
Ako sa mestské pohrebníctvo Maria-
num, ktoré spravuje sedemnásť brati-
slavských cintorínov a jeden urnový
háj, pripravilo na blížiaci sa sviatok
všetkých svätých a pamiatku zosnu-
lých, spýtali sme sa riaditeľa Maria-
num Miloslava HRÁDKA.
- Tento rok sme od hlavného mesta
nedostali žiadnu investičnú dotáciu,
dokonca nám bol krátený príspevok na
bežné výdavky z minuloročných 530
tisíc na 200 tisíc eur. Zaviedli sme preto
úsporné opatrenia, ale aj napriek tomu
sme sa snažili, aby sme na cintorínoch
len nezametali. Z veľkej časti sme revi-
talizovali zeleň na ružinovskom cintorí-
ne, na martinskom sme vybudovali tri
studničky na odber vody, na martinskom
a v Slávičom údolí sme dobudovali nové
urnové miesta, dokončili sme tu urnové
steny. Dbali sme na čistotu cintorínov a
na včasné kosenie.

Do 3. novembra ste predĺžili otváracie
hodiny do 20.00 h. Je záujem o návšte-
vu cintorínov aj večer, keďže väčšina
cintorínov nie je osvetlená?
- Osvetlený je len ružinovský cintorín a
po rekonštrukcii čiastočne aj petržalský,
urnový háj a časť martinského. Po zot-
mení sú cintoríny v tomto období krásne
a ľudia ich navštevujú, ale dovolím si
požiadať návštevníkov, aby si vo večer-
ných hodinách na cintorín zobrali aj
baterku, aby si mohli posvietiť na cestu a
nedošlo k úrazu. Nikoho nebudeme o
ôsmej večer z cintorína vyháňať, ale
chcel by som poprosiť všetkých návštev-
níkov, aby dodržiavali otváracie hodiny.
Naši zamestnanci totiž musia po záve-
rečnej cintoríny poupratovať, po celý čas
tam budeme mať protipožiarne hliadky,

ktoré budú dávať pozor, aby nevznikol
požiar. Aj tento rok budú v okolí cintorí-
nov posilnené hliadky mestskej a štátnej
polície, ktoré budú dávať pozor na poria-
dok a bezpečnosť návštevníkov. 
Aký je nárast návštevnosti cintorínov
na Dušičky v porovnaní s obvyklou
návštevnosťou počas roka?
- Tá návštevnosť je pochopiteľne nie-
koľkonásobne vyššia, nechcem však
hovoriť o koľko percent alebo koľkoná-
sobne. Je to spôsobené najmä tým, že
mnoho ľudí sa z Bratislavy odsťahovalo,
majú tu však pochovaných blízkych a
práve na Dušičky sa vracajú a navštevu-
jú hroby. Je to individuálne. Cintoríny sú
otvorené celý rok a niektorí ľudia
navštevujú zosnulých častejšie, niektorí
aj trikrát za deň. Tak je to najmä na men-
ších cintorínoch v okrajových častiach
mesta. Zhováral sa Radoslav Števčík
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NOVÉ MESTO
Parkovanie na chodníkoch, námes-
tiach a najnovšie aj pri alebo dokon-
ca v parkoch je už roky celomest-
ským problémom. Najnovšie si vodiči
zvykli parkovať tesne pri parku na
Račianskom mýte. Toto miesto je pri-
tom jednou z mála oáz oddychu v
centre rušného mesta.
Do parku na Račianskom mýte prichá-
dzajú najmä mamičky s deťmi, rekreač-
ní športovci rôzneho veku, ktorí si tu
chcú zabehať, ale aj starší ľudia z oko-
lia, keďže sa tu dá posedieť na lavič-
kách. Park sa jednoducho stal obľúbe-
ným miestom a samospráva ho udržiava
na slušnej úrovni. 

Návštevníci, ale aj okoloidúci však
musia najnovšie pri vstupe do parku od
zastávky mestskej hromadnej dopravy
uskakovať pred autami. Vozidlá vchá-
dzajú a vychádzajú priamo cez frekven-
tovanú križovatku v smere na Šancovú
ulicu, vodiči navyše parkujú pred prí-
zemnými reštauračnými a kaviarenský-
mi prevádzkami. 
Mestská polícia v stanovisku pre Brati-
slavské noviny uviedla, že vjazd vozi-
diel pred  prevádzky na Račianskom
mýte umožňuje okrem iného aj uprave-
ný zošikmený obrubník. „Na tento stav
sme upozornili príslušného správcu
komunikácie, ktorému sme zároveň
navrhli riešenie, aby bolo možné vozid-

lám zabrániť využívať túto plochu na
parkovanie,“ uviedla v stanovisku
mestská polícia. Jedným z riešení je osa-
diť mechanické zábrany, prípadne zru-
šiť zošikmenie obrubníka, ktorý niekto
zošikmil svojvoľne. Plocha a komuni-
kácia sú v správe mesta, z magistrátu
sme však do uzávierky nedostali žiadne
vyjadrenie k riešeniu situácie.
Novomestská samospráva hľadá pre
park na Račianskom mýte novú podo-
bu. Pre starostu Nového Mesta Rudolfa
Kusého je park v súčasnej podobe
neprijateľný. Na Račianskom mýte sa
pôvodne nachádzali polia a vinohrady.
Koncom 18. storočia tu boli zriadené
dva cintoríny. (rob)

Parkovisko je už aj pri parku na Račku
Chodník pri Račianskom mýte sa mení na parkovisko, kde chodci len prekážajú! FOTO - Robert Lattacher

Cintoríny budú opäť otvorené dlhšie

Slovanisti 

získali prvý

bod v skupine

Európskej ligy
BRATISLAVA
Futbalistom ŠK Slovan vyšiel až tretí
pokus o bodový zisk v základnej sku-
pine Európskej ligy. V súboji s lídrom
najvyššej francúzskej súťaže Parížom
St. Germain uhrali remízu 0:0.
Na výsledok sú dva pohľady. Papierovo
je to skvelý úspech slovanistov, pretože
Parížania po letnom posilnení valcujú
svojich domácich súperov a sú najväčší-
mi favoritmi na zisk majstrovského titu-
lu. V Bratislave však Francúzi dohrávali
bez dvoch vylúčených hráčov a hoci bra-
tislavská presilovka netrvala dlho, stále
bolo dosť času na jej využitie... No slo-
vanisti gól, ktorý by znamenal európsku
senzáciu, nestrelili a v tabuľke sú stále
poslední, pretože Salzburg uhral cenný
bod v Bilbau.
„Lepšie sme hrali, keď mal súper plný
počet hráčov, než po dvoch vylúčeniach.
Hoci je Paríž silný súper, mrzí ma, že
sme sa nepresadili proti ôsmim hráčom,“
priznal tréner Vladimír Weiss.
V nedeľu cestovali belasí na ligový duel
v Senici a už tradične si pripísali ďalšiu
remízu, tentoraz 2:2. „Výsledok ma
sklamal. Domáci vyrovnali po Guédého
nepochopiteľnej chybe,“ dodal sklama-
ný Vladimír Weiss. 
Slovanisti odohrali v stredu svoj poháro-
vý duel v Trenčíne, v sobotu o 19.30 h
privítajú Žilinu, v Európskej lige sa
predstavia vo štvrtok 3. októbra 2011
19.00 h v Paríži. (db)

Petržalka bude 

mať hokejovú 

halu a nový klub 
PETRŽALKA
Projekt hokejovej haly v Petržalke
začína mať reálne základy. Budúci
rok vyrastie na Ulici M. C. Sklodow-
skej v Ovsišti a stane sa domovom
nového hokejového klubu HC Petr-
žalka 2010.
Hala bude viacúčelová a bude súčas-
ťou Športového centra zriadeného v
spolupráci s TJ Polygraf Venglošova
futbalová akadémia. Dokončia ju naj-
neskôr v júni 2012 tak, aby bol štadión
skolaudovaný a odovzdaný do prevá-
dzky koncom budúceho leta.
Pre rozvoj rekreačného, výkonnostné-
ho a profesionálneho športu v Petržal-
ke vznikol športový klub HC Petržalka
2010. „Jeho zámerom je podpora diev-
čenského detského a mládežníckeho
hokeja a vznik juniorského a senior-
ského ženského hokejového tímu. Ne-
skôr vznikne aj juniorský a seniorský
tím mužskej kategórie,“ prezradil pre-
zident klubu Lukáš Machala. (brn)

STaRZ, Paming,

GIB, Marianum

a BKIS majú mať

nových šéfov
BRATISLAVA
Vo štvrtok 27. októbra 2011 chce pri-
mátor Milan Ftáčnik (SMER-SD)
predložiť na rokovanie mestského
zastupiteľstva návrhy na menovanie
nových riaditeľov piatich mestských
rozpočtových organizácií - STaRZ,
Paming, GIB, Marianum a BKIS.
Primátor navrhuje na riaditeľov týchto
organizácií víťazov výberových konaní,
ktoré boli na prelome septembra a
októbra. Za riaditeľa Správy telový-
chovných a rekreačných zariadení
(STaRZ) navrhuje Jozefa Pukaloviča, za
riaditeľa Mestského investora pamiat-
kovej obnovy PAMING Andreja Petre-
ka, za riaditeľku Generálneho investora
Bratislavy (GIB) Danu Zálešákovú, za
riaditeľa mestského pohrebníctva Ma-
rianum Jozefa Hlušeka a za riaditeľa
Bratislavského kultúrneho a informač-
ného strediska (BKIS) Tomáša Szaba.
Mesto Bratislava má celkom 11 prí-
spevkových organizácií. Primátor sa
však rozhodol vymeniť riaditeľov len
piatich. Pôvodne malo mestské zastupi-
teľstvo vymeniť riaditeľov týchto pia-
tich organizácií v júni, keď primátor po
dohode s poslancami predložil návrhy
na vymenovanie straníckych nominan-
tov. Po búrlivej diskusii zastupiteľstva
primátor návrhy stiahol a rozhodol, že
funkcie obsadí výberovými konaniami.
V troch prípadoch však výsledky výbe-
rových konaní dopadli inak, ako sa do-
hodli rozhodujúce politické strany v
júni. Napríklad výberové konanie na
riaditeľa BKIS nevyhral stranícky
nominant Pavol Murín (SDKÚ-DS), ale
právnik Tomáš Szabo, výberové kona-
nie na riaditeľa PAMING nevyhral
Mário Schwab (SDKÚ-DS), ale bývalý
starosta a pamiatkar Andrej Petrek a
výberové konanie na riaditeľa pohreb-
níctva Marianum nevyhral Mário Partl
(Most-Híd), ale neznámy manažér sprá-
vy majetku Jozef Hlušek.
Výberové konania na riaditeľov piatich
príspevkových organizácií vzápätí po
zverejnení výsledkov spochybnil pred-
seda najsilnejšieho poslaneckého klubu
v mestskom zastupiteľstve Ivo Nesrov-
nal (SDKÚ-DS, Most-Híd). On sám bol
vo výberovej komisii na riaditeľa BKIS
a tvrdí, že víťaz výberové konania
nespĺňa základné predpoklady. Magi-
strát na to reagoval upozornením, že
poslanec Nesrovnal bol členom výbero-
vej komisie a v priebehu výberového
konania ani raz nespochybnil jej prácu
či predpoklady kandidátov.
Keďže poslanecký klub SDKÚ-DS
výsledky výberových konaní spochyb-
ňuje, je pravdepodobné, že primátorove
návrhy vo štvrtok na rokovaní zastupi-
teľstva neprejdú. (brn)
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RUŽINOV
Okolie zastávky mestskej hromad-
nej dopravy na rohu Prievozskej a
Plynárenskej ulice vzbudzuje odpor
všetkých čistotnejších okoloidúcich.
Priestor je dlhodobo zanedbaný, v
okolí sa hromadia odpadky a špina,
ktoré prípadný silný vietor rozha-
dzuje po okolitých uliciach.
Na katastrofálnu situáciu nedávno upo-
zornil aj čitateľ Vladimír Petr. „Keďže
každé ráno chodím okolo do roboty a
už ma prešla chuť sa na túto špinu
pozerať,“ pripomenul a zdôraznil, že aj
keď je pozemok pri opustenej budove
súkromný, mesto by  s tým malo niečo
robiť.
Magistrát potvrdil, že odpad pri zastáv-
ke trolejbusov, pri bývalej budove Slo-
venskej sporiteľne, je umiestnený v

rozpore so zákonom o odpadoch.
„Magistrát preto informoval o problé-
me Obvodný úrad životného prostredia
a v zmysle platného zákon požiadal o

zistenie páchateľa, ktorý umiestnil
odpad v rozpore so zákonom,“ uviedlo
v reakcii mesto. (rob)

FOTO - Vladimír Petr

Okolie zastávky MHD na Plynárenskej

je už mesiace plné špiny a odpadkovČudné výmeny
šéfov mestských
organizácií
Spôsob, akým sa nová mestská samo-
správa etabluje vo všetkých sférach
bratislavského komunálneho života
vyvoláva rozpaky. Primátorovi a mest-
ským poslancom trvalo najskôr polro-
ka, kým vymenili riaditeľov a dozorné
rady štyroch obchodných spoločností
s účasťou mesta, po trištvrte roku idú
meniť riaditeľov piatich z jedenástich
rozpočtových organizácií, pričom vô-
bec nie je isté, či ich aj vymenia.
Keď sa v júni z večera do rána dohodli
rozhodujúce politické strany v mest-
skom zastupiteľstve na výmene riadite-
ľov piatich rozpočtových organizácií,
zdalo sa, že ľavica aj pravica dobre na-
mazali súkolie samosprávy a našli spo-
ločnú reč pri správe vecí verejných. Na
druhý deň to už neplatilo a o návrhu pri-
mátora na výmenu riaditeľov BKIS,
STaRZ, Pamingu, pohrebníctva Maria-
num a GIB sa rozpútala hádka. Primá-
tor stiahol návrhy na vymenovanie stra-
níckych nominantov a ohlásil, že funkcie
obsadí na základe výberových konaní,
ako to napokon väčšina zvolených
poslancov aj sľubovala pred voľbami.
Výberové konania sa skončili a pozná-
me mená víťazov. Tí však nemusia byť
vymenovaní, pretože najsilnejší mestský
poslanecký klub SDKÚ-DS, Most-Híd
má s niektorými menami problém. Vo
výberových konaniach totiž nevyhrali
jeho júnoví nominanti. A tak je vymeno-
vanie nových riaditeľov otázne. 
Nedávno jeden čitateľ namietal, prečo
pri informovaní o dianí v Bratislave uvá-
dzame aj stranícku príslušnosť predsta-
viteľov samosprávy. Vraj pri rozhodova-
ní o problémoch mesta a jeho obyvate-
ľov to nie je dôležité, ale mätúce. Pravda
je taká, že oni sami chcú mať stranu za
menom, pretože pri rozhodovaní v tomto
meste je stranícka príslušnosť stále na
prvom mieste. Radoslav Števčík

Svätomartinský 

košt zase oživí

Starú tržnicu
STARÉ MESTO
Svätomartinský košt má už v Brati-
slave svoju tradíciu a nebude chýbať
ani tento rok. Na sv. Martina, teda 11.
novembra, od 11.00 h môžu Bratislav-
čania v Starej tržnici ochutnať prvé
české vína tohtoročného zberu. 
Svätomartinské vína z Českej republi-
ky sa tešia stále väčšej obľube nielen
doma, ale aj na Slovensku. Sú to mladé
vína, prvé z pozberanej úrody, označe-
né ochrannou známkou. Svoj názov
vína získali po svätom Martinovi a
práve na jeho sviatok - 11. novembra -
sa otvárajú a vinári ich môžu prvýkrát
ochutnávať.
Odborníci predpovedajú, že mladé vína
by mohli byť v tomto roku najlepšie vo
svojej novodobej histórii. Napovedá to
aspoň vynikajúca úroda, ktorú niektorí
vinári prirovnávajú k legendárnemu roč-
níku 1997. „Podobne dobrú úrodu sme
nezaznamenali už niekoľko rokov. Cu-
kornatosť hrozna aj jeho zdravotný stav
je na vynikajúcej úrovni. To sa, samo-
zrejme,  zásadne odraz na chuti i stavbe
vín, vrátane tých mladých. Verím, že
degustácia tohtoročných svätomartin-
ských vín bude skutočný zážitok,“ infor-
moval predseda Zväzu vinárov ČR Jiří
Sedlo.
Vlaňajší Svätomartinský košt navštívilo
viac ako tisíc Bratislavčanov. (brn)

BRATISLAVA
Projekt plánovanej výstavby nultého
okruhu mesta, resp. diaľnice D4,
môže po zverejnení správy o život-
nom prostredí prvého úseku diaľni-
ce z Jaroviec po Ivanku pri Dunaji,
pokročiť ďalej.
Národná diaľničná spoločnosť (NDS)
už hľadá projektanta na spracovanie
dokumentácie pre územné rozhodnu-
tie. Odborníci v NDS v súčasnosti štu-
dujú environmentálnu správu o vply-
voch stavby prvého úseku na životné
prostredie. Po spracovaní dokumentá-
cie pre územné rozhodnutie môže
dôjsť k výkupom pozemkov. Vydanie
územného rozhodnutia, urovnanie
pozemkov a stavebné povolenie by
chcela NDS stihnúť do roku 2013. 
Generálny riaditeľ NDS Ján Kotuľa
konštatoval, že popri projektovaní
diaľnice D4 - nultého obchvatu cez
mesto, sa pripravuje aj spôsob financo-

vania stavby  pomocou projektu PPP.
Potom dôjde k vypísaniu medzinárod-
nej súťaže na zhotoviteľa a prevádzko-
vateľa prvého úseku okruhu mestom.
Ján Kotuľa pripomenul, že druhý zo
štyroch úsekov nultého obchvatu
diaľnice D4, konkrétne úsek od diaľ-
nice D1 po Záhorskú Bystricu sa
bude robiť podľa jeho odhadov o päť
alebo šesť rokov „a možno aj neskôr,“
uviedol. Väčšia časť druhého úseku
pôjde tunelom pod Karpatmi.„Odha-
dujem že v roku 2025 by mohol byť
celý nultý okruh mesta dokončený“,
dodal Ján Kotuľa.
S nultým obchvatom sa v územnom
pláne mesta rátalo už od roku 1995.
Okruh, ktorý bude diaľnicou D4, má
mať celkovo 47,61 kilometra. Na slo-
venskej strane nadväzuje na diaľnicu
A6 na hranici s Rakúskom pri Jarov-
ciach a končí sa na hranici s tým istým
štátom pri Morave v Devínskej Novej

Vsi. NDS chce diskutovať aj s vajnors-
kou samosprávou o optimálnom tech-
nickom spôsobe vedenia trasy okolo
obce. Prvé stretnutie má byť so staros-
tom a poslancami. Cieľom je podľa J.
Kotuľu hľadať optimálne riešenie spô-
sobu vedenia trasy okolo mesta. Pripo-
menul, že prvý úsek nultého okruhu
diaľnice D4 je najpotrebnejší a vyrieši
problémy pri vstupe do mesta najmä
cez Prístavný most. Upozornil, že v
prípade nultého okruhu diaľnice D4 vie
NDS zabezpečiť účinné protihlukové
opatrenia. Za najdrahší a najproblémo-
vejší spôsob vedenia diaľnice okolo
Vajnor považuje tunelový model, aj
kvôli podzemnej vode. Vedenie estaká-
dou je zase elegantným riešením, pre-
tože nerozdeľuje priestor.  
Vajnorská samospráva preferuje polo-
zapustený model výstavby nultého
okruhu okolo mestskej časti, s tým, že
diaľnica by bola prekrytá. (rob)  

Projekt nultého okruhu sa už pohol 

dopredu, s Vajnorčanmi chcú diskutovať

Obrazy od významných slovenských,
českých a iných maliarov, 

staré obrazy a starožitnosti
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972

Email: najvyssie.ceny@gmail.com

KÚPIM ZA 
NAJVYŠŠIE CENY

Objednávky cez telefón sú výhodnejšie!!!

0903 646 179  0905 646 179  0948 646 179

ABC TAXI
� 02 16 100

Kľúč k vášmu bývaniu

Zľava 10% pre prvých 5 klientov!

NOVINKY V PONUKE LEXXUS!

FOREST PARK: Buďte medzi prvými! JELENIA: Byty v centre už od 29.900 Eur! SKYBOX: Bývajte už na jar 2012!

www.lexxus.sk

29.900 Eur
67.000 Eur

80.200 Eur

Bývajte v centre za super ceny! Dohodnite si cenu vášho bytu!

F I N A N Č N É  S L U Ž B Y
Bezplatné poradenstvo v oblasti hypoték a poistenia www.hypocentrum.sk 

Zalomil sa Vám kľúč?
NÚDZOVÉ OTVÁRANIE

0905 310 069
0948 310 069 nový kontakt

predajňa, dieľňa: Púpavova 30a, 841 04 BA
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STARÉ MESTO
Dom na Michalskej ulici 25, známy
ako Barbakan, až do 2. svetovej
vojny obývala stará prešporská rodi-
na Špitzerovcov. V roku 1942 bola
odvlečená do koncentračného tábo-
ra, zachránil sa len 20-ročný Samuel
Špitzer, ktorý bol v tom čase pod
menom kamaráta Jána Mašlonku
uväznený v Justičnom paláci. Dom
sa medzitým dostal do národnej
správy a bol arizovaný. Tak prišli
Špitzerovci o dom na Michalskej 25.
V roku 1991 Samuel Spitzer, ktorý pre-
žil väčšinu života v Austrálii, prišiel do
Bratislavy, aby sa vrátil do rodného
domu. Nebol však jediným reštituen-
tom, ktorý požiadal o vrátenie domu.
Väčšina domu bola prisúdená potom-
kom arizátorov, ktorým ho komunisti
po roku 1948 znárodnili. On tak dostal
štvrtinu domu, približne štvrtina prešla
do vlastníctva mesta Bratislava a do
správy mestskej časti Staré Mesto.
Samuel Spitzer sa na jeseň 1991 doho-
dol s ďalšími reštituentmi - Miroslavom
Kunákom a Herbertom Karvanom - na
odkúpení ich podielu a uzavrel s nimi
zmluvu o budúcej zmluve. Keď odces-
toval po peniaze do Austrálie, na scéne
sa objavil Peter Kurhajec, ktorého
meno je evidované od roku 1963 do
roku 1968 ako agent Štátnej bezpečnos-
ti po krycím menom Šiškin. V osemde-
siatych rokoch bol vo zväzkoch ŠtB
opäť evidovaný pod krycími menami
Fibri, Jazdec, Delta, Sokol. Na Silvest-
ra toho istého roku dotyčný Peter Kur-
hajec odkúpil Kunákov aj Karvanov
podiel na dome a stal sa novým spolu-
vlastníkom domu s väčšinovým podie-
lom 50,9 %. Podobným spôsobom
získal aj ďalšie reštituované domy v
centre Bratislavy.

Samuel Spitzer zažaloval Kurhajca a
začal sa tak päťročný súdny spor.
Ukončila ho dohoda všetkých troch
spoluvlastníkov o hospodárení so spo-
ločnou vecou, ktorou Kurhajec získal
za odplatu právo spravovať dom. Spit-
zer stiahol žalobu a  Kurhajec sa vzdal
predkupného práva na podiel mestskej
časti v prospech Spitzera.
Odvtedy dom na Michalskej ulici 25
spravuje Peter Kurhajec, zvyšným spo-
luvlastníkom - Samuelovi Spitzerovi a
mestskej časti Staré Mesto - však podľa
dohody neplatil. V júni 1999 dlhoval
mestskej časti už 29 568 amerických
dolárov a jeho dlh narastal. Neplatil ani
Samuelovi Spitzerovi.
V roku 2006 bývalý starosta Peter Čier-
nik uzavrel so spoločnosťou City Press-
burg, s.r.o., ktorej konateľom je Peter
Kurhajec, zmluvu na prenájom nebyto-
vých priestorov na Michalskej ulici 25
na obdobie 10 rokov. V roku 2010
požiadal Kurhajec o prenájom na ďal-
ších 20 rokov, vtedajší starosta Andrej
Petrek však žiadosti nevyhovel, pretože
už platil desaťročný nájomný vzťah.
Samuel Spitzer po celý čas žiadal od

Kurhajca, aby plnil dohody, ten to však
ignoroval. V roku 2006 daroval polovi-
cu svojho podielu advokátovi a bývalé-
mu ministrovi vnútra Ľudovítovi Hude-
kovi v nádeji, že mu pomôže získať
aspoň časť rodného domu. V roku 2008
Spitzer požiadal mestskú časť Staré
Mesto o odkúpenie jej podielu v zmys-
le dohody z roku 1996. Peter Kurhajec
na rokovaní zastupiteľstva označil
svoje vzdanie sa predkupného práva za
neplatné a s podporou niektorých
poslancov na čele s Kamilom Procház-
kom, ktorého meno bolo v rokoch 1965
- 1966 tiež evidované ako agent ŠtB,
zmarili predaj podielu Spitzerovi.
Jediný pôvodný majiteľ a právoplatný
reštituent domu - Samuel Spitzer -
zomrel v októbri 2009. Zvyšný podiel
na dome na Michalskej 25 odkázal
Ľudovítovi Hudekovi. Jemu a Spitzero-
vým vnučkám dlhuje Peter Kurhajec k
dnešnému dňu v prepočte vyše 6 milió-
nov korún.
O osude budovy stále nie je rozhodnu-
té. Ako nedávno uviedol hovorca Sta-
rého Mesta, mestská časť považuje za
najlepšiu možnosť vyrovnanie formou
reálneho rozdelenia majetku. Ďalšou
možnosťou podľa hovorcu je, že mest-
ská časť predá svoj podiel väčšinové-
mu vlastníkovi Petrovi Kurhajcovi,
ktorý si predkupné právo vraj písomne
už uplatnil. Na to je potrebné schvále-
nie v zastupiteľstve mestskej časti a
súhlas primátora Bratislavy. A určite aj
súhlas tretieho spoluvlastníka, ktorým
už nie je Samuel Spitzer, ale Ľudovít
Hudek.
Peter Kurhajec všetky budovy, ktoré
začiatkom 90. rokov získal od reštitu-
entov, výhodne predal. Je veľmi málo
pravdepodobné, že by s budovou na
Michalskej ulici naložil inak. (brn)

Samuel Spitzer sa do rodného domu

na Michalskej ulici 25 vrátiť nemohol

Medaily a veci

Vlada Dzurillu 

sú na predaj
BRATISLAVA
Tri olympijské medaily, sedem medai-
lí z majstrovstiev sveta a ďalšie osob-
né veci (maska, dresy, účastnícke
medaily a odznaky) najlepšieho slo-
venského športovca 20. storočia Vla-
dimíra Dzurillu sa dajú kúpiť pro-
stredníctvom internetovej dražby.
O medaily a ďalšie predmety legendár-
neho hokejového brankára je záujem,
reálne tak hrozí, že skončia v galériach
súkromných zberateľov a slovenskí
hokejoví fanúšikovia ich nemusia už
nikdy vidieť! „Bola by veľká škoda,
keby napríklad medaily kúpil súkromník
a zamkol do trezoru,“ myslí si novinár
Jozef Kšiňan, ktorého s Vladimírom
Dzurillom spájalo aj osobné priateľstvo.
O osobné veci Vladimíra Dzurillu sa sta-
rala najmä manželka Zlatica. „Samotný
Vlado nebol veľmi na ich zbieranie a
odkladanie,“ dodal Jozef Kšiňan. 
Dražba sa skončí 1. novembra 2011,
dovtedy majú funkcionári hokejového
zväzu, prípadne HC Slovana, čas na to,
aby zabránili definitívnej „strate“ cen-
ných predmetov zviazaných s históriou
slovenského hokeja. Možná je však aj
eventualita, že by veci kúpil sponzor,
ktorý ich následne ponúkne Sieni slávy
Slovenského ľadového hokeja alebo HC
Slovanu. Vladimír Dzurilla má z OH
striebro z roku 1968 v Grenoble, dva
bronzy (Innsbruck 1964 a Sapporo
1972) a sedem medailí z MS. (mm)

Na Starý most

a električkovú

trať sú peniaze
BRATISLAVA
Mestskí poslanci na mimoriadnom
zastupiteľstve 20. októbra schválili
návrh na financovanie projektu nos-
ného systému mestskej hromadnej
dopravy. Hlavné mesto tým má mož-
nosť získať nenávratné finančné
prostriedky.
Peniaze určené na projekt nosného sys-
tému mestskej hromadnej dopravy na
úseku od Hlavnej stanice po Janíkov
dvor a na prvú časť úseku od Šafári-
kovho námestia po Bosákovu ulicu,
získa mesto prostredníctvom Operač-
ného programu Doprava 2007 - 2013.
Mestskí poslanci súhlasili aj s postu-
pom prác na prvej etape Hlavná stani-
ca - Janíkov dvor a s prvou časťou
Šafárikovo námestie - Bosákova ulica
v povrchovom variante s duálnou
koľajou 1000 mm (električka)/1435
mm (železnica), ako aj s rekonštruk-
ciou Starého mosta. 
Vyhoveli požiadavke, aby si spoločnosť
Metro Bratislava, ktorej 66-percentný
podiel vlastní mesto,  zobrala úver vyše
9,13 milióna eur - aj na zaplatenie už
uskutočnených projekčných prác či
investičnej činnosti. Do mestského roz-
počtu budú zapracované financie na
splátky úverov s príslušenstvom na úhra-
du časti nákladov na nosný systém. 
Stavebné povolenie na prvú časť vý-
stavby na úseku Šafárikovo námestie -
Bosákova ulica má byť právoplatné v
januári 2012. Termínom na podanie
žiadosti o nenávratný finančný príspe-
vok na projekt Nosného systému mest-
skej hromadnej dopravy je marec
2012. Na rekonštrukciu Starého mosta
a výstavbu trate od Šafárikovho
námestia po Bosákovu treba približne
80 miliónov eur. (rob, brn)

vvyyppiissuujjee
vveerreejjnnúú  oobbcchhooddnnúú  ssúúťťaažť
nnaa  pprreeddaajj  nneehhnnuutteeľľnnoossttii

- pozemku vo výmere 676 m2 v centre
mestskej časti, na Balkánskej ulici 109

Podmienky verejnej obchodnej súťaže si možno
vyzdvihnúť na Miestnom úrade mestskej časti
Bratislava - Rusovce, Vývojová 8, 851 10 Bratisla-
va, tel.02/68 20 70 16, v lehote do 14. 11. 2011.
Ponuky možno odovzdať v rovnakom termíne, t.j.
do  14.11.2011 do 16,00 h.

Novostavba v centre Chorvátskeho Grobu
Nová - kompletne obsadená lokalita s krásnym výhľadom na Malé Karpaty
5-izbový rodinný dom (156 m2) s pozemkom (600 m2), tepelné čerpadlo, klíma, 
studňa na pozemku, oplotený, drevené parkety, 3x WC, 2x kúpeľňa, terasa.
Novostavba sa nachádza v dosahu bratislavskej MHD. 

Tel. 02 / 446 357 07

www.MaleVinice.sk
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V Podunajských Biskupiciach na
rohu ulíc Mramorová a Orechová je
reštaurácia SEDLIACKY DOM. Ide
síce o novostavbu, ilúzia starého sed-
liackeho domu je však dosť verná.
Možno aj preto, že sa nachádza v sta-
rej časti Biskupíc, blízko tamojšieho
cintorína. Pred reštauráciou je prie-
stranná terasa a parkovisko.
Interiér Sedliackeho domu je štýlový -
na podlahe dlažba, na strope drevené
hrady, murovaný bar, či presnejšie
výčap, jednoduché drevené stoly a sto-
ličky. Na stenách drevené koleso z
vozna, chomút a ďalšie predmety
navodzujúce atmosféru slovenského
vidieka. Napriek tomu, že okná sú už
moderné, nepôsobi rušivo a imitácia
dreva im dodáva solídny ráz.
Reštaurácia je nefajčiarska, vzadu pri
toaletách je však menšia miesť vyhra-
dená fajčiarom - tu sa vlastne ani ne-
konzumuje, je to skôr taká fajčiareň.
Príjemne nás prekvapila ponuka jedál -
v jedálnom lítsku majú približne 40
jedál vrátane šiestich polievok, rýb,
jedál z kuracieho a morčacieho mäsa, z
bravčového mäsa, z hovädzieho mäsa,
z diviny a bezmäsitých jedál.
Halászlé (2,45 €) v čase našej návštevy
nemali, tak sme si dali Slepačiu poliev-
ku s rezancami (1,40 €) a Fazuľovú s
mäsom a rezancami(1,95 €). Obe boli

poctivé a chutné, akurát trochu presole-
né (musíme priznať, že v poslednom
čase máme šťastie na presolené jedlá,
najmä polievky. Možno ide len o náho-
du, niektorí zlomyseľníci však tvrdia,
že je to zámer - vraj po slanom sa lep-
šie pije.) V prípade slepačej sme oceni-
li, že koreňová zelenina nebola úplne
rozvarená, vo fazuľovej nechýbali širo-
ké rezance, mäso ale ani klobáska.
Jedinú výhradu sme mali k tomu, že
fazuľová bola horúca a slepačia vlažná.
Z hlavných jedál sme ochutnali kuracie
prsia s enciánom a brusnicami (5,20 €)
a pečenými zemiakmi (1,35 €), bravčo-
vý perkelt s haluškami (5,60 €) a jele-
niu sviečkovú s bavorskými žemľový-
mi knedľami (9,60 €).
Kuracie bolo veľmi dobré, obloha bola
síce málo originálna - nastrúhaná ka-
pusta s uhorkami, ale chutilo nám. Len
zemiaky neboli celkom podľa našich
predstáv - boli to vlastne fritované va-
rené zemiaky. Perkelt bol veľmi dobrý,
halušky podľa všetkého domáce, bolo
ich však trochu priveľa na prílohu.
Rovnako v prípade jelenej sviečkovej
na smotane, kde knedle boli vynikajú-
ce, len toho mäsa bolo k nim trošku
málo. Nechýbala šľahačková smotana,

ktorá však bola k teplote jedla príliš
studená. Studená obloha nemá čo robiť
na teplom tanieri. Omáčka bola navyše
dosť jemná, takže v tomto prípade by
to išlo aj bez šľahačky.
V Sedliackom dome sme sa cítili veľmi
dobre. Čapovaná desina síce nebola
svetová, ale obsluha bola pohotová a
príjemná. Zaujalo nás obedové menu,
ktoré každý deň pozostáva z dvoch
polievok (z toho jedna je vždy slepa-
čia) a štyroch hlavných jedál za neuve-
riteľných 3,15 €. Zrejme tu o hostí
nemajú núdzu, pretože o poldruhej už
mali len jedno hlavné jedlo.
Pri pohľade do jedálneho lístka by sme
ochutnali aj ďalšie jedlá. Cenovo patrí
Sedliacky dom v Bratislave k tým lac-
nejším, pomerom kvality a ceny však
určite niekde na špicu. Možno je to
tým, že tu človek nečaká žiadne zázra-
ky a nájde poctivú domácu kuchyňu. 
Záhadou však pre nás zostáva, prečo
napríklad bryndzové halušky so slani-
nou stoja 6,50 € a vyprážaný bravčový
XXL rezeň len 5,30 €. Určite sem prí-
deme aj nabudúce a túto záhadu sa
pokúsime objasniť.
Naše hodnotenie:���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Sedliacky dom má domácu kuchyňu

Nezaujíma ich, na čo sa míňajú peniaze
Môj nebohý otec vždy hovoril, že
závisť a žiarlivosť sú vlastnosti,
ktoré užierajú iba toho, kto sa nimi
riadi. A mal pravdu. Môžete do blba
závidieť superboháčom, oni vám aj
tak nedajú ani cent. Teda, ak práve
nie ste nejaká misska, či okolo nich
necvakajú spúšte fotoaparátov. 
No a žiarliť na niekoho, kto na vás
kašle, tiež neprinesie očakávaný výsle-
dok. Na druhej strane, ak tieto dve
vlastnosti nedokážete ukočírovať,
môžete získať v najlepšom  prípade
žalúdočné vredy! Aký to podivný
začiatok... Nuž, mnohých poburujú
správy o nehorázne vysokých platoch
či odmenách našich napríklad športov-
cov alebo aj manažérov krachujúcich
štátnych podnikoch. Tiež si myslím, že
je minimálne nemravné takto pľundro-
vať štátny rozpočet, ktorý podľa nášho
slovutného ministra financií nemá
pomaly ani na „kúrenie a svietenie“ do
predčasných volieb. 
Zato úbohých 10 miliónov eur sa akosi
predsa len naškriabe: Predovšetkým na
na úkor obyvateľov Slovenska, ktoré-
mu sa môže stať, že naozaj nebude mať

verejné osvetlenie, čistenie miest a
obcí, kosenie tráv a zimnú údržbu!
Že to ublíži alergikom, prípadne pri-
budnú úrazy? Čo už - konečne sa aspoň
ukáže perfektná pripravenosť nášho
zdravotníctva! 
Mám prestať s tým jedovatým sarkaz-
mom a konečne ísť na vec? Dobre.
Väčšinu svojho produktívneho života
som prežila v kontrole. Trúfam si pove-
dať, že o nej niečo viem. Napríklad, že
skutočná hĺbková kontrola nie je iba
účtovnícke má dať - dal. Ak má mať
kontrola naozaj úspech, potom sa musí
zaujímať aj o to, na aké náklady sa
peniaze používajú. Šetriť neznamená
zničiť organizáciu zablokovaním jej
hlavnej činnosti.
Zvyknem hovoriť, že len blbec sa
raduje, že ušetril, povedzme, sto eur,
ak to následne vyvolalo stratu, pove-
dzme, desaťkrát vyššiu. Žiaľ, často to
však takto vyzerá! Kedysi som zatúži-
la po funkcií šéfa Najvyššieho kontrol-
ného úradu, vtedy, keď sa tento úrad

vytváral. Naivne som si myslela, že
práve tento úrad ukočíruje napríklad
míňanie v štátnej správe bez toho, aby
sa musel starať o to, kto s kým chodí
na pivo. Trvalo mi nejaký čas, kým
som pochopila, že to vlastne nie je žia-
duce, lebo princíp „padni komu padni“
vedie tak akurát k pádu vlády, ako sme
sa presvedčili pred pár dňami v prípa-
de našej tiež naivnej premiérky. Pokiaľ
sa niekto mocný z našej verchušky
neodváži povedať nahlas, že cisár je
nahý, dovtedy sa budú bohatí a zisko-
ví plynári, vodári, bankári a pracovní-
ci štátnych organizácii dožadovať per-
manentného zvyšovania cien svojich
produktov. 
Veď ak nikoho nezaujíma, na čo míňa-
jú peniaze (hlavne, aby sedela účtovná
uzávierka), prečo by sa mali usilovať o
systémové zmeny, ktoré by mali za
dôsledok napríklad zníženie vlastnej
réžie? Som vďačná Bohu (okrem
iného) za dve veci: Že som sa onoho
času nestala šéfkou Najvyššieho kon-
trolného úradu a že nemám hádam až
tak ďaleko do krematória...!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľa

Zlodeji kradnú

už aj hračky a

misky pre psov
LIST ČITATEĽA
Nedávno som si našla znovu poško-
denú a vykradnutú chatu, ktorú aj
so záhradou mám v lokalite Dolné
Krčace v Karlovej Vsi. Diera v plote,
rozstrihnuté pletivo, poškodený
zámok, v chate veľký neporiadok,
všetko rozhádzané!
Keďže zlodeji ma navštevujú už pravi-
delne, nič cenné som tam nemala.
Ukradli však aj tie bežné veci, ktoré
potrebujem pri práci. Najviac ma však
nešokovalo to, že ukradli topánky, ore-
chy, tašku, hygienické potreby, ale to,
že môjmu psovi ukradli jeho hračky,
misky na vodu a jedlo, hrebeň a kefu
na čistenie srsti!?
Za posledných desať rokov mi zlodeji
pokradli všeličo, ale psie veci prvý raz.
Políciu volám pravidelne. Sú veľmi
ochotní, hneď prídu, vidia, popíšu, ale
ich právomoc je obmedzená, a tak mi
nevedia pomôcť. V Horných a Dol-
ných Krčaciach je veľa opustených
chát a záhrad, kde sú bezdomovci a so
sebou majú aj psov.
Okrem toho, že nás záhradkárov, ktorí
tam ešte chodíme, neustále vykrádajú,
poškodzujú nám aj ploty, zámky na
chatách a kradnú nám pitnú vodu, za
ktorú platíme. Navyše kradnú aj úrodu.
Tento rok obrali celé stromy čerešní a
sliviek. Potom ich chodili predávať,
aby sa mohli opíjať a ďalej kradnúť.
Keby chcel niekto vidieť tie miesta,
kde sa usadili bezdomovci, v nemom
úžase by „obdivoval“ množstvo odpa-
du, ktorý sem navláčia z kontajnerov.
V chatovej oblasti za posledné štyri
roky ubudli mačky a pribudli potkany.
Odpad je voľne rozhádzaný, kto chce,
môže to vidieť v kríkoch pri ceste od
Meteorologického ústavu. Nedávno
sme podpísali petíciu, ale nič sa
nezmenilo, akurát práve Meteorologic-
ký ústav dal vyčistiť svoje okolie, ktoré
je pri vstupe do lesa k Dolným Krča-
ciam. Anna Podmanická, Dúbravka

Stojiská 

nie sú vždy 

spoločné
LIST ČITATEĽA
Ako obyvatelia 40-ročného bratislav-
ského sídliska sme sa nedávno stretli s
problémom, ktorý vznikol vďaka ne-
dokonalej legislatíve a  - ako inak -
ľudskej bezohľadnosti.
Problém sa nazýva spoločné kontajnero-
vé stojiská pre viaceré bytové domy.
Podaktoré však spoločnými už len boli.
Stačilo, aby samospráva jedného domu
stojisko uzavrela a zamkla. Kontajnery
druhého spoločenstva sa tak ocitli na
ulici. Pod heslom: My sme si to uzavre-
li, my môžeme! Úplný vrchol bol, keď si
jedno spoločenstvo kúpilo dodatočne od
magistrátu pozemok pod stojiskom.
Nikto a nič mu v tom nebránilo! A s
takýmto stavom sa už vraj nedá pohnúť!
Čo tam po susedoch, s ktorými stojisko
užívali celé tie roky.
Ironické je, že stojiská sa uzatvárajú
hlavne kvôli zvýšeniu čistoty a poriadku
na sídlisku. A, hádam, aj preto, aby kon-
tajnery používali len tí, ktorí za ne platia.
My tiež platíme a chceme čistejšie sídlis-
ko. No čo s neuzatvorenými, voľne prí-
stupnými kontajnermi odstavenými na
ceste? Budú onedlho naše sídliská vyze-
rať takto: jeden dom - jedno kontajnero-
vé stojisko, komplet so všetkými nádo-
bami na separovaný odpad... 

Jarmila Dobaková, Bratislava

Po predstavení 

nemajú ísť 

ako domov
LIST ČITATEĽA
Veľmi sme privítali, keď dopravný
podnik zriadil linku č. 66 so zastávkou
pri novej budove Slovenského národ-
ného divadla.  Vyšiel tým v ústrety
divákom večerných predstavení v
SND, ktorí nemajú možnosť v nesko-
rých  hodinách odísť domov autom.
V júli a v auguste boli divadelné prázd-
niny a aké bolo naše nemilé prekvape-
nie, keď sme  v septembri večer po pred-
stavení zastali na tejto zastávke pred
divadlom a zistili sme, že linka č. 66 je
zrušená. Chápeme finančné problémy
dopravného podniku, ale je to až taký
problém, keby autobusu zmenili trasu,
aby mal zastávku pri  SND aspoň od
21.00 hodiny do 22.30 h, keď sa končia
predstavenia? Ak by išlo o obchodný
reťazec, problém by to určite nebol. 

Mária Magdová, Bratislava

INŠTALATÉRI NON STOP
NEODTEKÁ - umývadlo, WC, kanalizácia, rína?
PREČISTÍME - špirálou, tlakom. Zameriame
trasu kamerou, určíme stav, sfunkčníme
TEČIE - radiátor, čerpadlo, vodovod,
preteká WC, vytápa vás sused, výmena stúpačiek
OPRAVÍME - el. zásuvku, osvetlenie, inštaláciu

0905 234 615 � 4363 8184
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DELTA EN PLUS s.r.o.
Hlavná 20, 952 01 Vráble

Bezpečnostnotechnické služby BTS: OPRÁVNENIE NIP - BTS-0944/08
Odborné školenia: OPRÁVNENIE NIP - VVZ BOZP
• Služby na úseku BOZP - BT bezpečnostný technik, ABT autorizovaný technik
• Služby na úseku OPP - TPO technik požiarnej ochrany
• Odpadové hospodárstvo - životné prostredie, CO civilná ochrana

Telefón: 0905 654746 | www.deltaen.eu | deltanovosad@gmail.com
Naša spoločnosť ďalej zabezpečuje a dodáva komplexné služby v oblasti BOZP:
ODBORNÉ ŠKOLENIA - VVZ Oprávnenia vydané NIP a Revízie VTZ odbornými pra-
covníkmi vydané OPO - TI

Práce vo výškach, Lešenári, Obsluha motorových vozíkov, Obsluha stavebných strojov,
Obsluha TNS, Obsluha zdvíhacích zariadení, Viazači bremien, Obsluha El. zariadení
§21-§23, Poskytovanie prvej pomoci.

Čaro prírody 

na fotografiách

v DK Dúbravka
DÚBRAVKA
V Galérii Villa Rustica v DK Dúbrav-
ka na Saratovskej 2/A sprístupnili
fotografickú výstavu Vlastimila
Zemandla Čaro prírody a jej detail. 
Fotografie sú rozčlenené do tém: Lesná
poézia, lesné zátišie, farby jesene, Jeseň
a zima, Zámok Jánsky vrch, Večerné
oblaky, Ľadová fantázia, Kvety a plody -
imitácia maliarskych techník.
Vystavené fotografie pochádzajú z
dvoch horských oblastí Malé Karpaty a
Jeseníky. Z každej témy je niekoľko
fotografií vyhotovených na špeciálnom
fotografickom plátne. Autor patrí k ama-
térskym fotografom zameraných predo-
všetkým na prírodu a jej detaily, historic-
kú architektúru a pamiatky. Niektoré
fotografie upravuje graficky tak, aby
imitovali maliarske techniky, napríklad
akvarel, freska. Výstava potrvá do 30.
októbra 2011. (dš)

S bielou palicou pôjdu bezpečnejšie, no

vidiacim prekáža zápach a vodiace línie
BRATISLAVA
Ľudia so zrakovým postihnutím,
ktorí si pri chôdzi pomáhajú bielou
palicou, musia dennodenne zápasiť
s dopravnými a architektonickými
bariérami. Cieľom Únie nevidia-
cich a slabozrakých Slovenska
(ÚNSS) je ich odstraňovanie a s
tým súvisiace zvyšovanie bezpeč-
nosti chodcov so zníženou orientač-
nou schopnosťou.
Do boja s bariérami sa pustil projekt
Bezpečný krok s bielou palicou, realizo-
vaný  v areáli ÚNSS na Sekulskej ulici v
Karlovej Vsi, a tiež na chodníku, vedú-
com od električkových zastávok k sídlu
únie. V rámci projektu boli na chodníky
cvičnej dráhy v areáli ÚNSS a na prístu-
povom chodníku inštalované varovné a
signálne pásy. Natreli sa tiež schody na
prístupovom schodisku k sídlu únie i na
cvičnej dráhe - žltou a čiernou farbou,
ktoré sú pre slabozrakých najlepšie vní-

mateľným farebným kontrastom a zvy-
šujú bezpečnosť schodiska aj pre ostat-
ných chodcov. 
Debarierizácia okolia ÚNSS sa však nie
u každého stretla s pochopením. Niekto-
rým obyvateľom Karlovej Vsi prekážal
zápach, ktorý inštaláciu varovných a sig-
nálnych pásov sprevádzal. „Keďže sme
nemohli narušiť povrch pešej komuniká-
cie, museli sme použiť  pásy  z vysoko-
odolného polyméru, ktoré sa na komuni-
káciu lepia, čo jsprevádza pochopiteľný
zápach lepidla. Ten však vyprchá,“
vysvetlila Katarína Kubišová z oddele-
nia prevencie architektonických a
dopravných bariér ÚNSS. 
Dnes už cestou od podchodu, vedúceho
zo zastávky električky Borská k Sekul-
skej ulici, vedú vodiace línie. Pribudli
drážky navigujúce chodcov so zrako-
vým postihnutím, ktorým smerom sa
vybrať, a tiež výstupky na okrajoch
cesty, ktoré varujú, že sa blíži vozovka

alebo schody. Drážky chodca so zrako-
vým hendikepom privedú práve k týmto
výstupkom, kde zastane a čaká, kým mu
prichádzajúce vozidlá nedajú prednosť. 
Vodiace línie, ktoré chodcom so zrako-
vým postihnutím uľahčujú cestu, však
prekážajú niektorým vidiacim chodcom.
Sú vraj privysoko nad povrchom chod-
níka a pri chôdzi sa o ne potkýnajú.
„Použitý bol ten najtenší materiál, aký sa
na našom trhu dá zohnať. Dôvodom, pre
ktorý pribudli vodiace línie, nie je
strpčovanie života okoloidúcim, skôr
naopak. Keďže sa naši klienti učili cho-
diť s bielou palicou popri novinovom
stánku, pribudli tu vodiace línie, aby
zákazníkom stánku ďalej neprekážali.
Výška reliéfnych pásov nie je o nič väč-
šia ako bežné nerovnosti na chodníku a
žiadny človek so zrakovým postihnutím
sa na nich nepotkol, preto veríme, že aj
vidiaci chodci si na ne časom zvyknú,“
spresnila K. Kubišová. (brn)

Dopravca robí

kampaň kvôli

električke
BRATISLAVA
Bratislavský dopravný podnik robí v
týchto dňoch intenzívnu kampaň
týkajúcu sa nového ustanovenia cest-
ného zákona, podľa ktorého musia
dať chodci prednosť električke.
Električka má zákonom stanovenú pred-
nosť v jazde od 1. novembra tohto roka.
Zákon č. 8/2009 o cestnej premávke po
novom stanovil, že „chodec je povinný
umožniť električke plynulý prejazd.“
Dopravný podnik o tom informuje naj-
novšie aj v päťsto vozidlách mestskej
hromadnej dopravy, vrátane nálepiek na
dverách električiek. Informačnú kampaň
dopravcu podporuje aj tzv. radiopointo-
vé vysielanie na vybraných zastávkach
MHD, prostredníctvom ktorého bude na
novinku upozorňovať počas šiestich
týždňov. Dopravný podnik už inicioval
návrh na vyznačenie zmeny na prie-
chodoch, ktorých sa to týka. (rob)

�

�

�
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Pred 130 rokmi sa narodil Gejza Rehák,

spoluzakladateľ klubu I. ČsŠK Bratislava
BRATISLAVA
Veľký kormidelník, tak nazval
Gejzu Reháka, rodáka zo Smolin-
ského, Ladislav Grünner v publiká-
cii Pamätnica Slovana - Polstoročie v
belasom vydanej v roku 1969.
Gejza Rehák są narodil 18. októbra
1881 v rodine krčmára a vyrastal v
národno uvedomelom katolíckom pro-
stredí. Už v roku 1890 bol členom
Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Medicí-
nu vyštudoval v Budapešti a vo Viedni,
kde v roku 1908 získal lekársky
diplom. Ešte ako študent v Budapešti
vystupoval v úlohe zástupcu Spolku
Slovákov a založil tam aj Slovenský
futbalový klub. 
Vo Viedni, kde pôsobil v rokoch 1902
až 1914, ešte viac rozvinul svoju vše-
strannú aktivitu a stal są dušou tamoj-
šej slovenskej kolónie. Po skončení I.
svetovej vojny, počas ktorej slúžil ako
posádkový lekár v Bratislave a ako
nemocničný lekár v Trnave, pokračo-
val vo svojej činnosti. 
Už 30. októbra 1918 sa zúčastnil na
manifestačnom zhromaždení Sloven-
skej národnej rady v Turčianskom svä-
tom Martine a podpísal slovenskú
deklaráciu. O rok neskôr, 20. septemb-
ra 1919, ho vymenovali za riaditeľa
Bratislavskej štátnej nemocnice. Riadi-
teľom bol až do roku 1939.
Skúseností, ktoré získal vo Viedni a v

Budapešti, začal doma uplatňovať aj v
organizovaní športových aktivít. Práve
za túto činnosť získal pomenovanie
Veľký kormidelník. V máji 1919 vzni-
kol aj jeho zásluhou v Bratislave I.
ČsŠK, najväčší a najslávnejší športový
klub na Slovensku. Skladateľ Ján Cik-
ker o Slovane povedal: „Pre mňa je aj
kusom Slovenska!”
Prvým predsedom klubu są stal brati-
slavský policajný veliteľ, kapitán
Richard Brunner. Vo funkcii bol však
iba krátko, pretože ešte koncom roka
ho služobne prevelili do Rožňavy. Na
jeho miesto nastúpil práve Gejza
Rehák, ktorý potom viedol I. ČsŠK
takmer dve desaťročia. V roku 1920
jeho zásluhou a pričinením praktika

Antona Mášu-Balíka vznikol v klube
ľahkoatletický oddiel, prvý na Slo-
vensku. Gejza Rehák získal do oddielu
aj viacerých lekárov a zdravotníkov zo
svojho okolia.
V nasledujúcom roku 1921 sa dokonca
splnila jeho vízia o usporiadaní bežec-
kých pretekov Devín - Bratislava. Ná-
rodný Beh Devín - Bratislava (pôvod-
ne beh Devín - Bratislava) oslávil v
apríli tohto roku 90. narodeniny a 64.
výročie podujatia (nesúlad spôsobili
prestávky spôsobené politickou situá-
ciou a finančnými problémami). Rehá-
ka pri tejto myšlienke inšpiroval prí-
klad bežeckého podujatia Běchovice -
Praha. Vrcholom športovej aktivity
Gejzu Reháka bola osnova zákona,
ktorý od roku 1939 zrušil systém odvo-
dov zo športových podujatí a pre špor-
tové kluby na Slovensku tým získal
vyššie finančné prostriedky. Keďže bol
poslancom slovenského snemu, zabez-
pečil vypracovanie a schválenie pred-
metnej osnovy zákona. 
V spolupráci s ďalšími bratislavskými
športovými funkcionármi sa zaslúžil o
otvorenie prvého zimného štadióna s
umelou ľadovou plochou v Bratislave aj
na Slovensku. Slávnostné ho otvorili 14.
decembra 1940, žiaľ, Gejza Rehák są ho
už nedožil, zomrel 6. marca 1940.

Michal Moncman
FOTO - Múzem telesnej kultúry SR

Pasienky zažijú 12-hodinový maratón

moderného tanca, 8. ročník H&T CUP 
NOVÉ MESTO
V sobotu 5. novembra sa v bratislav-
skej HANT aréne (Pasienky) usku-
toční 8. ročník súťaže v moderných
tancoch H&T CUP 2011. Tancovať
sa bude v štýle hip-hop, street dance,
funky, show dance, disco dance,
moderna a ladies style. 
Počas doterajších siedmich ročníkov
tancovalo viac ako 5500 tanečníkov a
predviedli vyše šesťsto choreografií.
Tanečníci každoročne prezentujú to
najlepšie, čo v nich je, a to nielen v

sólach, dvojiciach, malých skupi-
nách, ale aj vo veľkých formáciách,
ktoré môžu mať až 24 členov.
Na 8. ročníku sa zúčastnia tanečníci
všetkých vekových kategórií z celého
Slovenska, od detí z materských škôl,
pre ktoré je pripravená kategória Tvori-
vá tanečná dielňa, žiakov základných
umeleckých škôl alebo centier voľného
času, až po „profesionálnych“ taneční-
kov, ktorí sa zúčastňujú na veľkých
medzinárodných súťažiach. Na poludnie
budú mať tanečný parket k dispozícii aj

najmenší tanečníci v kategórii Baby
Dance Star. Viac ako dvanásťhodinový
tanečný maratón sa začne už o 8.00 h. 
Novou súťažnou kategóriou je
LADIES STYLE, choreografie s krea-
tívnym, energickým, svetovým, sexi
tanečným štýlom inšpirovaný moder-
nou R ́ n ́ B hudbou. Dôraz sa kladie na
celkový dojem z pohybu v základnom
rytme. Vstupenky stoja 7 eur, deti do 7
rokov, dôchodcovia nad sedemdesiat
rokov a osoby s preukazom ZŤP majú
vstup bezplatný. (mm)

Marie Rottrová

sa bude lúčiť 

aj s Bratislavou
RUŽINOV, PETRŽALKA
V hale na Pasienkoch odohrá 3.
novembra 2011 svoj rozlúčkový kon-
cert hviezda československej pop-
music Marie Rottrová. 
Marie Rottrová oslávi 70. narodeniny a
zakončí svoju aktívnu kariéru vlastným
turné po Česku a po Slovensku. Na
pódiu oslávi jubileum s priateľmi a hos-
ťami - Petrom Spáleným, Jaroslavom
Wykrentom, Petrom Němcom, Zdeň-
kom Vřešťálom, Vítom Sázavským a
ďalšími. Na turné ju bude sprevádzať
skupina Flamingo. 
Marie Rottrová počas svojej kariéry
vydala viac ako 20 albumov a desiatky
výberov. (dš)

Fats Jazz Band

vystúpi 

na Vígľašskej
PETRŽALKA
Swingový a hot džezový koncert sku-
piny Fats Jazz Band sa uskutoční  30.
októbra o 19.00 h v Dome kultúry
Lúky na Vígľašskej ulici.
Projekt Fats Jazz Band vznikol v júni
2011 a jeho členovia sú mladí slovenskí
hudobníci. Repertoár  bandu je založený
primárne na autentickej interpretácii
skladieb Thomasa „Fats“ Wallera.
Zoskupenie však pretavuje do svojej
interpretácie aj vplyvy ďalších osobnos-
tí džezovej scény tohto obdobia. Fats
Jazz Band sa predstaví v zložení L. Fan-
čovič klavír, bandleader, Ľ. Kamenský
trúbka, kornet, B. Belorid pozauna, N.
Nikitin tenor-saxofón, klarinet, M.
Matejka gitara, P. Kušík kontrabas, J.
Šušaník bicie, J. Dekánková  a J. Igonda
spev. (dš)

LUTO Automotive s.r.o., Prievozská 2/A,
Apollo Business Centre, 821 09 Bratislava

PONÚKA
VOĽNÉ PRACOVNÉ POZÍCIE

DO NEMECKA:
��OPERÁTORKA VÝROBY
��CNC OPERÁTOR
��BRÚSIČ ODLIATKOV

��RUČNÝ FORMOVAČ ��TAVIČ ��PALIČ

PONÚKAME:
��ubytovanie ZDARMA ��nástup IHNEĎ
�� výhodné platové ohodnotenie

Znalosť nemeckého jazyka veľkou výhodou.
Bližšie informácie na tel. č.: 0914 350 301, 0918 351 574

E-mail: nabor@lutoautomotive.com, www.lutoautomotive.com

Elektronické kasíno tesne pred otvo-
rením v centre mesta BA  príjme

krupiérky a barmanky.  Vyžadujeme
skúsenosti s prácou za barom,  kla-

dieme vysoký dôraz na profesionálne
a príjemné vystupovanie.

Ak hľadáš zaujímavú prácu v luxusnom pro-
stredí, si ochotná pracovať aj v noci 

s mladým kolektívom vo vysokom pracovnom
nasadení, pošli svoj životopis

na e-mail:asistent@topgame.sk

Kontakt: Peter Gieci
0948 255 558
www.topgame.sk

Viac info na osobnom pohovore.

OBRAZY NAJLEPŠIE

Galéria Art Invest
Dobrovičova 7, Bratislava

T: 0905 659 148, art@artinvest.sk
WWW.ARTINVEST.SK

PREDÁTE V AUKCII�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�AUTOMATICKÉ 

POHONY na brány
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Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021, 0905 431 455

www.cancelli.sk, e-mail: cancelli@cancelli.sk

Vám vyrobí 
a namontuje 

�ŽALÚZIE �MARKÍZY
�ROLETY
�LAMELOVÉ DVERE
�SIETE PROTI HMYZU
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STARÉ MESTO
NA KAMENNOM NÁMESTÍ v
obchodnom dome ukradla 25-ročná že-
na v oddelení Mladá móda tovar v hod-
note 721,57 eura. Ženu však po čine
chytili, tovar vrátili do predajne.
NA ŠTEFÁNIKOVEJ ULICI pred
klubom Infinity neznámi páchatelia na-
padli 24-ročného Bratislavčana. Zranili
ho na nose a tržné rany mal aj na ľavej
ruke v oblasti zápästia. Počas útoku mu
z ruky odpadli náramkové hodinky, čím
mu bola spôsobená škoda 200 eur.
NA NÁMESTÍ SNP neznámy pácha-
teľ prepadol stávkovú kanceláriu.
Maskovaný vošiel do priestorov kance-
lárie a pod hrozbou použitia zbrane,
ktorú mal mať vo vrecku, žiadal penia-
ze. Pracovníčky mu v obave o život a
zdravie vydali približne 1000 eur.
Páchateľ ušiel. 
NA SEDLÁRSKEJ ULICI 32-ročná
Bratislavčanka odcudzila z vonkajšej
terasy podniku bielu koženú kabelku, v
ktorej boli peňaženka s peniazmi, dokla-
dy, bankomatové karty, pánska kožená
peňaženka s dokladmi a hotovosťou,
mobilné telefóny, fotoaparát, puzdro s
okuliarmi a čierny sveter. Talianskej
turistke spôsobila škodu 970 eur.  

RUŽINOV
NA TRENČIANSKEJ ULICI polícia
v jednom z bytov zaistila plastové vrec-
ko s mikroténovými vreckami plnými
heroínom. Množstvo materiálu zodpo-
vedalo minimálne 270 jednorazovým
dávkam drogy. Zo Škody Oktavia navy-
še zaistili alobalovú skladačku s hne-
dým práškom. Vyšetrovanie ukázalo, že
41-ročný Vilko H. z Chorvátska  predá-
val drogy ďalším distribútorom a odbe-
rateľom drog.

VRAKUŇA
NA STAVBÁRSKEJ ULICI prehľa-
dali dom, v ktorom bývali 60-ročný
muž a 56-ročná žena, obaja z Bratislavy.
V priestoroch patriacich k domu našli
približne 30 g heroínu, čo je 298 obvy-
klých jednorazových dávok drogy.
Osoby predávali drogy na vopred
dohodnutých miestach v rôznych čas-
tiach Bratislavy. (mm, sb)

Atléti súťažili

cez futbalové

prestávky
V začiatkoch rozvoja športov domi-
novali individuálne disciplíny. V atle-
tike, ktorá sa nazývala ľahkou (ťaž-
kou boli zápasníci a vzpierači), išlo o
behy, hody a skoky. Keď prvý ozajst-
ný športový spolok v Prešporku PTE
(Pozsonyi Torna Egyesület) získal v
Petržalke pozemok na umiestenie
športovísk, valné zhromaždenie roz-
hodlo, že najprv zriadia bežeckú a
cyklistickú dráhu okolo neskoršieho
futbalového ihriska. 
V septembri 1900 ich slávnostne odo-
vzdávali príslušným oddielom. Svojimi
výkonmi najviac na seba upozornil Ján
Czinkóczky: suverénne vyhral hod ošte-
pom a v skoku do diaľky. O rok k víťaz-
stvám v hode guľou 10,11 m a diskom
28,44 m  pridal aj triumf v behu na 1000
metrov! Nebolo vtedy nijakou zvlášt-
nosťou, keď sa atléti objavovali v zosta-
vách futbalových zápasov alebo
naopak. Talentovaný vrhač Juraj Lun-
tzer dokonca vytlačil Poscha z bránky
futbalového mužstva PTE, alebo obran-
ca Július Nirnsee víťazil na krátkych
bežeckých tratiach.
Atletické mítingy na ihrisku PTE sa
tešili veľkej pozornosti. Ich priaznivci
rozširovali počet divákov aj v hľadisku
futbalových stretnutí, lebo v prestávke
vystupovali obľúbení atléti. Trávnik ešte
nejestvoval a k slovu sa dostávali aj
vrhači. Takto vyrástla ozajstná hviezda
Juraj Luntzer. Jeho úspechy v hode
diskom i oštepom vzbudzovali pozor-
nosť najmä v Budapešti, kde začal víťa-
ziť nad uhorskou i rakúskou konkuren-
ciou, lebo jeho výkony sa blížili k sveto-
vým. V októbri 1905 v Budapešti
potvrdil svoju vysokú výkonnosť ho-
dom 38,24 m, no lepším bol držiteľ naj-
lepšieho svetového výkonu domáci
Fóthy, český rekordér Janda skončil za
ním ako štvrtý. 
Vyvrcholilo to na olympijskej kvalifiká-
cii v roku 1906 v Aténach, keď  Luntze-
rov disk zaletel na značku 39,94 m a
oštep 46,81 m, čo mu zabezpečilo účasť
na olympijských hrách 1908 v Londý-
ne. Potom sa stal majstrom Uhorska a
po sérii víťazstiev na mítingoch vo
Viedni, Budapešti a dokonca i v Prahe
ohromil atletický svet 28. septembra
1907 na majstrovstvách Uhorska v
Budapešti hodom diskom 41,97 m. Pre-
konal tak svetový rekord Američana
Martina Sheridana, ktorý hodom 41,40
m vyhral v spomínaných Aténach.
Londýn bol teda istý. No čo sa nestalo?
Magyar Atlétikai Szövetség Luntzera
do oficiálnej výpravy jednoducho ne-
zaradil a odkázal mu, že môže ísť na
vlastné náklady. Denník Hiradó napí-
sal: Luntzer doplatil na to, že nebol čle-
nom budapeštianskeho klubu, ale len
vidieckeho... On, samozrejme, na
drahú cestu a pobyt peniaze nemal.
Jeho klub PTE sa však podujal získať
peniaze u sponzorov a do troch dní ich
mal toľko, že s Luntzerom cestoval do
Londýna aj diskár František Jesina,
ktorý odrazu pri ňom tiež vyrástol na
medzinárodnú úroveň (38,18 m). Pre-
šporčania však v Londýne nepochodili.
V hode diskom triumfovala trojica
Američanov na čele so Sheridanom
(40,89)... Jozef Kšiňan, Igor Mráz

(Pokračovanie nabudúce)

Železný kríž je dnes kultúrnou ruinou
V kúte medzi kostolom a kláštorom
františkánov stojí bohato kovaný
ornamentálne ozdobený železný kríž
na mohutnom kamennom podstavci.
Na čelnej ploche podstavca pod
zvlneným segmentovým štítom je
zahĺbená plocha využitá ako nápiso-
vá tabuľa. Nápis je horizontálne roz-
delený  na dva odstavce. 
V hornom je nemecký text informujúci
o tom, že tento kríž dali postaviť prí-
buzní pánovi menom Johann Josef Az,
ktorý bol vymenovaným starostom
(genannter Bürgermeister) a zámočníc-
kym majstrom, a ktorý zomrel v júli
1793 v 79. roku svojho života. Dolný
odstavec, ktorý je už na prvý pohľad
mladší, hovorí o tom, že kríž dala na
svoje náklady obnoviť rímskokatolícka
autonómna náboženská obec a umiest-
nila ho „na toto miesto“. 
Maďarský text uvádza dnes čitateľa do
omylu. Sem, ku kostolu františkánov,
totiž nedala kríž umiestniť rímskokato-
lícka autonómna cirkevná obec, ale
socialistický pamiatkový orgán so
súhlasom národného výboru.
Stalo sa to v šesťdesiatych rokoch 20.
storočia. Dovtedy stál pred kostolom
jednoduchý drevený kríž v železnej
ohrádke, ale ten akosi prekážal.
Železný kríž, vynikajúca ukážka
neskorobarokového umeleckého ko-
váčstva, stál v čiastočne otvorenej
rozlúčkovej hale na Ondrejskom cin-
toríne, medzi bočným vchodom  na
cintorín a neogotickou kaplnkou.
Cintorín bol rozhodnutím národného
výboru odsúdený na dožitie. Nesmelo
sa na ňom ďalej pochovávať, časť
cintorína pri Ulici Vuka Karadžiča pri
jej rozširovaní zničili. 
Starý ohradový múr cintorína aj s
pôvodnou barokovou kamennou brá-
nou z konca 18. storočia bezohľadne
zbúrali a nahradili betónovým, do kto-
rého otvorov zakomponovali fragmen-
ty mreží, ukradnutých z jednotlivých
hrobov (kde slúžili ako ohrady).
Zámienkou na zbúranie starého múra
bol jeho údajný zlý stav. V skutočnosti
boli pri múre situované umelecky
cenné náhrobky významných meštian-
skych a šľachtických rodín, prevažne s
nemeckými a maďarskými nápismi,
ktoré bolo treba zničiť.   

Pre cintorínsku kaplnku, dielo staviteľa
Ignaza Feiglera z roku 1861, sa našlo
nové využitie. Stala sa mestským chrá-
mom po roku 1948 prenasledovanej
gréckokatolíckej cirkvi. 
Bývalú rozlúčkovú halu (aj tá bola die-
lom Ignaza Feiglera) radikálne presta-
vali. Železný kríž, ktorý bol pôvodne
na dávno zaniknutom hrobe pána Áča
(forma Az je zrejme nemeckým prepi-
som maďarského mena Ács), a ktorý
bol sto rokov pod strechou (nedá sa
povedať že celkom „v interiéri“, lebo
hala bola čiastočne otvorená smerom
do cintorína), premiestnili pred kostol
františkánov.  
Mohutný plechový kríž v klasicistic-
kom ornamentálnom orámovaní stojí
na pomerne vysokej volútovej nohe.
Skrížené hnáty pod krížom pripomína-
jú Golgotu, presýpacie pieskové hodi-
ny blízkosť smrti (pamätaj na smrť -
memento mori!). Nižšie sú umiestnené

na stuhe zavesené či stuhou previazané
symboly radostí pominuteľného ľud-
ského života: maska, strunový hudob-
ný nástroj, ďalší dnes už neidentifiko-
vateľný predmet.
Vďaka „pietnemu“ presťahovaniu
kríža pred päťdesiatimi rokmi na Fran-
tiškánske námestie je dnes umelecké
dielo kultúrnou ruinou v centre hlavné-
ho mesta, presne naproti vchodu do
Galérie mesta Bratislavy. Mnoho jeho
kovaných detailov medzičasom zmiz-
lo. Hrdza sa vžiera do spojov, menej
odolné časti odpadávajú, alebo si ich
niekto odlamuje „na pamiatku“. Viace-
ré prvky, ktoré ešte možno dnes
zachrániť, tam možno už o rok nebudú.
Kríž treba čo najskôr demontovať a
uložiť do zbierok múzea. Aby neskon-
čil tak, ako rokokový kamenný stĺp
svätého Jozefa, ktorý stál pred kosto-
lom Notre Dame či „rozlúčková kapln-
ka“ z Krížnej ulice. Tie už dnes pozná-
me len zo starých, nie vždy kvalitných,
fotografií.  Štefan Holčík

FOTO - autor

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME ŽENY
na dlhodobé upratovanie
rodinných domov, bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. U nás majú

príležitosť aj dôchodkyne a živnostníčky.

Zavolajte nám na 02/624 111 48 alebo 0908 760 035
Napíšte nám na info@domestica.sk

www.domestica.sk

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

Otváranie áut, dverí a trezorov
Predaj - montáž - nonstop servis

� 0905 610 173, 0915 400 714
E-mail: info@pavolvalentovic.sk

Zabuchli ste si auto?
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Prečo nemusíte robiť kompromisy 
medzi výkonom a úspornosťou? 
Lebo Medveď!Zn
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www.lebomedved.sk/trieda-m

Nový Mercedes triedy M
Motor ML 250 BlueTEC 4MATIC, spĺňajúci emisné normy EURO 6,  poskytuje o 7 % vyšší výkon 
a až o 25 % nižšiu spotrebu paliva: mesto 7,0 – 7,6 l/100 km, mimo mesta 5,4 – 5,8 l/100 km 
a kombinovaná spotreba 6,0 – 6,5 l/100 km. A emisie CO2 len 158 – 170 g/km.  

Efektivita od perfekcionistov.

Motor-Car Bratislava, s.r.o. Tuhovská 5, Tel.: 02-4929 4555, E-mail: info@mercedes-benz.sk; Motor-Car Bratislava, s.r.o. Hodonínska 7, Tel.: 02-4929 4399, E-mail: info.lamac@motor-car.sk
Motor-Car Bratislava, s.r.o. Panónska cesta 31, Tel.: 02-6829 4111, E-mail: info.panonska@motor-car.sk
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SOBOTA 29. októbra
� 14.30 - Kráska a zviera, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Svedectvo času - Z najnov-
ších a starších nálezov na Bratislav-
skom hrade, lektorované prehliadky
výstavou, Bratislavský hrad
� 15.00 - Dvory a strašidlá, vlastivedná
vychádzka, sprievodca K. Gašparová,
stretnutie pri studni na Primaciálnom
námestí
� 15.30 - LaZumba Kids, deti od 4
rokov na akcii Devínska Devínskej, Istra
Centrum Hradištná 43
� 15.00 - World of the drums, festival
perkusií, DK Zrkadlový háj, Rovnianko-
va 3
� 17.00 - Čaj o piatej zo skupinou
SKAN, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 19.00 - Nedeľa, tragifraška, premiéra,
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Milovníci, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33

NEDEĽA 30. októbra
� 10.00, 14.30 - Kráska a zviera, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Nedeľné matiné, klavírny
recitál, B. Malatinský, klavír, program: F.
Schubert, F. Liszt, P. Zagar, J. Cikker,
GMB, Mirbachov palác, Františkánske
námestie 11
� 10.30 - Z rozprávky do rozprávky,
účinkuje divadielko Haluška, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
� 11.00 - Rytier Bajaja, divadlo Neline,
Chipicao rozprávky, hotel Hilton,
Trnavská cesta 27/A
�15.00 - Svedectvo času, Z najnovších
a starších nálezov na Bratislavskom
hrade, lektorované prehliadky výstavou,
Bratislavský hrad
� 17.00 - Čaj o piatej, Karloveské cen-
trum kultúry, Molecova 2
� 19.00 - Fats jazz band, koncert slo-
venského džezbandu s americkou taneč-
nou hudbou tridsiatych rokov, DK Lúky,
Vigľašská 1

� 19.00 - Cyrano, alebo Balabilé o
Nose, Túlavé divadlo, Divadlo v podpa-
lubí, Tyršovo nábrežie

�20.00 - So Fa, Debris Company, tanec,
divadlo elledanse, Dom T&D, Miletičo-
va 17/B
�20.00 - A4 & Exitmusic present: Hil-
dur Guđnadóttir, Lowii, koncert, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Komajota, koncert, Ateliér
Babylon, Námestie SNP 14, vchod
Kolárska 3

PONDELOK 31. októbra
� 19.00 - Nehybnosť, Triáda - Stav pre-
rušenia, čítanie z dramatických textov a
výber z rozhlasových hier Martina Hviš-
ča, Ticho&spol., Staromestský klub
10x10, CDLaV, Školská 14
� 19.00 - Ľudorezy alebo Moja pečeň
stratila zmysel, od 18 rokov, radikálne
kontroverzná komédia o našom ľude,
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Len tak prišli, Radošinské
naivné divadlo. Škultétyho 5
� 19.09 - Večer Daniela Heviera, Art
Club Scherz, Partizánska 2, Palisády

UTOROK 1. novembra
� 19.00 - Lordi, verejná generálka, Ate-
liér Babylon, Námestie SNP 14, vchod
Kolárska 3

STREDA 2. novembra
� 17.00 - Tvorivý večer s Natáliou
Bondarčuk, premietanie filmu Gogoľ,
Najbližší, 18.00 h beseda s režisérkou,
kino Mladosť, Hviezdoslavovo námes-
tie, vstup voľný
� 17.30 - Cesta za poznaním, klubové
stretnutie, Stredisko kultúry, Vajnorská 21 
� 17.30 - Jazyková kaviareň, stretnutie
záujemcov o rozhovor v cudzích jazy-
koch, Café Studio, Laurinská 13
� 18.30 - AnandaDance: pravidelná
psychohygiena, od vedomého pohybu k
extatickému tancu, Kosatcova 24/A,
Devínska Nová Ves
�19.00 - Listování.cz Zviera (Torey Hay-
den), Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.00 - Lordi, premiéra, Ateliér Baby-
lon, Námestie SNP 14, vchod Kolárska 3
� 19.00 - Poradňa krásy Šereď, divad-
lo Lucie Kollárovej a Oľgy Belešovej,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
�19.00 - Sitra Achra, bluesový koncert,
hrajú B. Procházka, P. Lengyel, A. Sabo,
M. Zajko, Staromeststký klub 10x10,
Ticho&spol. CDLaV, Školská 14
� 20.00 - Some Disordered Interior
Geometries - Narušenie vnútorných
geometrií, Sláva Daubnerová & Pavel
Graus (P.A.T.) 1. premiéra inscenácie,
hudobno-vizuálny koncert, divadlo elle-
danse, Dom T&D, Miletičova 17/B

ŠTVRTOK 3. novembra
� 8.30, 9.45, 11.00 - Výchovné koncer-
ty pre 7. ročník ZŠ, Putovanie za stredo-
vekou hudbou, Hudobný salón, Zichyho
palác, Ventúrska 9
� 14.00 - O deviatich mesiačikoch,
divadelné predstavenie, hrá divadlo Piki,
Staromestský klub G 19, CDLaV, Gašta-
nová 19
� 16.00 - Hip Hop pre deti i dospelých,
lektorka Veronika Petrovičová, prvá
otváracia hodina, Staromeststký klub G
19, CDLaV, Gaštanová 19, vstup voľný
16.00 - Klub Patchwork, Stredisko kultú-
ry, Vajnorská 21
�16.00 - Body Creative: kreatívne cvi-
čenia zamerané na chrbticu, jej ohyb-
nosť a spevnenie, Kosatcova 24/A,
Devínska Nová Ves
� 19.00 - Tonya Graves, vynikajúca
speváčka černošského pôvodu žijúca v
Prahe, Ateliér Babylon, Námestie SNP
14, vchod Kolárska 3

�19.00 - Svet starých Slovanov, Počiat-
ky a vývoj kultúry, duchovný život,
náboženstvo a mýty, Obradná sieň,
Zichyho palác, Ventúrska 9
� 19.00 - Andrea Bučková a Mária
Kmeťková, koncert, Štúdio 12, Jakubo-
vo námestie 12
� 19.00 - Tracyho tiger, divadlo Ívery,
CDLaV, Školská 14
� 20.00 - Andrej Šeban, koncert sloven-
ského gitaristu a multiinštrumentalistu,
Klub za Zrkadlom, Rovniankova 3
� 20.00 - Some Disordered Interior
Geometries - Narušenie vnútorných
geometrií, Sláva Daubnerová & Pavel
Graus (P.A.T.) 2. premiéra divadelnej
inscenácie, hudobno- vizuálny koncert,
divadlo elledanse, Dom T&D, Miletičo-
va 17/B

PIATOK 4. novembra
� 16.30 - Frame 10, výstava víťazných
fotografií z medzinárodnej súťaže profe-
sionálnych fotografovz krajín V4,
Výstavná sála UK, Michalská 1
� 19.00 - Kto som, odkiaľ a kam idem
a aké mám možnosti?, téma večera:
Nezodpovedané otázky o našom pôvode,
diskusný klubový večer, Staromeststký
klub 10x10, CDLaV, Školská 14

� 19.00 - Carneval Rio de Janeiro, naj-
známejšia brazílska carnevalová skupina,
Ateliér Babylon, Námestie SNP 14,
vchod Kolárska 3
� 19.00 - Stretnutie s divadlom, Osudy
jedného vinára, trpká komédia o osudoch
vinárov, divadelné predstavenie v podaní
Záhoráckeho divadla, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
� 19.00 - Music Club, FO3 (rock-pop),
Beverly Kills (garage poprock), Final
Decade (rock)DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Nočný pochod, exkurzia za-
meraná na spoznávanie nočnej prírody
nivy rieky Moravy spojená s pozorova-
ním hviezdnej oblohy, Turistická infor-
mačná kancelária DNV, Istrijská 49

VÝSTAVY
� Vlastimil Zemandl: Čaro prírody a
jej detail, výstava fotografií z horských
oblastí Malých Karpát a Jesenníkov, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A, do 30. októb-
ra 2011.
� Peter Zelenak: Bratislava vážne a s
úsmevom, Národná banka Slovenska,
Mýtna ulica, do 31. októbra
�Jindřich Obšil: Nespěch, výstava foto-
grafií a básní, Staromeststký klub 10x10,
CDLaV, Školská 14, do 20. novembra
� Franz Liszt a jeho bratislavskí pria-
telia, SNM, Výstavný pavilón Podhra-
die, Žižkova 16, do mája 2012
� Ingrid Višnovská: Burning, GMB,
Mirbachov palác, Františkánske námes-
tie 11, do 20. januára 2012
� Jozef Feigl a Ľubica Kremeňová:
Severnejšie ako na severe - Nórsko,
Galéria GUBA, Galvaniho 7B, do 28.
apríla 2012
� Barbara Gindlová a hostia: Delk-
ham, výstava fotografií Galéria Artotéka,
Kapucínska 1, do 31. októbra
� Jozef Vlček: Neznámy autor zná-
mych prác, zo zbierky Ľ. Longauera,
Satelit, Výstavný a informačný bod SCD,
Dobrovičova 3, do 20. novembra
�Ohýbaj ma mamko, narodenie, det-
stvo a mladosť v tradičnej kultúre Slo-
venska SNM, Vajanského nábrežie 2
� Erik Šille - Noir Wellness, Krokus
Galéria, Námestie 1. mája 3, do 18. no-
vembra
� Jan Kaplický: Vlastní cestou, Danu-
biana Meulensteen Art Museum, Čuňo-
vo, do 4. decembra
� Jan Saudek: Život/Life, Galéria
Michalský dvor, Michalská 3

��viac podujatí Kam v Bratislave
na www.BAnoviny.sk
e-mail: kam@banoviny.sk


