
Od novembra už autá nesmú vôbec
parkovať na chodníku v zóne, kde je
dopravným obmedzením zakázané
zastavenie alebo státie, a v zóne s
plateným alebo regulovaným státím.
O tom, aké opatrenia v súvislosti s
touto zmenou cestného zákona prijí-
ma bratislavská dopravná polícia,
sme sa spýtali riaditeľa Krajského
dopravného inšpektorátu Policajné-
ho zboru SR plk. JUDr. Milana
PILIPA.
- Hlavnou úlohou dopravnej polície je
zabezpečovať bezpečnosť a plynulosť
cestnej premávky. Samozrejme, dbáme
aj na dodržiavanie ustanovení zákona
týkajúce sa statickej dopravy. V centre
Bratislavy je zóna s dopravným obme-
dzením, kde je zastavenie a státie
povolené len na vyznačených parkova-

cích miestach. Vodiči, ktorí parkujú
mimo nich, sa dopúšťajú priestupku
proti bezpečnosti a plynulosti cestnej
premávky. Krajský dopravný inšpekto-
rát má technické blokovacie prostried-
ky tzv. papuče, ktoré využíva a bude
využívať pri postihovaní priestupkov
pri parkovaní. Novela cestného zákona
platí len od 1. novembra, takže zatiaľ
tých, ktorí sa dopustia tohto priestupku,
len upozorňujeme, že došlo k zmene
zákona a parkovaním na chodníku v
zóne s dopravným obmedzením poru-
šujú zákon. Následne budú aj títo vodi-
či sankcionovaní.
Aké sú prvé ohlasy bratislavských
vodičov na zmenu zákona?

- Zatiaľ uplynul od platnosti novely
cestného zákona len týždeň, takže ešte
nemáme žiadne ohlasy - ani negatívne,
ani pozitívne.
Kedy sa skončí táto osveta a začnete
dávať za parkovanie na chodníku aj
pokuty?
- Nemáme presne určenú nejakú leho-
tu. Policajti, ktorí majú tieto blokova-
cie zariadenia, však už teraz zvažujú,
ako závažný je priestupok vodiča,
ktorý zaparkoval na chodníku. Ak
nedochádza k veľkému obmedzeniu
chodcov, riešia to zatiaľ len dohovo-
rom. Okrem toho spolupracujeme s
Bratislavskou parkovacou službou
(BPS Park, a.s.) a využívame aj ich
blokovacie zariadenia.

Zhováral sa Radoslav Števčík
Celý rozhovor nájdete na banoviny.sk
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STARÉ MESTO
O 1. novembra 2011 platí zákaz par-
kovania na chodníkoch v zóne s
dopravným obmedzením. V praxi to
znamená, že na uliciach centra Staré-
ho Mesta, kde parkovanie spravuje
súkromná BPS Park, a.s., bude
možné zastaviť alebo stáť iba na jej
parkovacích miestach.
Odsek 2 paragrafu 52 cestného zákona
totiž po novom znie: Iní účastníci cest-
nej premávky než chodci nesmú chodník
používať; to neplatí, ak dopravnou
značkou alebo dopravným zariadením
je určené inak, alebo ak ide o zastavenie
alebo státie vozidla, pri ktorom ostane
voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m
okrem zóny s dopravným obmedzením
spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo

státia a zóny s plateným alebo regulo-
vaným státím.
V praxi to znamená, že Národná rada
SR našla spôsob, ako dať správcom
komunikácií možnosť vytlačiť autá z
chodníkov. Kým doteraz nebolo možné
postihovať vodičov áut parkujúcich na
chodníku, pokiaľ nechali odstup 1,5
metra, po novom to neplatí v zóne, kde
je zákaz zastavenia alebo státia a v zóne,
kde je platené alebo regulované státie.
Takou je zatiaľ v Bratislave podľa
dostupných informácií len zóna v centre
mesta, kde má parkovacie miesta od
mesta Bratislava a mestskej časti Staré
Mesto prenajaté súkromná BPS Park,
a.s., v prípade staromestských ulíc až na
20 rokov. Zóna je označená dopravným
značením a ohraničená ulicami Kolláro-

vo námestie, Radlinského ulica, Ulica
29. augusta, Mlynské nivy, Karadžičova,
Dostojevského rad, Vajanského nábre-
žie, Rázusovo nábrežie, Židovská, Pilá-
rikova, Suché mýto, Drevená ulica,
Vysoká a Námestia 1. mája. 
Aj týždeň po zmene zákona zatiaľ na
chodníkoch v tejto zóne autá parkujú. Je
zrejme len otázkou času, kedy takto par-
kujúcich vodičov začne polícia pokuto-
vať. V prípade, že takto zaparkované
autá budú blokovať iných účastníkov
cestnej premávky, môžu byť aj odtiah-
nuté.
Možno predpokladať, že zón  s doprav-
ným obmedzením spočívajúcim v záka-
ze zastavenia alebo státia a zón s plate-
ným alebo regulovaným státím v krát-
kom čase v Bratislave pribudne. (pol)

V zóne sa parkovať na chodníku nesmie
Parkovať na chodníku sa už nesmie ani na staromestskej časti ulice Mlynské nivy. FOTO - Juraj Mladý

Po upozorneniach prídu na rad sankcie

Futbalový 

Slovan Bratislava

neuspel v Paríži

ani v Trnave
BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava majú
za sebou menej úspešný týždeň. Vo
štvrtok neuspeli v odvetnom zápase
Európskej ligy UEFA proti Paris St.
Germain, keď prehrali 0:1, v nedeľu
prehrali aj v 120. ligovom derby v
Trnave so Spartakom 0:2.
V oboch zápasoch pritom hráči Slova-
na odohrali veľmi dobré prvé polčasy.
V Paríži dokonca mohli ísť do vedenia,
no Juraj Halenár v 62. minúte vyloženú
šancu nepremenil a z protiútoku slova-
nisti inkasovali. „Odohrali sme výbor-
ný zápas, samozrejme, škoda výsledku.
Potvrdilo sa známe nedáš - dostaneš.
Halenár dáva z desiatich takých šancí
veľa gólov, teraz to, žiaľ, nevyšlo,“ po-
vedal tréner Vladimír Weiss. V Trnave
inkasovali belasí dvakrát - v 54. a v 65.
minúte po fatálnych chybách obrancov
Mariána Hada a Iva Táborského. 
V tabuľke klesol Slovan na šiestu prieč-
ku, v stredu 9. 11. 2011 privítal Banskú
Bystricu, doma sa najbližšie predstaví v
záverečnom kole ligovej jesene 26. 11.
2011 proti Ružomberku. (ado)

Basketbalisti

Interu Bratislava

zmenili trénera
BRATISLAVA
Basketbalisti Interu Bratislava v
českej NBL doteraz vyhrali z 12 zá-
pasov jediný a vedeniu klubu došla
trpezlivosť. Od pondelka 7. novem-
bra 2011 je preto novým trénerom
Ivan Vojtko, ktorý vystriedal srbské-
ho kormidelníka Stevana Tota.
Štyridsaťšesťročný Vojtko už v ponde-
lok absolvoval s mužstvom prvý tré-
ning. „Zatiaľ som toho veľa nestihol,
dohodli sme sa na základných hlavných
bodoch. Prvý tréning ešte nebol taký
normálny. Chcel som si hlavne pozrieť
hráčov a ešte ani káder nebol komplet-
ný, takže na začiatku sa zameriame na
toto a na nejaké zmeny. Dúfam, že táto
dohoda bude pre obe strany výhodná,“
povedal nový tréner.
Ivan Vojtko pochádza z Rimavskej
Soboty, vyštudoval trénerstvo v Mosk-
ve a potom viedol mládež na Sloven-
sku. Pôsobil v Žiline, trénoval ženy
Cassovie Košice a od roku 1997 praco-
val prevažne v Nemecku. S BK Synthe-
sia Pardubice získal v českej lige bronz
a naposledy viedol BG Karlsruhe.
Najbližšie hrajú basketbalisti Interu
zápas českej NBL v sobotu 12. no-
vembra 2011 o 18.00 v Športovej hale
na Pasienkoch, kde privítajú v sloven-
skom derby Astrum Levice . (brn)

Magistrát

nemá peniaze 

na opravu trate 

na stanicu
STARÉ MESTO
Výluka električiek na Hlavnú stanicu
kvôli havarijnému stavu trate od
Radlinského ulicu úzko súvisí s plá-
novanou prestavbou Predstaničného
námestia. Do roku 2016 má totiž fir-
ma I.P.R. Slovakia, s.r.o., vystavať
nové námestie vrátane trate a obra-
tiska električiek. Magistrát tvrdí, že
trať na stanicu nemôže byť odstave-
ná päť rokov, preto uvažuje o najne-
vyhnutnejších opravách, aby tu
mohli električky pri obmedzenej
rýchlosti opäť premávať.
Predchádzajúce vedenie mesta a Dop-
ravného podniku Bratislava, a.s., rekon-
štrukciu trate odkladali s tým, že bude
súčasťou prestavby celého priestoru od
Šancovej ulice až po Hlavnú stanicu.
Stav koľajníc je však podľa meraní kri-
tický natoľko, že nové vedenie mesta a
dopravného podniku rozhodli o výluke
električkovej dopravy na tomto úseku.
Ako povedal riaditeľ úseku dopravnej
cesty DPB, a.s., Roman Masár, rekon-
štrukcia koľajovej trate je naplánovaná
do dvoch etáp. V prvej ide opravu
úseku Radlinského - Predstaničné ná-
mestie, ktorá v prípade vyčlenenia
finančných prostriedkov investičného
charakteru by sa mohla začať okamži-
te. „Druhá etapa je podmienená čin-
nosťou investora, ktorý by mal celú
stanicu a Predstaničné námestie, vráta-
ne obratiska na Hlavnej stanici zakom-
ponovať do svojho projektu,“ uviedol.
Mesto ani dopravný podnik nemajú
peniaze na to, aby trať kompletne zre-
konštruovali. Na ťahu je preto, zdá sa,
spoločnosť I.P.R. Slovakia, ktorá má
ešte päť rokov na to, aby dokončila pre-
stavbu námestia, s ktorou však ešte ani
nezačala. Ako uviedla zástupkyňa
I.P.R. Slovakia, spoločnosť doteraz
nedostala oficiálne informácie týkajúce
sa havarijného stavu, ktorý si vyžiadal
uzatvorenie električkovej trate v úseku
od Radlinského ulica - Hlavná stanica.
Pre investora je to nová situácia, o kto-
rej sa dozvedel len z médií. Preto ini-
cioval stretnutie s predstaviteľmi hlav-
ného mesta, kde požiada o poskytnutie
podkladov k aktuálnemu stavu trate. Po
ich vyhodnotení je investor pripravený
rokovať s mestom o možných rieše-
niach.
Električková doprava na Hlavnú stani-
cu bola odstavená od 1. novembra
2011. Náhradnými linkami namiesto
električiek č. 2, 3, 8 a 13 sú linky elek-
tričky č. 15 a 16. Spojenie na Hlavnú
stanicu je možné s prestupmi na auto-
bus alebo trolejbus na Trnavskom mýte
(linky č. 61, 74, 201), na Krížnej ulici
(linka č. 210) a na Obchodnej ulici či
Hodžovom námestí (linka č. 93). (brn)
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Liszt si zaslúži
reálne námestie,
nie vymyslené
Až dvestoročnica narodenia Franza
Liszta  zobudili samosprávu mesta Bra-
tislava a mestskej časti Staré Mesto, aby
začali hľadať ulicu či verejné prie-
stranstvo, ktoré by mohli nazvať po
tomto skvelom skladateľovi a klaviris-
tovi. Aj keď to najskôr hrozilo fraškou
v podobe vymysleného námestia, nako-
niec, zdá sa, staromestská samospráva
ponúkla dôstojné riešenie.
Potom, ako sa nový pán primátor pre-
sťahoval z Petržalky do Starého Mesta,
zrejme cestou z Kúpeľnej ulice na Pri-
maciálne námestie objavil na Medenej
ulici trochu zanedbaný kus zelene, kam
chodia miestni so psami. Prečo by z ne-
ho nemohlo byť námestie? Našťastie sta-
romestská samospráva s takýmto rieše-
ním nesúhlasila, nebolo by to totiž hodné
Franza Liszta, ba ani pani primátora.
Potom niekto na staromestskom miest-
nom úrade prišiel s návrhom, aby sa ná-
mestím stala križovatka ulíc Ventúrska,
Panská a Strakova. Keď sa môže križo-
vatka Račianskej a Pionierskej volať ne-
zmyselne Križovatka Jozefa Čabelku,
prečo by sa táto križovatka nemohla vo-
lať Námestím Franza Liszta. A takýto
návrh predložila pani starostka aj na
zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Našťastie, staromestským poslancom je
stále Štefan Holčík, ktorý pripomenul,
že Bratislava už mala Lisztovu ulicu a
dnes je z nej Čajkovského. A že vhodnej-
šie by bolo premenovať na Námestie
Franza Liszta susedné Predstaničné ná-
mestie. Slúži ku cti starostke, že si tento
Holčíkov návrh osvojila a staromestskí
poslanci ho schválili. Franz Liszt si totiž
zaslúži skutočné, a nie nejaké vymyslené
námestie. Radoslav Števčík

NKÚ kontroluje

samosprávy,

ale bez sankcií
BRATISLAVA
Bratislavská pobočka Najvyššieho
kontrolného úradu SR za päť rokov
svojho pôsobenia vykonala 140 kon-
trol. Boli zamerané na hospodárenie
orgánov štátnej správy a samosprá-
vy  v Bratislavskom kraji s finančný-
mi prostriedkami a majetkom štátu
a územnej samosprávy a s finančný-
mi prostriedkami Európskej únie. 
„Najväčšie nedostatky sú najmä v roz-
počtoch orgánov verejnej správy či
inštitúcií a vo verejnom obstarávaní.
Minulý rok sme vykonali kontrolu v
Dopravnom podniku Bratislava, tam
bolo najviac nedostatkov vo verejnom
obstarávaní. V mestskej časti Staré
Mesto bol problém s nakladaním ma-
jetku, na magistráte so zákonom o
účtovníctve, s evidenciou majetku a ne-
vysporiadanými pozemkami. Momen-
tálne sa kontroluje Zimný štadión
Ondreja Nepelu,“ uviedol Pavel Bočan,
riaditeľ expozitúry Najvyššieho kon-
trolného úradu SR Bratislava. Výsledky
kontrol sú zverejnené už aj na webovej
stránke úradu www.nku.gov.sk.
„Bratislavskú samosprávu kontroluje-

me dvakrát do roka kvôli jej stanovi-
skám a kontrola hospodárenia sa robí
pravidelne každé štyri roky, takisto aj
magistrát. Niektoré mestské časti sme
ešte nekontrolovali, a to Dúbravku,
Vrakuňu, Podunajské Biskupice, Raču
a Vajnory, no budeme sa snažiť ich
zaradiť čo najskôr do plánu,“ informo-
val Bočan.
Kompetencie Najvyššieho kontrolného
úradu sú podľa jeho predstaviteľov
výrazné, avšak v prípade samospráv
obmedzené. Úrad totiž neukladá sank-
cie, ale svoje nálezy iba postupuje
Správe finančnej kontroly, ktorá musí
urobiť kontrolu znova. Úrad dáva sig-
nál samosprávam, ktoré musia vyvinúť
tlak na nápravu. Bočan však v obec-
ných zastupiteľstvách nevidí veľkú
snahu o nápravu, pretože v samosprá-
vach je priveľa politiky.
Najvyšší kontrolný úrad si tento rok
pripomína 250. výročie založenia
Účtovnej dvorskej komory v cisár-
skom Rakúsku, ktorá je považovaná za
jeho predchodcu. Zriadila ju Mária
Terézia v roku 1761 a mala na starosti
kontrolu štátnych financií a finančných
tokov v monarchii. Martina Chudá

STARÉ MESTO
V týchto dňoch sa začína výstavba
Zelenej kocky na Hodžovom námestí -
nad podchodom z Poštovej ulice.
Výstavba potrvá sedem mesiacov a v
Bratislave tak vyrastie ďalšia originál-
na stavba. Zelená kocka vyplní medze-
ru medzi Tatracentrom a hotelom
Crown Plaza.
Nová stavba bude celá zo skla a od prvé-
ho poschodia sa stanú jej prirodzenou
súčasťou popínavé rastliny, ktoré budovu
postupne obrastú zo všetkých strán.
Dielo navrhnuté architektonickým atelié-
rom Bogár Králik Urban zaplní priestor
nad zanedbaným vchodom do podchodu,
ktorý spája Poštovú ulicu s Hodžovým
námestím. Kocka vytvorí bránu v smere
k Prezidentskému palácu a na spôsob
„živého plota“ doplní prázdny priestor
medzi susednými budovou. Architektom
sa tak originálne podarilo vyplniť medze-
ru, ktorá je príliš úzka na výstavbu
kamenného domu.
Objekt bude bezkolízne riešiť komuni-
kačné problémy rozdielnych úrovní
Poštovej ulice a Hodžovho námestia.
Stavba dotvorí a zastreší zastávku MHD.
Súčasťou Zelenej kocky budú priestory
slúžiace občianskej vybavenosti, ako
kaviareň s výhľadom priamo na Hodžo-
vo námestie, predaj občerstvenia, novín
či kancelárske priestory.
Organizácia výstavby si od novembra
vyžiadala dočasné zmeny, ktoré sa
dotknú chodcov a cestujúcich využívajú-
cich MHD. Vzhľadom na stavebné práce
bude zastávka MHD preložená o 20 m
smerom pred hotel Crown Plaza. Záro-
veň z bezpečnostných dôvodov dôjde k
uzatvoreniu chodníka pre peších zo stra-
ny Hodžovho námestia a zabratiu časti
schodov zo strany hotela.
Výstavba kocky neobmedzí vstup peších

do podchodu zo strany Poštovej ulice.
Stavebník zároveň pre zabezpečenie ply-
nulého prechodu namontuje na schody
rampy pre kočíky a telesne postihnutých
ľudí  tak zo strany hotela Crown Plaza,
ako aj zo strany Tatracentra.

Stavebníkom projektu Zelenej kocky
je bratislavská spoločnosť GREEN
CUBE, s.r.o., (predtým Alto Invest), za
ktorou je cyperská spoločnosť Engel
Managment Services Ltd. (brn)

VIZUALIZÁCIA - BKU

Medzeru na Hodžovom námestí vyplní

presklená a obrastená Zelená kocka

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

Stratili sa Vám kľúče?
NÚDZOVÉ OTVÁRANIE

0905 310 069
0948 310 069 nový kontakt

predajňa, dieľňa: Púpavova 30a, 841 04 BA

DREVENÉ ROLETY
predokenné ESLINGERKY

kompletný servis - popruhy 
navíjače - obnova, generálne opravy

Poradíme ako zachovať drevené rolety
pri výmene okien.

Mobil: 0903 349 274, e-mail: info@drevenerolety.sk
www.drevenerolety.sk

Našu kompletnú ponuku predaja
a prenájmu nájdete na www.lexxus.sk

Na predaj slnečný 3-izbový byt v peknej časti Vrakune

- obytná plocha 77 m2 + 3,25 m2 loggia, na 4./8. 
posch., orientácia na V

- špajza, šatník, pivničná kobka na poschodí, možnosť 
dokúpiť garáž

- výborná občianska vybavenosť: školy, obchodné 
centrá, zdravotné stredisko

Ev. č. KU-85                                           Cena: 116.000,- €

Na predaj 3-izbový byt v projekte BORIA – výborná 
lokalita 
- celková plocha bytu 90 m2, na 5./7. posch.
- obytná plocha 80 m2 + 2x balkón a 2x francúzske okno
- rohová kuchynská linka so vstavanými spotrebičmi,          

2x kúpeľňa, pivnica
- pekný výhľad, orientácia SZ, možnosť kúpiť garážové 

miesto 

Ev. č. GR- 64                                         Cena: 218.360,- € 

Na predaj krásny 4-izbový mezonet, kolaudácia
v r. 2010

- výmera 150,84 m2, na 8./8 posch., 2x balkón, 
orientovaný na S/V

- v cene bytu je pivničná kobka o výmere 2,88 m2,             
1 garážové státie, 1 vonkajšie parkovacie státie 

Ev. č. ST-99                                      Cena: 175.000,- €

BA II – Vrakuňa – Bebravská ulica BA II – Ružinov– Prešovská ulica BA III – Rača – Kadnárova ulica

Profesionálne, rýchlo a výhodne PREDÁME/PRENAJMEME aj Vašu nehnuteľnosť! 0911 988 000    info@lexxus.sk

Kľúč k vášmu bývaniu

*Mesačná hypotekárna splátka: 388 €
**Ročné poistenie od 43 €

*Mesačná hypotekárna splátka: 730 €
**Ročné poistenie od 81 €

*Mesačná hypotekárna splátka: 585 €
**Ročné poistenie od 65 €

* Platí pre hypotéku vo výške 70% z kúpnej ceny,  so splatnosťou 30 rokov, pri úrokovej sadzbe 4%.
** Poistenie proti všetkým živelným rizikám s poistnou sumou 85% z  odnoty nehnutelnosti.
 Údaje sú nezáväzné a majú len informatívny charakter.

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

Máte exekúciu, nevýhodné pôžičky
a blokujú Vám List Vlastníctva???

Naša spoločnosť Vám sprostredkuje
výhodný bankový úver na vyplatenie dlhov

Kontaktujte nás na tel. č. 0910 915 190
Prvá Slovensko - Česká spoločnosť, s.r.o.
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STARÉ MESTO
Staromestské miestne zastupiteľstvo
v utorok 8. novembra 2011 prekvapu-
júco schválilo návrh na premenova-
nie Predstaničného námestia na Ná-
mestie Franza Liszta. Pôvodne totiž
starostka Tatiana Rosová (SDKÚ-
DS) navrhovala po Lisztovi pomeno-
vať križovatku Ventúrskej, Panskej a
Strakovej ulice.
S myšlienkou, aby po Francovi Lizstovi
pri príležitosti 200. výročia jeho narode-
nia, pomenovali Predstaničné námestie,
prišiel miestny poslanec Štefan Holčík

(Nezávislé fórum). Jeho návrh si osvoji-
la aj starostka a podporili ho väčšina sta-
romestských poslancov, proti bol len
Kamil Procházka (nezávislý).
Ako upozornil Štefan Holčík v predchá-
dzajúcom vydaní Bratislavských novín
(BN 37/2011), už v roku 1899 pome-
novali v Prešporku na počesť hudobníka
Franza Liszta jednu z tunajších ulíc
neďaleko železničnej Hlavnej stanice,
ktorá bola po roku 1945 premenovaná
na Čajkovského. Keďže pôvodná
Ferenc Liszt Utca ústí práve na dnešné
Predstaničné námestie, je prirodzené,

aby sa toto verejné priestranstvo, ktoré
čaká rozsiahla prestavba, volalo podľa
Franza Liszta.
Franz Liszt (1811-1886) bol významný
uhorský hudobný skladateľ, klavirista,
dirigent a učiteľ. Od prvej návštevy Pre-
šporka v roku 1820 tu bol potom ešte
veľakrát. Často pritom z Viedne prices-
toval vlakom práve na prešporskú Hlav-
nú stanicu.
Návrh na premenovanie Predstaničného
námestia na Námestie Franza Liszta
predloží staromestská samospráva
mestskému zastupiteľstvu. (ado)

Predstaničné má byť Námestie F. Liszta

17. november 2011 podujatie pri príležitosti 22. výro ia Nežnej revolúcie
historická budova SND - 19:00 - Hviezdoslavovo námestie - Bratislava
ú inkujú:

Milan Lasica - Peter Lipa - Jana Kirschner 
Vladimír Merta - Vladimír Mišík - ETC - moderuje Ladislav Snopko - príhovory hostí 
videoprojekcia archívnych záberov z novembra 1989

VSTUP VO NÝ od 18:45 do naplnenia kapacity h adiska
podujatie sa koná pod záštitou predsední ky vlády SR Ivety Radi ovej, z iniciatívy SDKÚ-DS, KDH a Most-Híd

BRATISLAVA
Bratislavské noviny vo vydaní 31/2011
a na webe uverejnili článok Mestská
časť porušuje vlastné nariadenie o
držaní psov. Keďže sa to dotýka dlho-
dobo diskutovanej otázky voľného
pohybu psa a vstupu so psom na
verejné priestranstvá miest a obcí,
považujem ako občan za potrebné sa
k tejto problematike vyjadriť.
Celý problém právnej úpravy voľného
pohybu psa a vstupu so psom vo vše-
obecne záväzných nariadeniach je struč-
ne povedané „postavený na hlavu“. Tak
mesto, ako aj majitelia psov a dokonca aj
okresná prokurátorka (ktorá podľa cito-
vaného článku vzniesla proti všeobecne
záväznému nariadeniu protest v tom
zmysle, že nariadenie musí obsahovať
zoznam miest, kde je voľný pohyb psov
povolený) vychádzajú z celkom chybnej
a mylnej predstavy, že mesto je povinné
označiť tabuľou miesta, kde voľný
pohyb psov je POVOLENÝ. Tak takto
to nie je! Nahliadnime do zákona - podľa
§ 5 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z. z., kto-
rým sa upravujú niektoré podmienky
držania psov „Obec môže všeobecne
záväzným nariadením vymedziť miesta,
kde je a) voľný pohyb psa zakázaný, b)
vstup so psom zakázaný”. 
Čo z tohto ustanovenia vyplýva? Nuž
len to, že obec/mesto môže vo svojom
všeobecne záväznom nariadení iba určiť
miesta, kde je voľný pohyb psa alebo
vstup so psom ZAKÁZANÝ. Prečítaj-

me si čl. 2 ods. 3 Ústavy SR: „Každý
môže konať, čo nie je zákonom zakáza-
né, a nikoho nemožno nútiť, aby konal
niečo, čo zákon neukladá." Z toho záro-
veň logicky, a teda i právne, vyplýva, že
voľný pohyb psa alebo vstup so psom je
povolený VŠADE, s výnimkou miest,
na ktorých je to všeobecne záväzným
nariadením zakázané. Mesto teda vôbec
nie je oprávnené kdekoľvek umiestňo-
vať tabule s nápisom Voľný pohyb psa
povolený alebo Vstup so psom povole-
ný. Ak tak robí, porušuje zákon, prekra-
čuje svoje zákonné oprávnenie. V prí-
slušnom všeobecne záväznom nariadení
musia byť uvedené iba miesta so záka-
zom voľného pohybu psa alebo vstupu
so psom, ale v žiadnom prípade miesta,
kde je pes povolený! (To i na okraj pro-
testu prokurátorky.) 
Ak by mal i napriek uvedenému niekto
pochybnosti, či mesto má voľný pohyb
psa, alebo vstup so psom „zakazovať“,
či naopak „povoľovať“, musí si uvedo-
miť, že obmedzovanie pohybu či vstupu
je zásahom do slobody pohybu, ktorú
každému zaručuje Ústava SR v čl. 23
ods. 1. Pohyb či vstup so psom sa totiž
netýka samotného psa (pes je z právneho
hľadiska vecou, a ako veci mu nemožno
nič zakazovať alebo povoľovať), ale
týka sa osoby, ktorá psa vedie, alebo ho
má na povel. Ide teda o slobodný pohyb
človeka, ktorý vedie psa. A slobodu
pohybu možno podľa čl. 23 ods. 3 Ústa-
vy SR obmedziť zákonom, napríklad ak

je to nevyhnutné na udržanie verejného
poriadku. Slobodu pohybu má teda
každý a všade, ak nie je výslovne záko-
nom niekde obmedzená. Takže pohyb
osoby na verejných priestranstvách
nemožno v žiadnom prípade povoľovať,
možno ho len obmedzovať!
Podobne je to aj s umiestňovaním kon-
tajnerov na exkrementy. Podľa § 6 ods. 2
zákona č. 282/2002 Z. z. „Obec umiest-
ni na miestach, kde je voľný pohyb psa
povolený, kontajnery vhodné na zhro-
mažďovanie výkalov...atď.". To zname-
ná jediné - všade, kde je pohyb psa
povolený, t. j. kde nie všeobecne záväz-
ným nariadením zakázaný, musí mesto
umiestniť kontajnery na exkrementy.
Zároveň to znamená, že ak mesto
neumiestni na miestach, kde nie je zákaz
voľného pohybu psa alebo vstupu so
psom, kontajnery na exkrementy, poru-
šuje tým zákon. 
Situácia je teda takáto - celé územie
mesta je zóna voľného pohybu psov a
vstupu so psom, kde musia byť umiest-
nené kontajnery na exkrementy, okrem
miest, ktoré sú na základe všeobecne
záväzného nariadenia výslovne označe-
né ako miesta so zákazom voľného
pohybu psa alebo vstupu so psom.
Mesto je oprávnené iba zakázať voľný
pohyb psa alebo vstup so psom, nie ho
povoľovať. Mesto je povinné všade na
miestach, kde nie je zákaz vstupu a voľ-
ného pohybu psov, umiestniť kontajnery.

Martin Kovarský

Trápna (úmyselná?) neznalosť zákona,

alebo ako je to s voľným pohybom psov

Predávať budú

tí, ktorí najviac

zaplatia
STARÉ MESTO
Vianočné trhy na Hlavnom a na
Františkánskom námestí sa začnú 25.
novembra 2011. Tento rok tu bude 88
stánkov, z toho 29 je určených na
občerstvenie a 59 na predaj darčeko-
vých predmetom. Predajcov vyberala
samospráva po novom.
Výber bol dvojkolový, v jednom vybe-
rali predajcov vianočného tovaru, v dru-
hom predajcov občerstvenia. Obálky s
ponukami predajcov darčekov otvárali
verejne, čím chcelo mesto zabrániť
podozreniu z kamarátskeho prideľova-
nia. Jediným kritériom bola cena. To
však spôsobilo, že tento rok na Vianoč-
ných trhoch nebude napríklad stánok
Unicef, ktorý ponúkol denný nájom 45
eur alebo stánok Slovenských rozprá-
vok s ponukou 37 eur. Najvyšší prená-
jom 225 eur na deň ponúkol predajca
medu. Stánok však bude mať podnika-
teľ, ktorý ponúka hubenie škodcov, či
firma, ktorá predáva lepidlá a tmely.
„Pravidlá boli nastavené tak, že roky
vyhrávali tí istí. Teraz tam nie sú,“ infor-
moval hovorca primátora Ľubomír
Andrassy. Či budú predávať naozaj via-
nočný tovar, bude mesto kontrolovať.
V druhom kole sa elektronickou auk-
ciou rozhodovalo o predajcoch občer-
stvenia. Najvyššia suma za prenájom
stánku sa vyšplhala na 1710 eur na deň,
stánok však bude mať aj predajca, ktorý
ponúkol 230 eur na deň.
„Prihlášky do súťaže doručilo 334
záujemcov, pričom v 196 prípadoch išlo
o ponuky na obsadenie stánkov na pre-
daj darčekov vyrobených z kovu, kera-
miky, textílií či dreva. Samospráva v
snahe podporiť ľudovoumelecké dielne
vyhradila taktiež 18 stánkov pre tých
predajcov, ktorí návštevníkom trhov
ponúknu sortiment tradičných, umelec-
kých predmetov,“  uviedol hovorca.
Na Františkánskom námestí budú štyri
charitatívne stánky, v ktorých sa bude
striedať 16 organizácií. Celkovo bude
na Vianočných trhoch tento rok o pät-
násť stánkov menej ako vlani. Podľa
magistrátu tak chceli zabrániť tlačenici,
na ktorú sa ľudia sťažovali. (mch)

Pod mostom

pribudne nové

ihrisko FTVŠ
STARÉ MESTO
Fakulta telesnej výchovy a športu
Univerzity Komenského v Bratisla-
va (FTVŠ) stavia pod Mostom Laf-
ranconi futbalové ihrisko s umelým
trávnikom. Bude slúžiť najmä na
výučbu študentov fakulty, no tešiť sa
naň môžu i futbalové kluby či verej-
nosť. 
„Staviame ho tam preto, lebo ide o plo-
chu, ktorá patrí našej fakulte a v minu-
losti na tomto mieste bolo futbalové
ihrisko. Výstavbou nového mosta bolo
zdevastované a neupravené do pôvod-
ného stavu. Dnes ešte likvidujeme na
vlastné náklady aj pozostatky  skládky
materiálov z výstavby mosta,“ uviedol
Miroslav Holienka, dekan FTVŠ UK
Bratislava.
S výstavbou začala firma Bau3mex
koncom septembra. Prvá etapa má
trvať šesť mesiacov a pozostáva z
odstraňovania materiálu. Začiatok dru-
hej etapy výstavby je plánovaný na
apríl, a to už pôjde o pokladanie ume-
lého trávnika.  V júni by sa mal už na
novom ihrisku odohrať futbalový
zápas Univerziády - Svetových štu-
dentských hier.  Rozmery ihriska budú
52 x 100 metrov.
„Ihrisko je financované z dotácií
Ministerstva školstva SR a z vlastnej
podnikateľskej činnosti. Podmienky, v
ktorých ho realizujeme, nie sú ideálne,
ale myslíme si, že to za to stojí. Chys-
táme sa postupne založiť aj futbalovú
akadémiu pre malých žiakov, fakultné
futbalové družstvo, dať priestor futba-
lovým klubom i verejnosti a vytvoriť
hlavne adekvátne podmienky na
vyučovací proces -  pre študentov, uči-
teľov a trénerov. Ihriská sú pre nás
vlastne praktické laboratóriá,“ povedal
Holienka. (mch)
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Tentoraz sme sa ocitli v Petržalke na
Úderníckej ulici na konečnej zastávke
MHD Kúpalisko Matador. V objekte
tunajšieho letného kúpaliska je nová
reštaurácia SLOVENSKÁ BAŠTA.
Napriek tomu, že sa leto už skončilo a
je to trochu od ruky, novú reštauráciu
si Bratislavčania našli.
Interiér je v štýle tradičnej slovenskej
reštaurácie - drevené masívne stoly, sto-
ličky a lavice. Vpravo je murovaný
barový pult, hneď vedľa kuchyňa.
Vľavo na stene je obrovská televízna
obrazovka (to už podľa všetkého patrí k
povinnej výbave reštaurácií), našťastie
bez zvuku neruší. Oproti vchodu sú toa-
lety, čo síce nepôsobí vkusne, ale zrejme
iná dispozícia nebola. Na zadnej stene
sú nad stolmi imitácie oblokov, na stro-
pe sú zdobené železné lustre a na ste-
nách lampy. Na oknách do Úderníckej
sú plátenné záclonky dotvárajú ilúziu
slovenskej dedinskej krčmy.
Pri pohľade na ponuku jedál sme skoro
spadli na zadok. Okrem tradičného je-
dálneho lístka s ponukou zhruba 30 jedál
vrátane polievok, sme dostali denné obe-
dové menu, kde bolo 23 hlavných jedál,
3 polievky a 6 jedál z rýb. S niečím
takým sme sa v Bratislave ešte nestretli.
Obedové menu ponúkajú od 11. hodiny
až do vyčerpania jedál. Najviac zrejme

idú tradičné jedál ako sviečková na smo-
tane či španielsky vtáčik, ktoré už nema-
li. Väčšina jedál obedného maximenu
stojí 5,95 €, bezmäsité 4,95 €. K tomu sú
tri polievok po 1,70 €.
Z polievok sme ochutnali dve - slepačí
vývar so zeleninou, mäsom a rezancami
(1,70 €) a halászlé (1,70 €). Slepačia
bola veľmi dobrá, nechýbalo mäso, aku-
rát v nej bolo priveľa rezancov a mrkvy.
Ocenili sme, že sa tu kuchár zaobišiel
bez sušeného korenia. Halászlé bolo prí-
liš číre, určite nebolo varené z troch dru-
hov rýb (to by sme asi chceli priveľa) a
bolo servírované príšerne horúce. Navy-
še nám polievku doniesli v nerezovom
kotlíku, takže to chladlo pomaly.
Z obedného menu sme ochutnali vieden-
ský surschnitzel so zemiakovým šalátom
(5,95 €), ktorý bol iný tým, že mäso bolo
marinované. Bol veľmi dobrý, akurát ze-
miakový šalát bol príliš studený a tak
ako je neprípustné podávať k teplému
jedlu studenú oblohu, ani príloha by ne-
mala byť príliš studená. Je to nielen útok
na zuby a žalúdok, ale aj na chute.
Podobný problém sme mali s heikom na
mlynársky spôsob so zemiakovým šalá-
tom (4,50 €) - aj v tomto prípade bola ry-

ba vynikajúca, ale šalát nemal byť tak
studený. V prípade vyprážaného čerstvé-
ho ovčie syra s tatárskou omáčkou a hra-
nolčekmi (4,95 €) sme mali presne opač-
nú skúsenosť. Teplota syra bola primera-
ná, hranolčeky však boli horúce. Kým
nám vychladli, syr bol studený. Špeciali-
tou kuchára sú okrem iného bryndzové
halušky s oravskou slaninou a smotanou
(v obednom menu za 4,95 €, v jedálnom
lístku za 5,50 €). Boli veľmi dobré, ale
opäť - smotana príliš studená a po pre-
miešaní zostali halušky vlažné.
Absolutórium si v Slovenskej bašte zas-
lúži špíz z bravčovej panenky v oravskej
slanine so syrovou omáčkou (5,95 €) s
opekanými zemiakmi (1,20 €). To bola
fakt poriadna porcia a bolo to aj veľmi
chutné. Navyše teplota mäsa aj zemia-
kov bola konečne porovnateľná.
V Slovenskej bašte veľmi dobre varia,
mali by si však dať viac pozor na teplo-
tu servírovaných jedál a tiež, aby k jed-
nému stolu nenosili jedlá postupne, ale
naraz. Sú totiž isté pravidlá, ktoré by
mali platiť v každej dobre reštaurácií bez
rozdielu.
Naše hodnotenie:���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Slovenská bašta má maxi obedové menu

Slovo manažér mi znie už ako nadávka
Po nežnej revolúcii koloval taký vtip
Rádia Jerevan: Občania, ktorí ešte
neboli ministrami, nech sa prihlásia
v redakcii. Tento žart ma straší už
niekoľko dní v súvislosti so situáciou
v našom hlavnom meste. Nejde síce o
ministerské kreslá, ale o funkcie ria-
diteľov mestských organizácií.
Je už skoro rok po voľbách a ešte stále
sa nepodarilo vymeniť všetkých členov
správnych a dozorných rád pochádza-
júcich z minulého volebného obdobia.
Taká nehoráznosť! Veď jedine novoz-
volené orgány „našej krvnej skupiny”
môžu  zaručiť, že život v Bratislave
pobeží správnym smerom. Preto hurá,
meniť predovšetkým riaditeľov OLO,
BVS, DPB, pohrebníctva a čo ja viem
čoho všetkého. Hlavne, aby na čele
výsostne odborných organizácií boli
noví manažéri. Že nemajú o organizá-
ciách, ktoré majú riadiť, hlbšie poznat-
ky? Čo na tom, veď boli pár mesiacov
v zahraničí, získali papier o absolvova-
ní akejsi univerzity a sú teda plne kva-

lifikovaní na riadenie čohokoľvek. A
výsledok?
Napríklad zberný dvor OLO pre Staré
Mesto, ktorý roky-rokúce bez problé-
mov slúžil občanom na likvidáciu veľ-
korozmerného odpadu, sa už stihol zre-
formovať. Nestačí, že treba ísť až na
Ivánsku cestu, ale ešte sa musíte zara-
diť aj do „čakačky” pred závorami
areálu OLO. Nový manažment totiž
usúdil, že každá „zásielka” odpadu
musí byť zaevidovaná. V praxi to zna-
mená, že dvaja až traja pracovníci
OLO spovedajú prichádzajúce vozidlá
a zapisujú ako českí žandári položky,
ktoré priviezli na likvidáciu.
Čo ma na tom žerie? Nuž, je toho viac.
Po prvé, pred rampou nie je priveľa
miesta na státie vozidiel, takže hrozí,
že trčíte do frekventovanej štvorprúdo-
vej cesty. Po druhé, strata času nie je
zanedbateľná, konkrétne ja som vo

štvrtok čakala viac ako polhodinu. Po
tretie, tečú tam nervy a agresívnejší
vodiči sa pokúšajú predbiehať. A napo-
kon, nie každý má vlastné auto a na
odvoz použije taxík. Že sa tak zvyšujú
náklady, je pochopiteľné!
Príklad z iného súdka: na jar sa bude
opravovať električková trať na hlavnú
stanicu. Preventívne však už teraz
nechodia na stanicu električky. Mala
byť posilnená autobusová doprava.
Nebola. Občan, pomôž si sám! Čakám,
kedy sa zopsuje údržba cintorínov.
Teraz na sviatok zosnulých bol ešte
vzorný poriadok. Riaditeľa mestského
pohrebníctva Marianum sa ešte nepo-
darilo nahradiť žiaducim manažérom!
Podobne ešte zatiaľ funguje kultúra.
Otázka je, dokedy? Priznám sa, slovo
manažér mi už znie ako nadávka. Berú
veľké peniaze, ale výsledok práce za
nimi nevidno. Nie iba v komunálnom
prostredí, ale aj pri riadení iných podni-
kov a organizácií. Česť výnimkám!  
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Červený mak

už kvitne aj

v Bratislave
LIST ČITATEĽA
O jedenástej hodine, jedenásteho
dňa, v jedenástom mesiaci roku 1918
skončila prvá svetová vojna. Milióny
ľudí v nej padlo a ďalšie tisícky boli
ranení a zmrzačení. Domov sa vraca-
li, aby vydesili svet rozprávaním o
tom, čo prežili.
Oblasť severného Francúzska, známa
ako Flandersko, bola počas vojny sved-
kom najsústredenejších a najkrvavejších
bojov. John Mc Crea, lekár v službe
britských bojových síl bol vojnovými
udalosťami v roku 1915 taký dojatý, že
si do denníka napísal tieto slová: „Na
flanderskom bojisku medzi červenými
kvetmi divého maku stoja rady krížov a
pod hlavňami kanónov pospevujú ško-
vránky. Pred niekoľkými dňami sme
boli medzi živými, vnímali ranné briež-
denie a prežívali západ slnka. Teraz tu
mŕtvi ležíme na bojisku.“ Zomrel o tri
roky neskôr vo vojenskej nemocnici na
flanderskom pobreží. Krátko pred
smrťou poslal domov tichý pozdrav:
„My nezomierame, pokiaľ kvety divých
makov porastú na flanderskom cintorí-
ne.“
Ľudia vo Veľkej Británii a v rámci celé-
ho britského spoločenstva národov mali
tak možnosť poznať, aká bola krutá sku-
točnosť vo francúzskych zákopoch. Z
emotívnych slov poznamenaných v
denníku lekára vznikla mohutná organi-
zácia známa ako British Legion, ktorá
vyrába papierové červené kvety makov
a ich predajom zhromažďuje finančné
prostriedky pre charitatívnu činnosť.
Prvý Poppy day vo Veľkej Británii sa
konal 11. novembra 1919. Návštevníci
Veľkej Británie a Slovenska, ktorých je
pomerne veľa, nemôžu nevidieť idúc
okolo pamätníka venovaného všetkým,
ktorí padli v prvej a v druhej svetovej
vojne, nevädnúce kvety vďaky. Červe-
ný kvet divého maku v klope kabáta by
v týchto dňoch mali na Slovensku nosiť
nielen britskí občania. Aj pamätník na
Šafárikovom námestí je pre obyvateľov
Bratislavy a celého Slovenska najvhod-
nejším miestom vytvorenia posvätnej
chvíle ticha a vďaky pre tých, ktorí nie
sú medzi nami.
Vojenský pamätník vznikol v roku 2004
z iniciatívy vojnového veterána, účast-
níka západného odboja, Bratislavčana
generála Antona Petráka (1912-2009)
za účinnej podpory ministerstva obrany,
britského veľvyslanectva a bratislavské-
ho magistrátu. Odvtedy každý rok v
prvú nedeľu po 11. novembri, o 11. hodi-
ne sa tu stretávajú tí, ktorí chcú vzdať
úctu padlým vo vojnách, ich vdovám a
všetkým, ktorí za nacizmu a komunizmu
boli na Slovensku perzekvovaní.

Jozef Kratochvíľa, Bratislava

Zneužíva UPC

postavenie

na trhu?
LIST ČITATEĽA
Ešte 31. januára 2011 sme požiadali
UPC Broadband Slovakia o dočasné
odpojenie káblovej televízie od 1.
marca do 31. mája 2011, pretože
budeme mimo Bratislavy. Dodržali
sme mesačnú oznamovaciu lehotu a
až do konca februára 2011 bola UPC
zaplatená.
Keďže sme zistili, že budeme mimo
republiky dlhšie, ako sme pôvodne plá-
novali, 29. 3. 2011 sme písomne požia-
dali o trvalé odpojenie ku dňu 31. 5.
2011, preto, aby nadväzovalo na dočas-
né odpojenie, a tak by prirodzene zani-
kol zmluvný vzťah s UPC.
Z oddelenia služieb zákazníkom nám
14. 4. 2011 oznámili, že berú žiadosť
na vedomie a potvrdzujú zánik uvede-
ného vzťahu k 31. 5. 2011. Zároveň nás
však informovali, že žiadosťou o trvalé
vypovedanie zmluvy o pripojení ku
dňu 31.5.2011 bolo zrušené dočasné
odpojenie a na 15. 4. 2011 je napláno-
vané znovupripojenie, za ktoré budú
účtovať poplatok 11,50 € a za aktiváciu
Základného súboru 4 € a priložili fak-
túru na 36,35 €, kde započítali aj 17,70
€ za obdobie od 1. mája do 31. júla
2011, zároveň zaúčtovali upomienku
vo výške 2 €.
Namietali sme proti zaslanej faktúre,
oznámili nám však, že vo výpovednej
lehote majú právo účtovať ceny podľa
svojho cenníka. Oni si teda účtovali
ešte za výpovednú lehotu počas dočas-
ného odpojenia, keď sme neboli v
republike a nemohli sme ani pozerať
UPC, čo sme im písomne oznámili pri
dočasnom odpojení.
Takéto zneužívanie svojho postavenia
s vynucovaním si platenia niektorých
neopodstatnených poplatkov je hrubé
porušovanie minimálne dobrých mra-
vov, ak už nie obchodných podmienok.
Takéto veľké obchodné spoločnosti by
nemali byť semenišťom podvodov, ale
vzorom pre poctivosť. Je to veľká
hanba pre UPC Broadband Slovakia.

Jozef Adamik, Bratislava

OBRAZY NAJLEPŠIE

Galéria Art Invest
Dobrovičova 7, Bratislava

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

PREDÁTE V AUKCII

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

Zasekol sa vám trezor?
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HC Slovan má nové balíčky vstupeniek
BRATISLAVA
Hokejový klub HC Slovan Bratislava
uviedol do predaja nové balíčky vstu-
peniek na domáce zápasy základnej
časti Tipsport extraligy. Sú určené
tým priaznivcom, ktorí si z rôznych
dôvodov nemohli, resp. nechceli kúpiť
permanentku, ale Slovan chcú vidieť
naživo v Slovnaft Arene viackrát a
pravidelne.
Slovan pripravil tri druhy balíčkov: 4-
zápasový HC Slovan Víkend, v ktorom
sú iba nedeľné zápasy, 5-zápasový HC
Slovan Aspoň raz mesačne, v ktorom je
každý mesiac od novembra do marca
vždy jeden zápas, a 7-zápasový HC Slo-
van Rodina, ku ktorému sa dajú prikúpiť
dve vstupenky pre deti od 6 do 15 rokov
za symbolické euro na zápas.

Slovan k uvedeniu nových balíčkov
využil novembrovú reprezentačnú pre-
stávku. Navyše, vzhľadom na veľké
koncerty v Slovnaft Arene odohrá naj-
bližší domáci zápas až 18. novembra
2011 proti Košiciam.
„Záleží nám na tom, aby sa každý domá-
ci zápas Slovana hral pred plným hľadi-
skom. Hokej je v Bratislave stále divác-
kym športom číslo jeden a želáme si, aby
ním zostal napriek zložitej ekonomickej
situácii, ktorá ovplyvňuje stovky rodín
našich priaznivcov,“ povedal generálny
manažér Slovana Maroš Krajči.
Bratislava je moderné a úspešné mesto,
ktoré obyvateľom ponúka množstvo
kultúrnych, spoločenských, športových
alebo iných podujatí. V tejto konkurencii
musí aj hokejový Slovan neustále roz-

mýšľať nad tým, aby návšteva hokejo-
vého zápasu zostala medzi prioritami
Bratislavčanov. Slovan prispôsobil v
tejto sezóne začiatky zápasov hraných v
pracovný deň na 18:00 h, napriek tomu
nie každý domáci zápas sa dá stihnúť.
„Kúpou niektorého z balíčka má fanúšik
garantované to isté sedadlo na všetky
zápasy v balíčku, výhodou je tiež bez-
problémový jednorazový nákup online
alebo v sieti predajní Ticketportal a,
samozrejme, zľava okolo 30 percent
oproti súčtu cien individuálnych vstupe-
niek na zápasy,“ dopĺňa marketingový
riaditeľ klubu Milan Vajda.
Nové balíčky vstupeniek HC Slovan si
možno kúpiť na predajných miestach
Ticketportalu a online na internetovej
stránke www.ticketportal.sk. (hcs)

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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preplatenie
skryté poplatky

navýšenie0%
0 €

Tempomat a Bluetooth® s ovládaním na volante

SWIFT 1,2 GS len za
5 400 € * ZABUDOVANÁ MULTIMEDIÁLNA NAVIGÁCIA ZDARMA

SX4 1,6 4x4 NAVI len za
7 525 € *

Way of life!

Predaj automobilov SUZUKI
Einsteinova 1, 

Mobil: 0902 955 543, 0902 979 632Infolinka: 02/53 63 33 06, 0915/755 755

K vybraným modelom SWIFT a SX4 

Zimné pneumatiky zadarmo

4 950 € * 5 395 € *

Mladí klaviristi

budú súťažiť

už siedmykrát
STARÉ MESTO
Od  pondelka 14. novembra do nede-
le 20. novembra 2011 bude v Brati-
slave už 7. ročník medzinárodnej
klavírnej súťaže Johanna Nepomu-
ka Hummela. Súťaž pomáha aktív-
nemu pestovaniu odkazu tohto bra-
tislavského rodáka a podporuje
kariéru mladých klaviristov. 
Na 7. ročník súťaže sa prihlásilo 56
mladých klaviristov z 21 krajín sveta.
Tri súťažné kolá sú prístupné verejnos-
ti od 14. do 19. novembra v Koncertnej
sieni Dvorana na HTF VŠMU na
Zochovej ulici. 
Finále a koncert víťazov budú v nede-
ľu 20. novembra 2011 o 15.30 a 19.30
v historickej budove SND. Vstupenky
na nedeľné koncerty sú v predaji v
Pokladnici Slovenskej filharmónie v
historickej budove SND, cena na oba
nedeľné koncerty je 5 €. (brn)

Bratislavčania

ochutnajú aj

svätokatarínske 
STARÉ MESTO
V piatok 25. novembra 2011 sa začne
v Bratislave tvoriť nová tradícia. Na
poludnie sa totiž na Primaciálnom
námestí začne dvojdňový festival
slovenských mladých vín Svätokata-
rínske víno 2011. 
Mladé víno má veľmi starú tradíciu a
juhozápadné svahy Malých Karpát
predstavujú skutočnú perlu slovenské-
ho vinohradníctva. Aj v súčasnosti tu
pôsobí mnoho výborných mladých
vinárskych firiem, ktoré sa zaoberajú
výrobou špičkových mladých vín. Na
základe toho vznikla myšlienka zave-
denia novej značky pre mladé sloven-
ské vína pod názvom Svätokatarínske
víno.
Ochutnajte slovenské mladé vína s
označením Svätokatarínske víno už 25.
novembra 2011. Viac informácií nájdete
na www.svatokatarinskevino.sk. (brn)

NOVÉ MESTO
V Športovej hale Hant na Pasien-
koch sa 2. decembra 2011 o 18.00 h
uskutoční festival Rockové mraze-
nie. Najväčším lákadlom 7. ročníka
festivalu bude bezpochyby legendár-
na škótska rocková skupina Naza-
reth a domáca stálica Horkýže Slíže.
Skupinu Nazareth založil pred 43
rokmi v škótskom Dunfermline spevák
Dan McCafferty spolu s gitaristom

Manny Charltonom, basgitaristom
Pete Agnewom a bubeníkom Darrel-
lom Sweetom. Po dvoch rokoch sa pre-
sťahovali do Londýna. O rok neskôr už
vydávajú svoj prvý album, ale prvé
hity sa dostavia až pri albume s číslom
tri. Skladby ako Bad bad boy, Razama-
naz alebo Broken down angel atakujú
miesta v britskom rebríčku Top10. V
Bratislave sa však začiatkom decembra
môžeme tešiť aj na ďalšie hity v podo-

be skladieb Dream on, Night woman,
Morning dew či Cocaine…
Keď k tomu pripočítame najlepšiu slo-
venskú koncertnú skupinu Horkýže
Slíže, stále populárnejšie Heľenine
oči, nitriansku rockovú skupinu Zoči
Voči, domácu už stálicu Bank of Joe
alebo českú rockovú skupinu Seven,
dostaneme skvelú pozvánku na prí-
jemný decembrový rockový večer v
Bratislave. (dš)

Siedme Rockové mrazenie na Pasienkoch

NOVÉ MESTO 
Vo štvrtok 15. decembra 2011 sa Stre-
disko kultúry Nové Mesto na Vajnor-
skej ulici vráti v čase. Na svoje si prídu
najmä bigbiťáci a milovníci hudby
šesťdesiatych rokov.
Legendy hudobnej etapy, ktorá formo-
vala spoločnosť, a jej vplyv je viditeľný
aj v súčasnej tvorbe, sa predstavia na
špeciálnom koncerte Bigbítové Vianoce.
Zabaviť sa a zaspomínať môžu pri vy-
stúpení Janka Lehotského, The Buttons,

Ľuba Beláka, Peciho Uherčíka, Petra
Slivku, Grapefuit death, Andi Ray
Haverdu, skupiny Stará škola alebo z
Českej republiky Viktora Sodomu z Pra-
hy a Pavla Váňe s kapelou Bronz z Brna. 
Priaznivci bigbítu sa nestretávajú po
prvýkrát a aj toto podujatie má pod tak-
tovkou spisovateľ a hudobník Juraj
Šebo. „Posledná akcia 50 rokov bigbítu
v máji tohto roku bola beznádejne
vypredaná a desiatky fanúšikov postáva-
li pred vchodom s jedinou otázkou:

Nemáte lístok? V sieti Ticketporatl je
preto možné kúpiť si lístok už teraz a
hádam sa na koncerty dostane každý, kto
má záujem,” uviedol J. Šebo, ktorý je
tiež známy ako autor kníh o živote v
Bratislave uplynulých dekád.
Bigbítové Vianoce sú perfektnou príleži-
tosťou nielen pre staršiu generáciu
zaspomínať si, ale aj pre mladých, aby
spoznali, ako fungovala éra, ktorú dnes
považujeme za slovenskú hudobnú
revolúciu. (brn)

Aj tento rok budú Vianoce bigbítové
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STARÉ MESTO
NA FAJNOROVOM NÁBREŽÍ ne-
známy páchateľ ukradol zo Škody Oc-
tavia predné xenónové svetlá, čím lízin-
govej spoločnosti spôsobil škodu 3500 €.
NA LESNEJ ULICI sa vlámal do ro-
dinného domu neznámy páchateľ. Roz-
lomil reťaz s visiacim zámkom  na mre-
žových dverách, rozbil okno na dve-
rách, vnikol do domu a odcudzil baro-
kovú jedálenskú súpravu z 19. storočia,
obrazy, zrkadlo z barokového nočného
stolíka a krištáľové osvetlenie, čím
majiteľovi spôsobil škodu krádežou za
17 900 € a škodu poškodením 600 €.
NA LEGIONÁRSKEJ ULICI našli u
24-ročného muža zo Stupavy priesvitné
igelitové vrecko s neznámou zelenou
sušenou rastlinou. Látku zaslali na ex-
pertízu, ak sa potvrdí, že išlo o drogu,
mužovi hrozí trojročné väzenie.
NA KONVENTNEJ ULICI neznámy
páchateľ ukradol Škodu Octavia combi.
Vo aute boli aj doklady, navigácia a ná-
radie na zoškrabávanie klzných ložísk.
Požičovňa vozidiel prišla o auto v hod-
note 25 000 eur, odcudzené náradie
stálo 300 eur.
NA ŽIDOVSKEJ ULICI sa 36-ročný
muž a 25-ročná žena, obaja z Bratislavy,
vlámali do reštaurácie. Kým žena pozo-
rovala okolie, muž vypáčil dvere do
kuchyne, kde si do tašiek nakládol dro-
gistický tovar a potraviny za 249 eur.
Veci však už nestihol odniesť, pretože
ho vyrušil náhodný okoloidúci a tak
ušiel. Ženu zadržali na mieste činu sved-
kovia, muža zadržala policajná hliadka.
NA KAMENNOM NÁMESTÍ v odde-
lení potravín obchodného domu zjedol
34-ročný muž z Bratislavy 3 čokolády a
keksy a odišiel bez zaplatenia. Spôsobil
škodu vo výške 2,90 €. Bolo zistené, že
obdobného skutku dopustil aj v predchá-
dzajúcich 12 mesiacoch. Bol obvinený z
prečinu krádeže.  

PETRŽALKA
NA ROMANOVEJ ULICI zadržali
32-ročného Bratislavčana, ktorý krátko
predtým fotil skupinku ľudí. Keď ho vy-
zvali, aby to nerobil, vytiahol spod bun-
dy plynovú pištoľ a namieril na nich.
Vzápätí sa rozbehol k Zrkadlovému
háju a štyrikrát vystrelil. Muž po zadrža-
ní vyhlásil, že ho liečili na psychiatrii na
schizofréniu. Ešte v ten istý deň ho
umiestnili do nemocnice. (brn, sb)

Päťboj bol

doménou

Bratislavčanov
Pokusy spájať niekoľko športových
odvetví do jedného boli už na antic-
kých olympijských hrách. V čase ob-
novenia olympiád to boli najmä Švédi,
ktorí od opätovného zavedenia mo-
derného päťboja do programu OH,
samozrejme, na olympiáde 1912 prá-
ve v Štokholme, brali všetky medaily.
Až v roku 1936 im prvú zlatú medailu
spred nosa uchytil Nemec Handrick. 
Vtedy už obsahom päťboja bola jazda na
koni, streľba, šerm, plávanie a beh. Na
území prvej ČSR sa príťažlivý moderný
päťboj začal hlásiť k slovu len vďaka
armáde, aj to len v radoch dôstojníkov.
„Za priekopníka moderného päťboja v
Bratislave považujem majora Vojtecha
Artima,“ tvrdí šesťnásobný majster
Česko-Slovenska Peter Kurhajec. Major
Artim bol nesmierne obetavým propagá-
torom i trénerom šermu, podporoval
spájanie športových odvetví najprv v
trojboji, potom v päťboji. Kapitán Milan
Navrátil mu vyšiel v ústrety založením
oddielu moderného päťboja pri Posád-
kovom dome armády a hlavne tým, že v
Kutuzovových kasárňach zabezpečil
maštaľ s pätnástimi jazdeckými koňmi,
čo bola najnáročnejšia podmienka na
tréning. Artimovu vysokú úroveň odbor-
nosti potvrdzovalo aj to, že bol trénerom
moderných päťbojárov pre OH 1948 v
Londýne. V PDA potom vychoval celý
rad pretekárov ako Teplého, Krála, Gej-
movského, Lichardusa, Garaja, Jursíka.
Prvé svetové úspechy v modernom päť-
boji však získal Vladimír Černý - inak
vynikajúci kanonier vo vodnom póle. S
touto povesťou narukoval v roku 1952
do ÚDA v Prahe. Keď v ÚDA vodno-
pólový oddiel zrušili, s vizitkou výbor-
ného plavca ihneď prešiel do oddielu
moderného päťboja. Rýchlo si osvojil
ostatné štyri disciplíny a stal sa suveré-
nom. Výrazne sa zapísal aj do sveto-
vých dejín - obsadil 4. miesto na MS
1954 v Budapešti, ako aj na Svetovom
festivale mládeže v roku 1957 v
Moskve. Samozrejme, na listinu svo-
jich úspechov hromadil aj tituly majstra
ČSR, posledný, keď sa už vrátil do civi-
lu do Bratislavy. Modernému päťboju
sa venoval úplne. Nielen ako stále
výkonný pretekár, ale aj ako zakladateľ
telovýchovnej jednoty moderného päť-
boja Žižka a jeho tréner. Spod jeho rúk
vyšiel ďalší majster ČSSR Zoltán
Polák. Úspešnú pretekársku i trénerskú
kariéru zavŕšil Vladimír Černý získa-
ním postu v medzinárodnej päťbojár-
skej organizácii UIPMB.
V rozvoji slovenského moderného päť-
boja vyčnieva aj Vladimír Miller. Z pre-
tekárskych bojísk pomerne skoro prešiel
na post výborného organizátora. V roku
1972 založil medzinárodnú súťaž junio-
rov o Pohár Sveta socializmu. Dvadsať
rokov sa v Bratislave schádzala svetová
konkurencia mladých talentov, z ktorých
sa čoskoro vykľuli medailisti majstro-
vstiev sveta a olympijských hier ako
Eduard Zenovka, Jan Bártů ml., Tamás
Szombathelyi, Timur Dosymbatov a
ďalší, najmä olympijský víťaz 1992 Bar-
celone Poliak Arkad Skrzypaszek, ako aj
celá domáca špička (Petr Blažek, Dušan
Poliaček, Bohumil Starnovský).

Jozef Kšiňan, Igor Mráz
(Pokračovanie nabudúce)

Franz Liszt už svoju bustu v meste má
V roku 1911, pred sto rokmi, oslavo-
vali sté výročie narodenia skladateľa
Franza Liszta. V Prešporku či Pozso-
nyi bola vtedy ešte veľmi živá spo-
mienka na virtuóza, ktorý tu začal
svoju kariéru, a ktorý sa sem vracal,
aby obyvateľov mesta poctil svojimi
koncertmi. Žili tu ešte jeho obdivova-
telia, pamätníci jeho koncertov, ľu-
dia, ktorí ho osobne poznali. Pri tejto
príležitosti mu postavili pomník. 
Vybrali miesto na vtedy úplne čerstvo
upravenom  priestranstve, kde sa až do
konca 18. storočia rozprestieral mestský
cintorín, a kde boli pravdepodobne naj-
neskôr od 12. storočia pochované tisíc-
ky obyvateľov mesta. Je to terajšie Rud-
nayovo námestie situované južne od
Dómu. Pôvodný cintorín sa nachádzal
na šikmej ploche svahu od kostola k
Panskej (Dlhej) ulici. 
Len necelé dva roky predtým upravili
námestie do dnešnej podoby vybudova-
ním terasy podľa projekt tunajšieho ro-
dáka architekta Franza Wimmera. Dol-
nú časť odkopali a vyrovnali,  priestran-
stvo nad novým mohutným terasovým
múrom doplnili do roviny. Obe úrovne
spojili reprezentačným dvojramenným
otvoreným schodiskom v strede námes-
tia.  Wimmer sa snažil mohutnosť múru
zjemniť vybudovaním nosných oblú-
kov, ktoré mali súčasne statickú aj deko-
ratívnu funkciu. Pravdepodobne už
vtedy počítal s inštalovaním  pomníkov
významných osobností medzi nimi. 
Na pomerne jednoduchý kamenný stĺp
umiestnili bronzový odliatok busty skla-
dateľa od profesora viedenskej akadé-
mie Victora Tilgnera, ktorý sa narodil v
Prešporku. Priestor pred pomníkom
ohradili unikátnou secesnou umelecky
kovanou mrežou s motívom notovej
osnovy s melódiou k textu Hosanna.  
Zabúda sa, že to vlastne nebol prvý
Lisztov pomník v Prešporku.  Dňa 22.
septembra 1886, teda necelé dva mesia-
ce po Lisztovej smrti (31.júla 1886 v
Bayreuthe), odovzdali verejnosti sláv-
nostnou premiérou nové Mestské divad-
lo. Na fasáde divadla, v jednom z ovál-
nych otvorov nad loggiou nad hlavným
vchodom do hľadiska, bola už vtedy
inštalovaná v spoločnosti Shakespeara,
Goetheho a dvoch maďarských spisova-
teľov (Katona, Vörösmarthy) aj Liszto-
va busta. Originálne busty vytvoril so-
chár z okruhu profesora Tilgnera vo
Viedni  Wilhelm Marhenke. Poškodené
originály sú uložené v zbierke Galérie

mesta Bratislavy. Na priečelí divadla je
umiestnená kópia Lisztovej busty vedľa
novej busty Wolfganga Amadea Mozar-
ta.  Dnes je už ťažké zistiť, či sa pôvod-
ne v projekte dekorácie fasády divadla
uvažovalo s použitím Lisztovej busty,
alebo či rozhodnutie padlo až po jeho
smrti. Všetci ostatní v bustách na prieče-
lí divadla zvečnení autori totiž boli v
čase projektovania divadla mŕtvi
(zomreli pred rokom 1886), len Liszt
ešte žil.
Asi päťdesiat rokov po odhalení pomní-
ka na Dómskom (terajšom Rudnayo-
vom) námestí niekto s absolútnym defi-
citom fantázie či predstavivosti do bu-
dúcnosti (stáva sa to aj teraz) zasadil po
stranách Lisztovho pomníku dva ihlič-
naté stromčeky. Wimmer ako projektant
by s tým určite nebol nikdy súhlasil. 
Tak sa začala pomalá likvidácia pomní-
ka. Možno práve o to išlo tomu, kto
stromčeky zasadil. Na malej ploche
„záhradky“ pri pomníku  stoja dnes dve
opachy, na tomto mieste úplne nevhod-

né, prerastené a neošetrované stromy.
Svojimi koreňmi pomaly úspešne rozrý-
vajú základy terasy námestia, základy
pomníka, ale aj kamennú obrubu
„políčka“ pri pomníku, ktorá nesie oje-
dinelé secesné (a teraz, samozrejme,
hrdzavé) zábradlie. Busta skladateľa sa
ocitla v akejsi „jaskyni“ pod stromami.
Je tam dobre utajená, sotva sa dá foto-
grafovať. Turistickí sprievodcovia tam
vodia návštevníkov z cudziny a rozprá-
vajú im „báchorky” o pobyte Franza
Liszta v Bratislave. Je na čase stromy,
ktoré patria do lesa a nie k pomníku
Franza Liszta, odstrániť! Aj ten od pom-
níka Georga Donnera (druhý z dvojice,
našťastie, vyhyhul sám).
Voľakedy zákon pamätal na to, že ak
stromy poškodzovali kultúrnu pamiat-
ku, bolo možné ich bez náhrady odstrá-
niť. Alebo aspoň dostatočne orezať. Aby
napríklad bútľavé konáre nespadli na
stĺp Panny Márie zo 17. storočia pred
kostolom jezuitov a nezničili ho. Lebo
vyťatý strom sa dá nahradiť. Zničenú
autentickú kultúrnu pamiatku ani naj-
lepšia kópia nenahradí. Štefan Holčík

FOTO - Juraj Mladý

MÁME RADI MLADÉ
Podľa starej vinárskej poučky nie je rozdiel medzi 
mladým vínom a mladou ženou. Obe sú veľmi ne-
zrelé, ale vedia nás dokonale opantať.
Tak ako Francúzov dokáže očariť beaujolais, tak sa 
my necháme s radosťou omámiť mladým Svätokata-
rínskym vínom. Ochutnajte tie najlepšie mladé vína 
od top vinárov Slovenska, ktorých kvalitu označuje 
ochranná známka Svätokatarínske víno.

sa 
ou omámiť mladým Svätokata-

rínskym vínom. Ochutnajte tie najlepšie mladé vína 
od top vinárov Slovenska, ktorých kvalitu označuje 
ochranná známka Svätokatarínske víno.

Ochutnajte na 
Svätokatarínskej koštovke.

25. november 12:00 – 22:00

26. november 10:00 – 22:00

Primaciálne námestie, Bratislava

www.svatokatarinskevino.sk
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�GARÁŽOVÉ 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

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
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vyjdú opäť o týždeň

17. novembra 2011

SOBOTA 12. novembra˙
�9.00 - Ateliér neprofesionálnych výt-
varníkov, DK Kramáre, Stromová 18
� 10.00 - Čin-Čin, divadlo pre deti od 3
rokov,  Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 17.00 -  Tancujeme v Dúbravke:
Duo M&D, DK Dúbravka, Saratovská
ulica 2/A
� 17.00 - Čaj o piatej: hudobná sku-
pina Saturn, Stredisko kultúry Nové
Mesto, Vajnorská 21
� 18.00 - Folk-Blues Session 2011, fes-
tival bluesu a folk bluesu, účinkujú Blu-
esraiders, Boky citom, Eric Wood
(USA), Veteráni zo Salón Doré, DK
Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Hviezdoslav v sexshope, ero-
tická komédia od 18 rokov, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Po skúške, divadelné predsta-
venie, MDPOH, Laurinská 19
� 17.00 a 20.00 - Songs of the Soul,
koncert meditačnej hudby, Veľké kon-
certné štúdio SRo, Mýtna 1
� 18.00 - Inter Bratislava - Astrum
Levice, basketbaklová Mattoni NBL,
Športová hala Pasienky
� 18.00 - Volley Team Unicef Bratisla-
va - VK Prešov, volejbalová exttraliga
mužov, Športová hala PKO
� 19.30 - Modelky II., divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Nu Dance Fest 2011, medzi-
národný festival súčasného tanca a
pohybového divadla, divadlo elledanse,
Dom T&D, Miletičova 17/B
� 21.00 - Depeche Mode, hosť skupina
Deep Decline (The Cure & Depeche
Mode Revival), Nu Spirit Club, Šafári-
kovo námestie 7

NEDEĽA 13. novembra
�10.30 - Guľko Bombuľko, divadielko
Happy, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 10.30 - Nedeľné matiné v GMB,
Mirbachov palác GMB, Františkánske
námestie 11
� 11.00 - Kocúr v čižmách, divadlo
Bum-Bác, rozprávky v hoteli Hilton,
Trnavská cesta 27/A
� 15.00 - Janko a Marienka alebo
čokoládová chalúpka, rodinná roz-
právka s pesničkami pre deti od 4 rokov,
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej: Kartá-
go Trio, DK Lúky, Vigšašská 1
� 15.30 - Veľkí herci malým deťom,
detské predstavenie, Divadlo v podpalu-
bí, Tyršovo nábrežie 

�17.30 - Orient show, tanečné vystúpe-
nie, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Koncert na podporu det-
skej onkologickej kliniky v Bratisla-
ve,  Jezuitský kostol, Františkánske ná-
mestie 3
� 19.30 - Modelky II., divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7
� 19.00 - Blues na lodi, koncert, Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 22.00 - Kapor DJ Superskank liste-
ning, Nu Spirit Bar, Medená 16

PONDELOK 14. novembra
� 9.00 - New Trends and Develop-
ments in the Global Library Environ-
ment, medzinárodný seminár, Jay Jor-
dan (USA), Rein van Charldorp (NL),
Prednášková sála Univerzitnej knižnice,
Ventúrska 11
� 11.00 - Slovak Open 2011, Medziná-
rodné majstrovstvá SR mužov a žien v
tenise, Sibamac Aréna NTC
� 19.00 - Partička, verejná nahrávka,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája 3
� 19.00 - Prezidentky, kontroverzná
komédia od 18 rokov, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 19.00 - A. Kuruc: Slabosi, divadlo,
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.00 - 120. Poetický večer s Jura-
jom Sarvašom, DK Kramáre, Stromo-
vá 18
� 19.09 - Dzivoký Bonzo a gitarový
Konzo hrajú spolu, Art Club Scherz,
Partizánska 2, Palisády
� 19.30 - Baletky, hackeri, homlesáci
& manažéri, divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7
� 20.00 - Nu Dance Fest 2011, festival
súčasného tanca a pohybového divadla,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 21.00 - Offline so Šarkanom a hos-
ťami, Nu Spirit Klub, Šafárikovo
námestie 7

UTOROK 15. novembra
� 11.00 - Slovak Open 2011, Medziná-
rodné majstrovstvá SR mužov a žien v
tenise, Sibamac Aréna NTC
� 14.00 - Okno do minulosti, cyklus
multimediálnych  tvorivých dielní, CC
centrum, Jiráskova 3
� 14.00 - Stridžie dni, podujatie pre
žiakov základných škôl, Klub za zrkad-
lom, Rovniankova 3
� 18.00 - 25. výročie založenia ZUŠ E.
Suchoňa, DK Dúbravka, Saratovská
2/A
� 18.00 - Gala mladých umelcov u
Zichyho, Hudobný salón, Zichyho
palác, Ventúrska 9

� 18.00 - Ateliérs Français, dramatic-
ký krúžok pre mládež, CC centrum,
Jiráskova 3
� 19.00 - P. Weiss: Priateľky, Divadlo
Astorka - Korzo ´90
� 19.00 - L. Brutovský: Na obed, tra-
gikomédia  od 18 rokov, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - SĽUK: Chorea Slovaca, vy-
stúpenie súboru SĽUK, MDPOH, Lau-
rinská 19

� 19.00 - Partička, verejná nahrávka,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája 3
� 19.30 - Baletky, hackeri, homlesáci
& manažéri, divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7
� 20.00 - Nu Dance Fest 2011, festival
súčasného tanca a pohybového divadla,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

STREDA 16. novembra
� 11.00 - Slovak Open 2011, Medziná-
rodné majstrovstvá SR mužov a žien v
tenise, Sibamac Aréna NTC
� 16.00 - Čítanie pre najmenších: číta
Martin Vanek, Úsek literatúry pre deti
a mládež, Kapucínska 3
� 16.30 - Osobitosti vysťahovalectva,
prednáška, Galéria Artotéka, Kapucíns-
ka 1
� 18.00 - Spomienkový koncert pri
príležitosti výročia Novembrového
pogromu, Mozartova sieň Rakúskeho
veľvyslanectva, Ventúrska 10
� 19.00 - Koncert Symfonického
orchestra SRo, Veľké koncertné štúdio
RTVS, Mýtna 1
� 19.00 - Na fašírky mi nesiahaj, Štú-
dio L+S, Námestie 1. mája 3
� 19.00 - Listování.cz: Robert Fulg-
hum, o novom románe Drž ma pevne,
miluj ma zľahka, Štúdio 12. Jakubovo
námestie 12
� 19.00 - Stand up show naOSTRO,
Medzinárodné divadlo Meteorit, Čule-
nova 3
� 19.30 - In da House, divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Hlukové mystériá VII, kon-
cert, A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Tanečné návraty s T. Danie-
lisom, divadlo elledanse, Dom T&D,
Miletičova 17/B

�20.00 - Fink, koncert, Ateliér Babylon,
Námestie SNP 14, vchod Kollárska 3

ŠTVRTOK 17. novembra
� 13.00 - Slovak Open 2011, Medziná-
rodné majstrovstvá SR mužov a žien v
tenise, Sibamac Aréna NTC
� 19.00 - Štika k obědu, komédia,
hrajú K. Fialová, L. Švormová, N. Kon-
valinková, V. Postránecký, Ateliér
Babylon, Námestie SNP 14, vchod Kol-
lárska 3
� 19.00 - 17. november 1989, podujatie
pri príležitosti 22. výročia nežnej revolú-
cie, historická budova SND, Hviezdo-
slavovo námestie, vstup voľný
� 19.30 - Som hot dog, divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Nemusím veľa, stačí dobre,
divadlo SkRAT, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

PIATOK 18. novembra
� 13.00 - Slovak Open 2011, Medziná-
rodné majstrovstvá SR mužov a žien v
tenise, Sibamac Aréna NTC
� 16.00 - Garáž - Fest, koncert začína-
júcich hudobných skupín, Stredisko
kultúry Nové Mesto, Vajnorská 21
� 18.00 - HC Slovan Bratislava - HC
Košice, hokejová Tipsport Extraliga,
Slovnaft Aréna, Zimný štadión O. Nepelu

� 18.00 - J. W. Goethe: Faust I, II,
divadelné predstavenie, Sála činohry,
nová budova SND, Pribinova 17
� 19.00 - Ján Cikker: Mister Scrooge,
premiéra operného predstavenia, Histo-
rická budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.00 - Music Club: Line Gate, DK
Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Iva Bittová a Čikori, koncert,
Koncertná sieň SRo, Mýtna 1
19.00 - Lordi, komédia, Ateliér Baby-
lon, Námestie SNP14 / Kolárska 3
� 20.00 - Music á la cARTe, večer nie-
len o hudbe v réžii Oskara Rózsu a
Pavla Danišoviča, Štúdio L+S, Námes-
tie 1. mája 3

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

www.lebomedved.sk/trieda-b

Motor-Car Bratislava, s.r.o., Tuhovská 5, tel.: 02/49 29 45 55, e-mail: info@mercedes-benz.sk; Motor-Car Bratislava, s.r.o., Hodonínska 7, tel.: 02/49 29 43 99, e-mail: info.lamac@motor-car.sk;
Motor-Car Bratislava, s.r.o., Panónska cesta 31, tel.: 02/68 29 41 11, e-mail: info.panonska@motor-car.sk

Nový Mercedes triedy B so systémom 
predvídania a prevencie kolízií

Nová trieda B vyniká nielen exkluzívnym moderným 
dizajnom a dostatkom priestoru pre celú rodinu,
ale už v sériovej výbave nájdete aj unikátny systém 
COLLISION PREVENTION ASSIST, ktorý predvída
za vás, rozpozná hroziace nebezpe enstvo a pomáha 
pri brzdení.

Technológie od perfekcionistov.

mb_trieda_b_buducnost_252x100_BA_1011.indd 1 10/24/11 12:19:51 PM


