
Nový cyklochodník na Viedenskej
ceste vzniká aj vďaka iniciatíve brati-
slavských cyklistov. Ako sú spokojní s
realizovaným riešením, na to sme sa
spýtali Tomáša PECIARA z občian-
skeho združenia Cyklokoalícia.
- Je to veľmi dôležité prepojenie medzi-
národnej cyklocesty Eurovelo 6, pretože
tento úsek je posledným, ktorý chýba na
celej trase od Passau po Budapešť. Sme
radi, že sa to konečne začalo robiť, as-
poň zahraniční cykloturisti po príchode
do Bratislavy nebudú blúdiť. Zatiaľ tam
chýba značenie a sú tam niektoré nedo-
statky, ktoré sa budú musieť odstrániť,
ako napríklad ten kvetináč. Mysleli sme
si, že Viedenská cesta sa stihne spraviť
oveľa skôr, dúfali sme, že sa to stihne
ešte pred začiatkom tohtoročnej sezóny,
teda na jar, ale sme radi aj za ten novem-

ber. Druhá etapa by sa mala urobiť na
jar, takže pred budúcoročnou cyklistic-
kou sezónou už bude Eurovelo 6 kom-
pletné a Bratislava získa ďalšie metre
priestoru pre cyklodopravu.
Tento rok pribudli v Bratislave ďalšie
úseky cyklociest - na Košickej a na
Kopčianskej ulici. V oboch prípadoch
sa však objavilo dosť veľa nedostat-
kov. Čo na to hovoríte?
- Tá Košická je celkom blízko k dobré-
mu riešeniu, je tam niekoľko nedostat-
kov, ale tie sa dajú odstrániť. Mali by sa
tam urobiť parkovacie boxy pre autá,
takže bude jasné, kde sa má a môže par-
kovať a tým sa zvýši aj bezpečnosť
cyklistov. Tá Košická má chybičky, bol

to vlastne pilotný projekt integrácie
cyklistov. Po namaľovaní tých parkova-
cích boxov budeme mať asi už len jedi-
nú zásadnú výhradu a to je farba cyklo-
cesty, ktorá by mala byť viac reflexná.
Nešťastne zvolený bol aj piktogram,
ktorý je otočený do boku. To je však
spôsobené tým, že cyklocesty v Brati-
slave projektujú ľudia, ktorí nejazdia na
bicykloch a nevidia ulice z perspektívy
cyklistu. Pokiaľ ide o cyklotrasu na
Kopčianskej, hovorili sme o tom so sta-
rostom Petržalky a ten prisľúbil, že v
novom roku sa to samospráva pokúsi
opraviť a odstrániť nedostatky, aby to
bolo využívané. Väčšina cyklistov dnes
totiž po Kopčianskej jazdí radšej po
ceste, ako po tomto cyklochodníku.

Zhováral sa Radoslav Števčík
Celý rozhovor nájdete na banoviny.sk
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PETRŽALKA
Bratislavský STaRZ začal minulý
týždeň so značením nového cyklo-
chodníka na Viedenskej ceste. V
prvej fáze ide o cyklistické prepoje-
nie hrádze za Inchebou s Novým
mostom, v druhej fáze má cyklo-
chodník spojiť Nový most s hrádzou
za Starým mostom.
Trasa na Viedenskej ceste je súčasťou
medzinárodnej cyklistickej magistrály
Eurovelo 6, ktorá vedie z Passau cez
Viedeň, slovenskú metropolu až do
Budapešti. Úsek na petržalskej strane
Dunaja je posledný chýbajúci na slo-
venskej strane v rámci celej Bratislavy.
Keďže Viedenská cesta je zjednosmer-
nená, oficiálne cyklisti majú zakázané
jazdiť po nej od Starého smerom na

Nový most. Bratislavská samospráva
sa spoločne s občianskym združením
Cyklokoalícia snažia riešiť nielen
súčasný neželaný stav, ktorý núti
cyklistov porušovať zákon, ale zároveň
vytvára bezpečný priestor pre jazdu na
bicykli v celom úseku Viedenskej
cesty.
Značenie prvé úsek Viedenskej cesty
od hrádze po Nový most sa neobišla
bez problémov. Na ľavej strane cesty
pri protipovodňovom múre totiž parku-
jú autá a znemožňujú tak pracovníkom,
STaRZ namaľovať nové značenie na
celej šírke cyklochodníka, maliari si
svojsky poradili aj s betónovým kveti-
náčom, ktorý na plánovanom nájazde
na Nový most. Jednoducho ho obma-
ľovali a cyklisti zatiaľ len krútia hlava-

mi. Podľa našich informácií by však
mal byť inkriminovaný kvetináč v naj-
bližších dňoch odstránený a nájazd na
Nový most bude vyznačený v plnom
profile.
Prvá etapa má byť dokončená do konca
novembra, bratislavskí a zahraniční
cyklisti si ju však užijú až na jar, preto-
že v zimných mesiacoch jazdia na
bicykli len otužilci. Druhá fáza budo-
vania cyklochodníka na Viedenskej
ceste sa má realizovať na jar 2012.
Parkovanie motorových vozidiel na
Viedenskej ceste má byť regulované, to
znamená, že auto bude možné odstaviť
iba na vyznačených parkovacích mies-
tach na pravej strane cesty, keďže na
ľavej strane bude obojsmerný cyklo-
chodník. Radoslav Števčík

Na Viedenskej maľujú cyklochodník
Nové dopravné značenie na Viedenskej ceste vymedzí, kadiaľ môžu jazdiť autá a cyklisti. FOTO - Juraj Mladý

Cyklisti vítajú každú novú cyklocestu

Bratislavčanov

zrejme čaká

zvyšovanie dane

z nehnuteľnosti
BRATISLAVA
Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik
(Smer-SD) ohlásil, že na decembro-
vom rokovaní mestského zastupiteľ-
stva by mali poslanci rokovať o ná-
vrhu zvýšenia dane z nehnuteľností
v priemere o 20 percent. Podľa pri-
mátora je to jedna z ciest, ako získať
viac financií do mestského rozpočtu.
Tou druhou by mohla byť privatizá-
cia niektorých mestských podnikov.
V roku 2012 má hlavné mesto splatiť
dlhy vo výške približne 30 miliónov
eur a jeho rozpočet má byť vyrovnaný.
Podľa primátora teda musia šetriť. Na
základe najnovších prepočtov by mes-
to mohlo na budúci rok počítať s náras-
tom príjmu z daní fyzických osôb o 9
percent, čo sú asi 4 milióny eur. Ďalším
zdrojom príjmov má byť zvýšenie pre-
daja mestského majetku vo výške 14
miliónov eur a zvýšenie dane z nehnu-
teľností v priemere o 20 percent. „Bol
to najmä tlak starostov mestských
častí, ktorí sa vyslovili za to, aby sme o
tom uvažovali,“ uviedol primátor s
tým, že je pripravené všeobecno-
záväzné nariadenie o dani z nehnuteľ-
ností. Mesto tak podľa neho získa ďal-
šie 4 milióny eur.
Ambíciou bratislavskej samosprávy
nie je len ozdravovanie, konsolidácia,
šetrenie, platenie dlhov a zabezpečenie
bežného chodu mesta, ale aj nájsť pe-
niaze na ďalší rozvoj mesta. „Nechcem
byť primátorom mesta, ktorý bude štyri
roky údržbárom. Chcem, aby sa mesto
rozvíjalo napriek zložitej finančnej
situácii,“ vyhlásil M. Ftáčnik.
Vedenie mesta predbežne diskutovalo s
mestskými poslancami aj o privatizácii
niektorých mestských podnikov. Do
úvahy by pripadal predaj podielu v
Odvoze a likvidácii odpadu, a.s.,
(OLO) či v Dopravnom podniku Brati-
slava, a.s., (DPB). Uvažuje sa tiež o
predaji podielu Bratislavskej vodáren-
skej spoločnosti, a.s., v dcérskej spo-
ločnosti Infra Services, a.s.
Na to, aby sa zvýšila daň z nehnuteľ-
ností a predali sa podiely v mestských
podnikoch, potrebuje primátor podpo-
ru mestského zastupiteľstva. V ňom
majú väčšinu poslanci SDKÚ-DS,
Most-Híd, KDH a SaS. V prípade zvý-
šenia dane z nehnuteľností sa zrejme
spolieha na výzvu ministra financií
Ivana Mikloša (SDKÚ-DS), aby mestá
a obce využili na financovanie chodu
samosprávy miestne dane, najmä daň z
nehnuteľností.
Najbližšie zasadnutie bratislavského
mestského zastupiteľstva má byť 24.
novembra, o návrhu na zvýšenie miest-
nej dane z nehnuteľnosti sa má rokovať
15. decembra 2011. (brn)

Bratislavské

noviny sa dajú

odteraz už aj

predplatiť
BRATISLAVA
Firmy, Bratislavčania žijúci mimo
mesta, ale aj tí, ktorých poštové
schránky sú nedostupné a nedostá-
vajú Bratislavské noviny, majú odte-
raz možnosť objednať si ich adresné
doručovanie za cenu zvýhodneného
poštovného. Celoročné predplatné
stojí len 9,89 €, čo je 23 eurocentov
za jedno vydanie!
Bratislavské noviny v náklade 208 810
kusov už trinásť rokov zadarmo rozná-
šame neadresne do poštových schrá-
nok bratislavských domácností. Odte-
raz však ponúkame všetkým Bratislav-
čanom z mesta, ale aj z okolia, mož-
nosť adresného doručovania týždenní-
ka Bratislavské noviny. Objednať si
adresné doručovanie novín môžu odte-
raz aj firmy a obchodné spoločnosti.
Objednávky prijímame cez webstránku
www.banoviny.sk, kde je od 21. no-
vembra 2011 možné objednať si ročné
alebo polročné adresné doručovanie
Bratislavských novín. Cena poštovné-
ho za adresné doručenie jedného
výtlačku je 23 eurocentov, čo je menej
ako za doručenie pohľadnice či listu 2.
triedy. (brn)

Svätomartinské

vína ochutnalo

asi 1500 ľudí
STARÉ MESTO
Tohtoročné Svätomartinské vína z
Moravy a Čiech ochutnalo v piatok
11. novembra 2011 v Starej tržnici
na Svätomartinskom košte asi 1500
Bratislavčanov. Dohromady sa tu
vypilo viac ako 900 litrov mladého
Svätomartinského vína!
„Pre návštevníkov sme pripravili
ochutnávku päťdesiatich vybraných
vzoriek mladých Svätomartinských vín
z produkcie 50 moravských vinárstiev.
Ich kvalita tohto roku prekvapila aj
mnohých vinárov. Ročník 2011 je vďa-
ka vynikajúcej úrode skutočne nad-
priemerný a verím, že každý návštevník
Svätomartinského koštu si počas de-
gustácie našiel svojho favorita,“ pove-
dal riaditeľ Vinárskeho fondu ČR Jaro-
slav Machovec.
Bratislavčanov na budúci týždeň čaká
ďalší sviatok mladého vína, tentoraz
Svätokatarínskeho. Pôjde o prvú ochut-
návku mladých slovenských vín pod no-
vou značkou Svätokatarínske víno. Bu-
de na svätú Katarínu - v piatok 25. no-
vembra a v sobotu 26. novembra 2011
na Primaciálnom námestí. Na Svätoka-
tarínskej koštovke budú vína dvoch
desiatok slovenských vinárov. (ado)
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Ak nechcú byť
údržbári, musia
naplniť kasu
Finančná situácia Bratislavy je vraj
vážna. Podľa jedného z mestských
poslancov je zadlženie na hranici, za
ktorou je už len vyhlásenie nútenej
správy nad mestom. Riešením je preto
šetriť a hľadať spôsoby, ako získať
ďalšie peniaze do poloprázdnej mest-
skej kasy. A tu nová mestská samo-
správa ponúka aj riešenia, pre ktoré
kritizovala svojich predchodcov.
Treba oceniť, že bratislavský pán pri-
mátor našiel odvahu a ako prvé ponú-
kol síce nepopulárne, ale štandardné
riešenie - zvýšenie miestnej dane z ne-
hnuteľnosti v priemere o 20%. Treba
však pripomenúť, že to urobil s vedo-
mím, že má podporu ministra financií,
ktorý nabádal mestá a obce, aby zača-
li využívať miestne dane na dofinanco-
vanie výpadkov z podielových daní. A
keďže je pán minister z najsilnejšej po-
litickej strany v hlavnom meste, možno
očakávať, že jej poslanci takéto rieše-
nie podporia. Napriek tomu, že doteraz
skôr hľadali spôsoby, ako sa vymedziť
voči primátorovi, v tomto prípade sa
im budú ťažko hľadať argumenty proti
zvýšeniu domovej dane.
Iné to je v prípade predaja mestského
majetku, o ktorom hovorí primátor
mesta ako o ďalšom možnom riešení.
Pred voľbami totiž aj on kritizoval
predchádzajúcu samosprávu za výpre-
daj mestského majetku. Po voľbách,
spoznajúc mechanizmy fungovania
mestskej samosprávy, pripúšťa mož-
nosť privatizácie majetku mesta aj on.
Vo svojich úvahách však išiel až tak
ďaleko, že pripustil privatizáciu kľúčo-
vých mestských organizácií - OLO a
Dopravného podniku Bratislava. To si
totiž doteraz nedovolil vysloviť žiadny z
jeho predchodcov.
Ako priznal súčasný pán primátor, ne-
chce byť štyri roky len údržbárom mes-
ta, ale chce, aby sa Bratislava ďalej
rozvíjal. Na to však potrebuje peniaze.
A rovnaká dilema stojí aj pred mestský-
mi poslancami. Ak nechcú byť aj oni len
údržbármi, musia pomôcť naplniť mest-
skú kasu. Pretože Bratislavčania majú
dosť svojich starostí a nezaujímajú ich
stranícke spory primátora a mestských
poslancov. Radoslav Števčík

BVS chce vrátiť

do škôl kultúru

pitia vody 
PETRŽALKA
V utorok 15. novembra 2011 Brati-
slavská vodárenská spoločnosť, a.s.,
uviedla do prevádzky pitnú fontánu
v budove Ekonomickej univerzity na
Dolnozemskej ulici. Ide o prvú z pit-
ných fontán, ktoré chce BVS umiest-
niť v bratislavských školách.
Projekt pitných fontán je súčasťou
vzdelávacieho programu BVS o vode
pre deti a mládež Modrá škola. Pitné
fontány už pribudli aj v Slovenskej
technickej univerzite, v Gymnáziu L.
Novomeského na Tomášikovej ulici, v
Základnej škole na Karloveskej a v
Základnej škole na Drieňovej . 
„Cieľom projektu je naučiť mladých
ľudí piť vodu z vodovodu a vrátiť kul-
túru pitia vody do škôl. Ak sa pilotný
projekt osvedčí, radi by sme v ňom
pokračovali aj v budúcom roku a osa-
dili fontány aj do ďalších škôl v Brati-
slave a v okolí,” uviedol obchodný ria-
diteľ BVS  Boris Gregor. (brn)

Organizátor

predaja heroínu

je za mrežami
BRATISLAVA
Polícia zadržala a obvinila hlavného
organizátora predaja fentanylu a
heroínu v Bratislavskom kraji Buja-
ra S., pôvodom z Macedónska, a
jeho pomocníka Jozefa V. z Bratisla-
vy. Okrem drogovej trestnej činnosti
čelia aj obvineniu z nedovoleného
ozbrojovania a obchodovania so
zbraňami. Hrozí im desať- až pät-
násťročné väzenie.
Ešte v auguste skončili vo väzbe pre
drogovú trestnú činnosť dvaja muži,
ktorí vyrábali fentanyl. Ide o pomerne
novú drogu, ktorá v poslednom čase na
čiernom trhu nahrádza heroín. Zaistená
bola kompletná výrobňa a 4,3 kilogra-
my fentanylu v hodnote 240 000 eur.
Policajné informácie nasvedčovali, že
pravdepodobným organizátorom dro-
govej trestnej činnosti, ktorý cez svo-
jich ľudí zásoboval nielen Bratislavský
kraj, ale celé západné a južné Slovens-
ko, je 49-ročný Bujar S. Významnú
pomoc pri distribúcii a výrobe fentany-
lu a heroínu mu zabezpečoval 49-ročný
Jozef V. (brn)

STARÉ MESTO
Výluka električkového spojenia na
Hlavnú stanicu sa dotkla najmä
Nebratislavčanov, ktorí do mesta
chodia za prácou alebo študovať.
Autobusové linky MHD nestačia,
spravidla sú preplnené a mnohí tak
radšej volia pri ceste do centra mesta
chôdzu.
Zrušenie električkovej dopravy v úseku
Radlinského ulica - Hlavná stanica bez
akejkoľvek náhrady sa však dotklo aj
Staromešťanov, ktorí bývajú pod stani-
cou či v okolí trate. Kým doteraz vy-
užívali električkovú dopravu, od no-
vembra sú nútení chodiť pešo alebo
autami. Znepokojenie nad výlukou
električky na stanicu vyjadrili na
poslednom zasadnutí aj staromestskí
miestni poslanci. Vyzvali primátora, aby
v súčinnosti s Dopravným podnikom
Bratislava, a.s., (DPB) zabezpečil efek-
tívnu náhradnú dopravu. Primátor sa má
tiež zasadiť za urýchlenú rekonštrukciu
električkovej trate a oboznámiť verej-
nosť s predpokladanými termínmi prác.
Predseda mestskej dopravnej komisie
Jozef Uhler (SDKÚ-DS) v reakcii na
výluku električkového spojenia na
Hlavnú stanicu uviedol, že je potrebné
hľadať možnosti na úplnú rekonštrukciu

trate alebo zabezpečiť náhradu s dosta-
točnou kapacitou. "Vyhadzovať peniaze
za čiastočné zaplátanie problému nemá
zmysel," zdôraznil mestský poslanec J.
Uhler.
Člen Dozornej rady DPB a staromest-
ský, mestský a krajský poslanec Martin
Borguľa (Smer-SD) upozornil na zlú
finančnú situáciu dopravného podniku.
V tejto súvislosti vyslovil obavu, že
náklady vyvolané rekonštrukciou trate
na Hlavnú stanicu ovplyvnia autobuso-

vú linku č. 147, ktorá jazdí z Hodžovho
námestia na Búdkovú cestu a zabezpe-
čuje obsluhu územia pod Slavínom a
Palisád s centrom mesta. Zriadil ju
dopravný podnik v predchádzajúcom
volebnom období a využívajú ju najmä
starší obyvatelia tejto lokality.
Termín rekonštrukcie trate na Hlavnú
stanicu nie je známy. Podľa našich
informácií opravu úseku od Šancovej na
stanicu blokuje investor prestavby Pred-
stabičného námestia. (brn)

Autobusy nestačia odvážať cestujúcich

zo stanice, niektorí radšej chodia pešo

STARÉ MESTO
V budove Filozofickej fakulty Uni-
verzity Komenského na Gondovej
ulici zastrešujú jeden z vnútorných
dvorov. Vznikne tak átrium, ktoré
má slúžiť študentom na oddych, ale
aj na výstavy či menšie koncerty.
„Cieľom rekonštrukcie átria je pretvo-
riť jeden z vnútorných dvorov na
komunikačno-oddychový priestor so
zastrešením, kde by sa študenti mohli
zdržiavať napríklad počas prestávok
medzi prednáškami. Vytvorenie platfor-
my na úrovni prvého poschodia okrem
toho umožní napojenie na Moyzesovu
sieň, ktorá sa využíva ako kultúrno-
spoločenská sála,“ uviedol dekan Filo-
zofickej fakulty UK Jaroslav Šušol. 
Kvestorka Univerzity Komenského
Mária Záthurecká doplnila, že „zastre-
šené átria sú vybudované na mnohých
univerzitách a sú výborným priestorom
na študentské aktivity, na organizovanie
koncertov, recitálov, výstav, prednášok,
prípadne sympózií.“

Prestrešenie átria sa pripravovalo už od
roku 2007, keď bola súťaž návrhov a
následne bol vypracovaný projekt. Sta-
vebné povolenie získala filozofická
fakulta v roku 2010.
„Stavba je financovaná zo štátneho
rozpočtu. Schválený náklad je 2,516

mil. eur, vrátane projektovej dokumen-
tácie. V roku 2010 sa začalo stavať a
termín ukončenia je plánovaný na
december 2011. Kolaudácia stavby má
byť na začiatku januára 2012,“ uviedla
Záthurecká. (mch)

FOTO - Martina Chudá

Filozofi budú mať zastrešené átrium

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

� �

�

Zasekli sa vám dvere?
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
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Do parlamentu

chcú ísť opäť aj

miestni politici
BRATISLAVA
Blížiaci sa termín predčasných par-
lamentných volieb aktivizuje aj nie-
ktorých miestnych politikov. Chcú
sa totiž opäť dostať do Národnej
rady SR, pričom naďalej chcú vyko-
návať aj funkcie v samospráve mest-
ských častí, mesta či kraja.
Primátor Milan Ftáčnik (Smer-SD)
uviedol, že neuvažuje o kandidatúre do
Národnej rady SR. Chce sa v najbliž-
ších troch rokoch sústrediť na výkon
funkcie primátora, pretože mesto si
podľa neho vyžaduje človeka na 100
percent.
Riaditeľ bratislavského magistrátu Vik-
tor Stromček (Smer-SD) je súčasne aj
poslancom republikového parlamentu.
Zatiaľ sa odmietol vyjadriť, či bude
opäť kandidovať, nie je však vylúčené,
že v marci sa nebude uchádzať o pria-
zeň voličov. Hovorí sa, že na kandidát-
ke Smeru-SD by sa mohol objaviť Mar-
tin Borhuľa, ktorý už je staromestským,
mestským aj krajským poslancom.
Kandidovať opäť chce aj starostka Sta-
rého Mesta Tatiana Rosová (SDKÚ-
DS), ktorá už je aj poslankyňou Národ-
nej rady SR. Na rozdiel od primátora
Bratislavy, ktorý si myslí, že mesto si
vyžaduje človeka na 100 percent,
Rosová tvrdí, že zvláda obe funkcie.
Jej kandidatúra však nie je celkom istá,
pretože v SDKÚ-DS ju čakajú ešte
stranícke primárky. Z prostredia strany
prenikli úvahy, že jej opätovná kandi-
dátúra by mohla poškodiť stranu najmä
medzi bratislavskými voličmi. Niekto-
rí stranicki kolegovia jej vyčítali najmä
starostovský plat, ktorý bol začiatkom
roka vôbec najvyšší v samospráve na
Slovensku a vyšší, ako mala predsed-
níčka vlády.
V novom straníckom tričku chce kandi-
dovať do republikového parlamentu aj
Rosovej zástupca - staromestský a
mestský poslanec Peter Osuský, ktorý
je aj poslancom Národnej rady a súčas-
ne staromestským vicestarostom na
plný úväzok. Ten však už nebude kan-
didovať za konzervatívnu OKS, ale za
liberálnu SaS. (pol)

V Ružinove 

prísnejšie proti

pitiu alkoholu
RUŽINOV
Od decembra budú v mestskej časti
Ružinov platiť prísnejšie pravidlá
pri konzumácii alkoholu na verej-
nosti. Samospráva si od toho sľubu-
je najmä stop popíjaniu bezdomov-
cov v parkoch.
Ružinovskí poslanci minulý týždeň
schválili nové všeobecno-záväzné na-
riadení o  úprave  podmienok,  predaja,
podávania  a  požívania alkoholických
nápojov na verejne  prístupných  mies-
tach. Mestským policajtom má poskyt-
núť účinnejší nástroj na boj s popíjajú-
cimi bezdomovcami a mládežou na
verejných priestranstvách. 
V Ružinove je už dlhšie problém s
udržiavaním čistoty a verejného po-
riadku na niektorých verejných prie-
stranstvách. Ľudia sa sťažujú najmä na
park na Ostredkoch, okolie obchodné-
ho domu Kocka na Pošni či trhovisko
na Miletičovej ulici. Tieto priestory
okupujú bezdomovci, neprispôsobiví
občania a po večeroch aj mládež.
„Za mnohými narušeniami poriadku je
práve alkohol a jeho popíjanie počas
celého dňa najmä bezdomovcami.
Rozhodli sme sa okrem prevencie
zakročiť aj inak. Schválenie nového
nariadenia to policajtom umožní,“
povedal starosta Ružinova Dušan
Pekár (KDH). Upozornil, že to nie je
univerzálne ani dokonalé riešenie, no
situáciu sa treba pokúsiť riešiť ráznymi
opatreniami. „Alkohol je významným
faktorom vandalizmu, ktorý sa na
týchto miestach šíri. Verím, že ak
neprispôsobivým ľuďom zakážeme
piť, stratia motiváciu tam vysedávať,“
dodal Pekár.
Podľa nového nariadenia je na území
mestskej časti na verejne prístupných
miestach zakázané požívať alkoholické
nápoje od 5.00 h do 3.00 h nasledujú-
ceho dňa. V rovnakom čase je zakáza-
ný aj predaj alkoholických nápojov v
stánkoch a v kioskoch s výnimkou
exteriérových sedení, organizovaných
podujatí a príležitostných trhov s povo-
leným predajom alkoholických nápo-
jov. (brn)

PETRŽALKA
Obvodný úrad životného prostredia v
Bratislave schválil zmenu navrhova-
nej výstavby polyfunkčného objektu
BAJO na Krasovského ulici, a to zvý-
šenie z 15 na 24 poschodí. Podľa vyja-
drenia, ktoré podpísal prednosta ob-
vodného úradu životného prostredia
Michal Drotovan, navrhovaná zmena
nebude mať podstatný nepriaznivý
vplyv na životné prostredie.
V návrhu ubudli funkcie občianskej
vybavenosti a apartmánového bývania,
pôvodný navrh bol z hľadiska dispozí-
cie a architektúry úplne prepracovaný.
Stavba je navrhnutá ako polyfunkčná
budova, v troch podzemných podla-
žiach je 224 parkovacích stojísk. Na
dolných podlažiach má byť welness, fit-
nes a reštaurácia hotela, na 5. až 15. nad-
zemnom podlaží má byť hotelové uby-
tovanie, na 16. podlaží Skybar, na 17. až
24. nadzemnom podlaží majú byť byty.

Obvodný úrad životného prostredia
považuje navrhované riešenie za prija-
teľné, investorovi - bratislavskej spo-
ločnosti FARCH, s.r.o., však dal nie-
koľko podmienok, medzi nimi aj

povinnosť posúdiť v dokumentácii k
územnému konaniu vplyv navrhovanej
činnosti na mestský park a biocentrum
Sad Janka Kráľa. (ado)

VIZUALIZÁCIA - FARCH

Na Krasovského ulici má byť najvyššia

budova Bajo vysoká až 24 poschodí

ŠK Slovan Bratislava si sám postaví na

Tehelnom poli nový futbalový štadión
NOVÉ MESTO
Futbalový klub ŠK Slovan Bratislava
by do dvoch rokoch mal mať nový
futbalový štadión. Potvrdil to predse-
da predstavenstva klubu Ivan Kmo-
trík s tým, že keď sa podarí v najbliž-
ších týždňoch vybaviť potrebné
súhlasy, môže sa začať s búraním sta-
rého štadióna.
Štadión by mal stáť vyše 50 miliónov
eur a vyrastie na mieste, kde sa dnes roz-
padá bývalý štadión Slovana. „Nepýta-
me ani korunu od mesta, ani od štátu,
chceme si to postaviť sami ako Slovan
Bratislava. Kapacita štadióna bude
okolo 20 500 divákov, plus chceme
vybudovať infraštruktúru,“ povedal I.
Kmotrík. Klub sa však bude musieť naj-
skôr dohodnúť s mestom Bratislava, kto-
rému patria pozemky pod štadiónom. 
Projekt výstavby nového futbalového
štadióna na Tehelnom poli podporuje aj
primátor Milan Ftáčnik. „Niekoľko
mesiacov sme sa zaoberali projektmi

národného štadióna, ale nikam to
neviedlo. Mesto víta, že je tu súkromný
investor, ktorý chce vybudovať štadión
na najvyššej úrovni,“ vysvetlil primátor.
Fanúšikovia Slovana sú opatrní. Podob-

ných prísľubov počuli v minulosti viace-
ro. Zhodujú sa na tom, že týmto sľubom
uveria až vtedy, keď sa starý štadión
zbúra a začne sa naozaj stavať. (ado)

VIZUALIZÁCIA - ŠK Slovan
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Na Žižkovej ulici, na mieste, kde bol v
minulosti Rybársky cech, Caribic´s či
Rybárska čárda je už niekoľko týžd-
ňov celkom nová slovensko-maďars-
ká reštaurácia KISS CSÁRDA. Ako
sme zistili, ide o ďalšiu rovnomennú
prevádzku, akú v Novej Dedinke pre-
vádzkuje rodina Kissovcov. Ponuka
jedál je veľmi podobná, len tie brati-
slavské ceny sú o niečo vyššie.
Dispozícia interiéru reštaurácie zostala
nezmenená, napriek tomu došlo k istým
úpravám. Farebne je interiér ladený do
červenej a bielej, na stenách a zo stropu
visia strapce sušenej červenej papriky, tá
je napokon spoločne s kotlíkom aj sym-
bolom novej reštaurácie. Predchádzajú-
cu čárdu sme hodnotili ako drahú reštau-
ráciu s priemernou kuchyňou, boli sme
preto zvedaví, s čím prichádza koncept z
Novej Dedinky.
Už letmý pohľad do jedálneho lístka je
dôkazom, že Kiss Csárda je skôr maďar-
sko-slovenská reštaurácia, ako naopak.
Objavili sme tu viaceré maďarské špe-
ciality, nakoniec sme ochutnali iba niek-
toré. Medzi polievkami nás zaujalo, že v
prípade fazuľovej a slepačej ponúkajú
malú (0,33 l) aj veľkú porciu (0,5 l).
Ochutnali sme teda malú domácu fazu-
ľovú polievku Jókai (2,40 €) a bola
veľmi dobrá. Domáce široké rezance,

fazuľa, klobáska aj mäso. Fazuľovica
ako sa patrí. Z polievok sme neodolali
halászlé (4,50 €), ktoré nebolo číre ako
pred týždňom v Petržalke, nechýbali v
ňom kúsky ryby, ale ani táto zrejme ne-
bola z troch druhov rýb, ako by sa na
poriadne halászlé patrilo. Navyše nám v
ňom chýbalo viac papriky, mimocho-
dom, tá sušená tu visí na stenách, ale na
stole chýba.
Hlavné jedlá tú majú z mäsa hydinové-
ho, bravčového, hovädzieho, z rýb, bez-
mäsité, šaláty ako hlavné jedlá a špecia-
lity Kiss Csárdy. Zarazilo nás, keď sme
v ponuke maďarsko-slovenskej reštaurá-
cie objavili New York steak, servírujú ho
však s bakonskou slaninou, takže je to
trochu šmrncnuté maďarskou kuchyňou.
Napokon sme si zo špecialít dali hovädzí
perkelt podávaný s tvarohovými rezan-
cami (8,20 €) a z rýb sme ochutnali pap-
rikáš zo sumčeka s maslovými haluška-
mi (8,50 €). Boli sme zvedaví najmä na
perkelt zo sviečkovice a na tvarohové re-
zance. S touto kombináciou sme sa veru
v bratislavských reštauráciách nestretli.
Bolo to však vynikajúce. V perkelte bola
okrem mäsa aj paprika, servírovaný bol
na rezancoch, ktoré v kombinácii s tva-

rohom boli chutné. Jedlo bolo bez prehá-
ňania vynikajúce. Rovnako aj rybací
paprikáš nemal chybu.
V jedálnom lístku bolo ešte množstvo
ďalších lákadiel ako napríklad maďarská
plnená kapusta podľa starej receptúry,
ktorú sem ešte určite prídeme ochutnať.
V porovnaní s Rybárskou baštou, ktorá
tu bola predtým, je Kiss Csárda o pozna-
nie lacnejšia. Napríklad viedenský teľací
rezeň tu v januári stál 16,90 €, teraz ho
Kiss Csárda ponúka za 9,90 €. Trochu
drahý sa nám zdal klasický vyprážaný
syr (5,50 €), ktorý tu aj s varenými
zemiakmi (1,50 €) a tatárskou omáčkou
(1,30 €) vyjde na 8,30 €. Je teda drahší
ako paprikáš zo sumčeka!
Na záver sme podľahli sladkému vábe-
niu šomló halušiek (3,50 €) a čokoládo-
vého koláča so šľahačkou a zmrzlinou
(3,00 €). Oba dezerty nemali chybu.
Celkovo hodnotíme nový prírastok v
rodine bratislavských reštaurácii vysoko.
Vzorná obsluha, poctivá domáca kuchy-
ňa, ceny budú pre niekoho možno privy-
soké, ale určite sú prijateľnejšie mali na
tomto mieste začiatkom roka.
Naše hodnotenie:����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Kiss Csárda nás veľmi milo prekvapila

Ľad v nápoji môže byť porušením zákona
V niektorých bratislavských kaviar-
ňach a baroch stále nedolievajú, v
iných zase nápoje servírujú priamo s
kockami ľadu, čím zákazníkovi zne-
možňujú prekontrolovať si dodrža-
nie deklarovaného množstva. V
takých prípadoch kontrolóri Sloven-
skej obchodnej inšpekcie prevádzka-
rov nemilosrdne pokutujú.
Pri kontrolnom nákupe v Kaviarni Tre-
vis v nákupnom centre Retro na Nevä-
dzovej ulici inšpektori SOI pri kontrol-
nom nákupe dostali namiesto 40 ml
Hruškovice Jelínek 42% len 35 ml, čím
došlo k poškodeniu spotrebiteľa o 0,32
€. Prevádzkovateľ kaviarne sa vo vyja-
drení k výsledku kontroly poďakoval
za zistenie nedodržania miery a uvie-
dol, že zo zisteného prípadu porušenia
povinnosti vyvodil zodpovedajúce
dôsledky. Pokuta 200 € ho však
napriek tomu neminula.
S podobným výsledkom sa skončila aj
kontrola v Cupe Pube na železničnej
stanici Rača na Koľajnej ulici. Pri kon-

trolnom nákupe tu inšpektorom SOI
naliali namiesto 50 ml Vodky jemnej
len 43 ml, čím aj pri zohľadnení tole-
rancie 1 ml, došlo k poškodeniu spotre-
biteľa o sumu 0,11 €. Navyše inšpekto-
rom SOI tu nevydali doklad o kúpe
tovaru v celkovej výške 2 €. Prevádz-
kovateľ Cupe Pubu sa k výsledku kon-
troly nevyjadril a zistené protiprávne
konanie teda žiadnym relevantným
spôsobom nespochybnil. Dostal však
pokutu 600 €.
V reštaurácii Wolker na Bielej ulici 5
doplatili na to, že do alkoholických
nápojov dávajú ľad. Pri kontrolnom
nákupe totiž inšpektori SOI konštato-
vali, že spotrebiteľovi nebolo umožne-
né skontrolovať si dodržanie deklaro-
vaného množstva  zakúpeného  výrob-
ku, pretože do 40 ml Fernetu Stock
Citrus 30% boli podané kocky ľadu,
ktoré si neobjednal, ani o tom nebol

vopred informovaný. Aj v tomto prípa-
de sa prevádzkovateľ reštaurácie k
výsledku kontroly nevyjadril. Výška
pokuty dosiahla 300 €.
Rovnaké porušenie zákona zistili in-
špektori SOI aj v Caffé Bar Paris na
Drevenej ulici 10. Pri kúpe 40 ml
Vodky Finladia 40% a 100 ml poma-
rančového džúsu fresh totiž v oboch
nápojoch dostali kontrolóri kocky ľadu
bez toho, aby si ich objednali, alebo ich
na to obsluhujúci personál upozornil
vopred. Keďže spotrebiteľ nemal mož-
nosť skontrolovať si dodržanie dekla-
rovaného množstva zakúpených nápo-
jov z dôvodu ich znehodnotenia poda-
ním ľadu, kontrolóri uložili prevádzko-
vateľovi pokutu 400 €. Ani v tomto prí-
pade sa prevádzkovateľ neunúval vyja-
driť k výsledku kontroly a zistené pro-
tiprávne konanie žiadnym relevantným
spôsobom nespochybnil.

Marian Brezňanský
(Spracované z právoplatných rozhodnutí

Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Predstaničné

námestie je 

urážkou F. Liszta
LIST ČITATEĽA
Ak porozumieme starým koncep-
ciám o Franzovi Lisztovi, s prekva-
pením zistíme, do akej miery aj tota-
litný systém prekvapivo súhlasil s
promaďarskými koncepciami vidieť
Franza Liszta ako tuláka, nomáda či
Cigána. Neprekážalo to ani tej časti
muzikológov či znalcov kultúry, od
ktorých by sme mohli očakávať aj
iné názory. Dnes už vieme, že celý
problém okolo osobnosti Franza
Liszta spočíval v nekonečných
diskusiách okolo jeho identity.
Navrhnúť námestie Franza Liszta v
priestore Hlavnej stanice vyzerá na
prvý pohľad ako niečo racionálne, ba
uspokojujúce. No z hľadiska hlbších
kulturologických pohľadov takýto
návrh nesie so sebou viac záludností
alebo aj zásadných anomálií v samot-
nom prístupe, ktorými je tak silne
poznačená práve Bratislava. Veď už len
skutočnosť, že ulice pomenované po
známych umelcoch hlavného mesta
Slovenska, napríklad po Hummelovi,
Haydnovi, Beethovenovi a iných
(samozrejme, patril by sem aj Liszt), sa
nenachádzajú v starom historickom
meste, je niečo neprirodzené už len z
hľadiska propagácie a cestovného
ruchu, čo nemá obdobu nikde na svete.
Je vylúčené, aby sa pre veľké osobnos-
ti Bratislavy nenašla náhrada alebo
výmena s bezvýznamnými alebo menej
významnými pomenovaniami (Sedlár-
ska a iné), ktoré nič nehovoria už ani
dnešným bratislavským generáciám. 
Stanica ako miesto príchodu a odcho-
du, teda synonymum premiestňovania,
neustáleho kriku a pohybu, ako človek
vo vetre,  ktorý akoby nebol na zemi,
ale skôr bez domova... Pripomína to aj
súsošie štúrovcov Tibora Bartfaya,
ktorí akoby stratili zem pod nohami a
akoby mali byť vystavení vetru, alebo
aj samotnú sochu Svätopluka, ktorá
nestojí najpevnejšie na štyroch
nohách. Ak sa pozrieme na isté ten-
dencie vzniku tohto leitmotívu už ako
zotrvávajúcej kultúrnej idey v Brati-
slave v poslednom období, vzniká
dojem, že asociácia „veternej kultúry“,
teda nestálosti, likvidácie, zničenia sa
javí ako makroprojekt, o ktorom sa
dodnes nehovorilo. Spomeňme knihu
Veterné topánky D. Machalu alebo
film Liszt vo vetre od M. Tkáča, ktoré
pripomínajú asociačnú súvislosť s
návrhom Š. Holčíka o „predstaničnom
námestí Liszta“ na bratislavskej hlav-
nej stanici. 
Samozrejme, že tu nejde o otázku, či
Liszt cestoval alebo nie. Veď kto z veľ-
kých umelcov necestoval? Kto by už
dnes nevedel, že Verdiho, Rossiniho,
Berlioza, Mayerbeera alebo Beethove-
na si národy neumiestňujú na stanicu,
ale do centra svojich miest. Myslím si,
že kto tomu nerozumie, nemôže hovo-
riť do slovenskej kultúry v hlavnom
meste Slovenska. Predstaničné námes-
tie pomenované po Franzovi Lisztovi
je z hľadiska poznania celého zápasu
tohto génia o svoju identitu skutočným
výsmechom, ktorý si Liszt k svojmu
200. výročiu narodenia nezaslúži.
Navrhujem, aby sa našlo riešenie
umiestniť Franza Liszta do centra Sta-
rého Mesta Bratislavy.

Miroslav Demko, prezident
Lisztovej spoločnosti na Slovensku

Do centra mesta

naďalej jazdím

radšej MHD
LIST ČTATEĽA
Aj keď som vlastníkom vozidla, pri
presunoch po Bratislave som jedno-
značne uprednostňoval MHD. Vždy
som hundral na ľudí, ktorí sa všade
musia dotrepať autom, hlavne keď
išlo o nejaké väčšie akcie, kde je pro-
blém zaparkovať ako napr. na cinto-
ríny na pamiatku zosnulých alebo cez
víkend na Železnú studienku, kde je
plné parkovisko, napriek tomu, že
autobusy či trolejbusy prepravu
zabezpečujú relatívne dobre.
To už nehovorím o tých, ktorí dlhé
minúty krúžia v centre a hľadajú miesto,
kde by zaparkovali a nakoniec auto aj
tak nechajú niekde na chodníku alebo
na tráve. Od 1. novembra 2011 to majú
ešte zložitejšie, keďže v zóne s plate-
ným alebo regulovaným státím sa
nesmie parkovať na chodníkoch, aj
keby tam nechali voľné 3 metre.
Situácia sa však aj u mňa zmenila po
zdražení lístkov na MHD. Keďže
pohonné hmoty ma teraz z Petržalky do
centra vychádzajú o niečo lacnejšie ako
lístok, tam, kde som chodieval MHD,
jazdím autom. A to sedím v aute sám.
Niežeby ma to tešilo, ale mesto mi
nedáva na výber. Každý si predsa vybe-
rá lacnejšiu a pohodlnejšiu verziu. Je
pravda, že do centra nechodievam
každý deň a ak, tak po 16.00, keď je
voľných parkovacích miest viac a väčši-
na bez poplatku. Ešteže do práce mám
možnosť chodiť peši, čo aj využívam.
Pre niekoho môže byť peší presun 25
minút veľa, ale môžem len odporučiť. 
Zároveň nechápem, ako chce mesto
motivovať obyvateľov, aby využívali
integrovanú dopravu v meste a v okolí,
teda okrem MHD aj vlaky a prímestské
autobusy, keď len železnica zvýšila
ceny až o 52 %! To je predsa úplne
opačný trend!
Ak som však nútený ísť do centra v pra-
covných dňoch medzi 7.00 a 16.00 h,
naďalej využívam MHD, pretože v
tomto čase to naozaj autom nemá zmy-
sel. Zatiaľ. Tomáš Husár, Petržalka

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

O všetkých článkoch
v týchto novinách

môžete diskutovať na
www.banoviny.sk
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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

fofofootfotfotfottottf o JJo Jo Jo Jo Jo Jo Jo Jakuakukuakaaaaaa b Kb Klimlimoo

SvK print 150x100.indd 1 11/3/11 5:59 PM

Ing. Blažena Havrilová, autorka
knihy Systém tvorby našej reality

usporiada dňa 18. 11. 2011 o 17.30 h
prednášku a následne a počas víkendu
20-hodinový kurz zisťovania riadiacich

myšlienok, čím sa zaoberá kniha.
Poplatok: prednáška 3,- EUR a kurz 70,- EUR. 
Miesto konania: Zátišie 33,Bratislava.
Kontakt: 0914 131 405, havrilova.blazena@azet.sk

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

Vianočný bazár

bude opäť

v Starej tržnici
STARÉ MESTO
Už 21. vianočný bazár Medzinárod-
ného klubu žien bude v nedeľu 20.
novembra 2011 od 10.00 do 16.00 h
opäť v Starej tržnici. Bratislavčania
tu tradične môžu zažiť jedinečnú
predvianočnú atmosféru, ochutnať
špeciality z celého sveta, stretnúť sa
s priateľmi, kúpiť zaujímavé vianoč-
né darčeky a zároveň prispieť na
dobročinnosť.
Vianočný bazár je najväčšie spoločné
charitatívne podujatie medzinárodnej a
diplomatickej komunity na Slovensku.
Vianočný bazár organizuje Medziná-
rodný klub žien v spolupráci s mestom
Bratislava a s veľvyslanectvami, ktoré
tu predávajú národné typické jedlá a
výrobky.
Ako uviedla Zora Grohoľová z Medzi-
národného klubu žien, všetky peniaze
získané predajom vstupeniek, tovaru a
lístkov do tomboly a všetky sponzors-
ké dary putujú na charitatívny účet klu-
bu, ktorý ich potom po starostlivom
posúdení rozdeľuje žiadateľom z celé-
ho Slovenska. Všetky členky klubu
pracujú ako dobrovoľníčky zadarmo.
Minuloročný výťažok predstavoval 87
406 €, ktoré putovali na podporu 21
projektov. 
Tento rok bude na Vianočnom bazári
38 medzinárodných a 5 charitatívnych
stolov, niekoľko spriatelených klubov,
ako sú Rotary, Lions a UNHCR a 5 sto-
lov medzinárodných škôl. Oproti
minulému roku pribudnú stoly Vietna-
mu, Cyprusu, Kuvajtu, Bulharska,
Švajčiarska a Beninu. Vstupné sú 3 €
pre dospelých a 2 € pre deti, dôchod-
cov a hendikepovaných. (ado)

Rača podporí

zamykanie

stojísk na odpad
RAČA
Mestská časť Rača podporí uzamy-
kanie kontajnerových stojísk na
odpad. Samospráva chce z obecného
rozpočtu finančne podporiť revitali-
záciu kontajnerových stojísk, res-
pektíve budovanie nových.
Doteraz rekonštrukciu niektorých kon-
tajnerových stojísk financovali svojpo-
mocne vlastníci bytov. Opravili tak sto-
jiská na Jurkovičovej a na Sadmelijskej
ulici. Račianska samospráva to chce
zmeniť a vyjsť v ústrety občanom.
„Pri projekte drobnej stavby, keď
zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a
výšku päť metrov, stačí ohlásiť zámer
stavebnému úradu. Pri väčších stav-
bách je už potrebné stavebné povole-
nie. Dotáciu poskytneme fyzickým i
právnickým osobám podľa všeobecno-
záväzného nariadenia,“ uviedol račian-
sky starosta Peter Pilinský (Strana zele-
ných). (brn)

Vyústenie 

ramena dostanú 

vodohospodári
PETRŽALKA
Mestská časť Petržalka prevedie
stavbu Vyústenie Chorvátskeho ra-
mena do pravostranného priesako-
vého kanála zdrže Hrušov za cenu 1
euro na Slovenský vodohospodársky
podnik (SVP), š.p. Rozhodli o tom
petržalskí poslanci.
Petržalka vybudovala toto dielo v spolu-
práci so SVP na odvodnenie diaľnice D
61 v úseku Einstenovej ulice v rámci
predvstupovej pomoci v programe cez-
hraničnej spolupráce Phare CBC. 
Podľa zákona o vodách zabezpečuje od-
bornú prevádzku vodohospodárskych
stavieb štátny vodohospodársky správ-
ca, preto sa Petržalka rozhodla dielo
previesť práve na SVP. (brn)

PETRŽALKA
V Petržalke minulý týždeň slávnost-
ne otvorili projekt Slnečnice, ktorý
je súčasťou novej bratislavskej
mestskej štvrte Južné mesto (South
City). V prvej fáze výstavby má v
rámci projektu Slnečnice vyrásť 70
rodinných domov a 192 bytov.
S výstavbou zóny Slnečnice začala
bratislavská spoločnosť Cresco Group
ešte na prelome mája a júna. nachádza
sa za križovatkou Panónskej a Dolno-
zemskej cesty medzi cestou do Ruso-
viec a petržalskou hrádzou. Nové byty
majú byť dokončené začiatkom roku
2013.
Ako upozornil predseda predstaven-
stva Cresco Group Štefan Beleš, Slneč-
nice sú projekt, ktorý nezahusťuje
súčasnú zástavbu, ale naopak vracia do
Petržalky segment rodinných domov.
Byty sú navrhnuté tak, aby pokrývali
celú škálu potrieb klientov, od cenovo
dostupných štartovacích bytov až po

mestské byty s terasami.
Na slávnostnom otvorení projektu
nechýbal ani bratislavský primátor
Milan Ftáčnik, ktorý považuje projekt
Slnečnice za dobrý najmä preto, lebo
do Petržalky prináša výstavbu rodin-
ných domov, ktoré v mestskej časti
chýbajú. Ako uviedol, bude treba vy-
riešiť aj prístup mestskej hromadnej
dopravy do tejto lokality, k čomu má
prispieť najmä výstavba koľajovej trate
do Petržalky.
Petržalský starosta Vladimír Bajan pri
tejto príležitosti uviedol,  že samosprá-
va mestskej časti bude naďalej pozorne
sledovať celý projekt Južného mesta.
Chce totiž, aby v jeho ďalších častiach
bola zabezpečená infraštruktúra, ktorá
je v tomto priestore nevyhnutná. Žela-
ním petržalského starostu je, aby časť
obyvateľov novej štvrte sa tu mohla aj
zamestnať, aby tu vznikli školy, športo-
viská, prípadne aj kostol. „Verím, že
investor bude v týchto veciach postu-

povať tak, ako sme sa dohodli,” pove-
dal petržalský starosta V. Bajan.
Projekt Južné mesto je najrozsiahlejší a
najucelenejší developerský projekt v
Bratislave. Zaberá rozlohu 93 hektárov
a je situovaný v perspektívnej časti
Petržalky v blízkosti dunajskej hrádze.
Projekt Južného mesta je rozdelený do
troch zón A, B, C. Zóna Slnečnice
predstavuje prvú etapu zóny C, okrem
bývania tu má byť aj materská škola,
obchody, športovisko a oddychová
zóna s jazierkom a fontánou.
Zóna B pri Panónskej ceste by mala
byť obytnou štvrťou s nákupným bul-
várom. Zóna A by mala ponúkať rezi-
denčné, relaxačné a nákupné priestory,
business park s kancelárskymi priestor-
mi, hotelom a s garážovými domami.
Projekt Slnečnice sa podľa developera
ukazuje ako úspešný a k dnešnému dňu
spoločnosť predala už viac ako 40 per-
cent rezidenčných jednotiek. (brn)

FOTO - Cresco Group

Projekt Slnečnice vracia do Petržalky

aj rodinné domy, má ich tu byť 70

Predám väčší počet zánovných 

čalúnených stoličiek a kresielok TON

a kaviarenské stolíky so železnou

nohou a doskou z lešteného

mramoru Roso Verona. Vhodné

do kaviarne alebo reštaurácie.

Kontakt: 0908 727 086

Vážení rodičia a milí žiaci!!!
Dňa 24. 11. 2011 sa uskutoční

v Strednej odbornej škole elektrotechnickej 

na Rybničnej ulici č. 59 v Bratislave

v čase od 8,00 do 15,00 h

Deň otvorených dverí

Prehliadka odborných učební a pracovísk praktického

vyučovania možná aj v pracovných dňoch

na základe telefonického dohovoru.

MMoožžnnoossťž  ssppoojjeenniiaa:: električkou č. 3, 5, 16 smer Komisárky-Rača, prestúpiť

na autobus č. 65, 55 smer Vajnory, alebo električkou č. 2, 4 do Jurajovho

dvora, prestúpiť na autobus č. 65 smer Vajnory, prípadne použiť autobus

č. 59 (v špičke) smer Na pántoch, vystúpiť na zastávke "Rybničná".

CHCETE ZÍSKAŤ VIAC INFORMÁCIÍ?
Kliknite www.sose.sk

Napíšte personalne@sose.sk | tv.sose@gmail.com | isc@sose.sk

Zavolajte 02/ 4488 2925 | 4488 1900 | 4488 2923
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Na sklonku jesene budú v Bratislave

opäť Bratislavské hudobné slávnosti
STARÉ MESTO
Bratislavské hudobné slávnosti budú
tento rok od 25. novembra do 10.
decembra 2011 v historickej budove
SND na Hviezdoslavovom námestí.
Na programe 47. ročníka BHS je 27
koncertov, na ktorých sa predstavia
umelci z vyše 20 krajín.
Za pozornosť stojí predovšetkým pro-
minentný orchester RAI Torino s vyni-
kajúcim mladým slovenským dirigen-
tom Jurajom Valčuhom, ktorému po
koncerte tlieska javisko aj hľadisko.
Ďalej to sú orchestre z nórskeho Oslo, z
Litvy a orchester Nordic, ktorý v Estón-
sku spojil hudobníkov 15 krajín. 

Jeden z večerov bude už tradične patriť
klavírnemu recitálu. Vynikajúci Grigory
Sokolov sa do Bratislavy vracia po tak-
mer 10 rokoch. Bratislavskému publiku
sa predstaví aj Jean-Yves Thibaudet,
ktorý hosťuje s Ensemble Orchestral de
Paris. Medzi prominentných hostí bude
patriť Joshua Bell, označovaný ta
huslistu storočia, violončelista Mischa
Maisky a ďalší skvelí violončelisti Ale-
xander Kniazev či Natalia Gutman
spolu s klaviristkou Elessou Virsaladze,
či Josef Bulva. 
K výnimočným večerom bude patriť
opätovné hosťovanie čestnej prezident-
ky BHS Edity Gruberovej. Najskôr uve-

die 26. novembra 2011 benefičný kon-
cert v Dóme sv. Martina so Slovenským
filharmonickým zborom a 2. decembra
sa predstaví ako Lucrezia Borgia v hlav-
nej úlohe Donizettiho opery. 
Festivalový program bude patriť aj
interpretačnému jubilantovi Spevácke-
mu zboru mesta Bratislavy, ktorý 40
rokov vedie prof. Ladislav Holásek.
Dielo na objednávku Festivalového vý-
boru skomponoval Peter Martinček - je
to Symfónia č 3 Benátska. Zaznie v
interpretácii SKO Žilina. 
V programe sú aj diela slovenských
skladateľov Romana Bergera, Iľju Zel-
jenku či Martina Burlasa. (dš)
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Slovnaft Aréna na domácich zápasoch

hokejistov Slovana mladne a opeknieva
BRATISLAVA
Hokejová extraliga pokračuje po
úspešnej reprezentačnej prestávke
rýchlym tempom. Kým sa súťaž na
pár dní opäť nepreruší, Slovan zohrá
doma 6 zápasov, ten prvý už v piatok
18. novembra 2011 proti úradujúce-
mu majstrovi z Košíc. 
V prvom vzájomnom zápase v Bratisla-
ve, v ktorom padol aj divácky rekord
extraligy, Slovan dominoval po všet-
kých stránkach a zvíťazil 3:0. Diváci
budú určite zvedaví na úspešných repre-
zentantov - Kukumberga, Hudáčka,
Bakoša, ale aj Miklíka - ktorí boli na
Nemeckom pohári platnými hráčmi
novozloženej reprezentácie a dokazova-
li, že v extralige sa nehrá zlý hokej.
Doterajších 10 domácich zápasov Slo-
vana videlo takmer 48 tisíc divákov
(priemer 4 757 na zápas). Už letmý
pohľad do hľadiska Slovnaft Arény
naznačuje, že zloženie aj spôsob preží-
vania zápasov sa v modernej aréne
postupne mení. Slovnaft Aréna mladne
a opeknieva. O pravú hokejovú atmos-
féru sa už tradične stará kotol fanklubu

Verní Slovanu v sektore na státie. Do
arény si však postupne nachádza cestu
čoraz viac žien i rodičov s deťmi. Slov-
naft Aréna - napriek niektorým organi-
začným nedostatkom - dnes poskytuje
komfortné a najmä bezpečné prostredie,
v ktorom je sledovanie zápasu príjemne
stráveným voľným časom. 
Počas reprezentačnej prestávky HC Slo-
van uviedol do predaja tri rôzne balíčky

vstupeniek, vrátane balíčku Rodina, v
ktorom je 7 domácich zápasov Slovana a
ku každému z nich možnosť kúpiť si až
2 detské vstupenky za symbolické jedno
euro za zápas pre deti od 6-15 rokov
(deti do 6 rokov chodia na Slovan zadar-
mo). Balíčky predáva Ticketportal a jed-
notlivé zápasy v rámci balíčka vyjdú až
o 33 percent lacnejšie. (miv)

FOTO - HC Slovan

Cigánski diabli

vystúpia na

megakoncerte
NOVÉ MESTO
V NTC Sibamac Aréna Bratislava na
Príkopovej ulici 6 bude 24. novembra
2011 megakoncert Cigánskych dia-
blov. Po prvýkrát tu odznejú originál-
ne a jedinečné aranžmány umelecké-
ho šéfa orchestru Ernesta Šarköziho,
ktorého svetová asociácia cimbalistov
vyhlásila za svetového kráľa cimba-
listov.
Orchester Cigánski diabli je jeden z naj-
lepších orchestrov v kategórii etno a
world music na svete. Dvadsiate výročie
oslávia jedinečným megakoncertom, v
ktorom exkluzívnym spojením popred-
ných svetových umelcov a temperamen-
tu či virtuóznej hudobnej interpretácie
orchestra bratislavskí diváci zažijú
neopakovateľný umelecký zážitok.
Megakoncert Cigánskych diablov a ich
hostí je výnimočné spojenie hudobných
žánrov - od klasiky, cez džez, etno,
rock-pop až po dynamickú gipsy
music. Stovka účinkujúcich na jednom
pódiu je obdarená virtuozitou, strhujú-
cim rytmom a jedinečnosťou. (dš)

Festival Astorka

bude už

po siedmykrát
STARÉ MESTO
V divadle Astorka bude od 21.
novembra do 25. novembra 2011 už
7. ročník divadelného Festivalu
Astorka. Od vzniku festivalu v roku
2005 prijali do Bratislavy pozvanie
desiatky zahraničných súborov z
Európy a z USA. 
Tento rok sa na divadelnej scéne festi-
valu predstavia Dejvické divadlo z
Prahy, Vologodské štátne činoherné
divadlo z Ruska, Lubuski Teatr Zielona
Góra z Poľska, Vígszínház Budapest z
Maďarska a Švandovo divadlo na Smí-
chově z Česka.
Popri hlavnom programe prebieha
sprievodný program, ktorý pozostáva z
koncertov slovenských hudobníkov,
výstav či premietania filmov. (dš)

ŠK Slovan tento

rok čakajú ešte

štyri zápasy
BRATISLAVA
Minulotýždňový domáci zápas fut-
balisti ŠK Slovan Bratislava v naj-
vyššej domácej súťaži proti Banskej
Bystrici sa niesol v znamení fantas-
tického obratu, keď belasí dokázali
otočiť nepriaznivý vývoj zápasu z
0:2 na konečných 3:2, ako aj v zna-
mení stého ligového gólu útočníka
Slovana Juraja Halenár.
Vďaka trom bodom, ktoré slovanisti
získali, zostávajú na 4. priečke v kon-
takte so špicou ligovej tabuľky. Na
vedúci Spartak Trnava strácajú dva
body, nadruhý ViOn Zlaté Moravce
jeden bod a tretí MŠK Žilina má rovna-
ký počet bodov, no lepšie skóre.
Do konca ligovej jesene zostávajú len
dve kolá, najbližšie hrá Slovan túto ne-
deľu 20. novembra 2011 v Zlatých
Moravciach, o týždeň neskôr - v sobo-
tu 26. novembra o 17.30 h - privíta na
domácom trávniku MFK Ružomberok.
V decembri čakajú belasých ešte dva
zápasy Európskej liggy UEFA - v Bil-
bau a doma so Salzburgom. (ado)
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Mestská knižnica

vie, po čom túžia

jej čitatelia
BRATISLAVA
Mestskú knižnicu ročne navštívi
okolo 100 000 návštevníkov - Brati-
slavčanov aj tých, ktorí v Bratislave
študujú či pracujú. Spolu si vypoži-
čajú okolo 250 000 kníh.
Pri príležitosti 111. výročia založenia
urobila knižnica prieskum čitateľských
záujmov. Z tých, ktorí sa zapojili, bolo
vyše 91 % registrovaných čitateľov,
teda takých, ktorí knižnicu dobre
poznajú a využívajú jej služby. Výsled-
ky priniesli veľa nových podnetov. 
Ženy radi čítajú romány zo súčasnosti,
muži odborné knihy, dievčatá do 15
rokov sci-fi a romány, chlapci do 15
rokov odborné knihy aj rozprávky. Niet
sa čo čudovať, že radi chodia do knižni-
ce - doma toľko kníh ako knižnica mať
nemôžu - no v súvislosti s tým dali naja-
vo, že by nezaškodilo ešte viac dopĺňať
nové knihy (40 % respondentov) či mať
lepší výber časopisov (23 %). Aj keď
navštevujú knižnicu osobne, k životu a
informáciám o nej potrebujú aj webovú
stránku (64 %), ktorá má byť živá a
dynamická. na druhej strane služby
elektronických databáz poskytovaných
prostredníctvom nej až 83 % vôbec
nepotrebuje.
Bratislavskí čitatelia chcú knihy v slo-
venskom, maximálne v českom jazyku,
príjemný a vzdelaný personál, kvalitné
počítače a pripojenie k internetu, aj viac
miest na pohodlné posedenie medzi
regálmi kníh, prípadne automat na kávu.
S priestormi knižnice sú spokojní, no
vidia aj miesta, v ktorých ešte pretrval
socialistický duch. Veď aj skonštatovali,
že knižnica aspoň nemusí umelo vytvá-
rať hororové prostredie pre deti na Noc
s Andersenom, keďže má stoly a stolič-
ky zo 70. rokov minulého storočia. Ak
neveríte, presvedčte sa sami. (sul)

Na Kaštieľskej

ulici vyrástla

čierna stavba
RUŽINOV
Na rohu ulíc Kaštieľska a Staré
záhrady vyrástla nepovolená stavba.
Pôvodne stavebník Stanislav Šimon-
čič ohlásil výstavbu plota, namiesto
toho tam však rastie niečo, čo sta-
vebný úrad nevie identifikovať.
Stavebný úrad mestskej časti Ružinov
vyzval vlastníka pozemku, aby s
výstavbou ihneď prestal, no ten si
nepreberá poštu, a tak úradníci zverej-
nili rozhodnutie o bezodkladnom
zastavení stavebných prác na web-
stránke mestskej časti.
Stavebník, ktorý je vlastníkom pozem-
ku, ohlásil v máji stavebnému úradu, že
si chce oplotiť pozemok. Stavebný úrad
mu oznámil, že takúto drobnú stavbu
nepotrebuje nahlasovať. Začiatkom
októbra však pri obhliadke objektu pra-
covníci stavebného úradu zistili, že na
pozemku sa robia stavebné práce v
oveľa väčšom rozsahu. Okrem plotu tu
totiž vyrástla aj murovaná stena. Na
výzvu, aby ju odstránil, stavebník
nereagoval a do konca októbra tu pri-
budli železobetónové stĺpy a konštruk-
cia, ktorá bude pravdepodobne slúžiť
pre dvojpodlažnú stavbu. Stavebný
úrad opäť vyzval vlastníka, aby stavbu
odstránil, na čo však ani tentoraz nerea-
goval, keďže si nepreberal poštu.
Napriek tomu, že vlastník pozemku
evidentne porušil stavebný zákon, proti
rozhodnutiu ružinovského stavebného
úradu sa môže odvolať na Krajský sta-
vebný úrad, no prípadné odvolanie aj
tak nebude mať odkladný účinok na
zastavenie prác. (mch) 

O všetkých článkoch
v týchto novinách

môžete diskutovať na
www.banoviny.sk

Obyvatelia Trnávky chcú nižšiu zástavbu,

investor zase pozemok pod parkovisko
RUŽINOV
Ani ďalší pokus o dohodu investora
výstavby troch bytoviek na ulici Na
križovatkách s obyvateľmi sused-
ných rodinných domov nevyšiel. Do-
hoda je totiž podmienkou na to, aby
mestská časť prenajala investorovi
pozemok na vybudovanie parkovis-
ka. Obyvatelia z okolia žiadajú zní-
žiť podlažnosť bytoviek.
Investor sa pôvodne v roku 2008 doho-
dol s obyvateľmi priľahlých rodinných
domov, že dve bytovky budú o dve
podlažia nižšie, ako sa plánovalo.
Občania neboli proti výstavbe, žiadali
len menej poschodí a detské ihrisko.
Medzitým sa však investor projektu
zmenil a ten nový - In Develop, s.r.o. -
ponúka iné riešenie a tvrdí, že zmluva
s predošlým investorom sa ich netýka.

Základné parametre projektu, teda
podlažnosť bytoviek, meniť nechcú.
Trvá tiež na tom, že balkóny budú oto-
čené do záhrad rodinných domov
vzdialených len niekoľko metrov.
Investor navrhuje, že medzi domami a
bytovkami vysadí vysoké topole, z
čoho sa ľudia len smejú.
Na druhej strane investor potrebuje na
výstavbu parkoviska pozemok, ten
však patrí mestskej časti Ružinov. Tá
ho investorovi nechce prenajať, kým sa
nedohodne s občanmi. In Develop
ponúka obyvateľom rodinných domov
detské ihrisko, nový vodovod, kanali-
záciu, verejné osvetlenie, zeleň, tí však
tvrdia, že to nevyužijú.
Občania trvajú na znížení zástavby a
investorovi navrhli, nech predloží nový
projekt. Tým sa skončila verejná disku-

sia obyvateľov s firmou In Develop v
pondelok 7. novembra 2011. Investor
prisľúbil, že o návrhu bude rokovať a
stanovisko mal zaujať na zasadnutí
ružinovského zastupiteľstva, ktoré
bolo na druhý deň. „Zástupcovia sta-
vebníka i občanov sa na zastupiteľstve
zišli, ale tento bod bol stiahnutý z pro-
gramu. Investor sa vyjadril, že má
záujem dohodnúť sa s majiteľmi priľa-
hlých rodinných domov. A o to mest-
skej časti ide, pretože jeho požiadavka
nájomnej zmluvy na vybudovanie par-
koviska je našou jedinou pákou. Ak sa
investor s obyvateľmi Trnávky dohod-
ne do 13. decembra 2011, keď bude
ďalšie zasadanie zastupiteľstva, tak sa
bude rokovať aj o prenájme pozemku
na parkovanie,“ uviedol zástupca sta-
rostu Ján Buocik (SDKÚ-DS). (mch)

Výstavba cyklomosta cez rieku Moravu

zatiaľ pokračuje podľa harmonogramu
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Výstavba cyklomostu medzi mests-
kou časťou Devínská Nová Ves a
rakúskou obcou Schlosshof cez rieku
Moravu zatiaľ pokračuje podľa har-
monogramu. S prácami sa začalo
koncom septembra 2011, cyklisti a
chodci by po ňom mali jazdiť už
budúci rok v lete. 
Počas prípravných prác bol odhalený aj
pôvodný mostný násyp pôvodného vyše
300 rokov starého mosta ešte z čias
Márie Terézie. Samospráva má záujem
na zachovaní pôvodnej stavby, a preto
uvažuje o jeho rekonštrukcii. Historický
násyp bude pod novým oceľovým
cyklomostom.
Podľa stavbyvedúceho projektu Jozefa
Zajonca sa v súčasnosti robí na stavenis-
ku cyklomosta pilotáž, mikropilot, čo je
prvým krokom k budovaniu betóno-
vých základov. Súčasne sa v dielňach
začne vyrábať oceľová konštrukcia.
Budovanie betónových základov bude
podľa neho trvať dva až tri mesiace,
následne sa bude osádzať oceľová kon-
štrukcia. 

Cyklomost do Schlosshofu stavia kon-
zorcium slovenských firiem Ingsteel a
Doprastav. Most bude postavený v his-
torickej trase a bude slúžiť pre dopravu
cyklistov, peších turistov a záchrannú
službu. Projekt je podporený v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Slo-
vensko - Rakúsko 2007-2013, pričom
projektovými partnermi sú Spolková
vláda Dolné Rakúsko, Bratislavský
samosprávny kraj, mesto Bratislava a
mestská časť Devínska Nová Ves.

Keď chcú ľudia z Devínskej Novej Vsi
ísť do Schlosshofu na druhej strane
rieky, musia prejsť vyše 40 kilometrov.
Najbližší most je v centre Bratislavy -
Most Lafranconi. Jediný most medzi
Rakúskom a Záhorím je v obci Morav-
ský Svätý Ján.ň
Po moste z Devínskej Novej Vsi do
Schlosshofu naposledy prešli ustupujú-
ci nemeckí vojaci v roku 1945, potom
most vyhodili do vzduchu. (brn)

FOTO - BSK

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 € *



11BRATISLAVSKÉ NOVINY 39/2011

STARÉ MESTO
NA OBCHODNEJ ULICI v reštau-
rácii Slovak Pub odcúdzil 18-ročný
Bratislavčan 58-ročnému mužovi z
Francúzska z vrecka bundy prevesenej
cez operadlo stoličky fotoaparát zn.
Sony. Poškodenému nebola spôsobená
žiadna škoda, pretože mu vec po kráde-
ži ihneď vrátili.
NA WILSONOVEJ ULICI sa dosiaľ
neznámy páchateľ vlámal do bytu na 3.
poschodí tak, že vylomil dvere vedúce
do bytu, pričom poškodil zárubňu a
časť kovania zámku. Z bytu odcudzil
LCD televízor, šperky zo žltého kovu,
tlakomer, starožitnú ikonu a pánske
hodinky. Z kuchyne zobral zväzok kľú-
čov a doklady od auta a následne ukra-
dol spred domu motorové vozidlo
Citroen C3 striebornej metalízy. Krá-
dežou vecí spôsobil škodu 1800 € a
krádežou vozidla 8000 €.
NA MOZARTOVEJ ULICI nezná-
my páchateľ vstúpil do vchodu obyt-
ného domu spoločne s 88-ročnou
ženou, privolal výťah, výťahové dvere
otvoril a pri tom ako žena vstupovala
do výťahu, z celej sily ju sotil. Žena
spadla a páchateľ jej zobral čiernu
koženkovú kabelku, v ktorej sa nachá-
dzal mobilný telefón Nokia, peňažen-
ka s hotovosťou 385 €, osobné dokla-
dy a nákup z drogérie. Z miesta činu
ušiel. Žene spôsobil povrchové zrane-
nie pravej ruky s časom liečenia 5 dní
a škodu 410 €.
NA MÝTNEJ ULICI neznámy pá-
chateľ prepadol jednu zo stávkových
kancelárií. Maskovaný muž pod hroz-
bou použitia zbrane žiadal od zamest-
nankyne vydanie finančnej hotovosti.
Žena mu v obave o svoj život a zdravie
dala približne 300 €. K zraneniu nedo-
šlo. Polícia po páchateľovi pátra.

VRAKUŇA
NA KAMÉLIOVEJ ULICI vnikol
27-ročný Bratislavčan do areálu tunaj-
šej materskej školy. Vnútri porozha-
dzoval a poškodil majetok školy,
následne poškodil prívod vody pod
kuchynským drezom, v umyvárni
odmontoval batériu a dve potrubia,
ďalšiu batériu poškodil tým, že ju
odtrhol. Páchateľ sa nezastavil a
odmontoval aj potrubie nad detským
záchodom. Dôsledkom toho začala
prúdom tiecť voda, ktorá vytopila
poschodia nachádzajúce sa pod zácho-
dom. Polícia páchateľa zadržala a
umiestnila do policajnej cely. Je obvi-
nený z prečinu krádeže. Po dokázaní
viny mu hrozí trest odňatia slobody až
na 3 roky. (sb, mv)

Po futbale mal

najvyššie

návštevy box
Pästné súboje patrili už do programu
antických olympijských hier. Víťaz mu-
sel súpera doslova zničiť, používal na to
bandážovanie prstov a ruky si omotával
koženými remencami, aby mal údery
tvrdšie. Postupne sa trvanie súbojov ob-
medzovalo na určený počet kôl i minút v
nich, na ruky sa nasadzovali rukavice a
unfair údery miernili čoraz prísnejšie
pravidlá. Pästným súbojom prischlo
univerzálne pomenovanie - box. 
Oveľa dlhšie trvalo, kým sa prirodzená
túžba bitkárov preniesla z dvorov hostin-
cov a priestranstiev pri kolotočoch do prie-
stranných sál s ringom uprostred a so stov-
kami miest okolo pre nadšených divákov.
Ujímal sa tu istý druh profesionalizmu, le-
bo na pódiách pred súbojmi organizátor,
neskôr promotér, predstavil svojich tréno-
vaných borcov a pozýval odvážlivcov na
súboj s nimi za peňažitú prémiu. V Uhor-
sku sa tento štýl ujal koncom 19. storočia a
na začiatku dvadsiateho sme už zazname-
nali aj dvoch slovenských hrdinov - Vojte-
cha a Hermana Czirolnikovcov. Získali ti-
tuly majstrov Uhorska v ťažkej, resp. stred-
nej hmotnosti! Mladší Herman sa stal
dokonca aj majstrom ČSR.
V Bratislave sa stali obľúbenými dejiskami
boxerských duelov priestor pred futbalo-
vým ihriskom I.ČsŠK Bratislava v Petržal-
ke, kde sídlili kolotoče, a pri nepriaznivom
počasí a v zime Tatraring (v budove dneš-
ného hotela Tatra). Vtedy sa už rozmnožo-
vali boxerské kluby (I.ČsŠK, PTE, neskôr
od roku 1926 BC Slovakia, potom ŠK Slá-
via, nemecký DSK a v YMKE, kde ako in-
štruktor pôsobil americký kapitán Jounger
a okrem neho prvý priekopník slovenské-
ho ringu Ján Lichner, AC Herkules. Trnav-
čan Lichner sa totiž stal jedným z prvých
boxerských majstrov vo vôbec prvej orga-
nizovanej súťaži v Bratislave, na I. armád-
nom šampionáte v roku 1919.
Sála bratislavského kina Atlon (neskôr Pra-
ha) hneď vedľa Kostola milosrdných sa
stala dejiskom prvých neoficiálnych maj-
strovstiev Slovenska 3. a 4. marca 1928.
Nabité hľadisko oslavovalo týchto šampió-
nov: Ulek (Törekvés Košice), Feigler (AC
Herkules), Oláh (Törekvés), Virgovič (AC
Herkules), Dostálek a Vítek (I.ČsŠK), Čop
(Törekvés), Krista (BC Slovakia). Takéto
podujatia do istej miery obmedzili pochyb-
ný a škodlivý profesionalizmus, ale k radi-
kálnej zmene mohlo dôjsť až po založení
Slovensko-podkarpatskej župy ČSUBA v
roku 1932 so sídlom v Bratislave.
Rok na to, 3. - 5. marca 1933, na dlhé roky
schopné vedenie slovenského boxingu
usporiadalo v Tatraringu prvé majstrovstvá
Slovenska zásluhou klubu ŠK Slávia Bra-
tislava, ktorý utvoril bývalý policajný in-
špektor Lechteiefeld na Cukermandli hlav-
ne zo študentov. Tu sú prví majstri Slo-
venska: Kostelník (AC Sp. N. Ves), Slovák
(ŠK Slávia), Strelec (ZTK Zvolen), Nagy
(KAC Košice), Baranovič (Slovan Trna-
va), Pytlík (ŠK Slávia), Karika (Slovan
Trnava) a Berényi (ÉSE Nové Zámky).
Odvtedy sa slovenský šampionát konal
každý rok, vzbudzoval obrovský divácky
záujem, návštevnosťou sa box zaradil
hneď za futbal. Zo série nádejných talentov
sa vyznamenali najmä Rudolf Bezděk,
František Doležal a Rudolf Kus, účastníci
olympijských hier 1936 v Berlíne.

Jozef Kšiňan, Igor Mráz
(Pokračovanie nabudúce) 

Priezvisko Liszt je z nemeckého die List
Franz Liszt (1809 - 1886) žil v rokoch
1848 až 1861 vo Weimare v Nemecku
ako dvorný dirigent a skladateľ na
dvore sasko-weimarského veľko-
kniežaťa a jeho manželky Marie
Pavlovny, dcéry ruského cára. Potom
strávil 8 rokov v Ríme. Na pozvanie
veľkokniežaťa Carla Alexandra sa v
roku 1869 vrátil do Weimaru. Dostal
k dispozíci prepychovo zariadený byt
v areáli parku. Žil tam až do smrti.
V poslednom čase veľa cestoval.
Najmä v zimných mesiacoch sa zdržia-
val v Ríme alebo v Budapešti. Navšte-
voval aj svoju dcéru Cosimu, vdovu po
Richardovi Wagnerovi, ktorá žila v
Bayreuthe. Tam ho v roku 1886 zastih-
la smrť a tam ho pochovali. Jeho wei-
marský byt na príkaz veľkokniežaťa
zachovali, a dnes je ako múzeum prí-
stupný verejnosti.
Od júna do 31. októbra tohto roku si
mohli návštevníci Weimaru prezrieť aj
výstavu inštalovanú pri príležitosti 200.
výročia skladateľovho narodenia v
modernej budove múzea v susedstve
domu, kde žil básnik Friedrich Schiller
(+ 1805). Názov výstavy „Franz Liszt,
ein Europäer in Weimar“ bol zavádza-
júci v tom, že navádzal myšlienku,
akoby ostatní vtedajší obyvatelia Wei-
maru neboli bývali Európanmi! 
Návštevník počas prehliadky bohatej
výstavy sledoval na podlahe namaľova-
nú bielu krivku, ktorá ako dlhá Ariadni-
na niť viedla návštevníka po jednotli-
vých zastaveniach skladateľovho živo-
ta. Jeho prvé (neverejné?) vystúpenia
na koncertoch ako deväťročného chlap-
ca nebrali autori výstavy vážne. Ani
vystúpenie v Soproni/ Oedenburgu, ani
v Prešporku z roku  1820 neboli spome-
nuté. Pressburg sa na jeho životnej
ceste objavil len lakonickou zmienkou
o návšteve v roku 1839, akoby tu Liszt
nikdy predtým ani potom nebol. 
V čase trvania výstavy ponúkali v blíz-
kych kníhkupectvách najmenej 8
nových publikácií o Lisztovi v cene od
8,95 eura do 68 eur. Ani jeden autor
serióznych textov nespomenul ani jedi-
ným slovom smiešne tvrdenie o Liszto-

vom slovenskom pôvode. A to je dobre!
Lebo tvrdiť len na základe počutého
priezviska, že Liszt mal slovenské
korene, je rovnako fantastické, ako hľa-
dať slovenských predkov Lochnesskej
príšery. Žiadny seriózny životopisec
nemôže o Lisztovi napísať taký nezmy-
sel. Ďalším rozširovaním objavenej teó-
rie môžu Slováci len utŕžiť hanbu. Fan-
tastické tvrdenia senzáciechtivých spi-
sovateľov nepatria do oblasti vedecké-
ho bádania. Nemala by nimi byť živená
ani verejnosť. 
Liszt pochádzal z nemeckej rodiny, ako
mnohí obyvatelia starého Uhorska.
Niektorý ľstivý Lisztov predok si
možno ešte v stredoveku vyslúžil pre-
zývku „lesť“ (nemecky die List), ktorá
sa stala priezviskom jeho potomkov.
Rovnako ako Štúrov tvrdohlavý (hla-
vatý, neústupčivý) nemecký predok

dostal priezvisko „stur“ (prídavné
meno). Nemecká výslovnosť skupiny
písmen -st- spôsobila, že si Ľudevít
Štúr začal písať nad S mäkčeň. Rovna-
ko skupinu -st- v slove List možno v
nemčine, ale najmä v maďarčine, čítať
ako -št-. Zrejme preto si otec Franza
Liszta pridal medzi písmená S a T ešte
písmeno Z. Nechcel, aby jeho meno
vyslovovali Lišt! Jeho priezvisko
nevzniklo zo slovenského list, ale z
nemeckého List. Nositelia priezviska
List žijú v Nemecku ešte aj teraz.
Možno nie sú s Franzom Lisztom prí-
buzní. No určite ani oni nemali nija-
kých slovenských predkov. 
Franz Liszt nebude Slovákom ani ako
„živá socha“ s vrkočmi a v pseudokro-
ji, ktorá už roky na Hlavnom námestí
porušuje ustanovenia všeobecno-zá-
väzného nariadenia mestskej časti Staré
Mesto, aj keď bude hrať na fujare ame-
rickým a japonským turistkám všetky
Lisztove melódie. Štefan Holčík

VEĽKÁ PREDAJNÁ AKCIA
ZIMNÝCH KABÁTOV

AKCIA SA KONÁ:
nedeľa 20. 11. 2011

10.00 - 18.00 h
ISTROPOLIS

Dom odborov, Trnavské mýto
(1. poschodie)

www.peknekabaty.sk
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Totálny výpredaj ostatnej konfekcie

obleky od 4obleky od 499€€
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vyjdú opäť o týždeň

24. novembra 2011

SOBOTA 19. novembra˙
� 8.00 - Výmenné stretnutie zberate-
ľov, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 8.00 - Otakon, japonský kultúrny fes-
tival, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 10.00 - Vianočný YoYo Contest,
súťažná prehliadka v YoYo športe,
Veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
� 14.30 - Objavenie Ameriky, divadlo
pre deti od 4 rokov, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Sviatok mladého vína, ochut-
návka mladých vín, Farské centrum,
Istrijská 4, Devínska Nová Ves
� 15.00 - 17. november, vlastivedná
vychádzka, sprevádza Viola Vařeková,
stretnutie pred Primaciálnym palácom
� 17.00 - Čaj o piatej s hudobnou sku-
pinou UNI, Stredisko kultúry Nové
Mesto, Vajnorská 21
� 18.00 - Inter Bratislava - BK Plzeň,
basketbalová Mattoni NBL, Športová
hala Pasienky

� 18.00 - VKP Bratislava - VK Eko-
nóm Nitra, volejbalová extraliga
mužov, Športová hala PKO
� 19.00 - Čudné popoludnie dr. Zvon-
ka Burkeho, divadlo Astorka, Námestie
SNP 33
� 19.00 - Fígl, festival českého divadla,
divadlo Ungelt, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája 5
� 19.00 - Každý rok ve stejnou dobu,
komédia, hrajú V. Freimannová a Z.
Žák, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - Soukromý skandál, divadel-
ná komédia, Ateliér Babylon, Námestie
SNP 14, vchod z Kollárskej 3
� 21.30 - Noc Slam poetry, poézia v
divadle Štúdia 12, Jakubovo námestie 12

NEDEĽA 20. novembra
� 8.00 - Otakon, japonský kultúrny fes-
tival, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 10.00 - Vianočný bazár 2011, chari-
tatívny trh Medzinárodného ženského
klubu, Stará tržnica, Námestie SNP
� 10.00 a 14.30 - Objavenie Ameriky,
pre deti od 4 rokov, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Dunajská 36
�10.30 - Nedeľné matiné v GMB, Mir-

bachov palác, Františkánske námestie 11
� 10.30 - NMalý Huemaj, detské pred-
stavenie divadla JaJa, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
� 10.30 - Z rozprávky do rozprávky,
divadlo Haluška, DK Dúbravka, Sara-
tovská 2/A
� 11.00 - Postrach Samko, divadlo Ne-
line, hotel Hilton, Trnavská cesta 27/A
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej: Char-
lies Duo, DK Lúky, Vigšašská 1
� 15.00 - Malá morská víla, rozprávka
pre deti od 4 rokov, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 17.00 - HC Slovan Bratislava - HC
05 B. Bystrica, hokejová Tipsport extra-
liga, Slovnaft Aréna
�19.30 - John Lennon je mŕtvy a ja sa
tiež necítim najlepšie, divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Izrafel alebo Cúvanie do pa-
mäti, premiéra divadelného bá-snenia.
Centrum divadla, Školská 14

PONDELOK 21. novembra
� 17.30 - Koľko ho je a koho sa týka?,
prednáška o násilí na ženách, Seminárna
sála Univerzitnej knižnice, Klariská 5
� 19.00 - Čierna diera, Festival Astor-
ka 2011, Dejvické divadlo Praha, divad-
lo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Cyrano, alebo Balabilé o No-
se, predstavenie Túlavého divadla,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Vratká prkna, festival české-
ho divadla, Studio Ypsilon, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája 5
� 21.00 - Silné reči Jána Gorduliča,
stand up comedy, Nu Spirit Klub, Šafá-
rikovo námestie 7

UTOROK 22. novembra
� 15.00 - I. Lehotský: Stretnutia nielen
pri mikrofóne, autorské čítanie, Klub
slovenských spisovateľov, Laurinská 2
� 16.30 - Slovo ku knihe: V. Čičaj, J.
A. Bernhard - Orbis Helveticorum,
Prednášková sála Univerzitnej knižnice,
Ventúrska 11
� 17.00 - Bratislavský včelársky spo-
lok, stretnutie členov, Stredisko kultúry
Nové Mesto, Vajnorská 21
� 17.00 - Moje maličké nič, premieta-
nie hraného filmu, Bulharský kultúrny
inštitút, Jesenského 7
� 17.00 - Rado Tomáš a hostia, auto-
rské čítanie, Galéria Artotéka, Kapucíns-
ka 1
� 18.00 - Ateliérs Français, dramatický
krúžok pre mládež, CC centrum, Jirá-
skova 3
� 19.00 - Hladká hrana, tanečné divad-

lo, Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Všechnopartička: Karel Šíp
a Josef Náhlovský, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto 1
� 19.00 - Oslava samoty, Festival
Astorka 2011, Vologodské štátne čino-
herné divadlo (Rusko), divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - Flamenco - Flaco de Nerja,
hudobno-tanečný večer, Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - Veľká kilovačka na námestí
Billa Gatesa, divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7
� 20.00 - Myslí, teda tancuje, premiéra
alternatívneho divadla elledanse, Dom
T&D, Miletičova 17/B
� 20.00 - Nu Spirit Kinema, najsilnej-
šie jednozáberové scény, Nu Spirit Klub,
Šafárikovo námestie 7
� 21.00 - Pani P. a priatelia, Festival
Astorka 2011, Lubuski Teatr Zielona
Góra (Poľsko), divadelný klub Trezor,
Námestie SNP 33, vchod z Nedbalovej
� 22.00 - Na Gauči s Vecom, Nu Spirit
Bar, Medená 16

STREDA 23 novembra
� 14.00 - O kráľovi Jonášovi, divadel-
né predstavenie, Centrum divadla, Gaš-
tanová 19
�18.00 - Túlavé topánky, podujatie pre
záujemcov o cestovanie, Stredisko kul-
túry Nové Mesto, Vajnorská 21
� 18.00 - Naprieč Rakúskom 2011,
prednáška ultrabežca Jozefa Rajchla o
behu cez Rakúsko v júni 2011, Múzeum
kultúry Chorvátov na Slovensku, Istrijs-
ká 68, Devínska Nová Ves
� 18.00 - Tajomstvo 12 znamení zve-
rokruhu, prednáška astrológa Enkiho
Hogha, Centrum divadla, Školská 14
� 19.00 - Mandarínková izba, divae-
delné predstavenie, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto 1
� 19.00 - Červený lev, Festival Astorka
2011, Vígszínház Budapešť (Maďars-
ko), divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Tři muži na špatné adrese,
festival českého divadla, Divadlo bez
zábradlí, Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - Poslovia, kabaret, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 19.30 - Veľká kilovačka na námestí
Billa Gatesa, divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7

ŠTVRTOK 24. novembra
� 15.00 - Katarínska zábava pre
seniorov, hrá Funny Fellows, Hotel
Carlton, Hviezdoslavovo námestie
� 17.00 - Scénické rozhovory s Miro-

slavom Nogom, divadlo Astorka, Ná-
mestie SNP 33
� 17.00 - Historia Magistra, stretnutie
s pracovníkmi Historického ústavu SAV
o období slovenských dejín 1938 -1945,
Univerzitná knižnica, Klariská 5
� 19.00 - Kamelot, koncert, Stredisko
kultúry Nové Mesto, Vajnorská 21
� 19.00 - Spoveď masochistu, Festival
Astorka 2011, Švandovo divadlo (ČR),
divadlo Astorka, Námestie SNP 33

� 19.00 - Ľudorezy alebo Moja pečeň
stratila zmysel, divadelná komédia,
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Moje strašidlo, festival české-
ho divadla, Činoherní klub Praha (ČR),
Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - Taká strata krvi, divadlo
Ívery, Centrum divadla, Školská 14
� 19.30 - Veľká kilovačka na námestí
Billa Gatesa, divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7

PIATOK 25. novembra
� 14.00 - Informačné centrum zdra-
via, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 17.00 - Koncert divých makov: Ge-
rald Radics a jeho priatelia, Seminár-
na sála Univerzitnej knižnice, Klariská 5
� 18.00 - HC Slovan Bratislava - HC
36 Skalica, hokejová Tipsport extraliga,
Slovnaft Aréna
� 19.00 - Picasso, Festival Astorka
2011, Ansámbl s.r.o. Praha (ČR), divad-
lo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Music Club - Unplugged:
Cherry Pie (pop-rock) / OneMen
(rock), koncert DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Večer autentického folklóru:
obec Kšinná, účinkuje súbor Bukovina,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.30 - Modelky II., divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Nightwork, koncert, Ateliér
Babylon, Námestie SNP 14
�20.00 - Delúzia - V zajatí nepokojnej
mysle, divadelná premiéra Divadla
SkRAT, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12

�� 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.
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