
Súčasťou dohody o prenájme po-
zemkov na Kráľovej hore bol aj
záväzok, že spoločnosť J&T Real
Estate, a.s., odpustí mestskej časti
Devín dlh. Ten sa aj s úrokmi vy-
šplhal na 15 miliónov eur. Aký dlh
Devínu zostáva a ako ho chce splatiť,
na to sme sa spýtali starostky mest-
skej časti Ľubice KOLKOVEJ.
- Podpísané vyhlásenie, že si voči nám
už spoločnosť J&T Real Estate nebude
nič uplatňovať, nám veľmi pomohlo.
Keď som od nich v písomnej podobe
dostala, čo si predstavujú, že im ešte
dlžíme, tak som to zabalila a podala
som žalobu na súd. Podľa môjho názo-
ru sme im už nedlžili nič. Ale teraz sa
už konečne nemusím trápiť nad výškou
dlhu Devína voči J&T Real Estate.
Uľavilo sa mi.
Aký je reálny dlh devínskej samo-
správy a komu ešte dlhuje?
- Devínu zostáva dlh vyše 3,5 milióna
eur. Úroky sa však vyšplhali na takmer

takú istú čiastku a preto celkový dlh
predstavuje približne 6,7 milióna eur.
Na zozname veriteľov sa nachádzajú
spoločnosti BCI, a.s., Asset, a.s., Brno
trust, a.s., Odborový zväz Kovo, občan
Martin Mornár, jeho právna zástupky-
ňa Alexandra Korbeľová, ministerstvo
financií  a ministerstvo výstavby a
regionálneho rozvoja. Najviac však,
2,094 milióna eur Devín dlží firme
Doprastav, a.s.
Aká je šanca, že sa mestskej časti
podarí splatiť alebo zbaviť sa zvyš-
ku dlhu? Je možné vysporiadať ho
podobným spôsobom, ako to bolo s
J&T Real Estate?
- Jediná možnosť je, že to za nás niek-
to zaplatí. Kto by to však mal byť,
neviem. Mesto? To je bohužiaľ samé
na spadnutie. Takže to nevidím reálne.
Druhá možnosť je zmena legislatívy,

ktorá umožní niečo ako konkurz aj pre
obce.
Dýcha sa už teraz devínskej samo-
správe lepšie, keď mu bola odpuste-
ná podstatná časť dlhu?
- V podstate ani nie, lebo rovnaký pro-
blém ako s J&T Real Estate máme aj s
ostatnými. Pokiaľ sa všetkých dlhov
nezbavíme alebo sa  nezmení zákon,
tak budeme v nútenej správe. A v núte-
nej správe sa nám dýcha veľmi zle.
Koľko rokov je už Devín v nútenej
správe?
- Od apríla 2005. To znamená, že
ministerstvo financií nám určilo člove-
ka, ktorý spĺňa zákonné požiadavky na
to, aby mohol vykonávať funkciu núte-
ného správcu. V podstate to znamená,
že akýkoľvek výdavok, to je jedno či
kupujeme toaletný papier alebo obsta-
rávame niečo drahšie, musí schváliť a
podpísať aj on.

Zhovárala sa Martina Chudá
Celý rozhovor nájdete na banoviny.sk
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BRATISLAVA
Prvé veľkoplošné reklamné zariade-
nia, ktoré boli postavené na mest-
ských pozemkoch bez súhlasu mesta,
zmizli. Zatiaľ ide o desať bilbordov,
ktoré nechala bratislavská samo-
správa odstrániť z Petržalky, Ruži-
nova a Starého Mesta.
Pracovníci magistrátu zatiaľ vybrali na
likvidáciu tie bilbordy, ktoré nemali
majiteľa, alebo firmy, ktoré ich vlastni-
li, už neexistujú. Nasledovať má ďalšia
výzva prevádzkovateľom vonkajšej
reklamy, aby svoje reklamné zariadenia
odstránili zo stredových pásov zelene,

kde nemajú čo robiť. Takýchto zariade-
ní je v meste asi 190. Ak ich majitelia
neodstránia dobrovoľne, dá ich preč
opäť mesto. „Do tohto priestoru nepat-
ria,“ rozhodne vyhlásil primátor Milan
Ftáčnik. Všetky reklamné zariadenia
mesto odstránilo na vlastné náklady a
uskladnilo vo vlastných priestoroch. Ak
si po ne majiteľ príde, bude musieť
zaplatiť skladné.
Magistrát požiadal začiatkom roka 37
spoločností, aby predložili pasport nosi-
čov vonkajšej reklamy, ktoré sa nachá-
dzajú na verejných, ale aj súkromných
pozemkoch. Informácie o zariadeniach

poskytlo len 14 firiem, pričom údaje
zaslali magistrátu všetci najväčší prevá-
dzkovatelia vonkajšej reklamy. Sa-
mospráva eviduje viac ako 1500 zaria-
dení pevne spojených so zemou, pri-
čom ďalších približne štyristo nemá
platné povolenie. „Reklama k mestu a
mestskému životu patrí, ale ten rozsah,
aký je v Bratislave, je neprimeraný,“
uviedol primátor.
Ďalšie bilbordy chce odstrániť ružinov-
ská samospráva. „Máme platné rozhod-
nutia, ktoré potvrdil aj krajský stavebný
úrad. Môžeme konať,“ povedal ruži-
novský starosta Dušan Pekár. (ado)

Prvé nelegálne bilbordy už z ulíc zmizli
Bratislavský primátor a ružinovský starosta začali odstraňovať nelegálne bilbordy. FOTO - Vladimír Benko/TASR

Devínu môže pomôcť aj zmena zákona

KHL prichádza

do Bratislavy -

HC Slovan hostí

Doneck
BRATISLAVA
Napriek tomu, že letné mesiace prajú
iným športom, Bratislava prepadla
ľadovému hokeju. Inak sa nedá vy-
svetliť, že na domáce zápasy brati-
slavského Slovana v European Trop-
hy nechodilo v horúcich augustových
dňoch menej 6000 divákov, na zápas
proti Sparte Praha ich prišlo dokonca
8843! Na Kontinentálnu hokejovú
ligu sa tak nepripravovali len hráči
HC Slovan Bratislava, ale aj diváci.
Už teraz je zrejmé, že obmenený káder
majstrovského tímu je prísľubom, že
Bratislava nebude v KHL len počtu. V
príprave na druhú najlepšiu hokejovú
súťaž sveta si slovanisti poradili s dvo-
ma ruskými tímami (Spartak Moskva a
St. Peterburg), nestačili síce na dvojicu
švédskych mužstiev (Linköpings a Jön-
köping), ale poradili si s dvoma najlep-
šími družstvami fínskej súťaže (Jyväs-
kylä a Kuopio). 
Vo štvrtok 6. septembra 2012 tak belasí
nastúpia na premiérový zápas v KHL
proti Donbassu Doneck, ktorý vedie
skúsený slovenský tréner Július Šupler a
hrá v ňom viacero slovenských hráčov.
V drese Slovana sa bratislavskí diváci
môžu tešiť na Šatana, Lipianskeho,
Hudáčka, Vondrku, Janusa, Bartoviča,
Krepsa, Tabačka, Štajnocha, Švárneho a
ďalších, ktorí sa po náročnej príprave
dostali do zostavy trénera Rostislava
Čadu.
V sobotu 8. septembra o 17.00 h privíta
HC Slovan mužstvo Dinama Riga a v
pondelok 10. septembra 2012 o 19.00 h
nastúpi v Slovnaft Aréne proti Spartaku
Moskva. (ado)

Vyhrajte knihu

90 belasých

rokov!
BRATISLAVA
O knihe 90 belasých rokov, ktorá pod-
robne mapuje históriu najslávnejšie-
ho slovenského futbalového klubu -
ŠK Slovan Bratislava - sme už infor-
movali. Teraz ponúkame jednému z
čitateľov Bratislavských novín mož-
nosť túto jedinečnú knihu aj vyhrať.
Súťažiť je možné od štvrtka 30. augus-
ta do 10. septembra 2012 na webstrán-
ke www.banoviny.sk, kde stačí odpo-
vedať na jednoduchú súťažnú otázku,
vyplniť pravdivo a presne kontaktný
formulár a mať šťastie v záverečnom
žrebovaní.
Kto nebude mať šťastie, môže si knihu
90 belasých rokov kúpiť za zvýhodne-
nú cenu prostredníctvom webstránky
klubu www.skslovan.com. (pol)

Primátor nechce

dať peniaze

z dividend BVS

na cyklotrasu
KARLOVA VES
Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik
nesúhlasí s tým, aby sa časť z divi-
dend mesta v Bratislavskej vodáren-
skej spoločnosti, a.s., (BVS) použili
na vybudovanie cyklotrasy na
Devínskej ceste, ktorá je z pohľadu
cyklodopravy najrizikovejšia a sťa-
žuje bratislavským cyklistom prí-
stup k novému cyklomostu v Devín-
skej Novej Vsi.
S návrhom, aby sa časť výnosu mesta z
dividend BVS použila práve na vybu-
dovanie tohto úseku cyklotrasy, prišiel
predseda najsilnejšieho poslaneckého
klubu v mestskom zastupiteľstve Sven
Šovčík (SDKÚ-DS, Most-Híd). Z 1,2
milióna eur chce na cyklotrasu použiť
aspoň časť. „Aj otvorenie cyklomosta
ponad rieku Moravu medzi Devínskou
Novou Vsou a Schlosshofom ukázalo
nevyhnutnosť výstavby tejto cyklotra-
sy,“ povedal S. Šovčík.
Primátor Ftáčnik s tým však nesúhlasí a
tvrdí, že peniaze z BVS by mali ísť na
zníženie mestského dlhu. „Sme v takej
situácii, že v septembri budeme predkla-
dať návrh na úpravu rozpočtu, kde opäť
ideme krátiť bežné výdavky, pretože
nemáme naplnené príjmy z predaja
majetku,“ povedal primátor s tým, že zo
14 miliónov eur zatiaľ poslanci predali
majetok len za 2,9 milióna. Peniaze z
BVS chce preto použiť na zaplatenie
faktúr a zníženie dlhu. „Mesto sa inak
dostane do polohy, kde môže nastúpiť
exekúcia,“ upozornil Ftáčnik. (brn)

Mesto má

Kráľovu horu,

Devín nižší dlh
BRATISLAVA
Minulý týždeň podpísal primátor
Milan Ftáčnik so zástupkyňou spo-
ločnosti Kráľova hora, s.r.o., zmluvu
o prenájme súkromnej Královej ho-
ry mestu a viacerých mestských po-
zemkov tejto súkromnej spoločnosti
prepojenej s J&T Real Estate, a.s.
Podpisom zmluvy sa skončila jedna
fáza úsilia obyvateľov Karlovej Vsi a
bratislavskej samosprávy za zachova-
nie rekreačného charakteru Kráľovej
hory. Investor za to získal pozemky v
Petržalke a v Ružinove, na ktorých bu-
de môcť stavať. Do konca volebného
obdobia by sa mal zmeniť územný plán
mesta tak, aby na Kráľovej hore nebo-
lo viac možné stavať.
Súčasne s tým spoločnosť J&T Real
Estate odpustila mestskej časti Devín
dlh vo výške 15 miliónov eur, ktorý
pochádza z polovice 90. rokov. (pol)
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Menej slov a
viacej skutkov,
páni konšeli
Ak by mal niekto pocit, že páni a dámy
v bratislavskej samospráve viac rozprá-
vajú ako konajú, určite nebude s ta-
kýmto názorom osamotený. Skutočne
to vyzerá tak, že pri toľkých diskusiách
nezostal čas na poriadnu robotu.
Podarilo sa však zrušiť električku na
hlavnú stanicu, uzatvoriť tunel, hrozí, že
bude nutné uzatvoriť aj električkovú trať
do Dúbravky. Stará tržnica ďalej chát-
ra, DPOH funguje na polovičný plyn,
zub času nahlodáva opustené PKO, o
ktoré niektorí páni konšeli tak vehe-
mentne bojovali s tým zlým škaredým
investorom. A ak sa aj niečo podarí uro-
biť, tak je to akési polovičaté. Ako
napríklad tie slávne cyklotrasy, ktoré sa
za poldruha roka podarilo otvoriť - na
smiech cyklistom aj chodcom.
Po mesiacoch stretnutí a diskusií s pre-
vádzkovateľmi vonkajšej reklamy, však
zrejme aj pán primátor prišiel na to, že
je najvyšší čas nejaký ten bilbord od-
strániť, a nie len o tom rozprávať. Vraj
ich je v meste načierno postavených asi
400, z toho v stredových pásoch zelene
190. Na úvod ich prvý muž mesta nechal
osobne odstrániť 10 (slovom desať). Vy-
bral si tie, kde nebol majiteľ známy,
alebo kde firma, ktorá bilbord nelegálne
osadila na mestský pozemok, neexistuje!
Niekto by sa pousmial, že taký hrdina
vie byť každý. Horšie bude, keď príde na
lámanie chleba, keď majiteľ nelegálne-
ho bilbordu bude známy a pripravený s
úderkou právnikov na odvetu.
Bratislava je vonkajšou reklamou dos-
lova zamorená. Reklamný smog sa šíri
do všetkých jej kútov, najnovšie aj na
vajnorské polia. Je dobré, že sa mesto
pustilo do boja s čiernou reklamou. Veď
nelegálne bilbordy nielen špatia verejný
priestor, ale kazia tiež kšefty slušným
majiteľom reklamných zariadení. Tak
treba urobiť poriadok!
Po mesiacoch rečí prišli na rad chvíle
skutkov. Najvyšší čas, pretože ako na
sociálnej sieti poznamenal jeden (jedi-
ný?) župný, mestský aj miestny posla-
nec, „zatiaľ má pocit, že sa iba veľa
rozpráva a skutek utek“. Pán poslanec
určite veľmi dobre vie, čo tým chcel
povedať. O chvíľu sme totiž v polovici
volebného obdobia a o rok tu sú župné
voľby... Radoslav Števčík

RUŽINOV
Ambíciózny projekt polyfunkčného
komplexu Jarabiny medzi ulicami
Mlynské nivy a Jarabinková sa začal
stavať v lete 2008, po výstavbe prvej
etapy - podzemných garáží - však
zaspal. Po rokoch spánku sa opäť
prebudil na jar tohto roka, keď pro-
jekt prevzala spoločnosť Váhostav.
Tá znížila výšku budov aj objem
bytov.
Podľa oznámenia o zmene navrhova-
nej činnosti sa má znížiť podlažnosť
štyroch z piatich objektov z pôvodných
8. a 9. na maximálne 7. podlaží, počet
bytov má zo 454 klesnúť na 381.
Naopak zvyšuje sa plocha občianskej
vybavenosti (obchodné prevádzky,
gastronómia, služby), pribudne maters-
ká škola a fitnescentrum. Pôvodný
zámer obytného komplexu s doplnko-
vými funkciami občianskej vybave-
nosti a sčasti administratívy a parkova-

nia tak zostáva zachovaný. Nemení sa
ani podlažnosť rozostavenej dominan-
ty komplexu, obytnej veže, ktorá bude
mať 16 podlaží.
Výraznejšou zmenou projektu Jarabiny
je aj začlenenie vnútorného priestran-
stva do verejného diania, ktoré v porov-

naní s predošlým zámerom nebude izo-
lované - počíta sa totiž s vytvorením
pešej pasáže prepájajúcej Mlynské
Nivy a Jarabinkovú ulicu. Má to pri-
niesť ďalšiu zeleň, chodníky, lavičky a
ihriská. (pol)
VIZUALIZÁCIA - Jarabiny Invest, a.s.

Polyfunkčný komplex Jarabiny dostal

nového investora a nové parametre

STARÉ MESTO
Cyklotrasa na staromestskom náb-
reží v úseku od Riverparku po Nový
most sa bude pravdepodobne meniť.
Priznal to poradca primátora pre
rozvoj cyklodopravy Michal Feik s
tým, že zatiaľ prevažuje návrh na
zúženie cyklotrasy z 2,5 metra na 2
metre v prospech chodcov.
Šírkové pomery promenády a ani zlý
stav asfaltu neumožňujú podľa neho
komfortné riešenie pre chodcov aj pre
cyklistov. Oddelenie cyklistov a chod-
cov v tomto úseku však považuje za
nevyhnutné a to najmä vzhľadom na
vysoký počet jedných aj druhých.

Iný názor na riešenie problému v tejto
časti nábrežia má naopak Cyklokoalí-
cia. Tá sa nechala inšpirovať doprav-
ným riešením z Budapešti, kde koexis-
tenciu chodcov a cyklistov na dunaj-
skom nábreží vyriešili podobne, ako
sme navrhli v predchádzajúcom vyda-
ní: „Cyklistická časť nevedie stredom a
nezaberá dominantnú časť chodníka.
Naopak, je vedená po jednej strane
promenády a to tej, ktorá je ďalej od
rieky. Chodci sa tak môžu pokojne
zastaviť na atraktívnejšej strane pri
rieke a pokochať sa výhľadom na rieku
a jej druhý breh. Cyklisti nemajú roz-
delené smery jazdy, napriek tomu sa tu

dvaja protiidúci ľudia na bicykloch bez
problémov zmestia. Užšia cyklotrasa
navyše, podobne ako užšie jazdné
pruhy pre autá, pôsobí ako psycholo-
gická brzda. Lavičky sa nachádzajú na
vydláždených ostrovčekoch v trávna-
tom páse medzi cyklotrasou a cestou a
sú umiestnené tak, že medzi sediacimi
ľudmi a tými, čo idú na bicykli, je
dostatočný priestor“.
Zostáva veriť, že pracovná skupina pre
cyklodopravu na magistráte si vypoču-
je aj názor cyklistov, ktorý je v tomto
prípade navlas podobný tomu, s kto-
rým prišli nezávisle na tom niektorí
bratislavskí chodci. (ado)

Cyklotrasa na nábreží sa má zmeniť,

chodcom možno vrátia pol metra

Nový Mercedes-Benz CLS  Shooting Brake

(pôvodne označenie povozu na tréning ne-

skrotených koní do záprahu) má doteraz

nevídané tvary športového kupé s piatimi

miestami na sedenie. Jeho päťdverová  ka-

roséria fascinuje dojmom, akoby sa chysta-

lo na skok. Naznačuje to aj dlhá kapota mo-

tora, úzka grafika okien s  bočnými oknami

bez orámovania i strecha dynamicky naklo-

nená dozadu, pretiahnutá až po zadnú,

veľkú kapotou. 

Shooting Brake dostalo inteligentnú odľah-

čenú karosériu, využíva prevažne hliníkové

prvky a má sériovo vzduchové pruženie.

Nízky koeficient odporu vzduchu cw 0,29

zaručujú aerodynamické tvary a malá čelná

plocha vozidla. 

CLS Shooting Brake sa dodáva v štyroch

motorizáciách. Dva diesely zastupuje štvor-

valec 250 CDI BlueEFFICIENCY (150

kW/204 k), kombinovaná spotreba 5,3

litra/100 km a šesťvalec 350 CDI BlueEFFI-

CIENCY (195 kW/265 k), spotreba 6,0 l/100

km. Dva benzínové motory reprezentuje

šesťvalec CLS 350 BlueEFFICIENCY (225

kW/306 k), spotreba 7,3 l/100 km a špičko-

vý V8 biturbo CLS 500 BlueEFFICIENCY

(300 kW/408 k), spotreba 9,2 l/100 km.

Všetky motory majú sériovo automatickú

prevodovku 7G-TRONIC PLUS a funkciu

ECO štart – stop. K dispozícii sú i dva mo-

dely s pohonom všetkých kolies (CLS 350

CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY a CLS 500

4MATIC BlueEFFICIENCY). 

Hospodárnosti a komfortu jazdy prispieva aj

sériové elektromechanické riadenie s posil-

ňovačom EPS (Electric Power Steering).

Doplňuje ho aktívny asistent parkovania.

Nechýbajú (na želanie) výkonné dynamické

svetlomety zo svetelných diód, pričom ich

denné osvetlenie LED je najbližšie farbe

slnečného svetla.

Viac ako tucet asistenčných jazdných sys-

témov bráni nehodám, či znižuje ich závaž-

nosť. Aktívny asistent sledovania mŕtveho

uhla a aktívny asistent udržiavania jazdné-

ho pruhu sú dostupné v balíku asistenčných

jazdných systémov Plus v kombinácii s

DISTRONIC PLUS, BAS PLUS a brzdou

PRE-SAFE®.

Nový Mercedes-Benz CLS Sooting Brake

ponúka na výber päť farieb interiéru, päť

vyhotovení ozdobných prvkov, tri kvality

kože i tri druhy exkluzívneho dreva, vráta-

ne drevenej podlahy batožinového prie-

storu.

Viac informácií na www.motor-car.sk

Neskrotný CLS Shooting Brake

Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov zverejnených v tomto vydaní si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov, ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 autorského zákona. Vydavateľ nedal súhlas na monitoring tlače.

BYTY A KANCELÁRIE V CENTRE BRATISLAVY
NA NÁM. SNP 14 NA PRENÁJOM 0915 990 332

Dokedy budeme

trpieť, že máme

oblepené mesto?
BRATISLAVA
Kultúrne leto sa pomaly končí, s ním
aj veľa podujatí. Okrem iného zavítal
k nám taliansky vodný cirkus. Samo-
zrejme k účinkovaniu patrí reklama
a tak sa objavili demontovateľné
pútače. Žiaľ, aj stovky plagátov povy-
lepovaných na verejne zariadenia -
stĺpy, predajne automaty MHD, roz-
vodné a ističové skrinky, hlavné uzá-
very plynu, odpadové koše.
Predpokladám, že prenajímateľ pozem-
ku upozornil vedenie cirkusu, na dodr-
žanie nariadenia o zákaze vylepovať
reklamy na verejné zariadenia. Neviem,
či sa tak stalo, ale stovky plagátov nám
tu zostali.
Ale nemusíme ísť ďaleko. DEVÍN 2012
- Kultúrne leto a hradné slávnosti. Orga-
nizátori - mesto Bratislava, BKIS a
ďalší. Stovky povylepovaných plagátov
na verejných zariadeniach. To prípravný
výbor neupozornil na zákaz vylepovať
reklamy na verejné zariadenia? Asi nie,
alebo nevedelo mesto Bratislava a
BKIS , že sa plagáty nechali vytlačiť.
Lebo ta „vylepovacia drzosť“ siaha tak
ďaleko, že organizátori Festivalu Ro-
hožník prišli povylepovať do Bratislavy
stovky plagátov na verejne zariadenia.
Samozrejme je smiešna platnosť všeo-
becne záväzného nariadenia, výška
pokút, spôsob postihu zo strany mest-
skej polície a organov životného pro-
stredia, preto máme a budeme mať
mesto oblepené. Už nám len chyba na-
riadenie o tom, že všetky verejné zaria-
denia a zastávky MHD sú zároveň rek-
lamnými zariadeniami. Tak to totiž v
našom hlavnom meste vyzerá. Anketa
to už preukázala - mesto je špinavé.
Takže popri končiacom sa kultúrnom
lete, kultúra neoprávneného vylepova-
nia pokračuje, tá je celoročná. U nás, v
Bratislave. Peter Bella, Ružinov

Nový most

sa opäť volá 

Most SNP
STARÉ MESTO
Nový most 26. augusta 2012 oslávil
40. výročie uvedenia do užívania a o
dva dni na to zmenil názov - po 22
rokoch sa opäť volá Most SNP. Zme-
nu názvu iniciovala samospráva Sta-
rého Mesta, o zmene rozhodli v
marci poslanci bratislavského mest-
ského zastupiteľstva.
Most SNP začali stavať 5. decembra
1967 ako druhý most cez Dunaj, jeho
autormi sú Jozef Lacko a Arpád Tesár.
Pylón mosta začali stavať 2. septembra
1969 a dokončili 16. mája 1970. Súčas-
ne sa budovali aj prístupové cesty k
mostu. Počas jeho výstavby zbúrali
časť bratislavského podhradia, vrátane
historickej časti Vydrica a Zuckerman-
del, ako aj neologickú synagógu.
V roku 2001 bol most vyhlásený za
stavbu storočia na Slovensku v kategó-
rii mostné stavby. (pol)
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BRATISLAVA
Bratislavský magistrát po zmene
zákona o správe daní zverejnil 7. júna
2012 prvýkrát zoznam všetkých
daňových dlžníkov a neplatičov.
Odvtedy dlhy uhradilo približne 40
dlžníkov vo výške 66-tisíc eur. Mestu
však neplatiči dlhujú ešte vyše 1,7
milióna eur.
Magistrát potvrdil, že zverejnenie zoz-
namu ovplyvnilo daňových dlžníkov,
aby svoje dlžoby uhradili. „Daň uhradi-
li najmä také fyzické osoby, u ktorých
bolo doposiaľ vymáhanie zaplatenia
dlhu pomerne neúčinné, daň zaplatili
však aj niektoré právnické osoby,“
uviedla hovorkyňa magistrátu Daniela
Rodinová.
Zdôraznila však, že pri hodnotení je
potrebné brať do úvahy aj bonitu pohľa-
dávok. Hlavné mesto má za roky 2005

až 2011 napríklad na celkovú vyrubenú
daň z nehnuteľností len pol percenta
pohľadávok po lehote splatnosti, na
ktoré opakovane uplatňovalo ich vymá-
hanie podľa zákona o správe daní.
„Najmä staršie pohľadávky z predchá-
dzajúcich rokov na základe výsledku
opakovane vykonaných úkonov na
vymáhanie, je možné považovať za
málo bonitné“, uviedla Rodinová. Ďal-
ším faktorom, ktorý má vplyv na platob-
nú morálku daňových dlžníkov z pohľa-
du zverejnenia zoznamu daňových
dlžníkov, je skutočnosť, že zverejneným
zoznamom sa zaoberajú napríklad aj
špecializované subjekty na spracováva-
nie ratingových kritérií fyzických osôb a
právnických osôb, a existujúce zverej-
nené dlhy môžu mať negatívny vplyv
na kvalitu ratingu daňového dlžníka.
K 31. júlu 2012 dlžníci dlžili mestu

presne 1 752 736 eur! Rodinová konšta-
tovala, že hoci zverejnenie zoznamu
pomohlo, platobná morálka ako odraz
celkového stavu hospodárskeho vývoja,
pokračujúcej stagnácie alebo krízy klesá
a zasiahla už prakticky subjekty zo všet-
kých oblasti, ktoré eviduje hlavné mesto
ako správca dane. „Počet úkonov, ktoré
musí vykonať správca dane na vybratie
dane či už od právnických osôb alebo
od fyzických osôb niekoľkonásobne
narástol oproti stavu spred roku 2009,“
uviedla Rodinová. 
Bratislavská samospráva v zozname
zverejňuje neplatičov daní z nehnuteľ-
ností, ubytovania, užívania verejného
priestranstva a miestnych poplatkov za
komunálne odpady a drobné stavebné
odpady, pričom zoznam na webovej
stránke mesta sa aktualizuje v týžden-
ných intervaloch. (mch)

Dlh mestu zaplatilo 40 neplatičov, 

do rozpočtu tak pribudlo 66-tisíc eur

RUŽINOV
Zo sociálnych zariadení komplexu
Pláž 33, ktorý sa nachádzal na
Námestí M. R. Štefánika a stál skoro
1 200 000 eur, sa počas letných horú-
čav šíril nepríjemný zápach. Keďže v
komplexe sa nachádzala aj gastropre-
vádzka, opýtali sme sa hygienikov, či
boli splnené všetky normy.
„Naši pracovníci vykonali v spomínanej
prevádzke tri kontroly a nezistili závaž-
né nedostatky týkajúce sa prevádzkovej

hygieny. Čo sa týka toaliet, zamestnanci
mali vlastné sociálne zariadenia a pre
návštevníkov boli toalety vyčlenené
zvlášť, prípadne mohli využívať sociál-
ne zariadenia v nákupnom centre,“
uviedla hovorkyňa Úradu verejného
zdravotníctva Katarína Nosálová. 
V komplexe sa nachádzal aj bazén a
ihrisko, čo spôsobilo komplikácie pri
výstavbe stavby. Ružinovský stavebný
úrad nás však informoval, že išlo len o
kulisu a všetko bolo v súlade so staveb-

ným poriadkom. „Kulisa, o realizáciu
ktorej žiadateľ požiadal, si nevyžadova-
la stavebné povolenie, čo však nezna-
mená, že nemusel mať doklady od
dotknutých inštitúcií,“ uviedla hovorky-
ňa Ružinova Miroslava Štrosová. 
Na jednej strane mohlo ísť o atrakciu,
niektorým návštevníkom promenády
však kulisa mohla zavadzať. Kvôli níz-
kej sledovanosti reality show predčasne
skončila a nábrežie pri Eurovei tak opäť
slúži na odpočinok. (mch) 

Komplex Pláže 33 bola vraj len kulisa

BRATISLAVA
Nábrežiu Dunaja uberá na kvalite
zarastený kamenný svah, ktorý
oddeľuje rieku od pešej promenády.
Na jeho vyčistenie a odstránenie
buriny nie je dostatok financií, no na
kosenie niekoľkokrát do roka sa
peniaze zatiaľ vždy našli. Niektoré
prevádzky v tesnej blízkosti Dunaja
majú priestory vyčistené a kontrast
medzi nimi a zarastenými plochami
je značný.
„Slovenský vodohospodársky podnik
(SVP), š.p., každoročne vyčleňuje
finančné prostriedky na čistenie tohto
úseku Dunaja a v rámci plánovanej
údržby a čistenia brehového opevne-
nia,“ uviedol manažér pre mediálnu
oblasť SVP Pavel Machava. Prečo sa
však burina a náletové dreviny efektív-
ne nevyhubia raz a navždy, ako je to
napríklad pri River Parku, pri prevá-
dzkach Plťka, či na petržalskej strane
pred AuCafe, neuviedol. Práce zamera-
né na čistenie brehového opevnenia v
úseku od Mosta Lafranconi po osobný
prístav vraj vykonávajú vodohospodári
priebežne, podľa potreby a v rámci
ekonomických možností organizácie.
„Tento úsek sa už čistil a bude čistiť od
náletu aj v tomto roku, podľa našich
kapacitných možností a vodného stavu
Dunaja,“ povedal Machava.

Slovenský vodohospodársky podnik
dostáva každoročne množstvo podne-
tov od fyzických a právnických osôb,
ktoré upozorňujú na vyčistenie rôz-
nych úsekov Dunaja. „Ide o podnety
občanov a magistrátu, pojednávajúce
predovšetkým o náletových porastoch
prerastajúcich nad kamenný múrik pri
promenádnom chodníku. Tento porast
bol následne odstránený našimi pra-
covníkmi,“ uviedol Machava.
Vyčistený kamenný breh na oboch stra-
nách rieky pôsobí krajšie, pod burinou,
náletovými drevinami a nánosmi, ktoré
na niektorých miestach dosahujú aj

vyše metra, sú ukryté schody k rieke.
Na niektorých miestach, keď je hladina
Dunaja nízka, sa pod kamenným sva-
hom vynorí aj chodník, ktorý vodorov-
ne lemuje hladinu rieky. „Pohyb chod-
cov za kamenným múrikom a pod šik-
mým brehovým opevnením nie je žia-
duci, nakoľko tento priestor nie je
verejný a prípadný pohyb chodcov na
týchto miestach je nebezpečný,“ upo-
zornil Machava. Možno aj preto nie je
záujem dunajský breh v Starom Meste,
či na petržalskej strane konečne vyčis-
tiť a skultúrniť. (mch)

FOTO - Slavo Polanský

Dunajský breh je zanesený a zarastený,

vodohospodári ho čistia len sporadicky
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Návrat ku koreňom je úplne prirodze-
ný, len hlupák nechce poznať, čo tu
bolo pred ním. To isté platí aj gastro-
nómii. V posledných rokoch po boome
cudzokrajných kuchýň, pribúdajú
reštaurácie s domácou slovenskou či
prešporskou kuchyňou. Takou je aj
Cafe & Restaurant ZYLINDER na
Hviezdoslavovom námestí. Otvorili ju
nedávno v susedstve zabehnutých reš-
taurácií. Napriek tomuto hendikepu si
Zylinder našiel svojich zákazníkov.
Aj keď to nebude niektorým po vôli,
Zylinder sa snaží obnoviť tradíciu rakús-
ko-uhorskej kuchyne, keď Bratislava
bola Prešporkom a rozvoniavala tými
najlepšími jedlami z celej monarchie.
Z predjedál sme si nechali poradiť Terinu
z domáceho údeného pstruha so sezón-
nou zeleninou a s domácou hubovo-cibu-
ľovou čalamádou (9,90 €). veľmi origi-
nálne a chutné, akurát pchať prílohy do
sklenených pohárikov s úzkym hrdlom,
podobne ako v ďalších spriatelených pre-
vádzkach, nie je najpraktickejšie.
Z polievok sme si dali tú z regionálnych
sladkovodných rýb, čo mal byť vlastne
jemný krém s cesnakovo-bylinkovými
krutónmi (4,90 €). Viac ako jemný krém
však táto rybia polievka pripomínala
kašu, za to však mimoriadne chutnú.

Zylinder ponúka jedlá z mäsa, rýb, šalá-
ty, zemiakové špeciality ako bryndzové
halušky (7,90 €), špenátové pirohy (7,90
€) či zemiakové gule plnené údeným
mäsom (8,90 €). Vlakovou loďou reštau-
rácie je však tafelspitz - varené hovädzie
mäso. Tu ho servírujú ako celé menu -
ako prvú špikovú kosť s grilovaným
chlebom, potom silný hovädzí vývar, v
ktorom sa tafelspitz varí so zeleninou z
varu a s mäsovými štrúdľami, a nakoniec
samotné mäso, ktoré servírujú s krémo-
vým špenátom, rakúskymi strúhanými
pečenými zemiakmi, so žemľovým chre-
nom a s pažítkovou omáčkou, jablkovým
pyré s chrenom. Mäso môže byť hovä-
dzie predné (19,90 €) alebo hovädzie
zadné - kvetová špička (22,90 €).
My sme sa však dali zlákať hovädzím
„Szeged“ gulášom, čiže restovanou
hovädzou sviečkovicou so segedínskou
kapustou a domácimi špeclami (16,90 €).
Aj keď pravý szegedínsky guláš musí
byť z bravčového, táto hovädzia variácia
na szegedín bola vynikajúca. K tomu
smotana a plátky sterilizovanej cvikle.
Na Zylindri sme ocenili, že tu ponúkajú
jedlá, ktoré inde nedostanete. Napríklad

perkelt z bravčových paprčiek a kolena s
maslovo-špenátovými haluškami s vaj-
com (11,90 €), hovädzí chvost dusený na
červenom víne, s omáčkou zo sezónnych
húb a krúpovo-šošovicovým rizotom
(14,90 €), alebo jemne pikantný sumčí
paprikáš so špenátovými haluškami a
kyslou smotanou (12,90 €).
Z dezertov sme si dali Kaiserschmarren,
čiže cisársky trhanec flambovaný s
Grand Marnier, servírovaný s čučoried-
kovým a malinovým čatní (4,90 €). Oce-
nili sme, že to bola porcia veľkosťou pri-
meraná dezertu, teda žiadna náhrada
hlavného jedla. Škoda, že niektoré časti
boli príliš opečené, až spálené.
Keďže dnešný Prešporok už nemá vlast-
né pivo, čapujú tu plzenské. Pokiaľ ide o
vína, v ponuke je slušný výber malokar-
patských vín, akosi nám tu chýbalo Châ-
teau Palugyay, ktoré sa pred 100 rokmi
pilo nielen v Prešporku.
Celkovo hodnotíme Zylinder ako veľmi
originálny koncept, ktorý však zrejme
ocenia skôr zahraniční turisti ako domáci
štamgasti. Určite sa sem ešte vrátime.
Naše hodnotenie:����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Zylinder stavil na prešporskú kuchyňu

Reklamáciu musia vybaviť do 30 dní
Končí sa obdobie letných dovole-
niek, nie každému sa však možno
vydarila podľa predstáv. Nespokojní
dovolenkári môžu poskytované služ-
by reklamovať, ale len u partnera, s
ktorým uzavreli obchodný vzťah.
ten je povinný do 30 dní reklamáciu
vybaviť. V opačnom prípade mu
hrozí sankcia.
To sa stalo napríklad Bratislavčanke,
ktorá bola vlani v auguste v Turecku s
cestovnou kanceláriou MAGIC TRA-
VEL, s.r.o., so sídlom na Zámockej
ulici. Po návrate z dovolenky reklamo-
vala nedostatky poskytnutej služby
pobytový zájazdu v Hoteli Ruleta 5*.
Do 30 dní od uplatnenia reklamácie ju
však cestovná kancelária žiadnym zo
spôsobov uvedených  v zákone nevy-
bavila, ani spotrebiteľke nevydala
písomný doklad o vybavení reklamácie
najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplat-
nenia.

Cestovná kancelária sa vyhovárala na
to, že spotrebiteľka si uplatnila rekla-
máciu s tým, že sa obráti aj priamo na
organizátora zájazdu - spoločnosť Gu-
let Touristik. To, že tak neurobila, sa
údajne dozvedela, až keď jej prišiel od
spotrebiteľky list, v ktorom si uplatňo-
vala odstúpenie od zmluvy z dôvodu
nedodržania 30-dňovej lehoty na vyba-
venie reklamácie. Následne bola rekla-
mácia postúpená na CK Goulet Touris-
tik, ktorá ju však ako neopodstatnenú
zamietla.
Sťažnosť Bratislavčanky preverila
kontrola Slovenskej obchodnej inšpek-
cie, ktorá potvrdila porušenie práv
spotrebiteľa. Tvrdenie, že spotrebiteľ-
ka si chcela svoje nároky uplatňovať
voči zahraničnému organizátorovi
sama, cestovka nevedela dokázať,

preto to kontrolóri SOI nebrali do
úvahy. Cestovnej kancelárii MAGIC
Travel,  s.r.o., uložili pokutu 1000 €. 
Podobne dopadla aj ďalšia zákazníčka,
ktorá si u sprostredkovateľa - spoloč-
nosti ETI Slovensko, s.r.o., so sídlom
na Palisádach, kúpila pobytový zájazd
v The Grand Hotel Hurghada, Hurgha-
da. Aj ona reklamovala kvalitu poskyt-
nutej služby, ani v jej prípade nebola
reklamácia vybavená v zákonom sta-
novenej maximálnej lehote 30 dní od
jej uplatnenia. Spotrebiteľka sa dočka-
la písomnej odpovede a kompenzácie
vo výške 100 € zaslanou na účet a
kompenzáciou vo forme zľavových
poukážok vo výške 150 € až po viac
ako piatich mesiacoch od uplatnenia
reklamácie. Inšpektori SOI sťažnosť
preverili a predávajúcemu dali pokutu
300 €. Marián Brezňanský
(Spracované z právoplatných rozhodnutí

Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Billa-boom

v bratislavskom

Starom Meste
LIST ČITATEĽA
Rozširovanie maloobchodnej siete v
centre mesta považujem za veľmi
užitočné. Staromešťania nie sú núte-
ní cestovať za banálnymi potrebami
každodenného života často aj do
vzdialenejších okrajových častí mes-
ta, k čomu ich prinútila politika roz-
miestňovania maloobchodnej siete
mesta za posledné dve desaťročia.
Má to dopad na intenzitu dopravy v
meste ako aj na životné prostredie,
voľný čas občanov a podobne.
Avšak každý problém má dve strany, na
čo naši mestskí páni zabúdajú. Neustále
skloňujeme nezastupiteľnú úlohu kon-
kurencie, neviditeľnú ruku trhu a podob-
né záležitosti. Na druhej strane umožní-
me jednej firme v našom prípade firme
Billa v bezprostrednom centre Starého
Mesta otvoriť štyri predajne potravín.
Potom o akej konkurencii je reč?
Vieme, že Billa patrí k najdrahším
obchodom v svojej brandži a chudák
spotrebiteľ zase má vďaka mestským
pánom len obmedzenú možnosť si vy-
brať. Nehovoriac o Starej tržnici, ktorá
slúži na všetko možné len nie na čo
bola pôvodne určená. Treba vytvoriť v
Starej tržnici podmienky pre domácich
pestovateľov ovocia a zeleniny, ktorí
ponúkajú čerstvé produkty na rozdiel
od zahraničných obchodných reťazcov,
ponúkajúcich produkty transportova-
ných tisíce míľ s následne zníženou
nutričnou hodnotou. Aj takto môže
úradník mesta prispieť k zlepšeniu hos-
podárskej situácie krajiny.

Z. Palenčár, Bratislava

Ľ. Štúr zanechal 

v Bratislave

hlbšiu stopu
AD: S BRATISLAVOU NEMÁ ŠTÚR
VEĽA SPOLOČNÉ (BN 15/2012)
Tak mi to akosi z článku pána Vili-
kovského vyšlo, že tento slovenský
všestranný hodnostár nemá čo v
Bratislave hľadať, nech si ide ta
niekde na stredné Slovensko a my
ostatní Slováci, či čo sme to tu,
poďme si tu postaviť sochu, aj keď
historického významu, z čias najväč-
šej poroby slovenského národa.
Odporúčal by som, aby sa Bratislavský
okrášľovací spolok aj naďalej venoval
svojim snahám, ale prosím  citlivo.
Nevnucujte nám ostatným Slovákom,
že nie sme citlivým národom, že nená-
vidíme svoju históriu a že máme akýsi
pocit menejcennosti pre náš historický
vývoj. Myslím si, že to, kde je dnes
Slovensko, je jasným odkazom aj štú-
rovskej doby a preto tam, kde dnes
stojí súsošie Ľ. Štúra,  mu právom a
bez akejkoľvek alternácie iných, histo-
rických, osobností patrí.
Odporúčam, nielen pánu J. Vilikovské-
mu, ale aj ostatným laxne cítiacim Slo-
vákom, aby si uvedomili a aj v duchu si
vždy pripomínali, že Ľ. Štúr bol naj-
významnejším predstaviteľom sloven-
ského národnostného života a vedúca
osobnosť slovenského, národného
obrodenia 19. storočia. Bol význam-
ným politikom, bol filozof, historik,
jazykovedec, básnik, publicista, redak-
tor a pedagóg. Nezabúdajte na to.

Ladislav Hofierka, Bratislava
~     ~     ~

Ľudovít Štúr pre novodobé dejiny
nás Slovákov znamená veľmi veľa.
V samotnej Bratislave zanechal po
sebe pre budúcnosť národa oveľa
hlbšiu stopu ako všetci uhorskí a
habsburskí panovníci, pre ktorých
bol Pressburg alebo Pozsony vždy
len provinčným mestečkom, ktoré
by zostalo bez povšimnutia, nebyť
tureckej hrozby...
Áno, v Petrohrade stoja sochy cárov, ale
ruských. Keď už oslavujeme korunová-
cie „našich“ neslovanských vládcov,
prečo si mesto nepripomína aj starých
slovenských panovníkov, ktorí na brati-
slavskom hradnom vrchu či v blízkom
Devíne sídlili? Alebo to už nie sú oslavy
hodné 21. storočia? Poukazovanie na
slávnu minulosť národa sa už autorom
„korunovačných frašiek“ pre pobavenie
zglobalizovaných davov do ich lokaj-
ských scenárov asi nehodí... Smutné na
tom celom je, že nie len mladá generá-
cia, ale aj niektorí z tých starších z nášho
hlavného mesta sa akoby hanbili za to,
že sú Slováci, ako aj za našu slávnu
minulosť... Bratislava, Bratislava, si Ty
si ešte naším hlavným mestom?...
A na záver, ešte k tzv. Štúrovmu proti-
židovskému zameraniu. Ľudovít Štúr
nebol žiaden antisemita, len vo svojich
prácach poukazoval na neduh úžery,
ktorý požieral náš pospolitý ľud. Žiaľ,
tá úžera bola neraz spájaná aj so židov-
skými krčmármi, obchodníkmi a
peňažníkmi ... Je veľmi smutné, že ešte
aj dnes si niektorí ľudia nedokážu ctiť
vlastné korene a bez ostychu poškvrňu-
jú mená najväčších synov slovenského
národa, ktorí preň neraz obetovali aj to
najcennejšie čo mali – vlastný život!
Nebyť štúrovskej generácie, nebolo by
ani slovenského národa, ani slovenskej
štátnosti, ani Bratislavy!

Martin Sabol, Bratislava

Záhradnícka ulica 83, 821 08 Bratislava, telefón: 02 5556 3860, www.intermedial.sk

LAST MINUTE - CHORVÁTSKO:
Pobyt pre seniorov v ROVINJI 8.9.-15.9. iba za 134 €
Pobyt s kurzom fotografie na Istrii 8.9.-15.9. iba za 230 €

EXPRESNÁ AUTOBUSOVÁ LINKA MA ISTRIU
(Poreč, Vrsar, Rovinj) iba za 75 €

22.
sezóna

POŽIČKY
DO 48 HODÍN

Peniaze v hotovosti,
bez dokladovania príjmov,

bez poplatkov vopred,
vyplatíme za Vás exekúcie,
ručenie nehnuteľnosťou

0919 188 842

Predajne:
BA, Svätoplukova 49
tel.: 02/5556 1682

Bezplatné parkovanie vo dvore
BA, Saratovská 5

tel.: 02/6428 8409
Trnava, Nitra, Pezinok

MOLET LÍNIA, s.r.o.

XXXL veľkosti

KUP
ÓN

na 
zľav

u

5%

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

Príjmeme pracovníkov
do automobilového priemyslu
na montážne a zámočnícke práce

Tel.: 0911 323 350
mail: mesing2@personalsq.sk

Nevyhadzujte knihy
- darujte ich nám

Kontakt 0907 701 786
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Kellys Green Bike Tour v sobotu 18.
augusta uzatvoril Župný pohár „Na
bicykli deťom“. Počet účastníkov
preteku oproti vlaňajšku vzrástol,
vďaka čomu môžu tento rok organi-
zátori prispieť na pomoc onkologic-
ky chorým deťom sumou 5 000 eur
– o tisíc viac ako vlani.
Tohtoročné preteky Kellys Green
Bike Tour počtom účastníkov opäť
prevýšili predošlý ročník. Spolu štar-
tovalo vyše 800 nadšencov cyklisti-
ky, najviac pribudlo štartujúcich detí.
„Mali sme 187 detí, čo je stoper-

centný nárast,“ povedal jeden z
organizátorov akcie Miroslav Bílik,
ktorý dodal, že nárast účastníkov
pociťujú každý rok. „Účasť vo všet-
kých kolách bola obrovská a toto
finále je len vyvrcholením toho
celého snaženia, ktoré máme,“
myslí si predseda Bratislavského
samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Na dlhšiu, 75-kilometrovú trať si
trúflo okolo 200 cyklistov, 34-kilo-
metrovú trať ich zdolalo zhruba dva-
krát toľko. 
Podpora cyklistiky a športu ako také-

ho patrí medzi priority Bratislavské-
ho kraja. „Celý Župný pohár má za
cieľ, aby ľudia, ktorí chcú aktívne
fungovať, odišli od počítačov, odiš-
li zo svojich bytov, odišli zo svojho
pasívneho oddychu a vyšli do prí-
rody na bicykloch a zasúťažili si s
tými, ktorí podobne rozmýšľajú,“
priblížil Frešo. Bratislavský kraj chce
v dobrej tradícii pokračovať. „Náš
cieľ je, aby sme propagovali zdra-
vý pohyb v bratislavskej župe a ja
by som bol naozaj rád, keby sme to
rozšírili nielen o cyklistiku, ale aby

sa k tomu pridali aj in-linové kor-
čule a beh,“ uviedol ďalej župan,
podľa ktorého Partizánska lúka, ktorá
bola plná ľudí, dokazuje, že záujem
ľudí o pohyb je obrovský.
Župný pohár sa aj tento ročník skla-
dal z piatich cyklistických podujatí.
Patrili medzi ne aprílový Kaktus bike
Svätojurský MTB maratón, Račians-
ka časovka v máji, júnový pretek
Okolo Bratislavy a v júli Kaktus bike
Svätojurský blesk. Župný pohár
vyvrcholil Kellys Green bike Tour
2012.

Na pomoc chorým deťom pôjde
po Green Bike Tour 5000 eur Bratislavský samosprávny

kraj aj tento rok udelí
Výročnú cenu

Samuela Zocha a
Pamätný list predsedu BSK

ľuďom, ktorí sa zaslúžili
o rozvoj kraja a života

jeho občanov. 
Návrhy na ocenenie môžu podávať
obyvatelia Bratislavského kraja do 30.
septembra 2012. Posielať ich treba na
adresu:
Úrad Bratislavského
samosprávneho kraja
Odd. komunikácie s médiami
a verejnosťou
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
alebo e-mailom na:
komunikacne@region-bsk.sk

Návrh musí obsahovať:
1. životopis alebo charakteristiku nomino-
vaného
2. dôvod na udelenie ocenenia BSK 
3. súhlas nominovaného s udelením oce-
nenia

Viac informácií možno nájsť  na 
www.bratislavskykraj.sk
v sekcii Ocenenia BSK

Bratislavský

rožok je už

v EÚ chránený
BRATISLAVA
Skoro päť rokov trval schvaľovací
proces aj s prípravou na zapísanie
Bratislavského rožka ako Zaručene
tradičnej špeciality medzi chránené
výrobky v rámci EÚ. Je to už siedmy
slovenský potravinársky výrobok
chránený na území EÚ. Je to však
jediný (prvý) výrobok ktorý nesie
meno mesta Bratislava.
Udelenie certifikátu sa predĺžilo pre
niekoľko pripomienok susedných štá-
tov Maďarska a Rakúska, keďže vznik
bratislavského rožka sa datuje do obdo-
bia kedy sme boli v spoločnej monar-
chii. Pripomienky mali aj nemecký
odborníci.
Od konca augusta, keď ochrana nado-
budne účinnosť, budú chránené nasle-
dovné charakteristické vlastnosti rožka.
1. Receptúra cesta musí obsahovať naj-
menej 30% tuku, alebo masla, na
množstvo múky.
2. Náplň môže byť len maková, alebo
orechová a musí jej byť minimálne
40% z hmotnosti výrobku.
3. Rožok s makovou náplňou ma mať
tvar podkovičky a s orechovou náplňou
tvar písmena „C“.
4. Povrch rožkov musí byť lesklý a
mramorovaný.
5. Bratislavský rožok sa musí vyrábať
bez chemických prípravkov a ručne.
Niekoľkoročná práca Cechu pekárov a
cukrárov regiónu západného Slovens-
ka bola takto zavŕšená úspechom a
Bratislavský rožok je chránený. (jur)

Je tu uzávierka

súťaže Slovak

Press Photo!
BRATISLAVA
Do 31. augusta 2012 môžu fotografi,
ktorí pracujú pre noviny a časopisy,
posielať prihlášky do prvého roční-
ka súťaže Slovak Press Photo. Pod-
mienkou je, aby fotografie vznikli od
31. 8. 2011 do 31. 8. 2012, pričom
nemuseli byť nikdy publikované.
Ako pripomenul člen súťažnej poroty
Alan Hyža, doteraz sa síce slovenskí no-
vinoví fotografi mohli zapájať do českej
súťaže Czech Press Photo, konečne
však budú môcť ukázať svoju tvorbu aj
doma. Novinová fotografia sa totiž pod-
ľa neho za posledné roky zásadne zme-
nila. „Fotografiu ovplyvnila globa-
lizácia a digitalizácia. Fotia sa úplne iné
veci a úplne inak, ako predtým. Žiaľ,
úroveň novinovej fotografie išla dole.
Nové technológie na jednej strane zjed-
nodušili a urýchlili celý proces, na stra-
ne druhej to prinieslo povrchnosť a laj-
dáckosť,“ priznáva A. Hyža. Od Slovak
Press Photo si preto sľubuje, že vníma-
vého diváka prinúti zamyslieť sa a
ukáže mu, že je možné fotiť aj inak.
Súčasťou súťaže Slovak Press Photo je
aj ročné štipendium bratislavského
magistrátu vo výške 2000 eur na foto-
grafovanie premien Bratislavy, ktoré
udelí primátor na odporúčanie poroty
jednému súťažiacemu. Po ročnom fo-
tografovaní odovzdá do archívu mesta
kolekciu 30 najlepších fotografií, ktoré
môžu byť použité aj na výstavné účely.
Cenu na návrh poroty udelí bratislav-
ský primátor. (ado)

DEVÍN
Verili by ste tomu, že ukradnúť sa dá
aj dokument histórie, ktorý má podo-
bu náhrobného kameňa na rodinnej
krypte? Áno, stalo sa to na Devín-
skom cintoríne. Kamenná doska bola
veľká a ťažká na jej ukradnutie mu-
sel zlodej použiť techniku napr. me-
chanickú ruku s nákladným autom.
Čo ho k tomu viedlo? Potreboval kameň
do základov svojho domu? Zapáčil sa
mu erb na kameni a chce sa ním pýšiť
vo svojej záhrade ako s rodinným
pokladom? Ťažko nájsť odpoveď.
Kameň z tejto rodinnej krypty patril k
najstarším hrobom . Je pravdepodobné ,
že uvedené mená patrili rodine pochá-
dzajúcej zo Saska pôsobiacej na dvore
Márie Terézie, členovia rodu boli najmä
v službách justície a vojska. Do šľa-
chtického stavu bol rod Marfroni pový-
šený v r. 1726 Za vojenské zásluhy bol
slobodný pán Manfroni z Marfortu vo
funkcii viceadmirála odmenený krížom
Márie Terézie. Ich meno je zapísané aj v
Tirolských šľachtických matrikách.
Je odsúdeniahodné a nepochopiteľné ,
že sa nič proti takejto krádeži sa nedá
urobiť. Stratu a náhradu škody môže
ohlásiť a podľa správcu cintorína
(pohrebníctvo Marianum) žiadať iba
priamy pozostalý. Je nereálne, hľadať
pozostalých po cudzincoch pôsobiacich
v rokoch 1840-1888 - opäť jedna z chýb
na ochranu historických artefaktov.
Uvedomujem si, že nie sme Národný
cintorín aby sme požívali s tým spojené
výhody , ale sme historicky dôležité

teritóriu spojené s hradom Devín,
pôvodne osada neskôr stredoveké mes-
tečko, pohraničná obec a dnes jedna z
mestských častí hlavného mesta Slo-
venska, má svoju bohatú minulosť tvo-
renú vo vzájomnej symbióze .
Devínsky Spolok priateľov staroslávne-
ho Devína má cintorín podrobne zma-
povaný a čiastočne sú už zamerané aj

hroby tých ktorí tvorili históriu stredo-
vekého mestečka (lodníci, rybári, reme-
selníci, obchodníci, starostovia, farári
atď). V súčasnosti hľadáme sponzora na
vydanie Sprievodcu po Devínskom cin-
toríne. Ukradnutý kameň bude chýbať,
ak by ste ho niekde videli dajte nám
vedieť. Pozrite aký bol zaujímavý.

Pavlína Rumanovská

Z devínskeho cintorína ukradli jeden

z najstarších náhrobných kameňov



Srdečne Vás privítame na prezentácií štúdia jednotlivých fakúlt:
� Fakulta cestovného ruchu

• 11. 9. 2012, Ranč Bezekov Laz okr. Zvolen, 17.00 h (GPS: N48.45472, E19.15928)
Info: andrej.ferenczy@goethehb.eu

� Fakulta medzinárodného podnikania � Fakulta mediálnych
a kultúrnych štúdií � Fakulta cestovného ruchu

• 17. 9. 2012, Gajova 4, Bratislava, 17.00 h (v priestoroch Slovakian Manager Academy, s.r.o)
Info : helena.machankova@goethehb.eu

Kontakt:
• Vysoká škola Goethe Uni Bratislava

Goethe Uni, a.s. • Telefón: +421 2 5263 5500
Radlinského 9, P.O.Box 813 45 • Mobil: +421 948 371 008, +421 908 736 022
813 45 Bratislava • E-mail: info@goethehb.eu

Máte záujem získať kvalitné vzdelanie?
Neváhajte a študujte na medzinárodnej vysokej škole s vysokou pridanou hodnotou
16 prihláseným študentom na bakalársky stupeň a 8 prihláseným na magisterský
stupeň štúdia na Fakulte medzinárodného podnikania ponúkame možnosť získať

štipendium vo výške semestrálneho poplatku
Viac informácií o získaní štipendia

na www.goethehb.eu alebo stipendia@goethehb.eu

• Termín podania prihlášky: 21. 9. 2012       • Termín prijímacej skúšky: 28. 9. 2012
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Vzdelanostná úroveň obyvateľstva podstatnou mierou prispieva k zvy-
šovaniu životnej úrovne krajiny. S myšlienkou rozšíriť možnosti vyso-
koškolského vzdelania v Slovenskej republike prišla nová prestížna
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava. Pôsobí na základe udelenia štát-
neho súhlasu vládou Slovenskej republiky od roku 2012.
Pridanou hodnotou tejto súkromnej vysokej školy je, že dominantným
vyučovacím jazykom je jazyk nemecký.  Patronát nad vznikom prevzal
veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko Dr. Axel Hartmann. Ide o
európsky projekt, ktorý obohatí  možnosti vzdelávania na Slovensku.
Poslaním univerzity je zabezpečovať vzdelávanie v oblasti medziná-
rodného podnikania, marketingovej a kultúrnej komunikácie a ces-
tovného ruchu a v nadväznosti na tieto aktivity realizovať adekvátnu
vedecko-výskumnú činnosť v spolupráci s domácimi aj medzinárodný-
mi univerzitami a zástupcami hospodárskej praxe.
Základnou ideou je ponúknuť kvalitné vzdelanie v medzinárodnom
prostredí a prepojiť teoretickú výučbu s praxou. Kvalitnú úroveň posky-
tovaného vzdelania deklaruje aj avizovaná medzinárodná spolupráca
s Goethe Universität Frankfurt či Bauhaus-Universität Weimar. Ponu-
ka štúdia nie je určená len pre slovenských študentov, ale je cielene
zameraná i na nemecky hovoriacich študentov zo susedných krajín
strednej a východnej Európy. Výučba prebieha pod vedením špičko-

vých zahraničných i slovenských vysokoškolských pedagógov. Absol-
venti získajú široký rozhľad v každom zo zvolených odborov a  naučia
sa riešiť úlohy metódami z praxe.
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava otvorí svoje brány zimným semes-
trom 2012/2013. Zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie prvého
alebo druhého stupňa v rámci akreditovaných študijných programov
na týchto fakultách:
1. Fakulta medzinárodného podnikania, 
2. Fakulta mediálnych a kultúrnych štúdií
3. Fakulta cestovného ruchu
Štúdium je možné absolvovať dennou alebo externou formou. Pred-
pokladom na prijatie je absolvovanie prijímacieho konania, ktoré
pozostáva z ústnej skúšky zameranej na preverenie všeobecných
poznatkov a motivačného rozhovoru. Prijímacie konanie je bez
poplatku. 
Kvalitné vzdelanie v nemeckom jazyku zaručí absolventom atraktív-
nosť na pracovnom trhu. Získané poznatky môžu uplatniť v nemec-
kých i rakúskych firmách pôsobiacich na Slovensku, ktoré avizujú
záujem po kvalifikovaných pracovných silách s dobrou jazykovou pri-
pravenosťou.  V Slovenskej republike pôsobí viac ako 400 nemeckých
firiem, ktoré poskytujú približne 100 000 pracovných miest.

Volley Team Unicef povedie E. Zanini
BRATISLAVA
Volejbalisti Volley Teamu Unicef Bra-
tislava v uplynulej sezóne pri pre-
miére v najvyššej domácej súťaži
skončili na striebornej priečke, získa-
li však Slovenský pohár a v novej
sezóne majú ešte odvážnejšie plány.
Cieľom je zisk majstrovského titulu,
postup do Final Four Stredoeurópskej
ligy (MEVZA) a postup v Challenge
Cupe cez Galatasaray Istanbul. K tomu
má bratislavským volejbalistom po-
môcť taliansky tréner Emanuele Zanini

a nové americké hráčske posily univer-
zál Robb Stowell, smečiar Joe Sunder a
nahrávač Joe Clarence Kauliakamoa.
Kapitánom tímu bielych tigrov zostal
Richard Nemec: „Príchod trénera Za-
niniho ma veľmi potešil. Poznám ho už
z reprezentácie či z talianskej Série A.
Je to náročný tréner, s ktorého trénin-
govými metódami sa stotožňujem. Pri-
viedol so sebou troch kvalitných hrá-
čov a verím, že sa nám podarí naplniť
všetky ciele, ktoré prezentovalo vede-
nie klubu,“ povedal R. Nemec.

Volley Team Unicef Bratislava začne
novú sezónu 2012/2013 sebavedomo.
Potvrdzujú to aj slová nového gene-
rálneho manažéra tímu Branka Pisto-
viča, ktorý bol v uplynulej sezóne
hrajúcim trénerom: „Tak silný tím
ešte v histórii Slovenska nebol. Je to
zatiaľ na papieri, musíme to dokázať
aj na palubovke.“
Prvý súťažný zápas čaká bielych tigrov
29. septembra 2012 v základnej časti
Stredoeurópskej ligy (MEVZA) proti
tímu Chemesu Humenné. (ado)

Slovanisti sa

usadili na čele

ligovej tabuľky
BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava po
výmene hlavného trénera bodujú v
každom zápase. Po víťazstve v Trna-
ve 1:0, vyhrali doma na Myjavou 2:1
a nad Senicou 1:0. Cez víkend nastú-
pili belasí v Trenčíne, kde opäť
bodovali, aj keď len po remíze 2:2.
„Radšej by sme brali všetky tri body,
pretože sme v druhom polčase mali o
jedného hráča viac a dokonca sme o
jeden gól viedli. Trenčín však dokázal,
že má kvalitné mužstvo, ktoré dokáže
zabojovať,“ povedal po zápase v Tren-
číne tréner Samuel Slovák.
Futbalisti Slovana sa už po výhre nad
Senicou dostali na čelo tabuľky pred
Žilinu, ktorá cez víkend prehrala v Zla-
tých Moravciach. Po siedmich kolách
majú už náskok dvoch bodov. Najbliž-
šie hrajú v sobotu 1. septembra 2012 o
17.30 h doma proti Ružomberku. (ado)

V Starom háji

sa pobeží opäť

9. septembra
PETRŽALKA
Jesenná časť dostihovej sezóny pok-
račuje už v nedeľu 9. septembra
2012 štvrtými klasickými dostihmi
sezóny Oaks pre 3-ročné kobyly na
2000 metrov.
Na hlavné nedeľné dostihy  sa zatiaľ 26
kobýl, ale do uzávierky určite pribudnú
ďalšie. Okrem toho je na programe
dostihového popoludnia v Starom háji
ďalších sedem dostihov. To je všetko
prísľubom napínavých pretekov, stáv-
kovania na kone, ale aj bohatého sprie-
vodného programu v prekrásnom prí-
rodnom areáli.
Organizátori pripravili dobrú zábavu
pre všetkých návštevníkov - pre deti,
mužov aj ich krajšie polovičky. Chýbať
nebudú gastronomické špeciality či
správne chladené pivko. Nedeľné
dostihové popoludnie v Starom háji sa
začína tradične od 14.00 h. (kom)
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DO DÓMU SVÄTÉHO MARTINA
sa cez bočné okno v skorých ranných
hodinách okolo 5.30 h vlámal neznámy
páchateľ. Poškodil barokové okienko,
dve vytrážne okná, šesť keramický šta-
lumov a rozbil malý organ. Následne z
miesta ušiel. Polícia nevylučuje, že
páchatelia mohli byť viacerí. Policajti
na mieste činu zaistili krvavé stopy,
ktoré viedli pod Nový most. Polícia
pracuje s viacerými verziami úniku
páchateľa, ako napríklad, že si pod
Novým mostom zavolal taxík, nasadol
do MHD alebo ho tam v aute čakal
komplic.  
NA ŠANCOVEJ ULICI prepadol
neznámy páchateľ krátko pred 16.45 h.
pobočku banky. Páchateľ pod hrozbou
použitia zbrane donútil zamestnanca,
aby mu vydal finančnú hotovosť. Ten
mu z obavy o život a zdravie vydal
peniaze spolu s farbiacim balíčkom.
Počas prepadu sa nikto nezranil, v
inkriminovanom čase sa v pobočke
banky nachádzala len jedna klientka.
Podľa doterajších zistení páchateľ z
pobočky ušiel smerom na Pražskú
ulicu.
NA ZLATÝCH PIESKOCH z piatka
na sobotu v skorých ranných hodinách
spôsobil neznámy muž 24-ročnému
mladíkovi bodno-rezné zranenie v
oblasti krku. Pred tým, ako záchranná
služba previezla poškodeného do
nemocnice, polícii vypovedal, že k
nemu pristúpil neznámy muž, ktorý po
krátkej konverzácii vytiahol neznámy
predmet a spôsobil mu ním zranenie.
Následne mal podozrivý utiecť z mies-
ta. Policajti podľa popisu páchateľa od
svedkov zadržali podozrivú osobu na
Staviteľskej ulici. Po preukázaní viny
hrozí páchateľovi trest odňatia slobody
na 4 až 10 rokov. (brn)

Z miestneho

vinára najväčší

vývozca vína
Cesta k získaniu veľkého trhu viedla,
ako inak, cez štátne objednávky. V roku
1857 uskutočnil prvé dodávky vína
Palugyay pre belgický dvor, v roku
1864 do Mexika.
Túto históriu podrobnejšie popisuje ča-
sopis Wiener Salonblatt z 31. Augusta
1873 takto: „Jakub Palugyay spočiatku
bol hlavne hotelierom a pokiaľ ide o ob-
chod s vínom, spočiatku mal len malý ok-
ruh odberateľov a jeho význam bol lo-
kálny. Aj v tomto však získal dobrú povesť
a rozmach jeho obchodovania nastal, keď
sa dostal do priazne členov panovníckeho
rodu. Upozornil na seba arciknieža Maxi-
miliána ešte v období, keď bol miestodrži-
teľom v Miláne, ktorému sa jeho vína tak
zapáčili, že celú potrebu svojho dvora
zabezpečoval objednávkami od Jakuba
Palugyayho. Tiež ho odporučil svojmu
kráľovskému svokrovi v Bruseli, takže
Jakub Palugay potom zásoboval po pät-
násť rokov aj belgický kráľovský dvor“.
Kaffee und Gasthaus Zeitung 6. februára
1877 v jubilejnom článku: „Pán von Palu-
gyay dodáva víno do všetkých oblastí sve-
ta, jeho víno možno stretnúť na všetkých
vojnových a obchodných lodiach sveta,
dodáva víno na všetky panovnícke dvory
Európy a je dvorným dodávateľom Jeho
Výsosti rakúskeho cisára. Jeho obchodné
styky sú obrovské, čo do rozsahu ako aj
vážnosti doma aj v zahraničí. Najväčšie
obchodné spoločnosti pokladajú za česť
nadviazať s ním obchodné spojenie.“
Cisársko-kráľovským dvorným dodávate-
ľom sa stal Jakub Palugyay v rok 1871.
Tento titul sa udeľoval len podnikateľom,
ktorí dosahovali vo svojom odbore špič-
kovú kvalitu. Titul bol najvyššou značkou
kvality v štáte. Pre jeho získanie musel
mať podnik dlhoročné obchodné vzťahy k
cisársko-kráľovskému dvoru. Udeľoval
ho priamo cisár na návrh dvorského úradu.
Toto privilégium mohla dostať iba fyzická
osoba , nebolo dedičné a bolo odvolateľ-
né. V tých časoch bolo podľa odhadu v
celom Rakúsko-Uhorsku dovedna 2500
držiteľov titulu dvorného dodávateľa.
Palugyay okrem zásobovania dvora za-
bezpečoval veľké dodávky vína pre pot-
reby rakúskej, ale aj ruskej, nemeckej a
rumunskej armády. Dobová tlač zaregis-
trovala veľa týchto prípadov, a zrejme išlo
o mimoriadne veľké objednávky. Z toho
možno odvodiť ďalšiu charakteristiku
jeho obchodného úspechu, ktorá spočívala
v kombinácii viacerých segmentov trhu:
odbytu špičkových produktov klientele z
elitných spoločenských vrstiev a hromad-
ných produktov pre menej solventných
konzumentov. 
Koncom 19. storočia patrila firma Palu-
gyay a synovia, spoločne s 1-2 ďalšími
obchodníkmi k najväčším vývozcom vína
z Rakúsko-Uhorska. Napríklad v Ru-
munsku podiel firmy Palugyay a synovia
na celkovom dovoze vína v roku 1873 bol
28 %, ďalší dovozcovia boli z Francúzs-
ka, Turecka, Nemecka a Talianska. Refe-
roval o tom generálny konzul Rakúsko-
Uhorska v Bukurešti 28. mája 1878. Pod-
ľa tejto správy bola firma J. Palugyay a
synovia z Prešporka spomedzi všetkých
vývozcov vína z Rakúrsko-Uhorska na
prvom mieste. prof. Gejza Blaas

(spracované podľa prameňov
z archívu rodiny Palugyayovcov)
POKRAČOVANIE NABUDÚCE

Kamenný stĺp neoznačuje hranicu mesta
V dávnom praveku ľudia pochováva-
li zosnulých buď mieste smrti alebo
veľmi blízko bydliska. Niekedy pria-
mo pod podlahu obydlia. Až neskôr
sa vyvinuli výhradne na pochováva-
nie určené pohrebiská. V kresťan-
skom stredoveku to boli posvätené
pozemky, obyčajne v tesnej blízkosti
sakrálneho objektu.
V Bratislave sa podarilo odkryť kostro-
vé hroby na viacerých miestach, najdô-
ležitejšie bývali cintoríny okolo kostola
Najsvätejšieho Spasiteľa na Hrade (do
polovice 13. storočia), okolo chrámu
svätého Martina, okolo kláštorného kos-
tola františkánov, a na predmestiach pri
kostoloch svätého Mikuláša, Michala,
Laurinca, Gottharda. Pochovávalo sa aj
v kostoloch. Úmrtnosť bola v porovna-
ní s dneškom veľmi vysoká, cintoríny sa
rýchlo zapĺňali. Pochovávalo sa stále na
tie isté miesta, kosti zo zaniknutých hro-
bov sa vyberali a ukladali do spoloč-
ných kostníc. Postupne vznikali ďalšie
cintoríny aj za vonkajším opevnením
mesta, napríklad Svätojánsky pred
Schöndorfskou bránou, na dolnom
konci terajšieho Kollárovho námestia. 
Tam zo začiatku pochovávali aj zosnu-
lých z predmestia Blumenthal, ktoré sa
východne od mesta rozrástlo v prvej
polovici 18. storočia. Vzniklo na území
medzi cestami do Rače a do Trnavy. Na
juhu siahalo po terajšiu Záhradnícku
ulicu, na východe bolo ohraničené ces-
tou na mieste dnešnej Legionárskej
ulice. Domy stáli pozdĺž pomerne
dlhých ulíc: Krajinskej cesty (teraz
Radlinského), Blumentálskej (pôvodne
Hornej Krížnej), a Krížnej (pôvodne
Dolnej Krížnej). Už pred vydaním
Tolerančného patentu Jozefa II. sa roz-
hodli blumentálski evanjelici založiť si
vlastný cintorín. Získali pozemok,
pomerne dlhý a úzky, za Račanským
mýtom, pri ceste do Rače. Začali tam
pochovávať v roku 1778. Keďže sa
vtedy pochovávalo z domu, nebola
potrebná ani márnica, ani rozlúčková
kaplnka. Stredom dlhého pozemku, od
brány na západnom konci, sa smerom
na východ tiahlo dlhé stromoradie,

ktoré smerom na sever a na juh v istých
vzdialenostiach križovali chodníky ,
ktoré ohraničovali polia skoro štvorco-
vého pôdorysu. Na jednotlivých po-
liach bolo 40 až 60 hrobových miest.
Okolo roku 1880 cintorín upravili. Pri
jeho severnom obvode (za plotom bola
cesta do vinohradov a záhrad) postavili
márnicu slúžiacu aj ako rozlúčková
sieň, a domček pre hrobára. Staršia cel-
kom skromná márnica stála na konci
stromoradia pri východnom plote cinto-
rína. Jednotlivé polia (oddelenia) cinto-
rína boli kvôli lepšej orientácii označené
na nárožiach pri hlavnej aleji kamenný-
mi stĺpikmi s vytesanými rímskymi
číslicami. Jediný z nich sa po likvidácii
cintorína po roku 1960 zachoval v parku
naproti terajšej cukrárni Laurent, na
pôvodnom mieste. Dá sa na ňom prečí-
tať „VIII Abth.“ Obyvateľstvo Blu-
menthalu hovorilo až zo začiatku 20.
storočia skoro výlučne nemecky, teda je
logické, že oddelenie cintorína bolo
označené slovom „Abtheilung“.
Doktorka Viera Obuchová z Mestského
ústavu ochrany pamiatok pred pár
dňami upozornila, že pri spomenutom
kameni sa objavila tabuľka s “vysvetľu-
júcim“ textom. Možno sa tam dočítať :
„Toto je hraničný kameň z prvej polovi-

ce 19. storočia. Vyznačuje vtedajšiu hra-
nicu mesta po ukončení obliehania Bra-
tislavy Napoleonom. Torzo tejto hranice
sa dá dodnes nájsť na území mesta v pri-
ľahlých lesoch.“ Autor nezmyselného
textu sa nepodpísal. Je to zrejme vtipný
výmyselník, asi autor románov, ktorý si
pletie históriu so science fiction. Ani
datovanie, ani dôvod osadenia kameňa,
ani vysvetlenie nezodpovedá skutoč-
nosti. Škoda, že zavádzanie verejnosti
takýmito výmyslami nie je trestné. Hra-
ničných kameňov historického mestské-
ho katastru je zachovaných dosť. Stači-
lo porovnať si ich. Všetky sú označené
vytesaným mestským erbovým zname-
ním, troma vežami nad opevnením s
bránou. Nie rímskym číslom, ale písme-
nami PV (Pozsony város)! Načo by
mesto vyznačovalo východnú hranicu
svojho územia (odkiaľ nepriateľ nikdy
neprichádzal) krížom cez vtedy použí-
vaný cintorín a ešte k tomu po obliehaní
Prešporka (Bratislava ešte nejestvovala)
Napoleonovou armádou (nie Napoleo-
nom) z juhu (!) – na to by autor sotva
našiel logickú odpoveď. Odporúčam
tabuľku s dezorientujúcim textom čím
skôr odstrániť a uložiť do múzea ako
dôkaz chorobnej ľudskej fantázie. A
akcie podobného typu konzultovať s
pracovníkmi Mestského ústavu ochrany
pamiatok! Štefan Holčík

FOTO - autor

Chcete nielen pracovať 
ale aj dobre zarábať?

Máte vlastné auto a viete 
si vybaviť živnosť?

O tom ako zarobíte svojich 
2000,- EUR mesačne 

sa dozviete 
na osobnom pohovore.

Ak to myslíte vážne 
dohodnite si osobné stretnutie 

na  tel. č. 0905 217 706
(volať v Po - Pia).

30 minút vášho času bude  
vaša jediná investícia.

Potrebujete trezor?
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

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

O všetkých článkoch
v týchto novinách

môžete diskutovať na
www.banoviny.sk
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vyjdú až o dva týždne

13. septembra 2012

ŠTVRTOK 30. augusta
� 14.00 - Cyklobranie, prvý tvorivý
cyklofest v Bratislave, Intergalaktická
obluda, Jaskový rad 3
� 17.00 - Cluster Ensemble, koncert me-
dzinárodného hudobného telesa, Letná
čitáreň U červeného raka, Michalská ulica
� 18.15 - Solamente Naturali & Miloš Va-
lent a hostia, Cyklus starej hudby na histo-
rických nástrojoch Musica Poetica Da
Camera, Esterházyho palác SNG, Námes-
tie Ľ. Štúra
� 19.00 - Roman Perucki (organ, PL),
Maria Perucka (husle, PL), Katedrálny
organový festival 2012, Dóm svätého
Martina
� 20.00 - Cigán (réžia Martin Šulík,
SR/ČR, 2011), filmové predstavenie,
Letný Bažant Kinematograf, Hlavné
námestie

PIATOK 31. augusta
� 10.00 - Slovensko v Bratislave - Dni
majstrov ÚĽUV, festival tradičných
remesiel a ľudových výrob, Hlavné
námestie a pešia zóna
� 11.00 - Cyklobranie, prvý tvorivý cyk-
lofest v Bratislave, Intergalaktická obluda,
Jaskový rad 3
� 19.30 - Bratislava Inline: Veľké finále -
BIL dance s The Pastels, bratislavské piat-
ky na korčuliach vyvrcholia veľkým ta-
nečným finále, štart poslednej jazdy o
21.00 h, oddychová zóna Aupark, Einstei-
nova ulica

SOBOTA 1. septembra
� 10.00 - Slovensko v Bratislave - Dni
majstrov ÚĽUV, festival tradičných reme-
siel a ľudových výrob, Hlavné námestie a
pešia zóna
� 11.00 - Cyklobranie, prvý tvorivý cyk-
lofest v Bratislave, Intergalaktická obluda,
Jaskový rad 3
� 17.30 - ŠK Slovan Bratislava -
Ružomberok, zápas futbalovej Corgoň
ligy, štadión Pasienky
� 18.00 - Detské zábavné popoludnie:
Hurá do školy!, prírodné kúpalisko Ku-
chajda
� 19.00 - E. Suchoň: Žalm zeme podkar-
patskej op. 12 ES 63, koncert k 20.výročiu
prijatia Ústavy SR, Slovenská filharmónia
- Reduta
� 20.00 - The Badge, koncert, Music gal-
lery u Dežmára, Klarisky

NEDEĽA 2. septembra
� 10.00 - Slovensko v Bratislave - Dni
majstrov ÚĽUV, festival tradičných reme-

siel a ľudových výrob, Hlavné námestie a
pešia zóna
� 10.30 - Koza rohatá, divadlo pre deti,
Divadielko Happy Dom kultúry Dúbrav-
ka, Saratovská ulica
�17.00 - Novomestská promenáda na Ra-
čianskom mýte: muzikálové divadlo XA-
NADU Zity Orlickej
� 19.00 - Slovenská filharmónia a Franz
Josef Stoiber (DE), diriguje Rastislav Štúr,
Katedrálny organový festival 2012, Dóm
svätého Martina

PONDELOK 3. septembra
� 19.00 - E. Ensler: Vagína monológy, di-
vadelné predstavenie, Medzinárodné di-
vadlo Meteorit, Čulenova ulica
� 20.30 - Nikolaj Nikitin Quartet feat
Michael “Patches” Stewart, jazzový
koncert, Hlava 22, Bazova ulica

UTOROK 4. septembra
� 19.00 - J. Švarc: Šarkan, hosťovanie di-
vadelného súboru Lano z Bratislavy v Slo-
venskom národnom divadle, Štúdio SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - IMT Smile LIVE, netradičný
koncert známej slovenskej skupiny,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája

STREDA 5. septembra
� 19.00 - 100 Years After, vernisáž diel
Milana Adamčiaka spojená s koncertom z
diel Johna Cagea a Milana Adamčiaka,
Design Factory, Bottova ulica
� 19.00 - A. Paasilinna: Chlpatý sluha pá-
na farára, hosťovanie Divadla „A“ a Di-
vadla Shanti z Prievidze v Slovenskom
národnom divadle, Štúdio SND, Pribinova
ulica

ŠTVRTOK 6. septembra
� 18.00 - HC Slovan Bratislava - Don-
bass Doneck, zápas Kontinentálnej
hokejovej ligy (KHL), Slovnaft Aréna
� 19.00 - Bernhard Gfrerer (A), Katedrál-
ny organový festival 2012, Dóm svätého
Martina
� 20.00 - Art, violočelista Slavomír Repa-
ský a jeho skupina, Music gallery u Dež-
mára, Klarisky

PIATOK 7. septembra
�15.00 - Danube Fest, festival cestovné-
ho ruchu a gastronómie krajín na
Dunaji, Hlavné námestie
� 18.00 - Oskar Rózsa Partnership Unli-
mited, koncert, Výletná loď Martin, osob-
ný prístav - pontón č. 52
� 19.00 - S. Lavrík: Tichý dom, divadelné
predstavenie, Divadlo Astorka Korzo´90,
Námestie SNP

� 19.00 - K. Castrovilli: Kabaret na jednu
noc (Just a gigolo), kabaretné predstave-
nie, Divadlo Meteorit, Čulenova ulica
� 20.00 - Grapefruit Death Jam session,
jazzový koncert, Hlava 22, Bazova ulica
� 22.00 - Petr Kotvald LIVE, koncert čes-
kého speváka, 80's Club, Ventúrska ulica

SOBOTA 8. septembra
� 10.00 - Rímske hry 2012, príležitosť
vidieť unikátne pamiatky a zažiť
atmosféru starovekého Ríma, Antická
Gerulata Rusovce
� 12.00 - Danube Fest, festival cestovné-
ho ruchu a gastronómie krajín na Dunaji,
Hlavné námestie
� 17.00 - HC Slovan Bratislava - Dina-
mo Riga, zápas Kontinentálnej hokejo-
vej ligy (KHL), Slovnaft Aréna
� 18.00 - Záver novomestského kultúrne-
ho leta, prírodné kúpalisko Kuchajda
� 19.00 - T. Bernhard: Pred odchodom na
odpočinok, divadelné predstavenie,
Divadlo Astorka Korzo´90, Námestie
SNP
� 19.00 - R. Garcia : Kúpil som si v IKEA
lopatu na vykopanie vlastného hrobu, one
man show Mariána Prevendarčíka, Heine-
ken Tower Stage, Pribinova ulica
� 20.00 - Laibach, koncert hudobnej
skupiny, Majestic Music Club, Kar-
patská ulica

NEDEĽA 9. septembra
� 10.00 - O kráľovi Jonášovi, divadlo pre
deti, DK Zrkadlový háj, Rovniankova
ulica
� 10.30 - Malý Huemaj, divadlo pre deti,
DK Dúbravka, Saratovská ulica
� 10.30 - Postrach Samko, divadlo pre
deti, DK Ružinov Cultus, Ružinovská
ulica
� 10.30 - Wolfgang Amadeus Mozart:
Korunovačná omša, korunovačná
omša na počesť prvých korunovaných
panovníkov v Bratislave Maximiliána
II. a jeho manželky Márie Španielskej,
Spevácky zbor mesta Bratislavy, Dóm
sv. Martina
� 12.00 - Danube Fest, festival cestovné-
ho ruchu a gastronómie krajín na Dunaji,
Hlavné námestie
� 14.00 - Dostihová sezóna 2012: Oaks
(rovina, 3-ročné kobyli, 2000 m), Závo-
disko, Starohájska ulica
� 19.00 - Z. Egressy: Rozhodcovia, diva-
delná komédia, Heineken Tower Stage,
Pribinova ulica

PONDELOK 10. septembra
� 19.00 - HC Slovan Bratislava - Spar-
tak Moskva, zápas KHL, Slovnaft Aréna

� 19.00 - Z. Egressy: Rozhodcovia, diva-
delná komédia, Heineken Tower Stage,
Pribinova ulica

UTOROK 11. septembra
� 15.00 - Nestarnúce melódie, tanečno-
zábavné podujatie pre dôchodcov, do
tanca hrá skupina Charlies Duo, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova ulica
� 19.00 - G. Feydeau: Chrobák v hlave,
divadelné predstavenie, Historická budo-
va SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - W. Shakespeare: Sen noci sväto-
jánskej, divadelné predstavenie, Divadlo
Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - M. McDonagh: Stratiť ruku v
Spokane, divadelné predstavenie, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 20.15 Slovensko - Lichtenštajnsko,
kvalifikačný zápas MS vo futbale 2014,
štadión Pasienky

STREDA 12. septembra
� 19.00 - G. Görgey: Na koho to slovo
padne, divadelné predstavenie, Divadlo
Astorka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na mňa pri-
lepila, divadelné predstavenie, Sála činoh-
ry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - P. Quilter: Je úžasná!, divadelné
predstavenie, Štúdio SND, Pribinova ulica

VÝSTAVY
� Jozef Srna ml.: V novom svetle, výsta-
va predstaviteľ mladej slovenskej maľby,
Pálffyho palác GMB, Panská ulica, potrvá
do 2. 9. 2012
� Prerušená pieseň, umenie socialistic-
kého realizmu 1948-1956, Esterházyho
palác SNG, Námestie Ľ. Štúra, trvá do 21.
10. 2012
� MODERNA ...to najlepšie, čo doma
(v galérii) máme..., reprezentatívny výber
zo slovenskej výtvarnej moderny prvej
polovice 20. storočia, Esterházyho palác
SNG, Námestie Ľ. Štúra, trvá do 4. 10.
2012
�The Human Body Exhibition, výstava
o ľudskom  tele, Incheba Expo Arena, Vie-
denská cesta, trvá do 25. 11. 2012
�FOTO ROKA 2012, výstava výsled-
kov súťaže mladých amatérskych a
profesionálnych fotografov, trvá od 6.
do 30. 9. 2012
� Ľudový odev na palete, vystava
obrazov, SNM, Vajanského nábrežie,
trvá do 30. 9. 2012

Zn
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r Po cestách jazdia rôzne zvery.

Preto sme vášho Medve a poistili za vás!
www.lebomedved.sk/hodnota

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

V cene auta je havarijné poistenie a PZP na 3 roky
+ servis na 6 rokov alebo do 160 000 km
Ponuka platí takmer pre všetky modely osobných vozidiel.
Podrobné informácie u predajcov alebo na www.lebomedved.sk/hodnota

Navyše môžete využi  zna kové financovanie prostredníctvom 
Mercedes-Benz Financial Services.
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�Podrobnejší program
nájdete na webstránke
kam.banoviny.sk
�kam@banoviny.sk


