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Bratislavu môže
čakať skvelá
budúcnosť
BRATISLAVA
Len málo miest v Európe môže v bu-
dúcnosti znamenať tak veľa pre trans-
európsku dopravu a zároveň z nej tak
veľa získať ako Bratislava v rámci
projektu Stredoeurópskeho dopravné-
ho koridoru.
Aj takáto myšlienka zaznela na šiestom
zasadnutí medzinárodnej komisie riadia-
cej iniciatívu na vybudovanie dopravné-
ho koridoru zo severu na juh Európy. V
Bratislave sa totiž križujú všetky tri
druhy dopravy - cestná, riečna, železnič-
ná - nadregionálneho významu. Je to
severojužná cestná trasa, riečna trasa z
juhovýchodu na západ Európy a želez-
ničná zo severozápadu i juhozápadu na
východ, na Ukrajinu a Rusko, ktoré sa
stávajú stále zaujímavejšími pre nadná-
rodných investorov. Práve z týchto troch
druhov dopravy bude pozostávať kori-
dor. Jeho zmyslom je vytvoriť dopravné
prepojenie severu a juhu Európy od re-
giónu a miest Skĺne - Ystad - Swinowj-
scie - Štetín - Hradec Králové, cez Brati-
slavu, Győr a Záhreb až do Rijeky. Roz-
voj a modernizácia dopravnej infraštruk-
túry v strednej Európe je nevyhnutná na
ekonomický a územný rozvoj celého
priestoru Európskej únie. Bratislava
môže byť najdôležitejšou križovatkou
všetkých troch druhov dopravy a všet-
kých trás v rámci koridoru.
Koridor ráta už aj s práve dokončovaným
tunelom Sitiny - umožní totiž lepšie pre-
pojenie českých a maďarských ciest cez
Slovensko. Počíta tiež s pripravovaným
nultým okruhom, práve realizovanou
rakúskou diaľnicou A6, ktorá je pokračo-
vaním našej D4 (do prevádzky sa má
odovzdať v roku 2007), prepojením diaľ-
nic D1 a D2 tunelmi a estakádami cez
Karpaty až po napojenie na diaľnicu D4
za Jarovcami. Tento aspekt napovedá, že
možno bude treba skrátiť termín na
vybudovanie šiesteho mosta (v súčasnos-
ti sa predpokladá začatie jeho stavby v
roku 2015). (civag)

Cestu mládeže
sprístupnili
verejnosti
NOVÉ MESTO
Cestu mládeže, ktorá vedie na Železnú
studničku, v utorok 4. októbra vedenie
mesta oficiálne sprístupnilo verejnosti.
Je to 2600 metrov komunikácie - po
parkovisko je červeno-čierny asfalt,
odtiaľ pokračuje dlažba. 
V rámci opravy tu postavili aj 80 metrov
oporného múra, ktorý drží komunikáciu
oproti potoku Vydrica, zrekonštruovali
most nad Vydricou a vybudovali dva
tunely pre migrujúce žaby. Celá oprava
cesty stála 57 miliónov korún. (brn)

V tuneli Sitina
sa začína stavať
vozovka
BRATISLAVA
V tuneli Sitina, ktorý je súčasťou diaľ-
nice D2 Lamačská cesta - Staré Grun-
ty, sa skončilo s betónovaním jeho
vnútorného profilu a začali sa prípra-
vy na výstavbu samotnej konštrukcie
vozovky. 
Odovzdanie stavby na montáž technológií
plánuje spoločnosť Skanska BS na
december tohto roka. Tunel pod horou
Sitina, dlhý 1440 m, výrazne zlepší
dopravnú situáciu Bratislavy po spustení
do prevádzky v roku 2007. „Dokončili
sme predovšetkým betonáž sekundárneho
ostenia, ktoré pozostáva z 288 desaťmet-
rových blokov. Na tom, aby sme komplet-
ne pripravili tunel na výstavbu samotnej
vozovky, pracovalo v nepretržitej pre-
vádzke viac ako 300 robotníkov a techni-
kov. Bolo potrebné osadiť obrubníky,
žľaby na odvodnenie vozovky a vybudo-
vať chodníky. Práce, samozrejme, pokra-
čujú aj na ostatných objektoch stavby tak,
aby mohli byť v plánovanom čase a rozsa-
hu odovzdané technológom,“ spresnil
projektový manažér Vladimír Kotrík zo
Skanska BS. Technológovia budú násled-
ne pracovať na vetraní tunela, osvetlení,
riadiacich systémoch a značení.
Diaľničný úsek Lamačská cesta - Staré
Grunty, ktorý sa začal stavať v roku 2003,
je posledný chýbajúci úsek obchvatu
centrálnej mestskej zóny. Po jeho dokon-
čení sa prepojí diaľnica z Českej republi-
ky do Maďarska, a tým bude v Bratislave
výrazne odľahčená terajšia trasa cez
Lamačskú cestu a Patrónku. (juh)

Babie leto asi zo
strednej Európy
odišlo
BRATISLAVA
Nestále počasie, o ktorom vás pravi-
delne informujeme v našich poveter-
nostných prognózach, je asi osudom
tohto tisícročia - od roku 2000 nebolo v
strednej Európe skutočné, dlhotrvajú-
ce babie leto.     
Podľa Pavla Fašku z Hydrometeorolo-
gického ústavu nás tento rok čaká rovna-
ká jeseň ako v predchádzajúcich štyroch
rokoch. Po niekoľkých teplých dňoch sa
ochladí, nebudú to príliš chladné dni, ale
sychravé a veterné a potom sa znovu na
pár dní oteplí - všetko bude závisieť od
slnka a oblačnosti. Kde bude svietiť,
bude jeseň príjemná, kde sa zatiahne,
naopak. Prognostik P. Faško nevylučuje,
že v druhej časti októbra by mohlo zaví-
tať na dlhší čas pekné počasie s typický-
mi jesennými farbami a príjemnými tep-
lotami. Formálne, podľa kalendára, má
jeseň ešte skoro tri mesiace na to, aby
ukázala, či babie leto naozaj z týchto
končín odišlo. (civag)  

V najbližších dňoch sa začne rekonštrukcia frekventovanej križovatky ulíc Košická - Miletičova. Kým časť Miletičovej tu
bude rozšírená na trojpruhovú, časť Košickej ulice tu bude rozšírená na štvorpruhovú cestu. FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Rekonštrukcia križovatky ulíc Košická
a Miletičova v Bratislave, ktorej obno-
va je plánovanou súčasťou stavby
Mosta Apollo, by sa mala začať už v
najbližších dňoch. 
Po obnove bude riešená ako úrovňová
svetelne riadená križovatka. Košická ulica
bude upravená v úseku od Gemerskej
ulice po Miletičovu ulicu na štvorpruhovú
smerovo rozdelenú komunikáciu so stred-
ným deliacim pásom šírky 1,75 metra.
Miletičova ulica bude v úseku od Záhrad-
níckej po Trenčiansku ulicu rozšírená na
trojpruhovú komunikáciu.
Ako uviedol Ladislav Csáder, generálny
riaditeľ spoločnosti Metro Bratislava,
ktorá je investorom stavby mosta, práce

by mala realizovať spoločnosť Doprastav.
Podľa L. Csádera si rekonštrukcia vyžiada
náklady asi sto miliónov korún. Peniaze
už vyčlenili z rozpočtu na stavbu mosta.
Križovatka by mala byť dokončená v lete
budúceho roku. Počas rekonštrukcie by
mala byť križovatka Košická - Miletičova
vždy aspoň čiastočne prejazdná. Na neďa-
lekej križovatke Trenčianska - Miletičova,
ktorá je podľa štatistík najnehodovejšou v
Bratislave, pribudne po rekonštrukcii sve-
telná signalizácia. Ako sme už informova-
li, koniec Košickej ulice sa rozšíri na štyri
jazdné pruhy. Na priechode pre chodcov
pri trhovisku pribudne semafor. Pre rozší-
renie komunikácie sa bude podľa L. Csá-
dera musieť trhovisko a priľahlé parkovis-
ko po celej dĺžke zúžiť o dva až tri metre.

Zrekonštruovať by mali aj inžinierske
siete pod vozovkami - vodovod, kanalizá-
ciu, plynové, elektrické a telefónne vede-
nia. Kvôli prekládke trakčných zariadení
dôjde v budúcom roku aj k úplnej výluke
trolejbusovej dopravy.
Pre rekonštrukciu križovatky spochybnil
starosta Ružinova Pavol Kubovič právo-
platnosť kolaudácie Mosta Apollo. Podľa
L. Csádera však dokončenie a skolaudo-
vanie križovatky Miletičova - Košická
nebolo podmienkou na kolaudáciu stavby
mosta. Ako dodal, s obnovou križovatky
nemohli začať skôr, keďže by spolu s kri-
žovatkou Prievozská - Košická museli
uzavrieť dve dôležité križovatky naraz, a
tým by od dopravy takmer úplne odrezali
okolie Dulovho námestia. (juh)

Začne sa obnova križovatky na Košickej

Most Apollo vodiči zatiaľ využívajú málo
O dopravnom prieskume zameranom
na zmeny v doprave po uvedení Mosta
Apollo do prevádzky sme sa pozhová-
rali s vedúcim magistrátneho oddele-
nia dopravného plánovania a riadenia
dopravy Vladimírom MIKUŠOM.
-  Výsledky prieskumu ukázali, že
dopravné zaťaženie Mosta Apollo nie je
také vysoké, ako sme predpokladali.
Sústredili sme sa na monitoring úsekov,
ktoré spôsobujú problémy. Ide najmä o
prepletenec medzi Einsteinovou a Bosá-
kovou ulicou, kde sa zbieha vetva z Prí-
stavného mosta s výjazdom z Mosta
Apollo a na krátkom úseku sa opäť roz-
vetvujú na Dolnozemskú a Bosákovu.
Zistili sme, že zaťaženie vetvy z Prístav-
ného mosta na Dolnozemskú, resp.
Bosákovu, je v špičke viac ako dvojná-
sobné oproti zaťaženiu od Mosta Apollo.
To je v rozpore s existujúcou organizáci-

ou dopravy, keď trasa z Mosta Apollo je
riešená ako hlavný smer a vetva z Prí-
stavného mosta ako vedľajší smer, takže
paradoxne väčšie množstvo vozidiel
musí dávať prednosť menšiemu množ-
stvu.
Zmení sa na tomto mieste organizácia
dopravy?
- Vypracujeme návrh, ktorý tieto skutoč-
nosti zohľadní. Ak by sme ako hlavný
smer zriadili vetvu z Prístavného mosta,
ku ktorému by sa vetva z Mosta Apollo
pripájala ako vedľajší smer, v spomenu-
tom prepletenom mieste by sme už nedo-
kázali dostať vozidlá z Mosta Apollo na
Bosákovu ulicu. Toto riešenie by teda
bolo možné realizovať len za cenu zne-
možnenia prejazdu z Mosta Apollo na

Bosákovu, čo by bolo v neprospech jeho
využívania. Na druhej strane sa ukázalo,
že tento smer v špičke využíva len 238
vozidiel za hodinu, ktoré by zatiaľ muse-
li využívať náhradnú trasu cez Dolno-
zemskú, Gettingovu a Mamateyovu
ulicu. Zatiaľ sa o nijakom riešení neroz-
hodlo.
Aké závery priniesol prieskum na
ľavej strane Dunaja?
- Plánujeme navrhnúť organizáciu na
Bajkalskej ulici tak, aby na Prístavný
most bol vedený len jeden jazdný pruh a
v smere na Slovnaft a Prístavnú ulicu dva
pruhy. V snahe odkloniť tranzitnú dopra-
vu cez centrum a nábrežie navrhneme
upraviť organizáciu cestnej svetelnej sig-
nalizácie tak, aby na križovatke v smere
od Prievozskej na Košickú zelená vlna
pokračovala nie do centra, ale na  Most
Apollo. Zhováral sa Juraj Handzo
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Ťažko robiť
veľké mesto 
s malými ľuďmi
Vrátila sa mi žena zo služobnej cesty z
Prahy. Nadšená, čo bolo podozrivé, lebo
nestihla kúpiť žiadne módne novinky.
„Predstav si...“ začala a ja som počúval.
Akoby sa vrátila z iného sveta. Referova-
la mi, že v Prahe sa zo žiadnej vedľajšej
cesty nikto drzo netlačí do kolóny, preto-
že sa v tej kolóne vždy zakrátko nájde
šofér, ktorý s úsmevom a pokynutím ruky
pustí votrelca pred seba. Rovnako sa vraj
dá prejsť z ľavého jazdného pruhu do
pravého a naopak - stačí dať smerovku a
sledovať bočné zrkadlá. Povedala ešte
neuveriteľnejšiu vec - vodiči rešpektujú
rýchlostné obmedzenia. Niežeby na šty-
ridsiatke išli všetci maximálne tridsaťde-
väť, ale nikto tam nejde päťdesiat a tobôž
nie stovkou, ako je zvykom v tomto našom
veľkomeste na Dunaji. Videla vraj tri autá
letieť po sídlisku osemdesiatkou, ale tie
mali na zadku nalepené vyčančané „SK“.
A napokon vyhlásila, čo som však už
vôbec neveril, že tam ani vodiči ani chod-
ci nejdú na červenú. 
Žena dôvodila ďalej - vysvetlila mi svoje
nadšenie a zároveň odôvodnila, prečo je
nadšená, hoci nemá tentoraz žiaden
nevyhnutne potrebný nový svetrík (šiesty
zelený, alebo niečo podobné). V Prahe je
človek v obchode vítaným hosťom a nie
nepriateľom predavača. Vítajú ho s
úsmevom a s úsmevom vyprevadia, aj
keď si nič nekúpil. Tak tú hodinku času,
čo jej vystala, strávila tým, že nič nekúpi-
la, len sa jednoducho nechala kúpať v
úsmevoch a dobrých radách predavačiek
z butikov, aby nabrala silu na šoférova-
nie späť, veď ju mohli čakať našinci.
A vtedy som dokonale pochopil, že krásne
veľkomesto z tohto tu nespravíme veľkými
budovami, ale len veľkými ľuďmi. Po-
znám veľkomestá s menším počtom oby-
vateľov a poznám aj rovnako veľké otras-
né slumy, čo naozaj nie sú veľkomestom.
Rozdiel medzi týmito dvoma typmi komu-
nít je práve vo veľkosti ľudí.
Poďme sa zväčšovať. Pomaly. A nie na
úkor druhých. Budeme krásnym veľko-
mestom. Inak nie. Gustav Bartovic

Vďaka kamerám
chytili zločinca
BRATISLAVA
Kamerový systém mestskej polície
výdatne pomáha aj štátnej polícii.
Podľa hovorcu Mestskej polície Petra
Plevu len cez prázdniny 38 kamier
zaregistrovalo 768 porušení zákonov a
nariadení. 
Význam kamerového systému pre štátnu
políciu potvrdil fakt, že v letných mesia-
coch sa vďaka nemu podarilo zadržať
osobu, po ktorej bolo vyhlásené celoštát-
ne pátranie. Mnohé z prípadov zazname-
naných kamerami sú skutočne kuriózne -
P. Pleva informuje napríklad o zakáza-
nom popíjaní alkoholu na verejnosti, či
ôsmich prípadoch obťažovania okoloidú-
cich. Porušenie dopravných predpisov
tvorí viac ako polovicu záznamov.
Podľa hovorkyne krajskej polície Silvie
Mihálikovej nie je možné presne zrátať,
koľko prípadov pomohli kamery štátnej
polícii odhaliť. Napriek tomu hovorí: „Ak
dôjde k spáchaniu trestného činu v blíz-
kosti kamery, vždy žiadame záznam.
Bolo viacero prípadov, keď nás záznam
doviedol priamo na stopu páchateľa,“
uviedla. (gub)

Devín má dlhy
na dvadsaťšesť
rokov
DEVÍN
Bratislavská mestská časť Devín by
potrebovala na splatenie záväzkov
narobených v predchádzajúcich vo-
lebných obdobiach dvadsaťšesťnáso-
bok súčasných ročných príjmov.
Hoci podľa stanoviska núteného správcu
Juraja Heribana za rozpočtové roky 2003
a 2004 obec už dosiahla v hospodárení
istý prebytok, ide spolu len o necelé dva
milióny, pričom emisia 25 platných zme-
niek predstavovala hodnotu 788 milió-
nov. Pozoruhodné však je, že v rokoch
1997 až 2000 pribudli na bežných účtoch
mestskej časti peniaze za časť zmeniek.
Ide presne o 250 772 728 korún, pričom
mimo účtov mestskej časti bolo uhrade-
ných 11 zmeniek v hodnote 487 184 813
korún. Stanovisko sa tiež pozastavuje
nad tým, že na vlastný nehnuteľný maje-
tok Devína bolo vytvorené niekoľkoná-
sobné záložné právo. Nútený správca
ďalej uvádza, že každoročne v obci
dochádzalo ku skresľovaniu rozpočto-
vých príjmov a výdavkov a poslanci
majú k riešeniu problémov obce len for-
málny prístup. 
V danej chvíli, aby sa čo i len čiastočne
znížilo zadlženie Devína, bude nevy-
hnutné odpredať časť zverených magist-
rátnych pozemkov. „Je zrejmé, že predá-
vanie zvereného majetku je neperspek-
tívne riešenie, ale v danej situácii, žiaľ,
inú cestu mestská časť nemá,“ povedal
Bratislavským novinám J. Heriban.
Dodal tiež, že poslanci sa stavajú k roko-
vaniam o chúlostivých bodoch vyhýba-
vo, sťahujú ich z rokovania, prípadne ani
neprídu, čím sa opäť rokovanie oddiali.
Nútený správca sa tiež vyslovil, že samo-
správe je nepríjemné, keď sa o veci
verejne hovorí pred voličmi. Aj preto sa
správca rozhodol zverejniť najdôležitej-
šie údaje o vzniku a vývoji ťaživej situá-
cie Devína na internete. Nájdete ich na
adrese www.devin.sk. (gub)

Nezabudnite 
na povinnú
deratizáciu
BRATISLAVA
Bratislavský magistrát upozorňuje
právnické a fyzické osoby - vlastníkov
pozemkov a stavieb (nehnuteľností)
na povinnosť vykonať jesennú derati-
záciu v čase od 1. do 31. októbra. 
Povinnosť deratizovať je upravená vše-
obecne záväzným nariadením mesta Bra-
tislavy číslo 10/2002 z 19. septembra
2002, ktoré nariaďuje celoplošnú derati-
záciu na území Bratislavy dva razy v roku
- na jar a na jeseň. Jesenná deratizácia sa
vykoná od 1. do 31. októbra. Okrem toho
všeobecne záväzné nariadenie ukladá
vlastníkom pozemkov a stavieb udržia-
vať nehnuteľnosti v čistote a sústavne
odstraňovať odpady, ktoré môžu byť
zdrojom obživy pre epidemiologicky
závažné hlodavce a iné živočíchy.
Jarná a jesenná celoplošná deratizácia
priestorov vrátane kanalizácie je nevy-
hnutná, aby hlodavce nemigrovali do
neošetrených priestorov a po čase sa
nevrátili do deratizovaných objektov.
Občania by počas celého roku mali udr-
žiavať poriadok v pivničných priesto-
roch, nemali by dávať zvieratám potravu
na voľných priestoroch a v okolí obyt-
ných domov, nemali by skladovať potra-
viny vo dvoroch, pivniciach či na balkó-
noch. (brn) 

Na mieste bývalého areálu BAZ bude sedem
administratívnych budov i nové námestie
RUŽINOV
Ako sme už informovali, pri Prievoz-
skej ceste, na ploche, kde ešte nedávno
stáli výrobné haly BAZ, vyrastie nový
biznis park, ktorý ponesie názov Apol-
lo Business Center II. Dnes prinášame
ďalšie podrobnosti o tomto projekte.
Na pozemku ohraničenom Prievozskou,
administratívnym komplexom Apollo
Business Center I a zbernou komuniká-
ciou Mlynské nivy, postavia sedem
budov slúžiacich na administratívu,
obchod a služby. Dve z nich budú mať
sedem nadzemných podlaží, jedna osem,
dve deväť a dve 17 podlaží. Vzniknú
štyri areály so spoločnými dvoj-, resp.
trojpodlažnými podzemnými garážami,
v ktorých je navrhnutých dovedna 1126

parkovacích miest. Niektoré z budov
budú prepojené niekoľkopodlažnými
zasklenými spojovacími lávkami. Stavby
majú mať moderný architektonický
výraz, na fasádach majú prevažovať pre-
sklené plochy v kombinácii s plnými plo-
chami obkladov. O rozsahu výstavby
svedčí napríklad aj údaj, že len administ-
ratívne priestory budú na ploche vyše 72-
tisíc štvorcových metrov. 
Po výstavbe vznikne ucelený komplex
budov vytvárajúcich pracovnú oázu v
širšom centre Bratislavy. Jeho súčasťou
budú aj pešie zóny, ktoré vytvoria miesto
na prechádzky aj odpočinok, pričom
zámer ráta s tým, že v centrálnej časti
komplexu vznikne námestie s fontánou.
V primeranom množstve sa tu má obja-

viť aj zeleň. Projekt, ktorý je súčasťou
širšieho zámeru zmeniť využitie tejto
časti Ružinova z výrobných funkcií na
nevýrobné, prinesie ďalší veľký impulz
na rozvoj biznisu v búrlivo sa rozvíjajú-
cej lokalite, kde už funguje niekoľko
veľkých administratívnych centier.
Náklady na výstavbu sa odhadujú na tri
miliardy korún, jednotlivé areály si
vyžiadajú náklady asi 600, 700, 800 a
900 miliónov. Predpokladaný termín
začiatku výstavby je február budúceho
roku,  jej trvanie je naplánované na jeden
a pol roka. S podrobnosťami projektu sa
možno v týchto dňoch oboznámiť na
magistrátnom pracovisku Služby obča-
nom - Front Office  na Primaciálnom ná-
mestí na prízemí Novej radnice. (lau)
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Letisko privítalo
miliónteho
cestujúceho
BRATISLAVA
Minulú stredu na Letisku M. R. Štefá-
nika v Bratislave privítali na letiskovej
ploche miliónteho cestujúceho - pani
Tatianu Chomovú, ktorá priletela ran-
nou linkou spoločnosti SkyEurope
Airlines o 9.30 hodine z Košíc. 
Pani Chomová lieta touto linkou pravi-
delne, pretože žije v Košiciach a pracuje
ako obchodná manažérka v Bratislave.
Výkonný riaditeľ letiska Milan Kajan
odovzdal milióntej pasažierke poukaz na
zájazd od cestovnej kancelárie Hydro-
tour podľa vlastného výberu do jedného
roku od udelenia ceny v hodnote 25-tis.
Sk. Okrem toho pani T. Chomová získa-
la ročný voľný vstup do Business Loun-
ge (biznis salónik) pri letoch z Letiska
M. R. Štefánika Bratislava. Všetci ces-
tujúci „miliónového“ letu získali spo-
mienkové predmety hneď po prílete na
letisko. Keďže išlo o let spoločnosti
SkyEurope Airlines, miliónta cestujúca
získala od výkonného riaditeľa
SkyEurope Airlines Christiana Mandla
možnosť bezplatného ročného lietania
na všetkých linkách SkyEurope z a do
Bratislavy. 
Pre bratislavské letisko je vybavenie
miliónteho cestujúceho historická chví-
ľa. Kým v roku 2004 poskytlo služby
893 614 cestujúcim, v tomto roku sa oča-
káva, že bránami letiska prejde až 1,3
milióna cestujúcich. Veľmi priaznivé sú
tiež prognózy na budúci rok. Podľa pre-
počtov manažmentu letisko vybaví až
dva milióny cestujúcich. 
Najvyužívanejšími destináciami v pravi-
delnej doprave boli Londýn - Stansted,
Paríž - Orly a Londýn - Luton, z destiná-
cií v nepravidelnej doprave boli na
prvých troch miestach destinácie Hur-
gharda (Egypt), Monastir (Tunis) a
Rodos (Grécko). Na bratislavskom letis-
ku ponúka letecké spojenie 14 leteckých
spoločností do takmer 70 destinácií v
Európe, Afrike a na Blízkom východe.
Viac ako polovicu všetkých cestujúcich
pritom v priebehu prvých ôsmich mesia-
coch tohto roka prepravila spoločnosť
SkyEurope. 
Tento stav sa však už čoskoro zmení,
pretože deň pred privítaním miliónteho
cestujúceho k doterajším leteckým spo-
ločnostiam pribudla ďalšia - európska
nízko nákladová letecká spoločnosť
Ryanair, ktorá už v najbližších dňoch plá-
nuje lietať denne z Bratislavy do Milána
a o neskôr dvakrát denne do Londýna a
denne do Frankfurtu. V prvom roku pre-
vádzky na týchto trasách plánuje Ryana-
ir prepraviť 400-tisíc pasažierov. Zname-
ná to obrovskú vzpruhu pre miestne hos-
podárstvo a vytvorenie 400 nových pra-
covných miest. (juh) 

Incident na
potoku Vydrica
už vysvetlili
NOVÉ MESTO
Elektronickou poštou sa v uplynulých
dňoch šírila správa, v ktorej návštev-
ník Lesoparku opisoval príhodu, ako
skupinka mladých skautov čistila
koryto potoka na Železnej studienke,
preto údajný člen rybárskej stráže pri-
volal na nich Mestskú políciu. 
„Partia mladých bez nároku na odmenu
sa rozhodla, že bude v nedeľu zbierať
odpadky. Zobrali vrecia a čistili chodní-
ky a aj miestami špinavý potok. Sami od
seba. Okoloidúci dedko ich udal a zavo-
lal na nich policajtov a aj rybnú stráž. My
sme ich stretli práve vo chvíli, keď s nimi
robili policajti poriadok. Rybná stráž bol
chlap, ktorý na tých dobrovoľníkov
ručal, čo si to dovoľujú čistiť potok a
policajti hneď brali občianske a dôvodili
to tým, aby mali zaistené osoby na náhra-
du škôd. Na otázku, čo robia zlé, rybár
povedal, že on presne vie, čo robia zlé a
oni nemajú o tom ani potuchy. Keď sa
opäť domáhali vysvetlenia, odpoveď bo-
la, že vraj tým, že zbierajú smeti, otra-
vujú pstruhy!  Stále ma však prekvapuje
ako dospelí policajti, udavačský dedko a
aj porybný boli ochotní robiť zo seba
úplných tupcov a že im to neprišlo vôbec
trápne. Ľutujem tých mladých a dúfam,
že nebudú mať z toho problémy,“ opiso-
val anonymný autor príhodu.
Vladimír Kutka, riaditeľ Mestských lesov
dal preveriť situáciu na rybárskom zväze,
u skautov i mestskej polície. Hovorca
mestskej polície Peter Pleva sa vyjadril,
že skutočne 25. septembra na Vydrici
mladí ľudia vynášali odpad z potoka na
voľné priestranstvo, ale nemali nič, kam
by odpad ukladali, a tak vlastne podľa
policajtov znečisťovali areál chránenej
oblasti. Polícia údajne na riešenie zvolila
najmiernejší prostriedok - dohovor, pri-
čom povedali čističom, aby pokračovali,
až keď si zadovážia zbernú nádobu.
Iná je však skutočnosť podľa V. Kutku.
Mestské lesy majú dohodu so skautmi o
pomoci pri čistení potoka. Podľa nej majú
skauti vopred informovať o akcii, čo,
žiaľ, v tomto prípade neurobili a bez
oznámenia začali s prácami. Oznámenie
o čistení je dôležité na koordináciu práce
skautov a lesov. Riaditeľ lesov preskúmal
tiež situáciu na rybárskom zväze - tam
informovali, že muž, ktorý privolal na
políciu a bol podľa e-mailu na deti naj-
brutálnejší, nebol člen rybárskej stráže, za
akého sa vydával, ale len radový rybár. Za
jeho konanie sa zväz ospravedlnil.
Hneď v pondelok 26. septembra pracov-
níci Mestských lesov pripravené vrecia
na ceste nad Vydricou pozbierali. V záve-
re však V. Kutka vyslovuje otázku, na
základe akého zákona je potrebné povole-
nie na zber smetí z potoka. (gub)

Trieda E - 22 svetových rekordov. 
Priemerná rýchlosť 224 km/hod. 482 802 km bez poruchy.

DaimlerChrysler Automotive Slovakia, s. r. o. Tuhovská 5 • 831 07 Bratislava • e-mail: info@daimlerchrysler.sk • http://www.mercedes-benz.sk

E Trieda E – etalón vozidiel vyš-
šej strednej triedy. Autá, ku ktorým
vzhliadajú mnohé iné. Autá, ktoré
dokážu krúžiť 30 dní takmer nonstop
po okruhu priemernou rýchlosťou
224,82 km/hod.

E Nové V6 motory - benzínové
280 a 350, dieselové 280 CDI a 320
CDI, unikátna 7-stupňová prevodov-
ka 7-G TRONIC a bezpečnostná výba-
va hodná lídra. 
E Pohon 4x4 teraz už aj s dieselový-

mi motormi za cenu zadného náhonu.
E A to všetko odteraz so záručnou

dobou predĺženou na 3 roky a zvý-
hodneným lízingom do konca roka. 
E Bezplatný servis 6 rokov alebo

do 160 000 km.

Kombinovaná spotreba: od 6,3 do 13,6 l/100km, Emisie Co2 : od 167 do 326 g/km

Teraz trieda E 4x4 za cenu zadného náhonu

Na Hlavnom námestí archeológovia našli
neznámy murovaný dom z 13. storočia
STARÉ MESTO
Archeológovia z Mestského ústavu
ochrany pamiatok objavili pri výsku-
me na Hlavnom námestí mimoriadne
zaujímavý nález  murovaný dom z tri-
násteho storočia. 
Ako sme už informovali, pri odkrývaní
jednotlivých vrstiev terénu sa doteraz
podarilo objaviť nielen pozostatky baro-
kového vodovodu a kanalizácie, ale aj
základy mestskej strážnice postavenej v
roku 1767 a zbúranej v šesťdesiatych
rokoch 19. storočia. Najnovšie sa pozor-
nosť tímu archeológov Mestského ústavu
ochrany pamiatok, ktorý vedie skúsený
odborník Braňo Lesák, upriamila na
mimoriadne zaujímavý nález domu v
juhozápadnej časti námestia, v blízkosti
Maximiliánovej fontány. Archeológom sa
tu podarilo zachytiť pôdorys dvojpriesto-
rového murovaného domu z trinásteho
storočia. Tento dom tu stál v čase, keď
ešte nebola sformovaná dnešná podoba
námestia, v dobe, keď sa vytvárala dneš-
ná štruktúra uličnej siete. Na prelome 13.
a 14. storočia dom musel ustúpiť ploche
tvoriaceho sa  Hlavného námestia. „Vďa-
ka skutočnosti, že priestor námestia sa na
tomto mieste nezastaval, pôdorys tohto
domu zostal takmer neporušený,“ pove-
dala nám Jana Hamšíková z Mestského
ústavu ochrany pamiatok. „Podobné
domy, zachytené však len vo fragmen-
toch, máme dokladované aj pod dnes exi-
stujúcimi domami na námestí.“
Už dnes je zrejmé, že tento archeologický
nález sa stane cenným dokladom o osíd-
lení nášho mesta v stredoveku a rozšíri
poznanie odborníkov i širokej verejnosti. 
Pripomeňme, že výskum priniesol nále-
zy aj z novšieho obdobia - v severnej i
južnej časti sa našlo veľa smetných jám
obsahujúcich odpad z obdobia tesne po
druhej svetovej vojne - plynové masky,
fľaše, ako aj tabuľa s nápisom Námestie
Adolfa Hitlera. Našli sa tiež pozostatky
po poľnom cintoríne, kde boli pochova-
ní padlí vojaci. Takýchto poľných cinto-
rínov bolo v meste viac, a neskôr, keď
bolo vybudované centrálne pohrebisko,
po exhumácii tiel boli jamy zasypané
odpadom. (juh)

FOTO - Branislav Resutík

Máte od 30 do 55 rokov?
Máte stredo- alebo vysokoškolské vzdelanie?
Ste pripravený pracovať a ďalej sa vzdelávať?

Potrebujeme Vašu osobnosť, vzdelanie 
a skúsenosti pre pozíciu

Finančný poradca
Zúročte to, čo ste v živote dosiahli, 

rozbehnite úspešnú kariéru, budeme stáť pri Vás.
Ing. Ivan Horský, 5441 3469, 5441 3479, 5441 3485

Nález hlavného kanalizačného zberača z 15. storočia.

V juhozápadnej časti námestia objavili zachovalé základy domu z 13. storočia.

Naprieč námestím viedla kanalizácia z 18. storočia.
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Nenaučili sme
sa separovať
odpad
LIST ČITATEĽA
To množstvo odpadkov a odpadov na
okrajoch bratislavských sídlisk a v
okolitých lesoch nepoukazuje len na
všeobecnú nízku úroveň environmen-
tálneho cítenia občanov. Poukazuje
tiež na to, že kompetentné orgány štát-
nej správy a samosprávy aj napriek
pomerne dobrému zákonu o odpadoch
nedávajú občanom nijako pocítiť, že
ukladať odpad mimo miest na to urče-
ných je priestupkom, za ktorý je
možné „vyfasovať“ pokutu.
Je otázne, či samotní mestskí policajti
vedia, že vyhodenie čo i len jedinej PET
fľaše do voľného priestranstva je prie-
stupkom. Ak to vedia, tak vôbec nevidieť,
že v zmysle toho postupujú. Veď kto už v
médiách počul alebo čítal, že by mestská
polícia či kompetentné orgány informo-
vali o udeľovaní pokút za tento druh
priestupkov.
Podľa zákona o odpadoch by dokonca
mala byť už pomerne dávno samozrej-
mosťou aj povinnosť separovania odpa-
dov v miestach, kde sú na to vytvorené
podmienky. Je priestupkom, ak niekto
napríklad šupy zo zemiakov, alebo použi-
té „pampersky“ vyhodí do nádoby urče-
nej na zber papiera, alebo sklenené fľaše
nevyhodí do nádoby na to určenej, ale do
nádoby na zmesový odpad, lebo k nádo-
be na fľaše musí urobiť tri kroky navyše,
alebo mu je zaťažko odpad triediť. Žiaľ,
takýto jav je úplne bežný. Pritom  separo-
vanie odpadov nešetrí len životné prostre-
die, ale aj naše peňaženky. 
Je pozitívne, ak v posledneom čase sa na
nádoby na odpad nalepili oznámenia:
„Sídlisko nie je smetisko“. Bolo by vhod-
né pridať k tomu ešte upozornenie, že
separovať odpad je zákonnou povinnos-
ťou, ak sú na to vytvorené podmienky.
Taktiež chýbajú  dostatočné informácie o
tom, kde občan môže ukladať nebezpeč-
ný odpad, napr. žiarovky, drobné batérie,
zvyšky farieb a pod. To všetko na 99 per-
cent končí v zmesovom odpade.
Priemerný občan Slovenska ročne vypro-
dukuje približne 290 kg komunálneho
odpadu. Spoločne vyprodukujeme každý
rok asi 1,6 milióna ton komunálnych
odpadov. Prieskumy ukazujú, že až 80
percent „nepotrebného“ odpadu by sme
ešte vedeli využiť, ak by sme nevyhadzo-
vali všetko do jedného koša.

Mgr. Marcel Burkert, Bratislava

Malecón predstavuje zrozumiteľnú exotiku
Malecón je časť pobrežia v kubánskej
metropole medzi pevnosťou La Punta a
vežou San Lorenzo, kde sa stretávajú
priatelia i - kultúry, Malecón nazývajú
bránou do Havany. Malecón je reštau-
rácia na rohu Štúrovho námestia, hneď
oproti nástupišťu propeleru, na brati-
slavskom pobreží. 
Bývalá Berlínka prestavbou stratila atmo-
sféru bohémskej kaviarne, zato získala ne-
vtieravú eleganciu. Uprostred rozľahlej
vysokej miestnosti dominuje veľký bar,
kto videl filmy z predfidelovskej éry, vie,
že pri takom bare stával aj Hemingway.
Vstup vyvoláva pocit autentickosti. 
Stoly a stoličky sú decentne čierne a tma-
vohnedé, sedačky pozdĺž steny s vysoký-
mi operadlami, ako materiál je použité
masívne drevo a koža. Objemné polievko-
vé taniere pripomínajú obrátené sombrero,
alebo trstinársky klobúk a kontrastujú s
tmavým nábytkom. Tmavý tón odľahčuje
a oživuje aj dookola podsvietený barový
pult, pri ktorom podávajú údajne najširší
sortiment miešaných nápojov v Bratislave.
Vysoký oblúk stropu vtipne predlžujú
veľké polkruhovité zrkadlá. Jediná nevý-
hoda - stará architektúra bráni dokonalej
cirkulácii vzduchu, dym mierne preniká aj
do nefajčiarskej časti s priamym výhľa-
dom na námestie a Dunaj. Samostatná
kapitola je personál. Maximálne pozorný,
rýchly, zdvorilý a nevtieravý. V tomto
roku sme ešte nezažili tak dokonale zosyn-

chronizovanú obsluhu pri podávaní hlav-
ných jedál a takú rýchlu reakciu pri doda-
točných želaniach.
Kuba je bezpochyby exotika, čo sa tu pre-
javuje na surovinách: homáre, všetky
druhy kreviet, vyprážané zelené banány,
bylinky a ovocie. Malecón je však brána,
kde sa miešajú kultúry a v podaní brati-
slavskej pobrežnej reštaurácie sú to potom
jedlá, ktoré sú exotické a predsa blízke
chutiam, na ktoré sme zvyknutí v strednej
Európe. Krémová polievka z čiernej fazu-
le (99 Sk) je fazuľová a sladká, ale inak
sladká než tá, ktorú my tak nazývame.
Silný kurací vývar (95 Sk) kolega komen-
toval slovami: aj kurací vývar sa dá urobiť
inak, ako ho robíme my, a pritom zostať
chutným kuracím vývarom - zaujímavé. 
No poďme po poriadku od predjedál:
Moros y cristianos (congrí) (149 Sk) doka-
zujú, že chutné predjedlo môže byť bez
mäsa, ryža s fazuľou správne ochutená
bylinkami prekvapí. Zaujímavé sú tiež tos-
tones s Mojo Criolo dipom (99 Sk) -
vyprážané kolieska zeleného banánu s ces-
nakovo-citrónovou omáčkou, Ceviche
(239 Sk) je výber marinovaných rýb v
limetkovej omáčke, nie je to pre tých, ktorí
nedocenia silnú kyslosť predjedla. Quesa-
dilla (149 Sk) je placka plnená syrom,
menej výrazné predjedlo ako pečené kača-

cie prsíčka s jablkami marinovanými v
exotikom korení. Očakávania splní poliev-
ka z týždenného menu, paradajkový krém
(70 Sk) s parmezánom, zato len pre znal-
cov je nezvyklo horkastá polievka z rýb a
darov mora (249 Sk). Našej chuti boli pri-
spôsobené tigrie krevety vo veľmi jemne
pikantnej omáčke s tostones. Pošírovaný
halibut s estragónovým rizotom poliaty
šafránovo-vanilkovým maslom (454 Sk)
je chutný a výdatný, rovnako ako pečené
kačacie prsia s grilovanou polentou (476
Sk). Milovníci cestovín ocenia Penne s
jelením ragú (220 Sk) z týždenného menu.
Odporúčať môžeme grilovaný hovädzí
filet balený do slaniny s cuketovou plac-
kou, listovým špenátom a omáčkou Sangi-
ovese (455 Sk). Karibskú exotiku nájdete
v grilovanom homárovi Mariposa s tropic-
kým ovocným šalátom (1555 Sk) a exoti-
ku snúbenú s vrcholným kuchárskym maj-
strovstvom pri čistení kôrovcov v porcii
Homára Malecón (2250 Sk) - čo je vy-
čistený homár na tri spôsoby s restovaným
listovým špenátom. Mimoriadne nám chu-
tili dezerty - Arroz - mliečna ryža s tropic-
kým ovocím (139 Sk) a vanilková panna-
cota s čerstvými jahodami a omáčkou z
horkej čokolády.
Naše hodnotenie: �����

Maximálny počet: 5 hviezdičiek
O našej návšteve nebola reštaurácia infor-
movaná. Útratu za konzumáciu si redakcia
platila sama.

Rozdiel v cene tovaru sa nedá reklamovať
Problémy čitateľov sa mi občas javia
ako morské vlny. Už-už sa zdá, že sú na
brehu a vzápätí sa vrátia na šíre more.
Ak si občas myslím, že nejaký spotrebi-
teľský problém sme už dostatočne
osvetlili, vráti sa po čase ako bumerang.
Napríklad problém cien. Konkrétne, či
možno žiadať zrušenie kúpnej zmluvy
preto, že v inom obchode ten istý výrobok
predávajú aj o polovicu lacnejšie. Nuž,
nemožno! Nech mi je akokoľvek ľúto pre-
dovšetkým skôr narodených, neviem im
ani len dať nádej, že by mohli uspieť s
takouto požiadavkou na súde. Prečo?
Každý akt kúpy je vlastne zmluva medzi
dvoma svojprávnymi subjektmi. Povedané
ľudskou rečou: obchodník či podnikateľ
svoj tovar ponúka a kupujúci si ho dobro-
voľne volí a kupuje. Váha je práve na
slove dobrovoľne. Nie je smerodajné, že
kupujúci nemá kvalifikovaný prehľad o
cene ponúkanej služby či tovaru v iných
predajniach. Žiadny zákon na svete nepri-
kazuje podnikateľovi, aby kupujúceho

upozornil na skutočnosť, že v inej predajni
nakúpi lacnejšie. Žiaľ, slovenský spotrebi-
teľ nemá možnosť zistiť si napríklad v
nejakej organizácii pred kúpou prehľad o
cenách vyhliadnutého výrobku. Spotrebi-
telia tzv. starých štátov Európskej únie
takúto možnosť majú.
A prečo aj 16 rokov po „nežnej“ sme my
na tom horšie? Nuž, vytvorenie solídnej
databázy tovarov a služieb je nielen zloži-
té, ale aj nákladné. A naše spotrebiteľské
organizácie sú finančne podvyživené a
zatiaľ na taký náročný projekt nemôžu ani
pomyslieť. Takže summa summarum nám
nezostáva nič iné, len aby sme si pred
kúpou drahších výrobkov pozreli katalógy
viacerých firiem, prípadne navštívili viace-
ro predajní. Že je váš čas drahý? Nuž, ako
je známe, čas sú peniaze. Ak teda za deň
zarobíte desať tisíc, potom si v pohode
kúpte napríklad sedačku v prvom obcho-

de, ktorý navštívite. No prosím, nevolajte
mi o týždeň rozzúrený, že ste tú istú sedač-
ku videli o tých desať a viac tisíc lacnejšiu!
Medzi nami, iba pri sobotňajšej návšteve
trhoviska, v prípade, že kupujete niekoľko
druhov zeleniny a ovocia, môžete ušetriť
niekoľko desiatok korún. To isté sa vzťa-
huje aj na reštaurácie, ak sa chcete s rodi-
nou či priateľmi občas slávnostne najesť.
Sú reštaurácie, kde sa výborne varí, dávajú
veľké porcie a cena je primeraná. A zase
iné majú miniporcie, ani kvalita nemusí
byť oslňujúca, zato účet je priam svetový.
Nesmiete sa na mňa hnevať, že píšem v
hádankách. Podľa našich predpisov ne-
smiem konkrétne prevádzkárne či obcho-
dy haniť, ale ani chváliť. Hneď by som
mala na krku žalobu za poškodzovanie
dobrého mena alebo v prípade chvály,
neprípustnej reklamy. A v prípade reklamy
aj útoky a podozrenia z prijatia úplatku.
Takže ste na to sami! No, prosím, najprv
merajte a až potom strihajte!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

FordServis

Spo ahnite sa.

Summit Motors Bratislava, spol. s r. o., Tuhovská 9, 831 07  Bratislava,
Tel.: +421 2 57 526 255, Fax: +421 2 57 526 275, 
E-mail: ford.ba@summit.sk, www.ford.ba.summit.sk

To všetko za 199,- Sk.
Nezabudnite sa objedna  telefonicky.

Pripravte sa s nami na zimu.

Kontrola
 prevádzkové kvapaliny
 akumulátor
 pneumatiky
 nastavenie svetiel

 podvozok
 výfukový systém
 funk nos  b zd a tlmi ov
 kontrola laku

Piatok 14. október od 14.00 h do 18.00 h 
a sobota 15. október od 8.00 h do 14.00 h

FordBoutique
(imidžové doplnky)*  

- 30 %

- 20 %

Zimné pneumatiky

* Z ava platí len na vybrané druhy doplnkov a pneumatík (do vypredania zásob) pre klientov akcie FordServis v d och jej trvania. Na výmenu pneumatík je potrebné osobne dohodnú  nový termín.

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Tel./fax: 02/44644222

Zabuchli ste si dvere? P R E D Á M E
Stavebný pozemok 5300 m2 s územným
rozhodnutím pre výstavbu. Všetky IS. Poloha -
priamo pri hlavnom cestnom ťahu BA II. Dom-
kárska ulica. 0903 457 041
Pozemok 6000 m2. Všetky IS vrátane stavieb,
jedinečná poloha pod lesom. Lokalita Borinka
pri Bratislave. 0903 457 041

Cestné značenie
v Bratislave
je nekvalitné
LIST ČITATEĽA
Nemám rád, ak ma niekto presviedča o
čiernom, že je biele. A to je aj prípad
značenia bratislavských ciest a vyjadre-
nia vedúceho magistrátneho oddelenia
cestného hospodárstva Mariána Blahu.
Tisíce bratislavských vodičov by vedeli
rozprávať o zlej kvalite vodorovného dop-
ravného značenia. Tí, ktorí jazdíme po uli-
ciach každý deň, máme možnosť sledo-
vať, ako rýchlo sa opotrebováva novovy-
tvorené značenie. Skutočne som svedkom
toho, ako sa toto značenie doslova stráca
pred očami po niekoľkých mesiacoch. A
to nielen na častiach namáhaných vozidla-
mi, ale aj na okrajoch ciest a na pásoch, po
ktorých vozidlá nejazdia. Na posúdenie
kvality značenia sa stačí pozrieť na mies-
ta, ktoré boli zafarbené pred niekoľkými
mesiacmi, a na ktoré sa v týchto dňoch
dopĺňa, povedzme, pásová výplň alebo
priechod pre chodcov. Nadmerná rýchlosť
opotrebovania značenia nepotrebuje žia-
den komentár pána Blahu. Pretože vodia-
ce pásy nie sú reflexné, pri zníženej vidi-
teľnosti, hlavne v daždi, ich takmer nevid-
no. A to je skúška nervov hlavne pre mi-
mobratislavských vodičov. Treba jedno-
značne a nahlas povedať pravdu. Použitá
technológia je hanbou pre hlavné mesto
štátu patriaceho do Európskej únie. 
Medzi problémy bratislavského vodorov-
ného značenia patrí aj oranžové značenie
obchádzok a presmerovaní. Ešte som ne-
videl v Bratislave dokonale odstránené
oranžové značenie!

Ing. Ján Dekánek, Nové Mesto

Na Trnavskej
chýba semafor 
LIST ČITATEĽA
Bývam v Ružinove na Ostredkoch a
chcela by som vedieť, či je možné vybu-
dovať svetelnú križovatku na ulici
Trnavská - Maximiliána Hella (pri
Martinskom cintoríne), alebo aspoň
svetlá na prechode pre chodcov pri
tuneli na Trnávku.
Nie je tomu tak dávno, keď som so synom
prechádzala cez prechod na Trnavskej
ulici jeden vodič zastavil a ďalší, ktorý
išiel za ním ho "bezohľadne" začal pred-
biehať a vôbec mu nevadilo, že ide cez
prechod zopár ľudí. Na tejto križovatke
tiež nie je bezpečné prechádzať ani autom,
hlavne v rannej a popoludňajšej dopravnej
špičke, keď je takmer nemožné dostať sa
na Trnavskú ulicu, či už z ulice Maximi-
liána Hella, alebo od tunela - z Krasinské-
ho ulice. Myslím si, že svetelná signalizá-
cia aspoň pre chodcov, by zabezpečila
väčšiu bezpečnosť najmä pre deti a star-
ších ľudí. Lívia Brezányová, Ružinov
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Spornú škôlku
na Poloreckého
už predali
PETRŽALKA
Krajská samospráva na svojom sep-
tembrovom zasadnutí schválila predaj
bývalej škôlky na Poloreckého súk-
romnej farmaceutickej spoločnosti
napriek tomu, že sa takýmto postupom
nesúhlasila mestská časť Petržalka.
Petržalská samospráva dôvodí, že by
budovu potrebovala na sociálne účely a
poukazuje tiež, že napriek záujmu o také-
to objekty nepredal kraj budovu komer-
čnej spoločnosti v dražbe, ale len za cenu
blízku úradnému odhadu. Znalec určil
hodnotu budovy na 10,2 milióna korún,
úrad za ňu pýtal jedenásť miliónov. Fi-
nančné prostriedky získané z predaja
chce kraj použiť na opravy a údržbu
školských zariadení v mestskej časti
Petržalka.
Hovorkyňa samosprávneho kraja Renáta
Ivanová nás informovala, že so súhlasom
vtedajšieho krajského úradu, ako prísluš-
ného štátneho orgánu, po zrušení mater-
skej školy budovu na Poloreckého prena-
jala petržalská poliklinika už v roku 1993
spoločnosti Inforama. Tá ju prebudovala
na administratívne stredisko a sklady. Pre
zdravotníkov bola budova nadbytočným
majetkom a podľa R. Ivanovej Petržalka
nikdy neprejavila záujem o túto budovu.
Uvádza tiež, že budova potrebuje na
generálnu opravu investíciu 19 miliónov
korún a na prebudovanie na zdravotnícke
zariadenie by bolo treba dokonca 30
miliónov.
Týmito údajmi argumentuje v súvislosti s
tým, že petržalský starosta Vladimír
Bajan v mene mestskej časti nesúhlasil s
predajom „...vyššie uvedených stavieb,
nakoľko by aj v budúcnosti mali slúžiť
ako zariadenia pre potreby školstva, zdra-
votníctva alebo sociálnych služieb“. V.
Bajan poukazuje tiež na fakt, prečo sa
budova nepredala prostredníctvom draž-
by, čo by samospráve prinieslo viac peňa-
zí. Na túto otázku sme od samosprávneho
kraja však odpoveď nedostali. (gub)

Lanovka na
hrad je už viac
než len vízia
STARÉ MESTO
Lanovka na južnom svahu Vodného
vrchu má už za sebou viac než polovi-
cu cesty od vízie k hmatateľnému dielu
- je reálne, že sa začne stavať v dohľad-
nom čase, v každom prípade je už na
svete jej architektonická štúdia.
O skorej stavbe lanovky - začať by sa
malo koncom budúceho roku - je pre-
svedčený aj predseda samosprávneho
kraja Ľubomír Roman. Vyjadril sa tak pri
otváraní inej lanovky - zo Železnej stud-
ničky na Kolibu. Táto súvislosť automa-
ticky kladie otázku, či oba kroky súvisia
so zvýšenou pozornosťou kraja hlavné-
mu mestu a či sa táto pozornosť začne
prejavovať predovšetkým v doteraz
zanedbávanej oblasti - rekreačných a
oddychových zónach mesta. Župan na
obe otázky odpovedal kladne. Zároveň
opakovane zdôraznil výbornú spoluprá-
cu kraja s  primátorom Andrejom Ďur-
kovským a magistrátom.
Lanovku, ktorá povedie od Vodnej veže
do priestorov medzi Viedenskou bránou
a reštauráciou Parlamentka, chce kraj
darovať hlavnému mestu ako súčasť
mestskej hromadnej dopravy. Ide o jed-
nokoľajový pozemný výťah, takzvaný
monorail. Štúdiu lanovky vypracoval
ateliér architektúry a designu Bogár, Krá-
lik, Urban a dodávateľom by mala byť
spoločnosť Doppelmayr Seilbahnen,
ktorá sa na podobné zariadenia špeciali-
zuje. Podľa odborníkov tejto firmy je pre
tento účel najvhodnejšia lanovka pre 16
osôb. Identický monorail už premáva v
rakúskom Gussene.
Zámer a vzhľad diela korešponduje s
územným plánom zóny Podhradie, o kto-
rom práve v tomto čase začne rokovať
verejnosť. Na výstavbu by sa mali použiť
aj prostriedky z fondov Európskej únie a
kraj ráta aj s prispením dodávateľskej
spoločnosti. (civag)

Obľúbená atrakcia - lanovka zo Železnej
studničky na Kamzík, sa konečne vrátila

Lanovka môže byť technická pamiatka, ale 
má najmodernejšie bezpečnostné atribúty

NOVÉ MESTO
Vďaka spojeniu síl a prostriedkov
troch samospráv - krajskej, mestskej a
miestnej - je po pätnástich rokoch
devastácie k dispozícii Bratislavčanom
a návštevníkom mesta lanovka zo
Železnej studničky na Kamzík.
„Uvažovali sme nad obnovením lanovky
už takých šesť-sedem rokov,“ povedal
pred tým, ako nasadli do sedačiek prví
pasažieri, starosta mestskej časti Bratisla-
va - Nové Mesto Richard Frimmel.
Obnova lanovky totiž nebola len technic-
kou a stavbárskou záležitosťou, ale pre-
dovšetkým administratívnou otázkou.
Pred začatím prác narazila samospráva na
nevyrovnané majetkové vzťahy, po tech-
nickej obnove zasa absolvovali veľmi
dlhé, no dôležité administratívne konanie
v zmysle našich i európskych bezpeč-
nostných predpisov. Len ako príklad
uvádzame, že všetkých dvadsať obsluž-
ných pracovníkov muselo absolvovať
výcvik na rovnakej lanovke v Česku a
potom náročné skúšky na Štátnom dráho-
vom úrade. R. Frimmel tiež uviedol, že k
rekonštrukcii sa nedalo pristúpiť skôr,
lebo predchádzajúci primátor nebol
ochotný o obnove lanovky rokovať. Po
nástupe Andreja Ďurkovského na post
primátora sa situácia razom obrátila,
mesto odkúpilo pozemky i s existujúcimi
stožiarmi lanovky v hodnote 19,5 milióna
korún a dalo ich mestskej časti ako svoj
vklad do jej obnovy. 
Navyše pri návrate lanovky nešlo len o
obnovu stožiarov, sedačiek, kladiek či
motorov. Súčasne sa zrekonštruoval úsek
cesty Brečtanová - Koliba/Kamzík, kde
pribudli kanalizačné jarky, takže voda
nepotečie cez vozovku ani v prudkom
daždi, a vybudovali sa parkoviská v blíz-

kosti hornej stanice. Na obnovu prispelo
mesto bezplatným postúpením projekto-
vej dokumentácie cesty v hodnote asi 5
miliónov, Bratislavský samosprávny kraj
investoval do fyzickej rekonštrukcie
sumu 15 miliónov a samotné Nové Mesto
investovalo do opráv lanovky vyše 32
miliónov korún.
Pri slávnostnom otvorení sa vyjadril župan
Ľubomír Roman, že obnovu lanovky a pri-
pravovanú stavbu pozemnej lanovky od
Dunaja na hrad možno vnímať ako začia-

tok spojeného úsilia kraja, bratislavského
magistrátu a mestských častí o zušľachte-
nie rekreačných zón hlavného mesta. 
Mestská časť v súčasnosti hľadá investo-
ra na obnovu reštaurácie Snežienka pri
údolnej stanici lanovky. Z vyjadrení dote-
rajších možných záujemcov však vyplý-
va, že mesto bude musieť nevyhnutne
zrušiť víkendový zákaz vjazdu, aby mala
investícia perspektívu na návratnosť vlo-
žených peňazí. Gustav Bartovic

FOTO - Bohumil Košík

NOVÉ MESTO
Hoci má lanovka zo Železnej studničky
na Kamzík už tridsaťtri rokov, a teda
môže byť zaradená do zoznamu Národ-
ných technických pamiatok, má také
bezpečnostné vybavenie ako azda žiad-
ne podobné zariadenie na Slovensku.
V priebehu rekonštrukcie bolo treba
okrem obnovy lanovky zabezpečiť inšta-
láciu bezpečnostných zariadení podľa
platných noriem Európskej únie a  pod-
mienok Štátneho dráhového úradu vydá-
vajúceho licenciu. Napríklad každý z jej
osemnástich stožiarov je vybavený samo-
statným ozvučením a osvetlením, čo
umožňuje v prípade poruchy okamžitú
lokalizáciu miesta. Zabudovať bolo treba
aj kilometre káblov pre nezávislé zdroje

obsluhy, nezávislý kamerový systém či
zabezpečovaciu techniku a telefón. Tiež
sa podľa nových technických noriem
museli vyrobiť niektoré dielce, ako kladky
či lámacie bezpečnostné tyčinky, ale i
náhradný zdroj. K bezpečnostným opatre-
niam patrí i dôkladné zabezpečenie okien
a dverí oboch staníc lanovky aj pred prí-
padnými útokmi vandalov. 
Pri rekonštrukcii budovateľom veľmi
účinne pomáhali aj pracovníci bývalej
Transporty Chrudim, Slovenskej technic-
kej univerzity a dráhového úradu.
Pôvodná lanovka premávala od 11. júla
1972 po rok 1990. Rekonštrukcia sa
začala na jeseň 2004, pre nepriaznivú
zimu len v októbri uvoľnili trasu od nále-
tových rastlín, stavebné práce a montáže

sa začali v marci 2005. Záťažové skúšky,
pri ktorých lanovka odviezla 108 sudov s
50 litrami vody, boli 5. augusta. Obnove-
ná atrakcia odviezla prvých budovateľov
a hostí pri slávnostnom otvorení 30. sep-
tembra 2005 o 10.42 hodine, o jednej
popoludní ju otvorili verejnosti. Prvá
jazda na druhom rýchlostnom stupni
trvala 16 minút, bežne za priaznivého
počasia je lanovka schopná prekonať
vzdialenosť 988,4 m za 8,4 minúty.
Sedačka prekonáva priemerný sklon
18,58 a prevýšenie 186 metrov (z 236 m
n. m. na 422 m n. m.), jej 54 osobných
sedačiek a 2 nákladné plošiny dokážu za
hodinu odviezť 342 osôb. Lanovku pre-
vádzkuje novomestský EKO-podnik
verejno-prospešných služieb. (gub)

Auto BNP
Vrakunská 1

821 07 Bratislava

tel.: 02/4552 5700-02
e-mail: predaj@bnp.sk

www. autobnp.sk

Otváracie hodiny:
Po-Pia 8.00 - 18.00 hod
So        8.30 - 12.30 hod

New Seat Leon Seat šialenstvo, Alhambra
● už od 1% ,,akontácie“ pri kúpe cez SEAT KREDIT
● zľava 100 000,- Sk
● 3 roky servis zdarma

Na ostatné modely ponúkame 
zľavy až do 110 000 Sk

Navyše v autoservise roka 2004 Vám 
poskytneme profesionálne servisné služby.

NNoovvéé!! !! !!

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

MIESTNE KULTÚRNE CENTRUM
ŠKOLSKÁ 14

JAZYKOVÉ KURZY
� Angličtina (tradičná, zrýchlená)
� Angličtina (obchodná)
� Nemčina � Francúzština � Španielčina
� Taliančina � Ruština � Švédčina
� Holandčina � Gréčtina � Japončina
� Čínština

popoludní, dopoludnia

POHYBOVÉ KURZY a KRÚŽKY
� Joga � Cvičenia na chrbticu � Cvičenia
pre ženy � Aerobik � Kalanetika - Pilates -
Fitlopty � Sebaobrana � Karate � Tanečné
� HIP-HOP � Dramatické � Fotografovanie

Informácie: 5249 6848
Pondelok, utorok, štvrtok: 14.00 - 18.00
Streda:   9.00 - 13.00 14.00 - 17.00
Piatok: 9.00 - 13.00 14.00 - 16.00
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Denný bar
na námestí
zatiaľ nebude
STARÉ MESTO
Denný bar, ktorý mal byť dvojčaťom
a optickou protiváhou Hudobného
pavilónu na Hviezdoslavovom námes-
tí, poslanci Starého Mesta na septem-
brovom zasadaní neschválili, zdá sa
však, že rozhodnutie nie je definitívne.
Podľa hovorkyne mestskej časti Moniky
Volekovej v roku 2002 odovzdali po re-
konštrukcii Hviezdoslavovo námestie v
takom stave, ako ho poznáme dnes: „... ale
v pláne bol aj objekt vedľa šachovnice a
ten mal byť dvojčaťom Hudobného pavi-
lónu. My sme projekt rozšírili o úložný
priestor pre šachové figúry, zázemie pre
účinkujúcich počas kultúrnych podujatí a
verejné WC v pešej zóne“.
Staromestskí poslanci návrh, o ktorý po-
žiadala súkromná spoločnosť, neschválili,
viacerým z nich sa nepozdávalo, že by na
námestí neďaleko sochy básnika Hviezdo-
slava mal stáť bar s rozlohou 10 x 10 met-
rov. Argumentovali tiež, že rekonštrukcia
nezodpovedá historickej podobe týchto
priestorov. Staromestský poslanec a vice-
primátor Štefan Holčík vyjadril názor jed-
noznačne, keď vyhlásil, že krčiem je na
námestí dosť a poslanci nemusia vyhovieť
žiadosti ďalšieho podnikateľa. Odporoval
mu vedúci oddelenia rozvoja Starého
Mesta Ján Dinka, podľa ktorého by nain-
štalované toalety boli verejné a nahrádzali
by neexistujúce verejne prístupné sociálne
zariadenia na námestí. Argumentoval tiež
pôvodnou koncepciou rekonštrukcie.
Súčasťou projektu bol návrh, podľa ktoré-
ho by mestská časť po dobudovaní objekt
prevzala a investor by ho len na dohodnu-
tý čas spravoval. Predpokladá sa, že za-
mietavé rozhodnutie staromestského
zastupiteľstva nebolo posledným slovom v
spore o pavilón. (civag)

STARÉ MESTO
Od stredy 28. septembra je čiastočne
uzavretá miestna komunikácia prvej
triedy Rázusovo nábrežie v pravom
jazdnom pruhu v smere na Námestie
Ľ. Štúra v dĺžke 225 metrov.

Ako sme už informovali, dôvodom uzá-
vierky je rozšírenie vozovky na zriadenie
odbočovacieho pruhu od Rigeleho ulice
v rámci stavby, ktorá má zabezpečiť
preferenciu mestskej hromadnej dopravy
na Karloveskej radiále. Na križovatke

Rázusovo nábrežie - Rigeleho ulica bude
vybudovaná cestná svetelná signalizácia.
Čiastočná uzávierka potrvá do 9. novem-
bra. Obchádzkové trasy sú po priľahlých
jazdných pruhoch, zastávka autobusov
MHD Nový most je zrušená. (lau)

Na nábrežnej radiále sa mení doprava,
na križovatke s Rigeleho bude semafor

O rok možno
pribudne ďalšia
univerzita
RUŽINOV
Obradná sieň mestskej časti Ružinov
sa presťahovala do priestorov na Mie-
rovej len pred mesiacom, dnes už jej
pôvodné sídlo na Tomášikovej 20
ničím nepripomína slávnostné priesto-
ry, zmenilo sa na stavenisko a tak to
má trvať rok.
V minulom roku totiž ružinovská samo-
správa predala zničeú budovu, v ktorej
okrem iného istý čas sídlil aj okresný
úrad, spoločnosti GLOBAL plus. Tá sa
hneď po uvoľnení priestorov pustila do
rekonštrukcie, ktorej výsledkom by mala
byť premena administratívnej budovy na
sídlo súkromnej Bratislavskej vysokej
školy práva. Bude mať spočiatku dve
fakulty - právnickú a ekonomickú. Škol-
ský rok 2006/2007 by škola mala začať
už na Tomášikovej, zatiaľ pôsobí na via-
cerých pracoviskách v meste.
Právnickú vysokú školu, ktorá má už za
sebou prvý úspešný rok, založila nezisko-
vá organizácia Bratislavská akademická
spoločnosť. Jej zakladateľmi sú okrem
iných aj ruskí občania, ktorí majú desať-
ročné skúsenosti s vedením Inštitútu biz-
nisu a práva v Moskve. V roku 2003
vznikla akademická spoločnosť, v júni
2004 už mala akreditáciu. V prvom roku
študovalo v jej laviciach okolo 450 štu-
dentov práva, tí sú dnes už druháci a pri-
budlo k nim ďalších 450 kolegov - prvá-
kov, na fakulte ekonomiky v súčasnosti
študuje 160 študentov prvého ročníka. 
Člen správnej rady, právnik Ján Čarno-
gurský starší nás informoval, že ambíciou
inštitútu je splniť čo najskôr podmienky
na to, aby školu zaradili medzi univerzity
a v tom prípade sa aj premenuje na Brati-
slavskú univerzitu. Ako povedal ďalej,  je
to vonkajšia ambícia, vnútornou je pripra-
viť čo najlepších odborníkov pre svet
komplikovaných právnych a ekonomic-
kých vzťahov, preto sem pozývajú pred-
nášať pedagogické kapacity v oboch
odboroch z Česka, Rakúska a Nemecka.
Škola je tiež zrejme prvou inštitúciou na
Slovensku, ktorá s predstihom reaguje na
smernicu Európskeho spoločenstva o
dvojjazyčnosti vysokoškolákov. Túto
smernicu majú členské štáty únie naplniť
do roku 2010. Organickou súčasťou aka-
démie je Jazykové centrum, ktoré vytvá-
ra predpoklady, že práve z tejto školy
vzídu prví absolventi spĺňajúci túto po-
žiadavku. (gub) 
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Príprava projektu obnovy problémovej 
križovatky vo Vrakuni stále pokračuje
VRAKUŇA
Križovatka ulíc Hradská - Ráztočná -
Podunajská vo Vrakuni sa v budúcom
roku dočká kompletnej rekonštrukcie,
po ktorej by sa mala podstatne zvýšiť
bezpečnosť dopravy v tejto lokalite.
O stav prípravy tejto stavby sme sa začali
zaujímať na základe podnetu našej čitate-
ľky z Podunajských Biskupíc, ktorá nás
upozornila, že prejsť v rannej špičke
autom cez túto križovatku od Dvojkrížnej
ulice smerom cez Malý Dunaj na Hradskú
ulicu je umením a na bicykli prinajmen-
šom riskantné. Ako nás informoval riaditeľ
mestskej organizácie Generálny investor
Bratislavy Kamil Beladič, v súčasnosti je
spracovaná projektová dokumentácia pre
územné rozhodnutie. „Získavajú sa stano-
viská zainteresovaných organizácií k pri-
pravovanej výstavbe,“ povedal nám. „Po
získaní vzťahu k pozemkom a vydaní sta-
vebného povolenia bude rekonštrukcia
začatá i dokončená v roku 2006.“ 
Cieľom rekonštrukcie je uviesť tento
dopravný uzol do stavu vyhovujúceho

požiadavkám nového Generelu dopravy
mesta a mestskej časti Vrakuňa. Zvýši sa
úroveň organizácie dopravy a vylúčia sa
kolízne body. Zvýšením priepustnosti kri-
žovatiek sa skráti pobyt vozidiel a zníži sa
množstvo emisií. Oddelením pešej a cyk-
listickej dopravy pri hlavnom dopravnom
priestore  mosta a komunikácií sa zvýši
mobilita a bezpečnosť všetkých účastní-
kov dopravy. Zriadením mimoúrovňového
prejazdu pod mostným objektom pre cyk-
listov na medzinárodnej cyklistickej trase
sa zvýši bezpečnosť a plynulosť dopravy.
„Nové umiestnenie parkovísk, zvýšenie
počtu stojísk a oddelenie od priebežnej
dopravy iba s pravostranným odbočením
výrazne zvýši bezpečnosť a skrátia sa
dopravné vzdialenosti k spoločenským
centrám v priestore výstavby,“ uviedol K.
Beladič. Ako dodal, vybavením voľných
plôch zeleňou sa zvýši aj estetika životné-
ho prostredia na tomto území.
Stavbu tvorí dopravný uzol zberných
miestnych komunikácií. Začína sa most-
ným objektom cez Malý Dunaj na Hrad-

skej ulici a končí sa križovatkou Hradskej
a Podunajskej ulice. V trase je styková kri-
žovatka s Ráztočnou ulicou a Dvojkríž-
nou ulicou, ktorá má nevyhovujúce pa-
rametre. Hradská ulica je v časti mosta cez
Malý Dunaj prieťahom cesty II. triedy
číslo 572, ktorý pokračuje odbočkou
vľavo po Ráztočnej ulici. Pokračovanie
Hradskej ulice od križovatky s Ráztočnou
ulicou spolu s Podunajskou a Dvojkrížnou
sú zbernými miestami komunikácie s
účasťou mestskej hromadnej dopravy.
Dôležitou súčasťou stavby sú združené
dopravné pásy cyklistickej a pešej dopra-
vy ako súčasť nadregionálnej Podunajskej
a Považskej cyklistickej trasy. Podľa slov
K. Beladiča sú súčasťou riešenia i vyvola-
né úpravy na jestvujúcich inžinierskych
sieťach zasiahnutých rekonštrukciou
pozemných komunikácií a mosta cez
Malý Dunaj. Investorom obnovy je mesto
Bratislava, projektovú dokumentáciu
zabezpečuje projektová organizácia Ban-
ské stavby Bratislava ako víťaz verejného
obstarávania. Juraj Handzo

IZOLAČNÉ
DVOJSKLO
do pôvodných okien

� zateplenie
� zvuková izolácia

� obmedzenie rosenia
Prevádzame aj celkové

utesnenie a nastavenie okien

0905 712 602

CONTINENT FINANCIAL GROUP, s.r.o. 
Vás pozýva na seminár

Ako zarábať 
na devízových trhoch

Miesto a termín: hotel Astra, 22. 10. 2005 o 10.00 h
Prihlášky, informácie: skolenie@forexonline.sk

alebo 0905 385 528, 0905 561 669

Komunikáciu na nábreží rozširujú, pretože vybudovanie svetelnej signalizácie na križovatke s Rigeleho ulicou si tu vyžia-
da zriadenie samostatného odbočovacieho pruhu. FOTO - Oto Limpus
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Na Rusovskej
chráni chodcov
svetlo
PETRŽALKA
Nová doplnková osvetľovacia sústava
pribudla v záujme zvýšenia bezpeč-
nosti chodcov na jednom z najfrekven-
tovanejších priechodov pre chodcov
pri zastávke MHD Jungmannova na
Rusovskej ceste.
Cieľom nového zariadenia bolo zvýšiť
viditeľnosť, a tým aj bezpečnosť chodcov
na priechode tak, aby ich zreteľnejšie
videli ostatní účastníci cestnej premávky,
najmä motoristi. Priechod na Rusovskej
ceste je špecifický tým, že je situovaný
medzi dvoma zastávkami MHD a pretína
v oboch smeroch dva jazdné pruhy, pri-
čom krajný je vyhradený pre mestskú hro-
madnú dopravu. Priechod je v strede roz-
delený ostrovčekom. Riešenie nového
osvetlenia je založený na využití pozitív-
neho kontrastu, pretože verejné osvetlenie
využíva na rozoznávanie prekážok nega-
tívny kontrast (tmavá prekážka na svetlej
vozovke). Na dosiahnutie efektu boli pou-
žité svietidlá so špeciálnou optikou,
umiestnené pri priechode, ktoré lokálne
zvyšujú hladinu osvetlenia. Na inšta-
lovanie doplnkovej osvetľovacej sústavy
bolo treba vytvoriť dve nové svetelné
miesta na nových stožiaroch a premiestniť
existujúce dopravné značky. Nasmerova-
nie osvetlenia priamo na priechod pre
chodcov a nové dopravné značenia umož-
ňuje vodičom reagovať na chodcov z
dostatočnej vzdialenosti. (ver) 

Samospráva
kraja od januára
vo svojom
BRATISLAVA
Krajská samospráva prežila vlastne
celé svoje prvé funkčné obdobie v pro-
vizóriu, bez vlastných priestorov. Táto
etapa sa pomaly chýli ku koncu a
posledné zasadnutie prvej krajskej
samosprávy by malo byť už vo vlast-
nom.
Úrad Bratislavského samosprávneho
kraja sídli od svojho zriadenia v roku
2002 v prenajatých priestoroch, v súčas-
nosti na Trnavskej ceste. Napriek pribú-
dajúcim administratívnym priestorom v
Bratislave sa nemohol uchýliť do svojho
- nové administratívne centrá cenami
vysoko prevyšujú rozpočtové možnosti
samosprávy. Otázka sa stala naliehavou,
čo vyústilo do rozhodnutia krajského
zastupiteľstva o stabilizácii sídla kraja. 
Z troch variantov - výstavba novej budo-
vy v Rači, rekonštrukcia Domova mláde-
že na Račianskej a kúpa budovy bývalé-
ho okresného úradu - nebolo nič a tak
vedenie úradu hľadalo ďalej. Napokon sa
našlo riešenie v kúpe budovy na Drieňo-
vej 7 za 91 miliónov korún, ktorá sa aj s
priľahlými pozemkami na prelome rokov
dostala do vlastníctva Bratislavského
samosprávneho kraja. 
Jej rekonštrukcia sa začala okamžite s
tým, že do konca roka by sa do nej mal
presťahovať nielen úrad, ale aj kancelá-
rie, rokovacia sála zastupiteľstva, tri ško-
liace strediská pre projekty z fondov
Európskej únie, výstavná miestnosť a
tiež kancelária Centrope (regionálne zo-
skupenie Viedeň, Bratislava, Burgen-
land, Dolné Rakúsko, Györ-Moson-Sop-
ron, Trnava, južná Morava - Brno).
Budova je dostatočne vybavená parkova-
cími miestami a má aj podzemné parko-
viská pre BSK. Návratnosť celého pro-
jektu je do deviatich rokov. (gub)

Základná škola na Lazaretskej končí,
žiaci i učitelia z nej doslova utekajú 
STARÉ MESTO
Kedysi vychytená Základná škola na
Lazaretskej číslo 3 je v rozklade. Do
iných škôl z nej odišlo veľké množstvo
žiakov, výpovede dalo alebo dostalo
viacero pedagogických pracovníkov.
Rodičia žiakov, ktorí sa obrátili na našu
redakciu, upozornili, že za tento stav je do
značnej miery zodpovedná riaditeľka
školy Eva Šestáková. Dali nám k dispozí-
cii podpisové hárky, v ktorých rodičia
odôvodňujú odchod svojich detí arogant-
ným prístupom riaditeľky, jej zlými
vzťahmi s pedagogickými pracovníkmi,
celkovou nespokojnosťou s jej prístu-
pom, nepedagogickým a necitlivým prí-
stupom k deťom i bezdôvodným prepu-
stením vychovávateľky. „Zo školy odišlo
toľko žiakov, že niektoré ročníky celkom
chýbajú,“ povedali nám rodičia, podľa
ktorých začali žiaci i učitelia zo školy ute-
kať už pred piatimi rokmi. Príčiny vidia
práve v „diktátorskom prístupe“ riaditeľ-
ky. Pre množstvo sťažností i pre zlé hos-
podárenie ju ešte pred tromi rokmi chcel
vtedajší zriaďovateľ školy, Okresný úrad
Bratislava I, odvolať. Po prechode kom-
petencií zo štátnej správy na samosprávu
sa zriaďovateľom školy stala mestská
časť Bratislava - Staré Mesto, tá však
podľa rodičov „nič nepodnikla“ a úpadku
školy sa iba „nečinne prizerala“. Medzi-
tým odchody žiakov pokračovali a dnes
sa situácia vyhrotila natoľko, že ostali len
štvrtáci, siedmaci, ôsmaci a deviataci.

„Pokiaľ ide o druhákov, kvôli riaditeľke
odišla naraz celá trieda,“ povedali nám
rodičia. Vyslovili podozrenie, že dianie na
škole nie je náhoda, ale že sú snahy čo
najviac znížiť počet žiakov v škole preto,
aby vznikol taký stav, že bude možné
ekonomicky odôvodniť jej zrušenie a
uvoľniť si tak ruky pre možný predaj
budovy, ktorá je vzhľadom na svoju polo-
hu v absolútnom centre nesporne veľmi
lukratívnou nehnuteľnosťou.
Vedúci referátu komunikácie s verejnos-
ťou staromestského miestneho úradu Sta-
nislav Jurikovič priznal, že návrh organi-
zácie školy na školský rok 2005/2006
predpokladal 9 tried s predpokladaným
počtom 198 žiakov. Tvrdí, že  „vzhľadom
na demografický vývoj sa prejavil úbytok
žiakov za uplynulé 3 roky  aj na ZŠ Laza-
retská 3“. Deklarovaný počet žiakov k
začiatku školského roku 2005/2006 sa
podľa neho vedeniu školy nepodarilo sta-
bilizovať. „K dnešnému dňu evidujeme
na škole 60 žiakov,“ uviedol. „Tento
počet predstavuje neplnoorganizovanú
ZŠ. Vzhľadom na počet žiakov nastali
zmeny v počte pedagogických aj nepeda-
gogických pracovníkov. Pracovnoprávne
vzťahy sú v plnej kompetencii riaditeľky
školy, ktorá je štatutárom školy s právnou
subjektivitou. Prehlásenie žiaka na inú ZŠ
je na slobodnej voľbe rodiča a zriaďova-
teľ, ktorým je mestská časť Bratislava -
Staré Mesto, nemá možnosť túto skutoč-
nosť ovplyvniť.“

S. Jurikovič reagoval aj na vyslovené
podozrenia o možných motívoch celého
diania v škole. „Mestská časť Bratislava
- Staré Mesto prevzala budovu a poze-
mok zverovacím protokolom do správy
nehnuteľností škôl a školských zariade-
ní,“ konštatoval. „V prípade, že sa nebu-
de využívať budova pre potreby výchov-
no-vzdelávacieho procesu nehnuteľnosť
sa vráti vlastníkovi, t. j. mestu Bratislava,
pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak. Zo
strany zriaďovateľa  a z vyjadrení pána
starostu Petra Čiernika bolo viackrát
deklarované, že nie je záujem o rušenie
škôl a školských zariadení na území MČ
Bratislava - Staré Mesto. Vzniknutá sku-
točnosť zintenzívni postupy pri riešení
investičného zámeru združiť finančné
prostriedky s investorom a zabezpečiť
rekonštrukciu budovy školy s tým, že
investor by zrekonštruoval a dobudoval
hlavnú budovu z Lazaretskej ulice tak,
aby kapacitne vyhovovala terajším pod-
mienkam školy a súčasne v časti stavby
zo strany Lazaretskej by mohol realizo-
vať svoj investičný zámer. Prioritou je
obnova a dobudovanie budovy na fungo-
vanie školy.“
Viac o investorovi a jeho zámeroch, ani o
tom, prečo nechala mestská časť Staré
Mesto na čele so starostom P. Čiernikom
školu na Lazaretskej ulici tak dlho upa-
dať, sme sa nedozvedeli. K téme sa ešte
vrátime. Juraj Handzo

FOTO - Oto Limpus
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Deň bez áut -
v Bratislave 
nič nové
BRATISLAVA
Aj tento rok počas Európskeho týždňa
mobility a Dňa bez áut si predstavitelia
mesta nechali ujsť možnosť verejne
jasne a rozhodne ukázať to, čo na pa-
pieri deklarujú už niekoľko rokov: Pod-
porovanie verejnej dopravy a reguláciu
individuálnej automobilovej dopravy. 
Predsa sa tu čosi deje. Čo je naozaj dobre
viditeľné, je to, že si mesto buduje nový
imidž - ale iba na pritiahnutie turistov. Aký
má mesto obraz v očiach svojich obyvate-
ľov, nie je dôležité. Dôkaz je hneď za his-
torickým jadrom. V širšom centre mesta aj
napriek informačnému parkovaciemu sys-
tému, ktorého cieľom je umožniť neob-
medzene využívať automobil na jazdy do
centra a zvyšovať jeho zaťaženie, naďalej
bujnie nedovolené parkovanie na chodní-
koch a trávnikoch. Predstaviteľom mesta
sa zdá neetické zarábať na notoricky nedis-
ciplinovaných vodičoch odtiahnutých áut,
len či si to myslia aj mamičky s kočíkmi,
ktoré musia obchádzať nedovolene stojace
autá cez vozovku. Pokuty by mohli ísť na
systematické riešenie tohto problému.
Mesto pripravuje a realizuje viaceré dop-
ravné stavby, čím zvyšuje ponuku pre ná-
rast individuálnej automobilovej dopravy
a zároveň ignoruje, že popri nich alebo v
ich blízkosti vedú alebo by mali viesť cyk-
lotrasy. Pri predĺžení Tomášikovej mesto
odmietlo zároveň riešiť aj cyklotrasu, kto-
rá je popri tejto ulici dlhodobo plánovaná.
Zdá sa, že rovnako to bude aj v prípade
rozšírenia Prístavnej ulice a plánovanej ľa-
vobrežnej Dunajskej cyklistickej cesty.
Niet sa čo čudovať, pretože ju bude prav-
depodobne pripravovať spoločnosť Metro
Bratislava, a. s., ktorá ešte pred výstavbou
piateho mosta nereagovala na upozorne-
nia, že z mosta sa budú cyklisti chcieť
dostať bezpečne nielen k Dunaju ale aj na
Košickú alebo do iných priľahlých ulíc.
Kontroverzný bol aj otvárací ceremoniál
mosta, ktorého s nadsadením povedané
„jednodňové sprístupnenie pre peších, kor-
čuliarov a cyklistov a potom nikdy viac“ je
ranou pod pás udržateľnej dopravnej poli-
tike. V médiách sa objavovalo niekoľko
tendenčných správ o odľahčení dopravy
vplyvom fungovania mosta. Zo skúsenos-
ti zahraničných miest tu môžeme čoskoro
očakávať nové dopravné problémy. 
Udivuje konanie Dopravného podniku
Bratislava, a.s., ktorý na obyvateľoch Petr-
žalky bez dostatočnej informovanosti me-
tódou pokus-omyl skúma prepravné vzťa-
hy a zrejme aj správanie ľudí v záťažových
situáciách. Za všetko hovorí komentár isté-
ho týždenníka „časť ľudí sa nechá odov-
zdane unášať linkou“. Na druhej strane
nespochybniteľné sú dôvody zmien, chýba
však ich objektívne zhodnotenie. 
Ako jednu z mála pozitívnych vecí možno
uviesť nedávne otvorenie Petržalského
korza s cyklotrasou. Aj tu sa však nájde
chyba krásy, keď sa cyklotrasa končí pred
petržalskou stanicou a nie je primerane
cyklistom riešená až za Dolnozemskú
cestu, čím by mohla slúžiť nielen zahranič-
ným cykloturistom a obyvateľom Dvorov,
ale aj obyvateľom Lúk. 
Bratislava a nepochybne celé Slovensko
vzhľadom na „hviezdne“ umiestnenie na
chvoste krajín podporujúcich udržateľnú
dopravu v Európskom týždni mobility (až
dve participujúce mestá), ešte niekoľko ro-
kov bude v oblasti udržateľnej dopravy
čiernou ovcou v Európskej únii. Budeme
si musieť asi ešte počkať, kým sa nájde
dostatok nielen politickej vôle na zmenu.
Času nemáme nazvyš. Patrik Martin,

predseda združenia BicyBa

To, čo sa deje okolo Základnej školy na Lazaretskej ulici, vyvoláva viaceré otázniky. Neskrýva sa za jej úpadkom zámer
súčasného vedenia mestskej časti Staré Mesto zrušiť školu a potom sa prebytočnej budovy v lukratívnej časti mesta zbaviť
- napríklad odpredajom vopred určenému záujemcovi? FOTO - Oto Limpus
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Lamač si prispel
a bude mať tiež
pešiu zónu
LAMAČ
Ktovie, v akom stave boli chodníky i
vozovka na Vrančovičovej ulici, po-
chopí, prečo zvolal starosta Peter
Šramko začiatkom septembra zastupi-
teľstvo na mimoriadne zasadnutie.
Išlo totiž o dotáciu z rozpočtu mestskej
časti vo výške pol milióna korún v pro-
spech mesta na rekonštrukcie oboch
chodníkov. „Museli sme dôkladne zrátať
všetko, čo sme mali k dispozícii, pre-
svedčiť sa, že budeme mať dosť peňazí,
aby táto transakcia neohrozila chod našej
mestskej časti,“ hovorí prednosta úradu
Branislav Masár. 
Rekonštrukciu povrchu vozovky a chod-
níkov malo po generálnej oprave kanali-
zácie a vodovodu urobiť mesto, ale
nemalo na to dosť peňazí. Lamačania sa
preto rozhodli dať, koľko môžu, aby
pomohli priviesť na svet aspoň prvý úsek
medzi Hodonínskou a Borinskou ulicou.
Do konca tohto roku by mal byť tento
úsek obojstranne vydláždený zámkovou
dlažbou. Poslanci aj našli spôsoby, ako
takýto mimoriadny výdavok nahradiť -
objavili dve cestičky v kapitole bežných
príjmov, a tak úsporami v investičnej
oblasti tento schodok vyrovnajú. 
Pol ulice nie je celá pešia zóna, Lamača-
nia však myslia aj do budúcnosti, a preto
odporučili starostovi požiadať zástupcov
magistrátu o vyčlenenie prostriedkov na
rekonštrukciu druhej polovice ulice, ktorá
by sa mala robiť na rok. (gub)

Na pešiu zónu
vyčlenili deväť
miliónov
KARLOVA VES
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Karlova Ves schválilo na svojom
zasadnutí návrh na úpravu bežného a
kapitálového rozpočtu Karlovej Vsi na
rok 2005. 
„Hospodárenie mestskej  časti Karlova
Ves sa vyvíja pozitívne,“ uviedol Bystrík
Hollý, starosta mestskej časti Karlova
Ves. Mestská časť investovala v tomto
roku najmä do občianskej vybavenosti.
Ďalším bodom zasadnutia bol návrh na
úpravu rozpočtu cestného fondu mest-
skej časti na rok 2005. Pri zostavovaní
rozpočtu cestného fondu na rok 2005 sa
na dokončenie pešej zóny medzi Pribišo-
vou ulicou a Ulicou Ľ. Fullu uvažovalo o
sume deväť miliónov korún. Úprava roz-
počtu zohľadňuje skutočnosť, že pri uza-
tvorení dodávateľskej zmluvy bola táto
suma o dva milióny korún nižšia. Záro-
veň zastupiteľstvo navrhlo úpravu - pou-
žiť tieto peniaze na nepredvídané staveb-
né akcie a dobudovanie parkovísk na
Tilgnerovej a Silvánskej ulici. Tento
návrh rovnako schválila väčšina poslan-
cov miestneho zastupiteľstva. (ver)  

Komfort občana
chce viac než
predajne
KARLOVA VES
V Karlovej Vsi sú už len tri lokality na
dostavbu obytných blokov - Nové bra-
tislavské centrum, svah medzi ulicami
Jána Stanislava a Karloveskou a troj-
uholník pod Hlaváčikovou - ale na
všetkých sa pracuje.
Samospráva dôrazne trvá na tom, aby v
nich dominovali priestory na šport a rek-
reáciu. Podľa karloveského starostu Byst-
ríka Hollého totiž veľkopredajne dnes už
nepredstavujú občiansku vybavenosť, na
to slúžia obchodné reťazce,  a menšie
obchody slúžia predovšetkým na to, aby
mali občania možnosť doplniť si malé
medzery v domácich zásobách. „Každý
zabúda na to, že viacpodlažná bytová
výstavba nesie so sebou tlak na občiansku
vybavenosť a že občianskou vybavenos-
ťou dneška a budúcnosti je priestor na
šport, oddych, rekreáciu,“ mieni starosta
a pokračuje: „Karlova Ves má dostavané
takmer všetko, ale rekreačných priestorov
je menej, ako si žiada počet obyvateľov.
Preto by sme chceli v cípe pod Hlaváči-
kovou športový komplex.“
Aj keď má dostavba v Karlovej Vsi rých-
le tempo, pod Hlaváčikovou ulicou ich
zrejme čaká zdržanie - ako vysvetľuje
prednosta úradu Jozef Harvančík, nie sú
vysrovnané pozemky. Skoršie naplnenie
vízie o rekreačnom zázemí vidí v pries-
toroch Nového bratislavského centra,
ktoré by už o dva roky malo nadviazať na
korzo, ktoré mestská časť dobuduje do
týchto Vianoc. K budovaniu športovísk
chcú zaviazať aj investorov v príslušných
lokalitách. Prednosta zdôrazňuje, že tento
zámer by podporila aj zmena územného
plánu na hornom konci Líščieho údolia,
na ktorej mestská časť v súčasnosti už
pracuje. (civag)

BRATISLAVA
Mestské časti nesúhlasia s rozhodnutím
mestského zastupiteľstva, podľa ktoré-
ho bude výber dane z nehnuteľností
uskutočňovaný centrálne, teda na bra-
tislavskom magistráte. Vnímajú to ako
prejav rastúcej centralizácie moci. 
Zhodli sa na tom účastníci konferencie
Regionálneho združenia mestských častí
mesta Bratislavy, ktorá bola minulý pia-
tok. Zúčastnili sa na nej starostovia mest-
ských častí a niektorí zástupcovia starostu.
Tí vyjadrili nesúhlas s postupom mesta,
pretože daň vyberali mestské časti od ich
vzniku. Tento spôsob im podľa starostov
umožňoval napĺňať princíp samosprávy -
zabezpečovať veci verejné v bezprostred-
nom vzťahu a styku s obyvateľmi, resp. s
tými, ktorí majú v mestskej časti nehnu-
teľnosť. Teda nerozdeľoval práva a povin-

nosti týchto subjektov medzi hlavné
mesto a mestské časti.  Tým, že miestne
dane a poplatky platili mestskej časti, mali
právo požadovať od mestskej časti zabez-
pečovanie vecí verejných.
„Mestské časti zabezpečujú v rámci
samosprávnej pôsobnosti napr. ochranu a
vytváranie životného prostredia, utvárajú
podmienky na vzdelávanie, kultúru a
šport,“ uvádza sa vo vyhlásení starostov.
„Spravujú miestne komunikácie III. a IV.
triedy vrátane chodníkov a parkovísk,
zabezpečujú čistotu a verejný poriadok,
vykonávajú bezprostrednú sociálnu sta-
rostlivosť, najmä v oblasti poskytovania
sociálnych dávok a opatrovateľskej služ-
by, starostlivosť o dôchodcov a ďalšie
funkcie. Okrem toho vykonávajú i ťažis-
kové úlohy prenesenej štátnej správy, ako
je základné školstvo a materské školy,

územné plánovanie a vydávanie staveb-
ných povolení, civilnú ochranu a celý rad
ďalších úloh, ktoré hlavné mesto prenies-
lo na mestské časti. Mnohé z nich sú i
nepopulárne. Teda hlavné mesto úlohy
prenieslo na mestské časti, avšak spravo-
vanie dane nie.“ 
Mestské časti tvrdia, že im nejde len o
finančné prostriedky, ale tiež o bezpro-
stredný styk s daňovým poplatníkom. Sta-
rostovia prejavili obavy z rastúcej „centra-
lizácie moci,“ ktorá by bola v rozpore s
celoštátnou tendenciou decentralizácie
verejnej správy a jej subsidiarity. Príkla-
dom toho je centralizácia dane. „Tieto
snahy sú o to zarážajúcejšie, že sa usku-
točňujú pod vedením primátora, ktorý ako
dlhoročný starosta Starého Mesta bol proti
centralistickým snahám predchádzajúcich
primátorov,“ zdôraznili. (brn)

BRATISLAVA
Podľa názoru primátora Bratislavy
Andreja Ďurkovského je uznesenie
mestského zastupiteľstva o správe dani
z nehnuteľností v hlavnom meste od
roku 2006 aj v súlade so zákonom o
miestnych daniach, a rešpektuje aj
skutočnosť, že príjem z tejto dane bol
doteraz dôležitou súčasťou rozpočtov
mestských častí.
Podľa zákona je jednoznačne správcom
dane z nehuteľností - a teda aj jej príjem-
com - obec, a to v ktorejkoľvek z vyše
2860 obcí a miest na Slovensku, v Brati-
slave teda hlavné mesto, a nie mestské
časti. Primátor však presadil, aby aj po
roku 2005 mali mestské časti garantova-
ný príjem z rozpočtu hlavného mesta (t. j.
z podielu na príjmoch z daní fyzických
osôb, dane z nehnuteľností a valorizácie
platov zamestnancov v školstve) na úrov-
ni predchádzajúcich rokov, teda cca 1,3
až 1,5 miliardy korún v úhrne. Mestské
časti teda aj po roku 2005 neprídu skrátka

a budú participovať na príjmoch z roz-
počtu mesta.
Podľa primátora nie je pravda, že nový
systém správy dane z nehnuteľností je
centralizáciou, ktorá prinesie zhoršenie
služieb pre občana. Ak budú mestské
časti ochotné spolupracovať, občan si
zmenu ani nevšimne. Naďalej si bude
plniť ohlasovaciu povinnosť k dani na
tých istých miestach ako doteraz. Bude
vytvorená iba centrálna evidencia daňov-
níkov, tak ako v ktoromkoľvek inom
meste na Slovensku, a daňové pracovisko
magistrátu na Bazovej ulici, ktoré bude
riešiť napr. také prípady, keď občan vlast-
ní rôzne nehnuteľností v rôznych mest-
ských častiach (napr. záhradku v DNV a
byt v Karlovej Vsi).
Starostovia nemajú najmenší dôvod
domnievať sa - a tento názor podsúvať
verejnosti - že magistrát prechod správy
dane z nehnuteľností na hlavné mesto z
mestských častí nezvládne, a preto ju
musia naďalej spravovať oni, upozorňuje

ďalej primátor A. Ďurkovský. Magistrát
sa vlani musel podľa neho veľmi rýchlo
vyrovnať s množstvom zmien súvisiacich
s prijatím zákonov týkajúcich sa reformy
verejných financií a urobil to tak, že
občan si to v podstate ani nevšimol.
Magistrát už pred dvoma rokmi otvoril
pracovisko prvého kontaktu Služby obča-
nom, ktoré teraz kopírujú vo viacerých
mestách Slovenska (Trenčín, Nitra) ale aj
mestských častiach Bratislavy (Staré
Mesto).
„Po reforme verejných financií (fiškálnej
decentralizácii) pred rokom a zrušení
účelových štátnych dotácií sa daň z
nehnuteľností mala stať jedným z kľúčo-
vých príjmov pre rozpočty miest, ktorým
si výpadok mali nahradiť. V takejto situá-
cii hlavné mesto jednoducho musí mať
kontrolu nad správou dane z nehnuteľ-
ností, aby mohlo zabezpečovať základné
funkcie mesta pre občanov, najmä verej-
nú dopravu,“ tvrdí primátor Bratislavy
Andrej Ďurkovský. (brn)

Starostom sa nepáči centrálny výber daní
a primátor podľa nich centralizuje moc

Primátor Bratislavy obavy starostov
opakovane odmieta ako neopodstatnené

Zámocká ulica je verejná komunikácia,
značka Zákaz vjazdu je tam nelegálne 
BRATISLAVA
Na začiatku Zámockej ulice je osade-
ná dopravná značka Zákaz vjazdu,
ktorej umiestnenie magistrát nepovo-
lil. Mesto už začalo proti Zámockej
spoločnosti, ktorá tam značku umiest-
nila, správne konanie.  
„Zámocká ulica je verejná miestna komu-
nikácia II. triedy, je zaradená v sieti miest-
nych komunikácií  a nie je možné ju svoj-
voľne uzavrieť,“ povedala nám hovorky-
ňa magistrátu Eva Chudinová. Ako doda-
la, v operatívnej komisii pri magistrátnom
oddelení dopravy nebola prerokovaná ani
predložená požiadavka na zmenu doprav-
ného režimu. Mesto ako príslušný cestný
správny orgán začalo správne konanie
proti Zámockej spoločnosti, ktoré stále
pokračuje. Podľa nej je dopravné značenie
osadené neoprávnene. Keďže Zámocká
spoločnosť nemá povolenie ani na rozko-
pávku, aj z tohto dôvodu proti nej mesto
ako príslušný cestný správny orgán začína
správne konanie. „Na Zámockej ulici platí
organizácia dopravy schválená 24. febru-
ára 2004, podľa ktorého je Zámocká ulica
prejazdná a v jednom úseku jednosmer-
ná.“ zdôraznila E. Chudinová. (lau)

FOTO - Oto Limpus

          

Square Dance 

   Round Dance 
 

Tanečný kurz pre každého! 
 

Vstup zadarmo na prvé hodiny 12. a 19.10.  
o 18:00 v EkoIuvente na Búdkovej č. 2. 

Cena: 500,-Sk na štvrťrok 

Info: 

0905  758 981 - Katka, www.karolina.sk 
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Ohlasy na nové linkovanie MHD
AD: NOVÉ LINKOVANIE MHD
Nové linkovanie bratislavskej MHD,
ktoré vstúpilo do platnosti presne pred
mesiacom, vyvolalo množstvo reakcií.
Najviac je, pochopiteľne, tých nespo-
kojných, najviac kritických ohlasov
prišlo z Petržalky. 

Prestupovanie 
je lotéria
Všimol som si, že autobusy sú načasova-
né tak, aby sa dalo pekne na papieri
prestupovať. V realite však nastáva ve-
ľakrát pravý opak.
Autobus vidím v diaľke ako odišiel, alebo
práve odchádza zo zastávky. Musím preto
obyčajne 10 minút čakať na ďalší. Nedalo
by sa to trochu posunúť, lebo je to naozaj
lotéria. Ak sa to nedá, navrhujem, aby sa
vodiči MHD nebáli otvárať dvere. Často
sa mi stáva, že chcem prestúpiť na autobus
ale vodič má zatvorené dvere. Čaká, až
autobus odíde. Potom ich víťazoslávne
otvorí. Milan Urbe, Bratislava

Stačilo pridať
dve linky
Nevyhovuje mi, že sa občan Starého
Mesta nedostane bez prestupu do
nemocnice Antolská. Linky 93 a 83 boli
úplne výborné. Cesty neboli preplnené. 
Podľa mňa by miesto chaotických zmien,
stačilo pridať podobne dve linky, ktoré
by chodili po Moste Apollo. Iba že by
zmena nemala poslúžiť občanom Brati-
slavy a má slúžiť na sťaženie prístupu
občanov Petržalky do centra mesta 

Mário B., Staré Mesto

Hovorí sa 
len o Petržalke 
Stále sa hovorí len o Petržalke, ako keby
iné časti v Bratislave neexistovali. No
mať zjednodušene povedané „spoj z
každej ulice v Petržalke do každej mest-
skej časti“ je podľa mňa luxusom. Veď
väčšina ľudí musí pri cestovaní prestu-
povať. Takže myslím si, že aj Petržalča-
nia si môžu zvyknúť. 
Električkové spoje Dúbravky do centra -
do Starého Mesta, sú v podstate dobré.
Akurát to strašne dlho trvá. Neviem prečo
musia stáť pri „každom stĺpe“ Pamätám si
časy, keď chodili zrýchlené spoje. Nieke-
dy nie sú správne nastavené intervaly,
najmä pri cestovaní z mesta opačným
smerom. Napríklad 1 a 12 nie sú podľa
mňa dostatočne koordinovane, pritom na
väčšej časti idú po tej istej trase. Je takisto
nelogické, aby jednotka bola spojom na
železničnú stanicu. Chcel by som vidieť

toho človeka, ktorý by cestoval z Dúbrav-
ky na železničnú stanicu jednotkou.
Oveľa horšie je to pri cestovaní z Dúbrav-
ky na Trnavské mýto. Tým sa nikto z
kompetentných nezaoberá a pritom si
myslím, že túto trasu absolvuje dosť veľa
cestujúcich. No riešia sa otázky, či bude
niekto z Petržalky cestovať o päť minút
viac, alebo či nebodaj nebude musieť pre-
sadať. Ľubomír Vavrovič, Dúbravka

Banská Bystrica 
môže závidieť 
Som študentka na Univerzite Mateja
Bela v Banskej Bystrici a rada by som
reagovala na mnohé články, ktoré som
si prečítala v súvislosti so zmenami
MHD v Bratislave. 
Veľa občanov je nespokojných, ale cesto-
vanie v Bratislave je oproti cestovaniu v
Banskej Bystrici úplne bezproblémové. V
Banskej Bystrici sa počas roka až dvakrát
menili ceny cestovného. Nakoniec to
zostalo na úrovni 15 Sk pre dospelého a
7,50 pre dieťa. Lístky nie sú prestupné.
Nastupujeme prednými dverami a pri kaž-
dom nástupe si vždy musíme kúpiť lístok
u vodiča. Žiadne cestovanie pre dôchod-
cov nad 70 rokov zadarmo, jeden lístok
stojí 5 Sk. Dokonca aj ZŤP platia 1 Sk.
Nastupovanie prednými dverami značne
spomaľuje dopravu. Pätnásťminútové
nastupovanie na zastávke nie je ničím
výnimočným. Čerešničkou na torte je zru-
šenie nočných spojov, po pol jedenástej sa
v Bystrici MHD nikam nedostanete, preto-
že žiadna nechodí. Banská Bystrica sa roz-
lohou ani počtom obyvateľom Bratislave
nevyrovná, nedá sa teda MHD dokonale
porovnávať. MHD v žiadnom meste a v
žiadnom prípade nemôže byť zisková. Štát
a hlavne mestá musia mať samy záujem
rozvíjať, skvalitňovať a sprístupniť MHD
občanom, aby odľahčili mestá od automo-
bilov, zápch a smogu. 

Michaela, Bratislava/Banská Bystrica

Je to skryté
zdražovanie?
Cestujem na trase Petržalka – Vrakuňa.
Pamätám sa na spoj č. 97 - chodil cez
víkendy 4-krát za hodinu pred úpravou
spoj č. 97 - chodil cez víkendy 3-krát za
hodinu, teraz  premenovaný spoj č. 87 -
chodí cez víkendy 2-krát za hodinu, takže,
aké je to zlepšenie cestovania? Teraz spoj
č. 87 chodí cez pracovné dni 3-krát za
hodinu, je to spoj z Vrakune, Podunaj-
ských Biskupíc, Dolných honov, Medzi-
jarkov do Petržalky, z takých veľkých síd-
lisk len 3 spoje jednej linky za hodinu,
takže, kde je tu kultúra cestovania? Pred
úpravou mi stačil jeden „polhodinový“ lís-

tok z  Petržalky do Vrakune, teraz po úpra-
ve z Petržalky do Vrakune mi už nestačí,
potrebujem dva lístky alebo jeden hodino-
vý lístok, takže, aké je tu zrýchlenie cesto-
vania ? Je to skryté zdražovanie cestovné-
ho! Ladislav Zmajkovič, Bratislava

Zmyslom je
sťažiť nám život
Nemôžem sa pri novej organizácii
MHD ubrániť dojmu, že zmyslom toho
všetkého bolo sťažiť život obyvateľom
Bratislavy, a to najmä takým, ktorí bý-
vajú v odľahlejších častiach mesta. 
Čím ďalej občan býva, tým väčší problém
má dostať sa do centra, resp. inej časti
mesta. Sú potrestaní dvakrát, raz, že
bývajú ďaleko a druhýkrát, že sa tak ľahko
a už vôbec nie kultúrne do mesta nedopra-
via. Väčšina z nich musí prestupovať, čím
sa stráca čas i peniaze, takže je to jedno-
značne zo strany Dopravného podniku z
hľadiska cestujúceho krok späť. Nerozu-
miem celkom dobre tomu, prečo sa naprí-
klad musela skrátiť konečná linky č. 96 v
Petržalke o dve zastávky a prečo pôvodné
tzv. dlhé autobusy nahradili krátke, ktoré
sú teraz neúmerne preplnené. Ato nehovo-
rím o tom, že väčšina z nich by po serióz-
nej technickej prehliadke nikdy nemohla
brázdiť naše ulice.

Milan Perfecký, Staré Mesto

Inteligent
zvládne aj chaos
Je 5. septembra večer.  S pocitom krás-
ne prežitého dňa kráčam k môjmu petr-
žalskému paneláku. Deň „D“. Toto
označenie neznamená iba výnimočnosť
dnešného dňa, ale symbolizuje aj
dopravu. A práve tá naša bratislavská
MHD bola dnes niečím výnimočná.
Koľko sa toho dnes zmenilo! 
Samozrejme, že všetky zmeny v autobuso-
vých linkách a ich konečných zastávkach
vedú k lepšiemu. Zastávku Vyšehradská
mám z Jasovskej ďaleko, ale to nevadí,
aspoň si zlepším fyzickú kondíciu ranným
behom do práce. Do stredu mesta ide iba
autobus 93 z Vyšehradskej. Autobus 93
netreba nikomu predstavovať, ešte včera
spájal Petržalku od Lúk VIII, Lúk VII, cez
rímskokatolícky kostol, Tesco, Aupark s
Novým mostom,  Zochovou, Hodžovym
námestím a Hlavnou železničnou stanicou.
Dnes sa už teším na zajtra, ako budem pre-
stupovať, aspoň spoznám nových ľudí v
novom autobuse. No, síce ten autobus asi
nebude najnovší, možno bude do neho pri
pršaní aj zatekať, ale z peniažtekov ušetre-
ných vďaka dnešným zmenám sa určite
nakúpia nové autobusy. Zámeno „sa“ je
čarovné, ono vyrieši všetko. A prečo mám

taký dobrý pocit z dnešného dňa? MHD
mi zvýšila sebavedomie: podľa hesla:
„Poriadok je pre hlúpych, inteligent zvlád-
ne aj chaos,“ som si dokázala, kam patrím.
Zvládla som zmenu v autobusových lin-
kách a ochotne som radila dezorientova-
ným cestujúcim. Len škoda, že mi cesto-
vanie trvalo dlhšie ako včera. Ale veď to
predsa nevadí. To sa napraví.

Diana Gibalová, Petržalka

Obnovte radšej
spoj 89!
Kto rozhodoval a schvaľoval zmeny
MHD, nech sa povinne skúsi dostať zo
Železničnej stanice Petržalka na Auto-
busovú stanicu Mlynské nivy. 
Ako mohli zrušiť priame spojenie medzi
týmito cestovnými uzlami? Riešenie je ob-
noviť spoj 89! Jozef Križan, Petržalka

Kde zostal 
zdravý rozum?
Nemôžem sa zbaviť pocitu, že našim
„odborníkom“ sa zasa raz podarila
„analýza“, ktorá mechanicky modelo-
vala realitu na základe nepresných
vstupných údajov a nezohľadňovala iné
parametre, ako hustotu obyvateľstva, a
nepresné výsledky prieskumu vyťaže-
nosti liniek. 
Stačí iba jeden postreh zo zastávky linky
99 pre Terne. Napoly chromý deduško s
barlami bol donútený prestupovať na
linku, ktorá pred tým, než dosiahne
nemocnicu na Antolskej, úplne nelogicky
chodí 20 minút skoro cez celú Petržalku.
Brala expertná skupina do úvahu takú
„maličkosť“, že nemocnica na Antolskej je
špičkové pracovisko, kam cestujú vážne
chorí alebo postihnutí pacienti na vyšetre-
nie? Podľa výsledku nie! Zdravý rozum a
hlavne srdce by autorom jednoznačne
napovedalo, že do nemocnice v niektorých
oblastiach svojej činnosti celoslovenského
významu bude viesť minimálne jedna
priama linka zo železničnej a autobusovej
stanice. Pavol Šucha, Staré Mesto

Tak toto nám 
tu chýbalo
Som spokojný s našou dopravou a hlav-
ne s ľuďmi, ako to vynikajúco  vymys-
leli. Klobúk dole. Už sa nemusíme voziť
len jedným autobusom alebo linkami,
môžeme vyskúšať  konečne aj ďalšie. 
Čo tam, že sa potrebujem dostať inde,
hlavne, že sa veziem, veď si na druhej
zastávke s radosťou tých 10 až 30 minút
počkám na ďalšiu linku. Do práce načas?
Veď si majster, respektíve vedúci zvyknú,

že je to pre naše dobro. Nevedeli sme, čo
nám tu v hlavnom meste chýba, ale teraz to
už vieme. Je to nové linkové vedenie našej
MHD. Matúš Chromek, Bratislava

MHD zostala
nespoľahlivá
Chápem, že zmeny v MHD boli potreb-
né - veď existovalo príliš veľa liniek a
niektorým sa zbytočne prekrývali časti
trás. Navyše, od 5. septembra sa nikto
nevyzná v trasách liniek. V poriadku,
na zmeny sa dá zvyknúť - o polrok si
ľudia nespomenú na pôvodné trasy.
Na čo sa však zvyknúť nedá, je absolútna
nespoľahlivosť! Bola taká vždy, a, bohu-
žiaľ, je taká stále! Hoci ste deklarovali, že
sa to zlepší. Tvrdili ste, že hoci bude treba
častejšie prestupovať, nebude treba tak
dlho čakať na spoj. Veľký omyl! Vždy,
keď sa niekam ponáhľam, musím si urobiť
minimálne 30-minútový náskok - veď čo
keby vynechal prvý spoj, a potom nestí-
ham ten druhý, a možno vynechá aj neja-
ký autobus toho druhého spoja, a potom
budem meškať do cieľa mojej cesty, lebo
bude taký preplnený, že ľudia v ňom budú
stáť len na pol nohy! Pritom by ste väčšinu
problémov vyriešili tým, že by spoje cho-
dili podľa toho, ako to sľubujete v rozpi-
soch! Môžete namietať, že ste nemali dosť
šoférov na pokrytie všetkých liniek. Teraz
už žiadna výhovorka neobstojí! 

Zuzana Luptáková, Bratislava

Začnem radšej
jazdiť autom
Je mi jasné, že ten chaos v linkách
vytvoril niekto úžasne vzdelaný a šikov-
ný a prešlo to „kvalitným auditom“.
Tipujem, že nikto zo zúčastnených ne-
odložil svoje auto a nezačal cestovať do
práce s MHD. 
Napríklad moja cesta do práce mi trvala
maximálne 20 minút a stačil mi jeden spoj,
aj keď bol natrieskaný na prasknutie, dalo
sa to vydržať. Teraz mi to trvá minimálne
40 minút a musím minimálne dvakrát pre-
stupovať. Ato som ešte z tých šťastnejších,
ktorí bývajú hneď za Starým mostom, a
teda nemusia sa premávať hore-dole tou
novou okružnou linkou po Petržalke.
Je mi jasné, že chcete čo najviac zarobiť,
ale ak to má byť za tú cenu, že v preplne-
nom zasmradenom autobuse plnom baci-
lov a veľakrát aj chorých ľudí strávim dva-
krát toľko času a ak mám v zime mrznúť
na prestupových zastávkach a čakať na
meškajúcu linku, tak to radšej začnem aj
do práce chodiť autom. Mrzí ma to a nikdy
som nechápal ľudí, ktorí sa do práce vozia
autom, ale evidentne ste mi nedali na
výber. Ľuboš Mocko, Bratislava
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Palác Vidora Csákyho na Štúrovej ulici
zrekonštruujú v priebehu jedného roku 
STARÉ MESTO
Postupná obnova zanedbaných histo-
rických domov v Starom Meste pokra-
čuje – rekonštrukcie sa dočkala aj hod-
notná budova na Štúrovej ulici, známa
ako palác Vidora Csákyho. 
Ako nám povedal architekt Norbert
Šmondrk zo spoločnosti Štúdio K.F.A.,
ktorá sa na obnove podieľa nielen projek-
tantsky, ale zastupuje aj investora, ide
vlastne o tri objekty. Prvým je palác z
roku 1892 s fasádou orientovanou do Štú-
rovej ulice, druhým je trakt nazývaný
Baťovo krídlo, ktorý vznikol v prvej
polovici minulého storočia, tretím boli
medzitým asanované sklady. „Palác je
hodnotný objekt, ktorý v čase svojho
vzniku patril medzi pokrokové stavby,“

povedal nám N. Šmondrk. „Dobre zacho-
vané zostali cenné umelecko-remeselné
prvky v interiéri, na fasáde a v podbrání.
Ide o hodnotné štukové, kováčske a sto-
lárske prvky, ktoré teraz opravujú reštau-
rátori, leptané sklá, vitráže, terazzové
prvky, zaujímavé je aj kamenné schodis-
ko.“
Myšlienka obnoviť tento objekt nie je
nová, ale veľmi dlhý čas trvalo, kým sa
mohlo prikročiť k jej realizácii. Len vyba-
vovanie stavebného povolenia trvalo asi
dva roky. Ako spresnil N. Šmondrk,
rekonštrukčné práce sa začali v auguste a
je predpoklad, že ukončené budú v októb-
ri budúceho roku. Stavebných zásahov je
minimum, pôjde viac-menej o umelecko-
remeselnú obnovu. Oproti pôvodnému

stavebnému riešeniu sa zmení to, že exis-
tujúci krov bude využitý ako administra-
tívne podkrovie, ako kancelárske priesto-
ry však bude slúžiť celý objekt, teda palác
i spomenuté Baťovo krídlo. Vynovené
historické priestory v absolútnom centre
mesta môžu byť ako sídlo firmy atraktív-
nejšie ako moderné kancelárie v nových
biznis centrách.
Prínos obnovy tejto cennej budovy je
zrejmý – okrem estetického pozdvihnutia
Štúrovej ulice spočíva najmä v uvedome-
ní, že ide o jeden z najzachovalejších
palácov v Bratislave a obnova všetkých
spomenutých prvkov je z kultúrno-histo-
rického hľadiska nezanedbateľným poči-
nom. (juh)

FOTO - Oto Limpus

Na okraji Koliby 
na Zlatej nohe
pribudnú byty
NOVÉ MESTO
Na atraktívnom mieste na juhový-
chodnom okraji Koliby, v lokalite zva-
nej Zlatá noha, by sa už na jar budú-
ceho roku mala začať výstavba  nové-
ho obytného domu s 32 bytmi.
Ide o miesto v blízkosti Podkolibskej
ulice nad železničnou traťou, ktoré je
súčasťou urbanistického územia Podhor-
ský pás. Plochy sú nezastavané, v minu-
losti pôvodne slúžili v prevažnej miere
ako vinohrady, nie sú tu žiadne stavebné
objekty ani stromy. Pod východnou čas-
ťou územia pod Tupého ulicou sú odsta-
vené koľaje Hlavnej stanice a železničná
trať, pozemok je však mimo ochranného
pásma Železníc SR. Územie je svahovi-
té, terén prirodzene strmo klesá od Pod-
kolibskej ulice východným smerom,
miestami tvorí terénne terasy. Pozemok
lichobežníkového tvaru je prístupný zo
spevnenej poľnej cesty, napojenej na
Podkolibskú ulicu.  
Nový dom v tvare písmena C bude vzhľa-
dom na danosti terénu stupňovito umiest-
nený v svahu, jeho tri schodiskové časti
budú vzájomne posunuté vždy o jedno
podlažie. Všetky budú mať tri nadzemné
podlažia plus štvrté ustúpené, ktorého plo-
cha bude menšia ako polovica typického
podlažia. V dome majú byť dvoj- až štvo-
rizbové byty, pričom všetky majú navrh-
nuté priestranné lodžie, balkóny alebo
strešné terasy. V dvojpodlažnom suteréne
má byť 42 parkovacích miest. Ak sa
výstavba začne podľa plánu, ukončená by
mohla byť v júli roku 2007. (lau)

V Petržalke
pribudne
mrakodrap
PETRŽALKA
Na Námestí hraničiarov v Petržalke sa
začína stavať polyfunkčný bytový
objekt Dominant, v ktorom by malo
byť 171 bytov a nebytové priestory.
Objekt má mať 20 nadzemných a dve
podzemné podlažia. 
Súčasťou stavby bude po ukončení 271
parkovacích miest, rekonštrukcia jestvu-
júcich parkovacích plôch a úprava Lacho-
vej ulice. Pozemok, na ktorom sa stavia,
oficiálne nebol parkoviskom, bola to iba
plocha využívaná aj na parkovanie. Počas
výstavby sa pravdepodobne situácia v
statickej doprave dočasne zhorší. (ver)

V Dúbravke 
o rok začnú
stavať vežiaky
DÚBRAVKA
Dva 24-poschodové „mrakodrapy“ a
päťposchodový sekciový dom, ktoré
budú tvoriť polyfunkčný komplex
Botanik, začnú stavať na Saratovskej
ulici v Dúbravke asi v poslednom
kvartáli budúceho roku.
Územie, kde má novostavba stáť, je z
juhu vymedzené ulicou Pod záhradami, z
východu Saratovskou ulicou, na južnej
strane sa nachádza Kostol Ducha svätého
a predajňa potravín LIDL, ktorá je
momentálne vo výstavbe, severnú stranu
ohraničuje budova pošty. V komplexe,
ktorého výstavba potrvá asi dva roky,
bude okrem 276 bytov a 297 parkovacích
miest v podzemných garážach aj 21 pre-
vádzok obchodov a služieb. Dominant-
ným prvkom sú navrhnuté objekty dvoch
24-podlažných veží na dvojpodlažnom
parteri, v ktorých má byť 220 bytov. Pro-
jekt ráta aj s „obchodno-bytovou dvora-
nou“ situovanou medzi vežiakmi a sek-
ciovým domom. Dopravné napojenie sa
má riešiť z ulice Pod záhradami. Bytový
komplex Botanik je súčasťou širšieho
zámeru rozvoja centra Dúbravky. (lau)

Na Martinčekovej 
chcú stavať ďalší
výškový dom
RUŽINOV
Na Martinčekovej ulici v Ružinove
neďaleko Bajkalskej ulice by mal v
dohľadnom čase pribudnúť 14-pod-
lažný polyfunkčný dom, v ktorom je
okrem administratívnych priestorov
navrhnutých aj 51 bytov.
Miesto, kde má novostavba stáť, je zo se-
veru ohraničené obchodným domom
Vetex, z východu garážami, z juhu prístu-
povou komunikáciou k existujúcemu
obytnému domu a administratívnej budo-
ve nazývanej Rotunda a zo západu Mar-
tinčekovou ulicou. Pozemok je momen-
tálne nevyužitý, na jeho východnej strane
je prízemný dom so sedlovou strechou,
ktorý je určený na demoláciu. 
Na prvom nadzemnom podlaží novo-
stavby sú navrhnuté obchodné prevádz-
ky, na druhom kancelárie, na treťom až
piatom administratívne priestory a byty,
na 6. až 12. podlaží má byť čisto bytová
časť. Štyri byty by mali byť aj na posled-
nom trinástom „uskočenom“ podlaží.
Súčasťou stavby je aj garážový dom s
jedným podzemným a štyrmi nadzemný-
mi podlažiami, v ktorom bude sto parko-
vacích miest. Okrem toho pri ňom má
byť aj vonkajšie parkovisko s ďalšími 19
miestami. V rámci stavby sa predpokladá
vybudovanie aj novej obojsmernej
vozovky medzi Martinčekovou ulicou a
rampou vedúcou na prvé podzemné
podlažie.  Stavať by sa malo začať v bu-
dúcom roku. (lau)

Prenajmeme voľné priestory 
v zdravotnom stredisku
Šustekova v Petržalke:

-  operačná sála a priľahlé priestory
-  prípadne odpredáme zariadenie

Ponúkame voľné priestory 
pre ambulancie

v medicínskych odboroch:
-  reumatológia, 
-  rehabilitácia,
-  očná optika, 
-  klinická psychológia
-  diabetológia, 
-  kardiológia,
-  pneumológia a iné

K dispozícii aj kancelárske priestory.
Priestory od 10 m2 – úprava podľa
požiadaviek.

PRO VITAE, s.r.o.
02 6241 3375

vitae@stonline.sk
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PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA VÝPADOVKE NA ŠAMORÍN pri
Slovnafte bolo nájdené telo 19-ročnej
Lucie M.  z okresu Dunajská Streda. Prí-
činou smrti boli viaceré závažné porane-
nia najmä v oblasti hlavy a hornej časti
tela. Tie spôsobili vykrvácanie. Polícia
vyšetruje prípad ako trestný čin  vraždy.

NOVÉ MESTO
NA OVRUČSKEJ ULICI policajti
nadránom kontrolovali 25-ročného Mar-
tina a 29-ročného Mareka. Mladší z nich
sa pri tom pokúsil zbaviť injekčnej strie-
kačky, ktorú odhodil na zem. Striekačku
aj s obsahom neznámej látky skúmajú na
Kriminalisticko-expertíznom ústave.

STARÉ MESTO
NA KAMENNOM NÁMESTÍ 41-roč-
ného Vincenta v poobedňajších hodi-
nách fyzicky napadol jeho 19-ročný syn.
Vykrútil mu pravú ruku za chrbát,  z
vrecka košele mu zobral 2200 korún a
utiekol. Vyšetrovateľ mladého muža
obvinil z trestného činu lúpeže, za ktorý
mu hrozí trest odňatia slobody od dvoch
do desiatich rokov.   

DÚBRAVKA
NA ULICI M. SCH. TRNAVSKÉHO
pred trezorom peňažného ústavu nezná-
my muž prepadol pokladníčku, ktorá
tam niesla finančnú hotovosť.  Pod hroz-
bou použitia zbrane žiadal od nej penia-
ze. Žena na jeho výzvu „Naval prachy“
zareagovala tak, že sa otočila a začala
utekať. Pri incidente nebol nikto zrane-
ný. Polícia po páchateľovi pátra. Muž
bol vo veku asi 30 rokov, štíhlej postavy,
vysoký asi 180 cm. Oblečenú mal čiernu
bundu, čierne nohavice, na rukách čier-
ne rukavice. Tvár mal zamaskovanú šat-
kou a na hlave mal pletenú čiapku. Za
trestný čin lúpeže so zbraňou hrozí
páchateľovi trest odňatia slobody od pia-
tich do dvanástich rokov.

RUŽINOV
NA PRIEVOZSKEJ ULICI došlo k
lúpežnému prepadnutiu pobočky OTP
banky. Muž v čiernej šiltovke s čiernymi
slnečnými okuliarami  pristúpil k prie-
hradke a jednej z pracovníčok predložil
papier. Boli na ňom pokyny, čo má robiť,
a najmä, že mu má dať peniaze. Vraj je
ozbrojený. Pracovníčka mu dala pohoto-
vostnú pokladničku, s ktorou však ďaleko
nezašiel. Člen ochranky mladého muža
pri odchode zadržal. Pri incidente nebol
nikto zranený a ukázalo sa, že zbraň u
seba nemal. 27-ročného Viktora D. z Bra-
tislavy predviedli na policajný útvar.
Obvinenie z trestného činu lúpeže ho
neminie. Za takýto spôsob zárobku mu
hrozí trest odňatia slobody až do 10
rokov. Ide o štvrté  lúpežné prepadnutie
bankovej inštitúcie od začiatku roka. Pri-
jaté opatrenia, prinášajú svoje ovocie.
Klesol počet bankových prepadov (vlani
ich bolo 15) a tento prípad je dôkazom, že
efektívne fungujúca ochranka robí banko-
vú inštitúciu bezpečnou. (ver)

Tradičné
kaviarne
komunisti rušili
Zrušenie kaviarne Astoria v roku 1945 je
odstrašujúcim príkladom toho, ako necit-
livo sa správali k 157-ročnej histórii tejto
spoločenskej ustanovizne úradné orgány.
Bola to kaviareň prevažne intelektuálov a
umelcov, ktorá im slúžila za čitáreň a spo-
ločenské centrum.
Odôvodnenie zrušenia bolo plytko úbohé,
„keďže neboli v ZSSR kaviarne podobného
druhu, nie sú potrebné ani u nás. Nebudeme
podporovať intelektuálov a ich buržoázne
zvyky“. Stal sa z nej dom propagandy, na čo
sa našiel názov Mestský dom osvety a Mest-
ská čitáreň. Z kaviarenskej miestnosti je te-
raz výstavná sieň keramiky, sú tam dlaždič-
ky, obkladačky a misy na WC. Z kaviarne
Grand v „Manderláku“ bolo v roku 1945 na-
vrhnuté zriadiť výstavné miestnosti výtvar-
ného umenia, čo sa neuskutočnilo. Kaviareň
Alžbetka na Kollárovom námestí sa mala
zmeniť na čitáreň propagujúcu komunistic-
kú tlač. Zostala kaviarňou až do roku 1989.
Všetci členovia rady Národného výboru
mesta 16. XI. 1945 nestratili zdravý úsudok
a odolali bezduchým poslušným krikľúňom.
Keď som dopísal kapitolu o kaviarňach, šiel
som si zmapovať mesto s kaviarňami. Čo
vidím? Kaviareň Reduta bola najpriestran-
nejšou kaviarňou v Bratislave, už ňou nie je.
Pôvodne tu bola mestská sýpka, prebudova-
ná r. 1913 na spoločenské ustanovizne a stá-
nok umenia. Bola tam veľká kinosála, kon-
certná sála, kaviareň, jedáleň a nočné barové
miestnosti. V kaviarni bolo vždy k dispozícii
veľa domácich aj zahraničných časopisov.
Navštevovali ju najmä herci, mali to blízko z
divadla, pri skúškach cez prestávky si odsko-
čili na kávu a prečítať noviny. V pondelok a
vo štvrtok tu hrali šach alebo biliard vysokí
dôstojníci. Vídavali sme tu generála Viesta.
Vzácnym hosťom prinášal obrázkové časo-
pisy sám nájomca kaviarne, večným fešá-
kom nazývaný Miloš Rosenbreier. K trvalým
návštevníkom sa vždy milo prihovoril. Bol
mimoriadne starostlivý a úslužný. Vysoké
priestory kaviarne s balkónom neboli také
zadymené ako inde. Biliard hrali na poscho-
dí. Túto kaviareň navštevovali aj vynikajúci
umelci Mikuláš Galanda s manželkou a
Ľudovít Fulla. Klub slovenských skladateľov
bojoval 2 roky (1946 - 1948) o to, aby bola
Reduta zmenená na Dom hudobného ume-
nia. Po viacerých intervenciách povereníka
školstva Ladislava Novomeského boli v
Redute umiestnené hudobné ustanovizne, a
to Vysoká škola múzických umení a Sloven-
ská filharmónia s prvým dirigentom Václa-
vom Talichom, mojím pacientom.

Imrich Sečanský
(Z knihy Spomienky a vyznanie lekára,

Bratislava 1997)
(Pokračovanie nabudúce) 

Vzácni hostia hodovali v Zelenom dome
Veľmi významný obecný objekt staré-
ho Prešporku bol dom, ktorý stál na
Hlavnom námestí oproti mestskej rad-
nici, na nároží dnešných ulíc Sedlár-
skej a Zelenej. Objekt tam vlastne stojí
dodnes, ale po mnohých prestavbách
sa už na pôvodnú stredovekú stavbu
vôbec nepodobá.
Bola to budova, kde najmenej jedna
miestnosť bola ozdobená maľbami s rast-
linnými motívmi prevažne v zelenej
farbe, preto ho obyvatelia mesta volali
„Grünstübelhaus“, neskôr (v 19. storočí)
po maďarsky aj „Zöldszobaház“. „Zele-
né izby“ neboli v Prešporku zriedkavé,
táto však bola významná najmä preto, že
sa v nej predávalo víno z mestských
viníc, že v nej predstavitelia mesta prijí-
mali a častovali významné návštevy.
Dnešný názov „zelený dom“ je nezmys-
lom, pred začiatkom 19. storočia sa totiž
nedala trvalá zelená farba na fasády vôbec
vyrobiť. Na terajšej Zelenej ulici až do 20.
storočia nebola nijaká zeleň, ani len na
fasádach domov. V stredoveku sa ulica
volala Novou, neskôr aj Obuvníckou
(Schustergasse). Dom na jej nároží vzni-
kol pravdepodobne už v 14. storočí, prvá
písomná správa o ňom je známa z roku
1419. V 16. storočí objekt zásadne presta-
vali. Postavili veľkú sieň, kde neskôr zasa-
dali aj uhorské stavy. Inokedy sieň použí-
vali aj ako súdnu či poradnú, ak nestačili
priestory radnice. Po kráľovských koru-
nováciách sa v dome konali slávnostné
hostiny pre hostí vyšších spoločenských
vrstiev, ktorí sa nesmeli zúčastniť na krá-
ľovej hostine, ale nehodilo sa ani, aby sa
zúčastnili na ľudovej veselici na uliciach a
námestiach mesta. Na nádvorí a v priľah-
lej sále sa v 18. storočí usporadúvali aj
divadelné predstavenia. 
Prírodné katastrofy či požiare nevynecha-
li ani tento dom. Okolo roku 1775 ho pre-
stavali a upravili v slohu klasicizmu. Nad
hlavným priečelím postavili v Prešporku
ojedinelý štít s kamenným reliéfom, ktorý
je staršieho pôvodu. Predstavuje starozá-
konnú epizódu z cesty izraelského národa
do zasľúbenej zeme Kanaanu. Nespokoj-
ný ľud totiž prestal Mojžišovi veriť, že na
konci cesty ho čaká bohatá nová vlasť.
Mojžiš poslal dopredu prieskumníkov, z
ktorých dvaja, Jozua a Kaleb, priniesli

ukážky plodov budúcej vlasti. Velikánsky
strapec hrozna bol obyvateľom Prešporka,
ktorí sa živili najmä produkciou vína a
obchodom s ním, zvlášť sympatický. Bol
emblémom ich bohatstva. Napriek tomu
sa mesto v roku 1781 rozhodlo „dom so
zelenou izbou“ ako „majetok prebytočný“
predať. Nový majiteľ v ňom naďalej
zachoval zájazdný hostinec. Na konci 19.
storočia dom upravili, zmodernizovali.
Obytné priestory na prvom poschodí
dostali hodnotnú štukovú výzdobu. Vo
výške prvého poschodia zriadili po celej

šírke priečelia balkón so železným zábra-
dlím s klasicistickými motívmi. Aj vstup-
ný portál domu ozdobili železnými kova-
nými ozdobami od prešporskej firmy
Marton, ktoré sa však medzičasom strati-
li. Pred vojnou používala prízemné pries-
tory domu banka, v 60. rokoch v dome
sídlila vtedy novozriadená Bratislavská
informačná a propagačná služba. Historic-
ký hostinec v dome zažil krátku renesan-
ciu, keď ho v 70. rokoch 20. storočia upra-
vili na kaviareň a reštauráciu s moderným
interiérom na veľmi vysokej úrovni.
Škoda, že neprežil zmeny, ktoré nasledo-
vali v 90. rokoch. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
V uplynulých týždňoch vyšla séria
propagačných materiálov o Sloven-
sku v deviatich jazykových mutá-
ciách: slovensky, anglicky, nemecky,
poľsky, maďarsky, rusky, francúz-
sky, španielsky a taliansky. Vydala ich
nezisková organizácia Geoinfo Slova-
kia v spolupráci s Asociáciou infor-
mačných centier Slovenska v rámci
projektu Komplexná propagácia Slo-
venska.

Ako informovalo Bratislavské kultúrne
a informačné stredisko, cieľom projektu
je zvýšiť komplexnú profesionálnu pro-
pagáciu Slovenska. V publikácii sú pre-
zentované všetky regióny Slovenska,
vrátane Bratislavy. Nechýba ani predsta-
venie možností letnej a zimnej dovolen-
ky na Slovensku, ako aj kontakty na
všetky informačné centrá Slovenska
združené v Asociácii informačných cen-
tier Slovenska.
Autori publikácie očakávajú, že takto

spracované propagačné materiály budú
mať dlhšiu životnosť, sa ktorá nekončí
jednou sezónou, ale naopak sú pozván-
kou na návštevu Slovenska aj na niekoľ-
ko rokov dopredu.  Projekt bol spolufi-
nancovaný z prostriedkov Európskej
únie.
Propagačný materiál Slovensko v devia-
tich jazykových mutáciách je možné zís-
kať v Informačnom centre Bratislavské-
ho  kultúrneho a informačného strediska
na Klobučníckej ulici 2. (bkis)

Komplexná propagácia Slovenska v BKIS

BOAT, Vajnorská 167, 832 37 Bratislava 3, operátor: 02/ 49 280 111
www.boat.sk, www.autokorzo.sk

predaj a servis 
va‰ich automobilov
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Artmedia ďalej dobýva Európu, po Celticu
a Partizane sa pred ňou sklonilo aj Porto

Finále sa blíži -
kde sa bude
hrať?
BRATISLAVA
Víťazstvo v semifinále Davisovho
pohára nad Argentínou vyvolalo na
Slovensku tenisový ošiaľ a pred finále
s Chorvátskom veľký otáznik - kde sa
má hrať. Generálny sekretár SFZ Igor
Moška síce tvrdí, že na 99 percent to
bude v Národnom tenisovom centre,
ale obrovský záujem o stretnutie
možno ešte všeličo zmení.
Zatiaľ je isté, že sa bude hrať 2. - 4.
decembra a že náš zväz poslal do sídla
ITF návrh, aby sa finále hralo v Sibamac
Aréne Národného tenisového centra.
V ňom sme tento rok vyhrali nad Špa-
nielskom 4:1, Holandskom 4:1 a rovna-
kým výsledkom aj nad Argentínou. „Roz-
hodne sa v stredu 5. októbra, keď k nám
príde delegácia z medzinárodnej federá-
cie. Rátame s tým, že budú chcieť, aby sa
hralo vo väčšej hale, ale neviem, kde by
to mohlo byť,“ prezradil Igor Moška.
Povrch by mal zostať rovnaký ako proti
predchádzajúcim súperom, akurát bude o
niečo pomalší, pretože Chorváti sú na tvr-
dom povrchu doma... fanúšikovia nášho
finálového súpera prežívajú podobne ako
my eufóriu. Za predpokladu, že sa bude
hrať v NTC, by dostali necelých 500 líst-
kov, ale hneď po ich víťazstve nad Rus-
kom a našom víťazstve nad Argentínou
prišla z Chorvátska požiadavka na 8000
vstupeniek. Keďže nie je známe, kde sa
finále odohrá, nie je zatiaľ určené, ani
koľko lístkov bude v samotnom predaji.
Slovenský tenisový zväz zatiaľ rozhodol,
že vstupenky na finále sa budú predávať
až 10. novembra od 15. h a na jedinom
mieste - v NTC! (mm)

„Silver Stone“
je v Bratislave
BRATISLAVA
Aj keď sa hokejový turnaj Super Six
odohrá až o niekoľko mesiacov, záu-
jemcovia o trofej si už teraz môžu
pozrieť pohár pripravený pre víťaza.
V dňoch 6. - 8. októbra zavítajú do
Bratislavy členovia IIHF s cieľom
spropagovať najvýznamnejší klubový
turnaj sezóny.
Záujemcovia o fotografiu so „Silver
Stone“ budú mať možnosť urobiť si
pamätné foto po piatkovom extraligo-
vom zápase Slovan - Zvolen (7. októbra).
Kto to nestihne, môže prísť v sobotu 8.
októbra do nákupného centra Shopping
Palace na Zlatých pieskoch, kde bude
okrem fotografovania pripravená aj auto-
gramiáda niektorých hokejistov brati-
slavského Slovana. Akcia sa uskutoční v
každom z miest, ktoré sa zúčastní na tur-
naji Super Six. (mm)

BRATISLAVA
Futbalisti Artmedie Bratislava pripra-
vujú Európe v Lige majstrov jeden šok
za druhým. Po vyradení Celticu a Par-
tizanu Belehrad prišlo na FC Porto.
Víťaz Ligy majstrov spred dvoch rokov
si v deň svojich 112. narodenín zrejme
ani vo sne nepredstavoval, že oslavy sa
zmenia na pohreb!
Stalo sa! Artmedia po dobrom výkone
zdolala jeden z najslávnejších európskych
klubov 3:2 a zrazu už nie je outsiderom
skupiny, ale jedným z adeptom na postup
do ďalšej fázy najprestížnejšej futbalovej
súťaže na svete. Za stavu 0:2 síce nebolo
veľa ľudí, ktorí by verili, že Petržalčania
stav otočia, ale tréner Weiss vedel svoje:
„Petrášov gól na 1:2 nás znovu postavil na
nohy. Naopak, súper sa pribrzdil. Po pre-
stávke prišiel na trávnik Halenár a zmenil
sa aj herný systém. Hráčom som povedal,
že možno prehráme 2:5, ale pokúsime sa
niečo zmeniť a zabojovať o lepší výsle-
dok!“ Domáci kormidelník Co Adriaanse
po zápase tvrdil: „Boli sme lepším tímom,
ale z množstva šancí sme dali iba dva
góly. Je mi ľúto, že práve dnes sme nevy-
hrali...“
Ešte hlasy samotných futbalistov - Balász
Borbély, strelec tretieho gólu: „Spočiatku
sme boli trošku nervózni, neskôr sme sa
však upokojili, takže bolo nepríjemné, že
práve vtedy sme dvakrát inkasovali. Dôle-
žitý bol Petrášov gól, po ňom sme si zača-
li viac veriť. Cez prestávku sme si poveda-
li, že už nemáme čo stratiť, že sa to pokú-
sime otočiť. Sme šťastní, história ukáže,

aký dôležitý bol tento výsledok!“ Ján
Kozák, autor vyrovnávajúceho gólu:
„Porto hralo technický futbal, my sme
hrali dobre takticky... Je to fantastický
úspech!“ Juraj Halenár prišiel na ihrisko
za stavu 1:2: „Keď bolo 2:0, domáci sa
zrejme uspokojili a v druhom polčase nás
aj trochu podcenili. Mali síce veľa šancí,
ale na šance sa nehrá...“ Brankár Juraj
Čobej znovu čaroval: „Porto nemalo až

taký veľký tlak a príležitosti si vypracova-
lo po našich zaváhaniach. Mal som dosť
roboty, no práve vtedy sa dobre chytá!
Dúfam, že ešte nejaké body pridáme.“
V druhom zápase H skupiny vyhral
milánsky Inter nad Glasgow Rangers 1:0
a práve na ihrisku škótskeho majstra
nastúpi Artmedia vo svojom najbližšom
stretnutí. Hrá sa v stredu 19. októbra v
Ibrox Parku. (mm)

Na Tehelnom poli ide o veľa, o baráž,
z ktorej sa postupuje na MS 2006!
BRATISLAVA
Je tu vrchol ďalšieho dvojročného
reprezentačného cyklu! Slovenskí futba-
loví reprezentanti nastúpia v sobotu 8.
októbra a v stredu 12. októbra (prvé
stretnutie sa začína o 17.00 h, druhé o
20.30 h) na doteraz najdôležitejšie zápa-
sy od vzniku samostatného štátu. V
sobotu proti Estónsku, no najmä v stre-
du proti Rusku pôjde o to, či sa dostane-
me do baráže o postup na majstrovstvá
sveta 2006 v Nemecku. Tak ďaleko ešte
nebol žiadny náš futbalový výber v kva-
lifikácii MS ani ME!
Tréner Dušan Galis si pred týždňom vybral
21 hráčov, ale na rozdiel od predchádzajú-
cich nominácii, táto sa rodila dlhšie.
Dôvod: zranenia. „Ked som videl na mobi-
le zahraničné číslo, takmer som sa to bál
zdvihnúť, kto mi ide zase oznámiť zlú sprá-
vu,“ vravel Dušan Galis. Pre zdravotné
problémy mu postupne vypadli Mintál s
Greškom, norimberskí Vittek so Slovákom

boli pred posledným duelom preradení do
rezervy, zranený je aj bystrický Jakubko...
Na všetky straty aspoň jedna náplasť. V
poriadku je už Szilárd Németh, od ktorého
sa bude čakať, že nahradí minulosezónne-
ho najlepšieho strelca Bundesligy Mareka
Mintála!
„Urobíme všetko pre to, aby sme vyhrali
nad Estónskom a neprehrali s Ruskom,“
vyslovil želanie pred záverom kvalifikácie
kormidelník slovenskej reprezentácie a dal
za pravdu rečiam, ktoré na začiatku kvalifi-
kácie vraveli, že sa rozhodne v poslednom
zápase s Rusmi: „Osobne som tomu naozaj
neveril. Dva mečbaly sme si však pokazili
sami - v Lichtenštajsnku a v Lotyšsku. Som
presvedčený, že hráči vydajú zo seba všet-
ko, že zabojujú o úspech Slovenska,“
pokračoval Dušan Galis.
Osobitnú prosbu vyslal fanúšikom.
„Chcem ich poprosiť o pomoc! Želám si,
aby na Tehelnom poli vytvorili jednu veľkú
rodinu, niečo podobné ako tenistom počas

Davisovho pohára. V takej atmosfére sa
museli naši reprezentanti cítiť veľmi prí-
jemne.“
Pre Dušana Galisa sú najbližšie zápasy jed-
nými z trénerských vrcholov, nečudo, že sa
už dopredu uvažuje nad tým, či zostane pri
áčku aj v nasledujúcom cykle (v decembri
sa mu končí zmluva). „Od zväzu som
dostal ponuku, ale ešte som sa ňou vážne
nezaoberal. Prioritou sú zápasy s Estón-
skom a Ruskom,“ vysvetľoval tréner slo-
venskej futbalovej reprezentácie svoj
súčasný názor na zotrvanie či nezotrvanie v
tejto funkcii.
Vstupenky na obidva zápasy sa stále dajú
kúpiť v spoločnom balíku. Stoja od 500 do
1600 Sk a rýchlosť predaja naznačuje, že
bude vypredané (ruská strana dostala 2500
lístkov). Komu sa neujde miesto na tribúne,
môže si bez obáv sadnúť pred televízor.
Stretnutie s Estónskom vysiela televízia
JOJ, Rusko dáva v priamom prenose Mar-
kíza. (mm)

Skúsený tréner
Jozef Jankech 
v Slovane
BRATISLAVA
Len jeden zápas viedol Boris Kitka
futbalistov druholigového Slovana. Po
odvolaní Štefana Zaťka a krátkom
hľadaní najvhodnejšieho kandidáta si
funkcionári belasých vybrali na lavič-
ku skúseného Jozefa Jankecha.
Bývalý kormidelník slovenskej futbalo-
vej reprezentácie naposledy viedol prvo-
ligovú Dubnicu, po letnom odchode do
trénerského dôchodku robil na Považí
šéftrénera a mal na starosti prakticky
všetky dubnické futbalové výbery. 
Zastupujúci asistent trénera Boris Kitka
neprijal ponuku robiť Jankechovho asi-
tenta, nový tréner Slovana Bratislava si
tak podľa všetkého bude musieť násjť aj
nového asistenta. (mm)

Mladí na vode
a na strelnici
BRATISLAVA
V nedeľu 9. októbra bude mať pre-
miéru „Projekt pre mladú generáciu“,
ktorého organizátorom je Krajské
športové centrum Bratislava.
Na Zlatých pieskoch sa stretnú mladí
kanoisti, ich súboje sa začnú o 11. h, na
Strelnici Slovenskej akadémii vied v
Dúbravke zase mladí strelci (preteky sa
začínajú o 10.25 h). Prihlásení sú špor-
tovci zo Slovenska, Česka, Maďarska, v
ďalších akciách sa ráta aj s Rakúšanmi a
Chorvátmi. Celkove by v tomto ročníku
malo do Bratislavy prísť okolo 800 špor-
tovcov, ďalší rok akciu zorganizuje iná
župa alebo kraj. (mm)

Bratislavský
podkošový
smútok
BRATISLAVA
Sobotňajšie popoludnia a basketbal
patrili v Bratislave k sebe ako máj s
Flórou, či PKO a Bratislavská lýra. O
slávu, ale najmä o body pod košmi
najdlhšie bojovali ženy Slovana, Loko-
motívy či Slávie UK, muži Interu,
Matadoru či Slávie SVŠT. Bývavalo...
Súčasnosť pod bratislavskými košmi je
smutná! Medzi osmičkou najlepších slo-
venských ženských družstiev nenájdete
jediné bratislavské, pričom ešte na jar
hrali v najvyššej lige žien dve družstvá -
Lokomotíva a Slovan, medzi mužmi
zostáva už dlhšie osamotený Inter! Mi-
nulý týždeň sa začala najvyššia súťaž mu-
žov, kto má rád basketbal, môže ísť
povzbudiť posledného bratislavského
vojaka pod extraligovými košmi... (mm)

potreby pre turistiku, horské športy a pobyt v prírode

Cestu Artmedie k víťazstvu nad FC Porto otvoril Peter Petráš (v strede Ricardo
Costa, vpravo Jorginho). FOTO - TASR/AP
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Keď slovenské
umenie živí 
mýtus
VÝSTAVA
V Slovenskej národnej galérii otvorili
výstavu, ktorá rozčerila hladiny slo-
venského výtvarného života a poskytla
priestor nekonečným polemikám
okolo slova „mýtus“ a jeho naplnenia
v našom umení. Na začiatku vzniku
projektu bola snaha pochopiť, v čom
vlastne spočíva „slovenskosť“ výtvar-
ného umenia a vizuálnej kultúry 20.
storočia. Na konci vznikla výstava
situovaná do novozrekonštruovaného
Esterházyho paláca a južného krídla
Slovenského národného múzea.
Cieľom výstavy nie je „rozloženie“ mý-
tov, ich negácia či spochybnenie, ide v
nej skôr o ich zachytenie a roztriedenie
do zmysluplnej štruktúry. Projekt nesta-
via mýtus do pozície niečoho, čo musí
byť vedeckým výkladom zneškodnené,
prezentuje ho skôr ako živnú pôdu pre
kultúru a východisko pre umelecké ini-
ciatívy. Návštevníci si tak môžu vytvoriť
vlastnú definíciu slovenskosti, tak ako sa
odráža vo výtvarných dielach. 
Výstava sprostredkúva aj pohľad na
odvrátené stránky slovenského mýtu a sú
na nej prezentované témy, ktoré našli
uplatnenie skôr v dramatických ume-
niach či v historických artefaktoch mu-
zeálnej proveniencie. V slovenských
podmienkach sa po prvýkrát na galerijnej
a muzeálnej pôde spájajú práce tradične
označované ako „vysoké“ (krásne ume-
nie, film, fotografia) a „nízke“ (úžitkové,
ľudové, populárne, insitné prejavy). 
O koncepcii výstavy vám možno viac
napovie jej členenie, rozdelené do jedno-
tlivých tém ako napríklad Plebejskosť a
pracovitosť, Ženský princíp, Matriarchát
a patriarchát, Národný sloh v literatúre,
Slovensko ako „slovanské Tahiti“ – obra-
dy, procesie, sprievody, fašiangy, karne-
valy, ďalej Slovenský mýtus vo filme,
Slovensko ako krajina duše, Slovenské
múzy, Hôrni chlapci a zbojníci, „Ženský
princíp“ – Matica slovenská a podobne.
Výstavu kurátorsky pripravili Aurel Hra-
bušický, Katarína Bajcurová a Alexandra
Kusá a bude k nej vydaný zborník štúdií
s textami od popredných slovenských
kurátorov, etnografov, historikov a lite-
rárnych vedcov. 
Výstavu Slovenský mýtus môžete vidieť
do 28. februára v Slovenskej národnej
galérii a do 3. decembra v Slovenskom
národnom múzeu. (dš)

Česko-slovenský
folk a country
Za Zrkadlom
HUDBA
Priblížiť česko-slovenskú folk a coun-
try scénu širokému publiku. To si dali
za cieľ nadšenci tohto žánru v Klube
Za Zrkadlom, ktorý sídli v petržalskom
Dome kultúry Zrkadlový háj a každý
štrtok chcú venovať tejto hudbe. 
Štvrtok 13. 10. bude už druhým
folk&country dňom v poradí a predstaví sa
na ňom bratislavská kapela Nový Rownák
a brnianska, dnes už legendárna formácia
Kamelot. Tá o sebe hovorí, že sa na pódiu
snaží čarovať, to znamená dávať aj brať v
rovnakej miere, a výsledkom je hudba,
ktorá strhne divákov aj muzikantov. „To je
to, čo nás všetkých na tom baví,“ hovorí
líder zoskupenia Roman Horký. 
Nový Rownák je o niečo mladšia kapelka,
ktorá vznikla v roku 1997 po rozpade sku-
piny Rownák. Cieľom skupiny je zacho-
vať si punc živej a poctivej muziky, ktorá
pôvodne vychádza z folku a country,
postupne sa však otvára širšiemu okruhu
poslucháčov. Či sa im to darí, môžete sa
presvedčiť vo štvrtok 13.10. v Klube Za
Zrkadlom. (dš)

Festival zábavy
s pop kultúrou
COMICS
Takto označujú organizátori Comics
Salón, medzinárodný festival komiksu,
japonskej kultúry, hier, anima a filmov.
Uskutoční sa 14. a 15. októbra v pries-
toroch SÚZA na Drotárskej ceste 46 v
Bratislave. 
Druhý ročník podujatia je nasledovníkom
päťročnej tradície festivalu IstroCon,
ktorý mal podobnú snahu – šíriť pop-kul-
túru nielen medzi jej fanúšikmi, ale ju
sprostredkovať aj širokej verejnosti. To sa
mu aj darilo, pretože každoročne prilákal
okolo dvetisíc návštevníkov. 
Komiks u nás zatiaľ nie je veľmi rozšíre-
ný fenomén a Comics salón chce práve
túto chybu napraviť. Dáva priestor našim
výtvarníkom a komiksovým tvorcom na
prezentáciu vlastných diel, poskytuje
možnosť aktívneho a zmysluplného tráve-
nia voľného času. O jeho pozitívnom
vplyve hovorí aj fakt, že aj keď za posled-
ných päť rokov u nás nevyšla žiadna
komiksová zbierka, od 15. októbra tento
fakt prestáva platiť. Na festivale totiž
pokrstia až dva komiksové zborníky.
Medzi hlavné sprievodné programy bude
patriť aj súťaž o najlepšie kreslené dielo v
kategórii FanArt a Original Art. Filmoví
milovníci sa môžu tešiť na najväčšie fil-
mové komiksové trháky. Návštevníci si
môžu oddýchnuť aj typicky japonsky – v
príjemnom prostredí čajovne a na výstave
bonsajov. (dš)

Aréna sa naliehavo pýta: Je Boh DJ?
DIVADLO
Ak  je svet skutočne v takom morálnom
a mravnom marazme, ak v ňom naozaj
absentuje schopnosť prijať bez výhrad
slová „milujem ťa“ a všetci myslia len
na to ako, kde, s kým (čím väčší počet,
tým lepšie) súložiť na všetky možné
spôsoby, tak, že aj jelene v ruji nám mô-
žu len závidieť, ak otec zneužíva vlast-
ného syna a núti ho jesť výkaly, ak
úspech je len konto v banke a dvadsať-
sedem psychoterapeutov nemá šancu
dať dokopy psychiku mladého muža,
ktorý vôbec netuší, kam patrí a čo vlast-
ne chce... tak ... BOH JE DJ.
Taký je názov rovnomennej hry Falka
Richtera, ktorú v premiére uviedlo Divadlo
Aréna. A teraz mám prvýkrát v živote chuť
ukončiť článok spravodajsky, informačne,

lebo sa mi vôbec nechce písať o čom to je.
Hádam vám stačí úvod. Hádam vám stačí,
že samotní aktéri neodporúčajú vstup
deťom do osemnásť rokov a to je v dobe,
keď sa každé divadlo snaží predať vstupen-
ku za každú cenu, hrdinský čin.
Herci (Lucia Hurajová v alternácii s Rená-
tou Ryníkovou a Viktor Hurján) ponúkajú
reality show v priamom prenose. Môžete
sa ich dotknúť. Chce sa vám? Chce sa vám
zapadnúť do hry bezútešnosti, beznádeje,
bez budúcnosti? Aj im spočiatku robilo
ťažkosti cítiť priamy kontakt diváka. Malé
scény, a tú volilo Divadlo Aréna v tomto
predstavení, dávajú možnosť divákovi
dýchať na krk aktérom, čo pre mnohých
hercov musí byť zaťažkávajúca skúška.
Prejavilo sa to aj na prvej polovici premié-
rového predstavenia, ktoré spočiatku

vyznievalo herecky rozpačito a neisto. To
sa zmenilo vo chvíli, keď si herci na divá-
ka zvykli. Rozohrali sa a predviedli bra-
vúrny mix sploštených mediálnych hviez-
dičiek, bezduchosť bulvárnej žurnalistiky,
tuposť rýchlokvasených moderátorských
„osobností“ a najmä fakt, že veta „Chceš
to dieťa alebo nie“, nenachádza odpoveď. 
Aréna nechce ísť priamočiarou cestou.
Nechce sa zaškatuľkovať a vložiť do „šup-
líka“ s názvom „klasika“, „súčasnosť“
alebo nebodaj „menšinový žáner“. Na to je
jej riaditeľ príliš rozhľadený a svetaznalý
muž. A tak ponúka Aréna kúsok z celkom
iného súdka. Ak na to máte žalúdok,
vydržte. Hra Falka Richtera Boh je Dj stojí
za to. A ak vám z toho všetkého bude zle,
príďte. Mám konkrétne dôkazy, že BOH
NIE JE DJ. Dáša Šebanová 

Profesor Machuľka - rozpustený a šťastný
DIVADLO
Divadlo LUDUS na svojej poslednej
premiére zodvihlo zo sedadiel publi-
kum a zožalo ovácie. Neviem, či to bolo
hereckým obsadením, pozitivizmom,
ktorý pramenil z novej hry alebo tým,
že LUDUS už má svoje stále publikum,
ktoré tento súbor jednoducho miluje.
Nech je alternatíva akákoľvek, titul
Skaza akadémie hier prof. Machuľku, s
podtitulom Keď nesnívaš, nežiješ, zožal
úspech malých detí, aj ich rodičov.
„Ludusáci“ sa teda rozhodli, že naše deti
sedia pričasto pri televízii a počítačoch,
podliehajú mamonu, módnym značkám,
svetovým trendom v obliekaní , rýchlym
autám a vôbec – rýchlym „hodnotám“. To
sú hodnoty, ktoré rýchlo prídu a rýchlo
odídu. Tvorcovia profesora Machuľku

stavili na sny. Možno sa vám zdá, že
prchavejší materiál si pre svoje dielo ani
nemohli zvoliť, potlesk v sále však sved-
čí o opaku. Motivácia k hravosti, šante-
niu, sneniu a ponor do sveta fantázie, boli
hlavné inscenačné črty, o ktoré sa tvorco-
via opierali – a uspeli. Herci nebalamutia
deti nereálnymi predstavami a túžbami,
ktoré nikdy nenadobudnú jasné kontúry.
Sú reálni. Prof. Machuľka, nositeľ dobré-
ho posolstva, učiteľ fantazijného mysle-
nia a snenia, je v hre porazený technokra-
tom, čarodejníkom Morósom, ktorý do
jeho triedy „nainplantuje“ svojho syna,
robota. Ten vykonáva len mechanické
úkony a namiesto krásnych farebných
motýľov na hodine výtvarnej výchovy,
vyprodukuje štvorce pripomínajúce vlak.
Keby to bol aspoň vlak pomaľovaný

sprejermi! Je to však ten najobyčajnejší
vlak na celom svete, zhrdzavený dožlta
(aspoň tá farba je trochu pekná - ako
slnko). Prof. Machuľka teda sile techno-
kratov neodolá a je rozpustený. My však
veríme na zázraky. A tie sa stanú aj vtedy,
keď učiteľ zamieša krv svojich žiakov
doživotne. V tomto prípade bola prímes
krvi zložená z krásy snov, schopnosti tvo-
riť, radosti žiť. To všetko v žiakoch zosta-
lo a aj keď je Machuľka rozpustený, vo
svojich žiakoch žije. 
Hru uvádza Ludus v Malej sále PKO a je
určená deťom od piatich rokov. Divadlo
Ludus návštevou neraz poctia aj profesio-
nálni herci, v tomto prípade štyria, spo-
meňme postavu Machuľku, ktorú hrá Ivo
Hlaváček. Vitajte vo svete hier a fantázie
prof. Machuľku. Dáša Šebanová

Lucia Hurajová a Viktor Hurján v novom predstavení divadla Arena s názvom Boh je DJ. FOTO - Vladislav Obadal

Kontakty:
Predaj vozidiel: 02/ 63 53 44 44 - 5
Servis: 02/ 63 53 77 77 - 8
Klampiarske a lakovnícke práce: 02/ 63 53 55 55
Predaj náhradn˘ch dielcov: 02/ 63 53 55 56
Záruãné opravy: 02/ 63 53 43 23
Fax: 02/ 63 81 38 38
E-mail: predaj@motorpartner.sk, servis@motorpartner.sk
www.motorpartner.sk

MOTOR PARTNER v nov˘ch priestoroch na Panónskej ceste 22

tel.: 02/ 57 10 39 29

OTVORENÉ OD 10. JÚNA

MOTOR PARTNER, s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava 5

Notárka
JUDr. Zuzana Grófiková, 

so sídlom Bratislava II – Ružinov 
oznamuje, že od 10. 10. 2005 mení svoje sídlo

zo Sabinovskej 10, 821 02 Bratislava na

Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
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DIVADLÁ
DPOH - ČINOHRA SND - 19.00

� 8.10 - J.B.P. Moliére: Mizantrop
�9.10. - W. Shakespeare: Trojkráľový večer
� 10.10. - Jókaiho divadlo, Komárno M.
Jókai: Bohatí chudobní
� 11.10. - G. Feydeau: Tak sa na mňa pri-
lepila
� 12.10. - C. Goldoni: Čertice
� 13.10. - M. Huba/M. Porubjak: Tančia-
reň
� 14.10. -  O. Wilde: Ideálny manžel
� 15.10. - G. Feydeau: Chrobák v hlave

MALÁ SCÉNA SND - 19.00
�8.10. - J.P. Sartre: S vylúčením verejnosti
� 9.10. - B. Ahlfors: Ale, ale, pani plukov-
níková!
�11.10. - A.N. Ostrovskij: Dohodneme sa,
veď sme svoji
� 12.10. - J.P. Sartre: S vylúčením verej-
nosti
�13.10. - I. Bergman: Scény z manželské-
ho života
� 14.10. - T. Williams: Mačka na horúcej
plechovej streche
�15.10. - T. Stoppard: Konečne slobodný!

OPERAA BALET SND - 19.00
� 8. 10. - H. Leško/J. Ďurovčík: Rasputin
� 11. 10. - G. Bizet: Carmen
� 12.10. - A.I. Chačaturjan: Spartakus
� 13.10. - G. Rossini: Popoluška
� 14.10. - B. Britten: Peter Grimes
�15.10. - G. Donizetti: Lucia Di Lammer-
moor  
� 15.10. o 19.00 sa v Malej sále Reduty
uskutoční operné predstavenie pôvodnej
národnej japonskej operyYuzuru (Striebor-
ná volavka) od skladateľa Ikuma Dana
podľa libreta Junji Kinoshita. Premiéru
mala opera v roku 1952 v Osake, Kjotu a
Tokiu. V týchto mestách diváci po prvý-
krát uvideli príbeh o konflikte lásky a žia-
dostivosti po materiálnom bohatstve, ktorý
sa odohráva v zasneženej časti Japonska.
Dielo sa vďaka štylistickej jednoduchosti a
plynulej hudbe stalo míľnikom v oblasti
dovtedy pustej japonskej opernej tvorby.

DIVADLO WEST - 19.00
� 9.10. - N. Simon: Posledný...z milencov
� 13.10. - D. Churchill: Ešte máš mňa,
miláčik
14.10. - G. Lunari: Traja na hojdačke

ŠTÚDIO L + S - 19.00
� 8.10. - D. Churchill: Vtedy na Jamajke
� 10.10. - Bengt Ahlfors: Iluzionisti
� 11.10. - Patrick Suskind: Kontrabas
� 12.10. - Neil Simon: Čo zostalo z lásky

TEATRO Wüstnerot - 19.00
� 14.10. - Carmen - flamenco
� 17.10. - R. Becker: Caveman

DIVADLO ARÉNA - 19.00
� 12.10. - Falk Richter: Boh je DJ
� 13.10. Falk Richter: Boh je DJ

DIVADLO AHA Školská 14 - 19.00
�7.10. 11.00 - Ján Milčák: Barokové obla-
ky - verejná generálka
� 7.10. 19.00 - J. Milčák: Barokové obla-
ky - premiéra
� 8.10. - J. Milčák: Barokové oblaky - 2.
premiéra
� 9.10. - J. Milčák: Barokové oblaky
� 10.10. - J. Milčák: Barokové oblaky 
� 13.10. - O. Wilde: Salome, Študentské
divadlo Ívery
� 14.10. - Vanda Feriancová: Sneh

DIVADLO ASTORKA - 19.00
� 11.10. - G. Gorgey: Na koho to slovo
padne
� 12.10. - P. Zelenka/M. Frayn: Odchody
vlakov
� 14.10. - J. Novak: Vražda sekerou v St.
Peterburgu

NOVÁ SCÉNA - 19.00
� 8.10., 9.10., 11.10. - Na skle maľované
� 12.10., 13.10. - Rebelové
� 14.10., 15.10. - Kleopatra

VÝSTAVY
� V budove Slovenského národného
múzea inštalovali sprievodnú expozíciu
dvojvýstavy Tajomná Indonézia a slávne
expedície pod názvom Amazing Planet.
� V Galérii Komart na Zámočníckej ulici
8 vystavuje svoje diela Paolo Minoli.
� Sochy Jaromíra Garguláka a obrazy
Milana Vavra sú vystavené v Galérii Salla
Terena Prezidentského paláca na Hodžo-
vom námestí 1.
� Výstavu Slovenský mýtus otvorili v
Esterházyho paláci v SNG.

PRE DETI
Medzinárodný dom detí BIBIANA

� 8.10. o 16.00 Sklíčka - tvorivé dielne k
výstave Pozor sklo!
� 9.10. o 16.00 Kto sa hrá s morom - pro-
gram na motívy poviedky R. Kiplinga
� 15.10. o 16.00 Sklíčka

DOM KULTÚRY, Námestie SNP
�12.10. o 14.00 Chalani - tvorivé dielne k
výstave Ľ. Kellenbergera
�13.10. o 10.00 O zlatom jablku - skladanie
skladačky podľa rozprávkového príbehu

KONCERTY
� Nay tanečný dom organizuje 15.10. v
Babylone veľkú tanečnú akciu v rámci
otvorenia sezóny tanečných domov v Bra-
tislave. Od 10.00 do 18.00 h. sa tu budú
tanečné workshopy, kde sa budú vyučovať
tradičné tance zo Slovenska, Maďarska a
Rumunska, argentínske tango, brušný
tanec a show dance. Od 20.00 h budú kon-
certovať Věra Bílá, Jano Kuric, Lucia
Šoralová, Zuzana Mojžišová, Gazsa band,
Muzička, LH Jula Bartosa-Suka a iní. Po
koncertoch sa začne veľká tanečná zábava. 

FUTBAL
� Kvalifikácia MS 2006
V sobotu 8. októbra
Slovensko - Estónsko (17.00)
V stredu 12. októbra
Slovensko - Rusko (20.30)
� 3. LIGA muži
V sobotu 8. októbra
Ružinov - Čuňovo (10.30), Lamač - Inter
B (15.30), Senec - Pezinok (15.30)
V nedeľu 9. októbra
Láb - Rapid (15.30), Jur - Petržalka (15.30),
D. Lužná - Dúbravka (15.30), Stupava -
Slovan B (15.30), Rača - Jablonec (15.30)
� 4. LIGA
V sobotu 8. októbra
Trnávka - Vrakuňa (15.30), Štart - Vajno-
ry (15.30)
V nedeľu 9. októbra
Jarovce - Tomášov (15.30), Malinovo -
Rovinka (15.30), SFM Senec - Dev. Nová
Ves (15.30), Blatné - PVFA (15.30), Krá-
ľová - Danubia (15.30), Bernolákovo -
BCT (15.30)
� 5. LIGA
V sobotu 8. októbra
Jarovce B - Vinohrady (10.00), Krasňany -
Trnávka (10.30), N. Mesto - Lamač B (15.30)
V nedeľu 9. októbra
Nepočujúci - Z. Bystrica (10.30), Ekonóm
- Čunovo B (14.00), Volkswagen - Č.
Voda (15.30), Rusovce - Fortuna (15.30),
Vrakuňa - Petržalka (15.30)

HOKEJ
� Extraliga
V piatok 7. októbra
Slovan - Zvolen (17.30)
V utorok 11. októbra
Slovan - Trenčín (17.30)
� Extraliga juniorov
V stredu 12. októbra
Slovan - L. Mikuláš (17.00)

HÁDZANÁ
� WHIL žien
V sobotu 8. októbra, ŠH Jégeho
ŠKP Štart - Písek

BASKETBAL
� Extraliga mužov
V sobotu 8. októbra, Pasienky
Inter - Komárno (18.00)

FUTSAL
� 1. slovenská liga, ŠH Mladosť
V piatok 7. októbra
Pinerola - Malacky (20.15)
� 2. slovenská liga
Vo štvrtok 6. októbra, Dom športu
L.M.H. Team - Minimax (20.00)
V piatok 7. októbra, ŠH Mladosť
Jost 04 - KPP Barberi (18.10)

V sobotu 8. októbra, ŠH Mladosť
Likra Slovakia - Relax (8.00), Jozef Tiso
- 4 FSC Insta (9.30), Slov-matic FOFO B
- Pinerola B (11.00), Kappa Team - Danu-
bit (18.30), Terno - Maxima (20.00)
V nedeľu 9. októbra, ŠH Mladosť
Zemáci - Pohotovosť (8.00)
� 1. bratislavská liga A
V sobotu 8. októbra, ŠH Mladosť
Bells - Wild Boys 02 (12.30), Ružinov -
Tre Kronor (13.30), FK 03 Hostinského -
Akademik (14.30)
V sobotu 8. októbra, ŠH Jégeho
Emtrikve - Torpédo (9.50), Elza Lions -
Gurmáni (10.50)
V nedeľu 9. októbra, ŠH PKO
Palma - SATC (8.00), Budweiser - Do-
pravoprojekt (9.00), Karlovka - Semic B
(10.50)
V nedeľu 9. októbra, ŠH Mladosť
Microcom Team - Hurricanes (9.30),
Hujeri - Čekan Mekenroff (10.30)
� 1. bratislavská liga B
V sobotu 8. októbra, ŠH Mladosť
VÚB - Posam (15.30), Pitón Šamorín -
AK 47 (16.30), Admiral - Karpatia Juni-
ors B (17.30)
V sobotu 8. októbra, ŠH Jégeho
Paraboys Šamorín - 4FSC Insta B (8.00),
Leo Stars - KPSF 92 (9.00)
V nedeľu 9. októbra, ŠH PKO
Slov-matic FOFO C - Danubit B (10.00),
Krátky proces - Festglas (11.50), Alžbe-
tka - Kataluna (12.50), Attack Šamorín -
Rendez (13.50), Rač. Výber - Minimax
(14.50)
� 2. bratislavská liga, A-skupina
V sobotu 8. októbra, ŠH Prokofievova
MFP - Zberba PDA Úder (8.00), Bôrik -
Verton (9.00), Flamengo - Silver (9.50),
Ex Rapid - Sokol (10.40), Klinger - Cel-
tic (11.30), Dynamo Energia - Severka
(12.30), Franco - Tornádo (17.40), Bells
B - Kings Kongs (18.30)
� 2. bratislavská liga, B-skupina
V nedeľu, 9. októbra, ŠH Prokofievova
JVP - MO Slovakia (8.00), Surprise 04
- Staré Mesto (9.00), FK Šport - Red
Devils (9.50), Senátor Palace - MF
Hyeny (10.40), Corer - Cuba Libre
(11.30), Rusovce - Krátky Proces B
(12.30), Salamander Pitralon - Catalu-
na B (13.20), Komáre - Slovan TP
(16.50)
� 2. bratislavská liga, C-skupina
V sobotu 8. októbra, ŠH Prokofievova
Baducci Hemerhoidi - Respo (13.20),
Vinerum Plumbum - Rosenheim (14.10),
Vinohrady - Nepočujúci (15.00), Indepe-
diente - Kappa Team B (16.00), Inter FC
- Engerau (16.50), BV nedeľu 9. októbra,
ŠH Prokofievova, Slov-matic FOFO
Juniors - Kofola (14.10), Horstrans -
Kozmos (15.00), Jokerit - PDA Úder B
(16.00)

najbližšie vyjdú 13. 10.

*10% akontácia cez financovanie RENAULT FIN so zvýhodnením lízingovej ceny 50.000,- Sk a zľavou v hotovosti až do 45.000,- Sk s DPH!  Počet lízingových splátok podľa Vášho výberu. Akcia platí do vyčerpania zásob. Bližšie informácie na www.renault.sk
Spotreba 4,6 - 8,4 l/100 km, CO2 – emisia 121-201 g/km.
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Limitovaná séria Renault Mégane Sport Way obsahuje klimatizáciu, rádio s cd prehrávačom, ABS s EBV s podporou brzdenia v núdzovej
situácii, 6 airbagov, posilňovač riadenia, palubný počítač,elektrické ovládanie predných okien, centrálne zamykanie, elektronickú kartu Renault...

KESTLER, spol. s r. o. KESTLER Co, spol. s r. o.
Panónska cesta 5, Bratislava - PetrÏalka, tel.: 02/6720 2711  Krajinská cesta 12, Bratislava - RuÏinov, tel.: 02/4341 1172

e-mail: kestler@partner.renault.sk e-mail: kestler_co@partner.renault.sk

Renault Mégane Sport Way
LIMITOVANÁ SÉRIA

TERAZ VÁM NA ZAČIATOK STAČÍ IBA:

47.390,- Sk v hotovosti
*


