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O post župana
sa uchádza 11
kandidátov
BRATISLAVA
Krajská volebná komisia Bratislav-
ského samosprávneho kraja prijala 11
návrhov na registrovanie kandidáta
na post bratislavského župana a kan-
didačné listiny, na ktorých je 405 kan-
didátov na krajských poslancov. 
Na bratislavského župana kandiduje
desať nominantov politických strán a
jeden nezávislý. Z nominantov na kraj-
ských poslancov má 383 podporu politic-
kých strán, 22 je nezávislých. Krajská
volebná komisia by mala mať prvé
zasadnutie po našej uzávierke, vo štvrtok
popoludní. Až na ňom sa rozhodne, koľ-
ko návrhov na registrovanie kandidátov
na predsedu krajskej samosprávy a
poslancov komisia prijme. Oficiálny
zoznam kandidátov by mala krajská
volebná komisia zverejniť v pondelok. 
Niektorí kandidáti na župana sú už
známi. O tento post sa bude opäť uchá-
dzať súčasný bratislavský župan Ľubo
Roman (SDKÚ, ANO, SMK, DS a Stra-
na zelených Slovenska). Žiadosť o re-
gistráciu kandidatúry podal ako nezávis-
lý kandidát aj súčasný starosta Petržalky
Vladimír Bajan (s podporou strán Smer-
SD, Slobodné fórum, HZD a KDH) a
poslanec Národnej rady SR Ján Cuper
(ĽS-HZDS, Pravá SNS a Zjednotená
SNS). O post predsedu BSK sa budú
uchádzať aj David Dvořák (Občianski
liberáli), Ivan Švejna (hnutie Vpred),
Karol Ondriaš (KSS) a Peter Tatár
(Občianska konzervatívna strana). (red)

V MHD urobili
menšie zmeny
BRATISLAVA
Dopravný podnik na základe priesku-
mov, ktoré vykonal v priebehu sep-
tembra a začiatkom októbra, urobil
určité zmeny v grafikone niektorých
liniek mestskej hromadnej dopravy.
Od 10. októbra sa v rannej špičke na linke
číslo 68 zmenil doterajší interval šesť
minút na štyri minúty a na linke číslo 98
interval osem minút na šesť minút. Od
pondelka 17. októbra sa na linke číslo 80
interval znížil zo šiestich minút na štyri
minúty. Dopravný podnik pripravuje aj
ďalšie zmeny, o podrobnostiach bude
informovať neskôr. Ďalšou zmenou je, že
od 16. októbra v nedeľu a  vo sviatok pred
dňom školského vyučovania v prípade
zvýšených prepravných nárokov premá-
va z Hlavnej stanice po príchode rýchlika
Goral mimoriadny autobusový spoj do
Vlčieho hrdla, s odchodom približne o
23.20 hodine. Premávať bude jednosmer-
ne po trase linky číslo 74 cez Šancovú
ulicu, Račianske mýto, Trnavské mýto,
Trnavskú cestu, Bajkalskú a Slovnaftskú
ulicu do Vlčieho hrdla. Zastavovať  bude
na všetkých zastávkach po trase. (ver)

O vežiak na
Šancovej ulici
sa vedie 
tvrdý boj
BRATISLAVA
Kauza polyfunkčného domu na Šanco-
vej sa dramatizuje: Krajský pamiatko-
vý úrad vydal rozhodnutie, ktorým
povoľuje zvýšenie počtu podlaží z
ôsmich na desať, stavebník - firma
Istroreal - podal trestné oznámenie.
Boj o počet podlaží rozostavaného domu
vedľa objektu YMCA na Šancovej ulici sa
začal vlani v apríli, keď Istroreal požiadal
Krajský pamiatkový úrad o vyjadrenie k
zmene stavby pred dokončením, ktorá
pozostávala zo zvýšenia strednej časti
objektu z 8 na 34 podlaží. Krajský pamiat-
kový úrad zvýšenie neschválil, stavebník
sa odvolal na Pamiatkový úrad SR, ktorý
odvolanie zamietol. Istroreal podal žalobu
na Krajský súd v Bratislave, ktorý v augus-
te konštatoval, že rozhodnutia Krajského
pamiatkového úradu i Pamiatkového
úradu SR sú nezákonné, a vec vrátil pa-
miatkovým orgánom na ďalšie konanie.
Krajský pamiatkový úrad 12. októbra
vydal nové rozhodnutie, v ktorom schválil
predloženú dokumentáciu a určil pod-
mienky, podľa ktorých zvýšenie strednej
časti objektu je možné realizovať maxi-
málne o dve podlažia. Istroreal hneď na
druhý deň podal na okresnej prokuratúre
trestné oznámenie na riaditeľa Krajského
pamiatkového úradu Petra Jurkoviča pre
podozrenie z trestného činu zneužitia prá-
vomoci verejného činiteľa. Mal sa ho
dopustiť tým, že konal v rozpore s pamiat-
kovým zákonom napriek existencii právo-
platného rozsudku Krajského súdu v Bra-
tislave a vydal rozhodnutie, v ktorom sa
vyjadruje k podlažnosti budov, hoci mu
podľa názoru Istrorealu ako oznamovate-
ľovi takáto kompetencia nepatrí. 
Okrem tohto konania Istroreal ešte vlani
požiadal o schválenie dokumentácie stav-
by pred dokončením, ktorá rátala so zvýše-
ním strednej časti objektu z 8 na 22 podla-
ží. Tejto žiadosti Krajský pamiatkový úrad
vo februári tohto roka vyhovel a zvýšenie
na 22 podlaží schválil. Na základe podne-
tu občanov Ondreja Dostála a Petra Hodá-
la Pamiatkový úrad SR rozhodnutie Kraj-
ského pamiatkového úradu zrušil. Istroreal
sa odvolal, ale ministerstvo kultúry odvo-
lanie zamietlo, na čo stavebník reagoval
podaním podnetu na preskúmanie zákon-
nosti tohto rozhodnutia na Generálnu pro-
kuratúru SR, ktorá podnet odložila.
Na ďalší osud stavby zrejme bude mať
vplyv aj rozhodnutie o zúžení pamiatkovej
zóny v Bratislave, ktoré sa týka aj územia
na Šancovej ulici. Ministerstvo kultúry v
rámci revízie pamiatkových zón na celom
Slovensku, ktorá sa pripravuje od roku
2003, v auguste tohto roka rozhodlo o
zúžení pamiatkovej zóny, traja občania
však toto rozhodnutie napadli. Vo veci
definitívne rozhodne rozkladová komisia v
najbližších dňoch. Juraj Handzo

Čiernu stavbu na rohu Riazanskej a Slnečnej ulice stavebník na podnet stavebného úradu odstraňuje. FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Možno, že aj vy ste čierny stavebník,
len si to neuvedomujete. Najrozšírenej-
ším, no najmenej viditeľným druhom
čiernej stavby sú totiž nepovolené úpra-
vy v panelákových domoch, najmä ak
zasahujú do statiky objektu. 
Aj veľké čierne stavby pribúdajú. Zisťo-
vali sme, ako je to s nimi v niektorých
mestských častiach. Vo Vrakuni sa nevy-
skytujú príliš masívne, väčšinou ide o
drobné prístavby, riešia to dodatočným
povolením a v priestupkovom konaní. V
Novom Meste majú dve známe čierne
stavby - jednu práve stavebník odstraňuje.
V Starom Meste evidenciu takýchto stavi-
eb nevedú, pokiaľ sa prehrešok zistí, v
zmysle zákona to zväčša znamená doda-
točnú legalizáciu, na Obchodnej však
donútili staviteľa v jednom dvore stavbu

zrušiť. V Petržalke sú najčastejšie nelegál-
ne prestavby panelových bytov a dočasné
stavby predajných stánkov. V štvrti žiadnu
čiernu stavbu zatiaľ neodstránili, ale v
súčasnosti sa pripravuje niekoľko núte-
ných odstránení. Ružinov eviduje čierne
stavby dokonca ešte z čias bývalého reži-
mu, väčšinou však nie sú v rozpore s
verejným záujmom. S výnimkou jednej
stavby, rozhodnutie o jej odstránení však
už nadobudlo právoplatnosť a mestská
časť pristupuje k odstráneniu stavby.
Podľa prednostu karloveského miestneho
úradu Jozefa Harvančíka samotný zákon
uprednostňuje legalizáciu čiernej stavby
pred jej odstránením. Ak teda stavba nie je
v rozpore s verejným záujmom, dosiahne
legalizáciu. Otázne potom je, načo je
vôbec stavebné konanie a úrady a všetko,
čo s tým súvisí. Staviteľovi stačí pozrieť

sa na územný plán, aby vedel, či jeho stav-
ba bude zlegalizovaná. Navyše celý pro-
ces od rozhodnutia po odstránenie je
zdĺhavý, trvá mnoho mesiacov až rokov,
kým jednotlivé právne kroky nadobudnú
právoplatnosť. Ak stavebník odmieta
stavbu odstrániť, pripadá táto povinnosť
stavebnému úradu. Ten potom musí
vyhlásiť verejnú súťaž na odstraňovateľa,
odstránenie zaplatiť a dodatočne sa súdiť
so stavebníkom o zaplatenie nákladov.
Právnici nie sú zajedno v tom, či nereš-
pektovanie rozhodnutia o odstránení stav-
by je marením úradného rozhodnutia. Na
vine je jednoznačne legislatíva - nielen
nedostatočný zákon a súvisiace procedu-
rálne predpisy. A rovnako i nedostatok
financií, ktoré štát na túto prenesenú
kompetenciu samospráve presunul.

Gustav Bartovic

Čiernych stavieb je viac ako by sa zdalo

Samospráva nevie zastaviť ilegálne stavby
Stavebná explózia so sebou nesie aj
explozívny nárast čiernych stavieb. O
tom, čo ich podmieňuje a čo sa dá s
nimi robiť, hovoríme s vedúcim sta-
vebného úradu Bratislava - Nové
Mesto Františkom MÉSZÁROSOM.
- Zlé je, že dnes ešte stále platí - hoci iks-
krát novelizovaný - stavebný zákon z
roku 1976 a že okrem pokút máme len
teoreetickú možnosť nelegálne stavby
zbúrať. Stavebník má možnosti naťaho-
vať čas a ďalej stavať, kým my vykoná-
me to, čo nám nepružný zákon ukladá.
Stavebný úrad ako orgán štátneho dohľa-
du dáva pokyn na zastavenie stavby, ak
stavebník neposlúchne, existuje rozhod-
nutie starostu ako správneho orgánu,
proti tomu niet odvolania, ale nemáme
možnosť fyzicky zastaviť práce.

Nepomáhajú ani vysoké pokuty?
- Myslím si, že silných investorov neod-
radia, niektorí ako keby s nimi priam
rátali a mám veľmi silný pocit, že ich
zavádzajú priamo do nákladov, a teda do
ceny. 
Predpokladal by som, že práve tí silní
by to chceli mať v poriadku...
- Keďže je naša legislatíva skutočne
komplikovaná, tí sofistikovanejší stavite-
lia, ich projektanti, to dokážu naprojekto-
vať tak, že projekt je v súlade s územným
plánom mesta. A pretože legislatívny
proces je tak časovo náročný, že staviteľ
radšej riskuje a začne stavať skôr s pred-
pokladom, že ju dodatočne legalizuje, čo

je možné, lebo je mu ťažko dokázať, že
stavba nie je v súlade s verejným
záujmom. Správajú sa trhovo, ide im o
čas - niektoré veľké stavby postavia za
poldruha roka a pri súčasnej legislatíve,
ak sa robí aj územné aj stavebné konanie,
trvajú formality takmer rovnako dlho.
Zdĺhavosť plynúca z legislatívy je jedi-
nou príčinou, prečo sa neodstraňujú
čierne stavby?
- Nie. Aj keby nám zákon dával možnosť
okamžite konať a dať čiernu stavbu od-
strániť, nemáme na to financie. Štát síce
previedol na samosprávu všetky kompe-
tencie, ale financie, ktoré poskytol pre
Bratislavský kraj, nepokryli ani mzdy pre
stavebné úrady, až 50,3 percenta miezd
im musela doplácať samospráva.

Zhováral sa Gustav Bartovic
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Šou v cene
cestovného
lístka
Nie je dobré mať rozcestovanú rodinu.
Taký rozcestovaný rodinný príslušník sa
vráti domov pod rodné Tatry a nad
rodný Dunaj a krúti hlavou nad sloven-
skou realitou. To je šou! Kam sa hrabú
televízie.
Rozcestovaný rodinný príslušník doletí zo
stáže v zámorí do Prahy. Čaká ho ďalšia
cesta a môže si vybrať, či bude čakať na
letisku alebo na autobusovej stanici.
Jedno má v cene letenky, druhé v cene
lístka, ktorý si ešte len kúpi. Je jedno, ako
si vyberie, pretože potom nasadne do
autobusu do Bratislavy, a to už je doma.
Kdesi uprostred medzi neskorým večerom
a priskorým ránom ho slovenský autobus
vyklopí na autobusovej stanici s typicky
slovenskou pohostinnosťou - dvere ešte
nie sú zaklincované, len pevne zamknuté. 
Rodinný príslušník čaká, je to mladé diev-
ča, a dočká sa: Priblíži sa k nemu chlap,
nie práve najčistejší, ale aspoň z neho
razí alkohol. „Sme doma,“ v duchu sa
poteší cestovateľka. „Hej, čaja, povedz,
koľko kilometrov je zo Zeme na Mesiac!“
Čaja nevie, ako sa vyhnúť tej pasci, tak
povie: „Okolo tristotísíc.“ Chlap sa vra-
cia k svojim kumpánom a huláka: „Vidí-
te, vy debili, tristotisíc, jaký milión?“
Cestovateľka by v cudzine vošla do bez-
pečia staničnej haly, pretože tá je cez noc
pre cestujúcich otvorená. Cestovateľka
sa čuduje, prečo stanicu obchádzajú
hliadky bezpečnostnej služby, keď niet čo
chrániť - majetok stanice je dobre zatvo-
rený, chodník je verejný. 
Než ju z pohodlia po slovensky zachráni
rodina, cestovateľka si usporiada myšlien-
ky. Cestujúci si predsa v lístku nezaplatí
len kilometre, ale aj servis, infraštruktúru
pred cestou aj po nej. Čo by asi povedali
dopravcovia (v megametropole Bratislava
sa to týka aj železníc), keby im v noci pre-
dali pekári chlieb s odhryznutým konče-
kom, alebo na čerpacej stanici dali o
desať percent nafty menej - veď je to
nočné riziko, práve taký odplatok, ako v
noci zavreté čakárne. Gustav Bartovic

Pentagon chátra,
nemá sa oň kto
postarať 
VRAKUŇA
Neslávne známy „Pentagon“, teda
oblúkový dom na Stavbárskej ulici sa
v problémoch topí už roky, od vyhláse-
nia konkurzu jeho vlastníka Hydro-
stavu však problémy eskalujú a rieše-
nie je v nedohľadne.
Príčinou je to, že celý priestor okolo Pen-
tagonu je vo vlastníctve Hydrostavu,
ktorý je od júla 2002 v konkurze. Od
tých čias okolie domov pustne, nielen to
však sťažuje život vlastníkom bytov na
Stavbárskej, ktorým ich predala firma
ešte pred vyhlásením úpadku. Obec, pre-
tože jej priestor nepatrí, sa  nemôže sta-
rať o jeho vzhľad. No nejde len o to, že
sa nik nestará o zeleň, ale tiež o to, že
zanedbaná plocha priam láka asociálov,
aby si tu hľadali útočisko. Je známe, že
za domom aj pred ním a na detskom
ihrisku sa schádzajú narkomani a bezdo-
movci a ešte viac devastujú okolie. Spl-
nomocnenec konkurzného správcu (kto-
rého stanovisko sa nám nepodarilo do
uzávierky získať) na požiadavky mest-
skej časti o vykášanie buriny písomne
argumentoval  tým, že to správca nemôže
robiť, kým nie je schválený plán speňa-
žovania majetku a prisľúbil, že tieto čin-
nosti bude pravidelne vykonávať, až keď
sa odpredá časť nehnuteľnosti. Termín
však ani nenaznačil.
Napriek tomu, že v nočných hodinách
okolie každodenne kontrolujú policajné
hliadky, občania si sťažujú, že cez deň je
tu priam eldorádo pre asociálov. Obyva-
telia najnižších poschodí sa stávajú
nedobrovoľne ich susedmi, pretože pod
prízemnými balkónmi si bezdomovci
budujú svoje útočiská. „Občas sa nájde
nejaký odvážlivec, ktorý im to zlikvidu-
je,“ hovorí jedna z obyvateliek domu na
Stavbárskej, „ale výsledkom sú len kon-
flikty a neporiadok.“ Obyvatelia domu si
sťažujú aj na charitatívne a mimovládne
organizácie - podľa ich názoru ich aktivi-
ty nevedú k socializácii narkomanov a
bezdomovcov, ale ich len bezvýhradne
chránia, niet však toho, kto by chránil
obyvateľov či deti z neďalekej materskej
školy, ktoré vyrastajú medzi použitými
injekčnými striekačkami. (gub)

STARÉ MESTO
Obchodná ulica bude po rekonštrukcii
električkovej trate atraktívnejšia a
lepšie prispôsobená potrebám chod-
cov. Pribudne tu aj niekoľko nových
prvkov vrátane signalizačných svetiel
osadených do dlažby.
Povrch ulice bude opticky zreteľne odde-
ľovať zónu pohybu električiek, chodcov a
osobitnú zónu, kde bude možné v letnom
období umiestňovať exteriérové sedenia
kaviarní a reštaurácií a kam môžu expan-
dovať aj aktivity obchodov. Zóny budú
odlíšené farbou a štruktúrou dlažby. Sivá
dlažba v spomenutej osobitnej zóne bude
doplnená dlažbou grafitovej farby. Kori-
dor električkovej trate bude lemovaný
kamenným pásom. V záujme zvýšenia
bezpečnosti chodcov pri prejazde elektri-
čiek je navrhnuté osadenie signalizačných
svietidiel do dlažby, ktoré sa budú spínať
v jednotlivých skupinách vždy pri prejaz-
de električky. Počas dňa budú tieto svie-
tidlá rozsvecovaním signalizovať pohyb
električky, vo večerných hodinách budú
zažaté svietidlá cyklicky blikať. Cieľom
týchto úprav je umožniť lepšiu koexisten-
ciu pohybu chodcov a električiek na
Obchodnej ulici tak, aby sa čo najviac
mohla využívať v plnom profile. V zóne
pohybu chodcov budú osadené aj svetelné
reklamné pútače. V rámci úpravy
Obchodnej ulice sa predpokladá aj pre-
chod „koberca“ červenej dlažby Poštovej
ulice cez trať električiek. Upokojujúcim
prvkom na východnom konci Obchodnej
ulice je zaslepenie Vysokej a umožnenie
prejazdu iba dopravnej obsluhe. 
Ako sme už informovali, rekonštrukcia
električkovej trate sa bude realizovať
okrem Obchodnej aj na Hurbanovom
námestí, Župnom námestí a na Kapucín-
skej ulici. Aj tieto priestranstvá majú byť
upravené tak, aby sa posilnil ich charak-
ter pešej zóny a uprednostnil sa peší
pohyb pred individuálnou automobilo-
vou dopravou. Súčasťou úprav bude aj
obnova povrchov podobného charakteru
ako na Obchodnej ulici. Rekonštrukcia
električkovej trate by sa mala uskutočniť
aj v tuneli, pretože je vo veľmi zlom
stave. (juh)
VIZUALIZÁCIA - Bogár Králik Urban

DVD PREHRÁVAČ

ZADARMO LEN DO
31. 10.

bezplatné info: 0800 608 608

Super Vianoce
s rýchlym internetom

a DVD zadarmo!

To je superrýchlosť!
Slovanet Vám prináša Vianoce už v októbri!
Rozhodnite sa pre superrýchly internet GoDSL
za najnižšie ceny a dostanete exkluzívny darček
– super DVD prehrávač zadarmo!
Buďte superrýchli, lebo akcia platí len do konca októbra!

Vianoce superrýchlo! Vysokorýchlostný

internet
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Na Obchodnej budú signalizačné svetlá
upozorňujúce na prichádzajúce električky

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Tel./fax: 02/44644222

Zabuchli ste si auto?
1. NÁRODNÁ AUKČNÁ
SPOLOČNOSŤ, s.r.o. 
realitná a aukčná agentúra

Najviac si ceníme Vašu dôveru!
Predaj:
1-izb., OV, Šancova, 48m2, 2p., upr. 1,7 mil. Sk
1-izb., Ov, Donnerova, 8p., 36m2, log. 1,3 mil. Sk
2-izb., OV, Tomášikova, 70m, 1p., log., novost., tehla 4 mil. Sk
2-izb., OV, Biela, 55m2, 1p 3,9 mil. Sk
2-izb., OV, Hollého, 55m2, 1/5p., výťah, log. 2,9 mil. Sk
3-izb., OV, Rozvodná, 68m2, 11p., log., upr. 2,7 mil. Sk
3-izb., OV, Povraznícka, 4/5p., 80m2 3,5 mil. Sk
3-izb., OV, Moskovská, novost., sauna, fit., bazén, gar., terasa dohoda
3-izb., OV, Anenská, 3/4p., 100 m2, zrek., vl. kúr. 4,8 mil. Sk
3,5-izb., OV, Podjavorinskej, tehla, 3/4p., 104+12m2 ter., zrek. 6,4 mil. Sk
3,5-izb., OV, Grosslingova, upr., 105m2, vysoké stropy 4,8 mil. Sk
4-izb., OV, Nám. SNP, 110m2, 2p., zrek., vl. kúrenie 7,8 mil. Sk
4-izb., OV, Moskovská, mez., 130m2, balkón, lux. 6,15 mil. Sk
5-izb., OV, Karloveská, 4p., 97m2, log., pôv. 3,15 mil. Sk
5-izb., OV, Leškova, lux.zrek., 175m2, 2 x krb 7,6 mil. Sk
RD - Alžbetin Dvor, novost., rad. zást., 265m2, 4i 4,4 mil. Sk
RD - Langsfeldova, 8,3 á pozemok info v RK
SP - Jablonec, 796m2, š=17m, IS okrem kanalizácie 950,- Sk/m2

SP - Vinosady, časť Malé Tŕnie, 775m2, VIS 2 100,- Sk/m2

Prenájom:
Gar., Matejkova, novost., 45m2, nez., balkón 15 000,- Sk/m.
1-izb., Drotárska, zar., balkón, výhľad, nový 13 000,- Sk/m.
4-izb., Štefánikova, 180m2, zar., 4/4p., lux. 1 500,- EUR/m.
4-izb., Guothova, nov., zar., 140+60m2 ter., gar., klima1 200,- EUR/m. + E
4-izb., Laurinská, zar., č.zrek., 102m2, 1p. 1 200,- EUR/m. + E
RD - Prievoz, zrek., 3i, zar., gar., záhr. s krbom, tiché pros. 790,- EUR/m. + E
RD - Koliba, nový, zar. 1 200,- EUR/m.
Komerčné:
OP - centrum, 50m2 30 000,- Sk/m. + E
Reštaurácia De Cattaro, odstup. zabeh. lux. reštaurácie info v RK
Panská 27, 811 01 Bratislava
tel.: 5443 5831, 5443 5845-6 fax: 5443 5852 
e-mail: reality@1nas.sk internet: www.1nas.sk

Bratislavský samosprávny kraj ako príslušný orgán územné-
ho plánovania podľa § 16 a § 18 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný
zákon/ v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveni-
ami § 17 a § 30 stavebného zákona zabezpečuje obstará-
vanie územnoplánovacej dokumentácie ÚPN VÚC Brati-
slavský kraj-Zmeny a doplnky 1/2005. 
Po vypracovaní územnoplánovacej dokumentácie
Bratislavský samosprávny kraj ako obstarávateľ v
súlade s § 22 uvedeného stavebného zákona 

oznamuje prerokovanie 
Územného plánu veľkého územného

celku Bratislavský kraj - 
Zmeny a doplnky 1/2005

v termíne od 6. 10. do 7. 11. 2005 
So spracovaným materiálom sa máte možnosť oboz-
námiť na www.bratislavskykraj.sk a taktiež v budove
vysunutého pracoviska úradu na adrese: BSK - odbor
regionálneho rozvoja, priestorového plánovania a
dopravy, Bohrova č.1, Bratislava - Petržalka, kde je
materiál vystavený k verejnému nahliadnutiu v zasa-
dačke na 4. poschodí. Pripomienky je možné zaslať v
uvedenom termíne prerokúvania na adresu: Bratislav-
ský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja,
priestorového plánovania a dopravy, Trnavská cesta
8/A, 820 05 Bratislava.

Bratislavský
samosprávny kraj
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Umelecké
dotvorenie
korza mešká
PETRŽALKA
Na správu o odovzdaní Petržalského
korza do užívania sme dostali viacero
negatívnych reakcií my, aj tamojší
miestny úrad. Občania poukazujú
najmä na nedostatky osvetlenia a
nerešpektovanie pešej zóny nediscipli-
novanými vodičmi.
Už sme uviedli stanovisko samosprávy,
že štrnásteho septembra sa odovzdal len
základ budúcej plnohodnotnej pešej zóny
a že mestská časť na zdokonaľovaní
funkcií korza stále robí. V súčasnosti
podľa hovorkyne Milky Podmajerskej
odovzdávajú už dokončené osvetlenie
korza budúcemu prevádzkovateľovi -
spoločnosti Siemens. Zároveň úrad
miestnej časti pracuje na udržaní moto-
ristov mimo korza - zanedlho by mali na
krízových miestach pribudnúť zábrany,
tzv. biskupské klobúky - ťažké, no este-
tické prekážky pre osobné autá.
„S čím sme však nerátali, je oneskorenie
výtvarného dotvorenia Petržalského
korza. Špekulácie a prieťahy zo strany
Doprastavu spôsobujú, že dve z piatich
projektovaných výtvarných diel ešte nie
sú na svojich miestach,“ hovorí M. Pod-
majerská. Ide o sochu Ježiša Krista (rep-
lika daru petržalského starostu zosnulé-
mu pápežovi) pri kostole a slnečné hodi-
ny pri Inchebe. Autorom týchto diel je
akademický sochár Stanislav Mikuš,
víťaz výberového konania vypísaného
Doprastavom. Jeho diela mal Doprastav
ako zmluvný realizátor celého projektu
osadiť na uvedených miestach. Podľa
M. Podmajerskej však došlo medzi
umelcom a stavebnou firmou k nezrov-
nalostiam, na ktoré teraz doplácajú Petr-
žalčania. (gub)

Opravujú cestu
na Slavín
STARÉ MESTO
Úplná uzávierka miestnej komuniká-
cie II. triedy Na Slavíne platí od
minulého štvrtka až do 3. novembra.
Dôvodom je oprava povrchu komuni-
kácie - vozovky a chodníka v dĺžke 60
metrov. 
Obchádzkové trasy sú určené prenos-
ným dopravným značením. Mesto Bra-
tislava prostredníctvom oddelenia cest-
ného hospodárstva a cez dodávateľa
Technické služby-stavby realizuje opra-
vu komunikácie, ktorá je zle vyspádo-
vaná a pri prívalových dažďoch spôso-
buje hromadenie vody v záhradách oko-
litých domov. Je preto nutné urobiť
nové spádovanie tejto komunikácie a
chodníka, opraviť uličné vpusty a na-
niesť živicový povrch. (lau) 

Čierne skládky
vyvolávajú často
skepsu
RUŽINOV
Zápas s čiernymi skládkami vyzerá
neraz pre samosprávu ako vopred pre-
hratý boj - neporiadnikov neodstraší
nič, ani hrozba skutočne vysokých
pokút. Jednou z mestských častí, kde
je tento problém naozaj ťaživý, je
Ružinov.
O nedisciplinovanosti obyvateľov mesta
svedčí nielen to, že napriek zákazu sem
vynášajú smeti, ale oveľa viac skutoč-
nosť, že tak robia aj v súčasnosti, keď sa
samospráva snaží smetisko zlikvidovať.
Za vrchol bezohľadnosti možno považo-
vať, že pritom nehádžu smetí do pripra-
vených veľkokapacitných kontajnerov,
ale vysypú ich z auta na zem vedľa nich.
S likvidáciou smetiska začal Ružinov s
pomocou spoločnosti na odvoz a likvidá-
ciu odpadu v júli tohto roku. Rozsah
zamorenia predstihol predstavy - akcia,
ktorá mala trvať niekoľko týždňov, ešte
stále nie je na konci. Mestská časť inten-
zívnejšie v spolupráci s mestskou políciou
kontroluje tento priestor a previnilcov je
odhodlaná trestať pokutami až do päťtisíc
korún, pričom firma môže dostať pokutu
až 200-tisíc. Podľa nepotvrdených infor-
mácií kontroly už priniesli prvé ovocie,
konkrétneho vinníka zadržali pri čine.
Podľa pracovníkov z reeferátu životného
prostredia v Ružinove však toto nie je jedi-
ná nelegálna skládka odpadu. Je ich viac a
hoci sa policajti snažia ustrážiť aj tie - nedá
sa to. Tí, ktorí sa potrebujú nelegálne - a
teda zadarmo - zbaviť odpadu, poznajú
cesty ako sa vyhnúť policajtom a keď
práve strážia jedno zo smetísk, odvezú
svoj odpad na druhé. Navyše títo vandali
neustále likvidujú tabule, ktoré zakazujú
sypať smeti na skládky. Potreba financií na
odstraňovanie čiernych skládok je v Ruži-
nove vážnou záťažou verejného rozpočtu.
Podľa Lesie Richterovej, vedúcej referátu,
počas štyroch rokov zápasu s megasklád-
kou v Pálenisku investovali státisíce
korún. Ochrancovia životného prostredia
tiež poukazujú na negatívne výchovné
dopady takejto situácie. (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 diese-

lovými motormi.
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 klasického náhonu

Pozývame Vás v dňoch 29.9. - 3.10. 2005 

do našej expozície na autosalóne v Nitre 

v hale M3.

Na Železnej studničke je čo zlepšovať, na
opravu čakajú aj bufety pri ceste na Kačín
BRATISLAVA
Nedávno dokončená rekonštrukcia
Cesty mládeže a odovzdanie lanovky
Železná studnička - Kamzík sú len
prvými krokmi smerujúcimi k revita-
lizácii Železnej studničky. Na tomto
území je stále čo zlepšovať.
Veľkým problémom ostáva parkovanie.
Existujúce parkoviská sa najmä cez
víkend hneď ráno rýchlo naplnia, a tak
ďalšie vozidlá stoja už na chodníkoch.
„O probléme vieme,“ súhlasil s našimi
postrehmi riaditeľ Mestských lesov v
Bratislave Vladimír Kutka. Ako dodal,
existujúce plochy na parkovanie je však
ťažké ďalej rozširovať. Mestské lesy sa
budú snažiť nájsť nejaké riešenie. Na

našu otázku, či sa nejako zmení doprav-
ný režim (na Železnú studničku je cez
víkend zákaz vjazdu), odpovedal zápor-
ne s tým, že podobný režim je aj v iných
lesoparkoch. Zdôraznil, že cez víkend je
cesta využívaná ako pešia zóna. „Uvoľ-
niť dopravný režim by nebolo príliš
šťastné riešenie,“ podotkol.
Zaujímali sme sa aj o budovu reštaurácie,
rozostavanú ešte pred rokom 1989, ktorá
kedysi patrila Slovenskému rybárskemu
zväzu. Podľa V. Kutku tento objekt vlani
v lete kúpila súkromná firma, ktorá v nej
chce vybudovať reštauráciu. Momentál-
ne sa tu uskutočňuje demolácia poškode-
ných častí stavby. 
V súkromných rukách je aj objekt devia-

teho mlyna a plánuje sa tu nová výstav-
ba.
V. Kutka odpovedal aj na našu otázku
týkajúcu sa bufetov pri ceste na Kačín
(za zastávkou autobusov MHD), ktoré sú
momentálne v dezolátnom stave. Ako
nám povedal, Mestské lesy Bratislava
chcú postupovať podobne ako v prípade
Partizánskej lúky, kde sa už začalo s
rekonštrukciou a výberom investora na
vybudovanie a prevádzku občerstvova-
cích zariadení. „Budeme hľadať investo-
ra aj na toto územie,“ uviedol. V priebe-
hu najbližších mesiacov by Mestské lesy
Bratislava chceli zabezpečiť štúdiu na
riešenie tohto územia. (lau) 

FOTO - Oto Limpus

Vznikajú zásady ochrany pamiatkovej zóny
BRATISLAVA
Mestský ústav ochrany pamiatok spra-
cováva zásady ochrany územia Pamiat-
kovej zóny Bratislava - Centrálna mest-
ská oblasť. Dokument má prispieť
najmä k primeranému využitiu tohto
územia a ochrane jeho hodnôt.
Podklady na vyhlásenie spomenutej
pamiatkovej zóny vypracoval Mestský
ústav ochrany pamiatok v 90. rokoch 20.
storočia a štatút chráneného územia nado-
budla po vydaní vyhlášky Okresného
úradu Bratislava I z 18. augusta 1992. Na
územie sa vzťahuje aj legislatívna ochrana
vyplývajúca zo zákona o ochrane pamiat-
kového fondu. Severnú hranicu tohto úze-
mia tvoria komunikácie Brnianska, Praž-
ská, Jaskový rad, východnú Smrečianska,
Račianske mýto, Legionárska, Karadžičo-
va, Dostojevského rad, z južnej strany pre-
chádza Šafárikovým námestím, zahŕňa
Starý most, ďalej pokračuje stredom toku
Dunaja k Novému mostu na Rybné
námestie, odkiaľ po obvode Pamiatkovej
rezervácie prechádza západným smerom

cez Hradné údolie, Strmú cestu, Inoveckú,
Riznerovu, ulicou V záhradách na Mudro-
ňovu, Búdkovú, Lovinského a Dubovú
ulicu, ktorou sa okruh napojením na
Brniansku ulicu uzatvára. 
Je to územie, ktoré dokumentuje bohatosť
stavebno-historického vývoja mesta od
stredoveku až po súčasnosť, so všetkými
sprievodnými znakmi jednotlivých slo-
hov. Cieľom vyhlásenia tohto územia za
chránené bolo dosiahnuť, aby zásahy do
organizmu mesta boli spojené s ochranou
hodnôt vytvorených v minulosti. Predme-
tom ochrany sú pamiatkové hodnoty
nachádzajúce sa nad i pod terénom, histo-
rický urbanizmus a architektúra doložené
pôvodnou uličnou sieťou a hmotovo-prie-
storovou skladbou, kultúrne pamiatky a
objekty dotvárajúce charakteristiku úze-
mia zóny, zeleň a funkcie dotvárajúce cha-
rakteristický obraz prostredia.
Pripravované zásady ochrany pamiatko-
vého územia budú riešiť primerané funk-
čné využitie územia, zachovanie, údržbu a
regeneráciu historického pôdorysu, parce-

lácie, objektovej skladby, ako aj výškové-
ho a priestorového usporiadania objektov.
Ďalej budú riešiť zachovanie, údržbu a
regeneráciu prvkov interiéru a uličného
parteru, zachovanie charakteristických
pohľadov, siluety a panorámy, zachova-
nie, údržbu a prezentáciu archeologických
nálezísk, prípadne aj ďalších kultúrnych a
prírodných hodnôt.
Zásady ochrany pamiatkového územia
tvoria súčasť výskumnej dokumentácie a
urbanisticko-historického výskumu. Ako
nám povedal riaditeľ Mestského ústavu
ochrany pamiatok Ivo Štassel, vypracova-
nie zásad nie je možné bez podrobných
rozborov stavebného vývoja a  analýz his-
torických a pamiatkových hodnôt chráne-
ného územia (ide asi o 6000 stavieb). 
Ako uvádzame aj na inom mieste, pa-
miatková zóna sa môže zmenšiť. O jej
zúžení rozhodlo ministerstvo kultúry ešte
v auguste, ale niektorí občania toto roz-
hodnutie napadli. Rozkladová komisia v
tejto veci definitívne rozhodne v najbliž-
ších dňoch. (juh)

Detský folklórny súbor

GERULATA
Bratislava - Rusovce

prijíma chlapcov a dievčatá
vo veku 5-10 rokov

Tel.: 0915 722 833, 0904 556 402
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Semafory
na Nobelovej
stav nezlepšili
LIST ČITATEĽA
Nedávno som si prečítala vo vašich
novinách, že rekonštrukcia križovatky
Račianska - Nobelova, lepšie povedané
jej prerobenie na svetelnú križovatku,
stála 23 miliónov korún. Určite to
kompetentní mysleli dobre a chceli
zlepšiť dopravnú situáciu, ale realita
je taká, že 23 miliónov nám vodičom
prinieslo do života pravý opak!
Predtým tam fungoval semafor, ktorý si
chodci stlačili v prípade potreby, a tým
pádom sa dalo nerušene odbočovať a
doprava pri Gaštanovom hájiku bola ply-
nulá. Dnes štyri nové semafory spôsobujú
každé ráno niekoľkominútové kolóny,
koľkokrát sa zápchy tiahnu už od Peknej
cesty alebo dokonca až za ňou! A najlep-
šie je, keď už konečne prejdeme „na zele-
nú“ po 10- až 15-minútovom viac-menej
státí a posúvaní sa na jednotke po metri,
zabočíme doľava na zelenú na Nobelovu
a opäť môžeme stáť ďalších 5 až 7 minút,
pretože práve musia prechádzať 3 vlaky.
Mimochodom, chýba tam dlhší odbočo-
vací pruh na Nobelovu z Rače, ten krátky,
vďaka semaforom, sa tiež podieľa na
tvorbe zápch. 
Mesiac sme pre uzávierku tejto križovat-
ky chodievali okľukou do roboty a vozi-
li deti do školy, nedočkavo sme čakali na
znovuotvorenie križovatky - a dočkali
sme sa katastrofy. A každé ráno v tej záp-
che hromžím, že 23 miliónov sa vynalo-
žilo na to, aby sa plynulá doprava zabrz-
dila. Chodievame z domu o 15 minút
skôr. Iné nám nezostáva. Výsledný efekt
je zhoršenie dopravy a dúfam, že to takto
nezostane večne. 

Henrieta Kollerová, Rača

Cyklisti sú
v Bratislave
znevýhodňovaní
AD: AKO SANAKORZE... (BN 22/2005)
Nijako sa nezastávam bezohľadných
bláznov v pešej zóne. Sám som iba
sviatočný cyklista a rozhodne ma to
nijako neťahá voziť sa na bicykli v his-
torickom centre.
Všetko je to o ohľaduplnosti, lenže,
zdôrazňujem, vzájomnej. Pozrite sa do
ktoréhokoľvek iného väčšieho mesta na
západ od Bratislavy. Všade majú cyklisti
vyhradené jazdné pásy, pretože tam
pochopili, že bicykel slúži hlavne ako
dopravný prostriedok a až potom na rek-
reáciu. Sprístupniť hrádzu a tých nieko-
ľko chodníkov na nábreží (česť výnimke
- Petržalke) je pri súčasnej veľkosti Bra-
tislavy smiešne málo. Kadiaľ vlastne
cyklista môže ísť? Po ceste? Pražania
takých cyklistov nazývajú Darci orgá-
nů... oprávnene. Na druhej strane, kam
vedú cyklistické trasy? 
Minulý týždeň bolo mimoriadne krásne
počasie, ako stvorené pre cyklistiku. Išiel
som z centra po Moste Apollo a chcel
som ísť k Draždiaku. Lávka na moste...
na svoj vek trochu prihrboľatá...končí sa
na hrádzi. A ďalej? Nech sa páči dva kilo-
metre pod Starý Most a odtiaľ sa nejako
premotať na provizórny priechod pre
peších na Einsteinovej. V každom prípa-
de je cyklista veľmi tvrdo znevýhodňova-
ný - smerovanie trás a ich kvalita, bezpeč-
nosť, odstavné plochy. Koľko ľudí by
bolo ochotných jazdiť do práce na bicyk-
li s tým, že  pôjdu po bezpečnej komuni-
kácii a bicykel budú mať kde uložiť? O
koľko menej áut by sa tlačilo v meste? O
koľko prázdnejšie by boli prepchaté auto-
busy? Stanislav Beňačka, Bratislava

Riaditeľku školy
chceli odvolať
AD: ZÁKLADNÁ ŠKOLA NA
LAZARETSKEJ KONČÍ (BN 21/2005)
Plne sa stotožňujem s rodičmi žiakov
školy, čo sa týka riaditeľky školy. Tiež
som jednou z tých, čo kvôli nej odišla
zo školy, robila som tam tajomníčku
školy a bola som jeden z iniciátorov,
ktorý žiadal odbor školstva o odvola-
nie riaditeľky školy už v roku 2000.
Vtedy sme sa to snažili vyriešiť aj
pomocou Slovenského rozhlasu, no
márne. Na základe toho, že som si dovo-
lila dať do éteru svoj názor, pani riaditeľ-
ka ma dala na súd. Mám s ňou už dva
súdne spory, no podotýkam, že ani jeden
sa nezakladá na pravde. Dúfam len, že
viacej ľudí prehovorí o jej skutočných
praktikách a verím, že jej správanie
nakoniec vypláva na povrch. Neverím,
že takíto ľudia môžu viesť naše deti.

Renáta Besenyeiová, Bratislava

Scotish Pub škótsku kuchyňu neponúka 
Pre návštevníkov nákupno-zábavného
centra Aupark na Einsteinovej ulici,
ktorí pri nákupoch vyhladli a nestačí
im ponuka fast foodov, je určená aj
reštaurácia PIPER’S SCOTISH PUB,
situovaná na druhom poschodí. 
Interiér tohto podniku je príjemnou proti-
váhou ocele a skla, ktoré dominujú v
priestoroch Auparku - steny sú obložené
tmavohnedým drevom a z rovnakého
materiálu je aj bar, stoly a stoličky. Súčas-
ťou reštaurácie je aj terasa, využívaná
počas teplejších dní. Sympatické je, že
prevádzkovateľ reštaurácie pamätal aj na
rodiny s malými deťmi - k dispozícii sú aj
detské stoličky. 
Inšpirácia Škótskom je výraznejšia skôr
pokiaľ ide o ponuku nápojov, v ktorej
figuruje viacero druhov škótskej, ale aj
írskej či kanadskej whisky, kuchyňa je
naproti tomu viac-menej medzinárodná.
V ponuke nájdeme „z každého rožka tro-
ška“: jedlá z hydiny, hovädzieho a brav-
čového mäsa, z diviny, rýb, nechýbajú
ani cestoviny. Z predjedál sme ochutnali
Caprese, čo je mozarella s paradajkami a
bazalkou (149 Sk), z polievok Hovädziu
s rezancami (59 Sk), cesnakovú v boch-
níku (69) a kapustovú s údeným mäsom,
hubami a klobásou (89 Sk). Porcia
kapustnice bola doslova obrovská,

najedli by sa z nej aj traja, bola príliš
horúca a vďaka hrubým stenám misky, v
ktorej nám ju priniesli, chladla len veľmi
pomaly. Z jedál sme si vybrali veľmi
dobrý Jágerský guláš so žemľovou
knedľou, broskyňou a čučoriedkami
(249 Sk), lahodné Medailónky z jelenej
sviečkovice na grile s gaštanovým pyré,
brusnicami a restovanými šampiňónmi
(389 Sk), ako aj Steak „Higlander“, čo je
pikantný steak podávaný na horúcej
platničke s teryaki omáčkou a opraženou
cibuľkou, na náš vkus trochu primalý
(349 Sk). Vyskúšali sme tiež Teryaki
Dundee, čo je zmes hovädzieho, bravčo-
vého a kuracieho mäsa (234 Sk), pekel-
ne pikantné Chilli con carne (299 Sk) s
ryžou (44 Sk) a veľmi dobré Jahňacie
kotletky v pikantnej marináde s lahod-
ným cesnakovým krémom (309 Sk) a
opekaným zemiakmi (44 Sk). Na záver
prišli na rad dezerty - Oriešková torta
(85 Sk), Gaštanové pyré (78 Sk) a Lesné
ovocie (89 Sk).
Mladé čašníčky sú vcelku ochotné, aj
keď trochu nepozorné; pri jednej z našich
dvoch návštev sa nám stalo, že objednáv-
ku si síce zapísali a priniesli to, čo sme si

objednali, ale prinesené nápoje nepoloži-
li pred toho, kto si ich objednal, ale pred
jeho spolusediaceho. Trochu zarážajúco
na nás pôsobila skutočnosť, že prinesené
príbory neboli rovnaké, polievkové lyži-
ce boli primalé, akoby pre deti, a k
nadrobno pokrájaným šalátom nám dali
vidličky, hoci ľahšie by sa naberali lyžič-
kou. Našej pozornosti neušli ani pravo-
pisné chyby v jedálnom lístku, kde v
ponuke figuruje „Gordon blue“ (správne
má byť Cordon Bleu) či už spomenutý
„Higlander“ (správne by malo byť High-
lander). Iným nedostatkom zasa je, že
černohorský rezeň, ktorý je všeobecne
známy pod týmto názvom, ponúkajú ako
„Rezeň Rob Roy“, čo je zbytočne mätú-
ce a dezorientujúce.
Uvedené menšie chybičky by mal pre-
vádzkovateľ reštaurácie vo vlastnom
záujme čím skôr „vychytať,“ pretože sa
nemôže spoliehať, na to, že návštevníci
Auparku, ktorí sa chcú najesť, nemajú
inú možnosť ako navštíviť Scotish Pub.
Konkurencia v gastronómii je v Bratisla-
ve stále silnejšia a neúprosnejšia...
Naše hodnotenie: ���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
O našej návšteve nebola reštaurácia
informovaná. Útratu za konzumáciu si
reštaurácia platila sama.

Občan dostáva za svoje peniaze stále menej
Všimli ste si, ako vyzerá skryté zdražo-
vanie? Výrobca, napríklad, zníži gra-
máž výrobku, azda dá aj nový obal - ale
predovšetkým ponechá pôvodnú cenu.
Hlavne, že si spotrebiteľ nevšimne, že
za svoje peniaze dostane menej.
Podobne postupujú aj niektoré reštaurá-
cie. Najprv sa jedlá „rozškatuľkujú“ na
mäso a prílohy. Samozrejme, každé so
zvláštnou cenou. Väčšinou to menej skú-
sení návšteníci postrehnú až vo chvíli,
keď sa pri objednávaní obsluha zdvorilo
spýta, akú prílohu si prajete. Toto prianie
je vo väčšine prípadov hodné minimálne
dvadsať korún, nezriedka viac.
Ak ani takáto prax podnikateľovi neposta-
čuje, siahne na čarovanie s gramážou.
Čiže porcia sa zmenší. Na jedálnom lístku
je, samozrejme, gramáž vyznačená - ale
koľkí z vás, milí čitatelia, odhadnú či
postačí na nasýtenie 120 - 150 gramov
mäsa, alebo či je dosť už len 100 gramov?
A podnikateľ má ešte stále v rezerve mož-
nosť prihodiť nedefinovaný kuvert. Zažila
som rôzne kuriózne situácie, keď sa pod
týmto krycím názvom ukrývali položky
typu: ukradnuté popolníky, rozbité pohá-

re, poplatok za rezerváciu, ba aj - dámske
vložky! Pritom pod kuvertom sa v skutoč-
nosti rozumejú ochucovadlá (nie iba soľ a
korenie) a pečivo, teda niečo, čo súvisí s
jedlom. O nemrave, ktorý sa začína šíriť aj
v renomovaných podnikoch - poplatky za
použitie WC - radšej pomlčím.
Keďže sa na veci pozerám výhradne zo
strany spotrebiteľa, používam práve jed-
notného menovateľa: skryté zdražovanie. 
No nemyslite si, že iné druhy služieb -
vrátane štátnych či komunálnych - sú z
tohto hľadiska nevinné. Správcovia
domov oznámia, že zloženky už nebudú
posielať. Výbercovia daní z nehnuteľnos-
tí, ktorí doteraz posielali vyplnené zložen-
ky - už ich nevyplnia. Že sú to drobnosti?
Možno. Dôraz je však na skutočnosti, že
za svoje peniaze dostáva občan stále men-
šiu protihodnotu.
Mohla by som túto problematiku rozširo-
vať donekonečna. O tom vedia svoje pre-
dovšetkým motoristi. Štátne zákazky sú
výborným zdrojom príjmov pre servisy.

Občan si ich však musí platiť v podobe
technickej kontroly každé dva a emisnej
kontroly každý rok. Mimochodom, môj
Forman má 15 rokov a ešte nikdy nemal
problém obstáť. A aj držitelia zbraní  sú
povinní raz za predpísaný čas (myslím si
že to je desať rokov) urobiť tzv. tlakovú
skúšku. Ak mám dobré informácie, táto
skúška vyzerá tak, že sa raz zo zbrane
vystrelí na autorizovanom pracovisku.
Neviem, čo sa na zbrani môže „odtlako-
vať“, ale držiteľa to stojí v prípade malej
pištole 850 korún okrem straty času.
Chápem, že štát nevytvára hodnoty, ale
len prerozdeľuje príjmy z daní občanov.
Aj to mi je jasné, že zdravotníctvo, sociál-
ne zabezpečenie a kultúra so školstvom
potrebujú zdroje na svoju činnosť. Ibaže,
nech mi Pán Boh odpustí, nevieme pre ani
kontroly Najvyššieho kontrolného úradu
nedokážu zabrániť šafáreniu s našimi
peniazmi v štátnej a verejnej správe. nech
už ide o stále menené „virtuálne“ štúdiá
Slovenskej televízie či výmenu nábytku a
áut manažmentu. Pri každej výmene šéf-
stva všetkého druhu.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Spośahnite sa.

Summit Motors Bratislava, spol. s r. o., Tuhovská 9, 831 07  Bratislava, Tel.: +421 2 33 526 255, Fax: +421 2 33 526 275, E-mail: ford.ba@summit.sk, www.ford.ba.summit.sk

Výbava:
• obvodový alarm SLG 4 + imobilizér v kśúōi
• diaśkovo ovládané dvojité centrálne zamykanie dverí
• elektricky ovládané a vyhrievané spätné zrkadlá
• ABS + EBA, kotúōové brzdy
• 4 airbagy
• manuálna klimatizácia 
• tónované sklá
• elektricky ovládané predné okná
• audiosystém Ford CD6000

Hodnoty emisií Co2 vo výfukových plynoch 125 
g/km, priemerná spotreba paliva 4,7-5,9 l/100km

Ilustraōný obrázok

Diesel za cenu benzínu...

Ford Focus C-MAX Champion
1.6 TDCi 16V Duratorq  66 kW      cena: 619 000 ,- SK

Pracovno-personálna agentúra 

ponúka trvalý 
pracovný pomer pre: 
� OPERÁTORKY RUČNÉHO

KOMPLETIZOVANIA
MOTORČEKOV

� ELEKTRIKÁROV - SLABOPRÚD 
� ZÁMOČNÍKOV - ZVÁRAČOV

� ASISTENTKY
� VEDÚCEHO SERVISU 

A POŽIČOVNE ELEKTRICKÉHO 
A BENZÍNOVÉHO NÁRADIA
� PROGRAMÁTORA .NET
Kontaktujte nás prosím ihneď :

Nosluš, s.r.o., Radlinského 9,
budova FCHPT, 811 07 Bratislava
Tel.: 526 259 21, 0905 919 084 

e-mail: praca_acopkova@noslus.sk

Prijmeme pracovníkov 
do strážnej služby 

v Bratislave
Podmienka: preukaz odbornej

spôsobilosti 
Výhodné platové podmienky

Kontakt: 0905 546 394

Kurzy bridžu aj na internete
www.bridgeclub.sk
www.bridgetatry.sk
www.bridgebase.sk
Prihlášky: sbz@bridgebase.sk

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

0905 234 615 � 4363 8184
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Kompletizujú
cyklotrasu pri
Malom Dunaji
VRAKUŇA
Obavy, že sa časť vrakunského Leso-
parku premení na stavenisko, sú zby-
točné, pretože tento areál je v územnom
pláne vyčlenený na rekreáciu a šport a
na tom nezmení nič ani fakt, že časť
areálu je v súkromnom vlastníctve.
Vyplýva to zo stanoviska, ktoré nám
poskytla Oľga Dolhá z oddelenia život-
ného prostredia miestneho úradu. Ešte
do konca tohto roku by mali byť dobu-
dované cyklistické trasy Lesopark - ulica
Na piesku a Lesopark - Zelená voda.
Cyklistické trasy z Vrakune vlastne
povedú hviezdicovito - jedna vetva sa
napojí na cyklotrasu ponúknutú Ružino-
vom, druhá povedie smerom na Ivánku a
Most na Ostrove, tretia spojí Lesopark
so známou a dôležitou cyklistickou tep-
nou na Hamuliakovo a popri celom
Dunaji. Zámer nie je len reálny, ale aj
plánovaný, sú naň v rozpočte obce
vyčlenené peniaze a navyše ho poslanci
v júni potvrdili, keď schválili ideový
zámer na zriadenie športovo-rekreačné-
ho centra Vrakuňa-Lesopark. V budova-
ní cyklotrasy na Ivánku sú však viazaní
aj na konanie mesta a Generálneho
investora Bratislavy, ktorí by mali v
tomto roku zrekonštruovať križovatku
Hradská - Rázotčná - Dvojkrížna. Ide
totiž o bezpečnosť cyklistov, ktorá sa
bez rekonštrukcie nedá zabezpečiť. 
Podľa O. Dolhej už dnes môže Lesopark
v plnej miere slúžiť rekreácii. Na jeho
ploche 71-tisíc štvorcových metrov je už
dnes sto lavičiek, hojdačky, ohnisko,
odpadové koše. Pokiaľ ide o neupravenú
časť lesoparku - to je práve priestor, kto-
rý je v súkromných rukách, samospráva
nemôže vlastníkom rozkázať, ako si ho
majú upraviť. O. Dolhá však opakuje, že
výstavba tam nebude, určenie tohto
priestoru je záväzne viazané na rekreáciu
a šport. Gustav Bartovic

Na Štrkovci má
vyrásť výšková
dominanta
RUŽINOV
Na nároží Drieňovej a Sabinovskej
ulice neďaleko Štrkoveckého jazera
by mali v budúcom roku začať stavať
novú dominantu - polyfunkčný dom,
ktorý by mal mať 18 nadzemných
podlaží.
Miesto, na ktorom by mala nová domi-
nanta stáť, je z východu ohraničené
Sabinovskou ulicou, z juhu Drieňovou,
zo severu administratívnou budovou a
západná hranica pozemku susedí s
budovou Okresného súdu Bratislava II.
V súčasnosti je táto plocha nevyužitá,
ide o nefunkčné parkovisko. Novostav-
bu majú tvoriť tri navzájom prepojené
objekty, z ktorých najvyšší má mať 18
podlaží a najnižší šesť. V parteri je
navrhnutá vstupná hala pre administratí-
vnu a bytovú časť, reštaurácia a expozi-
túra banky. Na druhom a treťom podla-
ží by mali byť administratívne priestory,
dve najvyššie podlažia majú byť vyhra-
dené pre technológiu (kotolňa, strojov-
ňa výťahu a podobne). Na zvyšných
podlažiach má byť spolu 92 bytov rôz-
nych veľkostí od jednoizbových až po
veľké mezonetové byty so štyrmi, resp.
piatimi izbami. 
Súčasťou objektu sú aj dvojpodlažné
podzemné garáže navrhnuté v dvoch
variantoch odlišujúcich sa počtom parko-
vacích miest a ich priestorovou lokalizá-
ciou, v ktorých by malo byť buď 138
alebo 158 parkovacích miest. Ďalších 67
parkovacích miest je navrhnutých vonku
pri budove. Dopravné riešenie by malo
byť zabezpečené z Drieňovej i zo Sabi-
novskej ulice. Namiesto zelene, ktorá má
ustúpiť výstavbe, je navrhnutá nová, pri-
čom sa počíta aj so stromoradím súbež-
ným s Drieňovou ulicou, ďalšia zeleň má
byť na terasách. 
Nový objekt bude mať vyše 53 metrov,
zreteľne teda prevýši trojicu jedenásťpo-
schodových panelových domov, ktoré
scenérii v okolí Štrkoveckého jazera
dominujú od 60. rokov minulého storo-
čia. Ak sa výstavba začne v plánovanom
termíne na jar budúceho roka, ukončená
by mohla byť koncom roku 2007. (lau)

V hornej časti Kollárovho námestia majú
čoskoro začať stavať moderný Park One
STARÉ MESTO
Niekoľko rokov trvajúce prípravy
projektu polyfunkčného domu na Kol-
lárovom námestí sa dostávajú do záve-
rečnej fázy - už v najbližšej budúcnos-
ti sa tu má začať výstavba modernej
budovy nazvanej Park One.
Nová dominanta vyrastie v hornej časti
Kollárovho námestia na mieste, kde je
dnes platené parkovisko. Bude mať deväť
nadzemných podlaží, z ktorých najvyššie
bude ustúpené, a štyri podzemné, v kto-
rých budú parkovacie garáže  so 180 par-
kovacími miestami. Hlavné vstupy do
budovy sú navrhnuté na priečelí severo-
západnej fasády orientovanej do Námes-
tia 1. mája. Na prvom nadzemnom podla-
ží sú okrem recepcie navrhnuté obchody.
Výškový rozdiel medzi uličnou čiarou a
parkom umožnil vytvorenie medzipo-
schodia s reštauráciou a kaviarňou v časti

orientovanej do parku. Vyššie podlažia sú
určené na prvotriedne administratívne
priestory vybavené všetkými v súčasnos-
ti dostupnými technickými vymoženos-
ťami od štvorkanálovej klimatizácie až
po vysokorýchlostné výťahy. Vnútorné
usporiadanie predstavuje kombináciu
halových a bunkových kancelárií, dopl-
nených o spomenuté terasy situované z
juhovýchodnej a juhozápadnej strany. Na
najvyššom podlaží je okrem terasy navrh-
nutá aj strešná záhrada.
Dizajn polyfunkčného domu, ktorého
výstavbu pripravuje spoločnosť Conver-
gence Capital, je výsledkom medziná-
rodnej  architektonickej súťaže. Vybraná
koncepcia vychádza z jedného z návrhov
ocenených v tejto súťaži, ktorý vytvorila
projektantská kancelária SIAL z Liberca
v spolupráci s popredným bratislavským
ateliérom architektúry a dizajnu Bogár -

Králik - Urban. Návrh kladie dôraz na
dostatok svetla v interiéroch, čo umožňu-
je stenový systém zložený zo sklenených
panelov. Na fasádach bude použité sklo s
rôznou intenzitou potlače, čím sa vytvo-
ria plochy s rozdielnou priehľadnosťou.
Vzniknú tak zaujímavé vizuálne efekty.
Vyrezané charakteristické terasy na vyš-
ších poschodiach budovy na jednej stra-
ne prinášajú architektonickú pestrosť a
mnohotvárnosť, na druhej strane prinesú
ďalšie možnosti budúcim užívateľom
budovy. 
Strategickou výhodou budovy Park One
bude jej poloha v absolútnom centre
mesta, ďalším plusom bude bezprostred-
ná blízkosť parku. S výstavbou, ktorá
potrvá asi poldruha roka, sa začne už v
najbližšej budúcnosti. (juh)

VIZUALIZÁCIA - SIAL,
Bogár Králik Urban

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, 
že navrhovateľ REDING a.s., Bratislava 

predložil zámer 
Administratívne centrum

REDING II., Račianska ulica
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 4. 10.
do 25. 10. 2005 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Ministerstvu
životného prostredia SR, odbor posudzovania vply-
vov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava 1 do 2. 11. 2005.
Miestom realizácie zámeru je  pozemok s parc. číslami
17424/2, 4, 5, 6, 7, v rámci jestvujúceho areálu firmy
Reding na Račianskej ulici, k. ú. a MČ Bratislava-Rača,
územný obvod Bratislava III.  Účelom navrhovaného
zámeru je výstavba administratívneho centra, ktoré pozo-
stáva z dvoch výškových administratívnych budov, v zad-
nej časti prepojených horizontálnou hmotou hromadnej
garáže. Administratívne budovy, v rámci ktorých sa plá-
nuje 6500 m2 čistých administratívnych plôch majú
jedno podzemné a deväť nadzemných podlaží. V pod-
zemných podlažiach sa nachádza technické zázemie, na
prízemí sú situované vstupné priestory do objektov, skla-
dové, pomocné a technické priestory, na ostatných
podlažiach sa nachádzajú administratívne priestory.
Garáž má 1 podzemné a 2 nadzemné podlažia s mož-
nosťou parkovania aj na streche objektu. Navrhovaný
počet garážových stojísk je 247, navrhovaný počet stojísk
na teréne je 16 stojísk.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia čin-
nosti: cca III/2006 - XII/2007

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, 
že navrhovateľ Kapa Leasing, s.r.o., Bratislava

predložil zámer 
Airport hotel - Bratislava

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 4. 10.
do 25. 10. 2005 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Ministerstvu
životného prostredia SR, odbor posudzovania vply-
vov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava 1 do 4. 11. 2005.
Miestom realizácie zámeru je  pozemok s parc. číslami
15 850/118, 119, 124, 126 v lokalite, ktorá je v doty-
ku s Ivánskou cestou v blízkosti Letiska M.R. Štefánika -
Bratislava, k. ú. Trnávka a MČ Bratislava-Ružinov, územ-
ný obvod Bratislava II. Lokalita je z juhu a juhozápadu
ohraničená dopravnými komunikáciami za ktorými sa v
neveľkej vzdialenosti nachádzajú areály s objektmi
infraštruktúry (priemyselné, skladové, obchodné, admi-
nistratívne objekty a technické zariadenia - niektoré v štá-
diu rozostavanosti). Severnej a severovýchodnej scenérii
dominuje zanedbaná vzrastlá vegetácia bývalej záhrad-
kárskej kolónie.
Účelom navrhovaného zámeru je návrh výstavby objektu
hotela so šiestimi nadzemnými podlažiami (strešné
podlažie je uskočené) poskytujúci kvalitné ubytovacie
služby (s počtom lôžok 93) a doplnkové aktivity cestujú-
cim ako 1.etapa využitia pozemku. V novostavbe hotela
sa plánuje  vybudovať na teréne aj v 1.suteréne spolu cca
60 parkovacích stojísk. 
Predpokladaný termín začatia a ukončenia čin-
nosti: cca 03/2006 - 12/2007

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, 
že navrhovateľ Partner-Projekt, s.r.o., Bratislava

predložil zámer 
Polyfunkčný objekt

Sabinovská - Drieňová ulica
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 11. 10.
do 1. 11. 2005 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Ministerstvu
životného prostredia SR, odbor posudzovania vply-
vov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava 1 do 17. 11. 2005
Miestom realizácie zámeru je  pozemok s parc. číslami
15284/5, 158, k. ú. a MČ Bratislava - Ružinov, územný
obvod Bratislava II. Dotknuté územie je ohraničené ulicami -
z východnej strany Sabinovskou ulicou, z južnej strany Drieňo-
vou ulicou, severnú časť ohraničuje administratívna budova a
západná hranica pozemku susedí s budovou Okresného
súdu Bratislava II. Účelom navrhovaného zámeru je výstavba
polyfunkčného objektu (s 18 nadzemnými a s dvomi pod-
zemnými podlažiami), v rámci ktorého sa sa uvažuje s nasle-
dovnými funkciami: bytové jednotky (92) pre 227 obyvateľov
s prvkami občianskej vybavenosti - administratívne priestory s
celkovou plochou cca 2375 m2, expozitúra banky s navrho-
vanou plochou cca 178 m2 a služby (reštauračné zariadenie)
s plošným záberom cca 328 m2. Pre funkčné využitie hodno-
tenej činnosti sú navrhované parkovacie stojiská v podzemnej
dvojpodlažnej garáži (vo variante č.1 sa navrhuje 138 parko-
vacích stojísk; vo variante č. 2 sa navrhuje 158 parkovacích
stojísk) a na povrchu terénu (67 parkovacích stojísk). 
Predpokladaný termín začatia a ukončenia čin-
nosti: cca 30.04.2006 - 31.12.2007

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, 
že navrhovateľ Dopravný podnik Bratislava, a.s., 

predložil zámer 
Trolejbusová doprava 
Bratislava - Dlhé Diely

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 4. 10.
do 25. 10. 2005 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Ministerstvu
životného prostredia SR, odbor posudzovania vply-
vov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava 1 do 2. 11. 2005.
Miesto realizácie zámeru je v lokalite Dlhé Diely,
k.ú. a MČ Bratislava - Karlova Ves, územný obvod
Bratislava IV. Výstavba napájacích a spätných
kábelových vedení z meniarne do kolektoru sa
uskutoční na pozemkoch s p.č. 1829, 2029/1,
1744/104, 1744/23, 1682/37.
Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie trolej-
busovej trate. Zámer predstavuje návrh náhrady
súčasných autobusových liniek č.33 a čiastočne č.32
a dotýka sa nasledujúcich komunikácií: Karloveská
(obratisko), Molecova, H. Meličkovej, Majerníkova,
Kuklovská (obratisko na jestvujúcej konečnej autobu-
sov na Dlhých Dieloch), a ďalej Janotovej a Baníkovej
ul., Botanickej ul. a Nábr.arm.gen.L.Svobodu až po
Nový most (cieľové riešenie).
Zámer sa predkladá v dvoch alternatívach
riešenia dolného obratiska:
Alternatíva 1- obratisko pri súčasných zastáv-
kach električky pri ČS Shell (obratisko Karloveská)
Alternatíva 2 - obratisko v križovatke Riviéra
Navrhované nové vozidlá s tzv. duálnym poho-
nom - trolejbusy s pomocným dieselageneráto-
rom - svojou nízkopodlažnosťou (320 - 330 mm)
zvýšia pohodlnosť nástupu a výstupu najmä pre
seniorov, invalidov, deti a matky s kočíkmi.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia čin-
nosti: cca 04/2006 - 06/2006
Navrhovaný zámer predstavuje len prvú etapu
cieľového stavu - vytvorenia dopravného spojenia
z Dlhých Dielov do centra mesta.

KNÍHKUPECTVO DOBRÁ KNIHA
Hviezdoslavovo námestie 22 (oproti hotelu Carlton)

Vás pozýva na stretnutie 
s hodnotnou literatúrou
PO - PIA: 9,30 - 19,00    SO: 9,30 - 15,00

Na vybrané tituly v OKTÓBRI 20 % ZĽAVA!

Architektonické riešenie administratívneho komplexu Park One, ktorého výstavba sa pripravuje na Kollárovom námestí,
vychádza z jedného z návrhov, ktoré boli ocenené v medzinárodnej architektonickej súťaži. Developperom projektu je spo-
ločnosť Convergence Capital. VITUALIZÁCIA - SIAL - Bogár Králik Urban
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Stojace vody
Chorvátskeho
ramena sa pohli
PETRŽALKA
Chorvátske rameno v Petržalke je
zvyškom sústavy kanálov, ktoré mali v
tejto lokalite existovať, má však aj vo-
dohospodársky význam. Je priestorom
mimoriadne zaujímavým aj z hľadiska
ekologického a dnes je už prietočné.
Pravda, jeho prietočnosť je tiež len torzom
pôvodnej urbanistickej idey - podľa nej
mal kanálovú sústavu v hornej časti napá-
jať priamo Dunaj a na svojom konci mala
voda do neho opäť vtekať. Situácia sa
vyvinula celkom inak - horný koniec
Chorvátskeho ramena je vzdialený od
Dunaja niekoľko stoviek metrov, jeho
ústie do Dunaja oddeľuje nielen vzdiale-
nosť, ale aj objekty čistiarne odpadových
vôd. Dlhé roky bol obsah ramena závislý
od pohybu podzemných vôd. Napriek
tomu dnes na hornom konci do ramena
priteká čerstvá voda, na dolnom konci, kde
je už prírodná rezervácia, prebytočná voda
odteká. Oživenie ramena spôsobila vý-
stavba diaľnice. Pretože časť jej úseku je
pod úrovňou terénu, bolo treba vybudovať
odsávacie šachty a prebytočnú vodu odsu-
núť - touto vodou sa dotuje rameno. Na
druhej strane stavbári prepojili Chorvátske
rameno so zdržou Hrušov bez vybudova-
nia koryta na sprietočnenie. V dolnej časti
je vybudované čerpadlo, ktoré nadbytočnú
vodu z Chorvátskeho ramena pretláča do
zdrže Hrušov. Podľa stanoviska miestneho
úradu „realizácia neovplyvnila žiadnym
spôsobom ani faunu ani flóru, výstavba
bola realizovaná v chránenej oblasti bez
negatívneho zásahu“. Biologický režim v
ramene zostáva zachovaný.
Pri realizácii projektu Petra Glausa sa
vyskytol objektívny problém - existencia
podzemných vôd, ktoré predtým geodeti
nezachytili. Bolo treba doplniť geodetický
prieskum a stanoviť uloženie výtokových
rúr tak, aby ich spodné vody nepoškodili. 
Problémy zostali v rovine administratív-
nej - podľa zákona nemôže mestská časť
prevádzkovať takéto dielo, a tak sa jeho
vlastníkom má stať Povodie Dunaja. K
prevodu zatiaľ neprišlo, z pohľadu mest-
skej časti šlo o pomoc Povodiu pri získaní
prostriedkov na výstavbu tohto diela z
fondov PHARE. (gub)

Susedia bojujú
proti výstavbe
vežiaku 
PETRŽALKA
Pripravovaná stavba 20-poschodové-
ho polyfunkčného domu Dominant na
Námestí hraničiarov v Petržalke zakti-
vizovala obyvateľov z okolitých do-
mov, ktorí proti nej protestujú a obrá-
tili sa aj na prokuratúru.
Obrátili sa na ministerstvo životného
prostredia, pričom argumentovali zne-
hodnotením výhľadu z okien okolitých
objektov, zvýšením dopravnej záťaže,
stratou parkovacích miest. Ministerstvo
však rozhodlo, že stavbu nebude posu-
dzovať podľa zákona o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie. Ťažké
srdce majú aj na stavebný úrad mestskej
časti Petržalka, ktorý vlastníkov bytov a
nebytových priestorov na Námestí hra-
ničiarov vylúčil z konania, čím podľa
nich porušil stavebný zákon. Preto poda-
li podnet na preskúmanie zákonnosti
rozhodnutí ministerstva i stavebného
úradu na prokuratúru. Jedna z obyvate-
liek domu Námestia hraničiarov nám
tvrdila, že stavba sa stavia bez platného
stavebného povolenia.
So žiadosťou o vyjadrenie sme sa obráti-
li na Miestny úrad mestskej časti Bratisla-
va - Petržalka. „Na stavbu bolo vydané
stavebné povolenie č. UKSP 9798-
TX1/05-Ja-107 dňa 25. augusta 2005,“
uvádza sa vo vyjadrení, ktoré nám
poskytla hovorkyňa petržalského starostu
Milka Podmajerská. „Verejnosť bola o
začatí rokovania o povoľovaní stavby in-
formovaná v súlade s paragrafom 3 odsta-
vec 5 zákona číslo 71/1967 Zb. o správ-
nom konaní v znení neskorších pred-
pisov, uskutočnilo sa aj verejné preroko-
vanie zámeru. Umiestnenie stavby bolo
posudzované aj z hľadiska vplyvu na
životné prostredie, aj z hľadiska svetelno-
technického. Okresná prokuratúra Brati-
slava V si dňa 14. júla 2005 vyžiadala spi-
sový materiál týkajúci sa tejto stavby na
preskúmanie postupu stavebného úradu v
územnom konaní. Viac budeme môcť
povedať až po jej vyjadrení.“ (lau)

kompletné 
servisné práce

3 roky asistenčné
služby zadarmo!

záruka 3 roky
alebo 100 000 km

poistenie, leasing 
priamo v predajni

výkup vozidiel 
na protihodnotu

Trnavská cesta 51
821 01 Bratislava

tel.: 02/ 43641212, 43641213
predaj@fancar.sk, www.fancar.sk

FANCAR, s.r.o.

Základná výbava Lacetti:
airbagy, ABS, 4x kotúčové brzdy, posilňovač riadenia,
centrálne uzamykanie dverí s diaľkovým ovládaním,
predné el.okná, rádio s CD a výkon 94 koní.

Lacetti emisie CO
2
: 171 - 218 g/km, priemerná spotreba paliva: 7,1 - 9,1 l/100km.                     

Lacetti už od 2 873 Sk mesačne !!!

Doba splácania: 60 mesiacov, zostatková hodnota 0,- Sk
Prvá zvýšená splátka v % :
Prvá zvýšená splátka v Sk s DPH :
Splátka s DPH :

20%
74 685,- Sk
5 746,- Sk

25%
93 357,- Sk
5 387,- Sk

30%
112 028,- Sk
5 028,- Sk

35%
130 699,- Sk
4 669,- Sk

40%
149 370,- Sk
4 310,- Sk

45%
168 041,- Sk
3 950,- Sk

50%
186 713,- Sk
3 591,- Sk

60%
224 055,- Sk
2 873,- Sk

Lacetti

Chevrolet. Veľké plus.

RUŽINOV
Zábradlie a dopravné značenie v okolí
Spojenej školy Gymnázia J. Hronca a
ZŠ na Košickej ulici, ktoré by malo zvý-
šiť bezpečnosť detí, stále chýba. Po nie-
koľkých týždňoch sa preto k tejto téme
opäť vraciame.
Na základe podnetu nášho čitateľa Ivana
Bielika sme už v tejto veci raz oslovili
spoločnosť Metro Bratislava, ktorá je
investorom výstavby Mosta Apollo. Po
niekoľkých týždňoch od uverejnenia
prvého článku sa nám I. Bielik ozval opäť.
„Metro v článku sľúbilo, že bude garanto-
vať bezpečnosť detí ZŠ Košická,“ napísal
nám. „Dodnes okolo školy nie sú osadené
výstražné dopravné tabule, ktoré by upo-
zorňovali vodičov, že sa pohybujú okolo
rizikového priestoru, kde sa kumuluje
veľa detí. O znížení rýchlosti ani nehovo-
riac. Zábradlie nie je tiež žiadne. Staré
„odpálili“, nové neurobili.“ 
So žiadosťou o vyjadrenie sme sa opäť
obrátili na generálneho riaditeľa spoloč-

nosti Metro Bratislava Ladislava Csádera,
ktorý pripomenul, že križovatka, v ktorej
blízkosti stojí Spojená škola Gymnázium
J. Hronca a ZŠ Košická, bola realizovaná
podľa projektovej dokumentácie, ku kto-
rej dala kladné vyjadrenie aj sekcia dopra-
vy a cestného hospodárstva bratislavské-
ho magistrátu. Pritom  výber a  rozmiest-
nenie značiek schválila dopravná komisia.
Investor vybudoval križovatku v zmysle
stavebného povolenia a projektovej doku-
mentácie ako križovatku plne riadenú sve-
telnou signalizáciou a stavbu oficiálne
prevzal vlastník, ktorým je mesto Bratisla-
va. „Pokiaľ ide o chýbajúce zábradlie, na
ktoré upozorňuje pisateľ sťažnosti, požia-
davku na jeho opätovnú montáž sme pred-
niesli zhotoviteľovi stavby, spoločnosti
Doprastav, ktorý nás upozornil, že zá-
bradlie odstránil SPP v rámci rekonštruk-
cie svojho plynovodu,“ uviedol L. Csáder.
„Naša spoločnosť aj napriek tomu, že
odstránenie zábradlia nevzniklo v dôsled-
ku stavebných prác na Moste Apollo, upo-

zornila SPP, aby záležitosť dala do poriad-
ku. Radi by sme pisateľa ubezpečili, že
naša spoločnosť sa nechce vyhýbať zod-
povednosti za práce a aktivity, na ktoré má
dosah a oprávnenie. Nie je však pri najlep-
šej vôli možné požadovať, tak ako to pisa-
teľ uvádza, aby naša spoločnosť „garanto-
vala bezpečnosť detí ZŠ Košická.“  Ako
investor stavby môžeme a aj budeme
urgovať opätovnú montáž zábradlia pri
prechode cez cestu. V prípade inštalácie
dodatočného dopravného značenia by
však išlo o zmenu v schválenom projekte,
podľa ktorého bol investor povinný postu-
povať pri realizácii stavby.“ 
Vzhľadom na tieto okolnosti L. Csáder
odporučil, aby sa s požiadavkou na úpra-
vy dopravného značenia v okolí školy
obrátila na magistrát priamo Spojená
škola. „V prípade, že magistrát  požiada
našu spoločnosť o vyjadrenie k navrhova-
nej úprave v dopravnom značení, môže
škola počítať s naším súhlasným stanovis-
kom,“ uzavrel. (lau)

Na bezpečnosť školákov na Košickej sa
nezabudlo, niečo môže urobiť aj škola

STARÉ MESTO
Napriek tomu, že zo Základnej školy na
Lazaretskej ulici odišla veľká časť žia-
kov i učiteľov a akýmsi samospádom
speje k zániku, mestská časť Bratislava
- Staré Mesto, ktorá je jej zriaďovate-
ľom, sa tvári, že je všetko v poriadku.
Ako sme už informovali, zo školy odišlo
už toľko žiakov, že niektoré ročníky cel-
kom chýbajú. Svoju úlohu zohrali aj
šumy o pripravovanom zrušení školy,
ktoré mestská časť Bratislava - Staré
Mesto ako jej zriaďovateľ nedementova-
la. Vedelo sa iba to, že škola má byť
rekonštruovaná. Na začiatku školského
roku však rodičia zrazu zistili, že v škole
sú iba štyri triedy. Vznikol „dominový
efekt“ - rodičia prekladali deti do iných
škôl, a ak v triede zostalo menej ako 12
žiakov, bola zrušená, a ak sa ruší trieda za
triedou, nakoniec sa vytvoria podmienky,
aby sa nakoniec zrušila celá škola. Rodi-
čia sa netajili názorom, že mestskej časti

tento vývoj vyhovuje, lebo niekto si robí
zálusk na budovu školy...
Na mestskú časť sme sa obrátili so žiados-
ťou o vysvetlenie, prečo skôr nezabezpe-
čila informácie pre rodičov, aké zámery
má s budovou školy. Spýtali sme sa tiež,
prečo mestská časť dopustila taký vývoj,
aký v škole nastal. Ďalej sme tlmočili
rodičovskú otázku, čo bude s prostriedka-
mi, ktoré investovali do vybavenia učební.
Zaujímali sme sa aj o to, či je pravda, že
investorom, ktorý bude rekonštruovať
školu, je spoločnosť NOAVISTA. Spýtali
sme sa tiež, čo bude cieľom rekonštrukcie
a kedy sa má uskutočniť. Posledná naša
otázka smerovala k tomu, či bude aspoň
časť objektu po rekonštrukcii využívaná
ako škola.
Peter Kimijan zo staromestského miest-
neho úradu nám odpovedal tvrdením, že
rodičia a zamestnanci školy boli informo-
vaní o zámeroch na stretnutí už v apríli
2004 (žiada sa dodať, že zrejme nedosta-

točne). „Či rodič dieťa prehlási do inej
školy, je jeho slobodná voľba,“ konštato-
val. Pokiaľ ide o prostriedky, ktoré rodi-
čia vložili do vybavenia učební, podľa
neho „záleží na tom, aký zmluvný vzťah
je medzi vybavením a riaditeľkou školy“.
Ako dodal, rokovania s investorom sú v
iba v prípravnom štádiu, a preto mestská
časť nechce medializovať z hľadiska
korektnosti vzťahov jeho názov. „Z toho
dôvodu nie je možné ani určiť termíny,“
uviedol. Čo sa týka budúceho využitia
objektu, podľa P. Kimijana zo strany
Lazaretskej ulice ostane základná škola a
pristaví sa ešte jedno poschodie, zo strany
Cukrovej ulice z nej bude polyfunkčný
objekt. 
Viac sme sa nedozvedeli. Zatajovanie
identity investora a ďalších skutočností je
zo strany samosprávy veľmi zvláštne a
celkové dianie okolo školy na Lazaretskej
nemožno označiť inak ako netransparent-
né a podozrivé. Juraj Handzo

Škola na Lazaretskej zaniká v chaose,
mestská časť sa tvári, že sa nič nedeje 

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, 
že Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti
Demontážna hala na zber 

a spracovanie starych vozidiel
Galvaniho ulica 12,

ktorej navrhovateľom je 
WIP Autovrakovisko, s.r.o., Šamorín

Do stanoviska je možné nahliadnuť, robiť si z neho
výpisy, odpisy  alebo kópie od 10. 10. do 7. 11.
2005 v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta
SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1.

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, 
že Ministerstvo životného prostredia SR 

upustilo od požiadavky vypracovania správy 
o hodnotení navrhovanej činnosti 

Rozšírenie parkovacích miest
v areáli Letiska M.R. Štefánika,

ktorej navrhovateľom je 
Letisko M.R.Štefánika-Airport Bratislava, a.s.
V ďalších krokoch procesu posudzovania bude
správu o hodnotení nahrádzať zámer uvedenej
činnosti. Do zámeru je možné nahliadnuť, robiť si
z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady
zhotoviť kópie v dňoch 21. 9. - 19. 10. 2005 na
prízemí Magistrátu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 1, v pri-
estoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE. V
spolupráci s navrhovateľom bude zvolané verejné
prerokovanie zámeru.

NIKEA, s.r.o., Panenská 7, Bratislava
tel.: 5464 3232, 0902 730 144
opatrovanie@nikea.sk    www.nikea.sk

OPATROVANIE DETÍ
v domácnostiach v Bratislave

� kvalitné opatrovateľky so skúsenosťami � denné opatrovanie
spojené s prípravou na vyučovanie � celodenné i celonočné

opatrovanie � jednorazové alebo dlhodobé opatrovanie
„Vaša spokojnosť - náš úspech“

Deti sú radosť !!!
* individuálna aj skupinová starostlivosť
* dlhodobá aj krátkodobá starostlivosť
* vo večerných hodinách aj cez víkend
* s možnosťou prípravy do školy a stravovania
* dlhodobá opatrovateľská a zdravotnícka prax 

Kontakt 24/7: 0915 834 274

DREVENÉ ROLETY
MONTÁŽ - OPRAVA - NÁTER - VÝMENA POPRUHU

DREVENÉ INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE
vhodné na všetky typy okien

fa KORENAČKA, Národná 90, Modra
� 0903 349 274 info@drevenerolety.sk
fax: 033/ 64 74 567 www.drevenerolety.sk

Budí Vás hlučný spánok
Vášho partnera? 

Kliknite na

www.chrapanie.sk 
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Križovatka na Gercenovej bude bezpečná
PETRŽALKA
Náš čitateľ Ivan Čársky upozornil nás
i miestnu samosprávu v Petržalke, že
na križovatke Petržalského korza a
Gercenovej ulice postavil stavebník
plot tak, že križovatku zneprehľadnil,
čo znamená trvalé riziko zrážky áut s
chodcami i cyklistami.
Areál staveniska totiž stavebník ohradil
neprehľadným plotom z vlnitého plechu
až tesne na hrane oboch komunikácií. Na
ceste je síce značka avizujúca spomaľova-
cí pruh, čo uznáva aj náš čitateľ, ale
vozovka je tam takmer rovná a vodiči,
ktorí situáciu nepoznajú, nespomalia.
Spoza rohu by im teda kedykoľvek mohol
pod kolesá vbehnúť chodec, cyklista či
korčuliar, čo autor príspevku ilustruje aj
fotografiami, a v závere vyjadruje pre-
svedčenie, že mestská časť riešenie nájde. 
Na otázku redakcie adresovanú mestskej
časti nám odpovedala jej hovorkyňa
Milka Podmajerská. Podľa jej slov už
mestská časť nariadila stavebníkovi, nech
posunie oplotenie tak, ako bolo uvedené v

stavebnom povolení, teda tak, aby nevy-
tváralo kolízne situácie. Samospráva o
tom informovala aj nášho čitateľa. 
Na prvý pohľad môže ísť o maličkosť,
ale nie je to tak. Situácia má dva veľmi
vážne aspekty - po prvé, že posunutie
plotu o pár desiatok centimetrov môže

mať skutočne životný význam. Po druhé
- že občan, ktorý sa účinne bráni, teda
vie, ako sa brániť má, môže dosiahnuť,
že sa jeho oprávnená pripomienka pre-
mení na skutočnosť. Napokon tomuto
chcú slúžiť aj naše noviny. (gub)

FOTO - Ivan Čársky

Cenu tepla
ovplyvňuje
zákon i technika
BRATISLAVA
Asi jedinou položkou v platbách za
bývanie, ktorú možno reálne a výrazne
ovplyvniť, sú platby za teplo - tu však
nestačí namontovať dobré ventily na
radiátor, treba lepšiu legislatívu, tech-
niku a zmeniť aj naše správanie.
Faktom totiž je, že na Slovensku v mes-
tách kúrime viacej ako v okolitých kraji-
nách. Poroztvárané okná na najvyšších
poschodiach panelákov v najtuhšej zime
síce vidno už pomenej, ale ešte stále sa
kúri viac ako treba. Už napríklad v sused-
nom Česku vďaka dobrej legislatíve každý
byt platí len toľko tepla, koľko spotrebuje.
A českí občania sa naučili vyhrievať izby
diferencovane, podľa toho, na aký účel
slúžia. Zrejme si uvedomujú skutočnosť,
že zvýšenie teploty v miestnosti o jediný
stupeň Celzia znamená rast spotreby ener-
gie o šesť percent. Naša realita sa ešte len
pomaly blíži k tomu, že bude samozrejmé
a povinné mať v každom byte zariadenie,
ktoré bude evidovať spotrebu jednotlivých
domácností. Zatiaľ je povinnosť namonto-
vať merače na pätu domu, toto však v pra-
xi skutočne nič nerieši, je to len opatrenie,
bez ktorého nemožno pokračovať ďalej.
Poznateľný a finančne vyjadriteľný pokles
spotreby tepla nastane až vtedy, keď bude-
me naň morálne aj vecne pripravení. V
starších štátoch únie začali zatepľovať už v
šesťdesiatych rokoch, keď sa u nás stavali
prvé panelové domy z panelov bez izolač-
nej medzivrstvy. To v súčasnosti treba
nahrádzať vonkajším zateplením, čo samo
o sebe nestačí. Odborníci upozorňujú, že
efekt sa dostaví len vtedy, keď sa okrem
zateplenia obvodového plášťa v dome
vymenia a utesnia okná (oknami uniká z
miestnosti až 30 tepla), zateplí a vodotesne
odizoluje strecha. Zvnútra domu je potom
potrebaná oprava či výmena poškodených
radiátorov, hydraulické vyregulovanie
systému a montáž pomerných meračov.
Pri starších domoch možno týmito opatre-
niami znížiť spotrebu tepla pri zachovaní
tepelného komfortu až o polovicu, pri nov-
ších v rozpätí od 30 do 50 percent. (gub)

PETRŽALKA
Spoločnosť C-term, ktorá zásobuje tep-
lom najväčšiu bratislavskú štvrť Petr-
žalku, začala pôsobiť s najnižšími cena-
mi na Slovensku, dnes patrí medzi spo-
ločnosti s najvyššími cenami a aj ich
najvyšším percentuálnym rastom.
Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti
C-term Vojtecha Červenku však sú ich
ceny v rámci stanovenom regulačným úra-
dom len na úrovni priemeru v Bratislave.
Regulačný úrad stanovil pre metropolu
cenu za gigajoul v rozpätí od 546 do 672
Sk, C-term predáva teplo za 596 korún. V.
Červenka tiež uvádza, že vysoký percen-
tuálny nárast ceny tepla vychádza z pro-
gnóz rastu ceny plynu do konca roka. Ak
však cena plynu porastie pomalšie, ako sa
očakáva, spoločnosť bude oprávnená oby-
vateľom vyúčtovať len reálne dosiahnutú
cenu za 1 GJ. Cenu totiž musia dodávate-

lia tepla vyratúvať podľa záväzného vzor-
ca z oprávnených nákladov. 
No aj v prípade, že do konca roka zdražie
plyn väčšmi, ako sa očakáva, by obyvate-
lia nemalí pocítiť dosah týchto zmien na
vykurovanie bytov, pretože tu sú dodáva-
telia závislí od uznanej predpokladanej
ceny plynu v tomto roku. Avizované
zdraženie plynu po prvom januári 2006 sa
premietne do cien za teplo až v budúcom
roku, aj vtedy však pod dohľadom regu-
látora. 
Ceny tepla z C-termu sa na dnešnú úroveň
bratislavského priemeru podľa V. Červen-
ku dostali v dôsledku investícií do moder-
nizácie výroby a rozvodu tepla v zmysle
plánu schváleného mestskými časťami, čo
sa prejavuje zvýšením odpisov a tie sa pre-
javia vo fixnej zložke ceny za plyn. Pre
obyvateľov Petržalky to do budúcnosti
znamená nižšiu spotrebu tepla na zabezpe-

čenie rovnakého tepelného komfortu, čo
by malo kompenzovať celkové náklady za
teplo na jeden byt. V. Červenka v tejto
súvislosti odmieta názor, že za rýchle
vyrovnanie ich cien je zodpovedný vstup
spoločnosti Dalkia na trh a jej splynutie s
C-termom. Investície, ktoré bolo treba
uskutočňovať,  boli nevyhnutné bez ohľa-
du na to, kto je majiteľom spoločnosti. 
„Naša spoločnosť si uvedomuje závažný
dosah cien primárnych energií, a preto
podnikáme všetky kroky na zníženie
spotreby energie a zvyšovanie účinností
zariadení,“ uvádza V. Červenka. Spoloč-
nosť odporúča obyvateľom znižovať
spotrebu, zatepľovať a izolovať stavby a
aj pripravila informačný materiál vysvet-
ľujúci prínos a návratnosť týchto opatre-
ní. Materiál distribuovali do všetkých
bytov v Petržalke a Dúbravke, kde majú
svojich zákazníkov. (gub)

Cena za teplo nemusí dosiahnuť hladinu,
ktorú aktuálne povolil regulačný úrad

NOVÉ BYTY
LAMAČ - BRATISLAVA
1 až 4-izbové byty

byty sú s terasami v peknom tichom prostredí

Ukončenie nadstavby: január 2006

Cena bytu: 28 500 Sk/m2 + DPH
Možnosť financovania aj cez hypotekárny úver alebo STP

Bližšie informácie:
Tel.: 02/5263 8306, 0903 789 391
LAND REAL, s. r. o., Ul. 29. augusta 9, 811 08 Bratislava
www.landreal.sk (pôdorysy bytov na www)

AKCIA do 15.11.

cena: 26 900,- Sk/m
2

ponúkame Vám bezplatné štúdium
v rámci projektu spolufinancovaného Európskou úniou 

pre absolventov SŠ a VŠ z bratislavského regiónu

Bližšie informácie o štúdiu a prihlásiť sa môžete:
CĎV EU, Palisády 22,  81106  Bratislava

tel.: 02/ 54411 662, kl. 117, tel/fax:  02/ 544 12 608
e-mail: cdv@dec.euba.sk, www.cdv.euba.sk

Centrum ďalšieho vzdelávania 
Ekonomickej univerzity v Bratislave

PRÁVO A EKONÓMIA
V PODMIENKACH EURÓPSKEJ ÚNIE

štúdium v rozsahu 180 hodín možete absolvovať 
víkendovou alebo večernou formou od februára 2006

Empatia, n.o.

KURZY OPATROVANIA
Poradenstvo a podpora

pre príbuzných pacientov
Tel.: 6224 5607

Česká lekcia, 
ako sa vyrába
lacné teplo
LAMAČ
Jedným z kľúčových bodov volebného
programu v Lamači bola modernizá-
cia a zefektívnenie vykurovania - jeho
napĺňanie sa už začalo a znamená, že
Lamačania budú mať lacnejšie teplo
ako v iných mestských častiach.
Na prelome rokov došlo totiž k zmene
vlastníka i mena spoločnosti MEVA, ktorá
pre sídlisko produkovala teplo. Bratislav-
ská energetická spoločnosť je vo vlastníc-
tve pardubickej energetickej spoločnosti
Energetika východné Čechy. Zmluva
medzi samosprávou a dodávateľom tepla
je postavená tak, že garantuje obyvateľom
a  mestskej časti nielen to, že vykurovací
systém zostane majetkom obce, ale aj to,
že vstup nového majiteľa nebude zname-
nať nárast poplatkov za teplo.
Komentuje to jeden z konateľov BES,
reprezentant pardubického vlastníka Jiří
Příhoda: „Energetický trh na Slovensku
má vo svojom vývoji stratu za okolitými
štátmi. U nás už päť rokov modernizuje-
me tepelné hospodárstvo, robíme to ploš-
ne. Legislatíva na Slovensku však nedrží
krok s európskym vývojom. Vieme
preto, že náš vstup na slovenský trh
nebude vonkoncom znamenať zdraženie
tepla pre obyvateľov, ale naopak, a
najmä v dlhodobom horizonte, ak rátame
s rastom cien plynu, ho urobí lacnejším.“
Pardubickí energetici vyhrali tender - ten
mal v súťažných podmienkach niekoľko
dôležitých bodov. Dnes napríklad rekon-
štruujú celý systému za pomoci úveru, za
ktorý ručí BES práve rekonštruovanými
kotolňami a rozvodmi. Tiež platí, že ak
banka uplatní záložné právo, predá maje-
tok len mestskej časti, pričom sa nesmie
poškodiť pohodlie občanov. Českí ener-
getici dokonca pristúpili na to, že investí-
cia sa bude odpisovať pätnásť rokov, je
to súčasť ich záväzku vyplývajúca z pod-
mienok súťaže o nezvýšení cien tepla. O
závažných krokoch musia informovať
samosprávu a konzultovať ich s ňou.
Zaväzuje sa tiež, že po tridsiatich rokoch
od podpisu zmluvy tepelné hospodárstvo
bezplatne vráti mestskej časti. (gub) 
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Diskusie okolo Sadu Janka Kráľa 
sa skončili, nastáva čas revitalizácie
PETRŽALKA
Ochranárske tendencie si protirečia
nielen v prípade Tatier, aj na takom
malom kúsku vzácnej flóry, ako je Sad
Janka Kráľa, niekedy víťazia emócie
nad záhradníckou praxou. Našťastie,
etapa dohadov, koľko stromov padne,
sa skončila.
Petržalské miestne zastupiteľstvo prijalo
rozhodnutie, ktoré má v sebe záhradníc-
ky rozum - až vstup do sadu ukáže, ktoré
stromy sa ešte dajú zachrániť a ktoré už
len ohrozujú ďalšie rastliny a návštevní-
kov parku. Predbežne je jasné, že bude
treba vyrúbať 241 stromov, pričom ošet-
renie nevyhnutne potrebuje asi štvrtina
všetkých stromov v sade. Týmto rozhod-
nutím vyriešilo dilemu, v ktorej narážali
na seba odborné názory sadovníkov a
fytológov s ochranármi a dokonca aj nie-
koľkými občianskymi iniciatívami, ktoré
sa celkom stavali proti výrubom v sade.

V pozadí bola aj obava, že to povedie k
celkovej likvidácii parku. Faktom však
je, že značná časť stromov už mala po
svojej životnosti, prípadne boli vážne
napadnuté škodcami a chorobami a
zámer oživiť sad vyvracia domnienky o
výrube chorých stromov ako o začiatku
likvidácie petržalského parku.
Samotná revitalizácia bude podľa projek-
tu Gabriely Juhászovej spočívať v ošetre-
ní a obnove sadu a v sadovníckych prá-
cach, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť
návštevníkov a zároveň znížiť pre bu-
dúcnosť náklady na každoročnú údržbu.
V sade však neubudne toľko stromov,
koľko treba kvôli zdraviu porastu vyrú-
bať - cieľom projektu je obnoviť chýba-
júce stromy a pri tejto príležitosti zároveň
docieliť správne sadové usporiadanie dre-
vín. Teda druhovo príbuzné stromy
sústrediť do skupín tak, aby sa znášali.
Podľa informácie od Andrey Pajerovej z

miestneho úradu predpokladané náklady
na revitalizáciu Sadu Janka Kráľa by
mali dosiahnuť výšku 691 567 eur. Z
tejto sumy príspevok PHARE predstavu-
je 62,5 percenta, teda 432-tisíc eur, 131-
tisíc eur (19,1 percenta) príspevok zo
štátneho rozpočtu a samotná mestská
časť Petržalka prispeje na  jeho obnovu
sumou 127-tisíc eur, čo predstavuje 18,4
percenta. Zmluvu o tejto akcii a účasti na
nej podpísala mestská časť ešte v júli s
ministerstvom výstavby a regionálneho
rozvoja.
Za administratívne a organizačné zabez-
pečenie projektu zodpovedá firma Pro-
euro,  realizátor konkrétnych prác zatiaľ
nie je známy - isté je, že to bude odborná
firma s patričnými referenciami, ktorú
vyberie samospráva vo výberovom
konaní. Projekt by mal byť ukončený v
marci nasledujúceho roku. (gub)

FOTO - Oto Limpus

Záujem 
o lanovku 
je veľký
NOVÉ MESTO
Od 30. septembra, keď slávnostne
uviedli do prevádzky sedačkovú lano-
vú dráhu  Železná studnička - Kamzík,
do 10. októbra už lanovka na tržbách
zarobila takmer 400-tisíc korún. 
Hneď prvý víkend, 1. a 2. októbra, sa
ňou odviezlo viac ako dvetisíc ľudí,
druhý víkend (8. a 9.októbra) dokonca
štyritisíc. Ako informoval riaditeľ EKO-
podniku VPS, ktorý je prevádzkovate-
ľom sedačkovej lanovej dráhy, pri pre-
vádzke v piatok 30. septembra lanovka
dosiahla tržbu 2880 korún,  v sobotu 1.
októbra už 72 459 korún a v nedeľu 2.
októbra 85 625 korún. Rekord padol v
nedeľu 9. októbra, keď tržba dosiahla
120 184 korún.
Po dvoch týždňoch prevádzky zazname-
nala lanovka prvú poruchu - v sobotu 15.
októbra sa zastavila. Ako uviedol Viliam
Žákovič, riaditeľ EKO podniku verejno-
prospešných služieb, ktorý je prevádzko-
vateľom lanovky, počítač, ktorý riadi pre-
vádzku a sleduje asi 60 parametrov, dal
príkaz na odstavenie lanovky. Príčinu v
čase našej uzávierky skúmali. (ver)

Dve bratislavské
stavby získali
ceny
BRATISLAVA
Slovenská komora architektov po
štvrtýkrát udelila Cenu za architektú-
ru CE•ZA•AR. Medzi ocenenými
architektonickými dielami sú aj dve
bratislavské stavby.
Slovenská komora architektov vyhlásila
držiteľov piatich ocenení na rok 2005 v
týchto kategóriách: Rodinné domy, Byto-
vé domy, Občianske a priemyselné budo-
vy, Rekonštrukcia a obnova budov, Inte-
riér. Z bratislavských stavieb získal v
kategórii Bytové domy ocenenie bytový
dom Mondrian, Bratislava - Ružinov
(autori: Andrej Alexy, Andrea Klimková)
a v kategórii Občianske a priemyselné
budovy administratívny komplex Apollo
Business Center, Mlynské Nivy, (autori:
Juraj Jančina, Igor Mazúch, Otto Gross-
mann). Súťaž sa vyhlasuje každý rok a
cena sa udeľuje za profesionálny výkon -
zrealizované dielo architektonického
umenia, ktoré významne prispieva k obo-
hateniu hmotnej kultúry na Slovensku.
Cena má formu sochárskeho diela, zná-
zorňujúcu schematický náčrt domu, od
akademického sochára Jána Hoffstädtera.
Do štvrtého ročníka súťaže sa prihlásilo
rekordných 56 realizovaných architekto-
nických diel. (lau)

Policajti našli
tajnú dielňu 
zlodejov áut
BRATISLAVA
Bratislavskí kriminalisti odhalili prie-
story, ktoré využívali páchatelia kráde-
ží áut a iných trestných činov. Zadrža-
li síce len jedného z nich, ale je zjavné,
že ide o celú organizovanú skupinu.
Kriminalisti vykonali jednu domovú
prehliadku a štyri prehliadky nebytových
priestorov v Starom Meste, vo Svätom
Jure, v Novom Meste a v Ružinove.
Našli štyri odcudzené  motorové vozidlá,
a množstvo častí karosérií, prístrojových
dosiek, riadiacich jednotiek, štítky moto-
rových vozidiel a autorádiá pochádzajú-
ce z trestnej činnosti. Pri prehliadke
objektu v Ružinove sa ukázalo, že prav-
depodobne tu páchatelia kradnuté autá
rozoberali. Tam policajti zaistili 31 moto-
rov z koncernu VW, ktorých pôvod sa v
28 prípadoch podarilo zistiť. Pochádzali
z vozidiel, ktoré boli odcudzené od
decembra 2003 do augusta 2005. Nachá-
dzali sa tu aj skelety vozidiel VW Passat
a Škoda Octavia. 
V prehľadaných priestoroch policajti na-
razili aj na náboje, rôzne občianske a vo-
dičské preukazy s fotografiou zadržaného
a neskôr obvineného muža. Našli aj pla-
tobné karty rôznych spoločností, rôzne
doklady k vozidlám, tabuľky s eviden-
čným číslom i kontrolné  ústrižky diaľnič-
ných známok. Pri prehliadke okrem toho
objavili aj počítače, CD a programy,
pomocou ktorých páchatelia pravdepo-
dobne vyrábali falšované doklady na mo-
torové vozidlá. Jediný zadržaný, 38-ročný
Richard R. zo Starého Mesta, čelí obvine-
niu z trestného činu pokusu krádeže. Polí-
cia na prípade naďalej pracuje. (ver)

Súkromné detské zariadenie
na Fedákovej 1 v Dúbravke

otvára od 1. novembra 2005
triedu pre deti od 3 do 6 rokov

Informácie: 0907 519 104, 6446 3497
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PETRŽALKA
NA PANÓNSKEJ ULICI sa 31-ročný
Viktor a 26-ročný Andrej v hypermarke-
te v oddelení elektro vlámali do sklene-
nej skrinky a odcudzili odtiaľ štyri
mobilné telefóny. Policajti ich predviedli
a vyšetrovateľ ich obvinil z trestného
činu krádeže. 

RUŽINOV
NA ROŽŇAVSKEJ ULICI zhorelo
vozidlo značky BMW. Vyšetrovateľ prí-
čin požiarov skonštatoval, že oheň bol
založený úmyselne. Majiteľovi vznikla
škoda vo výške 270-tisíc korún.
NA ROŽŇAVSKEJ ULICI horelo v
bare. Podľa vyjadrenia zisťovateľa príčin
požiarov bol požiar založený úmyselne
neznámou látkou. Pri požiari bola poško-
dená terasa a chladiarenská technika.
Predbežná škoda bola vyčíslená na 250-
tisíc korún, nikto nebol zranený. Nezná-
memu páchateľovi hrozí trest za poško-
dzovanie cudzej veci.
NA MUŠKÁTOVEJ ULICI na ihrisku
dvaja neznámi páchatelia od 13-ročného
chlapca najprv žiadali cigarety, keďže ich
nemal, chceli potom mobilný telefón.
Ten im zo strachu dal. Chlapec neutrpel
žiadne zranenia. Prípad preverujú krimi-
nalisti.
NA ULICI PLANÉT ráno horelo moto-
rové vozidlo Renault Scenic. Požiar zalo-
žil neznámy páchateľ úmyselne. Na
vozidle vznikla škoda 300-tisíc korún. Po
páchateľovi polícia pátra.

NOVÉ MESTO 
NA VAJNORSKEJ ULICI v podzem-
ných garážach nákupného centra Polus
City Center sa do batožinového priesto-
ru vozidla Audi vlámal neznámy pácha-
teľ. Zlodej si odniesol čiernu koženú
tašku. S taškou odcudzil aj zbraň so
zásobníkom a piatimi nábojmi, 5000 slo-
venských korún, mobilný telefón, note-
book a osobné doklady. Zbraň mal jej
31-ročný majiteľ v legálnej držbe.
Odcudzené veci si cení na 150-tisíc
korún. Neznámemu páchateľovi hrozí
trest za trestné činy nedovoleného
ozbrojovania a krádeže.

STARÉ MESTO 
NA SMREČIANSKEJ ULICI policajti
sledovali vozidlo Ford Probe. Keď vodič
auta spozoroval, že ho prenasledujú poli-
cajti, na Šancovej ulici vystúpil z auta a
snažil sa odísť. Pri vozidle vodiča, 22-
ročného Filipa, zadržali a predviedli na
policajné oddelenie. Ukázalo sa, že po
vozidle bolo vyhlásené pátranie. Odcu-
dzené auto vrátia majiteľovi.

VRAKUŇA
NA STAVBÁRSKEJ ULICI policajná
hliadka kontrolovala 28-ročného Pavla
zo Stupavy. Našli sa uňho štyri skladač-
ky s hnedým práškom. Odkiaľ ich získal,
vysvetľoval na policajnom oddelení vo
Vrakuni, kam ho predviedli. Podľa jeho
slov si ich kúpil od neznámej osoby za
1000 korún. (ver)

Noviny sa kedysi
z kaviarní
nekradli
Na vodách Dunaja, presnejšie vo vode
Dunaja z bratislavskej strany bola vždy v
lete stará vyradená loď - lodná kaviareň
Boon, kde sme sa počas dopoludňajšieho
štúdia za pekného počasia opaľovali. 
Chodili sem herci, medzi nimi Štefan Hoza,
ďalej Vlado Clementis, Ladislav Novomes-
ký, Ján Poničan. Vedľa tejto kaviarne, ktorú
na jar pritiahol z prístavu remorkér, bolo
ohradené kúpalisko s dnom zo zbitých do-
siek, aby sa kúpajúci neutopili. Voda v
Dunaji bola ešte čistá, veď v tom čase (pred
55 rokmi) chytali ešte rybári ryby do siete na
Zuckermandli a predávali ich na Rybnom
námestí.
Veľkokaviarne boli aj Savoy a Carlton so stá-
lymi bratislavskými hosťami - hovorili si
Prešpuráci - ako aj s hotelovými hosťami.
Boli to kaviarne všetkých štyroch národnos-
tí. Chodili sem bratislavskí Nemci, Maďari,
Česi aj Slováci prečítať si noviny pri šálke
kávy a uzatvárať obchody. Večer sa tancova-
lo v Carlton hale na prízemí aj v suterénnom
nočnom podniku. Hrávali tu striedavo cigán-
ske kapely Farkašovcov, Pihíkovcov, Móži-
ovcov. V oboch bolo veľa novín a časopisov.
Dnes by tam dlho neobstáli. V tom čase sa
tak nekradlo ako dnes. Pravdepodobne preto
vymizli z kaviarní noviny. Miesto kávy alebo
drobného zajedenia vidno dnes na kaviaren-
ských stoloch pivo alebo destiláty. V minu-
losti to bola káva, káva s mliekom alebo so
šľahačkou, prípadne čaj. V lete zmrzlina.
Takto sa teda zmenila „duša mesta“. Staré
kaviarne stratili svoju príťažlivú atmosféru
túžby po poznaní, po prečítaní novín; nie sú
takým milým spoločenským prostredím ako
pred 55 rokmi. Nahradili ich aspoň čiastočne
kluby, napr. klub divadelníkov v bývalej
kaviarni Elektra na I. poschodí „Central
pasáže“ proti divadlu P. O. Hviezdoslava, fil-
mový klub na Špitálskej ulici a klub noviná-
rov v budove oproti kapucínskemu kostolu,
klub spisovateľov s dobrou stravovacou pre-
vádzkou za vedenia vynikajúceho majstra
kuchára Ondreja Antovského v rožnom
dome pod kníhkupectvom na križovatke
Laurinskej ulice a Rybnej brány. Pravdou je,
že máme menej času ako v minulosti. Kluby
akosi len suplujú to, čo sme nachádzali v
kaviarňach, kde sa rodila poézia aj próza.
Poďme však o ulicu ďalej, kde vám predsta-
vím kaviareň Luxor ma Štúrovej ulici opro-
ti budove Štátnej banky. Luxorka bola vede-
ná pôvodne nájomcami Šuchom a Kontrí-
kom, neskôr po znárodnení mojím bratran-
com Štefanom Sečanským a jeho zástupcom
Leopoldom Kučerom, ktorý tu pracoval 17
rokov. Imrich Sečanský

(Z knihy Spomienky a vyznania lekára,
Bratislava 1997)

(Pokračovanie nabudúce)

V dome vraj bývala uhorská kráľovná Mária
Na Hlavnom námestí naproti Starej
radnici stál pred sto rokmi dvojpo-
schodový meštiansky dom, postavený
pravdepodobne na dvoch gotických
parcelách. Pôvodný stredoveký dom
mohol pochádzať zo 14. storočia,
písomne sa spomína v 15. storočí.
V stredoveku býval obydlím rodín
významných mešťanov, od 17. storočia
bol v rukách šľachtických majiteľov.
Nad bránou do domu, ktorá nebola situo-
vaná v strede, ale posunutá mierne naľa-
vo od osi symetrie, sa nachádzal mohut-
ný arkier a nad ním vo výške druhého
poschodia otvorený balkón. Horné
poschodie bolo pravdepodobne pristava-
né v 18. storočí. V 19. storočí sa rozšírila
romantická legenda, že v dome po bitke
pri Moháči (1526) bývala uhorská krá-
ľovná Mária, vdova po Ľudovítovi Jage-
lovskom. Tá však podľa písomných pra-
meňov bývala v kráľovskom paláci na
Hrade. 
Zásadnou prestavbou prešiel dom na
prelome sedemdesiatych a osemdesia-
tych rokov 19. storočia. Vtedy dostala
jeho fasáda neorenesančný výzor, ktorý
pripomínal vedľajší novopostavený dom
na nároží Panskej ulice a Rybárskej
brány. Fasáda bola dielom Ignáca Feig-
lera. Podobnú fasádu zavŕšenú nízkou
atikou dostal vtedy aj dom na Ventúrskej
ulici 3 (ľavá časť areálu nesprávne ozna-
čovaného ako Academia Istropolitana).
Obe spomenuté fasády už medzičasom
zanikli. 
Dom na Hlavnom námestí kúpila roku
1893 banková inštitúcia. Možno už vtedy
uvažovali so zbúraním stredovekého
domu. Zbúrali ho v roku 1905 a vzápätí
na jeho mieste vybudovali na toto miesto
príliš vysoký palác Eskomptnej banky,
ktorý  projektoval  budapeštiansky archi-
tekt Körösy. Prízemie a zvýšené medzi-
poschodie, ktoré slúžili ako bankové pri-
estory, sú riešené veľmi moderne, bez
zbytočnej výzdoby na fasáde, v duchu
viedenskej architektúry začiatku 20. sto-
ročia. Železobetónové stĺpy, obložené

ušľachtilým kameňom, nesú štvorpo-
dlažnú fasádu obytnej časti domu. Tá je
ozdobená bohatou secesnou ornamenti-
kou. Prepychové bývali až do prestavby
v 80. rokoch aj byty v dome, schodište,
výťah. Vo vstupnej hale domu sa nachád-
zala menšia prístenná fontána. V banko-

vej hale, ktorá sa dnes používa ako reš-
taurácia a kaviareň, sa čiastočne zacho-
vala pôvodná výzdoba. Za povšimnutie
stoja sklenené mozaiky na stĺpoch, ktoré
nesú stavbu. Rovnaké použil ten istý pro-
jektant na obytnom komplexe „Hernád-
udvar“ v Budapešti na ulici Hernád utca
neďaleko Východného nádražia (Keleti
pályaudvar). Štefan Holčík

FOTO - archív a Oto Limpus

BRATISLAVA
Už tridsaťdva rokov sa v Bratislave
uskutočňuje medzinárodný filmový
festival Ekotopfilm. Tento rok jeho
znelka zaznie 24. októbra. Prestížne
podujatie bude spolu so sprievodnými
programami do 28. októbra hostiť
bratislavský Hotel Tatra, kino Tatra a
Štúdio L+S. Jeho hlavným mottom je
snaha pretvoriť napätie v harmóniu.
Záujemcom sa predstaví takmer 120
filmov z 24 krajín a vstup na všetky
premietania je voľný. 
Ekotopfilm patrí medzi najstaršie poduja-
tia svojho druhu na svete. Tematicky je
zameraný na všetky odvetvia hospodár-
skych a humánnych aktivít človeka s

dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj. V
rámci súťažnej prehliadky predstavuje
najnovšiu a najlepšiu svetovú audiovi-
zuálnu tvorbu. Medzinárodný rozmer fes-
tivalu zdôrazňuje spolupráca s vyše 5000
partnermi v takmer 80 krajinách sveta vrá-
tane takých významných organizácií ako
OSN, UNEP, UNESCO a podobne. 
Medzinárodná porota zhodnotí stovku
súťažných filmov a rozhodne o držiteľo-
vi Grand Prix Ekotopfilm 2005, ktorá je
podobne ako po minulé roky zároveň
Cenou vlády SR. Svoju prestížnu cenu
udelí aj prezident SR. V šiestich kategó-
riách porota rozdá šesť hlavných cien,
svoju cenu odovzdá aj primátor  Bratisla-
vy. Mimoriadne atraktívne ceny sú die-

lom Ing. arch. Júlie Kunovskej a ich filo-
zofiou je umelecké stvárnenie napätia
medzi Zemou a civilizačnými zásahmi a
jeho pretavenie do harmónie a vzájomnej
symbiózy. 
Už po ôsmy raz sa na festivale odovzdá
pocta Honour of Ekotopfilm. Tento rok
ju osobne prevezmú Serge a Nicole
Roethelliovci - švajčiarsky manželský
pár, ktorý prostredníctvom vyše 40 000
km dlhého behu cez päť kontinentov
pomáha chorým deťom a bojuje za ich
práva. O svojich zážitkoch a pohnútkach
budú čerství držitelia ceny Honour of
Ekotopfilm hovoriť na Besednom fóre,
ktoré bude vo štvrtok 27. októbra o 18.
hodine v Štúdiu L+S. (dš)

Festival Ekotopfilm - z napätia harmónia
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Tehelné pole sa nevyprázdni, 16. novembra
bude na ňom baráž Slovensko - Španielsko

V hokejovom
Slovane
pribúdajú posily
BRATISLAVA
Po nedávnom príchode útočníka Ku-
charczyka pribudla do kabíny hokejo-
vého Slovana ďalšia posila. O miesto v
kádri trénera Josefa Augusta sa prihlá-
sil ďalší český útočník Roman Kaděra.
Minulý týždeň podpísal s majstrom dvoj-
ročnú zmluvu. „Kupujeme skúseného
hráča, od ktorého čakáme, že bude ťahú-
ňom mužstva,“ prezradil generálny mana-
žér Maroš Krajči. Kaděra prišiel do Slova-
na zo švajčiarskeho tímu SC Rapperswill
a počas svojej kariéry pôsobil najmä na
Morave, kde hral za Vítkovice, Olomouc,
Třinec, Znojmo, Havířov, okrem toho
obliekal dresy Slavie a Jihlavy. V čase
našej uzávierky mal Kaděra za sebou prvé
zápasy v belasom drese, ale trénera
Augusta veľmi nenadchol: „Zatiaľ je pre
mňa sklamaním. Ak sa bude chcieť udržať
v mužstve, musí ukázať oveľa viac,
Poslednými výkonmi by mal problémy
vôbec dostať sa do zostavy,“ prezradil
Josef Augusta po prehre s Nitrou. (mm)

Sálovkári
históriu
neprepísali
BRATISLAVA
Futsalisti Slov-matic FOFO Bratislava
sa pred odchodom na zápasy 8. skupi-
ny I. kvalifikačnej fázy UEFA Futsal
Cup-u do Záhrebu netajili túžbou
postúpiť do ďalšej fázy. Žiaľ, aj tento-
raz zostalo len pri predsavzatiach.
Slovenský majster prehral postupne so
Šachťarom Doneck 2:5 (góly Čambal,
Várady), remizoval s Orkanom Záhreb
2:2 (Čambal, Haľko) a vyhral nad fín-
skym Ilves Tampere 4:2 (Várady a Blažej
po 2). Víťazstvo v poslednom stretnutí
však stačilo len na tretie miesto v skupi-
ne, keď na prvom skončil Doneck a vy-
bojoval si tak postup do 2. fázy. (mm)

BRATISLAVA
Bratislavský futbalový fanúšik si
nevydýchne a tohtoročnú reprezentač-
nú jesennú show musí pretiahnuť až
do novembra. Vďaka postupu repre-
zentačného tímu do baráže (čaká nás
Španielsko) sa totiž až v novembri
odohrajú dva najdôležitejšie zápasy
Slovenska od vzniku samostatného
štátu. Najskôr, v sobotu 12. novembra,
cestujeme do Madridu, kde na štadió-
ne Atletika hráme prvý zápas baráže,
v stredu 16. novembra nastúpime
proti Španielom na Tehelnom poli.
Víťaz má pripravený darček - postup
na MS 2006 do Nemecka!
„Je to najťažší možný súper, ktorého som
si veľmi neželal,“ priznal prezident Slo-
venského futbalového zväzu František
Laurinec, no vzápätí dodal: „Dopredu sa
však nevzdávame, keby sme tak urobili,
nemalo význam bojovať o to, aby sme sa
dostali tam, kde sme.“
Rovnaký názor mal aj asistent Michal
Hipp: „Tiež som si ich neželal. Je to síce
atraktívny súper, ale určite veľmi neprí-
jemný. Šanca však žije, v posledných
mesiacoch sme sa presvedčili, že vo fut-
bale je všetko možné.“ Jeho kolega z
reprezentácie Ladislav Petráš: „Španie-
lov som tipoval, tesne pred žrebom som
ich napísal na papierik. A ako by sme
mohli postúpiť? V Španielsku remizuje-
me a doma vyhráme 1:0!“
Španieli si nás želali už pred žrebom, šéf
organizačného výboru Franz Becken-

bauer ich prianie splnil... „Všetci traja
súperi boli nepríjemní, takže je ťažké jed-
noznačne povedať, či je žreb dobrý, alebo
zlý,“ diplomaticky odpovedal španielsky
kormidelník Luis Aragones, ktorého aku-
rát mrzí, že odveta nebude na Pyrenej-
skom polostrove, ale v Bratislave.“ Naše
prednosti zhodnotil stručne: „Slováci
majú dobre organizovanú obranu, vedia
meniť rytmus hry, hráči bojujú až na dno
síl a v tíme sú individuality schopné roz-
hodovať zápasy. My zase máme futbali-
stov na vyššej technickej úrovni a skúse-
nejších vo vypätých stretnutiach.“
Zatiaľ čo pre Slovensko bude barážový
duel premiérou v bojoch o účasť na MS,
Španieli od roku 1978 nevynechali ani

jeden šampionát. Nikdy sa však nedosta-
li ďalej ako do štvrťfinále. Nijako osobit-
ne neoslnili ani v kvalifikácii o postup na
MS 2006, kde obsadili druhé miesto za
víťazným Srbskom a Čiernou Horou.
Naša vzájomná bilancia je chudobná.
Dvakrát sme sa stretli iba v kvalifikácii
MS 1998 a obidva zápasy sme prehrali.
Na Teneriffe 1:4 a doma 1:2. Zaujíma-
vosťou je, že náš výber vtedy viedol
Jozef Jankech, ktorý sa práve pred nie-
koľkými dňami vrátil na lavičku na
Tehelnom poli, kde vedie momentálne
druholigový Slovan! A aký je jeho názor
na naše šance? „Vidím to 50:50,“ odpo-
vedá Jozef Jankech... (mm)

FOTO -  TASR

Hráči sa tešia, s Chorvátskom hráme v NTC,
ale každý špás niečo stojí, tento osemtisíc Sk!
BRATISLAVA
Slovenská tenisová diplomacia zabra-
la! Finále Davisovho pohára Sloven-
sko - Chorvátsko (2.-4. decembra) sa
bude hrať v nami preferovanom
Národnom tenisovom centre. O tri dni
skôr, ako sľúbila, to oznámila Medzi-
národná tenisová federácia.
„Je to skvelé, všetci sme dúfali, že sa
bude hrať v tenisovom centre,“ vyjadril
spokojnosť Dominik Hrbatý, ktorý sa
túto správu dozvedel na turnaji v Moskve.
Definitívne sa tak rozlúskol oriešok, či
uprednostniť menšie, ale komplexne pri-
pravené NTC, alebo dať prednosť neďa-
lekej hokejovej ST Aréne. „Teším sa.
Sibamac aréna je naším domovským
stánkom, v ktorom sa všetci hráči cítia
príjemne,“ skonštatoval generálny sekre-
tár Slovenského tenisového zväzu Igor
Moška. Napriek tomu, že NTC je v pod-
state na finále pripravené, budú v ňom
potrebné nejaké úpravy. „Musíme sa pri-
praviť najmä na novinársky nápor, ráta-

me s príchodom 250 žurnalistov, čo zna-
mená rozšírenie mediálnych priestorov.
Dokonca im priradíme aj priestory VIP,“
prezradil Igor Moška.
Samotná Sibamac aréna nám tento rok
sedí, vyhrali sme tu nad Španielmi,
Holanďanmi i Argentínčanmi, všetci
veríme, že víťazstva sa dočkáme aj na
štvrtý pokus. Priamo pri tom však bude
určite najmenej divákov zo všetkých
zápasov. Štvortisícovú kapacitu totiž
nezaplnia len slovenskí fanúšikovia, ale
aj Chorváti a veľkú časť zhltne Medziná-
rodná tenisová federácia. Tá už dopredu
avizovala, že potrebuje okolo 1000 vstu-
peniek pre svojich prominentných hostí...
Nespokojní sú však najmä Chorváti. Ich
jednotka Ljubičič dokonca vyhlásil, že
tristo (!) lístkov, ktoré má dostať náš
súper, je medzinárodnou hanbou.
Práve vstupenky budú v najbližších
dňoch jedným z najžiadanejších artiklov
pod Tatrami. „Medzinárodná federácia
dostane 1000 lístkov, Chorváti 800,

necelých 1000 sa ujde sponzorom a
našim hosťom, klasickým fanúšikom tak
zostane posledná tisícovka. A je možné,
že ich bude ešte menej ako tisíc,“ priblí-
žil situáciu okolo vstupeniek Igor Moška.
Isté je, že predaj sa začne a určite sa aj
skončí 10. novembra. „Jedna osoba si
môže kúpiť maximálne štyri lístky na
jeden deň,“ zdôraznil Igor Moška. Ceny
možno označiť všelijako, ale určite nie za
ľudové. Na piatok stoja 3000 Sk, na
sobotňajšiu štvorhru 2000 Sk, na ne-
deľňajšie dvojhry znovu 3000 Sk. Kto sa
teda rozhodne ísť na všetky tri dni, nech
si z predvianočnej výplaty vyčlení osem-
tisíc Sk!!!
Zápas s Chorvátskom sa odohrá na rov-
nakom povrchu ako proti Argentíne, Pre-
mier Courte, akurát bude o niečo pomal-
ší. Naši reprezentanti si naň môžu zvyk-
núť už počas challengerového turnaja
Tatra banka Open, prihlásené je tam
kompletné kvarteto Kučera, Hrbatý,
Mertiňák i Beck. (mm)

Bratislavskí
futbalisti získali
len jeden bod
BRATISLAVA
Po reprezentačnej prestávke pokračo-
vali obe najvyšie futbalové súťaže ďal-
šími zápasmi. V 1. lige sa bratislav-
ským mužstvám nedarilo.
Inter hladko prehral na Pasienkoch s Dub-
nicou 0:3 a tréner Karol Brezík priamo
priznal: „Už sme namočení do boja o
záchranu.“ O niečo lepšie skončila Artme-
dia, ktorá v zápase so Žilinou získala bod.
Petržalčania však po dueli smútili za
dvoma bodmi, ktoré môžu nahradiť už
najbližšie v Dubnici (Inter cestuje na ihris-
ko vedúcej Trnavy). V druhej lige má za
sebou premiéru Jozef Jankech. Belasí pod
jeho vedením získali cenný bod na trávni-
ku lídra z Košíc a najbližšie ich čaká ďalší
zápas jesene so Sencom (o štyri dni nastú-
pia na dohrávku s Podbrezovou). (mm)

Mladý Vencel
napísal knihu
BRATISLAVA
Dynastia Vencelovcov patrila k naj-
známejším brankárom na Tehelnom
poli. Alexander starší a Alexander
mladší sa však nepobrali do futbalové-
ho dôchodku. Starší Alexander stále
vedie brankárov v reprezentačnej
dvadsaťjednotke, mladší sa síce rozlú-
čil s aktívnou kariérou v Le Havre, ale
práve v tomto klube si zobral pod
dohľad brankárov všetkých mládež-
níckych kategórii.
Práve Alexander mladší sa navyše zmenil
na spisovateľa. Napísal odbornú publiká-
ciu Brankár, v ktorej sa populárny „Šaňo“
pokúša pomôcť svojím nasledovníkom.
„Podobná kniha na trhu chýbala, myslím
si, že mladým brankárom a ich trénerom
by mohla pomôcť. Určite na nej nezaro-
bím milióny, nie je to Harry Potter,“ priz-
nal náš bývalý reprezentačný brankár,
ktorý na knihe pracoval aj počas presu-
nov svojho francúzskeho klubu. „Sedel
som v autobuse a kreslil som si jednotlivé
situácie.“ (mm)

Griga v Sparte
BRATISLAVA
Bývalý tréner bratislavského Slovana
Stanislav Griga (belasí sa pod jeho ve-
dením tešili z posledného titulu - 1999)
sa na necelé dva roky upísal pražskej
Sparte.
Súčasný kormidelník z Letnej pôsobil v
Slovane v sezóne 1998/1999, od mužstva
však predčasne odišiel, keď belasí
nezvládli predkolo Ligy majstrov a
vypadli s Famagustou. Hráči dodnes spo-
mínajú, že jednou z príčin bola údajne
ich pretrénovanosť... (mm)

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

Na vybrané modely ponúkame 
zľavy až do 120 000 Sk

Navyše v autoservise roka 2004 Vám 
poskytneme profesionálne servisné služby.

Od októbra pre 
Vás pripravujeme akciu

„prehliadka vozidla zdarma“.

Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021-2, 0905 431 455

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

�ŽALÚZIE �ROLETY
�MARKÍZY �DVERE
�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�SIETE PROTI HMYZU
�VSTAVANÉ SKRINE
�AUTOMATICKÉ 

POHONY na brány
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V Štúdiu L+S
hrajú nielen 
pre opustených
DIVADLO
Doslova priamo na telo napísal spiso-
vateľ a damatik Peter Pavlac hru
Moja mama mala brata. „Nosil som
Eduardov príbeh v sebe asi tri roky a
čakal na impulz... A priniesol ho Ma-
rián Labuda, jedného dňa, rozhovor
na ulici...“, hovorí o svojej motivácii
pre napísanie hry autor. 
V réžii Petra Lančariča uviedlo hru napí-
sanú pre otca a syna Labudovcov Štúdio
L+S na konci minulej sezóny, premiéra
bola 17. júna. Autor označuje divadelný
text za ďalší z radu textov, ktoré zahŕňa
pod jednotný otáznik: kedy sa to skončí?
A odpoveď nachádza spolu s Labudovca-
mi - mladším aj starším: raz sa to skončí.
Podstatou každej invenčnej pohnútky spi-
sovateľa Pavlaca je snaha zachytiť prí-
beh. Ten „labudovský“ si môžete pozrieť
v Štúdiu L+S 24. októbra o 19.00 h.
Ak by sa vám v Štúdiu L+S veľmi zapá-
čilo, radi vás privítajú aj na druhý deň 25.
októbra, i keď s príbehom z celkom
iného súdka. Česká herečka Eliška Bal-
zerová tu rozohrá story od Geraldine
Aron s názvom Můj báječný rozvod. S
láskou a pochopením ho venuje všetkým
nečakane opusteným. Či už ste, alebo nie
ste opustený, či sa to stalo nečakane,
alebo ste na to boli systematicky pripra-
vovaní, do divadla určite choďte. V
Prahe hru uvádza Divadlo Viola. (dš)

Folkové legendy 
na Vajnorskej
HUDBA
Skutočný „bombónik“ v oblasti folku
a country, dvojkoncert známych  čes-
kých skupín Poutníci a Žalman a spol.
pripravilo na 27.10. od 19.00 h SK
BNM Vajnorská 21.
Skupina Poutníci hrá na českej hudobnej
scéne už od roku 1970. Za to obdobie sa
v nej vystriedala celá plejáda najlepších
hudobníkov country a bluegrassovej
scény. Poutníci doteraz vydali 10 CD a
MC. Dva z týchto nosičov boli v roku
1989 a 1990 ocenené cenou za najlepšie
bluegrassové CD natočené mimo USA,
ktorú im udelila americká organizácia
pre zachovanie bluegrassu SPBGMA. 
Skupina Žalman patrí medzi špičky folk
a country žánru v Česku. Zaujímavý  je
poznatok z histórie  kapely, ktorá vlastne
oficiálne nebola založená (neexistuje
žiadna zakladacia listina) a za okamih jej
vzniku je považované vystúpenie tria
Žalmanov v Plzni v roku 1982. Združe-
nie, neskôr premenované ľuďmi od
hudby na Žalman a spol., sa prakticky
cez noc stalo legendou. Príďte si to ove-
riť do SK BNM na Vajnorskú 21. (re)

Giovanni 
ako protiklad
pretvárky 
BALET
Svetoznáma opera W. A. Mozarta
Don Giovanni vo svojom vyznení
jasne formuluje názor tvorcu na hlav-
ného hrdinu, známeho zvodcu žien.
Pri jeho finálnom zatratení spevácky
zbor jasá. 
Celkom odlišný pohľad ponúka Győr-
sky balet, ktorý hosťuje v Slovenskom
národnom divadle v rámci dní maďar-
skej kultúry na Slovensku. V choreogra-
fii Williama Fomina uvidíme v predve-
dení vynikajúcich baletných umelcov,
známych už pre nejedného obdivovateľa
baletného umenia, Dona Giovanniho
ako muža, ktorý sa neustále dostáva do
pasce len preto, lebo stále naháňa ideál.
Týmto svojím celoživotným zanietením
stojí v protiklade k maske pokryteckej
spoločnosti. 
Győri Balett (Györsky balet) vystúpi s
baletným predstavením Giovanni na
hudbu  Wolfganga Amadea Mozarta v
historickej budove SND na Hviezdosla-
vovom námestí v utorok 25. októbra o
19.00 h (namiesto pôvodne plánovaného
predstavenia Spiaca krásavica). (dš)

Oldřich Kaiser
ako žralok 
v okne a na ulici
FILM
Mala som susedu, ktorá bývala v byte
na prízemí. Po celý deň mala hlavu v
okne a žila dni a životy všetkých ľudí,
ktorí okolo nej počas dňa prešli. Nie-
kedy som jej závidela.
Český film režisérky Marie Procházko-
vej Žralok v hlave teda nie je vytrhnutý
z reality. Jeho hlavný protagonista, kto-
rého stvárňuje Oldřich Kaiser, však na
rozdiel od mojej susedy často vychádza
von. V trenírkach a tielku si ide kúpiť
chlieb, z ktorého po ceste domov
postupne odtŕha poriadne kusy a raňaj-
kuje, občas si zájde po cigarety, no naj-
viac sa teší, keď má ísť okolo Dáma
(Jana Krausová), lebo tá mu vnáša svet-
lo do života. Až do chvíle, keď príde roz-
hodnutie, že muž musí odísť do domova
dôchodcov. Samozrejme - nechce. Keď
opustí svoje okno a svoju ulicu, opustí
svoj svet a život. 
Dojemná a pozitívna dráma odohrávajú-
ca sa doslova na priestore 10 x 10 metrov
zaujme filmového diváka silným príbe-
hom o hĺbke duchovných kvalít človeka,
o ktorom si všetci naokolo myslia, že je
blázon. Nie je. Má (možno na rozdiel od
tých naokolo) len svoj svet, ktorý si
nechce dať vziať. A na to treba silnú
dávku odvahy. Žraločiu. (dš)

Matuštíkovej svet umenia vo svete konzumu
VÝSTAVA
K umeniu sa dnes človek dostáva ťaž-
kou a zdĺhavou cestou. Často ho nájde-
te skryté niekde uprostred hôr, inokedy
ho objavíte na mestských toaletách v
podobe graffiti či veršovaných odkazov
a nie je výnimkou, že naň naďabíte aj
v galériách. V prípade výstavy Kyry
Munk Matuštíkovej sa k nemu dosta-
nete náročnou cestou a jej diela uvidíte
inštalované v neobvyklom prostredí.
Nedajte sa odradiť obrovskými kotúčmi
káblov. Nech vás neodplašia ani slepé
uličky a mäsiarstvo na ich konci. Pretože
ak prejdete okolo Kablovky a zájdete do
obchodných a výstavných priestorov
Obchodného centra na Bottovej ulici 7,
doslova zapadnete medzi Matuštíkovej

obrazy. Usadiť sa totiž môžete do kože-
ných kresiel, stoličiek a sedačiek v hod-
note niekoľko stotisíc korún a z nich hľa-
dieť na diela nevyčísliteľnej hodnoty. 
Na poslednej výstave predstavuje maliar-
ka viac ako štyridsať obrazov, ktoré vzni-
kali od roku 1989 po súčasnosť. Sú teda
komplexnou umeleckou výpoveďou
autorky o jej živote a tvorbe za toto obdo-
bie. Ak sa chcete prejsť svetom Kyry
Munk Matuštíkovej, prejdete sa svetom
farieb, symbolov a znakov. Aj keď figu-
rálne kompozície v jej dielach nie sú
výraznejšie zastúpené, autorka svoj
pohľad na svet tlmočí prostredníctvom
geometrických kompozícií, kruhov a špi-
rál, i keď v žiadnom prípade nemôžeme
hovoriť o konštruovanej geometrickosti.

To len ruka sa tam v zachvení života a
prežívania trochu pohla, tým správnym
smerom a tlmočila aj autorkino zachve-
nie. Či už nad osudom básnika Miklósa
Radnótiho, ktorého pamiatke venovala
multimediálnu inštaláciu v Šamoríne ale-
bo nad nespravodlivosťou sveta či pri za-
dumaní nad svojimi koreňmi, ktoré jej
prinášajú aj nejedno hlbšie zamyslenie
nad dedičstvom židovstva, jeho hodnôt,
hĺbky a kultúry. Tieto úvahy akosi vôbec
nepatria ku koženým sedačkám, medzi
ktorými sú Matuštíkovej obrazy inštalo-
vané. Dávajú vám však jedinečnú príleži-
tosť vidieť, ako by sa myšlienkový svet a
filozofia Kyry Munk Matuštíkovej vyní-
mali vo vašej izbe. Predajná výstava potr-
vá do 20. novembra. Dáša Šebanová

Hrubeš a Mareš sú kamarati až po hrob
FILM
Ak po prvých záberoch filmu Hrubeš a
Mareš jsou kamarádi do deště budete
mať chuť odísť z kina, pretože umelec-
ké stvárnenie našej každodennej reality
vás vôbec nenadchýna, a hrubosti, pri-
mitivizmu, zneužívania a parazitizmu
si užijete dosť aj v bežnom živote, neod-
chádzajte. Zostaňte a dajte možnosť
tvorcom rozpovedať svoj príbeh
dokonca. Stojí za to!
Václav Hrubeš (Jan Budař) a Josef Mareš
(Richard Krajčo) sú kamaráti, ktorých
spojili životné okolnosti. Marešovi umre-
la babička (Stella Zázvorková) a Hrubeša
vyhodil z domu despotický otec (Miroslav
Donutil).A tak spolu bývajú, raňajkujú,
nakupujú („tie prezervatívy vráť, tie nebe-
rieme“), spia, onanujú („otoč sa prosím ťa
hlavou ku stene“), požičiavajú si navzá-

jom ženy, žiarlia na seba, kupujú si prosti-
tútky a obaja najviac túžia po láske, vzťa-
hu, pravidelnom sexe a slušnom zamest-
naní. Čím viac ich realita súčasného sveta
sáče k zemi, tým vzletmejšie sú ich túžby.
Mareš vyvažuje absenciu lásky dojemný-
mi piesňami Hany Zagorovej a Hrubeš
uverí, že je stotridsiatymprvým prevtele-
ním tibetského lámu a chystá sa do Tibe-
tu. Lenže to všetko len zinscenoval Brati-
slavou odvrhnutý režisér Karpatti (Robert
Roth), ktorý skúša šťastie v Prahe a pri-
pravuje reality show. Tá má byť autentic-
ká aj za cenu životnej tragédie dvoch
nevinných ľudí.
Karpatti svoj šialený scenár zrealizuje.
Lenže nikto akosi nerátal s tým, že medzi
dvoma mladými mužmi, odvrhnutými
celkom na okraj spoločnosti, ktorých
spája puto každodenného prežívania ťaž-

kej a bezútešnej reality, vzniklo neoddeli-
teľné priateľstvo, ktoré by sa dalo označiť
rôznymi slovami: závislosť, väzba, ale aj
láska. A tak príbeh končí tragicky. Sám
režisér Vladimír Morávek označil film za
„nehorázne smutnú komédiu“. Tvorcom
(námet a scenár Jan Budař a Vladimír
Morávek), sa tak podarilo do filmu vtes-
nať niekoľko námetov. Na brutálne zobra-
zenom pozadí dnešnej reality, ukázať silu
a niekedy aj bezmocnosť lásky. Čím je
brutálnejšie pozadie, tým vypuklejšia je
potreba priateľstva, súdržnosti a súcitu. A
tak, keď počkáte do konca, odpustíte  Hru-
bešovi, že počas celého filmu, nadáva to-
mu nešťastníkovi, dobrákovi a naivnému
idealistovi Marešovi do ko... Čím viac mu
totiž nadáva, tým viac ho potrebuje. To
však, ako to už v živote chodí, zisťuje až
pri jeho truhle. Dáša Šebanová

PRACOVNÁ PONUKA - Hºadáme AUTOELEKTRIKÁRA do trvalého pracovného pomeru - 02/ 6353 4444 - 5

tel.: 02/ 5710 3929

Auto roka 2005 na Slovensku C4 
MOTOR PARTNER s.r.o.
Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava

Tel. predaj: 02/ 6353 4444 - 5
Tel. servis: 02/ 6353 7777 - 8
Tel. klampiarske práce: 02/ 6353 5555
Tel. náhr. diely: 02/ 6353 5556
www.motorpartner.sk
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FUTBAL
� 2. LIGA mužov
V sobotu 22. októbra
Slovan - Senec (18.00)
� 2. LIGA mužov
V stredu 26. októbra
Slovan - Podbrezová (18.00)
� 1. dorastenecká liga
V sobotu 22. októbra
Slovan - Inter (10.00)
� 1. LIGA žien
V sobotu 22. októbra
PVFA - N. Zámky (14.00)
� 3. LIGA mužov
V sobotu 22. októbra
Ružinov - Dúbravka (10.30), Lamač -
Petržalka (15.00), SFM Senec - Jablonec
(15.00), Jur - Rapid (15.00)
V nedeľu 23. októbra
Slovan B - Inter B (10.30), Láb - Rača
(15.00), D. Lužná - Pezinok (15.00),
Čunovo - Stupava (15.00)
� 4. LIGA mužov
V sobotu 22. októbra
BCT - Danubia (10.00), Štart - Rovinka
(15.00)
V nedeľu 23. októbra
Jarovce - Trnávka (15.00), Malinovo -
Tomášov (15.00), SFM Senec - Vrakuňa
(15.00), Blatné - D. Nová Ves (15.00),
Kráľová - Vajnory (15.00), Bernolákovo -
PVFA (15.00)
� 5. LIGA mužov
V sobotu 22. októbra
Krasňany - Čunovo B (10.30), N. Mesto -
Vinohrady (15.00)
V nedeľu 23. októbra
Nepočujúci - Fortuna (10.30), Ekonóm -
Lamač (14.00), Rusovce - Jarovce B
(15.00), Volkswagen - Z. Bystrica (15.00),
Vrakuňa - Č. Voda (15.00), Trnávka B -
Petržalka (15.00)

HOKEJ
� EXTRALIGA
V piatok 21. októbra
Slovan - Poprad (17.30)
V pondelok 24. októbra
Slovan - Košice (17.30)

BASKETBAL
� EXTRALIGA mužov
V sobotu 22. októbra
Inter - Prievidza (18.00)

FUTSAL
� 1. slovenská liga
V piatok 21. októbra, ŠH Mladosť
Karpatia Juniors - Semic Atletico (18.20),
Across Pinerola - Górnik Trnava (20.15)
� 2. slovenská liga
V sobotu 22. októbra, ŠH Mladosť
Relax - Baraberi (8.00), Likra Slovakia -

4FSC Insta (9.30), Zemáci - Danubit
(11.00), Slov-matic FOFO B - Kappa
Team (17.00), Jozef Tiso - Pohotovosť
(18.30), Terno - Across Pinerola B
(20.00)
V nedeľu 23. októbra, ŠH Mladosť
Jost 04 - Minimax (18.45), L.M.H. Team -
Maxima (20.10)
� 1. bratislavská liga A
V sobotu 22. októbra, ŠH Mladosť
Belles - Hurricanes (12.30), Hostinského -
Wild Boys 02 (13.20), Hurricanes - Huje-
ri (14.10 - dohrávka), Ružinov - Gurmáni
(15.00), Hujeri - Semic B (16.00)
V sobotu 22. októbra, ŠH PKO
SATS - Ružinov (12.10 - dohrávka), Emt-
rikve - Čekan Mekenroff (13.00), Tre Kro-
neo - SATC (14.00)
V sobotu 22. októbra, ŠH BCT
Budweiser - Torpédo (8.00), Palma - Do-
pravoprojekt (9.50), Elza Lions - Akade-
mik (12.40)
V nedeľu 23. októbra, ŠH BCT
Karlovka - Microcom Team (9.00)
� 1. bratislavská liga B
V sobotu 22. októbra, ŠH Mladosť
Slov-matic FOFO C - Festglas (10.20),
Krátky proces - Cataluna (11.20), Mini-
max B - Ak 47 (15.00)
V sobotu 22. októbra, ŠH BCT
Paraboys Šamorín - Posam (9.00), VÚB -
Admiral (10.50), Pitón Šamorín - KPSF
(11.40), Leo Stars - Rendez (13.40)
V nedeľu 23. októbra, ŠH BCT
Alžbetka - Karpatia Juniors B (8.00),
Attack Šamorín - 4FSC Insta B (9.50),
Račiansky výber - Danubit B (10.50)
� 2. bratislavská liga, A-skupina
V sobotu 22. októbra
Bôrik - Silver (8.00), Flamengo - Tornádo
(9.00), Bells B - Everton (9.50), Ex Rapid
- Klinger (11.30), MPF - Sokol (12.30),
Kings Kongs - Severka (13.20), Dynamo
Energia - Zberba Pda Úder B (14.10),
Franco - Celtic (16.00)
� 2. bratislavská liga, B-skupina
V nedeľu 23. októbra, ŠH Prokofievova
Surprise - Red Devils (8.00), Corer -
Hyeny (9.50), Šport - Komáre (10.40), Se-
nátor Palace - Cataluna B (11.30), Sala-
mander Pitralon - MO Slovakia (12.30),
Cuba Libre - Krátky Proces B (13.20), Ru-
sovce - AFK Staré Mesto (16.00)
� 2. bratislavská liga, C-skupina
V sobotu 22. októbra, ŠH Prokofievova
Jokerit - Respo (10.40), Slov-matic FOFO
Juniors - Engerau 97 (15.00), Inter -
Kappa Team B (16.50)
V nedeľu 23. októbra, ŠH Prokofievova
Vinerum Plumbum - Kozmos (9.00), Vi-
nohrady - Rosenheim (14.10), Horstrans -
Baducci Hemerhoidi (15.00), Indepedien-
te - Pda Úder (16.50)
V nedeľu 23. októbra, ŠH Jégého
Kofola - Nepočujúci (11.50)

najbližšie vyjdú 27. 10.

DIVADLÁ
DPOH - ČINOHRA SND - 19.00

� 22.10. - Galaprogram pri príležitosti 50.
výročia založenia maďarského umeleckého
súboru Mladé srdcia
�23. 10. - J. B. Moliére: Škola žien, Národ-
né divadlo Brno
� 24.10. - G. Bizet, R. Ščedrin: Carmen, I.
Stravinskij: Svätenie jari, baletné predsta-
venia, Štátne divadlo Košice
� 25.10. - V. Klimáček: Hypermarket
� 26.10. - W. Shakespeare: Trojkráľový večer
� 27.10. - O. Wilde: Ideálny manžel
� 28.10. - G. Feydeau: Tak sa na mňa prile-
pila
� 29.10. - J. G. Tajovský: Ženský zákon

MALÁ SCÉNA SND - 19.00
� 22.10. - A. N. Ostrovskij: Dohodneme sa,
veď sme svoji
� 23.10. - J. C. Grumberg: Krajčírky
� 25.10. - D. Besse: Riaditelia
� 27.10. - E. Inonesco: Stoličky
� 28.10. - J. C. Grumberg: Krajčírky
� 29.10. - A. N. Ostrovskij: Dohodneme sa,
veď sme svoji

OPERAA BALET SND - 19.00
� 22.10. - G. Verdi: Aida
� 23.10. - W. A. Mozart: Don Giovanni
� 24.10. - G. Verdi: Aida
� 25.10. - W. A. Mozart: Don Giovanni,
hosťovanie györskeho baletu
� 26.10. - G. Verdi: Don Carlos
� 27.10. - H. S. Lovenskjold: Sylfida
� 28.10. - M. Dubovský: Tajomný kľúč
(11.00)
� 28.10. - P.  I. Čajkovskij: Eugen Onegin
� 29.10. - L. Janáček: Káťa Kabanová

DIVADLO WEST - 19.00
� 23.10. - John Godbar: Dovolenka snov

Štúdio L + S - 19.00
� 22.10. - Dni maďarskej kultúry v Brati-
slave - Bolla Quartet
� 24.10. - Peter Pavlac: Moja mama mala
brata
� 25.10. - Geraldine Aron: Můj báječný
rozvod, Divadlo Viola Praha
� 26.10. - Nech sa páči, show Andyho
Krausa
� 28.10. - Yasmina Reza: Život na trikrát

DIVADLO ARÉNA - 19.00
� 23.10. - David Gieselmann: Pán Kolpert
� 26.10. - Tiso

DIVADLO A.HA - 19.00
� 24.10. - Zuzana Križková: Poslovia

DIVADLO STOKA - 20.00
� 23.10.  - Strata
� 24.10. - Blues, koncert v krčme (19.30)
� 26.10. - Marián Varga & Dorota Nvotová
a kapela, koncert
� 28.10. - Prinz von Stemberk, Živé kvety,
Kolowrat, koncert
� 29.10. - Slobodná Európa, koncert
(21.00)

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ
DIVADLO - 19.00

� 24.10. - Generál
NOVÁ SCÉNA - 19.00

� 22.10. - Na skle maľované
� 24.10. - Donaha!
� 25.10., 26.10. , 27.10. - Kleopatra
� 28.10., 29.10. - Na skle maľované

DIVADLO ASTORKA - 19.00
� 24.10. Divadlo Pregones (USA) - J. L.
González: Výpadok prúdu
� 26.10. - A. P. Čechov: Ujo Váňa
� 26.10. - S. Lavrík: Tichý dom (div. klub
Trezor)
� 27.10. - M. Gorkij/R. Polák: Letní hostia
� 28.10. - P. Zelenka/M. Frayn: Odchody
vlakov

VÝSTAVY
�Dušan Sekela: Moje dušičky, Galéria F 7,
Františkánske námestie 7
� Peter Felder: Grafický dizajn, Rakúske
kultúrne fórum, Zelená 7
� 26.10 o 17.00 - Svätopluk Mikita: Doma
je doma, vernisáž výstavy, Galéria Artoté-
ka, Kapucínska 1
� 26.10 - 30.10 - Sebastiao Salgado: Wor-
kers, Železničná stanica Bratislava - Petr-
žalka
� 28.10. - Jaro Filip na Hrade, výstava v
predsálí Hudobnej siene, 1. poschodie Bra-
tislavského hradu, potrvá do apríla 2006

KONCERTY
� 23.10. a 30.10 o 17.00 - Hudba na hrade,
koncert v Hudobnej sieni, 1. poschodie
Bratislavského hradu
� 26.10. o 19.00 - Štúdio mladých, Komor-
né štúdio Slovenského rozhlasu, účinkujú:
Jevgenij Iršai, Milan Paľa, Ivan Buffa,
Diana Cibuľová, Program z tvorby L. Papa-
netzovej, I. Buffu, B. Milakoviča, J. Vaja
� 28.10. o 19.00 - 100-členná cigánska
kapela z Budapešti, Športová hala na Pa-
sienkoch, spoluúčinkujú Katarína Haspro-
vá a Martin Babjak

PODUJATIA PRE DETI
� 22.10. o 16.00 - Kresadlo, študenti
VŠMU uvádzajú rozprávku H. Ch. Ander-
sena, Bibiana
� 23.10. o 16.00 - Chalani, tvorivé dielne k
výstave Ľubomíra Kellenbergera, DK
Námestie SNP
� 25.10. o 14.00 - O zlatom jablku, práca s
detskou skladačkou, sprievodný program k
BIB, DK Námestie SNP
� 26.10. o 10.00 - Doskakavenia priatelia,
Igor Adamec, Martin Vanek, Divadlo a.ha,
Školská 14
� 26.10. o 14.00 - Sklíčka, tvorivé dielne k
výstave Pozor sklo!, Bibiana
� 27.10. o 10.00 - O zlatom jablku, práca s
detskou skladačkou, DK Námestie SNP
� 29.10. o 16.00 - Kresadlo, študenti
VŠMU uvádzajú rozprávku H. Ch. Ander-
sena, Bibiana


