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V tomto roku
Bratislavu
navštívilo opäť
viac turistov
BRATISLAVA
Bratislava v súčasnosti prežíva skutoč-
ný turistický boom - počet návštevní-
kov slovenskej metropoly sa v tomto
roku v porovnaní s vlaňajškom zvýšil
o celých osem percent.
Medziročný rast návštevníkov nie je síce
taký výrazný ako pri porovnaní rokov
2003 a 2004, keď dosiahol vyše 25 per-
cent, pokračuje však aj v tomto roku.
Zatiaľ čo v období od januára do konca
júla minulého roku navštívilo Bratislavu
317 971 návštevníkov, v rovnakom
období tohto roka to bolo už 338 255
návštevníkov. Na tomto trende má svoj
podiel aj práca magistrátu a Bratislavské-
ho kultúrneho a informačného strediska.
V priebehu tejto sezóny mesto položilo
dôraz na zvýšenie spontánnej znalosti
značky Bratislava ako turistickej destiná-
cie a cieľavedome buduje svoj imidž.
Zvýšilo tiež svoje mediálne aktivity
najmä v Rakúsku a v Nemecku. Súčasne
v záujme skvalitňovania informačných
služieb mesto zabezpečilo redizajn svo-
jich oficiálnych internetových stránok. V
júli boli sprístupnené dve nové turistické
informačné centrá na letisku a v osob-
nom prístave. 
Už v najbližších dňoch sa začne generál-
na rekonštrukcia hlavného informačné
centra Bratislavského kultúrneho a infor-
mačného strediska na Klobučníckej ulici,
ktoré nanovo otvoria na jar budúceho
roku. V čase, keď bude stredisko pre
verejnosť zatvorené, turistom budú infor-
mácie poskytovať v stredisku na Uršulín-
skej 11. Pokračuje aj osadzovanie orien-
tačných tabúľ - smerovníkov pre zahra-
ničných návštevníkov v centre mesta.
Doteraz ich je 13, do konca roka pribud-
ne ďalších 50.
Mesto okrem toho zriadilo stále východi-
skové miesto pre prehliadky mesta a
výlety do okolia mikrobusmi. Špeciálne
parkovisko pre turistické autobusy bolo
zriadené pod mostom Lafranconi s navá-
dzacím systémom krátkodobých zastá-
vok pre nastupovanie a vystupovanie
turistov v centre mesta.
Hlavné mesto v tomto roku získalo
finančné príspevky z európskych fondov
v celkovej výške 6,3 milióna korún na
realizáciu troch spoločných projektov.
Prvý sa týka zmeny organizačnej štruktú-
ry turistických centier v Bratislave,
druhý podpory kongresového cestovné-
ho ruchu a tretí zlepšenia prístupu
návštevníkov Bratislavy k informáciám o
meste. Posledný z uvedených projektov
ráta napríklad s tým, že vybrané linky
MHD s vysokým pohybom turistov budú
vybavené zásobníkmi na informačné a
propagačné materiály s celkovou turistic-
kou ponukou mesta a hlásičom zastávok
aj v anglickom jazyku. (juh)

Miletičovu ulicu
tento rok
neuzatvoria
RUŽINOV
Pre rekonštrukciu križovatky ulíc
Košická a Miletičova v Bratislave by
do konca tohto roka nemali byť žiad-
ne obmedzenia dopravy. Informoval o
tom Ladislav Csáder, riaditeľ spoloč-
nosti Metro, ktorá je investorom
rekonštrukcie. 
Ako uviedol, spoločnosť Dopravstav, kto-
rá je zhotoviteľom rekonštrukcie, začala
minulý týždeň iba s prípravnými prácami.
Tie si žiadne obmedzenia dopravy nevy-
žadujú. „Až do konca tohto roka by mali
byť všetky práce sústredené mimo vozov-
ky, takže vodiči sa obmedzení zatiaľ obá-
vať nemusia,“ skonštatoval L. Csáder.
Obmedzenia dopravy v okolí križovatky
by mali byť až začiatkom roku 2006.
Počas rekonštrukcie by však mala byť kri-
žovatka vždy aspoň čiastočne prejazdná.
Ako sme už informovali, obnova križo-
vatky Košická - Miletičova je súčasťou
stavby Mosta Apollo a stáť by mala do
100 miliónov korún. Na súvisiacej križo-
vatke Trenčianska - Miletičova pribudne
svetelná signalizácia. Koniec Košickej
ulice sa rozšíri na štyri jazdné pruhy. Na
priechode pre chodcov pri trhovisku pri-
budne semafor. Pre rozšírenie komuniká-
cie sa bude musieť trhovisko a priľahlé
parkovisko po celej dĺžke zúžiť o dva až
tri metre. Zrekonštruovať by mali aj inži-
nierske siete pod vozovkami. (lau, sita)

Policajné kone
ušli do ulíc
mesta
BRATISLAVA
V uliciach hlavného mesta minulý pia-
tok pobehovali splašené kone. Podľa
hovorcu Mestskej polície Petra Plevu
z výbehu bratislavskej stanice jazdec-
kej polície, ktorá je práve v rekon-
štrukcii, ušlo do ulíc sedem koní.
Tie ešte predtým prevalcovali koniara a
rozbehli sa do lesa. Muž okamžite infor-
moval príslušné pracovisko mestskej
polície a začala sa pátracia akcia. Z lesa
sa však kone dostali na Pražskú ulicu a
nasmerovali si to rovno do mesta. Vzhľa-
dom na hustúj cestnú premávku hliadky
cválajúce kone nemohli odchytiť. Ako
uviedol Pleva, kone sú síce cvičené, no
pri odchytávaní sa mohli splašiť a spôso-
biť dopravné kolízie. Vhodným miestom
sa ukázal až priestor pred Národnou ban-
kou Slovenska a Technickou univerzitou,
kde nehrozilo nebezpečenstvo ani pre
vodičov, ani pre chodcov. Krátko pred pol
ôsmou boli už zvieratá pod kontrolou
mestských policajtov a po ôsmej hodine
ich začali dopravnými prostriedkami
odvážať späť do ich „domova“. Kone
nespôsobili dopravný chaos, dopravné
nehody a ani nikoho nezranili. (sita)

Plánované organizačné začlenenie Mestskej polície do Policajného zboru sa napokon neuskutoční a zmeny v práci mest-
ských policajtov nebudú také radikálne, ako sa pôvodne predpokladalo. FOTO - Pavol Petrík

BRATISLAVA
Pôvodný projekt vytvorenia metropo-
litnej polície, ktorého podstatou bolo
zlúčenie súčasnej mestskej polície s
poriadkovými zložkami štátnej polície,
sa v tejto podobe nerealizuje.
Podľa pôvodných predpokladov v metro-
politnej polícii mali slúžiť mestskí policaj-
ti a príslušníci poriadkovej zložky Kraj-
ského riaditeľstva Policajného zboru v
Bratislave. Návrh rátal s tým, že budú mať
väčšie kompetencie ako súčasná mestská
polícia. Metropolitná polícia pritom
nemala byť samostatnou inštitúciou
vytvorenou zo súčasnej mestskej polície,
ale mala byť súčasťou poriadkových zlo-
žiek Policajného zboru. Postavenie mest-
ských policajtov sa malo zmeniť v tom, že

namiesto zamestnaneckého pomeru mali
byť v služobnom pomere. Metropolitní
policajti by mali takisto viac právomocí
ako mestskí policajti.
Zamýšľané spojenie mestských a štátnych
policajtov podľa našich informácií nena-
chádzalo dostatočnú podporu na minister-
stve vnútra. Dôvodom mali byť predo-
všetkým mnohé legislatívne prekážky,
výhrady mali aj viacerí odborníci na silo-
vé zložky. Takéto riešenie však nenašlo
podporu ani na pôde samosprávy, naprík-
lad u gesčnej komisie mestského zastupi-
teľstva pre ochranu verejného poriadku.
Dôvodom zrejme bola obava, že mesto
stratí dosah na riadenie mestskej polície. 
Zmeny, ktoré čakajú bratislavskú mestskú
políciu, teda napokon nebudú také radi-

kálne, ako sa pôvodne predpokladalo.
Najvýraznejšou zmenou zrejme bude
pokračovanie zavádzania tzv. okrskového
systému, založenom na rozdelení mesta
na okrsky, v ktorých budú pôsobiť najskú-
senejší mestskí policajti s viacročnou pra-
xou. Prvých okrskových policajtov mest-
ská polícia uviedla do praxe začiatkom
júla tohto roka. Pôsobia v Horskom parku,
Rusovciach, na Kuchajde, v Podunaj-
ských Biskupiciach a v Devíne - Devín-
skej Novej Vsi. Medzi základné vlastnos-
ti okrskových policajtov patrí dôkladná
znalosť svojho okrsku, schopnosť praco-
vať a konať samostatne, komunikatívnosť
a akcieschopnosť. Mestská polícia
postupne do konca roka ďalších 50
okrskových policajtov. (juh)

Mestskí a štátni policajti sa nespoja

Mestskej polícii pribudnú právomoci
O základných postulátoch návrhu
zákona o bratislavskej metropolitnej
polícii, ktorý by malo prerokovať
mestské zastupiteľstvo, sme sa pozho-
várali s primátorom Bratislavy Andre-
jom ĎURKOVSKÝM.
- Zriadenie metropolitnej polície na území
mesta je motivované zabezpečením vyššej
kvality služieb policajného poriadkového
útvaru a sprehľadnením  jej zodpovednos-
tí, pôsobností a úloh. Mala by mať efektív-
nejšiu organizáciu, odborne vycvičený
personál, modernú techniku a oprávnenia.
Čo sa má zmeniť na postavení mestskej
polície a mestských policajtov? 
- Oprávnenia metropolitného policajta
upravuje osobitný zákon. Takýmito
oprávneniami je požadovať preukázanie
totožnosti, požadovať vysvetlenie, otvoriť
byt, odňať vec, obmedziť osobnú slobodu
podozrivej osoby pristihnutej pri trestnom

čine na zabránenie úteku alebo zabezpeče-
nie dôkazov. Dôležitým oprávnením je
prikázať každému, aby na nevyhnutný čas
nevstupoval na určené miesta. Na zvýraz-
nenie oprávnení, zodpovednosti a kariér-
neho postupu sa ustanovujú hodnosti
určené platovou triedou a dobou výsluhy.
Mimoriadne dôležité bude zaradenie
metropolitného policajta v pracovnej
pozícii okrskár, čím sa sleduje záujem sta-
bilizovať ich vo vzťahu k občanom a
dôvere v službu prvého kontaktu. Na to
majú slúžiť aj stabilizačné príspevky.
Čo si mesto sľubuje od transformácie
mestskej polície na metropolitnú polí-
ciu?
- Posilnenie kompetencií metropolitných
policajtov, vytvorenie systému okrskárov s

ich stabilizáciou, pokračovanie v moderni-
zácii ich technického vybavenia, zvýšenie
schopnosti pomôcť komukoľvek, kedy-
koľvek a kdekoľvek na území Bratislavy.
Tieto očakávania od metropolitných poli-
cajtov sa však musia odraziť aj v návrhu
rozpočtu hlavného mesta na rok 2006.
Nie je návrh vo svojej súčasnej podobe
samoúčelný? 
- Je pravda, že pôvodne sme uvažovali
ešte o radikálnejšej zmene, ktorej princí-
pom malo byť zlúčenie mestskej polície a
poriadkovej zložky Krajského riaditeľstva
PZ do jednej organizácie nie so zamestna-
neckým, ale služobným pomerom. Takéto
riešenie však nenašlo podporu ani u ges-
čnej komisie mestského zastupiteľstva
pre ochranu verejného poriadku, zrejme z
obavy, že mestské zastupiteľstvo by stra-
tilo reálne možnosti takúto organizáciu
riadiť. Zhováral sa Juraj Handzo
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U nás nikto
nechce byť
resetnutý
Nastupuje éra vyššej formy boja za
poriadok v meste. Zastarané postupy
mestských policajtov ako  pokuty, prí-
padne všimné za nevšímavosť, teda
vlastne nevšimné, nahradia systémové
riešenia na úrovni informačných tech-
nológií. 
Vymysleli to v centrálnej mestskej štvrti a
poslali mestských policajtov na počítačo-
vé kurzy. Čakajú sa celkom nové veci:
Napríklad nahneváte strážcu poriadku
tým, že sa naň budete mračiť, a on vás
resetne. Keď znovu naskočíte, už budete
vedieť, že máte fungovať, to znamená s
úctou sa mu pokloniť a vystúpiť z cesty.
Ak váš prehrešok bude horší, povedzme,
že drzo trváte na svojej nevine a jemu
tým budete brániť v splnení sna o vybra-
tí pokutky (alebo nevšimného), tak vás
neresetne, ale rovno deletne. A s tým už
nespravia nič ani na ÁRO. V zásade tiež
je možné, podľa vzoru futbalu, že tri rese-
ty = jeden delete. Počítačová technika a
reč dá mestským policajtom krídla, nebu-
dú musieť po večeroch v kontrolovaných
putikách piť energodrinky.
Výhodou tiež bude, že okrem počítačovej
sa nebudú musieť učiť žiadnu inú reč.
Naučiť sa cudziu reč znamená najprv
vedieť vlastnú. A čo sú mestskí policajti
horší ako iné profesijné skupiny, z blíz-
kych menujme právnikov, politikov a
verejných úradníkov? Ani tí nevedia
správne po slovensky. Reč počítačová je
podstatne iná, jednoduchšia ako nespi-
sovná slovenčina, či fínština. Stačí pár
slov, apgrejdnúť, forverdnúť, deletnúť,
sejvnúť, resetnúť a davnloudnúť. A máte
to. Žiadne ipsyloni a tak...
Zasa sme predbehli svet, tam počítačové
školenie policajta odbavia za pol dňa pri
nástupe, stačí, aby vedel čítacím strojom
pretiahnuť identifikačnú kartu, prípadne
na pécečku spísať výpoveď a hlásenie.
Veľké počítačové kurzy tam radovým
policajtom nedožičia, tvária sa, že nemô-
žu naverímboha míňať peniaze občanov
a poriadny kurz má v takom Nevyjorku
len pár šarží. Naša verejnosť nekritizuje,
že policajtov namiesto do ulíc posielajú
do kurzov. U nás nikto nechce byť reset-
nutý. Gustav Bartovic

Na Obchodnej
platia dočasné
obmedzenia
STARÉ MESTO
V čase od 24. októbra do 16. novembra
bude úsek od Vysokej ulice po dom
číslo 51 (v smere na Poštovú ulicu)
uzavretý a pre dopravnú obsluhu ne-
prejazdný. Oznámil to Dopravný pod-
nik Bratislava. 
Podľa Dopravného podniku Bratislava,
ktorý je stavebníkom rekonštrukcie elek-
tričkovej trate na Obchodnej ulici, na
spomenutom úseku v dĺžke asi 100
metrov sa budú v uvedenom čase vyko-
návať stavebné práce na koľajovej trati,
pri ktorých bude čiastočne obmedzená aj
priechodnosť priľahlých chodníkoch.
Vjazd a výjazd vozidiel dopravnej obslu-
hy bude možný len od Poštovej ulice. 
Dopravný podnik preto žiada užívateľov
dotknutého úseku, aby sa pripravili na do-
časné obmedzenie prístupu k svojim ob-
jektom a umožnili tak plynulý a rýchly
postup stavebných prác. (ver)

Pri Malom
Dunaji drieme
časovaná bomba
VRAKUŇA/RUŽINOV
Na začiatku Žitného ostrova, ktorý
bude mať pre pitnú vodu o dve-tri ge-
nerácie takú cenu ako dnes ropné polia
v Kuvajte, drieme časovaná chemická
bomba ešte z devätnásteho storočia. 
Vtedy totiž začali vypúšťať otvoreným
kanálom odpad z Dynamitky. V roku
1873 založili Dynamit Nobel, predchodcu
neskorších ChZJD a dnešného Istrochemu
a Bratislava bola na fabriku hrdá. Nikomu
vtedy neprekážalo, že jedovaté splašky
vtekajú do voľnej prírody. Starší Brati-
slavčania sa ešte pamätajú na takzvanú
smradľavku, ktorá tiekla približne paralel-
ne s dnešnou železničnou traťou z Nové-
ho Mesta na Komárno. Mútny, žltozelený
a hustý tok. Mladší - odchovaní aspoň na
minime ekologického myslenia - nepo-
chopia, ako mohla takáto situácia trvať až
do druhej polovice dvadsiateho storočia,
do roku 1966. Tragédia prítoku spod Kar-
pát k Malému Dunaju sa však týmto
rokom neskončila. Namiesto vypúšťania
odpadov do kanála ich dovážali priamo k
rieke cisternami ďalších 13 rokov až do
konca roku 1979, keď sa otvorila nová
skládka kalov pre chemičku v Budmeri-
ciach. 
Za stošesť rokov do meandra bývalého
Mlynského ramena natieklo a navozili
90-tisíc kubických metrov prudko jedo-
vatého odpadu, s prevažným obsahom
zlúčenín síry. Podzemné prúdenie tu má
smer zo severozápadu, od Karpát, na
juhovýchod - smerom na najväčšiu pod-
zemnú zásobáreň pitnej vody v Strednej
Európe. A odpad je pod zemou.
Problém minulý režim vyriešil spôsobom
preňho typickým. Začal sa stavať Palác
odborov, teda Istropolis. Na 46 hektároch
chemickej skládky je nasypaná trojmetro-
vá vrstva výkopovej zeme z tejto stavby a
zo stavby skládky chemických odpadov v
Budmericiach. Celé to je „zrekultivova-
né” ani nie polmetrovou vrstvou zeminy
dovezenej z výstavby gabčíkovského
kanála. Po dopestovaní prvej pokusnej
úrody slnečnice sa ukázalo, že pôda nie je
vhodná ani na nepotravinárske plodiny. V
roku 1985 optimisticky odhadovali čas
„dozretia“ skládky na 40 rokov. 
Aktívna je i dnes, ale - nežije. Len nepo-
riadnici sa naučili robiť si z okrajov pla-
niny smetisko, na ktoré vyhadzovali vre-
cia s odpadom za jazdy a vrakunská
samospráva to vždy znova čistí - tento
rok len za uloženie odpadu zaplatila 85-
tisíc korún. Zdá sa, že posledné upratanie
vydrží dlho, ale aj tak - to nie je riešenie.
Riešenie je len likvidácia skládky, z mož-
ných nesmierne drahých alternatív sa uka-
zuje najprijateľnejšie zaizolovanie odpadu
tam, kde je, a ostatné nechať na čas. Len
nech nepresakuje do podzemnej vody. Vo
Vrakuni platí už tretí rok zákaz používania
vody zo studní na polievanie záhrad.
Likvidácia tohto bremena však nepatrí
ani Vrakuni, ani Ružinovu a dokonca ani
mestu nie - tento štát ho zdedil po svojom
predchodcovi. Ochrancovia životného
prostredia z Vrakune a Ružinova už skú-
šali získať niečo z eurofondov, aspoň na
projekt, no neuspeli. Aj keby uspeli - pro-
blém je väčší než sila týchto dvoch
komunít. Gustav Bartovic

V bratislavskej zoologickej záhrade 
na jar pribudne unikátny pavilón šeliem
BRATISLAVA
V bratislavskej zoologickej záhrade
finišujú práce na výstavbe nového pavi-
lónu šeliem, ktorého súčasťou budú
prvky, aké doteraz u nás neboli použité.
Stane sa domovom veľkých mačkovi-
tých šeliem. 
V súčasnosti na pavilóne šeliem trvajú
dokončovacie práce. Vnútorné časti chov-
ných zariadení sú dobudované. Stavebný
ruch pokračuje vo vonkajších výbehoch,
kde sa budujú vodné plochy, skaly s čias-
točne krytými ležoviskami, kmene stro-
mov, voľné ležoviská, zeleň. Pripravujú sa
tiež náučné panely do vnútorných objek-
tov. Stavba nového pavilónu šeliem bude
ukončená do konca tohto roka. „Počas
skúšobnej prevádzky v zimných mesia-

coch požiadame o kolaudáciu stavby a
slávnostné otvorenie pre verejnosť pripra-
vujeme na apríl 2006,“ povedala nám ria-
diteľka zoologickej záhrady Miloslava
Šavelová.
Ako dodala, práve v tomto období sú v
záverečnej fáze aj rokovania o dovoze
zvierat. Zo Švajčiarka (Walter ZOO) do
bratislavskej zoologickej záhrady privezú
dve samice leva juhoafrického, samca
leva juhoafrického z Francúzska (ZOO
Beauval), čo je dnes už aj potvrdené. „So
ZOO Singapore rokujeme o dodaní neprí-
buzného páru jaguára amerického,“
uviedla M. Šavelová. „Obidva jedince by
naša zoo dostala bezplatne, v súčasnosti
riešime ich dopravu, pretože podľa návrhu
kontraktu ju má hradiť ZOO Bratislava. V

tretej časti pavilónu budú umiestnené
pumy americké, z ktorých samca máme
vlastného a o doplnení o samicu zo Sever-
nej Ameriky, nepríbuznej k európskemu
chovu, rokujeme. Do poslednej časti
chovného zariadenia umiestnime tigre
sumatranské, ktoré máme zatiaľ umiest-
nené v ZOO Košice.“
Ako konštatovala M. Šavelová, nový
pavilón šeliem v bratislavskej zoologickej
záhrade bude skutočne jedinečný.
Návštevník v ňom uvidí množstvo
prvkov, ktoré zatiaľ pri budovaní chov-
ných zariadení na Slovensku neboli
použité - napr. stena z umelých skál, ktorá
vytvára dojem prírodnej skalnej steny s
prevismi, ktoré umožňujú chrániť ležovis-
ká zvierat pred nepriazňou počasia. (juh)

Hodnota investície do podielových fondov môže rásť, klesať alebo stagnovať v závislosti od situácie na finančných 
trhoch. Doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Štatúty, predajné prospekty a zjednodušené predajné 
prospekty sú k dispozícii v pobočkách VÚB, a.s., a v sídle spoločnosti. V súlade so schválenými štatútmi môže 
podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými        
v štatútoch jednotlivých fondov prekročiť  35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto 
hodnoty.

VÚB Asset Management je ãlenom Gruppo Banca Intesa • www.vubam.sk

čo majú spoločné bežné účty a podielové fondy?

Vložte do konca októbra minimálne 20 000 Sk do podielových fondov 
VÚB Asset Management a môžete vyhrať Mercedes-Benz triedy B 
a množstvo ďalších cien!

v podielových fondoch...

a v čom je rozdiel?

Za svoje peniaze uložené na bežných účtoch nezískavate prakticky nič. Presuňte svoje voľné peniaze       
zo svojich účtov v rôznych bankách do podielových fondov VÚB Asset Management, kde majú reálnu 
šancu na vyšší výnos, a navyše získate bezplatné poistenie až do výšky 500 000 Sk.

na bežných účtoch...

už aj podielové fondy sú bežné!

...si môžete odkladať časť svojej 
výplaty a postupne si tak zbierať 
úspory, prípadne mať rezervu na 
mimoriadne výdavky.

...si môžete kedykoľvek vybrať 
uloženú sumu – celú aj po častiach.
Nazbierané úspory sa však zhodnocujú 
minimálne.

...máte okamžitý prehľad, koľko 
prostriedkov máte k dispozícii, keď 
ich budete potrebovať.

...sa dá robiť to isté! Investovať 
môžete už od 1 000 Sk, a keď 
budete chcieť, kedykoľvek vložíte 
ďalšie voľné peniaze.

  

...takisto môžete kedykoľvek požiadať 
o vyplatenie celej svojej investície 
alebo jej časti a môžete na tom ešte 
aj zarobiť.

 
...budete mať úplne rovnaký prehľad 
– koľko máte našetrené, ale aj koľko 
ste zarobili. Prehľad získate v banke, 
na internete aj vo výpise, ktorý vám 
každé 3 mesiace bezplatne zašleme 
poštou.
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K bizniscentrám 
majú pribudnúť 
aj vežiaky
RUŽINOV
V lokalite medzi Plynárenskou a Jara-
binkovou ulicou neďaleko miest, kde v
uplynulých rokoch vyrástlo viacero
biznis centier, by mal pribudnúť ďalší
veľký polyfunkčný komplex s názvom
Trinity.
Územie, na ktorom by zamýšľaný kolos
mal stáť, je v súčasnosti zastavané - stojí
tu dovedna 15 starých a zdevastovaných
administratívnych objektov a bývalých
výrobných hál, ktoré bude treba asano-
vať. Komplex by mali tvoriť tri veže, z
ktorých dve majú mať 18 a jedna 21 pod-
laží, pričom každá z nich bude mať nad
najvrchnejším podlažím ešte technologic-
ké podlažie, kde budú kotolne pre obytné
priestory. Najvyšším bodom polyfunkč-
ného komplexu by teda malo byť 22.
podlažie najvyššej veže. Na prízemí v
polyfunkčnej časti majú byť obchody a
služby - šport shop, PNS, oprava obuvi,
čistenie odevov, zlatníctvo, hodinárstvo,
expozitúra banky, lekáreň, predajňa det-
ských odevov, cestovná kancelária, dro-
géria a bar. Na druhom nadzemnom pod-
laží by mala byť internetová kaviareň,
solárium, masážny salón, darčeková pre-
dajňa, pizzeria, kaderníctvo, kozmetický
salón, kvetinárstvo, fotolab, butiky, parfu-
méria, cukráreň a reštaurácia. Tretie pod-
lažie by malo byť vyhradené pre admini-
stratívne priestory, na vyšších podlažiach
by malo byť dovedna 421 bytov. O roz-
meroch zamýšľaného komplexu veľa
napovie fakt, že návrh ráta s bývaním pre
914 ľudí, 318 zamestnancami v admini-
stratívnej časti a so 606 zamestnancami v
polyfunkčnej časti - dovedna je to 1838
ľudí. Takýto počet osôb si vyžaduje aj pri-
merané možnosti na parkovanie - v pod-
zemnej parkovacej garáži je navrhnutých
223 miest, má tu byť aj štvorpodlažný
parkovací dom s ďalšími 541 miestami s
vjazdom a výjazdom z Plynárenskej a
Jarabinkovej ulice. 
Stavba komplexu si vyžiada aj rekon-
štrukciu a rozšírenie Jarabinkovej ulice a
vybudovanie cestnej svetelnej signalizá-
cie na križovatke Prievozská - Jarabinko-
vá. Potrebná bude aj rekonštrukcia vodo-
vodu a kanalizácie. V rámci výstavby sa
ráta aj s výsadbou novej zelene a sadový-
mi úpravami. 
Stojí za zmienku, že projekt sa pôvodne
volal Tri veže, ale na trhu sa objavil
investor iného polyfunkčného areálu s
názvom Three Towers (ide o tri vežiaky,
ktorých výstavba je naplánovaná na Baj-
kalskej ulici), a tak sa názov Tri veže
zmenil na Trinity, aby nedochádzalo k
mylnej zámene týchto dvoch projektov.
Termín začatia výstavby ešte nie je pres-
ne známy, jej trvanie sa odhaduje na dva
roky. (lau)

Mesto má ďalšiu
turistickú
atrakciu 
BRATISLAVA
Zástupcovia mesta a spoločnosti Danu-
bia Train minulý týždeň predstavili
ďalší bratislavský unikát - vyhliadkové
autíčko Prešporáčik - Oldtimer, ktoré
nadväzuje na menšie autíčko Prešpu-
ráčik, známe z pešej zóny.
Nové vozidlo je výsledkom dvojročného
vývoja a výroby šiestich dodávateľov pod
záštitou českej spoločnosti so sídlom v
Pardubiciach a odborným vedením navr-
hovateľa Dušana Šmidáka. Podľa Jany
Fabiánovej zo spoločnosti Danubia Train,
ktorá vozidlo prevádzkuje, je toto vozidlo,
podobne ako menší Prešpuráčik, jedineč-
ným a nezameniteľným originálom, aký
neexistuje nikde inde vo svete. Hoci sa
Prešporáčik - Oldtimer kvôli svojej veľ-
kosti a výkonnému naftovému motoru z
vozidla Mitsubishi Pajero nehodí do ulíc
pešej zóny, je skvelým prostriedkom na
okružné jazdy okolo nej, pričom bude jaz-
diť aj na Bratislavský hrad. Jeho rozmery a
ostatné parametre zabezpečujú dobrú
manévrovaciu schopnosť v uličkách mesta
a vysokú mieru ohľaduplnosti k ostatným
účastníkom cestnej premávky. 
Prešporáčik má sklenené sťahovateľné
okná a zaťahovateľnú priehľadnú stre-
chu, ktorá je za bežných okolností zrolo-
vaná. Kapacita je obmedzená iba na 30
miest, aby sa v ňom ľudia cítili voľne a
pohodlne a mali možnosť vidieť a foto-
grafovať okolie. (lau)

Medzi turistami
dominujú Česi
BRATISLAVA
Najpočetnejšie zastúpenie medzi
zahraničnými návštevníkmi Bratisla-
vy majú občania Českej republiky, aj
keď oproti minulému roku ich počet
mierne poklesol.
Zatiaľ čo od januára do konca júla minu-
lého roku navštívilo Bratislavu 36 285
návštevníkov z Českej republiky, v rov-
nakom období tohto roka to bolo 34 778
návštevníkov. Druhou najpočetnejšou
skupinou turistov sú Nemci, v prvej
desiatke krajín, sa ďalej umiestnili Briti,
Francúzi, Taliani, Američania, Rakúša-
nia, Poliaci, Fíni a Maďari. Počet zahra-
ničných návštevníkov z ostatných krajín
mierne vzrástol zo 60 047 v minulom
roku na 60 287 v tomto roku. (lau)  

V meste pribudnú ďalšie biznis centrá,
na Prievozskej ulici vyrastie Apollo II
RUŽINOV
V najbližších desiatich rokoch spoloč-
nosť HB Reavis Group pripravuje
výstavbu asi 22 administratívnych bu-
dov v niekoľkých lokalitách Bratislavy
s celkovou prenajímateľnou plochou
vyše 280-tisíc štvorcových metrov. 
Ako sme už informovali, na území býva-
lých Bratislavských automobilových zá-
vodov na Prievozskej ulici, medzi Apollo
Business Center a sídlom Orange, plánu-
je vybudovať administratívny komplex
Apollo Business Center II s celkovou pre-
najímateľnou plochou približne 75-tisíc
štvorcových metrov (na vizualizácii z
pohľadu z Prievozskej ulice). Komplex
bude pozostávať zo siedmich budov slú-
žiacich na administratívu, obchod a služ-
by. Dve z nich budú mať sedem nadzem-
ných podlaží, jedna osem, dve deväť a
dve 17 podlaží. Vzniknú štyri areály so
spoločnými dvoj-, resp. trojpodlažnými

podzemnými garážami, v ktorých je
navrhnutých dovedna 1126 parkovacích
miest. Súčasťou komplexu budú aj pešie
zóny, ktoré vytvoria miesto na prechá-
dzky a odpočinok, pričom zámer ráta s
tým, že v jeho centrálnej časti vznikne
námestie s fontánou.
HB Reavis Group okrem toho v súčas-
nosti už stavia prvé dve budovy ďalšieho
administratívneho komplexu - City Busi-
ness Center (CBC) na Karadžičovej ulici.
Celkový komplex štyroch administratív-
nych budov a jedného bytového domu
bude predstavovať 62 700 štvorcových
metrov prenajímateľnej plochy.  Na Kara-
džičovej ulici tak vznikne moderný mest-
ský bulvár tvoriaci prirodzenú hranicu
mestskej časti Staré Mesto. Prvé dva
objekty CBC I a II poskytnú 38 500
štvorcových metrov kancelárskych prie-
storov, pričom 25-podlažné City Business
Center I sa stane významným orientač-

ným bodom rozvíjajúcej sa obchodno-
administratívnej časti mesta. Ďalším pro-
jektom, ktorý pripravuje HB Reavis
Group, je redevelopment autobusovej sta-
nice na Mlynských Nivách. Tu by mal
vzniknúť viacúčelový projekt zahŕňajúci
administratívne aj bytové priestory, hotel,
obchody a sociálne zázemie. Projekt ne-
počíta so zrušením autobusovej stanice. 
Developerská spoločnosť HB Reavis
Group pôsobí na slovenskom trhu nehnu-
teľností od roku 1993. Vybudovala prvý
moderný administratívny komplex na
Slovensku Bratislava Business Center I-
IV, pokračovala výstavbou najväčšieho
slovenského nákupno-zábavného centra
Aupark a v marci 2005 otvorila doteraz
najväčšie administratívne centrum Apollo
Business Center. V druhom štvrťroku
2005 ukončila výstavbu Logistického
centra Bratislava - Rača. (juh)

VIZUALIZÁCIA - C.A.A.D.G.

MHD bude počas sviatkov premávať inak
BRATISLAVA
Od 25. októbra do 8. novembra všet-
kých 21 bratislavských cintorínov, vrá-
tane urnového hájika v krematóriu,
ktoré sú v správe Marianumu -
Pohrebníctva mesta Bratislavy, bude
mať otvorené od 7. do 21. hodiny.
Od 28. októbra do 1. novembra bude
zmenená organizácia mestskej hromadnej
dopravy. V piatok 28. októbra nebudú
premávať linky číslo 7, 17 a 55, linka
číslo 59 bude premávať podľa cestovné-
ho poriadku platného pre školské prázd-
niny. V sobotu 29. októbra nebudú pre-
mávať linky číslo 31 a 38. Namiesto linky
číslo 38 bude s 15-minútovým intervalom

v čase asi od 7.45 do 18.30 h premávať
linka X 38 z Hlavnej stanice cez Pražskú
ulicu a Patrónku do krematória, linka
číslo 39 bude posilnená. V nedeľu 30.
októbra nebudú premávať linky číslo 31,
38, 131, 141 a mimoriadny spoj linky
číslo 74 od rýchlika Goral. Linka číslo X
38 bude premávať ako deň predtým, linka
číslo 39 bude opäť posilnená. 
V pondelok 31. októbra nebudú premá-
vať linky číslo 7, 17, 31 a 55. Linka číslo
38 bude premávať a zároveň v čase asi od
13. do 18. hodiny bude v 30-minútovom
intervale premávať aj linka X 38. Linka
číslo 39 posilnená, linka číslo 59 bude
premávať podľa cestovného poriadku

platného pre školské prázdniny. V utorok
1. novembra linky číslo 31 a 38 nebudú
premávať, linka X 38 bude premávať v
čase asi od 7.45 do 18.30 h v intervale 15
minút. Linka číslo 39 bude posilnená.
Spojenie k cintorínu v Petržalke zabezpe-
čí mimoriadna linka X 82, ktorá bude pre-
mávať po trase ŽST Petržalka - Kop-
čianska - Bratská - Kaukazská - Úderníc-
ka - ŽST Petržalka. Posilovú dopravu k
Cintorínu Ružinov zabezpečí mimoriad-
na trolejbusová linka číslo 221, ktorá
bude premávať z Hlavnej stanice cez
Šancovú, Račianske mýto, Trnavské
Mýto, Miletičovu, Prievozskú a Mierovú
asi od 9. do 18. hodiny. (ver)

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.

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Tel./fax: 02/44644222

Zabuchli ste si dvere?
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Na ceste pri
krematóriu
chýba chodník
LIST ČITATEĽA
Vo vašich novinách číslo 19/2005 som
čítal článok o nákladoch na údržbu
cintorínov. Je to zaujímavé čítanie. No
nielen kosenie trávy si žiada financie.
Naostatok, ak sú cintoríny také plné,
veľa trávy by na nich nemalo byť a ak,
tak povedzme niečo na Ondrejskom
cintoríne, niečo pri krematóriu.
Keď už som spomenul krematórium a
urnový háj, dovoľte niekoľko slov k
ukladaniu popola zosnulých. Okrem
uloženia urny pod epitafnú dosku je tu
možnosť vsypu popola do zeme, bez
epitafnej dosky, tiež je tu možnosť roz-
ptylu a robí sa len záznam do matriky
rozptylu či vsypu. Kedysi v začiatkoch
fungovania krematória sa to tak v Bra-
tislave robilo. Tu je vykášanie trávy
jednoduchšie a aj potreba miesta je
menšia.
Dnes sa však na ochranu pôdy až tak
veľmi nedbá. Počet kremácií pomaly
narastá a blíži sa k číslu 100-tisíc a ak si
vezmeme priemer asi tak päťtisíc zomre-
lých ročne v Bratislave, tak zhruba len
50 percent pohrebov zosnulých ide na
kremáciu. Ukazuje sa, že by bolo treba
viac osvety v tejto oblasti a viac by sa o
tieto veci mala zaujímať aj samospráva
jednotlivých častí mesta a, pochopiteľ-
ne, i magistrát Bratislavy. Ešte dnes, keď
idete z obradov v krematóriu a chcete
využiť služby MHD, tak spoj z Patrónky
ide raz za hodinu. Spoj do Záhorskej
Bystrice chodí síce častejšie, ale cesta
nemá vyznačený priechod pre chodcov,
k zastávke nevedú chodníky, treba ísť po
okraji cesty alebo po tráve i keď je
mokro. Tieto veci to už nie je vec krema-
tória i keď oni by mohli dať podnet.
Našťastie sa na tomto priechode nič
nestalo. Svedčí to však o pozornosti
„otcov mesta“ či pánov z radnice aký
majú prístup k posledným veciam člove-
ka. Jozef Svítek, Staré Mesto

Nové linkovanie
MHD prinieslo
viac pozitív
LIST ČITATEĽA
V súvislosti so zmenou organizácie
mestskej hromadnej dopravy v Brati-
slave je veľa rôznych názorov. Naj-
hlasnejšie, samozrejme, kričia tí, ktorí
sú s novým cestovným poriadkom
nespokojní. Tí, čo spokojní sú, sú
ticho, lebo niet dôvodov, aby sa k nie-
čomu vyjadrovali.
Výsledkom tejto prirodzenej ľudskej
vlastnosti je, že napríklad Bratislavské
noviny uvádzajú výsledok ankety, ktorá
pre súčasný stav nie je priaznivá. Preto
som sa rozhodol vám napísať, že mne
súčasný stav nielenže vyhovuje, ale
považujem ho za podstatne lepší, ako bol
minulý. Najčastejšie mnou využívané
spoje sú autobusy číslo 95 na Šafárikovo
námestie, číslo 88 na Mlynské nivy aj
pod Nový most, číslo 83 na Zochovu, k
SAV a do Dúbravky (tu mi občas trochu
chýba bývalá 81 smer železničná stanica)
a číslo 68 na Záhradnícku. Manželka
denne do práce chodí linkami číslo 95 a
50 na zastávku Maximiliána Hella, opač-
ným smerom, k obchodným centrám
Terno, Tesco, Lidl, Kaufland, chodí viac
autobusov. Podobne aj k Technopolu.
Frekvenciu k nemocnici na Antolskej
považujem za dostatočnú.

Ing. Ivan Paulička, Petržalka

Diaľnicu 
by mohli 
stavať rýchlejšie
LIST ČITATEĽA
Čítam noviny a opäť píšete o doprav-
nej situácii na konci diaľnice od Brna.
Zlepšenie má nastať až po dokončení
diaľničného úseku Lamačská cesta -
Staré grunty. Súhlasím.
Po tomto úseku jazdím do práce a situácia
sa ma dotýka osobne. Rovnako ako tých,
ktorí prichádzajú od Brna, Malaciek,
Devínskej Novej Vsi, Stupavy, Záhorskej
Bystrice, Lamača, respektíve tých, ktorí
idú opačným smerom. Medzi domácimi
sa pohybujú diaľkové aj mestské autobu-
sy, kamióny, vozidlá s prednosťou v jazde.
Všetci sú nervózni. Čas beží, palivo sa
míňa, doprava stojí. Ak na tomto úseku
dôjde k nehode, situácia sa neuveriteľne
zhorší. Pokojný je zrejme iba dodávateľ
stavby. Svätí sviatky, nepracuje v noci,
nepracuje v daždi, ba často nepracuje ani
cez pracovné dni. Drahá technika postáva
na stavenisku. Predpokladám, že čas hrá
do karát práve jemu. Ospravedlnenie by
mohlo prichádzať do úvahy iba v prípade,
že by stavbu realizovali v husto obývanej
zástavbe, ale tu? A tak mi napadá, ako
vyzerá dodávateľská zmluva? Ako by sa
na cene za dielo prejavilo skrátenie času?
O koľko by sa dal skrátiť? Prečo v ideál-
nom letnom čase pokračovala stavba tak
pomaly? Prečo na stavbe pracuje tak málo
ľudí? Prečo je taká veľká rozostavanosť a
tak malá dostavanosť? Aj inde, v kultúr-
nom svete sa pracuje takýmto systémom?
Kto a ako vypracoval harmonogram
dopravy, keď prekalkulovaním signálne-
ho plánu sa čakanie skrátilo o 40 percent?
Nie je možné zvýšiť tempo a skrátiť ter-
mín? Pri výbere dodávateľa sa rátalo s
prerušovaním prác aj mimo nutných
technologických prestávok? Rátalo sa aj s
tým, že znesieme všetko? Je to úmysel
alebo neschopnosť? Výstavba sa čo nevi-
dieť opäť spomalí - príde zima.

René Pavlík, Dúbravka

Aspoň zmizne
ďalšie divoké 
parkovisko
LIST ČITATEĽA
V Bratislave bojujú všetci proti všetké-
mu. Ja som z Námestia hraničiarov a
teším sa, že ďalšia „chrasta“ Petržalky
sa scivilizuje, že zmizne divoké parko-
visko a že celý ten pľac nebude slúžiť
len na venčenie domácich miláčikov.
Ja sa teším na novostavbu a určite si tam
kúpime byt a budeme bývať blízko ro-
dičov, ktorým to možno trochu zatieni vý-
hľad, ale rovnako sa tešia aj oni, že bude-
me v bezprostrednej blízkosti. Zatiaľ
nevieme žiadne podrobnosti o stavbe, len
to že stavenisko oplotil jeden z veľkých
stavebných podnikov, a to je záruka, že to
bude kvalitne a včas postavené. Predpo-
kladáme, že vaše noviny prinesú v blízkej
budúcnosti podrobnosti o tejto výstavbe,
tak ako to robíte o všetkých významných
stavbách v Bratislave. 

Veronika Stanová, Petržalka

Talianska kuchyňa môže byť aj bez pizze
Na konci Laurinskej ulice v lete zmeni-
la kaviareň U anjelov majiteľa a záro-
veň aj orientáciu. S provokujúcim
názvom Bar & Restaurant OHOHOO
sa tu zrodila reštaurácia, ktorá ozna-
muje, že prezentuje skutočne pravú
taliansku kuchyňa.
Pri prvej návšteve sme na snahu o pravos-
ti doplatili - prišli sme a jediný kuchár bol
chorý, tak sme sa disciplinovane postavili
a odišli obedovať inam. Pri druhej návšte-
ve - v nedeľu, nás prekvapil „mäsový
deň“ - cestoviny, ktoré tvoria podstatnú
časť tunajšieho menu, nevarili.
Pri tretej návšteve už tabuľa na ulici dáva-
la najavo, že kuchár je v poriadku: ponú-
kala denné menu, ktoré nás zlákalo okoš-
tovať rybaciu polievku na taliansky spô-
sob. Interiér za obrovitými francúzskymi
oknami je moderný a vo všetkom môže
vyhovovať, ak vám neprekážajú pohľady
z ulice do taniera. Ohohoo - ale sú tu aj
dva priestory, kam z ulice nevidno - za
hlavnou miestnosťou dolu niekoľkými
schodíkmi je rozľahlé separé v bývalej
malej miestnosti dennej vinárne, čo tu ke-
dysi, ešte pred anjelmi, stávala. Nad hlav-
nou miestnosťou je zasa skleneno-kovový
balkón s ďalšími miestami na sedenie.
Všetko je štýle koža, kov a sklo - ešte aj
schody. V hlavnej miestnosti pri stene
kožená lavica, oproti príjemne tvarované
stoličky. Je tu aj je miesto pre avantgardu
- vysoké stolíky, pri ktorých sa sedí na
barových stoličkách. Stolíkom možno

vyčítať veľkosť - sú primerané na kavia-
reň, a aj keď nám ochotne sám od seba a s
úsmevom maitre de maison zrazil dva sto-
líky dokopy, pre štyroch ľuďoch na kom-
pletný obed poskytovali predsa len trochu
málo priestoru. Riady štandardné a veľ-
kosťou i výtvarným riešením zodpoveda-
jú celkovému tónu podniku.
Všetky línie priame, uhly zväčša pravé,
dominujú čierna a biela farba a sklo. Toa-
lety sú moderné, ale bez priameho vetra-
nia, aj tu je bieločierny obklad, ale to do-
mino pôsobí upokojujúco, zväčšuje prie-
stor. Reštaurácia nie je stroho nefajčiar-
ska, ale nefajčiari tu nájdu ochranu. 
Na jedálnom lístku skutočne talianske gur-
mánske hody: cestoviny, ale aj mäso typic-
ké pre juh, teda pršut, jahňacina, morské
plody, šaláty. V kategóriách predjedlá,
polievky, mäsité jedlá, cestoviny a ryža či
šaláty je nazvané a pripravené všetko na
apeninský spôsob, jediné cudzie sú ame-
rické zemiaky. Tiež tu neponúkajú pizzu -
napokon ona je jedlom amerikánskych
Talianov. Chladiaca skrinka so sladkými
dezertmi je potom európskym výberom.
Ponúkli nám malé predjedlo - na schrum-
kavenom krajčeku sendviča na bylinkách
jemne restované kocôčky z rajčiakov - soľ
na stôl sme si však museli vypýtať. Z pred-
jedál sme ochutnali Vitello tunato (teľací
rostbeaf s majonézovo-tuniakovou omáč-

kou - 85 Sk) a Antipasto ciasa (talianska
údenina s opekaným baklažánom, rajčina-
mi a syrom - 85 Sk), z polievok rybaciu z
denného menu (85 Sk). Je celkom iná, ako
naše rybacie polievky, rybací bol vývar a
vo vnútri bohatý obsah mušličiek a čerstvé
krevety. Polievka z jedálneho lístka bol
bujón s tortellinami (65 Sk), najviac pripo-
mínal polievky, na aké sme zvyknutí.
Mimoriadne dobré a presne na skus boli
zapečené cestovinové rolky so špenátom a
syrom (175 Sk). Kalamáre na grile podá-
vajú tiež inak, ako sme zvyknutí z juhu -
dve celé telíčka sépií, ale primerane ugrilo-
vané aj s trochou šťavy, dostatkom citróna,
so šalátom z lístkov lolo rosso chutili
výborne. Filette pepe verde (295 Sk), bif-
tek na zelenom korení s americkými
zemiakmi (55 Sk) bol slušnej chuti s
dostatkom šťavy z výpeku, lepšie vraj bolo
grilované jahňacie karé (295 Sk) s varený-
mi zemiakmi (55 Sk). Európsky sladký
dezert na konci, Somloi galuška (75 Sk),
prekračoval priemer.
Na záver nás nemilo prekvapilo, že sme
pri platení nemohli použiť platobnú kartu,
a to aj napriek tomu, že túto službu ponú-
kajú.  Neštandardný bol aj záverečný účet,
ktorý sme dostali na piatich pokladničných
blokoch.
Naše hodnotenie:����

Maximálny počet hviezdičiek: 5
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Redakcia si útratu
za konzumáciu hradila sama.

Aj obchodné reťazce obchádzajú predpisy
Našinec v pozícii spotrebiteľa musí
byť v strehu nielen pri nakupovaní
kdesi na trhovisku, ale aj v prevádz-
kach veľkých obchodných reťazcov,
ktoré si v mnohých prípadoch s
dodržiavaním predpisov príliš nelámu
hlavu.
Svedčia o tom aj výsledky z kontrol,
ktoré v uplynulých dňoch zverejnil In-
špektorát Slovenskej obchodnej inšpek-
cie (SOI) pre Bratislavský kraj. Na
prvom mieste spomeňme spoločnosť
Kaufland Slovenská republika, ktorá vo
svojej prevádzke Kaufland na Romano-
vej ulici nezabezpečila riadny predaj
pyrotechnických predmetov. Pri kontro-
le, ktorá sa uskutočnila na sklonku minu-
lého roku, pár dní pred Silvestrom, vyšlo
najavo, že pyrotechnické predmety II.
triedy a podtriedy T1 sa predávali samo-
obslužným spôsobom, bez zabezpečenia
obsluhy zaškoleným predavačom, ako to
vyžadujú osobitné predpisy. Pritom kon-
trola SOI zistila niekoľko dní predtým
rovnaký nedostatok aj v ďalších dvoch
prevádzkach Kauflandu na Trnavskej
ceste a na Jantárovej ulici. Pri stanovení
výšku postihu inšpekcia prihliadala na

charakter a závažnosť zisteného nedo-
statku, predovšetkým išlo o to, že bez
zabezpečenia predaja pyrotechnických
predmetov stanoveným spôsobom môže
dôjsť pri ich zakúpení k ohrozenia majet-
ku alebo zdravia spotrebiteľa. Bez upo-
zornenia predavača na povinnosť
dodržať návod, prípadne bez podania
vysvetlenia predavača na jeho použitie
totiž hrozí nebezpečenstvo nesprávneho
použitia výrobku. Preto Kauflandu in-
špektorát uložil pokutu vo výške jedného
milióna korún.
Iného charakteru boli pochybenia, kto-
rých sa dopustila spoločnosť Carrefour
Slovensko. Inšpektori začiatkom januára
tohto roka pri kontrole v Hypermarkete
Carrefour  na Panónskej ulici zistili poru-
šenie dvoch ustanovení zákona o ochra-
ne spotrebiteľa. Prvé z nich spočívalo v
klamaní spotrebiteľa uvádzaním neprav-
divých údajov o vlastnostiach štyroch
druhov nízkotučných jogurtov - ich sku-
točná hmotnosť uvedená na výrobku
bola 145 gramov a na cenovej informácii

bola deklarovaná hmotnosť 150 gramov.
Druhé pochybenie spočívalo v označo-
vaní výrobkov v ponuke cenou, ktorá
vzbudzuje dojem, že je nižšia ako v sku-
točnosti. Pri 12-percentnej sladkej smo-
tane bola uvádzaná jednotková cena
86,52 Sk za kilogram namiesto správnej
jednotkovej ceny 92,60 Sk za kilogram,
podobne pri jogurte Danone biely bola
uvádzaná jednotková cena 50 Sk za kilo-
gram namiesto správnej jednotkovej
ceny 53,60 Sk za kilogram. Za toto poru-
šenie zákona dostal Carrefour pokutu vo
výške 50-tisíc korún.
Spoločnosť Lidl Slovenská republika
zasa v Bratislave neoprávnene distri-
buovala jeden druh určeného výrobku.
Začiatkom júna tohto roka inšpektori v
prevádzke Lidl na Račianskej ulici zisti-
li, že spoločnosť neoprávnene ponúka
spotrebiteľom hasiaci prístroj Protex. V
prevádzke Lidl im nevedeli predložiť
vyhlásenie o zhode, prípadne písomné
potvrdenie od výrobcu, resp. dovozcu o
vydaní vyhlásenia o zhode. Za toto
porušenie zákona inšpektori uložili spo-
ločnosti Lidl pokutu vo výške 40-tisíc
korún. Peter Verner

LIST ČITATEĽA
Vzhľadom na môj nedávny veľmi zlý
zážitok na cintoríne v Slávičom údolí
chcem reagovať na niektoré tvrdenie
riaditeľa mestského pohrebníctva
Marianum.
Jeho hodnotenie nemôže byť objektívne
už len preto, lebo hodnotí situáciu celo-
plošne. Tiež pracujem v príspevkovej
organizácii a viem, aké sú problémy pri
získavaní zdrojov, treba si však priznať,
že Marianum je monopolnou organizá-
ciou, ktorej nehrozí žiadna konkurencia,
nie je závislá od kvality výkonu svojich
„odborných pracovníkov“ a vzhľadom
na vysokú úmrtnosť má zabezpečenú
stálu konjunktúru. Marianum má posky-
tovať verejnú službu par excelence.
Preto ma šokovala interná smernica,

ktorá spoplatňuje prístup k hrobu moto-
rovým vozidlom aj v prípade donášky
ťažkého materiálu kvôli oprave hrobu.
Táto smernica nie je vyvesená verejne,
len v hĺbke búdky nalepenej na dome
správcu, kde pracovník požičiava
ľuďom náradie a konvice. Keď som žia-
dala, aby mi otvorili bránu, dozvedela
som sa, že môžem vojsť, ale za 90
korún! Nevedno, na základe akej kalku-
lácie je to stanovené, ale keďže ide o
princíp, tak som nezaplatila a radšej som
si odniesla dve vrecia so zeminou na
úpravu hrobu, náradie a iné potrebné
veci. Zveľadila som podmytý hrob,
ktorý sa pre eróziu pomaly zosúval zo
svahu, zasadila som trávu, skrátka spra-
vila za moje peniaze a mojimi silami
všetko, čo mala urobiť správa cintorína.

Musela o tom vedieť, lebo išlo o hrob
zosúvajúci sa bezprostredne na hlavný
asfaltový chodník v oddieli č. XV.,
neďaleko kríža.
Pritom som neraz videla, ako sa v areáli
cintorína premávajú kamenárske vozidlá
bez toho, aby zaplatili, podobne sem
množstvo ľudí vojde pokojne so psami,
hoci hneď pri tej búdke a všade na plo-
toch sú tabule s zákazom a nikto mi ani
neodpovedal, aké parkovné platí majiteľ
škodovky UOA-99-80, stojacej bezpro-
stredne pri hroboch vedľa toaliet najme-
nej rok. A to už nespomínam skutočne
pietny pohľad na stoličku s peniazmi
pred záchodom ihneď pri vstupe s nápi-
som, ktorý hlása, že za použitie WC sa
platí 5 korún a pisoár dve.

Zuzana Jakabová, Staré Mesto

Nevysvetliteľné súvislosti na cintoríne...

MONTESSORI
Súkromná základná škola 

1.-4. ročník s materskou školou

uskutoční každú 1. stredu v mesiaci

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
V prípade záujmu prihláste sa

na tel. č. 6478 0383, 0910 969 449
www.montessori.sk
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Za novým
Lamačom 
má vyrásť novší
LAMAČ
Predstava, že sa urbanistické využitie
Lamača potiahne ďalej na sever, je
staršia ako dnešná nová, sídlištná časť
tejto mestskej časti. Naštartovať túto
etapu mal obchodný dom Jednoty,
ktorý však už roky pripomína skôr
egyptský sarkofág.
No už dnes v priestoroch medzi Hodo-
nínskou a diaľnicou začína vyrastať nové
nákupné centrum. Okrem predajne Lidl
tu stavajú predajné firemné zastúpenia
niekoľkých automobiliek. Všetky objek-
ty budú mať dostatok parkovacích miest
- čo jediné chýba, je mimoúrovňové pre-
pojenie pre peších zo sídliska ponad
Hodonínsku. Podľa stavebných povolení
by mali byť dokončené do osemnástich
mesiacov, mnohé z nich však zrejme
začnú slúžiť už na budúci rok. 
Väčším orieškom je zastavanie plochy
Staré záhrady na sever od obchodného
sarkofágu, medzi Hodonínskou a lesom.
Po jeho južnej strane síce už vyrastajú
polyfunkčné dvojičky, zástavba je však
na sever od obchodného domu a Bakošo-
vej ulice. Architekti v rámci niekoľkých
stavieb totiž navrhli aj dve tridsaťpo-
schodové budovy. Aj keď údajne nie je
tento návrh v rozpore so zadaním,
poslanci ho odmietli a odmietavé stano-
visko zaujal aj miestny úrad. 
Starosta Peter Šramko hovorí: „Z hľadis-
ka obce treba dbať o istú harmóniu novej
architektúry s okolím a pocitmi ľudí.“
Kultivovanie tejto plochy je však nevy-
hnutné pre zlepšenie kvality života
Lamačanov - neobrábaná plocha je už
dlhé roky zdrojom najrôznejších rastlin-
ných alergénov, ktoré ľudí trápia a ohro-
zujú. Hovorí tiež, že každý projekt bude
musieť ponúknuť dostatok parkovacích
miest a mať vlastné podzemné garáže.
Architekt Ján Šilinger dopĺňa, že tridsať-
poschodové budovy tam rozhodne nebu-
dú, aj keď je záujmom aj obce využiť
každý štvorcový meter plochy čo naj-
efektívnejšie. Pokiaľ ide o výškové para-
metre, predstavujú si budovy rôznej
výšky. Napríklad za dnešným koncom
Bakošovej vyrastie dvanásťposchodový
vežiak, v tejto línii však budú ďalej
pokračovať už len nízke trojbytové domy
a ľavú stranu budúcej ulice má lemovať
radová zástavba. Vízia sa v Lamači rých-
lo kryštalizuje - takmer každý druhý týž-
deň sa jej venuje miestne zastupiteľstvo a
spoločne hľadajú kroky, ako postúpiť vo
veci ďalej. (gub)

Výstavba bytov
sa stala súdnou
kauzou
LAMAČ
Výstavba približne stovky bytov v šty-
roch bytových domoch na Heyrovské-
ho ulici v bratislavskej mestskej časti
Lamač sa najprv stala predmetom
sporu vnútri samosprávy, teraz je už
aj mediálnou kauzou živiacou noviny i
elektronické médiá.
Starolamačania, rodina Lučeničových,
vlastniaca pozemok vo vzdialenosti cca
80 m od pozemkov, na ktorých sa stavia,
totiž podala na starostu Petra Šramku
trestné oznámenie pre zneužívanie prá-
vomoci verejného činiteľa. Lučeničovci
tvrdia, že stavebné povolenie bolo od
počiatku neplatné a aj dosiahli, že kraj-
ský stavebný úrad zrušil stavebné aj
územné povolenie.
K veci sme zistili niekoľko faktov a
získali stanovisko starostu P. Šramka:
„Výstavba bytových domov na Heyrov-
ského sa začala v júli roku 2003 na
základe právoplatného stavebného
povolenia. Až v septembri roku 2003 po
vybudovaní základov a takmer dvoch
poschodí, ma kontaktovali členovia
dotknutej rodiny so žiadosťou o zastave-
nie prác, z dôvodu, že nemali možnosť
sa k veci ako účastník konania vyjadriť,
pričom v stavebnom konaní sa o pozíciu
účastníka konania neuchádzali, hoci o
príprave stavby mali vedomosť. Mám
pocit, že tento scenár mali dopredu pri-
pravený,“ hovorí starosta. Je treba
dodať, že jeden zo sťažovateľov je dlho-
ročným poslancom miestnej samosprá-
vy, v tomto volebnom období predse-
dom stavebnej komisie,  a je preukáza-
teľné, že na zasadnutiach orgánov samo-
správy, kde sa rokovalo o tejto výstavbe,
bol prítomný.
O okruhu účastníkov stavebných konaní
rozhoduje stavebný úrad a nie starosta
osobne. Stavebný úrad posúdil podanie
Lučeničovych ako neopodstatnené a
medzi účastníkov konania ich nezahrnul,
lebo pozemok v ich vlastníctve sa nachá-
dza mimo plochy na výstavbu bytových
domov na Heyrovského ulici. Sťažova-
telia sa však odvolali a  krajský stavebný
úrad, na rozdiel od predchádzajúceho
posúdenia, stavebné a územné povolenie
zrušil. V Lamači sa preto začalo nové
konanie, ktorého postup stavebný úrad
striktne konzultuje s metodickými
postupmi krajského stavebného úradu,
ale aj ministerstva výstavby a regionál-
neho rozvoja. Dva z domov sú už prak-
ticky dostavané, vlastníci bytov čakajú
na ich kolaudáciu, ďalšie dva objekty sú
napoly hotové.
Starosta vidí za  kauzou ekonomické a
politické pozadie a takýto spôsob postu-
pu, kde sa vlastníci bytov, zväčša mladé
rodiny z Lamača, stávajú rukojemníkmi
vyrovnania majetkových sporov, odmie-
ta: „Veci prislúchajúce stavebnému
úradu nie je možné riešiť politickými
rozhodnutiami a cez bulvárne denníky, a
preto ani nejdem popisovať osoby a ich
pohnútky, lebo to nie je môj štýl. Takýto
spôsob nevedie k žiadnemu riešeniu a
môj záujem je, aby každý, kto je poško-
dený, bol odškodnený, ale nie za cenu
ubližovania iným alebo zneužitia právo-
mocí.“ (gub)
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Stavať sa má aj pri štadióne Artmedie,
ako prvý tu vyrastie 18-podlažný dom 
PETRŽALKA
Územie pozdĺž Einsteinovej ulice preží-
va nebývalý stavebný boom, najmä na
jej južnej strane vyrástlo viac výraz-
ných objektov a pribúdajú ďalšie.
Teraz prichádza na rad aj územie
severne od tejto dôležitej dopravnej
tepny.
Vyrastie tu polyfunkčné centrum, ktorého
súčasťou budú aj dva polyfunkčné domy,
dva hotely a obchodné centrum. Najďalej
pokročila príprava výstavby nového
polyfunkčného domu situovaného medzi
Krasovského ulicou a Jantárovou cestou,
na pozemku južne od štadióna FC Artme-
dia Petržalka a reštaurácie Footbal pub
(na vizualizácii v popredí vľavo), na
ktorú už bolo vydané územné rozhodnu-
tie a momentálne je v štádiu spracovania
projektovej dokumentácie. Ostatné
navrhnuté stavby sú ešte v štádiu získava-
nia dokumentácie na vydanie územného
rozhodnutia. 
Pozemok, na ktorom by polyfunkčný dom
mal stáť, je v súčasnosti prakticky ne-
využitý a je na ňom neporiadok. V novom
polyfunkčnom dome má byť nielen dva-
krát 22 nadštandardných bytov s veľkými
20-metrovými terasami alebo zasklenými
terasami, ale aj kancelárie a priestory pre
obchod a služby. Dom má mať 18 nad-
zemných podlaží, pričom prvé štyri majú
tvoriť základňu a zvyšné sú navrhnuté ako
subtílnejšia hmota. V prvých troch nad-
zemných podlažiach sú navrhnuté garáže,
pričom na prvom a štvrtom podlaží majú
byť aj obchody, služby a administratíva.

Piate a šieste podlažie má plniť admini-
stratívnu funkciu, siedme až sedemnáste
podlažie je vyhradené pre byty, najvyššie
podlažie má byť vyhradené pre technolo-
gickú vybavenosť. Vjazd na prvé podla-
žie je navrhnutý z Krasovského ulice, na
štvrté z Jantárovej cesty. Dom má mať
fasádu kombinovanú zo sklenených

stien, stien s keramickými obkladmi a
plných omietnutých stien so zateplením.
V garážach má byť 137 parkovacích
miest, ďalších 22 je navrhnutých v exte-
riéri. Začatie výstavby sa predpokladá už
v dohľadnom čase a mala by trvať asi 16
mesiacov. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Aurel Balko

nábytok, hodiny, porcelán, staré
obrazy a od význ. slov. autorov.

Platím okamžite.
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972

Email: antik1@stonline.sk
Adr.: P.O.BOX 3, 913 11 Trenč. Stankovce

KÚPIM STAROŽITNOSTIOLICORP Consulting s.r.o.
Poskytujeme poradenstvo 

a spracovanie:
Účtovníctvo, DPH, Mzdy,

Daňové priznanie 
Kontakt: Peter Oleár - 0905 970 467

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

Oznamujem klientom, že
Advokátska kancelária 

JUDr. Blanky Hlavenkovej
je od 1.10.2005 presťahovaná

na Saratovskú ulicu 2/A
(Dom kultúry Dúbravka)

Tel. č.: 02/6920 3069, 0903 425 703 
E-mail: esco1@nextra.sk
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Na Kazanskej
vyrastajú nové
bytové domy
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Do leta 2007 má vyrásť na Kazanskej
ulici nový obytný komplex Malý Dunaj,
ktorý dá mestskej časti ďalších takmer
stopäťdesiat bytov a obohatí ju tiež o
nadštandardné nebytové priestory.
Prvú časť objektu začal investor, Penzion
- stavebné družstvo, stavať v júli tohto
roku a ukončenie je plánované na novem-
ber 2006. V budúcom roku sa však už
začne aj s realizáciou druhej časti, ktorej
projekty práve schvaľujú. Celé dielo by
malo byť dokončené v lete 2007. 
Autori projektu bytového komplexu
Malý Dunaj, architekti Martin Hoza,
Hana Királyová a Katy Paškanová, do
nich umiestnili 76 bytov, pričom zhruba
polovicu tvoria dvojizbové byty, v kom-
plexe však má miesto i dvanásť jednoiz-
bových bytov. Trojizbových bytov či nad-
štandardných štvorizbových bude v prvej
časti komplexu zhodne po štrnásť. Zaují-
mavosťou je tiež návrat k pavlačovému
riešeniu bytov, čo uvidíme po dokončení
druhej časti objektu. Obyvatelia budú
mať k dispozícii 46 garážových státí a 4
samostatné garáže. V parteri časti Malý
Dunaj I bude 365 štvorcových metrov
nebytových priestorov, v ktorých by mali
nájsť miesto služby vyššieho štandardu,
reštaurácia, prípadne môžu slúžiť ako
priestory pre finančné inštitúcie
Etapa Malý Dunaj II ponúkne v lete
2007 ďalších 64 bytov, pokiaľ ide o
garáže a nebytové priestory, investor ráta
s podobnou štruktúrou, ako uplatnil v
prvej etape. (gub)

Nad Kadnárovou
má pribudnúť
171 bytov
RAČA
V opustených vinohradoch nad Kadná-
rovou ulicou v Rači by mal v priebehu
nasledujúcich troch rokov pribudnúť
nový obytný komplex Vinice. Dovedna
by tu malo vyrásť sedem objektov.
Zámer ráta s výstavbou nového obytné-
ho komplexu s technickým zabezpeče-
ním a prístupovými cestami. Mal by
pozostávať z piatich bytových domov a
dvoch parkovacích domov. Návrh pred-
pokladá výstavbu troch deväťpodlaž-
ných domov, z ktorých dva budú celkom
rovnaké a tretí určitým spôsobom modi-
fikovaný, a dvoch celkom rovnakých
päťpodlažných domov. Malo by v nich
byť dovedna 171 bytov pre asi 422 oby-
vateľov. Pri domoch má byť 166 parko-
vacích miest, ďalších 70 je navrhnutých
v garážach. Architektonické riešenie
komplexu je viac-menej rovnaké,
varianty riešenia sú v spôsobe odvetrá-
vania garáží. Stavať by sa malo v rokoch
2006 -2008. (lau)

Automobilové
vraky pomaly
opúšťajú mesto
BRATISLAVA
Najmä ľudia žijúci blízko úradov,
hypermarketov a iných frekventova-
ných miest majú problémy so zaparko-
vaním a sú aj oveľa citlivejší na vraky,
ktoré dlhodobo znižujú aj tak malé
množstvo príležitostí zaparkovať pred
domom.
Podobných prípadov, ako nám opisuje
pán Vladimír Kalečík z Klincovej ulice, je
veľa - nepojazdné auto odložené na dlhé
mesiace ma parkovisku nie je výnimoč-
ným javom. Ani arogantnosť jeho majite-
ľa, ktorý neodpovedá na naliehavé výzvy
susedov, aby vrak odstránil, nie je výni-
močná. Aj fígle majiteľov sú podobné -
niektorí majitelia sťahujú svoje vraky
každý mesiac na iné parkovisko. Na úra-
doch mestských častí, napríklad vo Vra-
kuni či Karlovej Vsi veľmi dobre vedia, že
je rozdiel medzi nepojazdným autom a
vrakom, pričom rozlíšenie nevychádza
len zo zákona, ale aj z pocitov vlastníka.
„Každé opustené alebo dlhodobo nepou-
žívané vozidlo však nemusí nutne spĺňať
definíciu vraku,“ je stanovisko karlove-
skej samosprávy. Zato k vrakom sa tu
správajú ako ku každému inému odpadu -
zatiaľ ich odstránili z tejto mestskej časti
16, pri starých vozidilách sú opatrnejší,
dávajú šancu majiteľom dať si veci do
poriadku vlastnými silami.
Mestské časti majú zmluvy s autorizova-
nou spoločnosťou na likvidáciu vrakov. Pri
postupoch sa riadia príslušnými zákonmi,
vrátane lehôt pre verejné vyhlášky - čo
paradoxne situáciu komplikuje. Mnohí
majitelia automobilov bez značiek výzvu
strhnú. Pomocníkom je potom digitálny
fotoaparát, ktorý zadokumentuje čas vyle-
penia oznamu. Napriek zdĺhavosti plynú-
cej z formálnych požiadaviek na likvidáciu
opustených áut a vrakov sa začali z mest-
ských ulíc opustené autá strácať. V Starom
Meste od jari odstránili 14 vrakov, v Petr-
žalke  nalepili výzvy na 78 vrakov s evi-
denčným číslom, z toho 42 odstránili maji-
telia v lehote, 4 majitelia si vybavili nové
evidenčné číslo, 22 odstránil autorizovaný
podnik. V Podunajských Biskupiciach
počet vrakov mapujú, zaznamenali ich asi
20 a  podobná situácia je aj vo Vrakuni. V
Novom Meste zistili 129 motorových
vozidiel s neplatnými značkami alebo bez
čísla. Z tohto relatívne veľkého počtu však
v lehote vlastníci odstránili 78 áut, na 24 si
vybavili nové značky a na skládku putova-
lo 19 vozidiel. (gub)

Župan Ľubo Roman: Samosprávny kraj
pomáha mestu v rámci svojich možností
O činnosti krajskej samosprávy, o
tom, ako môže pomôcť pri rozvoji
Bratislavy, o vzťahoch medzi brati-
slavskou a krajskou samosprávou,
ako aj o ďalších témach sme sa
pozhovárali s predsedom Bratislav-
ského samosprávneho kraja Ľubom
ROMANOM.

Pred takmer štyrmi rokmi ste sa stali
prvým predsedom novovzniknutého
Bratislavského samosprávneho kraja.
Ako by ste zrekapitulovali obdobie, po-
čas ktorého ste pôsobili v tejto funkcii?
- Začiatky boli ťažké, nemali sme ani
vlastnú budovu a samosprávny kraj
dodnes sídli v prenajatých priestoroch.
Napriek tomu sme sa stali akýmsi lídrom
v tom zmysle, že ostatné samosprávne
kraje kopírovali naše kroky. Za uplynulé
roky sme dali do poriadku zdravotníctvo,
racionalizovali sme školstvo, dokonca sa
nám podarilo niečo urobiť aj s platmi
učiteľov. Stabilizovali sme kultúru, či už
ide o divadlo Aréna, Ludus, Astorku
alebo aj mimobratislavské ustanovizne.
Podarilo sa nám tiež zabezpečiť, že
napriek rastu cien pohonných hmôt
nezdraželo cestovné medzimestskej
autobusovej dopravy. Rozvíjame tiež
Bratislavskú integrovanú dopravu. V
súčasnosti je na tom samosprávny kraj
po všetkých stránkach veľmi dobre a
koncom roka by sme konečne mali mať
aj svoju vlastnú budovu. Pokiaľ ide o
budúcnosť, za podstatné považujem to,
že v rokoch 2007 - 2013 už bude môcť
Bratislava prijímať podporu z fondov
Európskej únie a kľúčovú úlohu pritom
môže zohrať práve Bratislavský samo-
správny kraj. Keď budú k dispozícii pro-
striedky z eurofondov, veci sa rozhýbu.
Bežní Bratislavčania však existenciu
samosprávneho kraja priveľmi nepo-
ciťujú...
- Možno je to tým, že Bratislavský
samosprávny kraj sa nikdy negatívne
nezviditeľňoval tak, ako sme toho sved-
kami v prípade samosprávnych krajov v
Nitre či Trenčíne. U nás bolo vždy všet-
ko v poriadku, všetko zvládame napriek
tomu, že kraj má len 96 úradníkov, pri-
čom iné kraje ich majú aj dvesto. Asi
preto kraj ani nebol pre médiá, ktoré
vyhľadávajú kauzy, zaujímavý... Istý čas
boli tlaky, aby Bratislava bola župou a
bagatelizovalo sa všetko, čo robil Brati-
slavský samosprávny kraj. Dnes je situá-
cia iná, čo sa ukázalo  napríklad v prípa-

de letiska, kde sa pôvodne nerátalo s
nijakými akciami pre mesto Bratislava,
ani samosprávny kraj. Vďaka nášmu
spoločnému postupu sa podarilo dosiah-
nuť, že mesto i kraj majú po desať per-
cent akcií bratislavského letiska. S mes-
tom Bratislava spolupracujeme aj v
otázke Divadla Pavla Országha Hviez-
doslava - nemôžeme dovoliť, aby v tejto
budove boli obchody či garáže, našou
predstavou je, že budovu spoločne s
mestom kúpime, vytvoríme podmienky
na to, aby tam mohol fungovať kvalitný
divadelný súbor a poskytneme na to aj
potrebné prostriedky.     
Ako konkrétne sa Bratislavský samo-
správny kraj podieľa na rozvoji Bra-
tislavy?
- Snažili sme sa vybudovať najmä okolie
Bratislavy, veľa jej obyvateľov sa sťahu-
je mimo nej, preto je našou snahou inves-
tovať do opráv ciest v okolí Bratislavy.
Pokiaľ ide o Bratislavu, vlastníkom ciest
je mesto, čo znamená, že keď sme
napríklad prispeli sumou 15 miliónov
korún na obnovu cesty na Kolibu, inves-
tovali sme do cudzieho majetku. Podie-
ľať sa však chceme aj na rekonštrukcii
Račianskej ulice a Starého mosta, pričom
presadzujeme, aby na Starom moste
ostala zachovaná individuálna automobi-
lová doprava. Má to svoje opodstatnenie,
v jeho blízkosti je divadlo Aréna, štadión
Artmedie, ktorý bude kompletne rekon-
štruovaný - bude tu krásny štadión, hotel,
kongresové centrum. Okrem toho Starý
most spája Petržalku so stredom mesta a
bolo by absurdné odrezať ju od neho a
urobiť z nej akúsi opustenú štvrť, ktorá

nemá s mestom nič spoločného. Má aj
dopravný význam, dnes už vidíme, že
Most Apollo situáciu nezlepšil a musíme
pamätať aj na hrozbu dopravných kolap-
sov. 
Ktoré z ďalších aktivít krajskej samo-
správy týkajúcich sa  každodenného
života Bratislavčanov by ste chceli oso-
bitne vyzdvihnúť?
- Zameriavame sa napríklad aj na
oblasť školstva. Máme veľký areál v
Rači Na Pántoch, kde robíme regionál-
ne športové centrum pre mládež so
zameraním na loptové hry. Jeho súčas-
ťou je aj bazén, ktorý bude ešte v tomto
roku odovzdaný do užívania verejnosti.
V Záhorskej Bystrici chceme vytvoriť
športové gymnázium a zároveň kemp
pre našich olympionikov. Aj tam je pla-
váreň, ktorú dáme do užívania verej-
nosti ešte v tomto roku. V Rači sme zlú-
čili dve školy a uvoľnenú budovu pre-
rábame na domov dôchodcov. Aj takto
sa snažíme pomáhať Bratislave a Brati-
slavčanom. 
Ako by sa podľa vášho názoru mala
riešiť otázka údržby komunikácií v
Bratislave, ktorú má na starosti mesto,
ale využívajú ju aj tisíce obyvateľov
okolia, teda Bratislavského samo-
správneho kraja?
- Myslím si, že na dopravné stavby pre
Bratislavu by mal prispievať najmä štát,
aj samosprávny kraj však vie mestu
pomôcť. Pripravujeme napríklad kon-
krétny projekt, ktorý ráta s tým, že
Európska investičná banka nám požičia
peniaze na opravu ciest,. EIB nám môže
poskytnúť úver na 20 rokov, ktoré spolu
s našimi peniazmi použijeme na opravu
všetkých ciest druhej a tretej triedy v
regióne, ale aj v Bratislave. Na opravy
ciest dávame 140 miliónov ročne. Ak si
požičiame dve miliárdy korún a 100
miliónov ročne použijeme na splácanie
úveru, ešte nám zostane 40 miliónov na
havarijné opravy. Sú už podpísané aj
dohody, ktoré nám umožnia realizovať
výstavbu nultého okruhu Bratislavy, aby
sa odbremenila Bratislavu od záťaže
kamiónovej dopravy. V priebehu desia-
tich rokov sa Bratislava stane význam-
ným európskym dopravným uzlom -
budú sa tu stretávať všetky diaľnice
smerujúce zo severu na juh. Musíme byť
na to pripravení, pretože je to svojím
spôsobom aj výhoda.

Zhováral sa Juraj Handzo
FOTO - Matúš Podkonický
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projektovo - inžinierska spoločnosť spolupracujúca na spoločných stavebných 
projektoch bytových a polyfunkčných objektov s materskou spoločnosťou v Rakúsku 
hľadá spolupracovníkov alebo spolupracovníčky 
na pracovnú pozíciu 

projektant  -  statik
Predmetom Vašej práce bude vypracovanie montážnej a výrobnej dokumentácie (výkresy tvaru a výstuže)
nosných dielcov prefabrikovaných  bytových domov projektovaných a realizovaných prevažne  v Rakúsku. 
Ak máte odborné stredoškolské vzdelanie s maturitou (stredná priemyselná škola stavebná) alebo vyso-
koškolské vzdelanie (stavebná fakulta) a záujem pracovať v stabilnej a úspešnej projektovo-inžinierskej
spoločnosti  v Bratislave, potom nás kontaktujte na adrese:

Mischek Slovakia s.r.o., Kopčianska č. 76, 850 00 Bratislava
tel.: 02 - 6383 7102, 6383 7747,  Fax.: 02 - 6383 9293, e-mail: janis@mischek.sk

Prenájom tenisových dvorcov 
v pretlakovej hale s trávnatým povrchom

šetriacim kĺby od 260,- Sk/h
v TCM Dudova 2, Petržalka pri dostihovej dráhe.

Telefón správca: 0902 355 812.

Tenisová škola od 5 rokov
Telefón šéftréner: 0903 859 361

kratochvila@centrum.sk www.tenispravnik.sk

VVYYKKUUPPUUJJEEMMEE
NNEEHHNNUUTTEEĽĽNNOOSSTTII  

vv  BBrraattiissllaavvee
(pozemky, domy, byty a iné)

Platba v hotovosti do 3 dní.
Tel.: 0905 265 237
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Vyregulovať
kúrenie v dome
má správca
DÚBRAVKA
Náš čitateľ František Török z
Dúbravky sa sťažuje na stále problé-
my s vykurovaním bytu na ulici K.
Adlera, ktoré sa ťahajú už dva roky a
zmenili sa na boj medzi vlastníkom
bytu a správcovskou spoločnosťou
Medial Byt.
V roku 2002 totiž mestská časť od zákla-
dov zrekonštruovala rozvody kúrenia zo
štvorrúrkového na dvojrúrkový. V
dôsledku zmeny systému rozvodov
(technickými podrobnosťami sa nemá
význam zaoberať) došlo k nerovnováhe
medzi rozvodmi a distribúciou tepla v
domoch. Náš čitateľ obšírne opisuje pro-
blémy, ktoré mal, a žiada, aby mu bola
účtovaná len tretina sumy za teplo, preto-
že v jeho byte bola zima po všetky sezó-
ny s výnimkou krátkeho času, keď pra-
covníci dodávateľa tepla, spoločnosti C-
term, vyregulovali ventily a dali osadiť
výkonné čerpadlo. Byt nášho čitateľa je
totiž celkom na konci bloku a skutočne
tam prichádza málo tepla, čo pripúšťa i
Roman Renert, riaditeľ Medial Bytu.
Neskôr Medial Byt dovolil zasiahnuť do
systému neznámym inštalatérom, ktorí
vyregulovanie uskutočnené C-termom
zrušili a v byte pána Töröka bola opäť
zima. Vec riešil i starosta Dúbravky Peter
Polák, ktorý dokonca objednal u projek-
tanta posudok hydraulickej stability, z
ktorého vyplynulo, že v objekte je nevy-
vážený vykurovací systém. Podľa odpo-
vedí, ktoré nám poskytli niektorí dodáva-
telia tepla i právnici z obecnej samosprá-
vy, mal reguláciu zabezpečiť správca. P.
Polák napokon o tejto povinnosti Medial
Byt aj informoval.
Medial Byt argumentuje tým, že byty na
K. Adlera nemajú na fonde opráv dosta-
tok peňazí na vyregulovanie systému. To
môže byť pravda, podľa dodávateľov
tepla aj ďalších zainteresovaných je však
povinnosťou správcu v spolupráci s
vlastníkmi viesť financie a investície tak,
aby sa prostriedky na životne dôležité
funkcie domu vytvárali.
V tomto prípade zrejme hrajú svoju
úlohu už aj city a vzájomná averzia. Pod-
ľa rady z Inštitútu bývania sa v takomto
prípade možno obrátiť na Slovenskú
energetickú inšpekciu, ktorá posúdi kva-
litu kúrenia i starostlivosti o systém, a
prípadne i na Slovenskú obchodnú inš-
pekciu. Hlavný argument nášho čitateľa
totiž je, že dostáva menej tepla, než za
koľko platí. Gustav Bartovic

Podmienky
exekúcie 
bytu neplatiča
BRATISLAVA
Otázka, ktorá zaujíma veľa čitateľov
Bratislavských novín, je otázka exekú-
cie bytu z dôvodu nedoplatkov. Ide o
zložitú problematiku, tu nie je možné
zodpovedať všetky otázky naraz a už
vôbec nie problém exekúcií nehnuteľ-
ností generalizovať.
Exekúcia predstavuje jednu z foriem vý-
konu rozhodnutia. Oprávnený má nárok
podať návrh na vykonanie exekúcie v prí-
pade, ak osoba, ktorej je uložená povin-
nosť (povinný), dobrovoľne nesplní, čo
mu ukladá vykonateľné rozhodnutie. 
Exekučné konanie sa začína na návrh,
ktorý musí obsahovať zákonom stanove-
né náležitosti. Z návrhu musí byť zjavné,
ktorému exekútorovi je určený, kto ho ro-
bí, ktorej veci sa týka, musí byť datovaný
a podpísaný. Návrh na vykonanie exekú-
cie musí obsahovať označenie účastníkov
a presné označenie exekučného titulu.
Exekučným titulom je vykonateľné roz-
hodnutie súdu, ak priznáva právo, zaväzu-
je povinnosti alebo postihuje majetok. 
V zmysle ustanovení Exekučného poriad-
ku možno však vykonať exekúciu aj na
podklade rozhodnutí orgánov Európskej
únie, notárskych zápisníc, ktoré obsahujú
právny záväzok a v ktorých je označená
oprávnená osoba, povinná osoba, právny
dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná
osoba s vykonateľnosťou súhlasila. Za exe-
kučný titul zákon považuje aj vykonateľné
rozhodnutia rozhodcovských komisií,
osvedčenia o dedičstve, vykonateľné roz-
hodnutia orgánov štátnej správy a samo-
správy (vrátane blokov na pokutu neza-
platenú na mieste), platobné výmery a vý-
kazy nedoplatkov vo veciach daní a poplat-
kov, vykonateľné rozhodnutia a platobné
výmery vo veciach sociálneho zabezpeče-
nia, sociálneho poistenia a dôchodkového
sporenia. Exekučný titul musí byť potvrde-
ním o vykonateľnosti. 
Teraz späť k otázke, či možno bez súdu
prísť o byt z dôvodu nedoplatku. Exekúciu
možno viesť len na základe exekučného
titulu. Výkaz nedoplatkov do fondu
údržby a opráv medzi exekučné tituly ne-
patrí. Pozor! V prípade, ak sa spoločenstvo
vlastníkov bytov obráti na súd a ten uzná
nárok spoločenstva a vydá rozhodnutie
(platobný rozkaz, resp. rozsudok), na
základe vykonateľného rozhodnutia je
možné viesť exekúciu. Na záver len jedna
rada, nenechajte veci zájsť tak ďaleko, a
pokúste sa ich riešiť skôr, ako vás osloví
exekútor. Mgr. Martina Pilátová

Podľa investora bude polyfunkčný objekt
Dominant ozdobou Petržalky, je oň záujem
PETRŽALKA
Na výstavbu polyfunkčného domu
Dominant na Námestí hraničiarov v
Petržalke je vydané právoplatné sta-
vebné povolenie. O byty v tejto stavbe
je veľký záujem a o garáže sa zaujíma-
jú aj obyvatelia okolitých domov.
Informovala nás o tom Veronika Patrovi-
čová, konateľka Investičnej a obchodnej
spoločnosti Bratislava, ktorá je investo-
rom výstavby tohto objektu. Reagovala
na článok Susedia bojujú proti výstavbe
vežiaku v minulom vydaní Bratislav-
ských novín, v ktorom sme informovali o
odpore obyvateľov Námestia hraničiarov
proti výstavbe polyfunkčného domu
Dominant. V článku sme okrem iného
citovali tvrdenie obyvateľky jedného z
existujúcich domov, že na novostavbu
nie je platné stavebné povolenie. 
V. Patrovičová nás ubezpečila, že na
výstavbu objektu je vydané právoplatné
stavebné povolenie. Stavbu vo výbero-
vom konaní získal Metrostav SK ako
generálny dodávateľ, ktorý sa v podpísa-
nej zmluve o diele zaviazal postaviť celý
objekt za 22 mesiacov. „Práve táto sta-
vebná organizácia je zárukou kvality a
dochvíľnosti,“ uviedla V. Patrovičová.
„Stavby, ktoré teraz v Bratislave dokon-
čuje a má v rozostavanosti, sú toho záru-
kou.“ 
Ako dodala, predaj bytov a garáži sa
začal veľmi sľubne. O byty majú záujem
najmä deti z okolitých domov, ktoré sa
vyjadrili, že si nevedia predstaviť lepšiu
adresu v Bratislave. „Je to blízko centra a
Petržalka na rozdiel od iných častí Bra-
tislavy dáva nevídané možnosti športo-
vého vyžitia mladých,“ konštatovala V.
Patrovičová. „Veľkú rolu tam tiež hrá
blízkosť obrovskej plochy zelene. O
garáže prejavili záujem aj obyvatelia
okolitých domov. V objekte je napláno-
vaných 180 garáží v prvom a v druhom

podzemnom podlaží. Okrem toho bude k
dispozícii ďalších 115 parkovacích miest
v okolí stavby. My ako investori sme pre-
svedčení, že Dominant bude ozdobou
Petržalky.“
Objekt, ktorý naprojektovala architekto-
nická kancelária Petra Janču, dotvorí túto
časť námestia dominantným spôsobom.
Stavba je posadená do stredu pozemku,
okolie budú dotvárať sadové a terénne

úpravy a nové parkovacie miesta voľne
prístupné pre objekt a okolité budovy.
Budova sa bude skladať z dvoch častí -
dvadsaťpodlažnej a šesť-, resp. osem-
podlažnej. V novostavbe bude 170 bytov
od jednoizbových po päťizbové a mezo-
nety a okrem toho aj 30 nebytových prie-
storov, určených pre administratívu a
obchody. (juh)

VIZUALIZÁCIE - Peter Jančo

Kalos emisie CO2: 159 - 175 g/km, priemerná spotreba paliva: 6,6 - 7,5l/100km   Lacetti emisie CO2: 171 - 218 g/km, priemerná spotreba paliva: 7,1 - 9,1 l/100km

Panónska cesta 43, t.: 02/6820 8424
Polianky 15, t.: 02/6925 1144

www.mah.sk
M a H, spol. s r. o.

Kalos už od 257 900 Sk*

Lacetti už od 343 424 Sk*

3 roky asistenčné
služby zadarmo!

záruka 3 roky

alebo 100 000 km

* pri využití leasingovej ponuky BENEFIT 

Pri kúpe nového Chevroletu získate
sadu zimných pneumatik zadarmo.     CHEVROLET. VEĽKÉ PLUS.

Opäť ste sa
nevyspali? 

Kliknite na

www.chrapanie.sk 

+  +  + + + + + + + + + 

ZDRAVOTNÉ STREDISKO
STREČNIANSKA 13

851 05 BRATISLAVA 5
+  +  + + + + + + + + + 
ponúka na prenájom priestory
pre ambulancie:
- detský dermatovenerológ
- detský ortopéd
- detský nefrológ
- detský psychiater
- urológ
- neurológ
- ortopéd
- internista

ponúkame na prenájom 
aj priestory 
na kancelárske účely
+  +  + + + + + + + + + 

pokoanna@stonline.sk
mobil: 0903 223 663
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Novomešťania
ohrozujú zber
odpadu
NOVÉ MESTO
Samospráva mestskej časti Nové
Mesto požiadala svojich občanov, aby
verbálnymi útokmi a úmyselným zne-
čisťovaním verejných priestranstiev
neznepríjemňovali prácu zberačom
odpadkov, tzv. ochrancom čistoty. 
Hrozí totiž, že pre takéto správanie niek-
torých Novomešťanov už o túto prácu
nebude mať v mestskej časti záujem
dostatočný počet ľudí. Informovala o
tom vedúca referátu životného prostredia
novomestského miestneho úradu Miriam
Kamhiyehová. Ako ďalej uviedla, už od
začiatku tohto leta sa stupňujú útoky
proti zberačom odpadkov, ktorých na
trojmesačné pracovné zmluvy zamestná-
va Nové Mesto. Verejné priestranstvá
čistí denne 18 dôchodcov, z ktorých
každý má vlastný rajón. „Väčšina ľudí
vníma ich prácu pozitívne, pribúdajú
však takí, ktorí ochrancom čistoty nadá-
vajú a svoje smeti vyhadzujú z okien
alebo im odpadky vysypú úmyselne na
chodník, niektorí dokonca zberačom
odpadky položia pred dvere ich bytu,“
povedala M. Kamhiyehová. „Verejné
priestranstvá chceme takýmto spôsobom
dočisťovať aj naďalej,“ uviedla a dodala,
že „ochrancovia čistoty sú síce veľmi
trpezliví ľudia, bojíme sa však, či ich
podobné nepríjemnosti od tejto práce
neodradia“. 
Podľa M. Kamhiyehovej už uvažovali aj o
tom, že by zberačov odpadkov chránili
mestskí policajti. „V mestskej časti ich
však toľko nie je a nie je ani možné, aby
sa počas svojho pracovného času sústredi-
li iba na ochranu zberačov pred nediscipli-
novanými občanmi,“ povedala. Ako upo-
zornila, občania by si mali uvedomiť, že
ak budú pri znečisťovaní verejných prie-
stranstiev prichytení, mestskí policajti ich
môžu sankcionovať podľa platných práv-
nych predpisov. Ako uviedol hovorca bra-
tislavskej mestskej polície Peter Pleva, nie
je možné, aby mestskí policajti nepretržite
strážili čističov ulíc. Ak sa však takéto prí-
pady vyskytnú, vedúci tejto skupiny by
mal ihneď kontaktovať mestských poli-
cajtov či už na čísle 159 alebo príslušnú
okrskovú stanicu v mestskej časti. 
Nové Mesto má problémy s disciplínou
svojich občanov aj pri separovaní komu-
nálneho odpadu. V tzv. zberných hniez-
dach, kde sú zberné nádoby na oddelené
zložky odpadu - papier, sklo a plasty,
čoraz viac pribúdajú množstvá netriede-
ného odpadu, ktorý občania hádžu na
kopu v okolí zberných nádob. Podľa M.
Kamhiyehovej spoločnosť, ktorá nádoby
na separovaný zber do Nového Mesta
umiestnila, upozornila miestny úrad, že
ak budú ľudia kopy netriedeného odpadu
pri zberných hniezdach vytvárať aj naďa-
lej, zberné miesta zruší a nádoby odtiaľ
odvezie. „Preto občanov vyzývam, aby
do nádob určených na separovaný zber
ukladali iba odpad, ktorý tam patrí a
neznečisťovali okolie zberných nádob,“
dodala. (ver, sita)

Lanovku treba
doladiť 
aj organizačne
NOVÉ MESTO
Ak sa niekto dvakrát vyvezie na Koli-
bu, aby cestoval lanovkou a dvakrát sa
mu to nepodarí, má asi naozaj smolu -
jeho skúsenosť je zároveň inšpiráciou
pre prevádzkovateľov, aby vychytali
muchy, ktoré nespočívajú v technike.
Aspoň tak sme vnímali odpoveď Viliama
Žákoviča, riaditeľa EKO-podniku z Bra-
tislavy Nového Mesta, ktorý lanovku
spravuje, keď sme mu tlmočili sťažnosť
nášho čitateľa (meno máme v redakcii).
Ten totiž prišiel s malou dcérkou na Koli-
bu dvakrát, druhého a šestnásteho októb-
ra, ani raz sa neodviezli. V druhom prípa-
de pre technickú poruchu - z jeho sťažnos-
ti však vyplýva, že nikde nevisel oznam o
takejto chybe. Aj keby ho bol videl, bolo
by jeho sklamanie rovnako veľké, pretože
pramenilo vlastne v prvej príhode. Vtedy,
2. októbra, jeho a desiatky (údajne až 150)
ďalších čakateľov na lanovku nevedel
personál informovať, či ich ešte odvezie a
či nie. Spočiatku presviedčali lanovkári
ľudí, že áno, odvezú, lebo deň predtým
vozili až do 17.30, napokon im však desať
minút pred šestnástou odmietli predať
spiatočný lístok, pretože vraj končia a
cestujúci budú musieť naspäť peši...
V. Žákovič však predovšetkým argu-
mentoval tým, že lanovka nie je atrak-
cia, ale pravidelný dopravný spoj, ktoré-
ho režim schválil autorizovaný štátny
orgán. „Nezbavujeme sa viny, ale ešte
sme len v začiatkoch,“ pokračuje riadi-
teľ EKO-podniku. Uvádza, že napríklad
vracajú cestovné za nenastúpenú jazdu
aj vtedy, ak lanovka ešte chodí a cestu-
júci sa rozhodne neísť. No vie, že treba
napríklad dať jasne verejnosti na vedo-
mie, že tu sa nedá platiť platobnou kar-
tou, že je treba upraviť interné pokyny v
súlade s realitou a požiadavkami verej-
nosti a predovšetkým zrozumiteľne
komunikovať, aby nedochádzalo k
nedorozumeniam. (gub)

Navštívte                  v Bratislave!

Príďte si objednať z našich aktuálnych katalógov!
Oplatí sa to:
•ušetríte za telefónne poplatky, poštovné a balné
•tovar si môžete najprv vyskúšať a potom sa rozhodnúť pre jeho kúpu
•u nás nájdete všetky aktuálne katalógy

QUELLE SHOP Po: 13.00-18.00
Rovniankova 15 (pri Kauflande) Ut-Pi: 10.00-18.00
Tel.+Fax: 02/63 81 04 90,  Mobil: 0911 913 912 So: 9.00-12.00

od 14.10. v ms. časti Petržalka

KDE? KEDY?

BRATISLAVA
Od spustenia lanovky zo Železnej stud-
ničky na Kolibu v našej redakčnej
pošte pribúdajú e-maily čitateľov,
ktorí sa dožadujú zmeny dopravného
režimu na Železnej studničke, mesto
ho naopak chce zachovať.
Za problém pisatelia označujú fakt, že cez
víkend platí zákaz vjazdu všetkým moto-
rovým vozidlám do celej zóny Železnej
studničky, hoci práve cez víkend sa do
týchto končín chce dostať najviac ľudí.
Tento dopravný režim preto považujú za
absurdný a požadujú jeho zmenu, alebo
aspoň posilnenie MHD, pretože k bufe-
tom pri ceste na Kačín či k lanovke je to
od začiatku doliny ďaleko. 
Ako nám povedala riaditeľka IV. sekcie
bratislavského magistrátu Tatiana Krato-
chvílová, areál Železnej studničky a tiež
lokalita, v ktorej je umiestnená reštaurá-
cia Snežienka a lanovka, sa nachádzajú v
Bratislavskom lesnom parku. Ten je
súčasťou Chránenej krajinnej oblasti
Malé Karpaty. Upozornila, že pre Chrá-
nenú krajinnú oblasť Malé Karpaty platí
druhý stupeň ochrany územia a v rámci
území NATURA 2000 bolo vyhlásené
chránené vtáčie územie Malé Karpaty.
Uznesením vlády z marca 2004 boli
vyhlásené územia európskeho významu,
medzi ktorými je aj Vydrica v hraniciach
CHKO Malé Karpaty.
Vzhľadom na tieto skutočnosti bol určený
aj súčasný dopravný režim na Ceste mlá-
deže a tiež bola upravená prevádzka auto-
busovej linky číslo 43 slúžiacej na obslu-
hu Lesoparku. „Prevádzka tejto linky je
cez víkend v exponovaných časoch dva-
krát za hodinu primeraná dopytu a charak-
teru dopravnej obsluhy v chránenom
území,“ uviedla T. Kratochvílová. „Od
roku 2004 sú spoje tejto linky prevádzko-
vané autobusmi s pohonom na zemný
plyn, aby bolo čo najviac rešpektované
chránené územie. Reštauračné zariadenia
a lanovka nie sú prioritným cieľom, ale
len sekundárnou službou. Prioritným cie-

ľom je, aby lesopark slúžil ako rekreačná
oblasť v zdravom životnom prostredí bez
zvýšeného vplyvu exhalátov a hluku z
vozidiel, ktorým by pri uvoľnenom
dopravnom režime okolité životné pro-
stredie bolo znehodnocované.“
T. Kratochvílová ďalej konštatovala, že
súčasný dopravný režim na Ceste mláde-
že a tiež dopravná obsluha lesoparku v
chránenej oblasti prostredníctvom MHD
sú primerané v rámci požiadaviek na
ochranu životného prostredia a tiež na
obsluhu rekreačnej oblasti v Chránenej
krajinnej oblasti Malé Karpaty.
Podľa riaditeľa organizácie Mestské lesy
v Bratislave Vladimíra Kutku sa zmena
dopravného režimu na Železnej studničke
neplánuje. „Boli už spustené rôzne
varianty dopravných režimov od bezzá-
kazového režimu až po absolútny zákaz
vjazdu,“ povedal nám. „Tento kompro-
mis považujem za šťastné riešenie.“ Ako
dodal, povoliť neobmedzený vjazd moto-
rových vozidiel do doliny nie je možné z
viacerých dôvodov. Ľuďom, ktorí prišli
do lesoparku relaxovať, podľa neho pre-
kážajú exhaláty, prach a hluk. „Na svojich

prechádzkach chcú dýchať čistý vzduch a
nie výpary z áut,“ povedal V. Kutka. Upo-
zornil, že autá ohrozujú chodcov, cyklis-
tov, mamičky s kočíkmi, ktoré sa často
pohybujú po ceste, pretože zvlášť cez
víkendy je tu veľká návštevnosť a na
chodníky sa všetci nezmestia. Pokiaľ ide
o statickú dopravu, je riešená záchytnými
parkoviskami, ktoré sa nachádzajú ešte
pred zákazovými značkami. V. Kutka
vyslovil obavu, že ak by sa pustili autá do
tohto územia, parkovali by všade - na
tráve i v lese.
„Novozrekonštruovaná Cesta mládeže,
ktorá stála nemalé peniaze, bola riešená v
súlade so súčasne platným dopravným
režimom, na vozovke je doprava motoro-
vých vozidiel potlačená a kladie sa dôraz
na komfortný pohyb chodcov a cyklis-
tov,“ dodal V. Kutka. Pripustil, že ak obča-
nia vnímajú ako problém presun na dlhšie
vzdialenosti, je to potrebné riešiť prehod-
notením režimu MHD, prípadne pridaním
inej možnosti vnútornej hromadnej dopra-
vy, ale určite nie sprístupnením doliny pre
osobné vozidlá. Juraj Handzo

FOTO - Oto Limpus

Narastá tlak na zmenu dopravného režimu
na Železnej studničke, mesto ho obhajuje

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, 
že navrhovateľ Tri veže, a.s., Bratislava 

predložil zámer 
Polyfunkčný komplex TRINITY
Do zámeru je možné nahliadnuť od 13. 10. do
3. 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 Minister-
stvu životného prostredia SR, odbor posudzovania
vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra
1, 812 35 Bratislava 1 do 18. 11. 2005.
Miestom realizácie zámeru sú  pozemky s parc. číslami
9366/2, 6, 7, 8, 15359/2, 3, 9, 10, 30, 35, 51, 53 a
9364/10, 13 v lokalite medzi Plynárenskou a Jarabinko-
vou ulicou v centrálnej časti k. ú. Nivy a MČ Bratislava -
Ružinov, územný obvod Bratislava II. Účelom navrhované-
ho zámeru je výstavba polyfunkčného komplexu, v rámci
ktorého sú navrhované prakticky identické výškové časti -*
veže A, B, C. Veža A bude mať 18, Veža B 21 a Veža C 18
podlaží. V každej veži  bude nad najvrchnejším podlažím
umiestnené ešte technické podlažie, kde budú kotolne pre
obytné priestory. Najvyšším bodom polyfunkčného kom-
plexu bude teda 22.podlažie Veže B. Veža A bude spĺňať
funkciu polyfunkčnú (1. a 2. podlažie), administratívnu (3. a
4.podlažie) a obytnú (5.-18.podlažie). Veža B bude spĺňať
funkciu administratívnu (3.podlažie) a funkciu obytnú (4.-
21.podlažie). Veža C bude spĺňať funkciu administratívnu
(3.podlažie) a funkciu obytnú (4.-18.podlažie).
Parkovanie je riešené podzemnou garážou (223 stojísk) a
4-podlažným parkovacím domom (541 stojísk). 
Predpokladaný termín začatia a ukončenia čin-
nosti: cca 09/2006 - 09/2008

Súkromné detské zariadenie
na Fedákovej 1 v Dúbravke

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

Informácie: 0907 519 104, 6446 3497
www.reas.sk

Sídlo: Štúrova 11, 811 02 Bratislava, 
tel.: 5296 5330, fax: 5296 5332, office@reas.sk, 

Pobočka: Kúpeľná 5, 811 02 Bratislava, tel./fax: 5443 4318

Prenájom BYTY/DOMY/PRIESTORY:
Hľadáme pre zahraničnú rodinu veľkometrážny byt alebo dom v lokalite  

Bratislava I. a IV.  2500 EUR
Nám. M. Benku - 3i., nez., 75m2, novost., ter., kuch. linka 25 000 Sk/m.
Svetlá - 4i., zar., 113m2, 6.r. novost., 1.p./.5 p., ter., park. 1000 EUR/m.
Slowackého - KP - prízemie v RD so samostatným vstupom, 100m2, 

3 miestnosti+vstupná hala, 3.r. stavba, sam. merače, PC rozvody, 
bezproblémové parkovanie  na ulici 3000,-Sk/m2/r.

Jaskový Rad - KP v dvojpod. RD, 164 m2, pôv. stav, 5 miest. 2600/m2/rok
Hlboká cesta - KP v adm. bud., 50m2-300m2, nové soc. zar. 2900/m2/rok
Ružová dolina - 1 kanc., 21m2, 1.p., soc. zar., sam. merače 2857/m2/rok
Predaj
Račianska - 2i., OV, 70m2, 4./4.p., bez výť., 2xbalk., pôv. stav 1.59 mil. Sk
Opletalová -  nový 2-p. RD, zast. plocha 130m2, ÚP 200m2 7.9 mil. Sk 
Pluhová - 7i., 2-p. RD, 292m2, v rad. zást., komp. rek, záhrada 10 mil. Sk

Bratislava, Račianska 3, (budova POKROK)
tel./fax: 02/4445 6838
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Kolibu Expo 
na Kamzíku
prestavujú
NOVÉ MESTO
Budova reštaurácie Koliba Expo na
ulici Cesta na Kamzík sa celkovo
rekonštruuje, po ktorej sa má zlepšiť
jej úroveň a vzhľad. Projekt reš-
pektuje, že budova je na území leso-
parku.
Ako hlavné materiály na fasádach budú
použité kameň, omietky a drevo, čo je v
súlade so zámerom využiť prvky tradič-
nej ľudovej architektúry, v duchu tzv.
ľudovej secesie architekta Jurkoviča.
Cieľom projektu rekonštrukcie je, aby
obnovený objekt svojím výrazom vyja-
droval svoje poslanie a obsah a zároveň
sa nenásilnou formou organicky včlenil
do prírodného prostredia okolitého leso-
parku. Aj z tohto dôvodu bude mať
objekt Koliby sedlovú strechu so sedlo-
vými vikiermi. Prestavba, ktorá je spoje-
ná s rekonštrukciou suterénu a výstavbou
dvoch nadzemných podlaží, ráta so
zachovaním pôvodného pôdorysu a aj
účelu budovy. Zvolené riešenie zároveň
vytvára adekvátne zázemie aj pre perso-
nál Koliby. 
Po dokončení bude objekt pozostávať z
troch častí - spoločenskú časť, ďalej
časť technicko-hospodársku a časť
pohotovostného ubytovania. Verejnosti
bude prístupná iba prvá zo spomenu-
tých častí, ktorá je situovaná na prízemí
a v suteréne objektu. V reštaurácii a vo
vinárni bude spolu 95 stoličiek, v čase
pekného počasia bude návštevníkom k
dispozícii aj letná terasa s asi 100 sto-
ličkami, ktorá bude tiež zrekonštruova-
ná. Je predpoklad, že bude tvoriť predo-
všetkým alternatívu k interiérovému
sedeniu a nie rezervu v kapacite. Návrh
nepredpokladá, že by nastal prípad
plnej obsadenosti reštaurácie a zároveň
aj letnej terasy. 
Na dopravnom riešení prístupu k objektu
tejto známej reštaurácie sa nič nezmení.
Priamo pri Kolibe Expo bude 23 parko-
vacích miest, v okolí sú aj dve ďalšie par-
koviská, ktoré sú vo večerných hodinách
prakticky prázdne. (juh)

Úplatného 
chirurga 
chytili pri čine
BRATISLAVA
Policajti z Úradu boja proti korupcii
zadržali minulý štvrtok plastického
chirurga Romana B. pri preberaní 19-
tisícového úplatku. Informovala o tom
Jana Pôbišová z komunikačného
odboru ministerstva vnútra.
Vyšetrovateľ lekára Fakultnej Nemocni-
ce s poliklinikou v Bratislave Romana
B. obvinil z trestného činu prijímania
úplatku a inej nenáležitej výhody. Podľa
J. Pôbišovej plastický chirurg žiadal
úplatok od pacientky prvýkrát už v
auguste, ešte pred jej operáciou. Úplatok
si znovu vypýtal po prijatí pacientky do
nemocnice. Potom súhlasil s jej
návrhom, že mu peniaze vyplatí po ope-
rácii. Žena sa však obrátila na políciu a
podala trestné oznámenie. Vo štvrtok na
obed prišla za lekárom na kontrolu po
operácii do jeho ambulancie. Pacientka
mu v postavení agenta odovzdala 19-
tisíc korún, chirurg si peniaze zobral.
Následne však zasiahla polícia a priamo
v ambulancii lekára zadržali. Peniaze
dobrovoľne vydal. Ako uviedla J. Pôbi-
šová, obvinenému hrozí trest 1 až 5
rokov alebo zákaz činnosti alebo peňaž-
ný trest. Stíhaný je na slobode.
Riaditeľka pre zdravotnú starostlivosť
Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bra-
tislava Katarína Sedláková vydala ku
kauze brania úplatku vyhlásenie, v kto-
rom sa uvádza, že o zadržaní plastického
chirurga sa dozvedela od prednostu klini-
ky. „Menovaný je zamestnancom Lekár-
skej fakulty UK, preto o prípadných pra-
covno-právnych dôsledkoch rozhodne
dekan prof. MUDr. P. Traubner, PhD.,“
uvádza sa vo vyhlásení. „V prípade, že sa
podozrenie z trestného činu potvrdí,
FNsP Bratislava požiada dekana, aby s
lekárom ukončil aj pracovný pomer vo
FNsP Bratislava.“ Podľa K. Sedlákovej
už lekár zdravotnícku činnosť vo Fakult-
nej nemocnici s poliklinikou v žiadnom
prípade nebude môcť vykonávať. „Je
nám ľúto, že sa nájdu aj lekári, čo takto
konajú a poškodzujú v mnohých oblas-
tiach dobré meno zdravotníctva,“ uza-
vrela. (ver, sita)

Pamiatkari mapujú bratislavské cintoríny,
chcú zabrániť likvidácii hrobov osobností
BRATISLAVA
Od minulého roka začal Mestský
ústav ochrany pamiatok v spolupráci s
magistrátom a so správcom cintorínov
- firmou Marianum, s podrobnou pas-
portizáciou hrobov na bratislavských
cintorínoch. 
Počas  dvoch rokov sa pamiatkarom poda-
rilo zmapovať tri cintoríny: Martinský cin-
torín, Cintorín sv. Mikuláša na Žižkovej
ulici a Ondrejský cintorín. V tomto roku sa
venujú cintorínom v Rusovciach, v Prievo-
ze a vojenským hrobom na bratislavských
cintorínoch. Výsledkom ich práce je pod-
robný  dokumentačný materiál s bohatou
fotografickou dokumentáciou a textovou
časťou. V materiále analyzujú jednotlivé
náhrobky z umelecko-architektonického
hľadiska, mimoriadnu pozornosť venujú aj
známym osobnostiam pochovaným na
jednotlivých cintorínoch. „Konečným
efektom tejto práce je snaha o to, aby
nedošlo k zrušeniu či likvidácii hodnotné-
ho náhrobku či hrobu významnej osobnos-
ti len pre nezaplatenie hrobového miesta,“
povedala nám Jana Hamšíková z Mestské-
ho ústavu ochrany pamiatok. „Je našou
snahou vyhlásiť či už celé cintoríny alebo
jednotlivé náhrobky za pamätihodnosti
mesta a tak ochrániť naše spoločné kultúr-
ne dedičstvo.“
Martinský cintorín na Trnavskej ceste
nepatrí k najstarším bratislavským cinto-
rínom. Bol slávnostne vysvätený v roku
1919 a mal sa stať najväčším bratislav-
ským cintorínom. Pôvodne plánovaná
plocha však bola postupne zmenšovaná z
pre nebývalý rast mesta týmto smerom.
Jeho dnešná plocha je len necelá tretina
pôvodne vymedzenej plochy.
Vstup do cintorína je z Trnavskej cesty

cez krásnu  kovanú bránu, nad ktorou je
latinský nápis, podľa vzoru rímskych
katakomb: „Resurrectio mortuorum-
fiducia christianorum“ (Vzkriesenie
mŕtvych - istota kresťanov).
Aj dnes rozsiahly cintorín má svoju plo-
chu vyše 7 hektárov rozdelenú na 21 sek-
torov (rímske čísla od XII do XXXII). Je
tu vytvorených vyše 14-tisíc hrobov,
urnových hrobov a šácht. V súčasnosti je
pochovávanie obmedzené len na existu-
júce hroby, cintorín je prakticky naplne-
ný. Neoddeliteľnou súčasťou Martinské-
ho cintorína je aj cenná zeleň: pagaštano-

vé a lipové aleje, rady tují a topoľov čier-
nych.
Martinský cintorín je miestom odpočinku
významných bratislavských obchodní-
kov, živnostníkov, fabrikantov a štátnych
úradníkov, ktorí žili v Bratislave na
začiatku 20. storočia. Sú tu pochované aj
viaceré osobnosti celoslovenského výz-
namu, známi umelci, spisovatelia a politi-
ci. Nech sa na cintoríne pohybujeme kto-
rýmkoľvek smerom, v každom zo sekto-
rov nájdeme miesto posledného odpočin-
ku nejakého známeho človeka. (juh)

FOTO - Peter Horanský

Overujú nové prvky v architektúre piety
BRATISLAVA
Nedávno vysvätili na cintoríne v Slávi-
čom údolí nové hrobové miesta a stenu
na ukladanie urien - v podstate je to
overovanie nových prvkov v cintorín-
skej architektúre, ktorá predchádza
zriadeniu nového mestského cintorína.
V Slávičom údolí totiž bolo treba sanovať
priestor medzi múrom a Domom smútku
i samotný svah okolo stavby, ktorú ohro-
zuje svah a pod povrchom stekajúca
voda. Na mieste, ktoré bolo donedávna
zanešvárené vyhodenými kyticami a ven-
cami, vzniklo tridsaťštyri nových hrobo-
vých miest, ku každému bude prístup po
chodníku zo zámkovej dlažby. Do steny,

určenej pre popol zosnulých, sa bude dať
zasa uložiť stopäť urien. Na budúci rok sa
chystá druhá etapa týchto prác, ďalší
oporný múr poskytne priestor pre tristo
urien a ďalšie klasické hrobové miesta.
Riaditeľ mestského pohrebníctva Milo-
slav Hrádek však pokladá v tejto situácii
za dôležitejšie práve overenie nových
prvkov v architektúre než samotné hrobo-
vé miesta. Niekoľko desiatok či stoviek
miest bratislavský problém s pochováva-
ním nevyrieši, keď v súčasnosti zostávajú
na všetkých cintorínoch kapacity len na
sedem rokov. Aj preto sa pripravuje rozší-
renie cintorína v Podunajských Biskupi-
ciach za účasti miestnej samosprávy či

zriadenie urnovej steny na Ondrejskom
cintoríne.
Nový bratislavský cintorín by mal mať
podľa M. Hrádka plochu aspoň pätnásť
hektárov, aby mohol slúžiť najmenej päť-
desiat rokov. Vychádza to zo skúseností v
Ružinove, kde pribudne hektár hrobov
každé tri roky. M. Hrádek pokladá za
jedno z najvhodnejších miest plochu v
držbe mesta neďaleko starého vojenské-
ho cintorína v Petržalke. Než sa začne na
ňom reálne pracovať, chce si pohrebníc-
tvo overiť v praxi všetky moderné archi-
tektonické prvky pri obnove a rozširova-
ní jestvujúcich miest posledného odpo-
činku. (gub)

Pohár šumivého vína zadarmo
pre jednu osobu.

Hodžovo námestie 2
816 25 Bratislava

www.cpbratislava.sk

Adresa:............................................................
E-mail:.............................................................

CCeennaa  558800,,--  SSkk

� Každú nedeľu od 12.00 do 15.00 hod.
� Živá hudba

� Deti do 12 rokov zdarma
� Deti od 12 do 15 rokov 50% zľava

� Rezervácia: 5934 8011

CCeennaa  558800,,--  SSkk
�

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, 
že navrhovateľ Saint -Gobain Weber Terranova, s.r.o., 

Bratislava predložil zámer 
Výroba omietkových zmesí

Saint - Gobain Weber
Terranova, Bratislava

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 17.10.
do 7.11.2005 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 21.11.2005.
Miestom realizácie zámeru je  pozemok na ul. Stará Vaj-
norská,  k. ú. a MČ Bratislava - Nové Mesto, územný
obvod Bratislava III. Ide o zastavané a ostatné plochy, ktoré
patria navrhovateľovi a firme Technopol Bratislava. Uvede-
né územie je v súčasnosti využívané k priemyselným a
obchodným účelom. Účelom navrhovaného zámeru je
rozšírenie výrobného sortimentu omietkových zmesí a
modernizácia súčasnej výroby. Rozšírenie spočíva v novej
produkcii suchých omietkových zmesí. Nové výrobné linky
budú vybavené modernými zariadeniami, ktoré budú
spĺňať európske štandardy výroby omietkových zmesí.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia čin-
nosti: cca 02/2006 - 04/2010
Predpokladaný termín uvedenia do prevádzky:

06/2010

Dáme do prenájmu 
atraktívne obchodné

priestory v OD Centrum
Tel.: 0905 265 237
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Mýtny domček 
na pravom
brehu ožíva
PETRŽALKA
Mýtny domček na petržalskej strane
Starého mosta je už roky cieľom van-
dalov a sprejerov, zdá sa však, že sa im
začína vzďaľovať a približuje sa k
snom o jeho využití, ktoré majú všetci,
čo v tejto zóne hľadajú oddych.
V historickej budovičke bude štýlová
reštaurácia blízka Bratislavčanom sorti-
mentom i cenami, povedal Richard Byr-
tus, konateľ spoločnosti Eko-paleta,
ktorá Mýtny domček reštauruje. Jej štý-
lovosť bude spočívať vo výzdobe - na
stenách bude galéria pozostávajúca z
malieb a fotografií ilustrujúcich históriu
Starého mosta. Myšlienka o takomto
využití domčeka je stará už asi štyri roky,
tak dlho má spoločnosť domček v pre-
nájme, okrem administratívnych tu však
boli aj technické prekážky. 
Domček bolo potrebné predovšetkým
dokonale očistiť. Najspodnejšie podla-
žie, zhruba na úrovni parkoviska, malo
naspodu len hlinenú dlážku, v ostatných
miestnostiach bola špina a neporiadok,
svahy a celé okolie bolo v dezolátnom
stave a čo nerozbili jedni vandali, druhí
zaniesli vrstvami farebných nápisov. 
To už je minulosť. V súčasnosti je už
upravený svah vedľa domčeka, vybudo-
vaná  terasa, kde bude v sezóne sedenie,
vyriešená je aj otázka kanalizácie. Dom-
ček dostáva vonkajší náter, na ktorý pri-
budne antisprejerská vrstva. „Je to
drahé,“ komentuje tento krok R. Byrtus,
„ale veríme, že sprejerov znechutí, ak ich
nápisy nevydržia na stene ani deň. Nedá
sa ináč - existuje síce zákon, ale ten je na
tento druh vandalizmu neúčinný.“ Na
ochranu pred násilníkmi zasa budú dom-
ček strážiť mreže pred vchodom. Interiér
bude riešený v troch rovinách - v spod-
nom podlaží bude kuchyňa, z ktorej sa
bude občerstvenie dopravovať hosťom
malým výťahom.
Zdá sa, že domček, ktorý bol po niekoľ-
kých renováciách vždy obeťou vandalov,
má nádej na lepšie časy. (gub)

Biele BMW s papučou už mesiac nikomu
nechýba, blokuje však parkovacie miesto
STARÉ MESTO
V centre mesta, na Medenej ulici, už
mesiac odpočíva s „papučou“ na
ľavom prednom kolese biele BMW s
rakúskou poznávacou značkou NK 79
FL. Zdá sa, že nikomu nechýba, práve
tak ako mestským policajtom nechýba
oná „papuča“.
Dlhodobý nútený pobyt auta z kategórie,
ktorá patrí k najkradnutejším, vyvoláva
otázky: Nechýba mestským policajtom
papuča, nechýba majiteľovi auto, nie je
ukradnut alebo inak nesúvisí so zloči-
nom, oslovili mestskí policajti štátnu či
medzinárodnú políciu, veď toto nie je
bežná situácia?

Z Mestskej polície sme sa dozvedeli, že
je to bežná situácia. Stanovisko velenia
nám sprostredkoval hovorca Peter Pleva:
Mestská polícia registruje viacero prípa-
dov, keď je technický prostriedok (rozu-
mej „papuča“) založený na dlhšie a preto
je nesprávne hovoriť o chýbajúcej papu-
či. „Je predsa nelogické, aby sme len
preto, že vodič nepríde k svojmu vozidlu
v krátkom čase, papuču skladali a tvárili
sa, že je všetko v poriadku,“ znie úvaha
veliteľstva mestskej polície.
Mestská polícia s odstupom času zistila
na riaditeľstve polície Bratislava I, že
vozidlo nebolo ukradnuté, ani nebolo po
ňom vyhlásené pátranie. Vzhľadom na

to, že vozidlo je evidované mimo úze-
mia SR a niet prečo predpokladať, že je
spojené s trestnou činnosťou, ale že
majiteľ môže byť chorý, odcestovaný a
podobne, mestská polícia vraj nemá ani
dôvod, ani možnosť zisťovať osobu
zodpovednú za biele BMW prostred-
níctvom Interpolu. Rovnako nemôže
vzhľadom na súčasný právny stav toto
auto odtiahnuť.
Verejnosť by sa mohla upokojiť, že sa nič
vážneho nedeje. Vážna nie je ani strata
spôsobená na parkovnom. Vážne je len
to, že toto auto za mesiac znemožnilo na
chvíľu zaparkovať svoje auto desiatkam
iných vodičov. Gustav Bartovic

Nie je vylúčené, že majiteľ bieleho BMW s rakúskym evidenčným číslom v obave pred krádežou vozidla dal pri návšteve
Bratislavy prednosť bezpečnému parkovaniu za asistencie mestskej polície. FOTO - Oto Limpus

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

predložil zámer 
Obchodno-skladový 
objekt - Welington

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 14.10.
do 4.11.2005 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 21.11.2005.
Miestom realizácie zámeru je  pozemok s parc. číslom
23056/1, v priemyselnom areáli firmy Welington na Starej
Vajnorskej ceste 37, k. ú. a MČ Bratislava - Nové Mesto,
územný obvod Bratislava III. Lokalita, v ktorej sa pozemok
navrhovaný na výstavbu nachádza, tvorí územie medzi
komunikáciou Stará Vajnorská a železnicou. Účelom
navrhovaného zámeru je výstavba a prevádzka obchod-
no-skladového objektu s funkciami obchod, skladovanie,
parkovanie (48 parkovacích stojísk v garáži, 37 parkova-
cích stojísk na parkoviskách). 
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnos-
ti: cca 02/2006 - 09/2007

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV
- ženy na dlhodobé upratovanie 

domácností a firiem
- možnosť aj pre živnostníčky

Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788
www.domestica.sk

e-mail: domestica@ba.telecom.sk

Máte záujem zatepľovať dom 
a nemáte vo fonde opráv peniaze?

Správcovské 
bratislavské družstvo

Drobného 27, 841 01 Bratislava
Vám ponúka:

Komplexné zateplenia fasády domu
- Spracovanie projektu
- Finančné zabezpečenie formou výhodného úveru 

do 100% ceny (bez ručenia bytmi vlastníkov)
- realizáciu zateplenia,  záruka na práce na 10 rokov

Správu bytov a nebytových priestorov
Mandátnou zmluvou (pre spoločenstvo vlastníkov), 
alebo zmluvou o výkone správy so:

a) štandardnými službami
b) nadštandardnými službami
Mesačný poplatok  (jeden z najnižších na Slovensku):

BYT 126,- Sk + DPH, GARÁŽ  50,- Sk + DPH
Plus pre všetkých záujemcov:
- Sprostredkovanie predaja a prenájmu nehnuteľností
- Zimná údržba, upratovanie spoločných priestorov a bytov

Kontakt: Tel.: 02/6920 1702  Fax: 02/6446 3150 
sbd@nextra.sk,  Web: home.nextra.sk/sbd
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PETRŽALKA
NA STREČNIANSKEJ ULICI poli-
cajti zadržali troch mladých mužov krát-
ko po tom, ako pred zdravotným stredi-
skom fyzicky napadli 32-ročného Fran-
tiška. Trojica mužov ho pri bitke kopala
po celom tele, najstarší z útočníkov
vytiahol aj vreckový nožík, ktorým ho
pichol do nohy. S početnými zraneniami
ho hospitalizovali v nemocnici. 19-roč-
ného Lukáša, 18-ročného Juraja a 17-
ročného Petra vyšetrovateľ obvinil z
trestného činu ublíženia na zdraví spolu-
páchateľstvom. Hrozí im trest odňatia
slobody  až do troch rokov. Nie je vylú-
čené, že išlo o rasovo motivovaný sku-
tok, keďže bol napadnutý človek inej
farby pleti (Róm).
NA OSUSKÉHO ULICI horelo vozid-
lo Peugeot 206. Požiarny technik po
prvotnej obhliadke konštatoval, že vozid-
lo úmyselne podpálil neznámy páchateľ.
Prípad sa vyšetruje.

RUŽINOV
NA HERLIANSKEJ ULICI neznámy
muž vo veku asi 40 rokov lúpežne prepa-
dol pobočku Tatra banky. Muž predložil
pri jednej z priehradiek lístok, kde žiadal
peniaze. Tie mu pracovníčka banky však
hneď nedala. Muž sa pravdepodobne
zľakol, lístok jej vytrhol z ruky a vybehol
z banky. Pri prepadnutí nebol nikto zra-
nený a banke nevznikla žiadna škoda.
Lupič mal oblečené modré rifle, károva-
nú košeľu, na hlave čiernu šiltovku a
dioptrické okuliare. Polícia má k dispozí-
cii aj kamerový záznam z banky. Poboč-
ku Tatra banky na Herlianskej ulici v
tomto roku už raz prepadli. Pod hrozbou
zbrane žiadal v apríli páchateľ od pra-
covníčky peniaze. Suma, ktorú si odnie-
sol, nepresiahla 100-tisíc korún.

STARÉ MESTO
NA ŠANCOVEJ ULICI zadržali poli-
cajti mladého muža, ktorý sa vlámal do
tam zaparkovaného vozidla. 26-ročný
Michal si „vybral“ Citroën, na ktorom
rozbil zadné okno a z vozidla odcudzil
15-tisíc korún a rôzne doklady. Svoje
konanie musel vysvetľovať na policaj-
nom oddelení Nové Mesto - východ. Čelí
obvineniu z trestného činu krádeže, stí-
hajú ho na slobode.

VRAKUŇA
NA STAVBÁRSKEJ ULICI policajti
našli u 24-ročnej Lenky papierovú skla-
dačku obsahujúcu hnedý prášok. Pred-
viedli ju na oddelenie vo Vrakuni.

DEVÍNSKA NOVÁ VES
NA ULICI JÁNA SMREKA zastavila
policajná hliadka 40-ročného Romana,
ktorý so svojím autom VW Golf jazdil
po bratislavských uliciach napriek záka-
zu viesť motorové vozidlá. Svoje kona-
nie musel vysvetľovať na policajnom
oddelení v Devínskej Novej Vsi. Za
marenie výkonu úradného rozhodnutia
môže byť potrestaný až na dva roky
odňatia slobody. (ver)

Kaviarne
navštevovali
básnici i kartári
Kaviareň Luxor mala výhodnú polohu v
strede mesta na I. poschodí, odkiaľ je
dobrý výhľad. Bola to vlastne kombinácia
čitárne novín, klubu spisovateľov, ich pra-
covňa. Raz týždenne, vo štvrtok, sa meni-
la na hudobnú kaviareň.
Na prízemí bola Slovenská reštaurácia, kde
občas pripravoval pre uzavretý okruh priate-
ľov atraktívne pokrmy básnik Rudolf Fabry.
Ešte dnes sú na jedálnych lístkoch uvedené
pokrmy nazvané podľa Fabryho - a la Fabry.
Dnes je táto kaviareň devastovaná, zrušená.
No uvidíme, čo nám prinesie budúcnosť po
rekonštrukcii. Na Hviezdoslavovom námes-
tí, kde je Národné divadlo, boli aj kaviarne
Stahl a Park, kde sa večer pri hudbe tancova-
lo. Na Štúrovej ulici bola a je kaviareň Bláha,
t. č. Krym v hoteli toho istého mena. Bláho-
vu kaviareň navštevovali umelci Emo Bohúň
s priateľmi, neskôr maliar Štefan Bednár.
Ekonomicky patrila k tomuto hotelu blízka
záhradná kaviareň nazvaná Záhrada umelcov
v bezprostrednom susedstve budovy Ume-
leckej besedy na Dostojevského rade pri
moste cez Dunaj.
V mnohých kaviarňach sa hrali karty, a to do-
volené aj zakázané hazardné hry. Viem, že sa
hrali taroky, preferans, žolíky, mariáš, šnap-
ser, ktorý hrával s priateľmi aj môj profesor
Ladislav Dérer. Môj otec chodil hrať šachy
do Savojky a do kaviarne Grand v 11-
poschodovom dome bývalého veľkomäsiara
Manderlu. Sem chodili hrávať aj šachoví
majstri, ako Dr. Ujtelky a ženský lekár Dr.
Ramharter. Otec bol dobrý šachista, hrával
ešte ako 83-ročný.
V kaviarni Grand mal v istom čase svoj hlav-
ný stan aj básnik Emil Boleslav Lukáč. Vída-
val som ho vysedávať v Grande s maliarom
Jankom Alexym, s filatelistami, ale aj s mo-
jím otcom. Bolo to v päťdesiatych rokoch,
keď zle znášal odstrčenie ako básnik a poli-
tik, nesmel publikovať a bol bitý totalitným
režimom. Rád som počúval jeho spomienky
na potulky Parížom, ako aj jeho obdivuhod-
né znalosti francúzskej poézie, z ktorej prelo-
žil viac diel. Trvalo to dvadsať rokov, kým
mohol hlavu trochu vztýčiť a stúplo jeho
sebavedomie. Malá kaviareň Regina bola na
poschodí budovy oproti Domu obuvi na Hur-
banovom námestí. Kaviareň Lýra bola na
rohu Nedbalovej a Klobučníckej ulice.
Kaviareň Patria bola v susedstve kina Hviez-
da a kaviareň Korzo na rohu Rybného
námestia a Hviezdoslavovho námestia. Obe
boli nočné kaviarne, navštevovali ich najmä
Venuše, vykonávajúce najstaršie remeslo, ich
partneri dohadzovači a ochrancovia, tzv.
pasáci. Imrich Sečanský

(Z knihy Spomienky a vyznanie lekára,
Bratislava 1997)

(Pokračovanie nabudúce)

Dom pekára Mayera na Panenskej ulici
Panenská ulica bola situovaná na okra-
ji stredovekého predmestia tesne pri
jeho valovom opevnení, ktoré bývalo
spevnené palisádami. Ulica sledovala
priebeh opevnenia. Zo začiatku sa tam
nachádzali záhrady mešťanov a hos-
podárske stavby kláštorov a iných cir-
kevných inštitúcií. Postupne sa tam
nasťahovali mešťania aj šľachtici.
Slovenský názov ulice vznikol nepres-
ným prekladom z nemeckého výrazu
„Nonnenbahn“. Správnejší, ale ťažko
vysloviteľný názov by bol „Ulica mní-
šok“. Krátky čas na prelome 19. a 20. sto-
ročia niesla ulica meno Mateja Bela.  K
stálym obyvateľom ulice patrili ešte v 20.
storočí aj príslušníci najdôležitejšej  uhor-
skej magnátskej rodiny grófov a kniežat
Pálffyovcov. 
K mimoriadne potrebným remeslám
patrilo v minulosti pekárstvo. Skoro v
každej ulici žil pekár, ktorý svojím čer-
stvým tovarom denno-denne zásoboval
obyvateľov blízkych domov a ulíc. Aj na

terajšej Panenskej ulici bol pekár potreb-
ný.  V druhej polovici 19. storočia sa sem
prisťahoval pekár a cukrár Philipp Mayer,
ktorý pochádzal z nemeckého Gunzen-
hausenu. Pekári a cukrári sa v tom čase
priam pretekali s umelcami: ich výrobky
museli byť čo najozdobnejšie (okrem
toho, že museli výborne chutiť!). Philipp
Mayer bol zrejme úspešným podnikate-
ľom. Okolo roku 1880 si mohol dovoliť
svoj malý starý dom na Panenskej zbúrať
a nahradiť ho novostavbou podľa vtedaj-
šieho vkusu. Ako vyzeral jeho pôvodný
dom, nevieme, bol však pravdepodobne
prízemný, situovaný medzi rozľahlým
meštianskym domom z polovice 18. sto-
ročia (vpravo) a klasicistickým obytným
palácom z konca 18. storočia (vľavo).
Oproti domu vyúsťovala ulička vedúca k
starému evanjelickému cintorínu a lýceu,
na nároží ktorej stál od sedemdesiatych

rokov 18. storočia „malý“ evanjelický
kostol, slúžiaci veriacim maďarskej a slo-
venskej národnosti.  Dom pekára Mayera
dostal na fasádu ozdoby pripomínajúce
stavby francúzskeho baroka. V štukových
kartušiach nad oknami prvého poschodia
možno dodnes čítať písmená P a M -
monogram majiteľa. Autor projektu nie je
známy. Vnútro domu s podkovovitým
schodiskom naľavo od vstupnej chodby
pri jej vyústení na nádvorie opakuje
obvyklú pôdorysnú situáciu vo vtedajších
remeselníckych domoch. Dielňa a pec
stáli pravdepodobne na nádvorí, za kto-
rým bola ešte pomerne dlhá úzka záhra-
da. 
V dome svojich starých rodičov sa 13.
októbra 1905, teda práve pred sto rokmi,
narodila Alžbeta Mária Terézia Mayero-
vá, neskôr vydatá Güntherová, výtvarníč-
ka, dizajnérka, pamiatkarka, muzeologič-
ka, pedagogička, spoluzakladateľka slo-
venskej umenovedy. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus

Vo Vrakuni október praje miestnej kultúre
VRAKUŇA
Pre túto mestskú časť sa asi stane prvý
október magickým dátumom - v tento
deň tu otvorili Centrum detskej tvori-
vosti a zároveň si pripomenuli, že na
deň presne po roku otvorili zrekon-
štruované Pohybovo-tanečné centrum.
Za krátky čas od rozhodnutia poslancov
využiť nepotrebné objekty bývalej mater-
skej školy na Bodvianskej ulici stihla
samospráva budovu zrekonštruovať, pri-
čom na celú akciu stačilo 1,9 milióna
korún. Preniesli sem tvorivé aktivity z
centra Tallin - v novom objekte je k dis-
pozícii nielen hrnčiarsky kruh, ale aj

vypaľovacia pec, vyučujú sa tu rôzne
výtvarné techniky, ale je tu priestor aj pre
hudobné kurzy a dramatické či folklórne
aktivity detí. V staršom „bratovi“ tohto
zariadenia na Železničnej ulici (zrekon-
štruovali ho za 2,5 milióna) od prvého
októbra 2004 majú zázemie pohybovo-
tanečné aktivity. Pôsobí tu detský drama-
tický súbor Rarášok, ktorý sa s autorským
muzikálom umeleckého šéfa Jozefa
Holeka „Prachy, drogy“ dostal až do pro-
gramu STV, prichýlili pod svoju strechu
folklórny súbor Dopravár, priestor tu
majú deti zo súkromnej umeleckej školy,
ktorá sa profiluje ako tanečná, občianske

združenie Elastik žijúce hip-hopom, i
ľudová hudba Jarabina. V programe sa
nájde aj okienko pre kalanetiku a jogu
dospelých obyvateliek štvrte.
Vrakuňa sa však nevzdala ani Domu kul-
túry Tallin - teraz je v ňom priestor pre
školské kluby vrakunských základných
škôl. Na popoludnia tam pre nich pripra-
vujú filmové predstavenia, discohry a
súťaže. A nebudú sa musieť túlať po uli-
ciach ani neskôr, keď vyprší nájom na
Tallin, pretože záujmovým činnostiam
detí bude slúžiť veľká sála práve budova-
ného viacúčelového objektu na Poľno-
hospodárskej ulici. (gub)

CChhoorríí  ss  bbeerrccoovvýýmmii  vvrreeddmmii,,  pprreelleežžaanniinnaammii,,  aallee  aajj
lluuppiieennkkoouu  aa  aattooppiicckkýýmm  eekkzzéémmoomm  ččii  pplleessňňoovvýýmm  oocchhoo--
rreenníímm  kkoožžee,,  nneecchhttoovv,,  ppaarraaddeennttóózzoouu  aa  vvaaggiinnáállnnyymmii
mmyykkóózzaammii  mmaajjúú  nnoovvúú  ššaannccuu  nnaa  uuzzddrraavveenniiee..  PPoommááhhaa  iimm
uunniikkááttnnaa  „„mmúúddrraa  hhuubbaa““  PPyytthhiiuumm  oolliiggaannddrruumm..  AA  ččíímm  jjee
uunniikkááttnnaa??  SSvvoojjoouu  eennzzyymmaattiicckkoouu  aakkttiivviittoouu  aalleebboo  pprriiaa--
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oocchhoorreenníí  zznniiččíí  aa  ppoottoomm  ssaammaa  zzaahhyynniiee..

„Múdru hubu“ Pythium oligandrum používame na ber-
cové vredy a diabetické nohy už niekoľko rokov. Jej
enzymatické schopnosti nám ránu čistia, odstraňujú
nekrózy, znižujú, až zastavujú výtok sekrétu,  odstraňu-

jú prenikavý pach a utlmujú bolesť. Hlboké rany sa
postupne vyplňujú až do úplného zacelenia, upresňuje
mikrobiológ Pardubické nemocnice Karel Mencl.
Pán Anton sa už pripravoval na chirurgický zákrok.
Dlhú dobu trpel bercovými vredy na pravej nohe a aj
keď sa lekárom niekoľkokrát podarilo rany zaceliť, vždy
se vrátili. Naposledy pred desiatimi rokmi. Od tej
doby nič nepomáhalo. V januári sa dočítali o „múdrej
hube“ a po niekoľkých aplikáciách mu ošetrujúca pri-
márka povedala: „Čo sa stalo? Zázrak?“
Dnes pán Anton  stále chodí po svojich a bercový vred
ustupuje. Asi práve preto reportéri JOJ-ky odvysielali
26.9. v Črepinách jeho príbeh.

Otvorený bercový vred, latinsky „ulcus cruris“, je pre
svoju početnosť najzávažnejším dôsledkom žilných
porúch. V okolí dlhodobo sa nehojacej rany je koža
tvrdá, tmavá a rana je sprevádzaná bolesťou, výtokmi
a pachom. Otvorený bercový vred je výsledkom dlho-
dobo porušeného zásobovania kože živinami. Môže sa
rozšíriť po celej dolnej oblasti lýtka a vo vážnych prí-
padoch dochádza aj k chirurgickému zákroku. Pacien-
tom spôsobuje nielen zdravotné, ale hlavne psychické
problémy, ktoré ich vylučujú zo spoločnosti.“ tvrdí
primár Stuchlík .
Prípravky s „múdrou hubou“ sú: Biomycosin pre
potlačenie nepriaznivého mikrobiálneho osídlenia rán

kože pri preležaninách a bercových vredoch a pre sti-
muláciu ich hojenia. Biodelta kúpele a Biogama krém
proti Psoriasis vulgaris a Dermatitis atopica, Biodeur
eliminuje vláknité mykózy na nohách a pod nechtami
na nohách, Bio Block proti mykózam nechtov na
rukou, Bio Plus proti paradentóze a zápalom úst, Feel
Fresh pri vulvovaginálnych mykózach. 
Prípravky s Pythium oligandrum, triedy Chromista-
Stramenopila  dostanete v lekárňach . Ak máte otázky,
radi Vám odpovieme na našej infolinke 0905437107,
e-mail: vviittaammaaxx@@sszzmm..sskk, Pozri aj wwwwww..ppyytthhiiuumm..cczz,
wwwwww..bbiioopprreeppaarrááttyy..cczz, alebo na wwwwww..jjoojj..sskk//ttvvaarrcchhiivv -
Črepiny 26.9.05 Múdra huba.

KKoonniieecc  rreezzaanniiuu  nnôôhh
ZZáázzrraakk  pprrii  bbeerrccoovvýýcchh  vvrreeddoocchh??  NNiiee!!  NNiiččíí  iicchh  mmúúddrraa  hhuubbaa
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BRATISLAVA
Keď sa po vyžrebovaní základných
skupín futbalovej Ligy majstrov hovo-
rilo o šanciach Artmedie Bratislava na
bodový zisk, najčastejšie sa spomínali
tri-štyri body, optimisti hovorili opatr-
ne o šiestich. Na väčší počet dokonca
veľmi nemysleli ani hráči, za všetkých
napríklad útočník Juraj Halenár:
„Úprimne, čakal som zisk takých pia-
tich-siedmich bodov.“
Petržalčania odohrali v H-skupine presne
polovicu stretnutí a nielen celé Slovensko,
ale aj drvivá väčšina Európy je v šoku.
Slovenský majster má na svojom konte
štyri body a všetky štyri získal na ihri-
skách súperov. A to ho ešte doma čakajú
dvaja relatívne najschodnejší súperi -
Rangers a Porto.
Posledný bodový zásah prišiel v Glasgo-
we, kde si Petržalčania najmä vďaka fan-
tastickému brankárovi Jurajovi Čobejovi
(na fotografii) vybojovali bod a namiesto
skromných predpovedí o „aspoň nejakom
bodovom zisku“ sú tu úvahy o tom, že
Artmedia môže pomýšľať na postup do
ďalšej fázy najprestížnejšej klubovej súťa-
že na svete!
Veľa naznačí už najbližší duel tímu z
Petržalky, ktorý sa hrá v utorok 1.
novembra na Tehelnom poli. Súperom

Artmedie budú práve Jazdci z Glasgowa,
mužstvo zo slávneho Ibrox Parku, kde
Artmedia získala minulý týždeň cenný
bod. Stretnutie sa začína o 20.45 h a tré-
ner Vladimír Weiss už v Glasgowe vyja-
dril želanie, aby ľudia prišli a podporili
jeho zverencov: „Osobne sa na odvetu
velmi teším, dúfam, že bude vypredané a
že opäť urobíme divákov šťastnejšími.
Očakávam iné stretnutie ako to, čo sa

hralo v Škótsku. Ak chce Rangers mys-
lieť na postup, musí hrať na víťazstvo.
Vyhrať však budeme chcieť aj my, takže
to bude zaujímavé.“
Tréner Rangers Alex McLeish netajil po
prvom zápase sklamanie: „Dnes sme mali
vyhrať a neboli sme od toho ďaleko.
Vypracovali sme si veľa šancí, ktorých
nepremieňanie sa v tejto súťaži rýchlo
vypomstí. V prvom polčase sme hrali
veľmi dobre, aj keď sme potrebovali
niektoré úseky na zbieranie čerstvých síl,
po prestávke už boli fázy, keď sa nám aj
vinou zranení darilo menej. Artmedia
potvrdila, že jej úspech v Porte nebol
náhodný, má kvalitný tím a doma bude
určite nebezpečná. V Bratislave nás čaký
tvrdý boj, obaja súperi vedia, že im
pomôže len víťazstvo, kto vyhrá, ten
získa pred ďalšími mužstvami veľkú
výhodu.“
Ešte hlasy dvoch petržalských hráov -
Braňo Fodrek: „V Glasgowe sme boli
spokojní aj s remízou, doma však urobíme
všetko pre víťazstvo! Veríme, že bude
vypredané a že nám diváci utvoria atmo-
sféru podobnej tej z Glasgowa.“ Lukáš
Hartig: „Dúfam, že zvíťazime, určite však
nesmieme prehrať. Rangers sú mužstvom,
s ktorým sa dá zvíťaziť!“ (mm)

FOTO - TASR

Do Bratislavy príde mužstvo, ktorému
drží palce polovica všetkých Škótov

Pred finále
tenisového
challengeru
BRATISLAVA
Prípravou na decembrové finále Davi-
sovho pohára tenistov bude novem-
brový turnaj challengerovej série ATP
Tatra banka Open. To, že bude prípra-
vou na vyvrcholenie s Chorvátmi,
potvrdil aj záujem našej elity, ktorá sa
bez výnimky predstaví v Národnom
tenisovom centre.
V týždni od 7. do 13. novembra bude teda
na kurtoch Sibamac Arény bojovať o
víťazstvo aj štvorica Hrbatý, Beck, Kuče-
ra, Mertiňák. Pre prvých dvoch pripravili
organizátori voľné karty, ak to bude treba,
použijú sa aj pre Mertiňáka s Kučerom.
Aby bola príprava čo najdokonalejšia,
hrať sa bude na totožnom povrchu, ako v
decembri. Znamená to, že na palubovke
bude Premier Court, len o niečo pomalší
ako bol proti Argentíne a o niečo rýchlej-
ší ako s Holandskom. Dotácia turnaja je
100-tisíc dolárov, kvalifikácia je v sobotu
a nedeľu 5. a 6. novembra, hlavná súťaž
sa začne v pondelok 7. novembra o 11. h,
od piatku do nedele sa začína o 14. h.
Finále je na programe v nedeľu, v pria-
mom prenose ho odvysiela Markíza, čo
tiež naznačuje nebývalý boom tenisu na
Slovensku... Vstupné bude od pondelka
do piatka 50 Sk, finále si môžete pozrieť
na stovku a kapacita haly na turnaj bude
už 4-tisíc miest, čo znamená kapacitu na
duel s Chorvátmi. Okrem slovenskej
špičky sa diváci môžu tešiť napríklad na
desať hráčov prvej svetovej stovky, ak
budú hrať Hrbatý s Beckom, bude ich
dvanásť. Z mien sú najzaujímavejšie
Angličan Murray, Francúz Dupuis,
Holanďania Sluiter, Vessels, Cyperčan
Baghtadis, na čakačke je aj známy Švéd
Enqvist: „Ten je zatiaľ tretí pod čiarou pre
hlavný turnaj,“ prezradil generálny sekre-
tár STZ Igor Moška. (mm)

Olympiáda bez
slovanistov
BRATISLAVA
Tréner slovenskej hokejovej reprezen-
tácie František Hossa minulý týždeň
určil nomináciu 51 hokejistov na
olympiádu v Turíne. 
Fanúšikovia Slovana však márne pátrali
po hráčovi z Bratislavy, do polstovky hrá-
čov sa nevošiel ani jeden hokejista mo-
mentálne obliekajúci slovanistický dres.
Z najvyššej domácej súťaže sú v nej len
dvaja Nitrania a jeden Košičan. (mm)

Hokejový 
majster 
konečne vyhral!
BRATISLAVA
Pre neznalého veci je titulok možno
čudný, veď čo už zaujímavé môže byť
na tom, že minulosezónne najlepšie
mužstvo vyhralo, no v prípade nedeľ-
ňajšieho víťazstva belasých to stojí za
zmienku. 
Hokejisti Slovana totiž zažili nedávno
sériu, akú si už dávno nepamätajú. Štyri
prehry po sebe, jedna dokonca viac ako
hanebná, 3:7 na ľade slabučkého Marti-
na, poriadne rozvírili dianie v kabíne
majstra. Po štvrtej prehre, doma s
Popradom, sa dokonca začalo hlasnejšie
hovoriť o zmene na trénerskej lavičke.
Nedeľňajšie víťazstvo v Skalici 3:1
však vrátilo dianie v klube do relatívne-
ho normálu. „Už pred stretnutím som
tvrdil, že sem ideme vyhrať a som rád,
že sa nám to podarilo. Víťazstvo je
cenné najmä psychicky, verím, že odte-
raz sa nám bude lepšie dýchať,“ povedal
po stretnutí spokojnejší tréner Slovana
Josef Augusta.
Už predtým však prišlo v slovanistickej
kabíne k niektorým zmenám. Keďže s
Bratislavou sa rozlúčil obranca Petr
Buzek, funkcionári rýchlo hľadali posi-
lu. Našli ju v ďalšom českom bekovi
Davidovi Kudělkovi, tridsaťročnom
hráčovi, ktorý už raz v Bratislave pôso-
bil. V sezóne 1997/1998 obliekal dres
Danubie. Do Slovana však prišiel z
Třinca, predtým pôsobil v Přerove,
Hradci králové, Olomouci, Třinci, Znoj-
me, hral však aj za oceánom a v Nemec-
ku. „Kudělka je robustný hráč a mal by
zaceliť medzeru po Buzekovi,“ vyhlásl
generálny manažér Slovana Maroš
Krajči. (mm)

V lige zaváhal
len Inter
BRATISLAVA
V najvyššej futbalovej súťaži sa brati-
slavským tímom darí so striedavými
úspechmi.
Artmedia naháňa vedúcu Trnavu a v
poslednom kole si bez problémov pora-
dila v Dubnica (vyhrala 2:0), horšie
skončil Inter, ktorý prehral práve v
Trnave 0:3 a stále je namočený do boja
o záchranu. Dôležité víťazstvo dosiahol
v druhej lige Slovan, ktorý gólom Pol-
gára z poslednej minúty zdolal doma
Senec a nestratil kontakt s tímami na
postupových priečkach! (mm)

Skvelé: Artmedia ide bojovať o postup
do ďalšej fázy futbalovej Ligy majstrov!

BRATISLAVA
Byť priaznivcom Rangers nie je o
fanúšikovstve, ale o náboženstve! Kto
fandí Jazdcom, ten patrí do jednej z
dvoch rovnako veľkých polovíc Škót-
ska. O druhej tiež niet pochybností - to
sú fanúšikovia Celtiku. Nech sa páči,
vizitka jedného z dvoch najslávnejších
škótskych klubov:
Rangers vznikol v roku 1872, doteraz
získal 51 ligových titulov, 31 škótskych
pohárov, vo svojej vitríne má aj 24 ligo-
vých pohárov. Pohár víťazov pohárov sa
mu podarilo vyhrať v roku 1972. Štadión
v Ibrox Parku má kapacitu 50 577 miest,
z toho je 50 467 na sedenie. Po rekon-
štrukcii v roku 1991 patrí medzi 12 naj-
krajších futbalových stánkov Európy, no
nikdy sa už neprekoná rekordná návšteva
z roku 1939, keď derby s Celtikom sle-
dovalo 118 567 fanúšikov!
Medzi fanúšikmi Rangers a Celtic je už
dlhé desaťročia nezmieriteľná rivalita.

Obe mužstvá majú v meste svoje vlastné
obchody, kam nikdy nevkročí noha fanú-
šika súpera a kde nenaájdete nič, čo by
ho pripomínalo. Jedinou výnimkou
môžu byť fotografie znázorňujúce naj-
slávnejšie víťazstvá nad rivalom, prípad-
ne strelecké úspechy hviezd jednotlivých
tímov, na ktorých býva aj postava súpera,
väčšinou v dosť skľučujúcom momen-
te...
Rangers hrá v pohárovej Európe už 45.
sezónu a jeho najväčším úspechom
zostáva víťazstvo v Pohári víťazov pohá-
rov v roku 1972. V Lige majstrov sa mu
už darí oveľa menej, ani raz sa nedostal
zo základnej skupiny a po remíze s
Artmediou začínajú byť škótski novinári
pesimistami aj v tomto ročníku... Do
základnej skupiny išli Rangers cez
cyperskú Famagustu, ktorá v roku 1999
zastavila Slovan v predkole Ligy majs-
trov, najväčšou hviezdou tímu je Chorvát
Pršo, bývalý kanonier AS Monaco.

Glasgowský Rangers a Bratislava sa už
stretli pred 45 rokmi. V sezóne
1959/1960 reprezentovala Českoslo-
vensko v Európskom pohári majstrov
Červená Hviezda Bratislava, ktorá sa po
vyradení FC Porto (!) dostala do dvojzá-
pasu s Rangers. Prvý súboj vyhrali Jazd-
ci doma 4:3, keď sa československý maj-
ster sťažoval na hrubú, miestami až bru-
tálnu hru súpera. Odveta priniesla možno
ešte väčší boj a pamätníci dodnes tvrdia,
že keby sa Červenka pokúsila presadiť
vlastným technickým futbalom, pokojne
mohla ísť ďalej ona. Československý
majster však prijal hodenú rukavicu, spo-
ľahol sa na hlavne na bojovnosť a zápas
podľa toho vyzeral. Konečný stav 1:1
nakoniec hosťom stačil a sen ČH o
postupe sa rozplynul ako hmla nad
Dunajom.
V utorok 1. novembra od 20.45 h je teda
čas na odvetu a každý fanšik Artmedie
by mal byť pri tom! (mm)
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November bude
opäť v znamení
fotografie 
MESIAC FOTOGRAFIE
Viac ako tri desiatky vernisáží fotogra-
fických diel čakajú Bratislavčanov v
mesiaci november, pre znalcov a obdi-
vovateľov fotografie už pätnásť rokov
známeho aj ako Mesiac fotografie. 
Od 4. novembra až do 4. decembra sa teda
môžete pri potulkách umeleckou Bratisla-
vou zastaviť pri menách ako Andrej Bán,
Tibor Huszár, Milota Havránková, Jiří
Křenek, Tibor Hajas, Erich Lessing, Vik-
tor Fischer & Alena Dvořáková, Alexan-
der Nikiporets, Manuel Sonseca a ďalších,
aby ste sa pokochali obrázkami, ktoré
jediné sú schopné zastaviť čas a sprostred-
kovať realitu v jej najjemnejšej, ale často
aj najkrutejšej či najparadoxnejšej podo-
be. Nikto nepochybuje o tom, že fotogra-
fia je nenahraditeľný fenomén. A ak sa aj
nájdu opovážlivci, ktorí by chceli vo svete
počítačov spochybniť silu obrázku na
papieri a jeho schopnosť rozplakať či
rozosmiať, po Mesiaci fotografie pravde-
podobne zmenia názor. 
Tento rok sprevádza festival aj Diacon-
cert, ktorý sa uskutoční 2. novembra o
20.00 v klube Babylon, YMCA. Organi-
zátori podujatia sa rozhodli, že požiadajú
známe slovenské hudobné mená (Maroš
Hečko, Marcel Buntaj, Andrej Šeban a
Martin Burlas), aby svojou hudbou opísa-
li pocity, ktoré sa ich zmocňujú pri pohľa-
de na fotografie umelcov z Česka, Poľska
a Maďarska. (dš)

Umenie z Viedne
do Bratislavy
a späť
VÝSTAVA
V Bratislave a vo Viedni sa v sobotu 5.
novembra uskutoční umelecké poduja-
tie zamerané na výtvarné diela žiakov
a majstrov Künstlerische Volkshoch-
schule Wien a „partnerskej školy“ -
Stredisku kultúry na Vajnorskej 21. 
Výtvarné diela oboch ustanovizní budú
prezentované na vernisáži výstavy Upro-
stred Európy v sobotu 5.11. o 13.00 v
Stredisku kultúry na Vajnorskej. O päť
hodín neskôr, o 18.00 bude vo viedenskej
Künstlerische Volkshochschule sprístup-
nená výstava diel z ateliéru neprofesio-
nálnych výtvarníkov, ktorí pôsobia v
novomestskom Stredisku kultúry. Výsta-
vy je možné v oboch mestách navštíviť aj
v nedeľu 6.11. od 10.00 do 18.00 h a
potom až do 19.11. od pondelka do sobo-
ty v tom istom čase. Cez víkend 5. a 6.
novembra budú pri tejto príležitosti
medzi Viedňou a Bratislavou zadarmo
premávať  autobusy - miestenky si treba
zaobstarať vopred u organizátorov. (dš)

Hubička alebo
veselo-vážny
spor o bozk 
OPERA
Čo viac si môžete v nedeľu popoludní
želať, ako chvíle strávené s Hubičkou
v umeleckom prevedení Bedřicha
Smetanu. Opera SND vám túto mož-
nosť poskytne 6. novembra o 17.00.h.
Je to príbeh mladého vdovca Lukáša,
ktorý sa onedlho po smrti svojej manželky
zaľúbi do šarmantnej Vendulky. Tá sa mu
však z úcty k nebohej zdráha dať pri
zásnubách bozk. Lukáš trucovito flirtuje s
inými ženami a citlivá Vendulka nachádza
útočište v lone prírody. Napokon prchký
vidiečan prosí o odpustenie a šťastnému
happyendu nestojí nič v ceste. Jemný
lyrický úsmev príbehu i jeho rustikálna
idyla dostáva zásluhou majstrovskej Sme-
tanovej hudby hlbšie významy. Zaznie i
tragický podtón a nechýbajú hudobné
obrazy tajuplnej farebnosti a baladickosti,
ako napríklad prekrásny zbor pašerákov v
druhom dejstve opery.
Práve vážne tóny Smetanovej Hubičky
inšpirovali režiséra Pavla Smolíka k
snahe pozrieť sa na toto majstrovské dielo
českej klasiky trochu inými očami. Jeho
inscenácia mala premiéru v máji 2003.
Hudobne operu naštudoval Jaroslav
Kyzlink, ktorý bude stáť za dirigentským
pultom i v predstavení 6. novembra. V
hlavných úlohách sa predstavia Klaudia
Račic-Derner, Michal Lehotský, Pavol
Remenár, Juraj Peter a Monika Fabiáno-
vá spolu s Martinkou Masarykovou. (bh)

Vzťahy v podaní
českej hereckej
elity
DIVADLO
Kultovým rozprávaním o českom
divadle nazvali organizátori dvanásty
ročník festivalu České divadlo, ktorý
sa uskutoční od 3. do 11. novembra v
Štúdiu L + S. 
S miernou nadsázkou možno povedať, že
do Bratislavy zavíta česká divadelná špič-
ka. Ako inak označiť napríklad kombiná-
ciu severského dramatika Henrika Ibsena
spolu s režisérom J.A. Pitínským, ktorý sa
režijne zhostil jeho svetoznámej Nory a
inscenoval ju v Divadle 7 a půl Kabinet
Múz z Brna. Ďalej spomeňme Martina
Sharmana s jeho epizódou z konca života
slávnej tanečnice Isadory Duncanovej, v
réžii Alice Nellisovej so Zuzanou
Bydžovskou v hlavnej úlohe. Neprehliad-
nuteľný je aj Thomas Bernhard s hrou U
cíle, v réžii Arnošta Goldflama s Danielou
Kolářovou, Vandou Hybnerovou a Sašom
Rašilovom. Manželské vraždení Erica-
Emmanuela Schmitta je zas názov hry o
súboji v ktorom ide o život. (dš)

Taliansko vo fotografii - jedinečná krajina
temperamentu, pohostinnosti i násilia
VÝSTAVA
Prechádzka výstavou Jedinečná kraji-
na, Taliansko fotografie 1900 - 2000 je
dobrodružnou cestou talianskym tem-
peramentom, neopakovateľnou prí-
rodnou scenériou, návštevou lahod-
ných morských zátiší, ale aj poznaním
tmavočiernych tieňov vojny, hospo-
dárskeho nedostatku, násilia a fašistic-
kej propagandy. 
Keďže ide o fotografický súhrn dejín
Talianska jedného storočia, nevyhnú sa
mu ani fotografie z erotických scén novo-
dobých show, zámerne cielených na divá-
ka, ktorý obľubuje nahotu. Paradoxnosť
množstva tvárí civejúcich (v prípade
mužov) a hystericky sa smejúcich (v prí-
pade žien) pri pohľade na jedno polonahé
telo opačného pohlavia, evokuje pocity
úsmevné, ale aj chápajúce. To sú však len
jedny z mála erotických fotografií na
výstave. Ostatné skôr zachytávajú
Taliansko ako krajinu v rozvoji, napredu-
júcu a výnimočnú svojim naturelom, tech-
nickými vymoženosťami aj ako krajinu
nádherných miest a malebných dedín. 
Výstava inštalovaná v Slovenskej národ-
nej galérii - Esterházyho paláci je putovná
a obsahuje 240 čiernobielych a 140 fareb-
ných fotografií. Na svojej ceste už navští-
vila viac ako päťdesiat miest v Taliansku,
Európe, Južnej Amerike a v Afrike. Ide o
súbor najkrajších fotografií najslávnejších
predstaviteľov modernej fotografie ako
Alinari, Brogi, Sommariva, Primoli,
Capa, Cartier-Breson či Strand a jej kurá-
torom je Cesare Colombo. Výstava vznik-
la v archívoch Fratelli Alinari, najstaršej
spoločnosti pôsobiacej v oblasti fotografie
na svete. Expozícia výstavy je inštalovaná
podľa jednotlivých častí tak, ako ich de-
jinne zachytávajú známi fotografi. Od pa-
nenských miest krajiny, z čias, keď ešte na

niektoré územia nevkročila ľudská noha,
či nesiahla ruka, cez stopy po človeku,
obrábanie pôdy, ďalej pohľadom na mes-
tá, ale aj za dvere každodenného života
Talianov. Neobchádza ani pracoviská, kde
naši temperamentní európski spolupútnici
trávia väčšinu pracovných dní, zastaví sa
aj v kaviarňach, ktoré Taliani tak veľmi

milujú, veď kde inde by rozoberali vášni-
vé politické témy. Komunikácia je vôbec
základom talianskeho životného štýlu a na
tento spôsob je inštalovaná aj výstava v
Esterházyho paláci. Komunikuje s divá-
kom na všetky možno spôsoby a umožňu-
je mu spoznať Taliansko všetkých tvárí.
Benvenuti in Italia! Dáša Šebanová

Erasmus 2: Priatelia dozreli a sú späť
FILM
Francúzsky režisér Cédric Klapisch je
pravdepodobne muž, ktorý má okolo
tridsať rokov. Dokonale totiž rozumie
mladým mužom tesne po tridsiatke.
Dokazuje to aj vo svojom najnovšom
filme Erasmus 2 alebo Priatelia sú
späť, voľnom pokračovaní úspešného
filmu Erasmus alebo Priatelia po špa-
nielsky. Ak je Cédric Klapisch štyrid-
siatnik alebo nebodaj päťdesiatnik,
klobúk dole pred jeho majstrovstvom a
empatiou, schopnosťou vcítiť sa do
pocitov tridsaťročného Xaviera.
Priatelia sa presťahovali. Ich domovom
už nie je spoločný byt v Barcelone, žijú v
Paríži, Londýne a v Petrohrade. Xaviero-
vi (opäť Romain Duris) sa splnil sen a
stáva sa spisovateľom. Či skôr píšucím
autorom. Zisťuje totiž, že jedna vec je

túžba písať zmysluplné a kvalitné texty a
druhá vec živiť sa písaním, to znamená
uspokojiť túžbu po dopyte. Tá totiž
vôbec nesúzvučí s jeho umeleckými
ambíciami. A tak Xavier píše príbehy z
červenej knižnice, aj keď vie, že realita je
celkom iná a stále hľadá ženu svojho
života. Hlavným plusom režiséra Klapi-
scha je, že nechá svojich hrdinov, aby
slobodne tápali v mútnych vodách patr-
nerských vzťahov, až kým nedospejú k
brehu, kde vyviera čistý prameň. Kla-
pisch nechce, aby sa jeho hrdinovia trápi-
li, alebo aby nebodaj trpeli, ale dovolí,
aby boli ľudskými bytosťami v každom
slova zmysle, so svojimi radosťami, ale
aj neistotou a trápeniami. Povedané ústa-
mi Wendy (Kelly Reilly) „milujem ťa
takého, aký si, aj s tvojimi chybami, neis-
totami, váhaním a potknutiami.“ A tak

Xavier prechádza od ženy k žene, tie
menia okrem make-upu aj farbu pleti, až
kým definitívne nepochopí: Tá pravá nie
je váš vysnívaný dlhonohý ideál, ale je to
zrzka strednej výšky, štíhlej postavy, má
mačacie oči - keď chce, je prirodzená,
trošku pehatá, dobrá v posteli a má dobré
srdce. Aj taký môže byť odkaz režiséra
pre váhavých tridsiatnikov. Záver však
necháva otvorený. Všetci aktéri sa totiž
tešia na Priateľov 3. My tiež. Nabudúce
by však tvorcovia mohli byť k sebe v
strižni prísnejší. Film by zniesol o pol
hodinu kratší čas premietania. To je jedna
z mála výhrad ku Klapischovej komédii.
Xavier je totiž muž slova a má zmysel
pre skratku. Ruský klasik už veľmi
dávno povedal, že toto umenie je základ-
ným predpokladom a  každého človeka,
ktorý vládne perom. Dáša Šebanová

Na výstave nechýba ani fotografia Benátsky most, ktorá bola publikovaná v caso-
pise Camera Work ešte v roku 1908. FOTO - Alvin Langdon Coburn
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FUTBAL
� I. LIGA
V sobotu 29. októbra
Inter - Nitra (14.00 h)
� 1. dorastenecká LIGA
Vo štvrtok 27. októbra
Inter - Košice (13.30 h)
� 3. LIGA
V sobotu 29. októbra
Petržalka - D. Lužná (10.00 h), Rapid -
SFM Senec (10.00 h)
V nedeľu 30. októbra
ŠKP - Čunovo (10.30 h), Rača - Jur
(10.30 h), Stupava - Láb (14.00 h), Inter
B - Ružinov (14.00 h), Pezinok - Slovan
B (14.00 h), Jablonec - Lamač (14.00 h)
� 4. LIGA
V sobotu 29. októbra
PVFA - BCT (10.00 h), Danubia - jarov-
ce (10.30 h), Vrakuňa - Štart (14.00 h)
V nedeľu 30. októbra
Vajnory - Bernolákovo (14.00 h), Kráľo-
vá - D. Nová Ves (14.00 h), Rovinka -
Blatné (14.00 h), Tomášov - SFM Senec
(14.00 h), Trnávka - Malinovo (14.00 h)
� 5. LIGA
V sobotu 29. októbra
Čunovo B - Trnávka B (10.00 h), Jarov-
ce B - Nepočujúci (10.00 h), Vinohrady -
Volkswagen (11.00 h), Č. Voda - Krasňa-
ny (14.00 h), Lamač B - Vrakuňa B
(14.00 h)
V nedeľu 30. októbra
Petržalka B - Rusovce (10.00 h), Z.
Bystrica - Ekonóm (14.00 h), Fortuna -
N. Mesto (14.00 h)

HOKEJ
� EXTRALIGA
V piatok 28. októbra
Slovan - Žilina (17.30 h)

� I. LIGA žien
V sobotu 29. októbra
Slovan - Zvolen (19.30 h)
� EXTRALIGA juniorov
V sobotu 29. októbra
Slovan - B. Bystrica (17.00 h)

HÁDZANÁ
� WHIL žien
V sobotu 29. októbra, ŠH Jégeho
ŠKP Štart - Veselí (17.30 h)

DOSTIHY
V nedeľu 30. októbra, 12.00 h
Odvetná cena (2r, rovina, I. kat., 1800 m)
Veľká jesenná steeplechase (5r+, steeple-
chase, 5000 m)

FUTSAL
� 2. slovenská liga
V piatok 28. októbra, ŠH Mladosť
Jost 04 - F FSC Insta (18.30 h), Danubit
- Terno (20.00 h)
V sobotu 29. októbra, ŠH Mladosť
Maxima - Likra Slovakia (8.00 h),
Across Pinerola B - Jozef Tiso (20.10 h)
V nedeľu 30. októbra, ŠH Mladosť
Kappa Team - Zemáci (8.00 h), Slov-
matic FOFO B - Barabéri (9.30 h), Poho-
tovos - L.M.H. Team (11.00 h), Minimax
- Relax (16.30 h)
� 1. bratislavská liga A
V sobotu 29. októbra, ŠH Mladosť
Gurmáni - Tre Kronor (13.20 h), Dopra-
voprojekt - Ružinov (19.20 h)
V sobotu 29. októbra, ŠH PKO
Torpédo - Elza Lions (11.10 h), Wild
Boys 02 - Budweiser (12.00 h), Akade-
mik - Palma (13.00 h)
V nedeľu 30. októbra, ŠH Mladosť
Čekan - Mekenroff - Hostinského (12.20
h), Com Hurricanes - Emtrikve (13.10 h)
Semic Bratislava B - Bells (14.00 h),
Microcom Team - Hujeri (14.50 h)
V nedeľu 30. októbra, ŠH PKO
SATC - Karlovka 1983 (12.10)
� 1. bratislavská liga B
V sobotu 29. októbra, ŠH Mladosť
Festglas - Pitón Šamorín (9.30), Admiral
- Paraboys Šamorín (10.30 h), 4FSC
Insta B - Krátky proces A (11.30 h),
Danubit B - Minimax B (12.20 h)
V sobotu 29. októbra, ŠH PKO
Rendez - Slov-matic FOFO C (10.10 h)
V nedeľu 30. októbra, ŠH PKO
Karpatia Juniors B - Attack Šamorín
(9.20 h), KPSF 92 - Rač. Výber (10.20),
Posam - Alžbetka (11.10)
V nedeľu 30. októbra, ŠH Mladosť
AK 47 - VÚB (15.40 h)

DIVADLÁ
DPOH - ČINOHRA SND - 19.00

�30.10. - M. Huba/M. Porubjak: Tančiareň
�2.11. - M. Huba - M Porubjak: Tančiareň
�3.11. - G. Feydeau: Tak sa na mňa prile-
pila
�4.11. - V. Klimáček: Hypermarket
�5.11. - C. Goldoni: Čertice

MALÁ SCÉNA - 19.00
� 3.11- A.N. Ostrovskij: Dohodneme sa,
veď sme svoji
�4.11. - T. Bernhard: Ignorant a šialenec
�5.11. - T. Stoppard: Konečne slobodný!

OPERAA BALET SND - 19.00
�29.11. - L. Janáček: Káťa Kabanová
�30.11. - W.A. Mozart: Čarovná flauta
� 2.11. - G. Donizetti: Lucia di Lammer-
moor
� 3.11. - M. Dubovský: Tajomný kľúč
(11.00)
�3.11. - P.I. Čajkovskij: Labutie jazero

ŠTÚDIO L+S - 19.00
�31.10. -  J. Nvota /K. Žiška: Piano revue,
divadelné predstavenie venované dvojici
Voskovec+Werich, uvedené pri príležitos-
ti 25. výročia úmrtia Jána Wericha, hrajú:
J. Nvota, K. Žiška, K. Mikulčík, L. Hura-
jová, Š.Richtárech, L. Schrameková, J.
Kapec, P.Števušková

� 4.11.- Neil La Bute: Trůn milosrdenství,
Divadlo Ungelt Praha

DIVADLO STOKA
� 29.10. o 21.00 - Slobodná Európa, kon-
cert
�31.10. o 19.30  - Blues, koncert
�1.11. o 19.30 - Blues, koncert
�4.11. o 20.00 - Gala, divadelné predstavenie

NOVÁ SCÉNA - 19.00
�29.10. - Na skle maľované
�31.10. - Klietka bláznov
�3.10., 4.10., 5.10. - Na skle maľované

DIVADLO ASTORKA - 19.00
�5.11. - F. Peroutka: Keby som sa ešte raz
narodil

VÝSTAVY
�od 26.10. - Jozef Bubák: Kresby, Pálffy-
ho palác na Zámockej ulici
� od 7.11. - FUSION EXPO, výstava o
perspektívnom zdroje energie, vstupná hala
Rektorátu Univerzity Komenského, Šafári-
kovo námestie, potrvá do 18.11.

MESIAC FOTOGRAFIE
�2.11. o 14.00  - Elaine Ling, Klarisky
� 2.11. o 15.00 - Alexander Nikiporets,
Ruské centrum vedy a kultúry, Ul. Fr. Kráľa
� 2.11. o 16.00 - Erik Niedling, Geothe
institut, Panenská ulica
�2.11. o 17.00 - Vesselina Nikolaeva, Bul-
harský kultúrny inštitút, Jesenského ulica
� 2.11. o 18.00 - Andrej Bán, Michalský
dvor, Michalská ulica
� 2.11. o 19.00 - Miro Švolík, GMB Pálf-
fyho palác, Panská ulica
� 3.11. o 14.00 - Tibor Hajas, SNM
Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
(MKMS), Žižkova ulica
� 3.11. o 14.30 - Engelbert Pinkalský,
MKMS, Žižkova ulica
� 3.11. o 15.00 - Erich Lessing, Rakúske
kultúrne fórum, Zelená ulica
�3.11. o 16.00 - Fotografické príbehy medzi
domovom a emigráciou, GMB, Panská ul.
� 3.11. o 17.00 - Zsuzsanna Kemenesi,
Maďarský kultúrny inštitút, Palisády
�3.11. o 18.00 - Max Kandhola, TGallery,
Panská ulica
�3.11. o 18.30 - Valera and Natasha Cher-
kashin, Galéria Z - Zichyho palác
� 3.11. o 19.00 - Boris Berc, Stredoeuróp-
sky dom fotografie
�4.11. o 14.00 - Stredoeurópska sebarefle-
xia, Evanjelický dom starostlivosti, Palisády
� 4.11. o 15.00 - Viktor Fisher & Alena
Dvořáková, Františkánska kaplnka, Franti-
škánska ulica
�4.11. o 15.30 - Zofia Rydet, Poľský inšti-
tút, Námestie SNP
� 4.11. o 16.00 - Antarktída, 17.00 - Takis
Zerdevas, 17.30 - Jiří Křenek, 18.00 - Ale-
xander Macijauskas, 18.30 - Tibor Huszár,
19.00 - James Nachtwey, Dom umenia na
Námestí SNP
�5.11. o 14.00 - Reiko Imoto, Galéria F7,
Františkánske námestie
� 5.11. o 15.00 - Silvia Saparová, Open
Gallery, Baštova ulica
� 5.11. o 15.30 - Gennady Minchenko,
Galéria Evanjelického lýcea
�5.11. o 16.00 - A. Kramarz & V. Lodzins-
ka, Galéria Evanjelického lýcea- bunker
�5.11. o 16.30 - A. Serafin & M. Hueckel,
Univerzitná knižnica, Michalská ulica
�5.11. o 17.00 - Manuel Sonseca, Pálffyho
palác, Panská ulica
�5.11. o 17.30 - Aukcia fotografií, Aukčná
sieň Soga, Panská ulica

KONCERTY
�3.11. o 19.00 - Vlado Vizár Jazz Quartet,
koncert, Zlatá Lipa - Dúbravka, Švantnero-
va 2, (aj 17.11. a 24.11.)

PRE DETI
� 5.11. o 14.30 - Luskáčik, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská ulica

kultúra@ba-noviny.sk
najbližšie vyjdú 3. 11.

JESENNÁ NOVINKA.
GRANDIS DIESEL S NOVÝM MOTOROM 2.0 DI-D/136k.

ROZTOČTE TO!

Tohotoročná  jeseň  prekvapila  a  priniesla  Mitsubishi  Grandis  s  novým dieselovým
motorom. Nestojte – radšej sa posaďte do skvelého vanu s bohatou bezpečnostnou výbavou 
a vychutnajte si obrovský vnútorný priestor i jeho vynikajúce športové jazdné vlastnosti.
Teraz aj s možnosťou odpočtu DPH!

Kombinovaná spotreba 6,6 - 10,0 l/100 km, emisie CO2 176 - 237 g/km.

www.mitsubishi-apb.sk

MITSUBISHI GRANDIS

RADŠEJ SA POSAĎTE!

Auto Palace Bratislava s.r.o., 
Vajnorská 134/B, 

831 04 Bratislava, 

Panónska cesta 33, 
851 04 Bratislava


