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V piatok sa 

v centre mesta 

začnú tradičné

Vianočné trhy 
BRATISLAVA
Už v piatok 25. novembra o 16. hodine
sa na obnovenom Hlavnom námestí a
v priľahlých priestranstvách rozsvie-
tením vianočného stromčeka začnú v
poradí trináste Vianočné trhy, ktoré
potrvajú až do 23. decembra. 
Bratislavské Vianočné trhy sú charakte-
ristické svojím vyberaným sortimentom
vianočného občerstvenia. Jeho charakter
zodpovedá tradičnej národnej gastronó-
mii. Chýbať nemajú cigánska pečienka,
pečené klobásy, mastný chlieb s cibuľou,
pagáče, husacie a kapustné lokše, kapust-
nica, varený punč, víno, grog. Zakázaný
je predaj tvrdého alkoholu, ale aj piva. V
tomto roku je na Hlavnom a Františkán-
skom námestí celkom 42 predajcov v tzv.
gastro stánkoch.  
Na pultoch stánkov však možno nájsť aj
množstvo drobností, ktoré dotvárajú
atmosféru blížiacich sa sviatkov. Drevo,
sklo, koža, prútie, šúpolie, včelí vosk sú
materiály, z ktorých sa vyrábajú predáva-
né úžitkové a dekoračné umelecké pred-
mety. Tesne pred Vianocami sa na trho-
vom námestí objavia kade so živými
kaprami a vianočné stromčeky na predaj.
Návštevníci trhov môžu nakupovať reme-
selné výrobky aj na nádvorí Starej radni-
ce. Celkove bude na Vianočných trhoch
106 stánkov, čo je o 16 viac ako v roku
2004. Každý deň bude aj bohatý kultúrny
program. (juh) 

Boj o letisko 

sa pritvrdzuje
BRATISLAVA
Jeden zo štyroch záujemcov o privatizá-
ciu bratislavského letiska, konzorcium
Independent Slovak Airport Partners
(ISAP), podá podnet na Európsku ko-
misiu na prešetrenie procesu privatizá-
cie, ak ho vyhrá konzorcium TwoOne. 
„Odvolanie podáme preto, lebo takýto
model by nebol výhodný pre príslušný re-
gión zahŕňajúci spádovú oblasť Slovens-
ka, Maďarska i Rakúska, ale aj z ekono-
mických dôvodov,“ uviedla Corinne
Namblared-Bouverot, z fondu GalaxyS,
ktorý je jedným z členov konzorcia ISAP,
kam patrí aj Airport Consulting Vienna,
kanadskú strojársku firmu SNS-Lavalin
International a nemeckú letiskovú spoloč-
nosť Köln-Bonn Airport. 
Konzorcium TwoOne tvorí viedenské
letisko, rakúska Raiffeisen Zentralbank
AG a private equity skupiny Penta. Kon-
zorcium ISAP verí, že slovenská vláda a
privatizačná komisia bude možnosti
vzniku monopolu, do ktorého môže
vyústiť prepojenie viedenského a brati-
slavského letiska, venovať dostatočnú
pozornosť. (lau, sita)

Národný

štadión začnú

stavať možno

na budúci rok
BRATISLAVA
Národný futbalový štadión by sa mohol
začať stavať už v budúcom roku. Slo-
venský futbalový zväz, ŠK Slovan a
mesto Bratislava sa priblížili k dohode
týkajúcej sa lokality výstavby, ako aj
možných spôsobov financovania.
Samospráve hlavného mesta je jasné, že
Bratislava potrebuje urýchlene moderný
futbalový štadión, ktorý bude spĺňať krité-
riá UEFA a FIFA na organizovanie
významných futbalových zápasov národ-
ných a klubových mužstiev. Ak sa tak
nestane do konca roku 2008, hrozí, že
reprezentácia by si musela na kvalifikáciu
pre Majstrovstvá sveta 2010 prenajať šta-
dióny napríklad vo Viedni alebo v Prahe.
„Osvojili sme si profesionálny názor pora-
denskej agentúry SFZ - nemeckej spoloč-
nosti Sportfive - ktorá posudzovala rôzne
lokality pre výstavbu štadióna,“ povedal
primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský.
„Najlepšie z týchto alternatív vychádza
Tehelné pole na mieste dnešného štadióna
ŠK Slovan.“
Podľa primátora by nový štadión stál na
pozemkoch s rozlohou okolo 54-tisíc
štvorcových metrov. Mesto je pripravené
vstúpiť do akciovej spoločnosti na výstav-
bu a prevádzku štadióna, v ktorej by bol aj
štát, SFZ a ŠK Slovan. Táto spoločnosť
by uzavrela so štátom zmluvu, ktorou by
sa garantovalo prednostné využívanie šta-
dióna pre potreby reprezentácie, ako aj
záväzok, že spoločnosť zabezpečí prevá-
dzku a údržbu štadióna bez nárokov na
peniaze zo štátneho rozpočtu. 
Mesto vstúpi do tejto spoločnosti majet-
kovým vkladom vo forme pozemkov, kto-
rých hodnota sa odhaduje na 400 milió-
nov korún. Pozemky sa nachádzajú pre-
važne na Pasienkoch a Kuchajde. Mesto
ich poskytne výmenou za pozemky, na
ktorých bude stáť nový národný futbalový
štadión a ktoré nie sú momentálne majet-
kom mesta. Nový NFŠ bude využívať
štátna reprezentácia, ale každý víkend by
sa na ňom mala hrať aj liga. Využíval by
ho ŠK Slovan a pravdepodobne aj Inter
Bratislava. Zároveň môže slúžiť iným slo-
venským klubom, ak by sa kvalifikovali
do vyššieho stupňa európskej klubovej
súťaže. Aréna štadióna môže byť tiež
miestom veľkých kultúrnych, najmä
hudobných podujatí.
„Podmienkou mesta je, aby súčasťou pro-
jektu bola aj výstavba tréningového cent-
ra mládežníckeho futbalu, ktoré nahradí
rušené futbalové ihriská na Pasienkoch a
Kuchajde,“ zdôrazňuje primátor.
Pri výstavbe štvorhviezdičkového štadió-
na s kapacitou 35-tisíc miest na sedenie sa
jeho cena odhaduje na 2 až 2,2 miliardy
korún. Na financovaní sa okrem mesta
majú podieľať aj SFZ, ŠK Slovan a štát,
resp. úverové zdroje. (mih)

S obnovou Skladu číslo 7 na dunajskom nábreží by sa podľa investora malo začať na budúci rok. FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Historická budova Skladu číslo 7 v
zóne Pribinova, ktorej obnovu v budú-
com roku pripravuje spoločnosť Bal-
lymore Properties, by mohla nahradiť
Park kultúry a oddychu. 
„Mesto uvažuje o tom, že objekt by
mohol byť využitý na kultúrne účely s
tým, že by mohol vytvoriť modernú
alternatívu pomaly zanikajúcemu Parku
kultúry a oddychu,“ povedal nám vrchný
radca primátora Bratislavy Dionýz
Hutár.  Ako dodal, objekt Skladu číslo 7
sa po vybudovaní nového mestského
centra, ktoré pripravuje spoločnosť Bal-
lymore Properties, ocitne v modernom
mestskom prostredí, ktoré dokáže absor-
bovať aj kultúrne funkcie a spolu s novo-
stavbou SND vytvoriť jedinečný kultúr-

ny genius loci. Na rozdiel od PKO by v
tomto smere odpadli problémy s parko-
vaním, pretože v okolí bude dostatok
parkovacích miest. „Sklad číslo 7 by pri-
niesol ideálny priestor pre spoločné akti-
vity verejného a súkromného sektora,“
zdôraznil D. Hutár. „Mesto by zabezpe-
čovalo kultúrne projekty, súkromný sek-
tor gastronomické a iné služby. Pod jed-
nou strechou by mohli byť výstavné prie-
story, galérie a reštauračné zariadenia.“
Sklad číslo 7 sa nachádza v zóne develo-
perského projektu EUROVEA Interna-
tional Trade Center a spoločnosť Bally-
more Properties ho v každom prípade
chce zrekonštruovať. „Po získaní staveb-
ného povolenia, ktoré predpokladáme na
začiatku apríla 2006, spoločnosť Bally-
more Properties pripraví plán a rozpočet

na rekonštrukciu skladu,“ povedala nám
Patrícia Hradilová zo spoločnosti Bally-
more Properties. „Využitie budovy bude
ponechané na verejno-prospešné účely
mesta.“ Ako dodala, spoločnosť Bally-
more Properties o využití objektu rokuje
s mestom a konkrétne definovanie účelu
využitia tejto budovy sa očakáva v budú-
com roku.
Ako sme už informovali, developerská
spoločnosť Ballymore Properties vybu-
duje v úseku od ministerstva vnútra až po
Zimný prístav novú atraktívnu mestskú
štvrť. V prvej etape sa má stavať v úseku
od ministerstva vnútra po novostavbu
SND, kde má vyrásť nové centrálne
námestie rozprestierajúce sa až k Dunaju,
v druhej etape sa vybuduje úsek od
divadla po prístav. Juraj Handzo 

Sklad číslo 7 v zóne Pribinova obnovia

Nový štadión nevyhnutne potrebujeme
O nevyhnutnosti vybudovať v Brati-
slave národný futbalový štadión sme sa
pozhovárali s generálnym sekretárom
Slovenského futbalového zväzu Duša-
nom TITTELOM.
- V Európe funguje licenčný systém
UEFA, ktorý prikazuje, ako majú byť
vybavené futbalové štadióny, na ktorých
sa hrávajú kvalifikácie národných muž-
stiev na majstrovstvá sveta a majstrovstvá
Európy a európske klubové súťaže, ako je
to teraz v prípade FC Artmedia Bratislava.
Licenčný systém určuje, aká má byť infra-
štruktúra štadiónov, kde sa takéto stretnu-
tia hrávajú, a žiaľ, musím konštatovať, že
Slovensko nemá ani jeden štadión, ktorý
by náročné kritériá tohto licenčného systé-
mu spĺňal. Preto je nevyhnutné, aby sme
postavili národný štadión, ktorý by spĺňal
tieto kritériá a našla by na ňom svoj

domov predovšetkým slovenská repre-
zentácia a, samozrejme, všetky kluby,
ktoré budú hrať európske súťaže.
Ako hodnotíte nedávne rokovania
predstaviteľov mesta Bratislava, Slo-
venského futbalového zväzu a ŠK Slo-
van Bratislava?
- Som veľmi rád, že primátor Andrej Ďur-
kovský spolu s ľuďmi, ktorí sú v rámci
magistrátu zodpovední za šport, prejavili
záujem, aby v Bratislave vyrástol národ-
ný futbalový štadión. Podporu sme získa-
li aj u našich politikov, ktorí sa vyslovili
za to, aby Slovensko takýto štadión malo,
aby naša reprezentácia nemusela hrávať
svoje zápasy mimo územia Slovenska,
pretože by to bola veľká hanba. Zápasy

našej reprezentácie s Ruskom, Portugal-
skom či Španielskom ukázali, že aj u nás
môže futbal pritiahnuť takmer tridsaťtisí-
cové návštevy, preto je potrebné, aby sa
vybudoval nový moderný štadión s pri-
meranou kapacitou.
Ako sa tento zámer momentálne vyví-
ja? 
- Pripravili sme niekoľko štúdií riešenia,
ktoré rátali s vybudovaním národného
futbalového štadióna na Tehelnom poli,
na Pasienkoch, treťou verziou bolo jeho
vybudovanie na zelenej lúke v Petržalke
alebo v inej časti Bratislavy. Po nezávi-
slom zhodnotení štúdií sa dospelo k záve-
ru, že najlepším riešením je Tehelné pole,
ktorá má tradíciu medzištátnych zápasov.
Je predpoklad, že výstavba by sa mohla
začať už v budúcom roku.

Zhováral sa Juraj Handzo
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Prečo z mesta
nevidno na
náprotivný grúň
Odpoveď na túto básnickú otázku je
jednoduchá a dvojitá. Nevidno, lebo
tomu prekážajú domy na druhej strane
ulice. To je jednoduchá. Dvojitá odpo-
veď je, že aj vidno aj nie. Z najvyšších
petržalských bytov vidno na celý rad
alpských grúňov, keď je - pravdaže -
pekné počasie. 
Problém je v tých najvyšších poscho-
diach. Našinec by rád aj býval dolu. Nie
zasa celkom, lebo tam je priblízko ulica,
aj hore, aby mal výhľad, ale zasa nie pri-
vysoko, lebo čo keď sa zasa zasekne
výťah? Našinec by to mal rád aj pár kro-
kov na benzínovú pumpu, ale keď sa
nejaká začne stavať, najviac protestujú
tí, ktorým sa ide splniť sen o blízkosti sto-
jana s naturalom 95. 
Tak.
Toto vôbec nie je obhajoba bezhlavého
stavania nového a najmä nie ešte bez-
hlavejšieho búrania starého. Autor
týchto riadkov už dostal niekoľko kilo-
gramov anonymov za to, že obhajoval
staré veci, ktoré pokladal za dobré a
pamätihodné. Zvlášť v dávnejšie zasta-
vaných štvrtiach treba dbať, aby nové
neklalo oči a neurážalo dobré zvyky,
aby sa architekti naučili stavať bez
používania dynamitu a buldozérov. Na
druhej strane, na sídliskách, treba
rozumne, opakujem rozumne, využiť
priestor, s ktorým socialistická urbanis-
tika hazardovala. Povedzme len Petr-
žalka - zaberá desaťkrát väčší areál ako
stará Petržalka, pritom tam býva len
šesťkrát toľko ľudí, pritom takmer všet-
ci tam predtým bývali v rodinných
domoch a teraz bývajú vo výškových
stavbách. Niekde sa tam ten priestor
nevyužil a stratil. Treba to napraviť. S
citom.
Fakt je však ten, že dedinu od mesta na
pohľad najviac odlišuje to, že v meste
nevidno na náprotivný grúň, ale nanaj-
výš tak na strechu domu náprotivného.
Na dedine naopak to majú ďalej do
divadla, k doktorovi, do servisu i obcho-
du. Všetko má svoje. A len blázon by
jedol rezeň s krupicovou kašou.
Preto. Gustav Bartovic

Michalská 

priekopa stále

čaká na obnovu
BRATISLAVA
Začatie prác na revitalizácii Michal-
skej priekopy a jej premene na lukra-
tívnu časť pešej zóny sa stále odkladá.
Ešte stále nebolo vydané stavebné
povolenie, pretože na tomto území sú
zložité majetkovoprávne vzťahy.
Pozemky v priekope patria viacerým
vlastníkom a Bratislavská vodárenské
spoločnosť, ktorá pripravuje obnovu
vodovodu a kanalizácie v priekope, sa
musí dohodnúť s každým z nich osobitne.
Bez prác, ktoré pripravuje Bratislavská
vodárenská spoločnosť, nemôže začať s
prácami ani mestský investor obnovy
pamiatok – organizácia Paming. „Kým
nedostane stavebné povolenie Bratislav-
ská vodárenská spoločnosť, nedostaneme
ho ani my,“ povedal nám riaditeľ Pamin-
gu Cyril Vaňo. Vyjadril nádej, že situácia
sa vyrieši ešte v novembri. Paming môže
zatiaľ realizovať také práce, na ktoré nie je
potrebné stavebné povolenie - odstrániť
suché lístie, burinu, náletové dreviny a
kríky, teda zabezpečiť vyčistenie územia.
Potom by mal Paming začať s činnosťa-
mi, ktoré nebudú vzájomne kolidovať s
aktivitami Bratislavskej vodárenskej spo-
ločnosti. Malo by ísť najmä o stavebné
úpravy, práce na chodníkoch, stienkach a
fontáne, ako aj o sadové úpravy, pod mos-
tom by malo byť vybudované sociálne
zariadenie pre imobilných. Spoločnosť
Siemens bude inštalovať systém osvetle-
nia, ktoré bude pozostávať z asi jeden
meter vysokých lámp a ďalších osvetľo-
vacích telies zapustených do terénu.
„Chceme pracovať aj v zime, pokiaľ nám
to počasie dovolí,“ uviedol C. Vaňo a
dodal, že podstatná časť prác na revitali-
zácii Michalskej priekopy sa uskutoční na
jar budúceho roku. Pôvodným termínom
dokončenia prác bol, resp. ešte stále je 24.
apríl, keď radnica organizuje Deň otvore-
ných dverí. „Všetko bude závisieť od
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a
od počasia,“ zhrnul C. Vaňo. Podľa jeho
slov sa pripravuje aj opätovné otvorenie
farmaceutického múzea. Paming v tejto
súvislosti rokuje s predstaviteľmi spoloč-
nosti TERA TRADE, ktorá kúpila od
mesta dva historické domy na Michalskej
ulici 22 a 26 a pripravuje ich obnovu.
Práce Pamingu v Michalskej priekope
musia byť zharmonizované aj s týmito
aktivitami spomenutej spoločnosti, ktoré
však prídu na rad až neskôr. (juh)

Práce na objektoch diaľničného úseku D2

Lamačská cesta - Staré grunty pokračujú
BRATISLAVA
Výstavba diaľničného úseku Lamačská
cesta - Staré grunty, ktorej súčasťou je
aj tunel Sitina, dospela do fázy, keď si
vyžiadala dopravné obmedzenia na
oboch vyústeniach tunela v Mlynskej
doline, aj na lamačskej strane.
V Mlynskej doline sa robia práce na
zárubných múroch na ľavej strane v smere
od výjazdu z tunela na Most Lafranconi.
Práce sa momentálne sústreďujú na
objekty „predtunelovej“ križovatky (diaľ-
ničného mosta a podcestia), ktorá bude
riešiť prepojenie mestských komunikácií s
diaľnicou. Výstavba si vyžaduje niekoľ-
konásobné prekladanie dopravy a rôzne
dopravné obmedzenia. „Momentálne sú v
Mlynskej doline zachované tri jazdné
pruhy,“ povedal nám Peter Sitár z Národ-
nej diaľničnej spoločnosti. „V smere od
Mosta Lafranconi na Patrónku sú v prevá-
dzke dva jazdné pruhy, pričom pravý slúži

pre nákladnú a kamiónovú dopravu, ľavý
pre osobnú dopravu a mestskú hromadnú
dopravu. Jeden jazdný pruh je v smere od
Patrónky na Most Lafranconi a do mesta.“
Podľa P. Sitára je predpoklad, že spome-
nuté objekty budú dokončené v druhej
polovici budúceho roku. „Treba preložiť
niekoľko inžinierskych sietí, čo v zimnom
období nie je možné,“ vysvetlil. 
Priaznivé klimatické podmienky umožnili
začatie zasypávanie tunelových rúr na
oboch portáloch  - južnom v Mlynskej
doline i severnom na lamačskej strane. Aj
na lamačskej strane sa buduje „predtune-
lová“ križovatka umožňujúca prepojenie
mestských komunikácií s diaľnicou.
„Dokončené sú piliere diaľničného mosta,
ktorý premosťuje Dúbravskú cestu,“ pri-
blížil nám P. Sitár dianie na lamačskej
strane. „Vykonáva sa armovanie a prípra-
va na betonáž, prekládka vodovodného
potrubia a ďalších inžinierskych sietí.“

Existujúca diaľnica bude rozšírená a
výškovo odklonená od existujúcej trasy,
oblúkom sa bude napájať na budovaný
diaľničný most a následne na tunel.
Pôvodná Lamačská cesta bude umožňo-
vať prepojenie mesta a Lamača bez križo-
vania diaľnice. Buduje sa aj predĺženie
Harmincovej ulice z Dúbravky, ktoré
umožní prepojenie s diaľnicou, s mestom
a po premostení železničnej trate aj pre-
jazd z Dúbravky do Lamača v lokalite
Rázsochy. Nosným objektom celého
úseku diaľnice je tunel Sitina, v ktorom sa
asi do Vianoc skončia práce na stavebnej
časti. „Nasledujúci polrok sa bude budo-
vať technologická časť,“ konštatoval P.
Sitár. 
Zmluvný termín odovzdania stavby je máj
2007, robí sa však všetko pre to, aby bol
skrátený a celá stavba diaľničného úseku
mohla byť odovzdaná do užívania kon-
com budúceho roku. Juraj Handzo

Dokončením obchvatu sa doprava zlepší
BRATISLAVA
Prepojenie diaľnice D2 v Lamači s
mostom Lafranconi a následne cez
Petržalku s diaľnicou D1 má pre mesto
strategický význam a a jeho vybudova-
nie prichádza takpovediac v hodine
dvanástej.
Intenzita tranzitnej dopravy v úseku od
Patrónky cez Mlynskú dolinu na Most
Lafranconi je na hranici únosnosti. Úsek,
v ktorom sú v súčasnosti v prevádzke len
tri jazdné pruhy, z toho dva v smere od
Mosta Lafranconi na Patrónku a len jedi-
ný v opačnom smere, je permanentne pre-
plnený kamiónmi, pomedzi ktoré sa pre-
pletajú osobné autá a autobusy MHD. Kri-
tická situácia na Patrónke a v Mlynskej
doline každodenne potvrdzuje, že dobu-
dovanie diaľničného úseku Lamačská
cesta - Staré Grunty je absolútne nevyh-

nutné. Stavba tohto diaľničného úseku má
preto pre dopravu v meste strategický
význam. Po dobudovaní diaľničného
úseku Viedenská cesta – Prístavný most,
ktorého odovzdanie do užívania sa očaká-
va v najbližších dňoch, a dobudovaní
diaľničného úseku Lamačská cesta - Staré
grunty bude konečne možné oddeliť tran-
zitnú dopravu od mestskej, a preto má aj
medzinárodný význam. O tom, čo bude
znamenať pre mesto, svedčí údaj, že
dopravné zaťaženie križovatky Patrónka,
ktoré dnes predstavuje 65-tisíc vozidiel
denne, sa po dokončení oboch diaľnič-
ných úsekov zníži o 60 percent.
Výstavba diaľničného úseku dlhého 3,7
kilometra (vrátane tunela) sa začala v júli
roku 2003. Jeho kľúčovou časťou je dvoj-
rúrový tunel Sitina, ktorého východná
rúra meria 1415 metrov, západná 1440

metrov. Tunel je stavebne takmer dokon-
čený, v budúcom roku sa má v ňom inšta-
lovať technologická časť. V tuneli bude
najmodernejšie technologické vybavenie,
na severnom i južnom portáli bude dispe-
čing pre mimoriadne a krízové situácie.
Výrazné zmeny nastanú aj v organizácii
dopravy v oblasti oboch vyústení tunela
na území Dúbravky a Lamača, ako aj v
oblasti Mlynskej doliny. Okrem samotnej
diaľnice a tunela sa v Mlynskej doline a v
úseku Lamača budujú diaľničné vetvy v
celkovej dĺžke 3,6 kilometra a dovedna 10
mostov. 
Kým sa dokončenie celej tejto obrovskej
stavby a jej odovzdanie do užívania stane
realitou, dôjde ešte k niekoľkým presme-
rovaniam dopravy a dopravným obme-
dzeniam. Juraj Handzo

FOTO - Oto Limpus

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

predložil zámer 
Obytný súbor PARKVILLE,

Koliba, Nové Mesto
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
11.11. do 2.12.2005 na prízemí budovy Magi-
strátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v
priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE.
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť
Ministerstvu životného prostredia SR, odbor posu-
dzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudo-
víta Štúra 1, 812 35  Bratislava 1 do 16.12.2005.
Miesto realizácie zámeru je  na pozemkoch s parc.
č.4381, 4382, 4593/1, 2 v lokalite na severozápadnej
strane Podhorského pásu v svahovitom území, nad ulicou
Podkolibská na území Koliby – Zlatá noha, k. ú. Vinohra-
dy, MČ Bratislava – Nové Mesto, územný obvod Bratisla-
va III. Záujmové územie je svažité, terén prirodzene strmo
klesá od severu k ulici Podkolibská smerom južným. Úče-
lom navrhovaného zámeru je vybudovanie komplexu
desiatich malopodlažných bytových domov, s predpoklad-
ným počtom bytových jednotiek 85. Jednotlivé bytové
domy sú trojpodlažné s jedným uskočeným podlažím. Sta-
tická doprava pre malopodlažné bytové domy je riešená v
podzemných podlažiach s celkovým počtom garážových
stojísk 157 a na povrchových parkoviskách s počtom cca
10 stojísk dopravne prístupných z komunikácie, toho času
budovanej v severnej a severozápadnej časti záujmového
územia.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia čin-
nosti: cca 06/2006 - cca 06/2008

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, že 
navrhovateľ Investment Consulting 

International, s.r.o., Bratislava predložil zámer 
Bytové domy s občianskou

vybavenosťou Uzbecká ulica,
Podunajské Biskupice

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 11.11.
do 2.12.2005 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 16.12.2005.
Miestom realizácie zámeru je  pozemok s parc. č.5476/3, k.
ú. a MČ Bratislava – Podunajské Biskupice, územný obvod
Bratislava II. Miesto realizácie zámeru je vymedzené Uzbec-
kou ulicou, Vrakunskou ulicou, areálom obchodného centra
Lidl a parkoviskom prístupným z Uzbeckej ulice. Účelom
navrhovaného zámeru je vybudovanie komplexu troch deväť-
podlažných bytových domov (celkovo so 126 bytovými jed-
notkami) s občianskou vybavenosťou (402,4 m2 podlažnej
plochy obchodov a služieb) a jednej jednopodlažnej garáže
s kapacitou 43 stojísk. Kapacity statickej dopravy doplní par-
kovisko na streche garáže (47 stojísk) a parkoviská na teréne
(31 stojísk). Súčasťou zámeru sú spevnené plochy (okrem
spomenutých parkovísk aj komunikácie) a sadové úpravy.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia čin-
nosti: cca 1.kvartál 2006 - 4.kvartál 2007STOLY A STOLIČKYZNAČKOVÁ PREDAJŇA OD SLIMÁK

Novootvorená
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Sprístupnili

novú pešiu

zónu
KARLOVA VES
V piatok 18. novembra mestská časť
Bratislava - Karlova Ves sprístupnila
širokej verejnosti novo vytvorenú
pešiu zónu medzi Pribišovou ulicou a
Ulicou Ľ. Fullu. 
Pešia zóna vznikla na úkor rozostavané-
ho stavebného objektu č. 232, ktorý bol
pozostatkom komplexnej bytovej
výstavby.  „Táto akcia nás stála 16 milió-
nov  korún, ale vytvorili sme ďalšiu mes-
totvornú časť, ktorá humanizuje sídlištnú
formu pôvodnej socialistickej bytovej
zástavby,“ povedal starosta mestskej
časti Karlova Ves Bystrík Hollý. Do
konca roku má byť ukončené aj premos-
tenie Majerníkovej ulice (známy most
vedúci „odnikadiaľ nikam“). Bezbariéro-
vosť tohto premostenia je riešená moder-
nými výťahmi a prepojí novo vzniknutú
pešiu zónu s ulicami Kresánkova a Cike-
rova. (lau)  

Hlavný architekt

bude známy 

až v decembri
BRATISLAVA
Do výberového konania na obsadenie
funkcie hlavný architekt mesta Bratis-
lavy sa prihlásilo deväť uchádzačov,
ktorí splnili všetky predpísané pod-
mienky a všetci  záujemcovia sa zúčast-
nili aj na výberovom konaní.
V utorok 15. novembra sa konalo zasad-
nutie výberovej komisie, v ktorej boli
okrem predstaviteľov hlavného mesta,
poslancov a magistrátu aj zástupcovia
Spolku architektov Slovenska a Sloven-
skej komory architektov, ako aj zahranič-
ný expert. Výberová komisia uskutočnila
ústny pohovor so všetkými uchádzačmi.
Na základe výsledkov pohovoru a po pre-
rokovaní predložených materiálov a spra-
covanej predstave o výkone funkcie sa
rozhodla, že troch uchádzačov posúva do
druhého kola, zvyšní šiesti záujemcovia
nepostúpili. 
Druhé kolo - užší výber - sa uskutoční v
priebehu decembra za účasti postupujú-
cich uchádzačov, ako aj za prípadnej účas-
ti ďalších odborníkov, ktorých na základe
odporúčaní Slovenskej komory architek-
tov a Spolku architektov Slovenska oslo-
vil priamo primátor Bratislavy. (lau)

Postavia 

pomník 

obetiam násilia
BRATISLAVA
Na mieste vraždy študenta Daniela
Tupého na petržalskom nábreží v blíz-
kosti Starého mosta bude pravdepo-
dobne stáť pamätník obetiam rasové-
ho, xenofóbneho, antisemitského nási-
lia a násilia rôznych extrémistov. 
Potvrdil to Daniel Milo z občianskeho
združenia Ľudia proti rasizmu. O posta-
vení pamätníka uvažovalo združenie už
skôr, vražda študenta Filozofickej fakul-
ty UK však tieto úvahy podporila. 
Malo by ísť o mozaiku z rôznofarebných
črepín skla. Tie by symbolizovali Krištá-
ľovú noc z roku 1938, keď bolo v
Nemecku zavraždených viac ako 90
Židov, vypálených vyše 100 synagóg a
zničených 7500 židovských obchodov.
Nemecké ulice vtedy zasypalo množstvo
sklenených črepín z výkladov židovských
obchodov. Na pamiatku týchto udalostí
bol 9. november vyhlásený za Medziná-
rodný deň boja proti fašizmu a antisemi-
tizmu. Milo zdôraznil, že začnú vybavo-
vať potrebné povolenia, aby pamätník
mohli na tomto mieste umiestniť. (sita)

V obchode našli

nacistické

predmety
STARÉ MESTO
Polícia vykonala domovú prehliadku v
predajni odevov na Bielej ulici, kde
našla rôzne predmety propagujúce
hnutia, ktoré smerujú k potláčaniu
práv a slobôd občanov. 
Zaistili 70 tričiek  a 50 mikín s nápisom
Eighty Eight, tričká s inými nápismi a
symbolmi (napr. zobrazenia bielej päste,
runového písma), rôzne časopisy, opa-
sok s motívom hákového kríža s orli-
cou,  plagáty, CD nosiče s hudbou hlá-
sajúcou rasovú nenávisť a xenofóbne
nálady, ako aj rôzne fotografie. Na
základe výsledkov domovej prehliadky
vyšetrovateľ obvinil dvoch Bratislavča-
nov, 28-ročného Andreja V.  a 36-ročné-
ho Petra Z. z trestného činu podpory a
propagácie hnutí smerujúcich k potláča-
niu práv a slobôd občanov, ktorý spá-
chali formou spolupáchateľstva. Ide o
konateľov firmy, ktorá prevádzkuje túto
predajňu. 
Trestný zákon hovorí, že kto podporuje
alebo propaguje hnutie, ktoré preukáza-
teľne smeruje k potlačeniu práv a slobôd
občanov, alebo hlása národnostnú, raso-
vú, triednu alebo náboženskú nenávisť,
potresce sa odňatím slobody na jeden až
päť rokov.  Ak sa v skutku objaví prvok
organizovanosti, trest sa zvyšuje až do
ôsmich rokov. (ver) 
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Ako zvyčajne stavbári nemeškajú, vinu 

na predlžovaní stavby lávok nesú iní
PETRŽALKA
Päť petržalských lávok ponad cestnú
komunikáciu a železnicu je veľmi
diskutovanou bratislavskou témou,
hoci dopravná bariéra nie je novinkou,
sužuje Petržalčanov, odkedy sa do síd-
liska nasťahovali.
Pravdou však je, že dobudovaním diaľni-
ce sa pre obyvateľov tejto mestskej časti
stane bez lávok pravý breh Dunaja, ktorý
im má byť rekreačným zázemím, celkom
nedostupný a výrazne sa sťaží prístup do
mesta. Petržalka by potrebovala nielen
tieto lávky, ale ešte aj šiesty most, výluč-
ne pre peších. Pomohlo by to aj mestu.
Nemožnosť dostať sa do priestorov Sadu
Janka Kráľa, na cyklistickú trasu, futbalo-
vý štadión budú riešiť len intenzívnejším
využívaním mostov. Samozrejme, zaťa-
žia najmä  tú časť centra, ktorú otvorenie
Mosta Apollo neodbremenilo.
Situácia je ozaj alarmujúca, pretože do
odovzdania diaľnice zostáva podľa stav-
bárov len pár dní, čo znamená, že sa zru-
šia aj provizórne (a miestami ilegálne)
prechody cez Einsteinovu a stavenisko
diaľnice. A to ešte v septembri tohto roku
pre Bratislavské noviny zodpovední pra-
covníci Doprastavu opakovane vyhlásili,
že akcia lávky sa skonči odovzdaním
hotových objektov v novembri a decemb-
ri tohto roku. S výnimkou jednej, kde nie
sú v poriadku dokumenty a stavebné
povolenie. Národná diaľničná spoločnosť
ako investor i Doprastav ako dodávateľ
obviňujú mestskú časť z toho, že nesie
vinu na nedokončení lávok a že preto ich
odovzdá až v máji budúceho roku.
Starosta Vladimír Bajan protestuje a jeho
hovorkyňa tvrdí, že už v tejto veci oslovil

aj štátneho tajomníka rezortu dopravy, aby
našli spôsob, ako zo zamotanej situácie čo
najskôr vyjsť von. Podľa petržalskej samo-
správy sa miestny úrad snaží urobiť všetko
pre to, aby povoľovacie a rozhodovacie
konania prislúchajúce miestnemu staveb-
nému úradu sa uskutočnili čo najskôr. Petr-
žalka zároveň poukazuje na to, že chybu
urobila sama diaľničná spoločnosť už na
samom začiatku, keď žiadala o stavebné
povolenie nesprávny úrad. „V konaniach,
ktoré Petržalka začala, však opäť Národná
diaľničná spoločnosť buď nemá vyrovna-
né vlastnícke pomery, alebo nedodala
potrebné podklady a dokumenty,“ argu-
mentuje hovorkyňa Milka Podmajerská.
Podľa nej mal investor tieto stavby zle pri-
pravené od samého začiatku.

Bez dôkladnej analýzy všetkých doku-
mentov nie je ľahké jednoznačne
vyriecť, kde sa naozaj zabrzdilo admini-
stratívne konanie. Faktom však je, že
ešte pred začatím stavby investor sľubo-
val, že lávky odovzdá aj keď len provi-
zórne - zatiaľ môžu občania užívať len
dve, kým tri, ktoré by mali niesť oveľa
väčšiu záťaž, budú až o pol roka. Z toho
vyplýva druhý fakt - keby investor a
dodávateľ ustavične nepredlžovali ter-
míny (prvú lávku mali odovzdať v roku
2003, poslednú v roku 2004), skôr by sa
prišlo na chyby v stavebnej dokumentá-
cii a tie by už dávno boli odstránené. V
krajnom prípade - dnes by už fungovali
štyri lávky a nie dve. Gustav Bartovic

FOTO - Oto Limpus

CEPIT majú začať stavať už na budúci rok
VAJNORY
Strategická investícia v podobe vedec-
ko-technického parku CEPIT, ktorý by
mal vyrásť v mestskej časti Vajnory, by
sa mala začať realizovať už v budúcom
roku a prvú časť prevádzok by mali
otvoriť v roku 2007.
Do roku 2012 by tu mal na ploche 63 hek-
tárov vyrásť kompletný vedecko-technic-
ký park, v ktorom sa budú nachádzať
firmy zamerané na vývoj biotechnológií,
informačných technológií a počítačovej
techniky, využitie energií z obnoviteľných
zdrojov či inovatívnych technológií v
oblasti automobilového priemyslu.
CEPIT ponúkne aj inkubátor na podporu
mladých podnikateľov v oblasti inovatív-
nych technológií, hotel s výstavným a
kongresovým centrom a iné aktivity, ktoré
sú súčasťou technologických parkov vo
svete (školiace zariadenia, kampus, labo-
ratóriá, rezidenčné kapacity a podobne).
Celkovo sa v parku vytvorí niekoľkotisíc

vysoko kvalifikovaných pracovných
miest; predpokladá sa, že asi 40 až 50 per-
cent zamestnancov bude mať vysoko-
školské vzdelanie. Plány CEPIT počítajú
aj s výstavbou vysokej odbornej školy pre
približne 1500 študentov a s vybudova-
ním parkového areálu, do ktorého budú
začlenené všetky tieto prevádzky. Týmto
spôsobom tu budú vytvorené aj podmien-
ky na relax a odpočinok v príjemnom pro-
stredí.
Projekt CEPIT bude znamenať zásadný
prínos nielen pre Vajnory a Bratislavu, ale
aj pre celé Slovensko. Okrem iného prine-
sie naštartovanie poznatkovej ekonomiky
na Slovensku a zapojenie slovenských
školských a výskumných kapacít do
európskych a svetových výskumných a
vývojových projektov. Umožní, aby na
Slovensko prišli firmy, ktoré vyvíjajú a
aplikujú najnovšie technológie, a pritiahne
vzdelaných a schopných ľudí z iných
európskych krajín a zo sveta na Slovens-

ko. Prinesie zásadné zvýšenie významu
Bratislavy a západoslovenského regiónu v
oblasti strednej Európy. Priamym príno-
som projektu je celková investícia na rea-
lizáciu projektu CEPIT, ktorá dosiahne
výšku 400 miliónov eur. Park nadviaže na
existujúce investičné projekty na Sloven-
sku, prinesie podporu existujúcim auto-
mobilovým závodom v podobe vytvore-
nia výskumných a vývojových centier. V
neposlednom rade bude znamenať daňové
príjmy pre mesto vo výške stoviek milió-
nov korún a naštartuje aj kongresovú
turistiku v meste. Pre Vajnory prinesie
benefity v podobe zásadného zlepšenie
infraštruktúry v tejto mestskej časti, ako aj
desiatky miliónov korún do jej rozpočtu,
čo Vajnorom umožní plánovať presnú
výšku a časť svojich investícií.  
Záujemcovia si môžu pozrieť expozíciu
projektu CEPIT od pondelka 21. novemb-
ra v Primaciálnom paláci na prízemí v
miestnosti číslo 18. (juh)

Limuzína Mercedes-Benz triedy C za 19 044 Sk mesačne

Kombinovaná spotreba: od 6,3 do 12,3 l /100km
Emisie CO

2
: od 167 do 293g / km

Ilustračné foto.

Trieda C - HAPPY BIRTHDAY Edition
...a iné autá sa vám budú zdať drahé

E Pri príležitosti 15. výročia DaimlerChrysler a 

Motor-Car Group na Slovensku sme pre Vás pripra-

vili výnimočnú ponuku: Triedu C HAPPY BIRTHDAY

EDITION. 

E Zvýhodnený lízing:  Prvá navýšená splátka je 219 983 Sk,

mesačná splátka 19 044 Sk (vrátane havarijnej poistky). 

Posledná splátka po 48 mesiacoch je 219 983 Sk, čo je 

významne menej ako skutočná hodnota auta. 

E HAPPY BIRTHDAY edition zvýhodnené modely: 

C 180 K, C 200 CDI a C 220 CDI.

E Možnosť odpočtu DPH pri modeloch kombi C 180 K, 

C 200 K, C 220 CDI a C 320 CDI.

E V základnej cene: klimatizácia, autorádio s CD pre-

hrávačom, ESP, ABS, 6x airbag, 6-stupňová mechanic-

ká prevodovka, pneumatiky 205/55 R 16, čiastočne 

el. prestaviteľné sedadlá vodiča a spolujazdca.

E 6 rokov bezplatný servis (do 160 000 km vrátane 

práce a spotrebného materiálu).

E Záruka mobility Mobilo Life a 24 hodinový servis. 

E Mercedes-Card - systém výhod a zliav.

infolinka: 02/49 29 49 49, e-mail: info@daimlerchrysler.sk, BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 1MOTOR (166867)

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Tel./fax: 02/44644222

Zasekli sa vám dvere?
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Bratislava bola

kedysi viac

tolerantná
AD: STARÁ BRATISLAVA DÁVNO
PREDBEHLA DOBU (BN 26/2005)
Žijem v Austrálii a ľúbim si prečítať
každý deň niečo po slovensky o rod-
nom meste. Článok Stará Bratislava
dávno predbehla dobu (Peter Racek)
mi pripomenul, že môj starý otec,
Prešporák, tiež ovláda tri jazyky. 
Ako chlapca ho rodičia posielali cez leto
do Rakúska, aby si zdokonalil nemčinu, a
do Starej Turej, aby si zdokonalil sloven-
činu. Nikdy mi to nepripadalo ako čudné,
že dennodenne počúva z rádia správy vo
všetkých troch prešporských jazykoch.
Iba jedno ľutujem, že som sa doteraz
nedokázal naučiť nemčinu a maďarčinu a
že ma za komunizmu v škole učili iba po
rusky. Dušan Sloboda, Austrália

~   ~   ~
Konečne čítam o bratislavskej minu-
losti pravdu (článok pána Raceka).
Hlavne o zložení obyvateľstva. Som
rada, pravda je von. 
Dnes sa zabúda na to, aký vplyv mali deji-
ny  na vývoj tohto mesta a ich obyvateľov.
Ja som po vojne chodila do školy s Nem-
cami, Maďarmi (pôvodom), cigánmi a
tolerancia bola na vyššej úrovni ako dnes.
Chceme byt rovnoprávnymi partnermi v
Európe? Žijem už 37 rokov v Holandsku
a myslím si, že by sa naši Slováci mali čo
naučiť od Holanďanov v otázke toleran-
cie. Oľga Cupic, Holandsko

~   ~   ~
K príspevku Stará Bratislava dávno
predbehla dobu treba pridať, že Česi
boli v roku 1939 vyhnaní z Bratislavy,
za rôznych okolností. 
Jedna smutná kapitola v dejinách Slo-
venska, na ktorú sa zabúda. Odišlo mi
vtedy pol rodiny, s ktorými som sa odvte-
dy vídal iba málokedy...

Karol Hatvani, Austrália

Prístup revízora

je v rozpore

so slušnosťou
LIST ČITATEĽA
Všetko má svoje pravidlá, ktoré by
mali dodržiavať najmä tí, ktorí ich
kontrolujú. Reč je o revízoroch MHD.
Za uplynulé dva týždne som trikrát
natrafila na tú istú dvojicu. Jeden z nej
je typ, na ktorý sa nezabúda - obézny,
nedbalo oblečený asi štyridsiatnik s
otrasným správaním.
Spomínaná dvojica revízorov stála v pia-
tok na Martina krátko po 10. hodine na
poloprázdnej zástavke H. Meličkovej.
Keď prišiel autobus č. 33, strednými dve-
rami sme nastúpili traja, zadnými vošiel
nenápadnejší z revízorov. Tieto dvere sa
zavreli. Predné, pri vodičovi, zostali zatiaľ
otvorené. Poobzerala som sa po autobuse
a čakala som, čo sa bude diať, keďže som
už revízorovo vystupovanie poznala.
Vopred som mala skľučujúci pocit aj
napriek tomu, že mám platný 3-mesačný
kupón. Z premýšľania ma vytrhla staršia
dáma, sediaca s nákupom v lone, ktorá ma
udychčaným hlasom požiadala o označe-
nie lístka. Nastúpila len na predošlej
zástavke a pre malú vzdialenosť medzi
nimi a prudkú zákrutu v kopcovitom teré-
ne si ho ešte nestihla cviknúť. Potešilo ma,
že to chce prostredníctvom mňa hneď
napraviť. Označovací prístroj však nebol
umiestnený pri nás, ale na opačnej strane
dverí. Slušnejší z revízorov postával zatiaľ
inkognito v zadnej časti vozidla. Prešla
som k prístroju a už-už som vkladala lís-
tok dnu do priestoru na označenie, keď
robustný revízor otvorenými dverami
razantne nastúpil a zajačal na mňa tak, že
som stuhla: „Slečna, vy ste na tejto zástav-
ke nenastúpila, vyberte si občiansky, prí-
stroje sú už zablokované,“ pričom sa pre-
dieral cez cestujúcich ku mne. Zatiaľ som
si uvedomovala, že označovače boli
neprávom zablokované ešte počas státia
na zastávke - autobus sa nepohol, keď sa
začala kontrola. Panej som vrátila lístok.
V tom už stál revízor pri mne a bol pre-
kvapený, keď som sa mu preukázala plat-
ným kupónom. Snažila som sa naňho
zarevať rovnakou silou hlasu, akú používa
pravidelne na cestujúcich on, ale len polo-
hlasno som povedala, že som nastúpila
teraz. No táto poznámka sa v otrasnej
atmosfére stratila. Staršia dáma zaplatila
radšej hneď celú pokutu, šomrajúc niečo o
malom dôchodku. Nikto sa neozval,
každý diplomaticky klopil zrak.
Čiernych pasažierov nachytal revízor nie-
koľko, podaktorí nemali pri sebe doklady,
takže okamžite volal policajnú hliadku z
mobilného telefónu. No mala som pocit,
že ju volá k masovej vražde. Z autobusu
sme na Segnerovej vystupovali ako zbití
psi. Nebolo to prvýkrát, čo som na vlastné
oči sledovala spôsob, akým tento revízor
komunikuje s cestujúcimi. Jeho agresívny
prejav v kombinácii s obrou postavou
pôsobí na ľudí nepríjemne, preto si takmer
nik netrúfne oponovať mu. Jeho praktiky
sú v rozpore so slušným správaním i jeho
profesiou. O čom je kontrola cestovných
lístkov, keď vám revízor znemožní ozna-
čiť si lístok na zástavke? Keď pokutuje
ľudí, ktorí nechcú byť čiernymi pasažier-
mi a majú snahu lístok si označiť? Proti
komu je namierená revízia? Zdá sa, že nie
proti chronickým čiernym pasažierom, ale
proti slušným ľuďom. 
Keby som revízora duchaprítomne požia-
dala o jeho osobné údaje, mohla som sa
naňho sťažovať, pretože nie je normálne,
aby ľudia zažívali pri revízii lístkov trau-
mu a platili pokuty neprávom, len preto,
že si chce revízor dokazovať svoju dôleži-
tosť! Petra Maťašovská, Karlova Ves

Interiér na jednotku, kuchyňa je pozadu
V areáli administratívneho centra
Diplomat na Palisádach, v ktorom má
sídlo niekoľko veľvyslanectiev a
európskych inštitúcií, sídli podnik, do
ktorého sa dá dostať cez vstup zo Šule-
kovej ulice - Restaurant Cafe Bar
PIERROT.
Hneď na začiatku sme zaregistrovali
jedno mínus, za ktoré však môže projek-
tant budovy a celého areálu (ide o novo-
stavbu), ktorý akosi pozabudol, že exi-
stuje aj výraz bezbariérový prístup: z
dvora vedie dovnútra podniku niekoľko
schodov, a tak sa doň imobilní ľudia či
rodičia s deťmi v kočíkoch len tak ľahko
nedostanú. Zaznamenali sme aj plusy -
moderný interiér je dôsledne rozdelený
na fajčiarsku a nefajčiarsku časť a neše-
trilo sa v ňom kvalitnými materiálmi.
Podlaha je drevená, podobne ako žalúzie
na rozmerných oknách, usadiť sa možno
na kreslách potiahnutých svetlou kožou,
priestory sú plne klimatizované. Pierrot
je jednou z mála reštaurácií v Bratislave,
kde sa súčasne podáva raňajkové aj
denné menu, okrem toho je tu solídna
ponuka svetových vín a cigár. 
Raňajkové menu sme nevyskúšali,
zamerali sme sa na jedálny lístok, ktorý
je pomerne pestrý, obsahuje jedlá z hydi-
ny, hovädzieho, bravčového i teľacieho
mäsa, z diviny i z rýb. Z predjedál sme si
vybrali Zapekaný baklažán (70 Sk), Gra-
tinované slimáky (120 Sk), Údeného
lososa so smotanovo-chrenovou  omáč-

kou (110 Sk) a Hubársku pochúťku (70
Sk). Zo štyroch druhov polievok sme
počas dvoch návštev Pierrota ochutnali
všetky – Hovädzí vývar s mäsovými guľ-
kami a zeleninou (45 Sk), Špargľový
krém (45 Sk), Boršč (45 Sk) a Tarator (45
Sk), ničím nás osobitne neupútali. Zo
zeleninových jedál nás zlákali Hráškové
lusky na slanine (90 Sk). 
Zjavnejšie nedostatky sa prejavili pri
hlavných jedlách, kde nás okrem prílišné-
ho rozdielu teplôt medzi pokrmami a ich
prílohami (zvolili sme si Varené zemiaky
a Opekané zemiaky, zhodne po 45 Sk) v
niektorých prípadoch zarazil spôsob ich
úpravy. Napríklad Úhor podľa starého
rybára (190 Sk) bol príliš mastný, čo ešte
umocňovala zapečená slanina. Sklama-
ním boli aj Kačacie prsia Peking (260
Sk), pretože mäso bolo príliš suché. O
čosi lepšie v našom hodnotení dopadol
Kurací steak Pierrot (220 Sk), Rizoto
Verde (60 Sk) a Špíz z (bravčovej) panen-
ky s pikantnou omáčkou (210 Sk), aj keď
v prípade posledného menovaného
pokrmu nás upútalo až absurdne pre-
mrštené množstvo servírovanej omáčky,
porovnateľné s porciou polievky. Najlep-
šie pri našom testovaní obstál Hubársky
steak (470 Sk) - kvalitne, dobre priprave-
ný hovädzí steak podávaný s kuriatkami -
a Teľacie kotlety s korením (390 Sk). Z

múčnych jedál sme skúsili Lekvárové
pirohy (80 Sk), z ponuky dezertov sme
neodolali pokušeniu v podobe Viedenskej
palacinky (80 Sk), ktorá naše očakávania
nesklamala (až na prílišný rozdiel teploty
jej povrchu a vnútra). 
Okrem spomenutých chybičiek krásy vo
výkone kuchára sme si všimli aj pozoru-
hodné prvky v počínaní čašníka. Za rých-
losť obsluhy sa zvykne chváliť, neplatí to
však v prípade, keď sa hodnotí rýchlosť
kladenia prinesených vecí na stôl, ktorý
najmä v prípade podávania príborov
nemal ďaleko k pohodeniu. Čašníci by
mali viac myslieť aj na také drobnosti,
ako je postoj pri prijímaní objednávky –
ak čakajú na objednávku s rukami založe-
nými vbok, nevyzerá to práve najvhod-
nejšie. Informácia, že divinu (napr. prepe-
licu) majú len v mrazenom stave a pred
prípravou ju treba rozmraziť, nás dovied-
la k myšlienke, že ak nie je v reštaurácii
zabezpečený stály prísun čerstvej diviny,
je jej ponúkanie dosť samoúčelné.
A ešte čosi: myslíme si, že blízkosť
administratívneho centra Diplomat, v
ktorom sa pohybuje veľa cudzincov a
V.I.P., sa azda mohla prejaviť v ponúka-
nom menu, ktoré by mohlo byť viac
„medzinárodné“.
Naše hodnotenie:���

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

Ani dobrá poloha nezaručuje dobré služby

Intervaly autobusu číslo 68 treba posilniť

Úroveň reštaurácií a pohostinských
zariadení v Bratislave sa v posled-
ných rokoch nesporne zlepšila, pri-
budlo veľké množstvo nových, ale ani
v nich nemusí byť všetko bezchybné.
Ani atraktívna poloha v absolútnom
centre Bratislavy, dokonca v pešej zóne,
kde sa pohybuje počas sezóny i mimo
nej veľa zahraničných turistov, nemusí
byť zárukou, že v reštaurácii, ktorá
ponúka svoje služby v takej lukratívnej
lokalite, je všetko také, aké má byť.
Dôkazom sú aj zistenia inšpektorov In-
špektorátu Slovenskej obchodnej inš-
pekcie pre Bratislavský kraj počas kon-
troly, ktorú 17. júna tohto roka vykonali
v reštaurácii Ludwig na Ventúrskej
ulici. Pritom zistili, že na prevádzke sa
používa váha bez platného overenia
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a
skúšobníctvo, čím prevádzkovateľ zne-
možnil spotrebiteľovi prekontrolovať si
dodržanie deklarovanej hmotnosti zakú-
pených výrobkov. Ďalším zisteným
nedostatkom bolo, že traja pracovníci v

kuchyni - samotní kuchári - nemali
pokrývku hlavy, okrem toho šesť pra-
covníkov nepredložilo zdravotné pre-
ukazy. Prevádzkovateľ tiež porušil
povinnosť zabezpečiť označenie výrob-
kov v ponuke údajom o množstve - v
ponuke reštaurácie bolo 12 druhov
nápojov bez označenia údajom o množ-
stve. Porušil tiež povinnosť zabezpečiť
označenie výrobkov cenou platnou v
okamihu ponuky, čoho dôkazom bolo,
že v ponuke figurovali dva druhy ciga-
riet bez označenia cenovou informáci-
ou. Za porušenie celkove štyroch usta-
novení zákona o ochrane spotrebiteľa
bola reštaurácii  Ludwig uložená pokuta
7000 korún.
S rôznymi nedostatkami sa možno stret-
núť aj vo veľkých shopping centrách,
ktoré navštevuje množstvo ľudí. Inšpek-
tori Inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie pre Bratislavský kraj si 15.

júna tohto roka „posvietili“ na prevádz-
ku French Sendvich Bageteria v Polus
City Centre na Vajnorskej ulici. Zistili
pritom zaujímavé veci, ktoré by sa dali
definovať ako dvojnásobné porušenie
zákona o ochrane spotrebiteľa. V prvom
prípade šlo o porušenie povinnosti pre-
dávajúceho zabezpečiť, aby ním predá-
vané výrobky boli označené cenou plat-
nou v okamihu ponuky (v ponuke bage-
térie bolo sedem druhov bagiet bez
označenia cenovou informáciou). V
druhom prípade zasa predávajúci poru-
šil zákaz informovať o cene tak, aby
vzbudzovala dojem, že je nižšia, ako v
skutočnosti (takto to bolo v prípade
šiestich druhov bagiet - napríklad o jed-
nej z nich cenová informácia znela, že
stojí 6 korún, pričom v skutočnosti stála
68). Bagetéria z kontroly vyviazla s
pokutou 7000 korún.
Klamanie zákazníkov môže mať rôzne
podoby, preto sa treba mať na pozore
všade - nielen v pešej zóne a nielen v
Poluse... Peter Verner

LIST ČITATEĽA
Rada by som sa s vami podelila o moju
osobnú skúsenosť so zmenami v mest-
skej hromadnej doprave. V poslednom
čísle Bratislavských novín som si prečí-
tala aj priaznivý ohlas od čitateľa, tak
som chcela pôvodne napísať o tom, že
zmenou v MHD v Petržalke má koneč-
ne môj manžel priamy spoj na Antol-
skú, kde pracuje, a že sa môžem dostať
aj na Fedinovu, kde som predtým
musela chodiť pešo. Moja posledná
skúsenosť mnou však veľmi negatívne
otriasla, a tak tieto drobné pozitíva
úplne prekryla.
Som obyvateľkou Petržalky, konkrétne
Bradáčovej ulice a som na materskej
dovolenke. Môj syn má tri mesiace, takže
ho ešte vozím v hbokom kočíku a keďže
bol po narodení dosť chorý, musím cho-
diť občas aj na kontroly. Hoci mám
obvodnú lekárku do 500 metrov od

domu, na odbery ma poslala na Poliklini-
ku na Šustekovu ulicu. Mala som tam byť
do 10. hodiny.
S dostatočným časovým odstupom som
teda vyrazila, zašla som ku Kauflandu do
bankomatu a s presvedčením, že o jednu
zastávku skôr bude aj v autobuse 68
menej ľudí, som tam čakala na spoj.
Zastávka sa pomaly zapĺňala ľuďmi
obťažkanými nákupmi a autobus stále
nechodil, pričom už keď som prichádzala
ku Kauflandu, videla som, že žiaden
zatiaľ nešiel. Celkovo som teda čakala asi
17 minút. Keď autobus prišiel, bol taký
plný, že sa doň nedostala asi tretina čaka-
júcich ľudí, nieto ešte ja s kočíkom.
Keďže už bol pokročilý čas, vydala som
sa na Šustekovu pešo. Plánovala som
aspoň cestu domov autobusom, nakoľko
malý už začal byť nepokojný. Keď som
na zastávku prišla, bolo tam už dosť ľudí
s košíkmi a taškami a jedna pani s kočí-

kom, autobus mal ísť až o 8 minút, tak
som reálne zhodnotila, že čakať a potom
sa znovu do autobusu nedostať, to už
riskovať nebudem. Prefrčala som teda s
plačúcim dieťaťom krížom cez sídlisko a
za dvadsať minút som prišla domov.
Toto nie je moja prvá skúsenosť s autobu-
som 68. Prvýkrát som chcela s malým
cestovať na Miletičovu, do autobusu som
sa vďaka mojej mame, ktorá mi razila
cestu, prebojovala, cesta domov však
dlho bola otáznikom, nakoľko na Záhrad-
níckej tiež čakali už dva kočíky. Vodič bol
však zhovievavý a pustil nás dnu všet-
kých, hoci sme stáli na jednej nohe.
Pýtam sa preto kompetentných, či nie je
možné intervaly autobusu 68 posilniť aj
počas dňa, nielen v špičke. Hoci ja sa s ko-
číkom v Petržalke prepravujem zväčša pe-
šo, občas som odkázaná aj na vzdialenej-
šie miesta, kam nemám šancu sa dostať.

Katarína Romančíková, Petržalka

Pracovno-personálna agentúra 

ponúka v BRATISLAVE
trvalý pracovný pomer pre:
� ZÁMOČNÍKOV - ZVÁRAČOV 15 000,- Sk
� PROGRAMÁTORA .NET mzda 25 000,- Sk
� POMOCNÝ PERSONÁL 10 000,- Sk
� ÚČTOVNÍKOV, HLAVNÝCH ÚČTOVNÍKOV

brigády pre:
� POMOCNÝ PERSONÁL - HOSTESKY,

DOKLADAČI TOVARU, atď. 
(nový obch. dom) mzda 55,- Sk/h
� POKLADNÍČKY/-OV (BA + PK) 55,- Sk/h
� ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV 

52,- Sk/h
� POMOCNÝ PERSONÁL

(pošta, pekáreň) 50-55,- Sk/h

KONTAKTUJTE NÁS  IHNEĎ! 
BRIGÁDY - VÝPLATA TÝŽDENNE!

Nosluš, s.r.o., Radlinského 9, 
budova FCHPT, 811 07 Bratislava

Tel: 526 259 21, 0905 201 249, 0905 919 084
e-mail: ba.radlinskeho@noslus.sk

Rekonštrukcie 
bytov, bytových jadier 

a kúpeľní do 5 dní
Obklady a dlažby, dovoz materiálu
Zľavy na materiál 10-20%
Tel.: 0907 827 002, 0907 821 377, 0903 892 058

www.jadro-stav.sk e-mail: jadro-stav@jadro-stav.sk

Blíži sa otvorenie
14. ročníka celoslovenskej školskej predajno-prezentačnej

výstavy výrobkov a služieb žiakov stredných odborných 
škôl SR s medzinárodnou účasťou - burza povolaní

JUVYR
a 8. ročník medzinárodného veľtrhu cvičných firiem

29. november - 1. december 2005
v Istropolise, Trnavské mýto 1

www.siov.sk
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Lacetti emisie CO2: 171 - 218 g/km, priemerná spotreba paliva: 7,1 - 9,1 l/100km, Kalos emisie CO2: 159 - 175 g/km, priemerná spotreba paliva: 6,6 - 7,5l/100km,
Spark Emisie CO2: 144 g/km, priemerná spotreba paliva: 6,3 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
štyri zimné pneumatiky zadarmo.      CHEVROLET. VEĽKÉ PLUS.

Spark už od 219 900 Sk*

Na Bajkalskej ulici postupne vyrastú tri

obytné veže, v ktorých bude 633 bytov
NOVÉ MESTO
Už na jar budúceho roku by mala na
mieste dnešnej autobusovej stanice na
Bajkalskej ulici začať výstavba prvej z
budúcej trojice obytných veží, ktoré
budú mať po 24 nadzemných podlaží
a bude v nich 633 bytov.
Zámer výstavby troch vežových objek-
tov plniacich prevažne bytovú funkciu v
tejto lokalite je známy už dávnejšie,
došlo však k zmene projektu - pôvodne
mali byť výškové stavby hranaté, nový
projekt ráta s tým, že budú mať oblé
tvary. Výstavba troch rovnakých veží,
ktoré sa stanú výrazným mestotvorným
prvkom a modernou dominantou Bajkal-
skej ulice, má celkove trvať päť rokov.
Veže majú byť vysoké 74 metrov, čo je
porovnateľná výška s neďalekými admi-

nistratívnymi výškovými budovami Mil-
lenium Tower I. a II. V každej veži bude
po 211 jedno- až päťizbových bytov, naj-
viac však dvojizbových a trojizbových.
Veže budú prepojené spoločnou štvor-
podlažnou základňou. V podzemnom
podlaží a na druhom, treťom a štvrtom
nadzemnom podlaží majú byť parkova-
cie garáže, v ktorých bude 837 miest na
parkovanie. Na prvom nadzemnom pod-
laží sú navrhnuté obchody, služby a
recepcia. Na piatom nadzemnom podlaží
sa ráta so zelenou strechou, fitnes cen-
trom, klubom a pivnicami. Na 6. až 22.
podlaží majú byť byty, na 23. a 24. pod-
laží mezonety a penthouse. Objekty budú
vybavené najmodernejšími zariadenia-
mi, vo vstupe do budov bude 24-hodino-
vá recepcia, v ktorej bude umiestnený

monitorovací panel kamerového systému
situovaného v spoločných priestoroch,
garážové brány vo vjazdoch do garáží
budú na diaľkové ovládanie. Výťahy s
prepravnou kapacitou 21 osôb umožnia
obyvateľom dopraviť sa z garáží do
bytov. Výhodou bytového komplexu je
jeho strategická poloha, v blízkosti sú
okrem Polus City Centra aj ďalšie
obchody, základná škola, nemocnice,
čerpacia stanica pohonných hmôt, ako aj
množstvo zariadení pre šport a relax. 
Projekt Three Towers (Tri veže) vytvoril
tím architektov SCP Solomons (USA) -
Peter Moravčík (SR) a vzniká pod hlavič-
kou troch silných spoločností. Toto kon-
zorcium tvorí slovenská spoločnosť Cres-
co, írska firma Quinlan Private a česko-
americká firma GE Capital Golub. (juh) 

S výstavbou bytového komplexu Three Towers - Tri veže by sa malo začať na jar roku 2006. Tri 74-metrové výškové budo-
vy tak zásadným spôsobom zmenia tvár Bajkalskej ulice. Celkovo tu do piatich rokov od začiatku výstavby pribudne až 633
nových bytov a 837 parkovacích miest. VIZUALIZÁCIE - Compass Group

V Rusovciach

nejde o dropa,

ale o biznis
RUSOVCE
Odpoveď tlačového odboru vlády na
otázku, či vláda niečo podnikne proti
tým, ktorí v Rusovciach svojvoľne
odstránili napĺňanie záväzku voči
Európskej únii, je strohá a jednoznač-
ná - nie, patrí to rezortu životného pro-
stredia.
V podstate však aj rezort životného pro-
stredia dáva ruky preč od ochrany chrá-
neného druhu - prevaľuje zodpovednosť
na slovenskú inšpekciu životného pro-
stredia. Ministerstvo síce o rozoraní úze-
mia, ktoré je na vládnom zozname chrá-
nených vtáčích území pod názvom
Sysľovské polia, vedelo od štátnej ochra-
ny prírody, ale angažovalo sa len v tom
zmysle, že vec presunulo na inšpekciu.
Tá momentálne skúma, či rozoraním
hniezdiska došlo k porušeniu paragrafu
35, odseku 1, písmena C, teda ustanove-
nia, „...ktorým je zakázané ničiť a poško-
dzovať biotopy chránených druhov...“.
Ministerstvo teda nevie, či radlice pluhu
naozaj rozorali hniezda a celé územie.
Ministerstvo nevyjadrilo stanovisko k
tomu, že družstevníci poškodili dobré
meno Slovenskej republiky, pretože
sťažnosť o porušovaní našich záväzkov
voči únii už rakúski ochranári podali na
Európsku komisiu.
V odpovedi sa ďalej konštatuje, že jedno-
stranné vypovedanie zmluvy o prenájme
predmetnej plochy zo strany družstva
Dunaj pravdepodobne nie je v rozpore s
jej ustanoveniami. Aj sankcie za poško-
denie biotopu chráneného druhu vraj
budú jasné až po výsledkoch vyšetrova-
nia inšpekcie životného prostredia.
Tiež sme nedostali uspokojivé vysvetle-
nie, prečo dal rezort životného prostredia
Sysľovské polia do schvaľovacieho legi-
slatívneho procesu až v roku 2005, hoci
sa o jeho zriadení rozhodlo už začiatkom
roku 2003. V tejto časti odpovede však
ministerstvo vysvetľuje, ako vstúpil do
hry krajský úrad životného prostredia.
Ten mal vlastníkom pôdy v zmysle novo-
platnej vyhlášky formálne oznámiť
zámer vyhlásiť chránené vtáčie územie.
Úrad však navrhol, aby celé územie malo
rozlohu nie 1770 hektárov, ale o tisícku
viac, čo vyvolalo v Rusovciach pobúre-
nie, pretože by rezervácia takto zasiahla
do intravilánu.
Z ďalších informácií, ktoré sme dostali
od obyvateľov Rusoviec, dostáva kauza
iný rozmer a je aj zrozumiteľné, prečo sa
malo územie rozšíriť o tisíc hektárov,
prečo nemali vlastníci rokovať o tom s
úradom osobne, ale v zastúpení a iné
súvislosti. Nejde totiž o dropa, ani o
nekvalitné golfové ihrisko na rovine. Ide
o to, že lokalita Sysľovských polí je
momentálne najdrahšou parcelou na Slo-
vensku. Ak má o tisíc hektárov viac, je o
to drahšia. Ak tam nebude drop a iné
chránené živočíchy, možno ju smelo
využiť na investície pri budovaní troj-
uholníka Bratislava - Viedeň - Györ.
Pozemky tu sú také drahé, že aj obrovská
environmentálna pokuta je len smeť proti
ich skutočnej cene pri predaji. Ak tieto
súvislosti nadriadené úrady nevidia,
vyvoláva to prinajmenšom rad ďalších
otázok. Gustav Bartovic

Pentagónu

nestačia 

malé úpravy
VRAKUŇA
Na pozornosť, ktorú sme venovali v
uplynulých číslach bloku budov vo Vra-
kuni, nazývanom Pentagón, podrážde-
ne reagovalo viacero čitateľov - podľa
nich sa okolie nedá udržiavať, kým
bude mestským centrom povaľačov.
Ide zrejme aj o reakciu na príspevok pred-
staviteľky Hydrostavu, a.s., v konkurze,
ktorá apelovala, aby si okolo objektov
robili poriadok aj vlastníci bytov. Obyva-
telia však argumentujú, že zbytočne budú
robiť poriadok, keď ho bezdomovci a
narkomani doslova o niekoľko minút zru-
šia. Tieto slová potvrdila aj starostka
mestskej časti Vrakuňa Ľudmila Lacko-
vá: „Môžem nad nimi stáť, aby si odnies-
li svoje matrace, v tej chvíli, ako odídem,
sa vrátia.“ Uviedla tiež, že obyvatelia
navrhujú zbúrať múrik, ktorý slúži ako
zástena pre bezdomovcov, mestská časť
to však dovoliť nemôže, lebo nie je maji-
teľom objektu. Grupujú sa tu však narko-
mani z celého mesta. Okrem toho dodnes
nie je jasné, či múrik nie je čiernou stav-
bou, ktorá vznikla v rámci známej akcie
„Z“. Tu by najviac pomohlo, keby sa spo-
ločenstvo vlastníkov bytov v týchto
objektoch dohodlo s Hydrostavom, to sú
asi jediné inštitúcie, ktoré môžu niečo
urobiť. Situáciu komplikuje, že ľudia
nemajú záujem v tomto dome bývať, pre-
dávajú byty a tie si kupujú práve díleri.
Riešenie už asi nie je, ak sa na začiatku
obyvatelia nedohodli na tom, že sa sťaho-
vať nebudú - do neznesiteľnej situácie ich
dostal jav, ktorému nechtiac svojim
odchodom napomáhajú.
Mestská časť podľa starostky rokovala
už aj s mestskou políciou, s protidrogo-
vým útvarom a najrôznejšími stupňami
štátnej polície, ale vyčistenie Stavbárskej
ulice od drogovej kriminality a bezdo-
movcov sa nedarí. Mestská polícia podľa
vyjadrenia jej hovorcu situáciu monito-
ruje, ale  právo zakročiť nemá, nanajvýš
ak zahlásiť trestný čin štátnej polícii.
Podľa hovorkyne štátnej  polície Aleny
Toševovej tu policajti vykonali rôzne
opatrenia a budú v tom pokračovať. Polí-
cia vidí ako jednu z príčin vysokej krimi-
nality prostredia i to, že tu býva značná
časť sociálne slabších občanov, to zname-
ná veľkú migráciu osôb, z čoho vyplýva
narušovanie verejného poriadku a pro-
blém s drogami. Napriek tomu objekt vraj
vo dne v noci kontrolujú hliadky vrátane
motorizovaných a hliadky so psami.
Výsledkom je trvalý prílev zadržaných
osôb na políciu, do konca septembra 2005
to bolo 242 osôb. Zistilo sa 51 prípadov
distribúcie drog  a ďalších 11 trestných
činov, väčšinou násilného charakteru.
Polícia spolupracuje s protidrogovou jed-
notkou, uvádza hovorkyňa, ale aj podľa
nej je riešenie situácie len v spojení síl
všetkých zainteresovaných vrátane oby-
vateľov Pentagónu. (gub)

Predám 60á pozemok 
v BA - Devínskej Novej Vsi 

na Istrijskej ulici, 
všetky inžinierske siete, 

výborná poloha.
� 0903 710 763
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Shopping Palace na Zlatých pieskoch bude

slúžiť okrem nákupu aj na oddych a šport
RUŽINOV
Pri nákupnom centre Shopping Palace,
ktoré je spolu s hypermarketom
TESCO Zlaté piesky najväčším zaria-
dením svojho druhu na Slovensku, v
budúcnosti pribudnú možnosti na
rekreáciu, šport a voľný čas.
Ako sme už informovali, na severozá-
padnom okraji jazera Zlaté piesky sa pri-
pravuje výstavba dvoch objektov – Sora-
via IV a Soravia V, ktoré budú plniť
funkciu obchodno-športového centra. Zo
zámeru, ktorý predložila spoločnosť
Shopping Center Zlaté piesky, vyplýva,
že tento komplex bude stavebne prepoje-
ný s existujúcou nákupnou pasážou
Shopping Palace. Bude riešený ako dvoj-
podlažná stavba s centrálnou dvojpodlaž-
nou pasážou. Najmä objekt s pracovným

názvom Soravia V má slúžiť na celoroč-
né využívanie voľného času, bude zame-
raný na služby a športovo ladené zariade-
nia ako bowling, biliard či fitnes. V
objekte Soravia IV návrh ráta s prevahou
obchodných a obslužných zariadení. V
južnej časti územia návrh ráta s vybudo-
vaním štvorpodlažnej administratívnej
časti so samostatným vstupom. V smere
zo Studenej ulice má byť veľkokapacitné
parkovisko.
Predstavitelia skupiny Soravia Group,
ktorá vybudovala existujúce centrum
Shopping Palace, už vlani v novembri pri
jeho slávnostnom otvorení deklarovali, že
v ďalšej fáze výstavby sa celková predaj-
ná plocha ďalej rozšíri. Pred rokom avizo-
vali, že objem investícií do už existujúcich
a budúcich etáp projektu dosiahne sumu

zhruba 125 miliónov eur, teda asi päť
miliárd korún. Dnes už je zrejmé, že ani
vybudovaním etapy zahŕňajúcej objekty
Soravia IV a Soravia V sa investície v
tejto lokalite neskončia. V budúcnosti by
tu mali pribudnúť ďalšie zariadenia pre
oddych, zábavu a šport, čím má vzniknúť
jedinečná lokalita plniaca úlohu mestskej
rekreačnej zóny. V investičnom zámere
predloženom spoločnosťou Shopping
Center Zlaté piesky sa možno okrem
iného dočítať, že na západnom brehu jaze-
ra Zlaté piesky sa ráta napríklad aj s vybu-
dovaním malého prístavu pre plachetnice
a loďky. V budúcnosti sa má realizovať aj
šiesta etapa rozvoja komplexu začlenené-
ho do projektu vybudovania centra
rekreácie a voľného času. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Jahn Development
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Reklama na vozidlách MHD niektorým

prekáža, dopravný podnik ju obhajuje
BRATISLAVA
Niektorým cestujúcim prekáža, že na
zadných oknách autobusov MHD sú
nalepené nepriehľadné reklamy.
Dopravný podnik argumentuje prie-
skumom, podľa ktorého väčšine cestu-
júcich reklama neprekáža.
Náš čitateľ N. Brhlovič v liste píše, že
cestujúci, ktorí chcú prestúpiť, nevidia na
vozidlo MHD idúce za autobusom, v kto-
rom sa nachádzajú a kvôli tomu nestihnú
prestúpiť. Upozorňuje, že ani vodiči auto-
busov nevidia dozadu. Objavili sa aj
nepriehľadné pásy v električkách vo
výške očí sediaceho cestujúceho. Keďže
list N. Brhloviča nie je jediný, obrátili sme
sa na Dopravný podnik Bratislava.
„Dovoľte mi, aby som v prvom rade vyja-
dril poľutovanie nad tým, ak takto umiest-
nená reklama znižuje komfort niektorých
cestujúcich,“ odpovedal nám Roman
Karabelli, riaditeľ spoločnosti RECAR,
dcérskej spoločnosti Dopravného podniku
Bratislava, ktorá zastrešuje reklamnú čin-
nosť DPB. „Čo sa týka výhľadu vodiča
smerom dozadu, ten nie je dotknutý,
keďže pri veľkých vozidlách vodičovi na
tento účel slúžia vonkajšie spätné zrkadlá
– to je prípad nákladných vozidiel, kamió-
nov, skriňových vozidiel, zájazdových
autobusov a tiež vozidiel hromadnej

dopravy. V prípade vozidiel MHD to nie
je zadná fólia, ale primárne stojaci cestu-
júci, kto vodičovi prirodzene zacláňa vo
výhľade. V prípade moderných nízkopod-
lažných autobusov, ktoré jazdia všade vo
svete a budú sa udomácňovať i u nás, je to
zase stojaci motor v zadnej časti vozidla.
Pokiaľ ide o výhľad cestujúceho, záleží
nám na tom, aby naše reklamy boli
umiestňované citlivo s ohľadom na názor
väčšiny cestujúcich. Dovolím si zdôrazniť
slovo väčšiny, keďže nie je, žiaľ, možné
vyhovieť každému jednotlivcovi.“ 
Ako dodal R. Karabelli, u renomovanej
prieskumnej agentúry si preto dali vypra-
covať štúdiu o efektivite reklamy na pro-
striedkoch MHD. Jej súčasťou bolo aj zis-
tenie postojov cestujúcej verejnosti k
takejto forme reklamy. 
Podľa štúdie sa takmer 69 % čakajúcich
na zastávke MHD vo veku 25-39 rokov
vyjadrilo, že takáto forma reklamy sa im
veľmi páči, resp. skôr páči. V ďalšej fáze
prieskumu zisťovali osobný postoj cestu-
júcej verejnosti k reklame umiestnenej v
dopravných prostriedkoch MHD. „Väčši-
na cestujúcej verejnosti sa vyjadrila, že
im reklama umiestnená v dopravných
prostriedkoch MHD neprekáža,“ konšta-
toval. „Takmer dve tretiny cestujúcich sa
vyjadrili, že im reklama v dopravných

prostriedkoch neprekáža (vôbec, resp.
skôr neprekáža). Necelých 29 % cestujú-
cich zaujíma neutrálny postoj k takejto
forme reklamy a len 6 % opýtaných
cestujúcich sa vyjadrilo, že im reklama v
dopravných prostriedkoch skôr, resp.
veľmi prekáža.“ 
Ako možno vidieť i z výsledkov priesku-
mu, existuje isté percento respondentov,
ktorým nejaká forma reklamy veľmi pre-
káža, resp. skôr prekáža. „Takáto situácia
však vzniká pri akomkoľvek type reklamy
a nielen pri reklame, ale tiež pri staveb-
ných prácach a s nimi spojených doprav-
ných uzáverách, dopravných riešeniach
jednotlivých križovatiek či obmedzeniach
na niektorom z mostov.“ konštatoval R.
Karabelli. Ako dodal, pri počte asi 900-
tisíc prepravených cestujúcich denne nie
je a nikdy nebude možné vyhovieť všet-
kým. Zároveň poukázal na ekonomický
efekt využívania týchto plôch na reklamu
a rozšírenie tohto spôsobu šírenia komer-
čných informácií nielen na autobusoch
SAD po celom Slovensku, ale i v mno-
hých mestách v západnej Európe a USA.
„Takto získané finančné prostriedky
Dopravný podnik Bratislava opätovne
investuje, v súčasnosti napríklad do stav-
by novej umývacej linky pre električky,“
uzavrel. Juraj Handzo

OLICORP Consulting s.r.o.
Poskytujeme poradenstvo 

a spracovanie:
Účtovníctvo, DPH, Mzdy,

Daňové priznanie 
Kontakt: Peter Oleár - 0905 970 467

Potrebujete
súrne pôžičku?

volajte 0903 223 185
čítajte www.profireal.sk

Rodí sa nový

domov pre ľudí

s postihnutím
PETRŽALKA
Nový domov pre ľudí s ťažkým men-
tálnym postihnutím v kombinácii so
psychiatrickou diagnózou vzniká v
budove bývalej Materskej školy na
Osuského ulici. Bude sústreďovať
doteraz rozptýlené služby znevýhod-
neným.
Riaditeľ združenia Lepší svet pre znevý-
hodnených Dušan Mikulec povedal Bra-
tislavským novinám, že podobné zaria-
denie zrejme na Slovensku neexistuje,
hoci práve táto skupina občanov potrebu-
je mimoriadnu a sústredenú starostlivosť.
Do zariadenia by sa po rekonštrukcii
budov mali presťahovať domov sociál-
nych služieb, rehabilitačné stredisko a
chránená dielňa, ktoré boli doteraz roz-
trúsené. Navyše by mali pribudnúť cel-
kom nové služby - chránené bývanie,
zriadenie Komunitného informačno-
poradenského centra ako forma priamej
pomoci postihnutým ľuďom, doplnkové
služby pre klientov s ťažkým zdravot-
ným postihnutím, vytvorenie dvoch až
troch miest pre osoby s kombinovaným
postihnutím, pre ktoré zatiaľ na Slovens-
ku neexistuje miesto, ktoré by zvládla
starostlivosť o takýchto klientov a napo-
kon rozširovanie aktivít chránenej dielne,
čo by znamenalo aj zvýšenie jej kapacity.
D. Mikulec poukazuje na to, že mestská
časť musela na tento účel budovu odkú-
piť od samosprávneho kraja, hoci podľa
rozdelenia kompetencií je to práve kraj,
kto má na starosti dohľad a financovanie
služieb tohto druhu. Napriek veľkorysé-
mu daru petržalskej samosprávy, ako i
gestu Západoslovenskej energetiky, ktorá
okamžite vyčlenila pre tento cieľ slušnú
sumu, nemá združenie Lepší svet pre zne-
výhodnených dostatok peňazí. Do konca
tohto roka budú preto organizovať verej-
né zbierky a dobročinné akcie. Veria, že
Bratislavčania dokážu pomôcť tým, ktorí
sú na ich pomoc odkázaní. (gub)

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

predložil zámer 
Polyfunkčný dom na ulici
Podháj - Malokarpatské 

námestie, Lamač
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 11. 1.
do 2.12.2005 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 16.12.2005.
Miestom realizácie zámeru je  pozemok s parc. č.481/4 v
zastavanom území Malokarpatského námestia a ulice Pod-
háj, medzi objektami terajšej ubytovne (bývalej materskej
škôlky) a jestvujúcej kotolne, k. ú. a MČ Bratislava - Lamač,
územný obvod Bratislava IV. Účelom navrhovaného záme-
ru je vybudovanie polyfunkčného objektu, ktorý je riešený
ako voľne stojaci objekt, pôdorysne riešený v tvare „L“, ktorý
pozostáva z 8+1 nadzemných podlaží, s dvomi suterénny-
mi podlažiami. Na prízemí - v parteri, s orientáciou do ulice
Podháj, sú umiestnené priestory občianskej vybavenosti (s
navrhovanou plochou 377,74 m2), na ďalších nadzemných
podlažiach sú umiestnené byty (navrhovaný počet bytových
jednotiek je 60) a v dvoch suterénnych podlažiach sú
umiestnené garáže (o počte 73 garážových parkovacích
stojísk) a domová technická vybavenosť.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia čin-
nosti: cca 04/2006 -12/2007

Na Bočnej ulici

majú problémy

s čistotou
RUŽINOV
Nie sme jedinou krajinou na svete, kde
sú záhradkárske osady. Od tých ostat-
ných sa však líšime tým, že tam je ich
okolie, pred plotom i za ním, vzorom
čistoty, u nás situáciu charakterizuje
skôr skúsenosť čitateľa z Ružinova.
Pán Vladimír Šváb má totiž to nešťastie,
že býva na Bočnej ulici, ktorej časť tvorí
záhradkárska kolónia. Niektorí vlastníci
záhradiek tam bývajú celoročne - výsled-
kom ich existencie sú malé trvalé nelegál-
ne smetiská. Iní svoj vzťah k pozemku
zdokonalili v duchu raného kapitalizmu a
v sezóne záhradné chatky prenajímajú
ako lacné ubytovanie sezónnym robotní-
kom. Tí potom v sezóne vytvárajú nele-
gálne smetiská - väčšinou igelitové tašky
plné fliaš od lacného vína a rôzneho
domáceho odpadu. To je zasa raj pre
domáce hlodavce, nášho čitateľa stojí
deratizácia každoročne niekoľko tisíc ko-
rún, ale veľmi to nepomôže - jeho psy v
záhrade ulovili dvadsaťpäťcentimetrové-
ho potkana, obyvatelia ráno cestou do
práce môžu týchto nepríjemných spoloč-
níkov človeka vídať v celkom slušných
počtoch, ako sa pasú na čiernej skládke.
O stave vozovky a zlom osvetlení už je
vraj aj škoda hovoriť. Pán Šváb hľadá
pomoc, pretože v ulici bývajú zväčša starí
ľudia, ktorí už nevládzu bojovať proti
nekončiacemu neporiadku.
Obrátili sme sa preto na ružinovský miest-
ny úrad, kde nám odpovedali, že bratislav-
ský magistrát nemá podchytených záhrad-
károv, ktorí sú v zmysle zákona povinní
platiť aj za odpad zo záhrad. Nelegálne
smetisko leží na verejnom priestranstve,
ale aj ulica vraj prislúcha magistrátu, pre-
tože tadiaľ premáva autobus MHD. Mest-
ská časť s magistrátom dočisťuje podľa
tejto informácie skládku už sedem rokov,
ale ľudia hádžu odpad priamo pod tabuľu
s nápisom Zákaz sypať smeti. Podobné
pravidlá platia aj v boji s hlodavcami -
každý majiteľ je povinný svoj pozemok
identifikovať a hlodavce na ňom ničiť.
Aj keď sú tieto tvrdenia samosprávy
presné a vecné - neodpovedajú na otáz-
ku, kto má ustrážiť neporiadnikov a viesť
evidenciu vlastníkov záhrad. V silách
ťažko stíhaných obyvateľov Bočnej ulice
to asi nie je. (gub)

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

predložil zámer 
Devín - Lomnická

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 11.11.
do 2.12.2005 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 15.12.2005.
Miestom realizácie zámeru sú  pozemky s parc. č. 1356/1,
1355/3, 1363/2, 1, 3, 4, 1362/4, 1369/10, 9, 8, 7,19,
20 v lokalite na Lomnickej ulici, k. ú. a MČ Bratislava -
Devín, územný obvod Bratislava IV. Dotknuté územie je
ohraničené zo západnej strany strmým svahom zvažujúcim
sa k záhradkárskej osade, z východnej strany je ohraničené
rozostavanými stavbami rodinných domov, z južnej strany
vinohradom a zo severnej strany v súčasnosti využívanou
skládkou zeminy a chatovou zástavbou. Účelom navrhova-
ného zámeru je výstavba 12 obytných objektov charakteru
mestských víl, radových mestských víl (s polozapusteným
podlažím, dvoma nadzemnými podlažiami a ustúpeným
podkrovným podlažím), radových rodinných domov a rodin-
ných domov (výškové prevedenie 1.NP + podkrovie).
Navrhovaný počet bytových jednotiek je 46. Hodnotená čin-
nosť bude obsahovať garáže v obytných objektoch s kapaci-
tou 104 parkovacích stojísk totožnou pre oba varianty.
Povrchové parkovanie: variant č.1 - 84 povrchových parko-
vacích stojísk, variant č.2 - 98 povrchových stojísk.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia čin-
nosti: cca 1.kvartál/2006 – 1.kvartál/2007
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Ochranári 

navrhujú

novú rezerváciu
BRATISLAVA
Ochranári z Bratislavského regionál-
neho ochranárskeho združenia a z
Lesoochranárskeho zoskupenia VLK
pripravujú návrh Prírodnej rezervá-
cie Pramene Vydrice. 
Od 14. novembra začali spoločnú kam-
paň za vyhlásenie územia v okolí prame-
ňov riečky Vydrica za prírodnú rezervá-
ciu s 5. stupňom ochrany prírody.
Návrh rezervácie Pramene Vydrice
zahŕňa aj obľúbené turistické ciele a
miesta vyhradené na oddych, ako naprík-
lad Pánova lúka či Malý Slavín, pričom
turistom známy Červený kríž a Biely kríž
sa nachádzajú v tesnej blízkosti hranice
rezervácie. Režim ochrany bude napĺňať
motto Slobodu ľuďom, voľnosť prírode,
čo v  praxi znamená, že pohyb osôb v
rezervácii nebude obmedzený, a to ani
napriek 5. stupňu ochrany. Podľa návrhu
sa prírodná rezervácia s rozlohou 475
hektárov bude nachádzať v severový-
chodnej časti Bratislavského lesného
parku. Územie predstavuje iba 5,5 per-
centa rozlohy Bratislavského lesoparku a
12,4 percenta rozlohy v správe Mest-
ských lesov Bratislava. 
Predmetom ochrany v Prírodnej rezervá-
cii Pramene Vydrice budú najmä zacho-
vané prípotočné jelšiny v okolí prirodze-
ných meandrov Vydrice, ako aj okolité,
prevažne bukové lesy. Zo živočíšnych
druhov sem niekedy preniká vzácny rak
riavový a podľa najnovších výskumov sa
sem znova vrátila vydra. Nachádzajú sa
tu aj iné vzácne druhy, napríklad fúzač
alpský a roháč obyčajný (chrobáky), sala-
mandra škvrnitá (obojživelníky), či užov-
ka stromová a slepúch lámavý (plazy).
Navrhovaná rezervácia podľa ochranárov
poskytne ochranu a podmienky na priro-
dzený vývoj prírody. Zároveň bude svo-
jou blízkosťou k hlavnému mestu ideál-
nym miestom na časté vychádzky
rekreantov, turistov, všetkých návštevní-
kov. Rezervácia tak bude prínosom aj pre
samotné mesto, najmä v oblasti turistic-
kého ruchu. Prírodná rezervácia Pramene
Vydrice bude jedinou rezerváciou na Slo-
vensku i jednou z mála podobných v
Európe, ktorá na rozdiel od ostatných
štátnych alebo súkromných rezervácií bu-
de na pozemkoch mesta a súčasne vznik-
ne z iniciatívy občanov mesta. (brn)

Naproti výstavnému centru Incheba rastie

architektonicky pozoruhodný bytový dom
PETRŽALKA
Petržalka, predovšetkým okolie Ein-
steinovej ulice, zažíva stavebný boom.
Jednou z práve budovaných nových
stavieb je aj bytový dom B5, ktorý je
súčasťou polyfunkčného centra na
Zadunajskej ulici. 
Tvarovo pozoruhodne riešený objekt sa
nachádza v bezprostrednej blízkosti
výstavného areálu Incheba. Výnimočne
dobré je predovšetkým dopravné napoje-
nie na Einsteinovu ulicu, čo umožňuje
voľbu smerovania na všetky smery v
meste i mimo neho. Vzdialenosť do cent-
ra mesta je cez Nový most menej než dva
kilometre. Dobré je tiež napojenie na
MHD spojené s možnosťou výberu via-
cerých autobusových liniek so zástavka-
mi na Einsteinovej alebo na estakáde
Nového mosta. Polyfunkčné centrum
leží v bezprostrednej blízkosti Petržal-
ského korza s mimoúrovňovým prepoje-
ním pešou lávkou ponad Einsteinovu
ulicu k Inchebe.
Občianska vybavenosť tejto lokality je
jej silnou stránkou: v samotnom poly-
funkčnom centre sa okrem už postave-
ných bytov nachádzajú administratívne
priestory, obchody, služby, reštaurácia a
pobočka banky. V rámci centra sú vybu-
dované dostatočné plochy na parkovanie
áut a podzemná garáž. Aj infraštruktúra
bezprostredného okolia je na vysokej
úrovni. Na Nobelovom námestí je super-
market Billa a ďalšie obchody a služby,
neďaleko základná škola a dve gymná-
ziá. V dostupnosti asi desať minút chô-
dze je nákupné centrum Aupark.
Bytový dom B5 má sedem poschodí
(ôsme ustúpené poschodie je súčasťou
mezonetových bytov). Celkové riešenie
je navrhnuté s ohľadom na situovanie pri
rušnej dopravnej tepne, preto sú byty
orientované do nádvoria s juhozápadnou
orientáciou, čo umožňuje dostatočné pre-
slnenie a presvetlenie obytných priesto-
rov. Na severovýchod, smerom k Einstei-
novej ulici a estakáde Nového mosta, sú
situované chodby, schodisko a výťah

domu. Napriek priaznivému situovaniu
sú vzhľadom na požiadavky hlukového
posúdenia lokality v oknách niektorých
bytov osadené protihlukové mriežky,
ktoré umožňujú vetranie bez otvárania
okien pri požadovanom hlukovom
útlme. V dome bude 60 bytov, sú prevaž-
ne dvojizbové, na siedmom poschodí sa
nachádzajú trojizbové a štvorizbové

mezonetové byty. Na prízemí a v suteré-
ne sú vytvorené pivničné kobky pre
každý byt. Cez suterén je dom priamo
napojený na podzemnú garáž. Bytový
dom B5, ktorý navrhli architekti Fedor
Minárik a Marek Kolčák, začali stavať v
novembri roku 2004, dokončený bude vo
februári 2006. (lau)

VIZUALIZÁCIE - Peter Sany

Čunovský rekreačný areál možno bude,

o výbere investora musí rozhodnúť vláda
ČUNOVO
Pred pár dňami uplynulo trinásť
rokov od prehradenia Dunaja pri
Čunove, kde ako vedľajší produkt
vznikol areál ako stvorený na rekreá-
ciu a športovanie. Po viacerých neús-
pešných projektoch sa konečne črtá
riešenie.
Začiatkom novembra porada ekono-
mických ministrov odporučila vládne-
mu kabinetu, aby schválil 99-ročný pre-
nájom priestorov spoločnosti Danubia
Invest. Toto rozhodnutie vychádza z
troch ponúk, ktoré reagovali na vlaňaj-
šiu výzvu Vodohospodárskej výstavby -
do konca mája predložili traja uchádza-
či svoje ponuky, dve boli platné. Naj-

prijateľnejšou a najvýhodnejšou sa
ministrom videla ponuka spomínanej
firmy, ktorá by mala vybudovať
rekreačno-športový areál v hodnote 7,5
miliardy slovenských korún. Danubia
Invest dala aj najlepšiu ponuku, pokiaľ
ide o ročný nájom za pozemky, ten by
mal dosiahnuť takmer štyri milióny
korún. Rozhodujúcim faktorom však
bola vstupná investícia, ktorá znásobí
športové príležitosti Bratislavčanov.
Rozhodnutie ekonomických ministrov
má však len charakter odporúčania,
ekonomická porada ministrov trvá na
tom, aby zmluvy o tomto prenájme
schvaľovala vláda - tak bude dostatoč-
ne právnym spôsobom upravené napĺ-

ňanie záväzkov, uviedol minister finan-
cií Ivan Mikloš.
Urbanistický zámer zohľadňuje ochranu
lužných lesov, rastlinných druhov i vtá-
čích území. Stavby majú byť lokalizo-
vané mimo hlavných lesných porastov
na vegetačne menej hodnotných plo-
chách, respektíve na umelo vytvorených
štrkových násypoch. Na pravom brehu
Hrušovskej zdrže by mal byť park a
lesopark, táborisko, bežecké chodníky a
kondičné dráhy i jachtársky prístav a
ďalšie objekty vodáckych športov.
Spresnenie štruktúry areálu i termíny
jeho budovania Danubia Invest podľa
našich informácií poskytne až po defini-
tívnom schválení jej víťazstva. (gub)

KÚPIM OBRAZY
slovenských, maďarských, českých,

ruských a iných maliarov.
Platba v hotovosti,

seriózne jednanie samozrejmosťou.
Tel.: 02/5263 4664, 0905 659 148

AUTOŠKOLA PROFIT 
Sk: AM, A1, A, B, B+E, C1, T

www.auta.szm.sk
Pekná cesta 15, Ba 3
Radlinského 27, Ba 1

Tel.: 4488 5003
Kurzy otvárame 01. 12. 2005

Samospráva

porušuje práva

vlastníka
STARÉ MESTO
Naša čitateľka Jana Petrovičová sa na
nás obrátila listom, v ktorom popisuje
svoje peripetie na Miestnom úrade
Bratislava - Staré Mesto len preto, že
chce uplatniť svoje právo vlastníka a v
prípade potreby sa dostať autom k
svojmu domu.
Problém je však v tom, že býva v pešej
zóne, na Nedbalovej ulici medzi Klobuč-
níckou a Laurinskou. Táto časť uličky je
z jednej strany celkom uzavretá a z dru-
hej sa dá do nej vojsť, môže to však uro-
biť len firma, ktorá si - podľa informácií
z miestneho úradu - dala urobiť vjazd do
uličky. Naša čitateľka upozorňuje na to,
že ovládač bariéry - stĺpika má k dispozí-
cii ešte aj veliteľ Mestskej polície, ale ani
to nepokladá za najväčší problém.
Podľa nej je nevysvetliteľné, ako sa môže
stať časť komunikácie 2. triedy súkrom-
ným majetkom - lebo taký je po uzavretí
uličky skutkový stav. J. Petrovičovej
nepomôže ani to, že si kúpila povolenie na
vjazd a výjazd z pešej zóny. Môže ju celú
križovať, čo nepotrebuje, ale k svojmu
vchodu sa nedostane. Pýta sa, ako sa v prí-
pade potreby dostanú k svojim vchodom
vlastníci a bytov v uličke, ako tam v prípa-
de potreby vojdú vozidlá hasičov, záchra-
nárov či sanitka? Na tieto otázky zrejme
nedostala patričnú odpoveď, lebo si sťa-
žuje aj na správanie sa úradníkov, ktorých
občan so svojimi žiadosťami „...výsostne
otravuje  a boli by možno najradšej, keby
už v Starom Meste ani nikto nebýval !“
Na našu otázku, aké je stanovisko miest-
neho úradu, sme dostali odpoveď, z kto-
rej možno usudzovať, že občan pre úrad-
níkov nie je veľa. Neuviedli sme totiž
meno našej sťažovateľky, no úrad konšta-
tuje „...domnievame sa, že ide o pani
Petríkovú...“ Ak samotný problém dove-
die k občanovi, slušné by bolo uviesť
aspoň meno presne. No úrad ďalej pokra-
čuje, že sťažnosti čitateľky spočívajú v
tom, že „zo subjektívneho hľadiska sa
jednalo o negatívnu odpoveď“, a preto
pani Petrovičová obviňuje úradníkov. Aj
to, že súkromná finančná spoločnosť
obmedzuje ústavou garantované vlast-
nícke práva, pokladajú v Starom Meste
za normálne: „Čo sa týka vjazdu, ten
zafinancovala súkromná firma a tak je
zariadenie na vjazd ich majetkom.“
Pokiaľ sa pamätáme, v ústave a nadväz-
ných zákonoch tiež stojí, že vlastníctvo
jedného nesmie obmedzovať vlastnícke
práva druhého. Gustav Bartovic

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

predložil zámer 
IP Centrum - administratívno-

skladovací komplex,
Elektrárenská ul., Nové Mesto
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 11.11.
do 2.12.2005 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 14.12.2005.
Miestom realizácie zámeru je  pozemok s parc. číslom 13
654/2, v priemyselnom areáli na Elektrárenskej ul., k. ú. a
MČ Bratislava - Nové Mesto, územný obvod Bratislava III.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba a prevádzka
administratívno - skladovacieho komplexu. Pozemné objek-
ty stavby sú rozčlenené na tri základné funkčné celky, t.j.: -
administratívny štvorpodlažný objekt, - trojpodlažný objekt
skladu (s navrhovanou kapacitou 4 264 m2 skladovej plo-
chy), - prepojovací objekt slúžiaci pre prepojenie prevá-
dzkových priestorov administratívy so skladovými plochami.
Predpoklad. termín začatia činnosti: cca 03/2006
Uvedenie do prevádzky: cca 03/2008
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Opäť otvorili

útulok pre ľudí

bez domova
LAMAČ
Od 15. novembra je v Lamači opäť v
prevádzke útulok pre ľudí bez domo-
va - nočný stacionár, v ktorom už tre-
tiu sezónu poskytuje Bratislavský
samosprávny kraj bezdomovcom
možnosť prenocovať.
Zariadenie funguje v areáli Domova
sociálnych služieb Rozsutec, kde je
modrá unimobunka umiestnená. Nocľa-
háreň bude slúžiť až do 15. apríla budú-
ceho roku. Z jeho 24-lôžkovej kapacity
je 16 postelí určených pre mužov a osem
pre ženy. Predseda Bratislavského samo-
správneho kraja Ľubo Roman vyjadril
uspokojenie nad tým, že sa podarilo
udržať stacionár v  prevádzke, no záro-
veň zdôraznil, že bez podpory tohto
zámeru zo strany starostu mestskej časti
Bratislava - Lamač Petra Šramka by sa to
nepodarilo. 
Počas minulej zimy bola mužská časť
útulku využitá naplno a v ženskej máva-
li voľné miesta. Priemerný vek žien bol
54,3 roka a mužov 49,8 roka. Prenocúva
tam pomerne stála klientela bezdomov-
cov za veľmi výhodný symbolický
poplatok 15 korún. Bezdomovci za to
dostanú teplú večeru a majú možnosť
vykonať osobnú hygienu. Zariadenie im
poskytuje aj sociálne poradenstvo.
„Odkedy je tu útulok, poklesla kriminali-
ta, vlámania do chatiek a v okolí nezomrel
nikto na podchladenie,“ konštatoval Ľ.
Roman. Ako dodal, bezdomovcov vyu-
žíva aj starosta mestskej časti Lamač na
sezónne verejnoprospešné práce, čím im
dáva možnosť menšieho zárobku. (lau) 

Podporujú

malých 

výrobcov
BRATISLAVA
Obchody fair trade sú vo svete veľmi
rozšírené, len v Európe je ich okolo
dva a pol tisíca. Nie je to však obchod-
ný reťazec, ale naopak sieť obchodov,
ktoré dávajú priestor na znevýhodne-
ných a malých výrobcov.
Jeden z takýchto obchodov zriadila v lete
tohto roku aj v Bratislave nadácia Integra.
„Nejde však o obchod ako biznis,“ hovo-
rí Mirka Vacvalová z nadácie Integra.
„Tieto predajne síce fungujú ako normál-
ny podnik s normálnou ekonomikou a
pravidlami, predsa však sa len odlišujú.
Rozdiel je v tom, že vytvorený zisk putu-
je do podporných projektov, pretože fair
trade obchody podporujú malých a zne-
výhodnených výrobcov.“ 
Dodávateľmi pre Integru sú lokálni klien-
ti nadácie, tento obchod je však zároveň
aj možným mostíkom do sveta. Integra v
Bratislave predáva napríklad odevy ušité
ženami z výrobných skupín v Indii či
koberce utkané utečenkyňami v azylo-
vom dome vo Zvolene. Slovenské výrob-
ky sa zasa prostredníctvom nadácie
dostanú do obchodov v Keni, Bulharsku
či Rumunsku. Významnou črtou pre sor-
timenty obchodov fair trade je tiež úcta k
životnému prostrediu, ich sortiment sú
teda bioprodukty či ekologické potraviny.
Na otázku redakcie, či by sa napríklad
mohli stať dodávateľkami zručné Brati-
slavčanky na materskej dovolenke,
odpovedá, že práve toto je jedna z hlav-
ných cieľových skupín nadácie. Upred-
nostňujú, pravdaže, dodávateľov so živ-
nostenským listom, ten však nie je abso-
lútne nevyhnutnou podmienkou. (gub)

Ďalšie poradie: 7. ZŠ Vazovova 4; 8. – 9. ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16; Špeciálna ZŠ Hálkova 54; 10. – 35. ZŠ Jána de La Salle,
Detvianska 24; ZŠ Borodáčova 2; Cirkevná ZŠ – NARNIA, Beňadická 38/A; ZŠ Bieloruská 1; ZŠ Dubová 1; ZŠ Pavla Horova 16; ZŠ Hlboká cesta 4;
ZŠ Jarovce, Trnková 1; ZŠ Jelenia 16; ZŠ Karloveská 32; Špeciálna ZŠ Karpatská 1; ZŠ Lachova 1; ZŠ Medzilaborecká 11; ZŠ Mudroňova 83; 
ZŠ Sv. Uršule, Nedbalova 4; ZŠ Nejedlého 8; Špeciálna ZŠ Nevädzová 3; ZŠ Odborárska 2; ZŠ Osloboditeľská 1; Evanjelická ZŠ Palisády 57; 
ZŠ Riazanská 75; ZŠ M. C. Sklodowskej 1; ZŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48; ZŠ Turnianska 10; ZŠ Tupolevova 20; ZŠ Žitavská 1

názov školy zozbieraná suma priemer na jedného žiaka odmena
1. ZŠ Hargašova 50 000 Sk 226,20 Sk 15 000 Sk 
2. ZŠ Jesenského 6  36 495 Sk 150,80 Sk 11 000 Sk
3. ZŠ Malokarpatské nám. 1 21 561 Sk 72,60 Sk 8 000 Sk 
4. ZŠ Železničná 14  20 000 Sk 55,20 Sk 7 000 Sk 
5. ZŠ Nobelovo nám.  11 000 Sk 28,60 Sk 6 000 Sk 
6. ZŠ Dr. M. Hodžu, Palisády – Škarniclova 2 111 Sk 6,20 Sk 5 000 Sk

Hlavný partner: Mediálny partner:Reklamný partner:

Komunitná nadácia Bratislava, Partizánska 2, 811 03 Bratislava
č. ú.: 1100 920 503/8130, Citibank (Slovakia) a. s., variab. symbol je IČO školy, ktorej chcete darovať.

Poradíme vám aj na tel. 02/54 64 80 04 a www.mojaskola.sk.

V tabuľke je celková nazbieraná suma, priemer na jedného žiaka v Sk, ktorý určuje poradie škôl, 
a finančný dar od Komunitnej nadácie Bratislava.

ĎAKUJEME VŠETKÝM DARCOM A BLAHOŽELÁME

Ako sa darilo zapojeným školám v októbri? (stav k 31. 10. 2005)

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 STAROŽITNOSTI

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

či administratívnu prácu? Stačí zatelefonovať 
a agentúra NIKEA Vám ich zabezpečí expresne 

rýchlo a bez zdĺhavej administratívy.
5464 3232   0903 263 639   0905 576 888

Ceny už od 65,- Sk za hodinu.

* UNICITA *
Ponuka upratovania budov 

a kancelárií, domácností, opatrovanie
detí, spoločnosť k starším ľuďom.

Tel./fax: 6241 3338, mobil: 0903 473 670
www.unicita.sk e-mail: unicita@unicita.sk

Predám, prenajmem 
RD na Dlhých Dieloch 

s výhľadom na Dunaj, 360 m2

Cena: 11,5 mil. Sk, resp. 80.000,-/mes.+E

Dom je vhodný aj pre firmu.

Kontakt: 0903 466 467 

Odvezte sa profesionálne

16 661
0903 732 444
0907 732 444

Je chrápanie
choroba? 

Kliknite na 

www.chrapanie.sk 

Zaujímavý darček
V Súkromnom zdravotníckom centre
Hippokrates začali každoročný pred-
vianočný predaj darčekových poukazov.
Tým, ktorých chcete originálnym spô-
sobom pod stromčekom obdarovať, mô-
žete takouto formou predplatiť kvalitnú
rehabilitáciu alebo  kúpeľné procedúry.
Vyberať je z čoho: rôzne druhy masáží
vrátane lymfodrenážnych, bahno, pa-
rafín. rašelina, perličkové kúpele a pod-
vodné masáže, škótske streky a sauna,
Pilatesove cvičenia. Na poukaz  možno
získať aj vyšetrenie a liečbu nejakého
ochorenia. Poukazy sú k dispozícii v
rôznej cene. Poistencom Všeobecnej
zdravotnej poisťovne a poisťovne Side-
ria cetrum poskytne rehabilitáciu na
základe zmluvného vzťahu s týmito
poisťovňami.

Objednajte sa telefonicky alebo osobne.
SZC HIPPOKRATES s.r.o.

Šulekova 20, 811 03 Bratislava
www.hippokrates.sk

Tel: 5920 4200, 5464 9271- 2,
0903  788 670

Pouličnému súboju chodci verzus autá

nahráva necitlivosť miestnej samosprávy
STARÉ MESTO
Chodec sa stáva v Bratislave menejcen-
nou kategóriou a neplatí to len v širšom
centre, ale aj v centre najužšom a
dokonca aj v pešej zóne - tu ho autá
vytlačia z chodníka na cestu, inde ho po
tej ceste naháňajú.
Nepomôžu ani takzvané technické opatre-
nia, keď nie sú urobené s ohľadom na rea-
litu. Svetlým dôkazom toho je Mariánska
ulica. Za päť desaťročí sa nezmenilo nič
na pomere šírky vozovky a chodníkov.
Len pribudlo chodcov i áut - kedysi tá
ulička zniesla dvojsmernosť. Opatrenia z
posledných rokov však slúžia len autám.
Na jednej časti vozovky parkujú, na dru-
hej majú dosť priestoru. Toľko, že by sa

dalo z neho ubrať a ešte stále by bolo viac
ako potrebných tri a pol metra pre jazdia-
ce autá a chodník by sa dal rozšíriť.
„Skvelé“ inžinierske opatrenie, ktoré sa
tam prijalo, však vytláča chodcov na
cestu. Zábradlie, ktoré ich malo od vozi-
diel oddeľovať, je totiž osadené tak, že sa
neminú vedľa seba dvaja chodci, nieto
ešte dva kočíky. A tak jeden prúd chodcov
tu teraz chodí po vozovke trvalo, hoci
predtým stačilo na chvíľu sa vyhnúť...
A to je táto ulica rajom pre chodcov v
porovnaní s Konventnou. Na nej parkujú
autá na oboch chodníkoch, tak blízko
múrov, že musia mať sklopené zrkadlá.
Chodcovi tu nezostáva nič iné, než utekať
pred autom, ktoré sa šinie ulicou, alebo

hľadať, kde si na nárazníkoch narobí naj-
menej modrín. Zvlášť v tejto časti mesta,
okolo Zochovej, nadjazdu na Staromest-
skú, na Lýcejnej a smerom na Panenskú je
chodec skôr lovná zver ako rovnocenný
účastník cestnej premávky.
Pritom v lokalite je toľko priestorov vhod-
ných na parkovacie domy, že ak by sa
využili, nemuselo by na uliciach stáť jedi-
né auto - v trojuholníku na konci Kon-
ventnej, hneď oproti medzi Najvyšším
súdom a sporiteľňou, pod Zámockou uli-
cou...
Neveríme, že by sa na takéto stavby v
takomto lukratívnom prostredí nenašiel
investor - len by ho samospráva musela
hľadať. (gub)

Na Konventnej ulici je konflikt vodičov a chodcov najvypuklejší - chodníky tu patria autám. FOTO - Oto Limpus

EXKLUZÍVNE
MODELY 

spoločenských šiat
kostýmy, štóly

módne doplnky
� 6542 1463
� 0903 45 46 30

ZĽAVA 40%
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Zoznam bratislavských kandidátov na poslancov
Bratislavského samosprávneho kraja

1. Mgr. Michal Ambrovič (30), právnik Misia 21 - NKD
2. Mgr. art. Emil Bartko (60), riaditeľ SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
3. Katarína Blašková (39), obchodná manažérka ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
4. Richard Brestenský (32), podnikateľ ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
5. RNDr. Marta Černá (69), Fórum spotrebiteľov Nezávislé Fórum
6. Ing. Peter Čiernik (53), starosta KDH
7. Ing. Jozef Dobiaš (39), riadiaci pracovník SĽS
8. Mgr. Ondrej Dostál (34), sociológ OKS
9. Alexander Duna (47), čašník ĽS
10. Ing. Ivan Dutka (64), stavebný inžinier SNS
11. Eugen Fábry (34), informatik KSS
12. Oľga Fábryová (58), prekladateľka KSS
13. Ing. Boris Ferjenčík (71), stavebný inžinier SĽS

14. JUDr. Lukáš Fila (25), manažér OL
15. Ing. Dušan Franců (39), manažér OKS
16. Ing. Miroslav Gálik (62), manažér SMER-SD, SF, HZD
17. Ing. arch. Peter Gandl (50), investičný riaditeľ SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
18. Ing. Ladislav Hrnek (59), riaditeľ SMER-SD, SF, HZD
19. Andrej Hryc (56), herec, podnikateľ SMER-SD, SF, HZD
20. Mgr. Dušan Jarjabek (52), poslanec NR SR SMER-SD, SF, HZD
21. Ing. Miroslav Kollár (56), manažér Nezvislý kandidát
22. Michal Kovács (59), robotník KSS
23. Robert Krajňák (45), živnostník Hnutie VPRED
24. Mgr. Vladimír Kupčo (27), finančný manažér OL
25. Mgr. Halina Ležovičová (23), právnička KDH
26. MUDr. Janka Löfflerová (54), lekárka ĽS

27. Ing. Viera Lukáčová (60), podnikateľ ĽS
28. Mgr. Juraj Lustoň (27), manažér OL
29. JUDr. Rudolf Martančík (60), právnik ÚSVIT
30. Mgr. Soňa Mellová (35), živnostníčka SNS
31. Ing. Ján Mlynek (48), elektrotech. inžinier ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
32. Mgr. Henrich Offermann (24), doktorandský študent OL
33. MUDr. Peter Osuský (52), lekár OKS
34. Ing. arch. Andrej Petrek (47), zástupca starostu SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
35. Mgr. Jozef Sivák (60), vedecký pracovník ĽS
36. Martin Stolár (44), súkromný podnikateľ SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
37. MUDr. Peter Tatár (52), lekár OKS
38. Mgr. Miroslav Vetrík (30), riaditeľ KDH
39. Mgr. Peter Zeman (63), publicista Hnutie VPRED

1. Ing. Peter Adamec (52), riadiaci pracovník ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
2. Ing. Jozef Adámek (36), podnikateľ SNS
3. Rudolf Bednárik (39), pracovník SBS KSS
4. Mgr. Ivan Benďák (28), štátny zamestnanec Občianski liberáli
5. Mgr. Monika Beňová (37), europoslankyňa SMER-SD, SF, HZD
6. Roman Blanár (41), živnostník ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
7. Ing. arch. Ivan Boháč (40), architekt SMER-SD, SF, HZD
8. Mgr. Viliam Búr (29), programátor Občianski liberáli
9. Ing. Ildikó Csibová (63), prednostka MÚ SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
10. Ing. Viera Čerňanská (49), hlavný štátny radca SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
11. RSDr. František Dej (57), podnikateľ SMER-SD, SF, HZD
12. Ing. Slavomír Drozd (40), dizajnér SMER-SD, SF, HZD
13. Ing. Pavol Dzurilla (50), strojný inžinier Misia 21-NKD
14. Ing. Daniela Falťanová (51), inžinierka ekonómie Nezvislý kandidát
15. Ing. Stanislav Fořt (28), živnostník Hnutie VPRED
16. Iveta Fraňová (35), živnostníčka KSS
17. MVDr. Otto Galis (47), podnikateľ SMER-SD, SF, HZD
18. Svetlana Gavorová (29), advokátka SMER-SD, SF, HZD
19. MUDr. Ivan Gerula (61), lekár SĽS
20. Eva Guldanová (42), asistentka ústavnej rady KDH
21. Pavol Halmo (57), ekonóm ĽS
22. Ing. Eva Mária Harvanová (59), ekonómka SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
23. Ing. Alojz Heštera (65), podnikateľ SNS

24. Ing. Katarína Höesová (24), občianska aktivistka Hnutie VPRED
25. prof. Ignác Holub (68), dôchodca KSS
26. Ing. Emil Hostačný (66), ekonóm ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
27. Ing. Dušan Hruška (45), stredoškolský učiteľ SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
28. Roman Jankovič (42), podnikateľ SMER-SD, SF, HZD
29. Ing. Drahomíra Kňažníková (53), ekonómka Hnutie VPRED
30. Ing. Ivana Kniežová (28), ekonómka SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
31. Pavol Kočiš (53), dôchodca KSS
32. Ing. Martina Komorníková (24), manažérka ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
33. PhDr. Štefan Kopčan (72), dôchodca KSS
34. Andrea Kováčová (29), burzová maklérka ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
35. Ing. Zdenka Kovalčíková (49), stredoškol. pedagogička Hnutie VPRED
36. Oľga Kubalová (46), fotografka OKS
37. Mgr. Monika Kuhajdová (27), riaditeľ KDH
38. Ing. Martin Kuruc (31), prednosta ObÚ SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
39. Valentín Mikuš (46), zástupca starostu SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
40. JUDr. Jozef Milko (50), právnik SMER-SD, SF, HZD
41. MUDr. Vlastibor Minarovjech (45), lekár SMER-SD, SF, HZD
42. Ing. Milan Mocko (49), ekonóm ÚSVIT
43. Ing. Silvia Mrázová (44), ekonómka SNS
44. Karol Nagy (44), úradník ĽS
45. Ing. Jaroslav Nema (42), technický riaditeľ KDH
46. RNDr. Oto Nevický (42), starosta SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS

47. František Okruhlica (56), podnikateľ KDH
48. Stanislav Pánis (55), ekonóm SNJ
49. Ing. Dušan Pekár (41), strojný inžinier KDH
50. Viliam Persy (62), dôchodca KSS
51. Ing. Dušan Petrovič (56), elektrotechnik ÚSVIT
52. Milan Pikali (66), technik SNJ
53. Ing. Michal Pilka (62), zástupca starostu KDH
54. Mgr. Andrea Plávková (23), inštruktorka Občianski liberáli
55. Ing. Matúš Pošvanec (28), ekonomický analytik Hnutie VPRED
56. Ing. Eduard Púčik (43), ekonóm SNS
57. Ján Rakús (38), technik KSS
58. Ladislav Roman (57), živnostník KSS
59. Ing. Ivan Ryšavý (41), podnikateľ ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
60. JUDr. Marián Ševčík (54), advokát ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
61. Ing. Milan Šindler (46), riaditeľ KDH
62. Ing. Marta Tomašovičová (54), novinárka ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
63. Ing. Jarmila Tvrdá (42), správkyňa nadácie KDH
64. Emil Ulehla (73), dôchodca KSS
65. Marian Valach (32), podnikateľ Hnutie VPRED
66. PaedDr. Jozef Valovič (53), futbalový tréner SNS
67. Ondrej Vesteg (50), vedúci dopravy ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
68. Ing. Olívia Wursterová (33), ekonómka SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
69. Ing. Jozef Závodský (60), riaditeľ dom. dôchodcov KDH

1. Štefan Ágoston (59), podnikateľ SMER-SD, SF, HZD
2. Doc. Ing. Ružena Apalovičová (61), zástupkyňa starostu KDH
3. Peter Baran (51), staviteľ Nezvislý kandidát
4. Ing. Martin Bartoš (43), strojný inžinier Nezvislý kandidát
5. Ing. arch. Juraj Benetin (25), architekt Občianski liberáli
6. Elena Bianchi (23), občianska aktivistka Hnutie VPRED
7. RNDr. Pavol Bielik (52), starosta KDH
8. Kristián Bolfa (19), študent KSS
9. Ing. Peter Cibulčík (53), živnostník OKS
10. Ing. Alexander Čierny (61), stavebný inžinier Misia 21-NKD
11. Eduard Daniš (48), hasič-záchranár KSS
12. Ing. Milada Dobrotková (50), ekonómka SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
13. Ing. Ján Dubravec (57), úradník SMER-SD, SF, HZD
14. Mgr. Gerti Duni (33), auditor SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
15. RSDr. Ján Fedorco (65), dôchodca KSS

16. RNDr. Peter Flaškár (50), prednosta SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
17. Mgr. Dušan Galis (56), tréner SMER-SD, SF, HZD
18. Ing. Marián Glézl (26), finančný manažér Občianski liberáli
19. Ing. arch. Matej Grébert (24), architekt Občianski liberáli
20. Ing. Ján Havránek (64), technik SNS
21. Ing. Jozef Házy (56), elektroinžinier Nezávislé fórum
22. JUDr. Andrej Huorka (53), advokát Nezávislé fórum
23. Mgr. Tomáš Jahelka (25), študent OKS
24. Ivan Janečka (39), živnostník Nezávislé fórum
25. PhDr. Eva Jaššová (51), psychologička SNS
26. Ing. Michal Koniar (58), riaditeľ KDH
27. JUDr. Tomáš Korček (29), právnik SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
28. Jozef Kuna (31), podnikateľ KSS
29. Ing. Patrick Lutter (37), manažér ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
30. Vladimír Margolien (42), podnikateľ KDH

31. Alexej Molnár (55), manažér ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
32. PhDr. Peter Mulík (48), vedecký pracovník SĽS
33. Ing. arch. Jaroslav Paška (51), vysokoškolský pedagóg SNS
34. Ing. Oľga Pažitná (49), ekonómka KDH
35. Ing. Peter Poláček (61), živnostník ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
36. Ivan Sklabinský (30), robotník KSS
37. Ing. Ján Šimko (53), stavebný inžinier ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
38. Daniela Šišoláková (55), technická pracovníčka ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
39. Ing. Veronika Točková (31), stavebný inžinier SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
40. Ing. Marián Vereš (46), úradník SMER-SD, SF, HZD
41. RNDr. Ľubomír Vlčák (54), informatik Misia 21-NKD
42. RNDr. Anna Zemanová (46), starostka Hnutie VPRED
43. Doc. MUDr. Ján Zvonár (54), lekár SMER-SD, SF, HZD
44. Ing. Viera Žiačková (56), štátna zamestnankyňa ĽS

1. Peter Baďura (20), študent KSS
2. Ing. Lukáš Baňacký (26), ekonóm KDH
3. Mgr. Dušan Baník (46), podnikateľ Misia 21-NKD
4. Oľga Bobovnícka (60), ekonómka SNJ
5. Ing. Marián Bóna (28), novinár SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
6. Anna Borguľová (51), ekonóm ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
7. PhDr. Monika Borguľová (59), podnikateľ SNS
8. Peter Buzáš (44), živnostník OKS
9. Ing.  Roman Csabay (40), vedúci školského odd. Nezvislý kandidát
10. Ing. Marta Čarnogurská (60), stavebná inžinierka KDH
11. Ing. Ján Černák (52), riaditeľ ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
12. Jarmila Demková (43), dipl. zdravotná sestra SNS
13. Ing. Pavel Derkay (43), ekonóm SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
14. Ing. Peter Dubček (55), ekonóm SMER-SD, SF, HZD
15. Miroslav Encinger (52), elektrotechnik SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
16. Ing. Anna Fašungová (48), ekonómka SMER-SD, SF, HZD
17. Tomáš Ferenčák (22), študent OKS
18. JUDr. Milan Galanda (42), právnik Hnutie VPRED
19. JUDr. Peter Grom (31), advokát SNS
20. Ing. Iveta Hanulíková (41), ekonómka SMER-SD, SF, HZD
21. MUDr. Juraj Hanzen (43), lekár SMER-SD, SF, HZD

22. Ing. Jozef Harvančík (58), prednosta KDH
23. Ing. Bystrík Hollý (55), starosta KDH
24. Doc. Ing. Eva Horvátová (47), vysokoškol. pedagogička Hnutie VPRED
25. RNDr. Jozef Hrabina (43), jadrový fyzik SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
26. Doc. Ing. Michal Klimik (66), ekonóm ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
27. MUDr. Marian Kollár (46), lekár Nezvislý kandidát
28. Ing. Gabriel Kosnáč (45), manažér MÚ KDH
29. Anna Kremmerová (55), zamestnankyňa ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
30. Vladimír Kubovič (37), starosta SNS
31. Ing. Vladimír Lazor (58), technik KSS
32. RNDr. Otto Michalička (51), manažér KDH
33. Ing.  Viliam Mokráň (47), stavebný inžinier Kresťanská ĽS
34. Ing. Vladimír Mráz (49), inž. ekonómie Nezávislé Fórum
35. Ľubica Navrátilová (59), informatik SMER-SD, SF, HZD
36. Karol Ondriaš (53), poslanec NR SR KSS
37. RNDr. Branislav Opaterný (42), programátor SMER-SD, SF, HZD
38. Andrej Paroš (36), št. zamestnanec KSS
39. Ing. Pavol Paštinský (54), prednosta SNS
40. Juraj Petrovič (34), podnikateľ OKS
41. Ing. Štefan Petrovič (63), strojný inžinier SĽS
42. JUDr. Miroslav Rác (54), právnik ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS

43. Ing. Peter Rajkovič (45), podnikateľ KDH
44. Slavomír Ryška (44), technik SNS
45. RNDr. Pavel Sadloň (52), riaditeľ školy Hnutie VPRED
46. Milan Šandor (44), vlakvedúci ZRS
47. Mgr. Gabriela Šedová (44), poradkyňa SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
48. Ivan Šimko (20), študent Misia 21-NKD
49. Ing. Marián Šrámek (24), programátor OKS
50. Ing. Peter Šramko (50), starosta KDH
51. Ing. Štefan Štefík (49), súkromný podnikateľ Hnutie VPRED
52. Ing. Vladimír Šujan (54), riaditeľ spoločnosti SMER-SD, SF, HZD 
53. Alena Tobiašová (39), zástupkyňa starostu SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
54. Mária Tóthová (44), živnostník ĽS
55. Eva Vaňová (43), robotníčka SNS
56. Ing. arch. Eva Vargová (47), architektka Nezávislé Fórum
57. Ing. Martin Vician (25), účtovník Občianski liberáli
58. Ing. Anton Vrtiel (58), podnikateľ SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
59. Helena Wagnerová (67), dôchodkyňa OKS
60. Ing. Richard Wölfl (42), manažér SMER-SD, SF, HZD
61. PhDr. Branislav Záhradník (32), zástupca starostuSDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS

1. Ing. Augustín Arnold (48), manažér pre obchod SMER-SD, SF, HZD
2. RSDr. Jozef Artim (56), politológ KSS
3. Ing. Anton Augustín (64), stavebný inžinier KDH
4. Ing. Jozef Augustín (50), strojný inžinier KDH
5. Ing. Tibor Beke (47), chemický inžinier SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
6. Peter Belák (53), bankový úradník ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
7. Ing. Anton Brath (56), technik-manažér KDH
8. Ing. Ján Brezák (53), chemický inžinier SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
9. Bc. Jozef Brhel (23), ekonóm-manažér SMER-SD, SF, HZD
10. Ing. Miloš Černák (51), strojný inžinier SNS
11. Ing. Slavomír Čičmanec (52), marketingový manažér KDH
12. Vladimír Dlhoš (55), robotník ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
13. Mgr. Marián Dragúň (58), vysokoškolský účiteľ KDH
14. Milan Duchoň (52), ekonóm KSS
15. Ing. David Dvořák (30), podnikateľ Občianski liberáli
16. Ing. Karol Fajnor (50), poslanec NR SR KSS
17. PhDr. Ľudmila Farkašovská (43), moderátorka SMER-SD, SF, HZD
18. Daniela Ferancová (47), robotníčka ZRS
19. Stanislav Fiala (46), technik KDH
20. Dušan Figel (46), referent separovaného zberu SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
21. Doc. RNDr., Milan Ftáčnik (49), vysokoškolský učiteľ SMER-SD, SF, HZD
22. Mgr. Eva Gašparíková (58), stredoškolská profesorka SNS
23. Ing. Eugen Gembicki (49), ekonóm KSS
24. Mgr. Rastislav Guľaša (25), právnik Občianski liberáli
25. PhDr. Július Hauser (57), psychológ SNS
26. Dr. Fridrich Hláva (63), poradca ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS

27. Ing. Ernest Huska (48), strojný inžinier SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
28. Ing. Martin Chren (24), ekonóm Hnutie VPRED
29. MUDr. Stanislav Janota (53), lekár KDH
30. Dr. Viliam Jasaň (53), podnikateľ SMER-SD, SF, HZD
31. Ing. Michal Józsa (24), vedúci posádok Občianski liberáli
32. Mário Jurík (27), učiteľ KSS
33. JUDr. Róbert Kaliňák (34), poslanec NR SR SMER-SD, SF, HZD
34. Ing. František Kasanický (61), živnostník KSS
35. Alexandra Kolečániová (25), ekonómka ÚSVIT
36. Ing. Dušan Kosík (52), ekonomický námestník Hnutie VPRED
37. Ing. Ján Kotuľa (55), dopravný inžinier KDH
38. Eleonóra Kováčová (59), laborantka SĽS
39. Mgr. Michal Kovalčík (39), hudobník Hnutie VPRED
40. Ing. Ján Krajniak (47), riaditeľ obch. spoločnosti SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
41. Ing. Peter Krivda (52), ekonóm ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
42. Ing. Vladimír Kuchta (50), strojný inžinier SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
43. MUDr. František Lašák (52), lekár SNS
44. Ľudovít Liška (45), riaditeľ ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
45. Mgr. Jozef Maceják (47), politológ ÚSVIT
46. Andrej Machovič (53), manažér SNS
47. Jozef Marčiš (53), štátny zamestnanec SNS
48. Ing. Roman Masár (43), manažér v doprave SMER-SD, SF, HZD
49. RNDr. Pavel Michalík (45), prírodovedec Hnutie VPRED
50. Peter Müller (48), skladník KSS
51. Miroslava Necpalová (51), novinárka ÚSVIT
52. Vladimír Ondrejech (31), gastronóm ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS

53. Petr Orság (41), fotograf ÚSVIT
54. Jozef Osúch (58), podnikateľ ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
55. Ing. Stanislav Pacher (49), strojný inžinier SNS
56. Doc. RNDr. Karol Pastor (55), vysokoškolský učiteľ KDH
57. Ing. Juraj Plechlo (40), predseda byt. družstva SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
58. Mgr. Michal Radosa (28), advokát SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
59. JUDr. Ľubomír Rohlíček (50), konateľ KSS
60. Ing. Alexander Rozin (54), podnikateľ SMER-SD, SF, HZD
61. Robert Rudinský (45), podnikateľ SMER-SD, SF, HZD
62. Peter Rychlovský (27), kultúrny pracovník ĽS
63. Ing. Peter Schmidt (27), IT manažér Občianski liberáli
64. Mgr. Ladislav Snopko (55), riaditeľ Nezávislé Fórum
65. Ing. Ivan Spiegel (69), technik ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
66. Ing. Peter Stach (58), elektrotechnický inžinier KDH
67. Ing. Zoltán Sýkora (58), podnikateľ ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
68. Jindřich Šafář (50), ekonóm SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
69. Ing. Ľubomír Ščasný (45), podnikateľ SMER-SD, SF, HZD
70. PhDr. František Šebej (58), novinár OKS
71. Bc. Ján Šimon (48), manažér KSS
72. Lívia Šimová (24), študentka SNS
73. Ružena Škottová (55), dôchodkyňa Misia 21-NKD
74. Bohumil Škultéty (42), správca budov KSS
75. Doc. Ing. Marián Tolnay (59), pedagóg ĽS-HZDS, PSNS, ZSNS
76. Jozef Valko (42), robotník ZRS
77. Ing. Roman Vavrík (46), poslanec NR SR SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS

VOLEBNÝ OBVOD 1 - Bratislava 1 - Staré Mesto 4 poslanci 

VOLEBNÝ OBVOD 2 - Bratislava 2 - Ružinov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa 9 poslancov

VOLEBNÝ OBVOD 3 - Bratislava 3 - Nové Mesto, Rača, Vajnory 5 poslancov

VOLEBNÝ OBVOD 4 - Bratislava 4 - Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Karlova Ves, Lamač, Záhorská Bystrica 8 poslancov

VOLEBNÝ OBVOD 5 - Bratislava 5 - Petržalka, Čunovo, Jarovce, Rusovce 10 poslancov

ANO - Aliancia nového občana, DS - Demokratická strana, HZD - Hnutie za demokraciu, KSS -  Komunistická strana Slovenska, ĽS - Ľudová strana, ĽS-HZDS - Ľudová strana -HZDS, Misia 21-NKD - Nová kresťanská demokracia, OKS - Občianska konzedrvatívna strana, PSNS - Pravá SNS, SF - Slobodné fórum, SMK- Strana
maďarskej koalície, SNS - Slovenská národná strana, SZS - Strana zelených na Slovensku, ZSNS - Zjednotená SNS, KDH - Kresťanskodemokratické hnutie, SĽS - Slovenská ľudová strana, SDKÚ - Slovenská demokratická a kresťanská únia, SNJ - Slovenská národná jednota, ZRS - Združenie robotníkov Slovenska
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PETRŽALKA
NA ŠINTAVSKEJ ULICI vo vchode
bytovky fyzicky napadol 29-ročný Martin
o šesť rokov mladšieho muža. Napadnutý
muž utŕžil údery päsťou, kopance, ale aj
bodné zranenie chrbta. So zraneniami ho
hospitalizovali v nemocnici, bude sa liečiť
dosiaľ neurčený čas. Vyšetrovateľ obvinil
útočníka z ublíženia na zdraví.

STARÉ MESTO
NA DUNAJSKEJ ULICI sa dosiaľ
neznámy páchateľ vlámal do kancelárie
Notárskeho úradu a do dvoch súkrom-
ných bytov. Z kancelárie odcudzil televí-
zor, notebook, projektor a finančnú hoto-
vosť vo výške asi 50-tisíc korún, stravné
lístky za 90-tisíc korún. Spoločnosti tým
spôsobil škodu vo výške milióna korún.
Škoda spôsobná krádežou v bytoch bude
spresnená dodatočne. 

DÚBRAVKA
NAULICI KPT. JÁNARAŠU neznámy
páchateľ prepadol 80-ročnú pani Améliu.
Počkal si na ňu a zaútočil, práve keď odo-
mykala vchodové dvere. Zvalil ju na zem,
kopol ju a z ruky jej vytrhol kabelku. V nej
mala doklady a hotovosť 100 korún. Pani
Amélia, našťastie, neutrpela zranenia.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA STAVBÁRSKEJ ULICI 28-ročný
Dušan D. z Podunajských Biskupíc prepa-
dol aj so zatiaľ neznámym spolupáchate-
ľom 22-ročného Michala. Pristúpili k
nemu na chodbe v bytovke a vyzvali ho,
aby im dal tisícku. Keď odmietol, zvalili
ho na zem a z vrecka v bunde mu vzali
peňaženku, v ktorej mal vyše 5000 korún.
Polícia Dušana zadržala a vyšetrovateľ ho
obvinil z lúpeže a umiestnil ho do cely. Po
druhom lúpežníkovi polícia pátra. 

NOVÉ MESTO
NA TRNAVSKOM MÝTE v podchode
dvaja neznámi páchatelia prepadli 37-roč-
ného Ľubomíra. Jeden z nich ho udrel do
oblasti tváre, čím ho dostali na zem. Vzali
mu hodinky, retiazku z ruky, mobilný tele-
fón a peňaženku s tisíckou. Na druhý deň
sa na tom istom mieste stala ďalšia lúpež -
54-ročného Karola  dvaja páchatelia pre-
kvapili odzadu. Oslovili ho a ako sa otá-
čal, chytili mu ruky a už sa nemohol brá-
niť. Zo zadného vrecka nohavíc mu vzali
peňaženku s 500 korunami. K zraneniam
ani v jednom prípade nedošlo. 

RAČA
NA KRIŽOVATKE ULÍC PÚCHOV-
SKÁ A DETVIANSKA pri bitke policaj-
ti zadržali štvoricu mladých mužov. Ter-
čom ich útoku sa stal starší muž ležiaci na
zemi, ktorého dvaja zo skupiny bili. Jeden
bil muža zovretou päsťou, druhý ho držal
za chrbát a tlačil ho k zemi. Vyšetrovateľ
obvinil z výtržníctva a násilia proti skupi-
ne obyvateľov a jednotlivcovi 29-ročného
Petra a jeho 20-ročného brata Zdenka.
Umiestnil ich v cele s návrhom na vzatie
do väzby. Výzorom obaja vzbudzujú
podozrenie, že sú prívržencami niektorej z
extrémistických skupín. (ver)

Ako sa žilo 

v Bratislave 

30-tych rokov
Mladšie generácie Bratislavčanov žili
prakticky v dvoch totalitných systémoch
a poznali i hrôzy vojny. Tie obrovské roz-
diely nedávnej minulosti v porovnaní s
dobou našich spomienok možno stručne
charakterizovať niekoľkými vetami.
Predovšetkým sa žilo akosi pomalšie, roz-
vážnejšie, dýchalo sa tu občanom akosi voľ-
nejšie, slobodnejšie i veselšie. Nebolo toľko
stresov a pachtenia sa za tým stále sa zvyšu-
júcim životným štandardom. Nebolo televí-
zie, nelietali helikoptéry, nebolo počítačov,
telefónnych záznamníkov, vreckových tele-
fónov. Bolo rádio, no i to ešte iba akousi
výsadou či statusom tých šťastnejších. Bolo
však nesporne oveľa menej neurotikov, nar-
komanov a alkoholikov, priam senzáciou
bolo ak si niekto siahol na život, alebo z cho-
robnej žiarlivosti obrátil zbraň na soka či
nevernicu. Na pavlačiach domov sa v pred-
poludňajšom čase veselo diskutovalo, šírili
klebietky a ohovárania, večernými ulicami
dýchal pokoj a čaro pobudnutia v parčíku za
vlahých večerov, či vracajúc sa z futbalu v
Petržalke, či z tancovačky u Albrechta na
Červenom kríži, nenarúšali žiadne obavy z
obťažovania nekalými živlami, alebo brati-
slavskými štricákmi - aj tí mali svoj nepísa-
ný poriadok a vymedzený priestor. Akýže to
kontrast s tým súčasným enormne moderni-
zovaným svetom. Otvorili sme sa mu a
dostalo sa k nám z neho i všeličo nedobré. 
To naše mesto sa hrdí na vodnej tepne Euró-
py a treba sa nazdávať, že mu právom pripí-
sali prívlastok krásavica na Dunaji. Ona sku-
točne medzi krásavicami bola i zostane svo-
jou farebnosťou zovňajšku, bohatstvom his-
tórie i multinacionálneho zloženia vtedajšie-
ho občianstva i príležitostných návštevní-
kov. Ulice a uličky predovšetkým v Starom
Meste oživovali svojimi neviazanými spô-
sobmi početní dunajskí vlci - námorníci
paroplavebných spoločností všetkých podu-
najských štátov, no i Angličanov a Francú-
zov, ktorí tu mali svoje agencie. Čulá pre-
pravná frekvencia na Dunaji mimoriadne
kladne ovplyvňovala ekonomiku mesta svo-
jimi mohutnými na tú dobu prístavno-skla-
dovými kapacitami. Amesto sa iba prispôso-
bovalo nanucujúcim sa potrebám a poskyto-
valo návštevníkom, ale aj mešťanom hoj-
nosť širokej ponuky obchodu, zábav a
popravde i roztopašností života.
Treba tiež spomenúť inštitút bdejúci nad
poriadkom a bezpečnosťou. Policajný zbor
nebol ani zďaleka tak početný ako v súčas-
nosti, no tí chalpíci boli vyberaní i nebojácni
a hoci vyzbrojení iba krátkym obuštekom a
malou pištoľou, dokázali si zjednať poria-
dok svojou rozhodnosťou i dôrazom. 

Alexander Podbehlý
(Pokračovanie nabudúce)

Fasáda domu má tvar oslieho chrbta
O devätnástom storočí sa obyčajne
hovorí ako o storočí priemyslu. Rovna-
ko však možno hovoriť o storočí ban-
kovníctva. V devätnástom storočí ktosi
vymyslel aj nový typ banky: sporiteľňu.
Predtým si ľudia, ak vôbec nejaké
peniaze ušetrili, ukladali svoje úspory
vo forme mincí zo vzácnych kovov ako
poklady do zeme.
Napoleonské vojny však znamenali koniec
platidiel z drahých kovov. Nahradili ich
kúsky papiera - bankocetle - ktoré sa zako-
paním do zeme veľmi konzervovať nedali.
Atak popri renomovaných a slávnych ban-
kách súkromných bankárov - spomenúť
možno napríklad Rothschildovcov -
vzniklo veľa malých sporiteľní. Boli to
spolkové alebo komunálne zariadenia, kde
sa dali peniaze bezpečne uložiť - a ešte pri-
niesli aj zisk z úrokov. A v sporiteľni sa
obyčajne dalo za výhodných podmienok
peniaze aj požičať. V mestách habsburskej
monarchie sa objavilo, najmä v druhej
polovici 19. storočia, nespočetné množ-
stvo novozaložených sporiteľní, ktorými
tamojší mešťania dávali súčasne najavo
prosperitu svojho mesta. 
Po 1. januári 1919 sa do Prešporka prisťa-
hovalo množstvo obyvateľov z bývalého
Českého kráľovstva, ako aj Čechov, ktorí
už predtým žili vo Viedni. Mestu dali
meno Bratislava. Za svojimi skoršími ver-
nými klientmi a očakávanými novými pri-
chádzalo aj české bankovníctvo. K jestvu-
júcim bankám pribudli filiálky, ktoré si tu
otvorili Zemská banka, Legiobanka, Živ-
nobanka a ďalšie.
O klientov sa uchádzala aj Ústřední banka
českých spořitelen, ktorú založili v Prahe v
roku 1903, aby „pokladničné prebytky
českých sporitelien bankovne zužitkovala,
bezpečne umiestňovala, aby záujmy spori-
telien obhajovala a v hospodárskych úko-
loch ich podporovala“.  Banka získala star-
ší meštiansky dom na trhovisku neďaleko
začiatku Dunajskej ulice, dala ho zbúrať a
na jeho mieste postavila novú budovu
banky s adresou Námestie Republiky 20,
teraz Námestie SNP. 16. Šesťpodlažná
budova s mimoriadne vysokým prízemím
bola v čase svojho vzniku - 1924 - najvyš-
šou budovou v tejto časti mesta, dnes ju už
ako „vysokú“ nikto nevníma. Niektorí

okoloidúci si predsa len všimnú jej kurióz-
nu fasádu, na ktorej sa objavuje niekoľko
prvkov gotickej architektúry. Nielen roz-
siahly štít tvaru zjednodušeného oslieho
chrbtu, ale aj trojica okien v štíte a najmä
dve fiály zhrubnutého tvaru po stranách
tohto trojdielneho „združeného“ okna,
dávajú tušiť, že sa tu projektant podriadil
požiadavke objednávateľa. Gotickou pred-
lohou je inšpirovaný aj erbový štítok bez
erbového znamenia pod stredným oknom.
Lodžie na najvyššom obytnom podlaží
delené štíhlymi betónovými stĺpmi na tro-
jice otvorov pripomínajú spolu s ostatnou
fasádou s výnimkou prízemia a mezaninu
skôr stavby na Václavskom námestí v
Prahe z obdobia tesne pred prvou svetovou
vojnou. Tomu zodpovedá aj povrch fasády
s mimoriadne tvrdou omietkou typu ume-
lého kameňa s ornamentálne zdrsnenou
štruktúrou, aká je napríklad na palácoch

Koruna či Lucerna v Prahe. Prízemie
objektu, obložené leštenými platňami z
ušľachtilého kameňa, za ktorým sa nachá-
dzala banková hala (teraz predajňa firmy
Baťa), sa na fasáde prejavuje ako vstup do
niektorej banky na začiatku 20.storočia vo
Viedni. Banková hala bývala usporiadaná
teatrálne, nad „javiskom“, v ktorom bola
umiestnená pokladňa, bol plochý plafón zo
sklenených štvorcov, ktorý prepúšťal
denné svetlo. 
V nijakej literatúre o architektúre v Brati-
slave sa doteraz neobjavilo meno projek-
tanta tejto nápadnej a predsa úplne ignoro-
vanej stavby. Bol to určite český architekt,
pravdepodobne pražský, z okruhu Havla,
Chochola, Bechyně, Kotěru, Janáka, Ble-
chu, Pfeiffera, Králíčka. Jeho stavba v roku
1924 v Bratislave už však bola akási „sta-
romódna“. Zdá sa akoby sa tu realizoval
projekt, vypracovaný už pred prvou sveto-
vou vojnou pre iné miesto. 

Štefan Holčík
FOTO - Oto Limpus

Túto nedeľu sa začína adventné obdobie
BRATISLAVA
Uplynulou nedeľou sa pre kresťanov
skončil cirkevný rok. Katolíci ju nazý-
vajú Nedeľou Krista Kráľa, evanjelici
Nedeľou večnosti.
Nový cirkevný rok sa začne nasledujúcou
nedeľou, ktorá zároveň otvorí predvianoč-
né pôstne obdobie - advent. Štvortýždňo-
vé obdobie adventu je pre veriacich najmä
časom duchovnej prípravy a pokánia pred
slávením Vianoc, radostnej spomienky na
Narodenie Pána. V tomto období sa veria-
ci v katolíckych, evanjelických a ďalších

kresťanských chrámoch schádzajú k mod-
litbám a zamysleniam. Keďže tento rok
pripadne 24. december na sobotu, zažije-
me najdlhší možný advent. Najkratší
býva, keď sa vianočný predvečer kryje s
poslednou adventnou nedeľou. 
Slovo advent pochádza z latinského
adventus a znamená príchod. Symbolom
adventného obdobia, ktoré trvá štyri týžd-
ne, je adventný veniec so štyrmi sviecami
- tie sa postupne zapaľujú počas štyroch
adventných nedieľ. Prvú zo štyroch
adventných sviečok na tradičnom advent-

nom venci treba zapáliť v nedeľu 27.
novembra. Postupne do Vianoc sa zapaľu-
je jedna sviečka za druhou. Najčastejšie sú
tmavomodré alebo fialové symbolizujúce
liturgické farby adventných nedieľ.
Takáto predvianočná príprava sa končí v
kresťanských cirkvách západného obra-
du. Východné cirkvi vrátane gréckokato-
líkov nazývajú pôst pred Vianocami Fili-
povka, pretože sa začína po sviatku svä-
tého Filipa. Je o niečo dlhší ako advent -
jeho trvanie je pevne stanovené na štyrid-
sať dní. (pol)
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Čítajte
Bratislavské noviny,

bude vám to 
vychádzať častejšie

Od 1. septembra každý týždeň.

Z Bratislavských novín sa stáva týždenník.
Odteraz ešte častejšie dostanete aktuálnejšie
a podrobnejšie informácie o živote v meste.

Zadarmo
Noviny o živote v Bratislavy

vydáva NIVEL PLUS, s.r.o.

Vychádzajú každý týždeň

v náklade 192 200 kusov.

Tlačia Bratislavské tlačiarne, a.s.
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Bratislavské
noviny naďalej
roznášajú
poštári
REDAKCIA
Aj po zmene Bratislavských novín na
týždenník zostáva spôsob ich distribú-
cie nezmenený. Aj naďalej ich roznáša
Slovenská pošta, a.s., prostredníctvom
vlastných poštových doručovateľov.
Prvé septembrové vydanie Bratislavských
novín sa k niektorým čítateľom dostalo s
oneskorením. Príčinou bol štátny sviatok,
ktorý pripadol na deň vydania - 1. septem-
bra. A keďže poštári cez sviatky, soboty a
nedele nepracujú, do niektorých bratislav-
ských domácností sa noviny dostali až v
pondelok, prípadne v utorok. Čitateľom
Bratislavských novín sa za to ospravedl-
ňujeme, žiaľ, táto situácia sa bude opako-
vať aj na budúci týždeň. Nasledujúce vy-
danie novín totiž pripadne opäť na štátny
sviatok - 15. septembra.
Súčasne si dovoľujeme pripomenúť, že
prípadné sťažnosti na kvalitu doručova-
nia Bratislavských novín môžu čitatelia
adresovať priamo poštovým doručovate-
ľom alebo vedúcim dodacích pôšt.

Radoslav Števčík, šéfredaktor

Obnova
značenia
pokračuje
BRATISLAVA
Do začiatku školského roku oddelenie
cestného hospodárstva magistrátu
Bratislavy obnovilo prakticky všetky
priechody pre chodcov, ktoré sú v blíz-
kosti škôl.  
Na komunikáciách v správe magistrátu je
v meste celkovo 1150 priechodov a všet-
ky zostávajúce budú obnovené do konca
septembra. Obnovujú sa prevažne v smere
od centra mesta. V tomto roku sa magist-
rátu podarí obnoviť vodorovné dopravné
značenie asi na 70 percentách všetkých
výmer. Konkrétne ide o 754-tisíc metrov
deliacich čiar, vyše 1,4 milióna metrov
vodiacich čiar a 4850 štvorcových metrov
plošných znakov. Celkovo sa v tomto
roku obnoví vodorovné dopravné znače-
nie za 18 miliónov korún. Ako sme už
informovali, vodorovné dopravné znače-
nie od roku 2005 zabezpečuje pre hlavné
mesto nový zmluvný dodávateľ - firma
SATES, ktorá ponúkla vo verejnej súťaži
veľmi priaznivé ceny.
Magistrátne oddelenie cestného hospo-
dárstva na území mesta je správcom ciest
I. až III. triedy a miestnych komunikácií I.
a II. triedy, ktorých je spolu takmer 378
kilometrov a ich celková plocha presahu-
je štyri milióny štvorcových metrov.
Okrem toho má v správe vyše 284 kilo-
metrov chodníkov s plochou takmer 788-
tisíc štvorcových metrov pri týchto
komunikáciách. (lau)

K zmenám MHD
sa občania
môžu vyjadriť
aj na magistráte
BRATISLAVA
Od pondelka 5. septembra funguje bra-
tislavská mestská hromadná doprava
po novom. Najviac zmien sa dotklo
spojenia Petržalky s Ružinovom a Sta-
rým Mestom, čo spôsobilo najmä spre-
jazdnenie nového Mosta Apollo.
V Dopravnom podniku Bratislava bola
začiatkom týždňa zriadená e-mailová
adresa zmenymhd@dpb.sk, na ktorú je
možné posielať pripomienky k novému
linkovaniu mestskej hromadnej dopravy.
Bratislavčania môžu využiť aj telefónne
číslo 5950 5950, na ktorom dostanú pod-
robné informácie o optimálnej možnosti
cestovania po zmene linkovania. 
Svoje návrhy, sťažnosti a pripomienky k
aktuálnym zmenám v MHD môžu obča-
nia vyjadriť aj na pracovisku Služby
občanom/Front Office v budove magist-
rátu - osobne na útvare Agenda - prevádz-
ka dopravy, prípadne telefonicky na čísle
5935 6270 alebo elektronickou poštou na
adresu sluzbyobcanom@bratislava.sk.
Ako potvrdili predstavitelia magistrátu,
do štyroch mesiacov od spustenia zmien
vypracujúanalýzu, na základe ktorej ve-
denie mesta a Dopravný podnik Bratisla-
va prípadné nevýhodné nové linkovania
upravia. (brn)

Parkoviská 
na nábreží 
sú len na dožitie
STARÉ MESTO
Dni troch existujúcich parkovísk v
Podhradí a na nábreží sú zrátané –
pohltí ich pripravovaná výstavba.
Úbytok parkovacích miest v tejto
lokalite však nenastane, pretože budú
vybudované nové.
Zanikne tak parkovisko vedľa miesta, kde
kedysi stála budova Útvaru hlavného
architekta, malé parkovisko naproti dneš-
nému hlavnému vchodu do Parku kultúry
a oddychu i parkovisko v Podhradí. Na
pozemkoch na nábreží od tunela po PKO
pripravuje spoločnosť J&T Global
výstavbu veľkého polyfunkčného kom-
plexu River Park, kde by okrem bytov,
admninistratívnych priestorov a päť-
hviezdičkového hotela mali byť aj zaria-
denia pre kultúru a voľný čas. Tá istá spo-
ločnosť vlastní aj pozemky v Podhradí a
hodlá tu stavať. V oboch lokalitách majú
byť v rámci výstavby vybudované aj pod-
zemné parkovacie garáže, v ktorých bude
oveľa viac parkovacích miest, ako je
dnešný stav. Tri existujúce parkoviská
ostanú podľa informácií z magistrátu v
doterajšom stave až do začatia výstavby,
počas nej pravdepodobne budú využíva-
né ako zariadenia staveniska. (lau)

Uplynulý bratislavský víkend bol v znamení otvorenia Mosta Apollo - príležitosť poprechádzať sa po moste využili v nede-
ľu tisíce Bratislavčanov. FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Piateho septembra mesto zažilo jednu
z najväčších udalostí desaťročia: do
užívania odovzdali Most Apollo. Po
dlhých trinástich rokoch od otvorenia
Mosta Lafranconi sa Bratislava dočka-
la piateho premostenia Dunaja.
Deň predtým sa konalo slávnostné otvo-
renie mosta spojené s bohatým kultúrnym
programom a záverečným efektným
ohňostrojom. Možnosť prejsť sa po
moste využili tisíce ľudí, od rána do veče-
ra sem z oboch strán prichádzali davy
Bratislavčanov i návštevníkov z celého
Slovenska a zo zahraničia, ktorých sem
prilákala možnosť zblízka si prezrieť
efektný oblúk novej modernej bratislav-
skej dominanty a zároveň si vychutnať

panorámu mesta z nových, doteraz nepo-
znaných uhlov pohľadu. 
Očakávania spojené s otvorením Mosta
Apollo sú veľké, pre dopravu v meste,
sužovanú každodennými zápchami, má
doslova strategický význam. Mal by od-
bremeniť ostatné bratislavské mosty, pre-
dovšetkým neúnosne preťažený Prístav-
ný most, a prispieť tak k tomu, aby bol
dopravný systém v meste menej zraniteľ-
ný ako doteraz. Predpokladá sa, že po
Moste Apollo denne prejde okolo 50-tisíc
vozidiel. Sprevádzkovanie piateho mosta
poskytuje možnosť využiť nové bezpeč-
né spojenie medzi pravým a ľavým du-
najským brehom aj pre mestskú hromad-
nú dopravu - od pondelka už po ňom pre-
mávajú autobusové linky 68, 87 a 88. 

Pripomeňme si technické parametre Mosta
Apollo: celková dĺžka premostenia vrátane
estakád je 835 metrov, dĺžka hlavného
mostného objektu je 517 metrov. Rozpätie
hlavného poľa mosta (oceľového oblúka)
je 231 metrov, jeho výška je 36 metrov.
Výška mostovky nad hladinou rieky je 15
metrov. Pilierov je 20, z toho 19 v inundá-
cii a iba jediný priamo v koryte Dunaja.
Šírka plavebného gabaritu je 210 metrov.
Hmotnosť hlavného poľa je 5240 ton, plo-
cha vozovky je 75-tisíc štvorcových met-
rov, dĺžka lávok pre peších a cyklistov je
525 metrov, plocha protihlukových stien je
2610 štvorcových metrov. Jeho výstavba,
ktorej začatie a aj dokončenie sa niekoľko-
krát posunulo, trvala presne 31 mesiacov a
dva dni. (juh)

Dočkali sme sa: Most Apollo funguje!

Na Hlavnom námestí bude zlatistá žula
O práve začatej rekonštrukcii Hlavné-
ho námestia a o tom, čo všetko sa na
tomto centrálnom mestskom priestore
zmení, sme sa pozhovárali s autorom
projektu obnovy námestia, architek-
tom Ottom GROSSMANNOM.
- Pri návrhu prestavby sme vychádzali z
toho, že funkcia Hlavného námestia sa
oproti minulosti výrazne zmenila a plní
nové funkcie - zhromažďovaciu, kultúrnu
a iné. Cieľom je, aby bolo riešené bezba-
riérovo, bez zbytočných výškových pre-
delov, a aby na ňom bola vybudovaná
potrebná infraštruktúra. Pri návrhu sme
vychádzali z poznania, že námestie bude
fungovať v zimnej prevádzke, keď na
ňom bývajú Vianočné trhy, a v letnej pre-
vádzke, keď sú tu letné sedenia. Pre stán-
ky Vianočných trhov budú vybudované
príslušné zariadenia, ako sú elektrické prí-

pojky či lapače tukov, pokiaľ ide o pre-
vádzku v lete, letné sedenia budú oproti
súčasnému stavu posunuté bližšie k stredu
námestia, aby neprekážali pohybu chod-
cov na korze.
Aké ďalšie zmeny nastanú na námestí?
- Na námestí nám chýbal vo väčšom
meradle prvok vody, preto sme navrhli
variant rozšírenia existujúcej fontány o
vonkajší kruhový prstenec. Umiestnime
tam aj osvetlenie fontány a decentné
ozvučenie. Zmení sa aj osvetlenie námes-
tia, stožiare so svietidlami nahradia svie-
tidlá umiestnené v dlažbe a na fasádach
budov, ktoré budú osvetľovať najmä fasá-
dy. Pokiaľ ide o zeleň, v blízkosti miesta,
kde je umiestnená plastika napoleonského

vojaka, umiestnime jeden vyrastený pla-
tan, ktorý v horúcich dňoch poskytne
potrebný tieň, päť ďalších menších stro-
mov bude v mobilných kontajneroch.
Ďalším novým prvkom bude pitná fontá-
na v tvare strážnej búdky a pranier, ktorý
sa kedysi na Hlavnom námestí aj reálne
používal.  
V čom bude špecifická použitá dlažba?
- Dlažba bude zo špeciálneho druhu žuly s
názvom China Yellow s protišmykovou
úpravou. Ide o krásne zlatisto sfarbenú
žulu, ktorá pozdvihne celý priestor ná-
mestia. Pri výbere materiálu sme zohľad-
nili typ dlažby použitý na iných miestach
v Starom Meste. Keďže Hlavné námestie
je ústredným priestorom Starého Mesta,
naším zámerom je, aby na ňom vyvrcho-
lila aj kvalita použitej dlažby.

Zhováral sa Juraj Handzo

Zadarmo
Noviny o živote v Bratislave

vydáva NIVEL PLUS, s.r.o.

Vychádzajú každý týždeň

v náklade 192 200 kusov.
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Tomášikovu
ulicu predĺžia
po Račiansku
BRATISLAVA
Jedným z významných zámerov mesta
v oblasti dopravy je predĺženie Tomá-
šikovej ulice v úseku od Vajnorskej po
Račiansku ulicu, ktorého príprava je
naplánovaná už na budúci rok.
Stavebná úprava sa začne v križovatke
ulíc Vajnorská - Tomášikova a jej trasa
povedie v súbehu so železničnou traťou
Bratislava - Nové Mesto - Bratislava -
Predmestie a napojí sa na Račiansku
ulicu. Ako nám povedala riaditeľka
magistrátnej sekcie dopravy a cestného
hospodárstva Tatiana Kratochvílová,
momentálne je spracovaná dokumentá-
cia pre územné rozhodnutie v troch va-
riantoch, z ktorých bol odporučený va-
riant s mimoúrovňovým krížením želez-
nice v smere na Filiálku. „Stavba je roz-
delená do dvoch etáp, pričom v prvej
etape sa uvažuje s budovaním komuniká-
cie v polovičnom profile,“ konštatovala
T. Kratochvílová. Ako dodala, v rámci
prerokovania projektovej dokumentácie
si uplatnili požiadavky dotknuté subjek-
ty, z čoho vyplývajú nároky na majetko-
vo-právne vyrovnanie. „Najviac sa to
týka areálu SIS a Železníc Slovenskej
republiky.“
Očakávaný prínos predĺženia Tomášiko-
vej ulice spočíva v odľahčení preťaženej
Račianskej ulice v jej najkritickejšom
úseku - Biely kríž - Jarošova, odľahčení
Riazanskej a Jarošovej ulice a v upoko-
jení celej oblasti ohraničenej týmito uli-
cami. „Vzhľadom na dopravný význam
tejto stavby mesto robí všetky potrebné
kroky, aby jej prípravu prostredníctvom
Generálneho investora Bratislavy zabez-
pečilo v priebehu budúceho roku,“ uzav-
rela T. Kratochvílová. (juh)

LM: Artmedia -
Inter Miláno 0:1
BRATISLAVA
Futbalisti Artmedie Bratislava nevyu-
žili výhodu domáceho prostredia a v
historicky prvom vystúpení v hlavnej
súťaži Ligy majstrov prehrali s Inte-
rom Miláno 0:1 (0:1). 
O výsledku utorkového zápasu H-skupi-
ny najprestížnejšej európskej klubovej
súťaže rozhodol na vypredanom štadióne
na Tehelnom poli už v 17. minúte argen-
tínsky útočník Interu Julio Ricardo Cruz
po prihrávke Brazilčana Adriana. V 56.
minúte musel z ihriska po dvoch žltých
kartách predčasne odísť Argentínčan
Juan Sebastian Veron, Artmedia však
početnú výhodu nevyužila. 
Najbližší zápas v Lige majstrov čaká brati-
slavskú Artmédiu v stredu 28. septembra v
portugalskom Porte proti domácemu FC.
To v utorok prehralo v škótskom Glas-
gowe s Rangers 2:3. Milánsky Inter hrá
28. 9. doma s Glasgow Rangers. (brn)

Prvý koncert 
v novej budove
divadla má byť
na jeseň 2006
BRATISLAVA
Staviteľov novej budovy Slovenského
národného divadla čakajú v podstate
už len dokončovacie práce, zodpoved-
ní tvrdia, že väčšina prác a objektov je
hotová vysoko nad deväťdesiat per-
cent.
Sľub, ktorý dal minister kultúry Fdranti-
šek Tóth na tlačovej besede na stavenis-
ku novinárom, že o rok zaznejú tóny
úvodného koncertu je preto naozaj reál-
ny. Výpočet položiek, ktoré treba urobiť,
je síce rozsiahly, ale ide len o finalizáciu,
ako napríklad naniesť protipožiarne náte-
ry, položiť dlažbu a podlahy v niektorých
častiach (vo väčšine chodieb a miestnos-
tí sú definitívne urobené), montáž seda-
diel do viacúčelovej sály činohry, dokon-
čenie elektroinštalácií a podobne. Po
dvojročnej prestávke popri opätovnom
štarte prác, na ktorých sa zúčastňuje za-
tiaľ asi päťdesiat remeselníkov, vykoná-
va aj inventarizácia, ktorá poskytne defi-
nitívny obraz o stave dokončenia. Dru-
hou inventarizáciou sú poverení štyria
pracovníci SND, ktorí majú zistiť presný
rozsah priestorov, čo využíva terajšie ria-
diteľstvo - takú istú plochu dostane na
užívanie zdarma v novom objekte. Z pre-
vádzkových nákladov bude SND v budo-
ve platiť len adekvátnu časť spotrebova-
nej elektrickej energie, ak sa zmestí do
priestorov, aké malo doteraz.
Minister Tóth označil za reálne dokon-
čenie prác na riaditeľstve a činohre za-
čiatkom budúceho roku. To znamená, že
riaditeľstvo SND by sa mohlo sťahovať
v apríli, činohra SND (Divadlo Pavla
Országha Hviezdoslava) a Malá scéna
počas prázdnin. Ani na priamu otázku
Bratislavských novín však minister ne-
špecifikoval ani rámcovo termín defini-
tívneho dokončenia objektu.
Dokončenie bude stáť bez sto miliónov
korún miliardu (k doterajšej asi tri a pol
miliarde), čo sa však tiež bude spresňo-
vať. V súčasnosti chce rezort získať päť-
sto miliónov predajom pozemkov okolo
divadla, zároveň však našlo cestu, ako
náklad znížiť. Doplňujúce objekty, ako
zdravotné stredisko, bufety, reštaurácie a
podobne, dokončia len ako holostavby s
tým, že si ich budúci prevádzkovateľ
dokončí, čo zrejme bude znamenať, že si
investíciu v budove takpovediac „odbý-
va“. Spôsob, akým sa to vyrieši, bude
závisieť od rozhodnutia správcovskej
spoločnosti, ktorá bude mať isto záujem
na čo najvyšších tržbách. Objekty di-
vadla, ako skúšobné sály, malé divadlo a
ďalšie totiž môžu slúžiť aj pre verejnosť,
napríklad pre iné súbory, ale aj trebárs na
cvičenie aerobiku. Skrátka  celý objekt sa
bude musieť využívať efektívne, čo zna-
mená vytvoriť priestor aj na komerčné
aktivity. (vest)

Rozšírenie Prístavnej ulice na štvorprúdovú cestu považuje vedenie mesta za jednu zo svojich priorít. Malo by sa tak stať
už na budúci rok - s rozširovaním cesty by sa malo začať v júni a skončiť v novembri 2006. FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Mesto sa rozhodlo, že Prístavnú ulicu
v úseku medzi Košickou a Prístavným
mostom rozšíri o dva jazdné pruhy a
premení ju na štvorpruhovú komuni-
káciu. Malo by sa tak stať v budúcom
roku.
Landererova ulica má po križovatku s
Košickou štyri jazdné pruhy, za ňou sa
komunikácia v smere od centra zužuje na
dva, po jednom v každom smere, čo zni-
žuje jej priepustnosť. Po dobudovaní
Mosta Apollo sa potreba rozšírenia Prí-
stavnej ukázala byť taká naliehavá, že
tento zámer bude zrejme pridaný do zoz-
namu priorít rozvoja mesta na roky 2004 -
2006. Rozšírenie Prístavnej ulice si podľa
predbežných prepočtov vyžiada náklady

vo výške asi 70 miliónov korún vrátane
projektovej dokumentácie. Známy je už aj
predbežný termín realizácie rekonštrukcie
- začať by sa mala v júni a ukončiť v
novembri budúceho roku. 
Rozšírením Prístavnej ulice o dva jazdné
pruhy sa môže intenzita dopravy na Prí-
stavnej ulice zvýšiť zo súčasných 13 500
vozidiel denne až na 30 800 vozidiel
denne v oboch smeroch pri priemernej
rýchlosti 50 kilometrov za hodinu. Úsek
vozovky od Košickej po Prístavný most
má dĺžku 750 metrov. Nové dva pruhy
by mali mať šírku osem metrov a v stre-
de by mala byť komunikácia rozdelená
poldruhametrovým stredovým pásom, v
ktorom bude umiestnené verejné osvetle-
nie pre oba jazdné profily.

Ako sme už informovali, spoločnosť
Metro Bratislava, ktorá je investorom
stavby Mosta Apollo, zabezpečila vypra-
covanie koordinačnej štúdie káblového
vedenia veľmi vysokého napätia s proti-
povodňovou ochranou a budúcim rozší-
rením Prístavnej ulice. Prekládka vyso-
konapäťového vedenia patrí medzi stav-
by Mosta Apollo a rieši uloženie troch
liniek 110 kV vedenia do tvárnicovej
trate v hĺbke minimálne 1,5 metra pod
terénom, čo umožnilo odstrániť jestvujú-
ce stožiare a vzdušné vedenie pozdĺž
Landererovej ulice cez križovatku až po
Plynárenskú ulicu. Takto pripravené úze-
mie umožňuje bezkolízne dobudovanie
ďalších dvoch jazdných pruhov Prístav-
nej ulice. (juh)

Mesto chce rozšíriť Prístavnú ulicu

Predstavenia v novom SND budú už o rok
Nielen herci, ale aj široká verejnosť
mali obavy, čo sa stane s novostavbou
Slovenského národného divadla, ak
prejde do súkromných rúk, čo takmer
už bolo realitou. Nová budova divadla
sa však vrátila svojmu určeniu a o
tom, čo to znamená, sme sa zhovárali
s ministrom kultúry Františkom
TÓTHOM.
- Základom dobrej spolupráce sú dobré
zmluvy, to znamená zmluvy, v ktorých
sú jasne definované povinnosti dodávate-
ľa, ale i investora, určené termíny, har-
monogramy, sankcie, pokuty. Nečudu-
jem sa nedôvere dodávateľov voči štátu,
majú zlé skúsenosti s tým, čo narobia
politické vplyvy. Snažíme sa dôveru
obnoviť, preto sme museli k existujúcim
zmluvám pridať dodatky spresňujúce

práve tieto vzťahy. To by mala byť páka
pôsobiaca na obe strany, aby harmono-
gramy dodržali. Sumu, ktorú na to potre-
bujeme, máme reálne k dispozícii, na
druhej strane sme už predstavili kroky,
ako rozpočet odľahčiť.
O rok by mala už časť divadla fungo-
vať naplno, ale v tomto termíne sa už
bude na druhej strane ulice realizovať
intenzívna výstavba, diváci pôjdu do
divadla vlastne cez stavenisko...
- Mrzí ma, že sa tomu nevyhneme, ale
verím, že tak, ako sa nám darí dohodnúť
s našimi dodávateľmi, dohodneme sa aj
so spoločnosťou Ballymore o režime, pri
ktorom by návštevníci divadla necítili, že

kultúrny stánok obklopuje stavenisko, a
ktorý by zároveň nenarúšal rytmus budo-
vania novej infraštruktúry na nábreží. 
Čo všetko urobia stavitelia pre divá-
kov?
- Okrem čistého a bezpečného prístupu
to musia byť, samozrejme, vonku aj
garáže a primeraný počet parkovacích
miest. Všetko na stavbe je vlastne blízko
dokončenia, aj tieto zariadenia. Súčas-
ťou odovzdávania priestorov podľa har-
monogramu, ktorý sme zverejnili, budú
aj kolaudácie objektov, ktoré budeme
postupne odovzdávať verejnosti. Je
samozrejmé, že bez zariadení, ako sú
parkoviská či vnútorné vybavenie pre
verejnosť, by nám nik neskolaudoval ani
divadelnú sálu. 

Zhováral sa Gustav Bartovic
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Lávky ponad
diaľnicu rýchlo
pribúdajú
PETRŽALKA
Z piatich lávok, ktoré majú uľahčiť
spojenie pre chodcov a cyklistov medzi
zastavanou Petržalkou a jej nábrežím
sú už dve - pri Inchebe a Auparku -
skutočnosťou. 
Zostávajúce tri sú v rôznom štádiu rozo-
stavanosti, podľa V. Šmátralu z Dopra-
stavu však aspoň jednu z nich uvedú do
prevádzky v najbližších týždňoch.
Ide o lávku pri Dopravnom podniku Bra-
tislava za pumpu OMV, s pracovným
pomenovaním Lávka 212. Jej konštruk-
cia je hotová a stavbári v súčasnosti
dokončujú schodiská a bezbariérové prí-
stupy. Lávku podľa všetkého odovzdajú
verejnosti už v októbri. O mesiac viac si
vyžiada dokončenie lávky na Jantárovú
cestu. Tiež už mala byť hotová, ale pri
pozemných prácach narazili na nezakres-
lené optické káble a ich prekládka si
vyžiadala dlhší čas. V každom prípade
by ju však mala verejnosť začať užívať
už v novembri, aj za cenu, že by sa
pochôdzna izolácia urobila až na jar, ak
by to na jeseň počasie nedovolilo. 
Tieto dve lávky spolu s treťou, ktorá robí
stavbárom najviac problémov, by mali
slúžiť aj cyklistom. S lávkou č. 211, ktorá
bude viesť k budove spoločnosti Ravak,
sú problémy nie však technického, ale
administratívneho rázu. Stavbári totiž
nemajú povolenie na druhú stavebnú
časť a mesto sa s mestskou časťou neve-
dia zhodnúť na tom, kto by mal toto
povolenie vydať. Spor v súčasnosti rieši
ministerstvo dopravy. (gub)

Lanovka 
mešká kvôli
bezpečnosti
NOVÉ MESTO
Posledné chybičky na lanovke zo
Železnej studničky na Kolibu odstrá-
nili zhotovitelia už pred mesiacom, do
prevádzky ju však budú môcť spustiť
najskôr koncom septembra.
Povedal to Marián Vereš, vedúci odde-
lenia výstavby Miestneho úradu v
Novom Meste. „To sú zariadenia, ktoré
treba kvôli bezpečnosti budúcich pasa-
žierov veľmi pedantne posúdiť, sú to
hory papierov,“ uviedol ako vysvetle-
nie, prečo sa tak zdržuje povolenie na
prevádzku. Výsledky skúšok sa v týchto
dňoch testujú a po ich získaní by mohol
do týždňa Štátny dráhový úrad vydať
licenciu na prevádzku lanovky. Rozhod-
nutie o spôsobilosti a bezpečnosti
lanovky by podľa slov M. Vereša mohli
dostať už tento týždeň, v tom prípade by
lanovku do konca mesiaca spustili.
Pôvodne sa predpokladalo, že lanovku
odovzdajú verejnosti začiatkom me-
siaca. (gub)

Obchodná ulica
bude po obnove
električkovej
trate krajšia
STARÉ MESTO
V pondelok 26. septembra sa začne
rekonštrukcia električkovej trate na
Obchodnej a na Kapucínskej ulici.
Obnova, ktorá sa bude týkať aj chod-
níkov a svietidiel, potrvá asi až do
mája budúceho roku.
Súčasťou prác je okrem celkovej rekon-
štrukcie koľajovej trate, ktorá bude v
celom úseku odhlučnená podobne, ako
sa to realizovalo na Mostovej ulici, aj
skultúrnenie Obchodnej ulice. Namiesto
betónu bude na celej ploche oboch ulíc
zámková dlažba, pričom chodník a trať
električiek budú vizuálne odlíšené a
oddelené pásom. Nové budú aj stožiare,
ktoré ponesú okrem trolejového vedenia
aj svietidlá. Tie majú byť estetickejšie
ako súčasné a svojím vzhľadom budú
korešpondovať s charakterom zástavby.
Počas rekonštrukcie budú zároveň obno-
vené všetky inžinierske siete - vodovod,
kanalizácia i elektrické vedenia. Naplá-
novaná je aj úprava zelene na Hurbano-
vom námestí a Župnom námestí.  
Rekonštrukcia potrvá do zimy (pravi-
dlom pri takýchto prácach býva, že sa
realizujú do 15. novembra a potom sa na
zimu prerušia, všetko však bude závisieť
od momentálneho počasia), pokračovať
by mali v jarných mesiacoch. Táto okol-
nosť má vplyv aj na organizáciu dopra-
vy: od 26. septembra budú električky
premávajúce v trase Radlinského -
Obchodná - Kapucínska - Tunel - Karlo-
va Ves, teda linky 1, 5, 6, 7, 9 a 17, pre-
mávať po náhradných trasách. Linka
číslo 1 bude premávať na Hlavnú stanicu
cez Vazovovu a Radlinského ulicu. Linka
č. 6 a 7 bude nahradená jednou linkou v
trase ŽST Vinohrady - Račianske mýto -
Vazovova - Trnavské mýto - ŽST Nové
Mesto a linky 5 a 9 budú premávať cez
Špitálsku ulicu po nábreží okolo Nového
mosta do Karlovej Vsi. V zime sa pre-
mávka električiek cez Obchodnú a
Kapucínsku ulicu obnoví a na jar, hneď,
ako počasie umožní obnovenie prác, ju
opäť presmerujú. Ako nám povedal riadi-
teľ rezortu prevádzky a techniky Doprav-
ného podniku Bratislava Bronislav
Weigl, definitívne ukončenie rekon-
štrukčných prác sa predpokladá v máji
budúceho roku.
Rekonštrukcia trate na Obchodnej a
Kapucínskej ulici patrí medzi priority
rozvoja mesta na tento a budúci rok.
Rovnako tam patrí aj obnova nadväzujú-
cich úsekov na Námestí SNP, ako aj v
tuneli. Obnova všetkých týchto úsekov
si vyžiada desiatky miliónov korún, je
však nevyhnutná, pretože sú v pomerne
zlom technickom stave. Osobitne to platí
v prípade trate v tuneli, na zlý stav ktorej
sme upozorňovali už pred niekoľkými
rokmi. (lau)

Zdá sa, že po augustovom rozhodnutí súdu sa obnoví výstavba výškovej budovy na Šancovej ulici. FOTO - Oto Limpus

STARÉ MESTO
Zámer firmy Istroreal postaviť na
Šancovej ulici výškovú budovu dostáva
reálne kontúry - spoločnosť súdnou
cestou napadla negatívne rozhodnutia
pamiatkarov, ktoré výstavbe bránili, a
súd jej dal za pravdu.
Firma Istroreal mala pôvodne povolenie
na stavbu 8-poschodovej budovy. Minulý
rok sa pokúsila získať povolenie na zvý-
šenie stavby na 34 poschodí, jej zámer
odmietol Krajský pamiatkový úrad Brati-
slava a v odvolacom konaní aj nadriade-
ný Pamiatkový úrad SR. Tým sa výstav-
ba vyšších podlaží polyfunkčného objek-
tu na Šancovej ulici zablokovala. Spoloč-
nosť Istroreal sa obrátila na Krajský súd v
Bratislave so žalobou, v ktorej žiadal o

preskúmanie zákonnosti Pamiatkového
úradu SR. Krajský súd v auguste rozhod-
nutia oboch pamiatkových orgánov zrušil
a vec vrátil Pamiatkovému úradu SR na
ďalšie konanie. V odôvodnení rozsudku,
proti ktorému odvolanie nie je prípustné,
súd okrem iného konštatoval, že rozhod-
nutie pamiatkového úradu je v rozpore so
správnym poriadkom a s ustanoveniami
zákona o ochrane pamiatkového fondu,
nevychádza zo spoľahlivo zisteného skut-
kového stavu a je „nepreskúmateľné pre
nezrozumiteľnosť“. Súd tiež konštatoval,
že v konaní pamiatkového úradu bola
zistená taká chyba, ktorá mohla mať
vplyv na zákonnosť jeho rozhodnutia a
označil ich za nezákonné.
Spoločnosti Istroreal sa týmto precedent-

ným rozhodnutím otvára cesta k dobudo-
vaniu vyšších podlaží. Keďže medzitým
firma požiadala o zmenu územného roz-
hodnutia tak, aby budova nemala 34, ale
22 nadzemných podlaží, je pravdepodob-
né, že výška stavby sa ustáli na tomto
počte podlaží. V týchto intenciách budú
pokračovať aj ďalšie prípravy smerujúce
k vydaniu územného rozhodnutia a sta-
vebného povolenia. 
Okolo výstavby budovy vznikol značný
mediálny šum najmä po tom, čo vznikla
petícia proti jeho výstavbe. Zaktivizovali
sa však aj zástancovia stavby, ktorí zorga-
nizovali petíciu pod názvom Dajme
šancu Šancovej. Tí rozhodnutie súdu uví-
tali konštatovaním, že Slovensko je pred-
sa len právnym štátom. (juh)

Budova na Šancovej ulici môže byť vyššia

Výskum nálezov nezdrží obnovu námestia
O nálezoch, ktoré odhalil archeologický
výskum na Hlavnom námestí a o vply-
ve výskumu na obnovu námestia sme
sa pozhovárali s riaditeľom Mestského
ústavu obnovu pamiatok Ivom
ŠTASSELOM.
- V prvom rade sa tu našlo niekoľko star-
ších kanalizácií - baroková kanalizácia,
ktorá viedla krížom cez námestie, baro-
kový kanál vedúci popri Maximiliánovej
fontáne, ďalej malá stredoveká kanalizá-
cia a jeden veľký stredoveký kanál zo
14. až 15. storočia, ktorý vychádzal zo
Starej radnice. Našli sa aj základy baro-
kovej strážnice, pomerne rozsiahlej
budovy, ktorá fungovala v 18. a 19. sto-
ročí a v 19. storočia ju zbúrali. Pri fontá-
ne sa našiel stredoveký múr z 13. storo-
čia, ktorý je významný pri mapovaní
niekdajšej, najranejšej podoby námestia
z čias, keď sa mesto ešte len formovalo.

Zo staršieho keltského obdobia sa našla
laténska vrstva s drobnými nálezmi, ale
nijaké objekty.
Prečo sa nenašlo nič pred asi 15 rokmi,
keď bolo námestie rozkopané?
- Námestie síce bolo rozkopané, ale vtedy
bol preskúmaný iba zlomok jeho plochy,
asi jedna pätina alebo šestina. Archeolo-
gický výskum sa navyše vždy sústreďuje
len na miesta výkopových prác - tak to
bolo vtedy a tak je to aj teraz. 
Čo bude nasledovať ďalej? Nebude
ohrozené konanie Vianočných trhov?
- Aby nedošlo k zdržaniu prác na obnove
námestia, archeologický výskum sa bude
vykonávať tak, aby sa po zdokumentova-
ní postupne jednotlivé vetvy výkopov vra-
cali stavbe. Severná časť výkopov sa už

odovzdala, južnú časť odovzdáme tento
týždeň. Archeologický výskum bude
ukončený v poslednom septembrovom
týždni. Termín konania Vianočných trhov
určite nie je ohrozený.
Ako sme mohli vidieť na vlastné oči, na
námestí sa našli aj fľaše a iné predmety
z novšieho obdobia...
- V severnej i južnej časti sa našlo veľa
smetných jám obsahujúcich odpad z
obdobia tesne po druhej svetovej vojne –
plynové masky, fľaše, ako aj tabuľa s
nápisom Námestie Adolfa Hitlera
(námestie nieslo tento názov počas druhej
svetovej vojny). Našli sme tiež pozostat-
ky po poľnom cintoríne, kde boli pocho-
vaní padlí vojaci. Takýchto poľných cin-
torínov bolo v meste viac, a neskôr, keď
bolo vybudované centrálne pohrebisko,
po exhumácii tiel boli jamy zasypané
odpadom. Zhováral sa Juraj Handzo
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Promenáda
nebude
pokračovať 
cez prístav
BRATISLAVA
V súvislosti s investičnými zámermi
na oboch brehoch Dunaja v úseku
medzi mostom Lafranconi a Prístav-
ným mostom sa vynárajú informácie
o pokračovaní pešej zóny za Mostom
Apollo, ide však len o špekulácie.
V lokalite Zimného prístavu aj nového
prekládkového prístavu pôsobí spoloč-
nosť Slovenská plavba a prístavy, ona
však priestor nespravuje. Podľa zástup-
cu riaditeľa plavebnej spoločnosti pre
stratégiu Tomáša Balka slovenská plav-
ba nevlastní ani pozemky ani prístav a
ako orgán zastupujúci štát je správcom
prístavu Štátna plavebná správa. Ona je
kompetentná aj pokiaľ ide o ďalší rozvoj
prístavu. Plavebná spoločnosť vlastní
len technológie, ktoré slúžia prevádzke
prístavu, teda prekládke a údržbe či
oprave plavidiel. Dodal tiež, že zrejme
má v tejto lokalite svoje plány aj mesto,
plavebná spoločnosť o nich však ani
nerozhoduje, ani nie je informovaná.
Predstavy Slovenskej plavby o využíva-
ní Zimného prístavu sa viažu na jeho
integrovanú funkciu ako nákladného prí-
stavu a logistického centra s prekládkou,
skladmi a ďalšími prístavnými službami
a súčasne ochranného prístavu, ako úto-
čiska pre lode v prípade vysokých vôd,
ľadochodu či zámrazy Dunaja. 
Prístav sám je dôležitou súčasťou do-
pravného systému najmä vo vzťahu k
zahraničným prepravám. Plní tiež dôleži-
tú funkciu križovatky jednotlivých dru-
hov dopráv - vodnej , železničnej a cest-
nej. Disponuje modernou prekládkovou
technológiou a je len otázkou času, kedy
v rámci vzájomnej tovarovej výmeny
medzi krajinami Európskej únie dôjde k
predpovedanému prudkému rastu vodnej
dopravy. Význam prístavu oproti súčas-
nosti vzrastie, zintenzívni sa lodná pre-
prava aj prekládka. 
Riaditeľ Štátnej plavebnej správy Ján
Juria zdôrazňuje, že existencia prístavu
sa opiera o zákony a medzinárodné
záväzky, aj starý aj nový prístav slúžia
prekládke a plavbe a prístav i jeho osud
sa riadia vládnou koncepciou rozvoja
vodnej dopravy. Ani preto nemôžu byť
bazény Zimného prístavu v dohľadnej
budúcnosti kotviskom súkromných jácht
a športových lodí. Pokiaľ ide o zámery,
dotýkajúce sa využitia súčasných prí-
stavných priestorov, Štátna plavebná
správa má právo a povinnosť sa k nim
vyjadriť, žiadnu oficiálnu žadosť o stano-
visko k investičným zámerom však dote-
raz nedostali. Štátna plavebná správa
odporúča pre všetky vodácke a športové
aktivity bezpečnejší a vhodnejší pravý
petržalský breh Dunaja. Nákladný prí-
stav preto zrejme v súčasných priesto-
roch zostane ešte desaťročia. (gub)

Mesto našlo
pozemky 
na futbalové
ihriská
BRATISLAVA
Bratislavskí futbaloví funkcionári
predčasom poukázali na to, že v meste
kvôli tlaku investorov hľadajúcich
vhodné pozemky na výstavbu neustále
ubúdajú ihriská pre výkonnostný a
mládežnícky futbal. Vedenie mesta už
našlo riešenie tohto problému.
Bratislavský primátor Andrej Ďurkovský
sa v uplynulých dňoch stretol so zástup-
cami futbalových klubov BCT, Štart, TJ
Nepočujúci, Venglošovej futbalovej aka-
démie a Bratislavského futbalového
zväzu, aby sa dohodli na spoločnom
postupe pri riešení ihrísk výkonnostného
a mládežníckeho futbalu v Bratislave. Aj
keď momentálne pôsobenie žiadneho z
klubov v súčasných priestoroch nie je
bezprostredne ohrozené, tlak modernej
mestskej investičnej výstavby zo strany
súkromných investorov je vo viacerých
lokalitách veľký a je len otázkou času,
dokedy bude možné udržať funkciu fut-
balových ihrísk v atraktívnych lokalitách
širšieho centra mesta. Ide napríklad o
ihriská na Kuchajde, resp. v jej okolí, na
Pasienkoch, Tehelnom poli alebo v loka-
lite medzi Starým a Prístavným mostom
v Petržalke, kde sa už teraz pripravuje
územná dokumentácia pre budúcu
výstavbu celomestského centra.
Z tohto dôvodu primátor po vzore nie-
ktorých európskych futbalových miest
inicioval v priebehu leta spoločné stretnu-
tia s predstaviteľmi klubov a zväzu, aby
im predstavil svoj návrh riešenia spočí-
vajúci vo vybudovaní spoločného futba-
lového centra pre viacero klubov výkon-
nostného futbalu pri zachovaní vlastnej
identity a histórie jednotlivých klubov.
Mesto vytypovalo na tento účel pozemky
s rozlohou vyše 100-tisíc štvorcových
metrov, ktoré sa nachádzajú južne od
Zlatých pieskov v lokalite medzi Iván-
skou cestou a záhradkárskou osadou.
Viac ako dve tretiny tejto plochy sú
majetkom mesta, zvyšok nebude pro-
blém majetkovo vyrovnať. Na tomto
území môže vyrásť minimálne sedem
nových futbalových ihrísk.
Primátor A. Ďurkovský sa s predstaviteľ-
mi klubov a Bratislavského futbalového
zväzu dohodol na spoločnom postupe pri
spracovaní architektonickej štúdie vybu-
dovania nového futbalového centra. Na
príprave projektu bude spolupracovať aj
Správa telovýchovných a rekreačných
zariadení. Pozemok zostane v majetku
mesta, investície však poskytnú súkromní
investori. Mesto bude totiž podmieňovať
akýkoľvek predaj pozemkov v lokalitách,
kde sa dnes nachádzajú ihriská výkon-
nostného športu, ešte vopred vybudova-
ním nových športovísk. Takéto uznesenie
už prijalo mestské zastupiteľstvo začiat-
kom júla. (juh)

Mestské zastupiteľstvo limitovalo záujem mesta o kúpu Domu odborov na 150 miliónov korún. Ochota vlastníka predať ho
za túto sumu je však otázna. FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Poslanci mestského zastupiteľstva
minulý týždeň schválili kúpu budovy
Domu odborov za 150 miliónov korún.
Mesto bude ďalej rokovať s vlastníkom
budovy - Jednotným majetkovým fon-
dom zväzu odborových organizácií SR.
V pôvodnom uznesení bola suma za kúpu
budovy stanovená na 190 miliónov. Bola
výsledkom rokovaní, ktoré na základe
poverenia poslancov viedol bratislavský
primátor Andrej Ďurkovský s vedením
Jednotného majetkového fondu odboro-
vých organizácií SR. Návrh na kúpu
Domu odborov nadväzuje na júlové roz-
hodnutie mesta predať pozemky v areáli
Parku kultúry a oddychu spoločnosti Hen-
bury Development za 280 miliónov korún,

z čoho 150 miliónov má spoločnosť uhra-
diť v peniazoch a 130 miliónov vecným
plnením vo forme vybudovania promená-
dy. Dom odborov má nahradiť PKO, ktorý
v súčasnej podobe prestane existovať, a
premeniť sa na mestské kultúrne centrum.
Návrh, aby mesto Dom odborov kúpilo,
vznikol z iniciatívy starostov bratislav-
ských mestských častí.
Rozprava ukázala, že o správnosti kúpy
Domu odborov majú poslanci vážne
pochybnosti. Niektorí upozornili, že len
úprava povrchu námestia pred Domom
odborov a výmena skiel, ktorá je vzhľa-
dom na obrovské tepelné straty nevyhnut-
ná, by stála 90 miliónov korún, oprava
vzduchotechniky by vyšla na 60 miliónov
a základná rekonštrukcia by stála pol mi-

liardy. Podľa názoru ďalších poslancov
Jednotný majetkový fond sa Domu odbo-
rov nevie zbaviť už 15 rokov a kvôli blo-
kácii pozemku aj tak nemá šancu predať
ho niekomu inému ako mestu. Napokon
na základe pozmeňovacieho návrhu
poslanci znížili cenu, za ktorú by malo
mesto budovu kúpiť, na 150 miliónov
korún. Keďže pôvodná cena dohodnutá s
odborármi bola 190 miliónov, ďalší osud
tejto investície je neistý. O budovu totiž
prejavili záujem aj súkromné firmy, kto-
rých ponuky nie sú nižšie ako 200 milió-
nov korún. Ak mesto nebude úspešné,
prejaví záujem o kúpu budovy Divadla
Pavla Országha Hviezdoslava alebo
majetkovo vstúpi do Národného tenisové-
ho centra, resp. Tehelného poľa. (juh)

Poslanci chcú aj nechcú Dom odborov

Nový výber daní bude pre občanov lepší
O novom systéme výberu dane z
nehnuteľností, ktorý minulý týždeň
schválilo mestské zastupiteľstvo, sme
sa pozhovárali s bratislavským primá-
torom Andrejom ĎURKOVSKÝM. 
- Správa dane z nehnuteľností sa od za-
čiatku roku 2006 mení v súlade s platnou
legislatívou týkajúcou sa miestnych daní.
Vyplýva z neho, že riaditeľka magistrátu
do konca novembra vykoná opatrenia na
presun agendy týkajúcej sa správy dane z
nehnuteľností z mestských častí na
mesto. Do 24. novembra bude predlože-
ný na mestské zastupiteľstvo návrh
dodatku štatútu, na základe ktorého sa
vymedzí podiel mestských častí na príj-
me rozpočtu mesta tak, že ich príjem v
úhrne  bude minimálne na úrovni príj-
mov z predchádzajúcich rokov, teda z
tohto a z minulého roku. V absolútnych
číslach to znamená, že mestské časti

budú mať aj naďalej garantovaný príjem
z rozpočtu mesta na úrovni 1,3 až 1,5
miliardy korún ročne.
Čo táto zmena z technického hľadiska
znamená pre mesto a mestské časti?
- Pre mesto táto zmena znamená, že od
roku 2006 sa stane správcom dane z
nehnuteľností rovnako ako ktorékoľvek
iné slovenské mesto alebo obec. Na tento
rok existovala v zákone o daniach pre-
chodná úprava, podľa ktorej správu dane
pre mesto ešte vykonávali mestské časti.
Vo všetkých ostatných mestách a obciach
na Slovensku však už veľa rokov vyko-
návajú správu dane obce. V podmien-
kach Bratislavy je obcou mesto. Aby
mestské časti nezostali ukrátené, keďže
príjem daní z nehnuteľností tvoril

významnú časť ich príjmov, schválilo sa,
že budú mať z daní minimálne taký prí-
jem ako doteraz.
Čo v praxi prinesie táto zmena pre
občana?
- Občania túto zmenu veľmi nepocítia,
naďalej budú pri plnení ohlasovacej
povinnosti k dani z nehnuteľnosti chodiť
na tie isté miesta ako doteraz. V istom
zmysle dokonca v ďalších mesiacoch
dôjde k zlepšeniu, pretože na Bazovej
ulici bude vytvorené daňové pracovisko
magistrátu, ktoré bude mať centrálnu evi-
denciu daňovníkov. Na tomto pracovisku
bude možné vybaviť pod jednou strechou
aj také prípady, keď občan vlastní nehnu-
teľnosti, napríklad záhradu a byt, v rôz-
nych mestských častiach. Nebude teda
musieť chodiť na dva miestne úrady, ale
vybaví si túto vec na jednom mieste. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Začne sa obnova križovatky na Košickej

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

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

Bosákovu, čo by bolo v neprospech jeho
využívania. Na druhej strane sa ukázalo,
že tento smer v špičke využíva len 238
vozidiel za hodinu, ktoré by zatiaľ muse-
li využívať náhradnú trasu cez Dolno-
zemskú, Gettingovu a Mamateyovu
ulicu. Zatiaľ sa o nijakom riešení neroz-
hodlo.
Aké závery priniesol prieskum na
ľavej strane Dunaja?
- Plánujeme navrhnúť organizáciu na
Bajkalskej ulici tak, aby na Prístavný
most bol vedený len jeden jazdný pruh a
v smere na Slovnaft a Prístavnú ulicu dva
pruhy. V snahe odkloniť tranzitnú dopra-
vu cez centrum a nábrežie navrhneme
upraviť organizáciu cestnej svetelnej sig-
nalizácie tak, aby na križovatke v smere
od Prievozskej na Košickú zelená vlna
pokračovala nie do centra, ale na  Most
Apollo. Zhováral sa Juraj Handzo
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S novým
linkovaním 
MHD je väčšina
nespokojná
REDAKCIA
Až 56,8% čitateľov internetového vy-
dania Bratislavských novín je nespo-
kojných s novým linkovaním brati-
slavskej MHD. Vyplýva to z našej sep-
tembrovej ankety na www.bratislav-
skenoviny.sk. 
Podľa 18,3% opýtaných je nové linkova-
nie horšie ako to predchádzajúce, pričom
38,5% to považuje za  katastrofu. Naopak
v novom linkovaní vidí zlepšenie mest-
skej hromadnej dopravy 23% a zmeny sa
nedotkli 20,2% účastníkov ankety. 
Ako sme už informovali, do konca roka
má byť vypracovaná  analýza dopadov
nového linkovania MHD, na základe
ktorej vedenie mesta a Dopravného pod-
niku rozhodnú o prípadnej úprave liniek
mestskej hromadnej dopravy.

~   ~   ~
Októbrová otázka pravidelnej ankety
nášho internetového vydania znie: Od-
ľahčilo otvorenie nového Mosta Apol-
lo dopravu v Bratislave? Ak máte chuť
vyjadriť sa k tejto téme, navštívte
www.bratislavskenoviny.sk a zapojte sa
do našej ankety. (red)

V Karlovej Vsi
sú dopravné
obmedzenia
KARLOVA VES
Od pondelka 10. októbra je čiastočne
uzatvorená Botanická ulica v úseku
pravého a ľavého odbočovacieho
pruhu k študentskému domovu Druž-
ba, ďalšie obmedzenie je na neďalekej
Molecovej ulici.
Je tu uzatvorený pravý odbočovací pruh
z Molecovej do Karloveskej ulice a
pravý jazdný pruh od Molecovej po
Devínsku cestu v dĺžke 150 metrov.
Obchádzkové trasy sú vedené po vedľaj-
ších jazdných pruhoch. Prvý z týchto
úsekov bude uzatvorený do 2. novembra,
druhý až do 15. novembra. Obe uzávier-
ky súvisia s prácami na systéme prefe-
rencie električkovej dopravy na Karlove-
skej radiále a v oboch úsekoch pribudne
cestná svetelná signalizácia. Ako sme už
informovali, systém preferencie električ-
kovej dopravy spočíva v tom, že križo-
vatky budú zapojené do súvislého radu
dynamicky riadených križovatiek. Vodiči
električiek si budú môcť špeciálnymi
zariadeniami diaľkovo nastaviť cestnú
svetelnú signalizáciu tak, aby v okamihu,
keď prechádzajú križovatkou, mali
voľný prejazd. Dynamické riadenie kri-
žovatiek s preferovaným vyvolávaním
zelenej pre električky umožní bezkolízny
prejazd električiek s minimálnym alebo
žiadnym zdržaním. (juh) 

Predaj budovy
riaditeľstva SND
zatiaľ nahráva
záchrane DPOH
BRATISLAVA
Predaj budovy generálneho riaditeľ-
stva SND sa stal viac vecou politickou
ako ekonomickou, jeho predaj však
môže prispieť k tomu, že činohra bude
mať okrem nových priestorov k dispo-
zícii aj Divadlo P. O. Hviezdoslava.
O budovu, v ktorej zatiaľ sídli a bude síd-
liť až do presťahovania na jar budúceho
roku generálne riaditeľstvo Slovenského
národného divadla, sa totiž uchádza aj
Slovenská obchodná a priemyselná
komora. Dôvodí reštitučnými nárokmi
ako nástupnícka organizácia po pôvodnej
vlastníckej organizácii. Právnici nie sú v
tejto veci zajedno, jedni tvrdia, že
obchodná komora má nárok na budovu,
väčšina hlasov však hovorí opak. Isté je,
že problém sa stal vecou parlamentnou a
na jeho pôde opozícia protestovala proti
predaju budovy.
Napriek všetkému rezort kultúry vypísal
na kúpu budovy verejnú súťaž a tú komi-
sia vyhodnotila a za účasti všetkých troch
záujemcov v posledný septembrový deň
svoj postoj vyhlásila. Najvyššiu ponuku,
212 miliónov korún, predložila firma
Humar Bratislava, ktorú vlastní americká
spoločnosť Blaydon Trading LLC.  Za
ňou bola ponuka spoločnosti Banka Slo-
vakia (151 miliónov). Vyhodnotenie
nebolo ukončené, pretože záujemcovia
musia doplniť podklady k predloženej
ponuke. Hovorkyňa ministerstva kultúry
Martina Pavlíková spresňuje, že ide pre-
dovšetkým o to, aby záujemcovia jasne a
záväzne deklarovali, na čo budú objekt v
budúcnosti využívať. Po splnení všet-
kých podmienok komisia vyhlási víťaza
a proces by mal 30. októbra ukončiť pod-
pis kúpnopredajnej zmluvy.
Minister kultúry František Tóth komen-
toval prvé kolo s tým, že ho teší pokrok
v projekte dostavby novej budovy SND
a najmä že ponúknutá suma je o sto
miliónov vyššia, ako bol úradný odhad
hodnoty budovy. Divadelníkom, ktorým
veľmi záleží, aby sa Divadlo Pavla Or-
szágha Hviezdoslava zachovalo na svoj
terajší účel, zvýšenie sumy za budovu
riaditeľstva dáva istú dávku nádeje. O
divadlo za výkričnú cenu podľa znalec-
kého ocenenia - 236,4 milióna korún -
totiž v prvom kole nikto neprejavil záu-
jem a ak nik neprejaví záujem ani v dru-
hom kole, bude môcť rezort kultúry zní-
žiť cenu na polovicu. Ak naďalej platí
prednostné právo mesta a krajskej samo-
správy na kúpu objektu činohry, a aj
vôľa kúpiť ho, mohlo by sa tak stať, pri-
čom rezort kultúry by vďaka vyššej
sume za riaditeľstvo získal vlastne rov-
naký obnos, ako plánoval. Peniaze z pre-
daja oboch objektov majú poslúžiť na
dokončenie stavby novej budovy SND
na Pribinovej. (gub)

Po rokoch chátrania sa dočká obnovy aj historický dom na Rudnayovom námestí 4. S jeho rekonštrukciou chce samosprá-
va mesta začať už v novembri. FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Historický dom na Rudnayovom
námestí číslo 4 susediaci s Dómom
svätého Martina, ktorý púta pozor-
nosť okoloidúcich chodcov štylizova-
nými maľbami v oknách, začne mesto
v novembri rekonštruovať.
Rekonštrukcii tohto pozohurodného
objektu v historickom centre Bratislavy
dlhé roky bránili nevyjasnené majetko-
voprávne vzťahy. Tento problém sa po-
darilo vyriešiť iba nedávno.  Obnove his-
torickej budovy tak už nič nebráni. Ako
nám povedal vrchný radca primátora
Bratislavy Dionýz Hutár, mesto už
zabezpečilo základné práce na statickom
zabezpečení a oprave strechy objektu.
Podľa D. Hutára je už spracovaná aj pro-
jektová dokumentácia a mesto prostred-

níctvom svojej organizácie Paming v
novembri tohto roku začne celkovú
rekonštrukciu budovy. Komplexná obno-
va bude zahŕňať obnovu elektrických
sietí, vzduchotechniky, fasády, okenných
a dverových výplní, zábradlí a iných prv-
kov. Je predpoklad, že časť objektu bude
využívať samospráva ako administratív-
ne priestory. Na prízemí a prvom poscho-
dí by po rekonštrukcii mali byť výstav-
nícke, galérijné priestory s doplnkovou
funkciou možnosti občerstvenia. Kon-
krétnejšie informácie o využití objektu
budú podľa D. Hutára známe po vykona-
ní základných rekonštrukčných prác.
Mesto plánuje vynaložiť na rekonštruk-
ciu asi 12 miliónov korún. Ukončenie
obnovy sa predpokladá v novembri bud-
úceho roku. 

Obnova tohto objektu je súčasťou pro-
gramu priorít rozvoja mesta v rokoch
2004 - 2006, patrí teda medzi úlohy, na
splnenie ktorých kladie bratislavská
samospráva zvýšený dôraz. Podľa vede-
nia mesta by bolo ideálne, keby sa dom
na Rudnayovom námestí 4 rekonštruoval
v súčinnosti s obnovou vedľajšieho
objektu, ktorý patrí cirkvi, nepodarilo sa
však skoordinovať postup pri ich súčas-
nej obnove. „Mesto Bratislava podporuje
vznik sakrálneho múzea vo vedľajšom
objekte, keďže sa nachádza v bezpro-
strednej blízkosti konkatedrály - Dómu
svätého Martina, a je prístupné aj
myšlienke spoločného využívania oboch
objektov, o ktorom sa uvažovalo už od
90. rokov,“ dodal pre Bratislavské novi-
ny D. Hutár. (juh)

Mesto opraví dom na Rudnayovom námestí

Mestská knižnica oslavuje 105. výročie
Mestská knižnica v Bratislave si v
týchto dňoch pripomína 105. výročie
svojho založenia. O výročí, akciách,
ktoré sa konajú pri jeho príležitosti i o
obnove priestorov knižnice sme sa po-
zhovárali s jej riaditeľom Jurajom
ŠEBESTOM.
- Mestská knižnica funguje nepretržite už
105 rokov. Založenie Mestskej knižnice v
roku 1900 bolo významným počinom
vtedajšieho mestského zastupiteľstva.
Staršou mestskou knižnicou v regióne
bola len o jedenásť rokov skôr založená
mestská knižnica v Prahe, mestskú kniž-
nicu v tom čase nemali ani také mestá ako
Viedeň či Budapešť. Knižnica začínala s
asi 4000 zväzkami, až do vzniku prvej
ČSR šlo najmä o maďarské a nemecké
zväzky. Donedávna sme disponovali vyše
300-tisíc zväzkami, po tom, čo došlo k

vytopeniu nášho pracoviska na Laurin-
skej ulici, sa ich počet znížil asi o 25-tisíc.
Aké akcie ste pripravili pri príležitosti
výročia?
- K 105. výročiu sme pripravili niekoľko
akcií. Spomeniem besedu s historikom
Štefanom Holčíkom o jeho knižke Koru-
novačné slávnosti, ale aj o Bratislave a
jej premenách. Veľmi sa tešíme na krst
knihy básní Sergeja Jesenina v preklade
Ľubomíra Feldeka. V spolupráci s
Domom zahraničných Slovákov pripra-
vujeme prezentáciu literárnej tvorby Slo-
vákov žijúcich v Chorvátsku. Chystáme
aj prezentáciu časopisu Revue aktuálnej
literatúry spojenú s besedou so spisova-
teľmi. Pri príležitosti Dňa nevidiacich

chystáme v našom oddelení pre nevidia-
cich a slabozrakých deň otvorených
dverí a koncert v Galérii Artotéka, a kon-
com roka aj výstavu výtvarných prác
postihnutých detí. Tým sa výpočet našich
akcií nekončí.
Nechystá sa obnova priestorov Mest-
skej knižnice?
- Pokračujú rekonštrukčné práce na fasá-
dach zo strany Klariskej a Kapucínskej
ulice a oprava strechy zo strany Baštovej,
ktoré boli schválené už dávnejšie. Boli by
sme radi, keby sa podarilo odstrániť aj
vlhkosť v celom areáli a dokončiť ďalšie
fasády. Vzhľadom na stav úseku odbornej
literatúry úseku pre deti a mládež by sme
tiež boli radi, keby sa nám podarilo presa-
diť aj rekonštrukciu týchto priestorov,
pretože je už naozaj nevyhnutná.

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

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

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

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

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

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

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

Gustav Bartovic

Čiernych stavieb je viac ako by sa zdalo

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

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

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

Zhováral sa Gustav Bartovic
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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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Pamiatková
zóna sa zúžila
o polovicu
BRATISLAVA
Pamiatková zóna Centrálnej mestskej
oblasti Bratislava je od 25. októbra o
polovicu menšia, ako bola doteraz.
Rozhodol o tom minister kultúry
František Tóth.
Jedným z dôsledkov tohto rozhodnutia
je, že Krajský pamiatkový úrad v Brati-
slave sa už nebude vyjadrovať k počtu
podlaží polyfunkčného domu Európa,
ktorý spoločnosť Istroreal stavia na Šan-
covej ulici. Rozostavaný dom, ktorého
stavebník požiadal o zmenu stavby pred
dokončením s tým, že namiesto pôvodne
povolených osem by mala mať 34, resp.
22 podlaží, bol na území pôvodnej pa-
miatkovej zóny Centrálnej mestskej
oblasti Bratislava. Po rozhodnutí minist-
ra F. Tótha o zúžení pamiatkovej zóny sa
sporný dom ocitol mimo jej hraníc.
Keďže pamiatkari, ktorí boli proti zmene
počtu podlaží, sú teraz mimo hry, o defi-
nitívnej podobe „mrakodrapu“ na Šanco-
vej rozhodne Stavebný úrad mestskej
časti Bratislava - Staré Mesto.
Ako uviedol F. Tóth, rozhodol sa potvrdiť
zúženie zóny tak, ako to pôvodne navrho-
val Pamiatkový úrad SR a sekcia kultúr-
neho dedičstva ministerstva kultúry. V
správe, ktorú dal k dispozícii médiám, sa
zdôrazňuje, že generálna revízia pamiat-
kového fondu, ktorú realizuje Pamiatko-
vý úrad SR, trvá už od roku 1999. „V
rámci nej sa od roku 2003 uskutočňuje
revízia pamiatkových území,“ uvádza sa
v správe. „Začala sa teda oveľa skôr, než
vznikol problém výstavby „mrakodrapu“
na Šancovej ulici v Bratislave.“
F. Tóth odôvodnil zúženie pamiatkovej
zóny aj tým, že došlo k zmene zákona,
ktorý presne definoval, čo je pamiatkovo
chránené územie a následne sa zistilo, že
doteraz platná vyhláška je v rozpore s
týmto zákonom. (juh)

Artmedia -
Rangers 2:2
BRATISLAVA
Futbalisti Artmedie Bratislava remi-
zovali v utorkovom zápase H-skupiny
futbalovej Ligy majstrov na Tehelnom
poli s Glasgow Rangers 2:2 (1:2). 
Skóre zápasu otvoril už v 3. minúte hos-
ťujúci Pršo, no už o päť minút vyrovnával
na 1:1 kapitán domácich Borbély. Škót-
sky majster sa opäť ujal vedenia v 44.
minúte, keď hlavičkoval za Čobejov chr-
bát Thompson. Petržalčanom sa podarilo
vyrovnať v 59. minúte, keď chybu bran-
kára Waterreusa využil Kozák. Oba tímy
tak majú v tabuľke naďalej rovnaký počet
bodov aj skóre. Najbližšie sa Artmedia
Bratislava predstaví 23. novembra na
milánskom San Sire proti domácemu
Interu.  FC Porto v ten istý deň privíta
Glasgow Rangers. (brn)

Na post župana
je desať
kandidátov
BRATISLAVA
V Bratislavskom samosprávnom kraji
volebná komisia oficiálne zaregistro-
vala desať kandidátov na župana a
399 kandidátov na poslancov v 50-
člennom zastupiteľstve. 
Kandidátov na župana bolo pôvodne jede-
násť, volebná komisia však nezaregistro-
vala kandidačnú listinu politickej strany
ROSA, ktorá už nie je registrovaná. Zo-
znamy voličov oprávnených hlasovať vo
volebných okrskoch vyhotovia obce na
základe stáleho zoznamu voličov. Do zo-
znamu voličov dopíše obec cudzincov,
ktorí majú trvalý pobyt v obci a najneskôr
v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku. Opra-
vy alebo zmeny v zozname voličov robí
obec v rámci námietkového konania, a to
na základe požiadavky voliča alebo na
základe rozhodnutia súdu. Občania môžu
skontrolovať, či sa ich meno nachádza v
zozname voličov, a preveriť, či sú ich uve-
dené osobné údaje pravdivé a úplné.
Miestne úrady robia zmeny v zozname na
základe vlastnej evidencie, oznámení štát-
nych orgánov a na základe výsledkov
námietkového konania.
Voľby do krajskej samosprávy budú v
sobotu 26. novembra. V prípade, že nebu-
de predseda krajskej samosprávy zvole-
ný, o dva týždne bude druhé kolo voľby,
v ktorom sa rozhodne medzi dvoma kan-
didátmi s najvyšším počtom hlasov z
prvého kola. (lau) 

Zoznam
kandidátov
� Ing. Vladimír Bajan (45)
ekonóm, nezávislý kandidát
� doc. JUDr. Ján Cuper, CSc. (59)
vysokoškolský pedagóg
ĽS-HZDS, Pravá SNS, Zjednotená SNS
� Ing. David Dvořák (30)
podnikateľ, Občianski liberáli
� JUDr. Rudolf Martančík (60)
právnik, ÚSVIT
� Ing.  Viliam Mokráň (47)
stavebný inžinier
Kresťanská ľudová strana
� RNDr. Karol Ondriaš, DrSc. (53)
poslanec NR SR
Komunistická strana Slovenska
� Mgr. art. Ľubomír Roman (61)
predseda Bratislavského samosprávneho
kraja, SDKÚ, ANO, SMK, DS, SZS
� Ing. Ivan Švejna (40)
ekonóm, Hnutie VPRED
� MUDr. Peter Tatár, CSc. (52)
lekár, Občianska konzervativna strana
� RNDr. Andrej Trnovec (42)
riadiaci pracovník
Slovenská ľudová strana

~   ~   ~
Zoznam bratislavských kandidátov na

poslancov Bratislavského samosprávne-
ho kraja uverejňujeme na 12. strane.

Skladu II, kde sídli časť expozície Múzea dopravy, hrozí zbúranie. Stojí totiž na mieste, kadiaľ by mala viesť mimoúrovňo-
vá cesta, ktorú plánujú vybudovať v rámci kompletnej prestavby Predstaničného námestia. FOTO - Oto Limpus

STARÉ MESTO
Jednej z budov areálu Múzea dopravy,
ktoré sú národnou kultúrnou pamiat-
kou, hrozí asanácia. Presadzuje ju spo-
ločnosť I.P.R. Slovakia, ktorá chce na
mieste objektu Sklad II vybudovať
mimoúrovňovú komunikáciu.
Spoločnosť I.P.R. Slovakia pripravuje
komplexnú prestavbu Predstaničného
námestia, v rámci ktorej tu okrem novej
hlavnej stanice chce vybudovať admini-
stratívne budovy, hotel, obchodné cen-
trum a multifunkčnú halu. Tento projekt,
ktorý sa pripravuje už štyri roky, si podľa
investora vyžaduje aj nové dopravné rie-
šenie, ktorého súčasťou je prepojenie
Pražskej ulice a predstaničného priestoru
mimoúrovňovou komunikáciou. Tejto
komunikácii však údajne stojí v ceste

Sklad II, v ktorom je časť expozícii
Múzea dopravy.   
Spoločnosť I.P.R. Slovakia už na jar tohto
roka požiadala o vyňatie objektu zo zoz-
namu národných kultúrnych pamiatok.
Krajský pamiatkový úrad v Bratislave
navrhol namiesto toho iné riešenie
dopravného napojenia z Pražskej ulice po
Skladom II. Pamiatkový úrad SR návrh
investora zamietol a upozornil, že objekty
národnej kultúrnej pamiatky z 19. storočia
tvoria jeden celok. Ako upozornili pred-
stavitelia Múzea dopravy, z výkresovej
dokumentácie pre územné konanie je
napriek tomu zrejmé, že dopravné napoje-
nie Pražskej ulice je riešené tak, že ráta s
asanáciou Skladu II. V zápisnici zo zasad-
nutia komisie územného a strategického
plánovania mestského zastupiteľstva z 31.

augusta tohto roka sa konštatuje, že komi-
sia s riešením predloženej dokumentácie k
predstaničnému priestoru Hlavnej stanice
súhlasí. Zástupcovia múzea bijú na
poplach. „Magistrát asi nevie, že Pamiat-
kový úrad SR zamietol návrh na vyňatie
Skladu II zo zoznamu národných kultúr-
nych pamiatok,“ uviedol predseda Veterán
klubu Bratislava Ján Ďuranna. Vyjadril
obavu, že budú snahy obísť pamiatkarov.
Karol Paulů zastupujúci firmu, ktorá je
sponzorom Múzea dopravy, označil
zámer zbúrať národnú kultúrnu pamiatku,
v ktorej sú cenné exponáty Múzea dopra-
vy, za absurdný. 
Oslovili sme aj predstaviteľov I.P.R. Slo-
vakia. „Nebudeme sa k tomu vyjadro-
vať,“ povedala nám hovorkyňa spoloč-
nosti Izabela Nagyová. Juraj Handzo

Budove Múzea dopravy hrozí asanácia

Diaľnicu odovzdajú začiatkom decembra
O už prakticky dokončenom novom
diaľničnom úseku Prístavný most - Vie-
denská cesta a jeho význame pre dopra-
vu sme sa pozhovárali s predsedom
predstavenstva a generálnym riadite-
ľom Národnej diaľničnej spoločnosti
Dušanom FAKTOROM.
– Diaľničný úsek ťahu d1 Prístavný most
– Viedenská cesta odovzdá Národná diaľ-
ničná spoločnosť do predčasného užívania
začiatkom decembra. Ide o 3,867 kilomet-
ra dlhý úsek idúci priamo centrom hlavné-
ho mesta. Jeho súčasťou je ochrana diaľni-
ce pred vysokou hladinou podzemných
vôd zabezpečená vybudovaním systému
studní. Systém bude súčasťou ochrany
pravej časti mesta pred povodňami. V
rámci úseku je vybudovaných niekoľko
lávok pre chodcov, ktoré zabezpečia bez-
kolízny prechod ponad teleso diaľnice a

celú Einsteinovu ulicu. Súčasťou sú aj
mohutné protihlukové steny, ktoré v časti
úseku v kombinácii so zapustením telesa
diaľnice pod úroveň existujúcej komuni-
kácie Einsteinova vytvárajú u motoristu
pocit, akoby prechádzal čiastočne v tuneli.
Časť pri Auparku je otvorená, umožňuje
výhľad na dominanty Bratislavy, podobne
ako úvodná časť na Prístavnom moste
poskytujúca nový panoramatický výhľad
na mesto.
Aké práce sa vykonávajú v týchto
dňoch a čo je ešte potrebné urobiť?
- V súčasnosti sa realizujú posledné práce,
v tejto chvíli sa osádzajú akrylátové proti-
hlukové steny na estakáde vedúcej z Prí-
stavného mosta, realizuje sa oplotenie

úseku pri Auparku a osádzanie portálov
pre inteligentné dopravné značenie, vyko-
návajú sa úpravy okolia. Vozovka je v
súčasnosti už položená v celej dĺžke.
Poslednou úpravou bude vodorovné
dopravné značenie. 
V čom spočíva najväčší význam tejto
dopravnej stavby?
- Úsek Prístavný most - Viedenská cesta je
predposlednou časťou diaľničného
obchvatu mesta, je dôležitý nielen pre vnú-
troštátnu dopravu, ale aj z hľadiska me-
dzištátneho. Ide v trase európskeho cestné-
ho ťahu E 75 Gdaňsk - Lodž - Žilina - Bra-
tislaba - Budapešť - Atény, ktorý je súčas-
ťou Transeurópskej magistrály sever - juh.
Definitívou bude spustenie úseku Lamač-
ská cesta - Staré grunty, ktorého súčasťou
je tunel Sitina. Jeho spustenie sa očakáva v
roku 2007. Zhováral sa Juraj Handzo 
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S obnovou
Obchodnej ulice
sú problémy
STARÉ MESTO
Rekonštrukcia Obchodnej ulice, kto-
rej súčasťou má byť okrem obnovy
trate električiek aj úprava chodníkov,
naráža na problém. Pre majetkovo-
právne problémy sa chodníky upravia
až v budúcom roku.
Informoval o tom námestník bratislav-
ského primátora Karol Kolada. Ako kon-
štatoval, s obnovou chodníkov sa malo
začať súčasne s rekonštrukciou elek-
tričkových koľají, avšak pre kompliko-
vané majetkovoprávne vyrovnanie budú
chodníky obnovené až budúcom roku.
Ako sme už informovali, rekonštrukcia
Obchodnej ulice má zvýrazniť jej cha-
rakter pešej zóny podobne, ako sa to rea-
lizovalo napríklad na Mostovej ulici.
Rozsah prác, ktoré sa stihnú realizovať v
tomto roku, závisí od počasia, od začiat-
ku je však isté, že po ich prerušení, počas
ktorého má byť premávka električiek po
Obchodnej ulici obnovená, budú pokra-
čovať na jar budúceho roku.
Po rekonštrukcii bude povrch ulice bude
opticky zreteľne oddeľovať zónu pohybu
električiek, chodcov a osobitnú zónu,
kde bude možné v letnom období umiest-
ňovať exteriérové sedenia kaviarní a re-
štaurácií. Koridor električkovej trate
bude lemovaný kamenným pásom. V
záujme zvýšenia bezpečnosti chodcov
pri prejazde električiek je navrhnuté osa-
denie signalizačných svietidiel do dlaž-
by, ktoré sa budú spínať v jednotlivých
skupinách vždy pri prejazde električky.
Upokojujúcim prvkom na východnom
konci Obchodnej ulice bude zaslepenie
Vysokej a umožnenie prejazdu iba
dopravnej obsluhe. (juh)

Podľa väčšiny
most odľahčil
dopravu
REDAKCIA
Väčšina čitateľov internetového vyda-
nia Bratislavských novín sa domnieva,
že otvorenie nového Mosta Apollo
odľahčilo dopravu v meste. 
V ankete na www.bratislavskenoviny.sk
sa 16,8% zúčastnených domnieva, že
odľahčilo podstatne, a 30,1% si myslí, že
otvorenie mosta čiastočne odľahčilo
dopravu v Bratislave. Opačný názor má
45,2% účastníkov ankety, nevedelo odpo-
vedať 7,9%.
Nová anketová otázka znie: Myslíte si, že
bratislavské letisko by malo s letiskom
vo Viedni spolupracovať alebo mu
konkurovať? Hlasovať na www.brati-
slavskenoviny.sk môžu všetci, ktorí majú
prístup k internetu a chuť vyjadriť sa k
tejto téme. Problému privatizácie brati-
slavského letiska sa podrobne venujeme
na 8. strane. (red)

Niektoré spoje
dopravný
podnik upraví
BRATISLAVA
Občania od septembrových zmien v
bratislavskej MHD najviac pripo-
mienkovali spoje z Vrakune a Ovsišťa
do centra mesta, tie bratislavský
Dopravný podnik v súčinnosti s magis-
trátom zrejme aj upraví. 
Informoval o tom vedúci odboru informa-
tiky a koordinácie dopravy Dopravného
podniku Bratislava Karol Kajdi. Ako ďalej
uviedol, magistrát i DPB dostali od obča-
nov približne 1300 pripomienok k septem-
brovým zmenám v MHD, ich analýzu a
navrhované zmeny prerokujú v decembri
mestskí poslanci. Cestujúci sa radikálnej-
ších zmien v linkovaní autobusov zrejme
dočkajú začiatkom budúceho roku. 
„Na základe pripomienok však pristupu-
jeme aj k operatívnym zmenám,“ pove-
dal Kajdi a dodal, že koncom novembra
by mal dopravný podnik posilniť pre-
mávku autobusov linky číslo 96 o štyri
zrekonštruované kĺbové vozidlá. „Ľudia
sa sťažovali, že aj v špičke na tejto linke
premávali autobusy s nízkou kapacitou,“
informoval. Spoje v Petržalke a v Devín-
skej Novej Vsi by malo v lete budúceho
roku posilniť aj približne 20 autobusov,
na nákup ktorých vyčlenili mestskí
poslanci v októbri 200 miliónov korún z
budúcoročného programu priorít rozvoja
Bratislavy. (ver, sita)

Nemocnica
predala ďalšie
budovy
BRATISLAVA
Fakultná nemocnica s poliklinikou
Bratislava predala tri ďalšie budovy -
bývalú kliniku otorinolaryngológie na
Zochovej ulici, bývalú kliniku hemato-
lógie na Partizánskej a budovu na Bez-
ručovej 3 a Bezručovej 5.
Ako nás informoval riaditeľ Fakultnej
nemocnice s poliklinikou Bratislava
Valerián Potičný, budova bývalej ORL
na Zochovej ulici, ktorej hodnota podľa
znaleckého posudku bola 32 miliónov
korún, bola predaná za 35 miliónov. Za
budovu bývalej kliniky hematológie na
Partizánskej, ktorej hodnota podľa zna-
leckého posudku bola 126 miliónov, dá
kupec vyše 155 miliónov. Objekty na
Bezručovej 3 a Bezručovej 5 mali podľa
znaleckého posudku hodnotu 345 milió-
nov, predané sú za 348 miliónov. Z poli-
kliniky na Bezručovej boli štátni lekári
vysťahovaní ešte v marci tohto roka, 22
neštátnych v nej ostalo dodnes. Fakultná
nemocnica už predala začiatkom tohto
roka budovu bývalej kliniky ortopédie a
urológie na Hlbokej ulici, nepredaný
stále ostáva rozostavaný areál nemocnice
na Rázsochách, ktorého hodnota je mini-
málne 1,3 miliardy korún. (juh)

Bratislavské ulice sa stále viac prispôsobujú aj potrebám telesne postihnutých ľudí, horšie je to však na úradoch, v reštau-
ráciách a kultúrnych zariadeniach. Tam sa vozíčkari často vôbec nedostanú. FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Bratislavskí vozičkári si pochvaľujú,
že bratislavské ulice sa stávajú bezba-
riérovým priestorom. Keďže v meste
majú zázemie, nevnímajú tak problé-
my, ktoré môžu postrehnúť telesne
postihnutého turistu. A tu sa ukazuje,
ako to je v skutočnosti s bezbariéro-
vosťou Bratislavy. 
Turista na vozíčku je totiž odkázaný na
to, že mu mesto poskytne služby, ktoré
má jeho kolega - Bratislavčan doma.
Hovoríme napríklad o takej prozaickej
veci, ako je použitie toalety. Špeciálne
prispôsobené toalety síce môžu nájsť na
niektorých benzínových pumpách, ale v
meste? Ani v tých najlepších reštaurá-
ciách ich vôbec niet.
Keď už sme pri reštauračných zariade-
niach a hoteloch, tam často nie je ani jed-

noduchý bezbariérový prístup. Vyvolá-
vame dojem, akoby sme postihnutých
ľudí nevideli, akoby neexistovali. V
prieskume, ktorý sledoval bezbariéro-
vosť, sú po verejných úradoch na tom
najhoršie práve reštaurácie, kaviarne a
hotely - absolútne nevyhovujú požiadav-
kám na minimálny európsky štandard v
tomto smere nadpolovičným podielom -
52,3 percenta. Vyhovuje ani nie tretina.
Z tridsiatich deviatich skúmaných hote-
lov je len pri jedinom uvedené, že na 100
percent vyhovuje potrebám prieskumu.
Je to hotel Danube, ktorý okrem iného
disponuje aj štyrmi izbami upravenými
na pobyt vozičkárov. Vyhovuje ďalších
jedenásť hotelov, ale prekvapuje, že niek-
toré z nich, napríklad Bratislava, nemajú
ani jednu izbu pre vozičkára. Ak sa turis-
ta na vozíčku dostane cez šesť schodov

do hotela Incheba, môže sa vyviezť výťa-
hom na poschodie, ale nedostane sa do
WC, ani do kúpeľne, v hoteli Tatra ho
bude čakať nielen jeden schod pred vcho-
dom, ale ďalší do kúpeľne.
V centre mesta by sme zrátali počet izieb
pre vozičkárov hravo na prstoch oboch
rúk. Dokonca ani taký veľký hotel, ako je
Kyjev, nemá pre vozičkárov pripravenú
ani jedinú izbu, hoci inak ich potrebám
vyhovuje - prístup je bezbariérový, má
široké výťahy, automatické otváranie
dverí.
Príznačné tiež je, že aké-také vybavenie
pre vozičkárov majú len hotely vyšších
cenových skupín, telesne postihnutý so
skromnými príjmami nemá šancu sa v
Bratislave pohodlne ubytovať.

Gustav Bartovic
O tejto téme podrobnejšie na 14. strane

Mesto má od bezbariérovosti ešte ďaleko

Z bratislavských škôl hlásia 300 havárií
Informácia o statickom narušení budo-
vy Gymnázia Ladislava Sáru vyvolala
otázku, či je táto škola jediná, ktorej
technický stav je vo vážnej kríze. O
probléme sa zhovárame s prednostom
Krajského školského úradu Ľubomí-
rom PAJTINKOM.
- Školu, ako inštitúciu zabezpečujúcu
výchovu a vzdelávanie, možno prirovnať
k počítaču. Jej softvérom sú žiaci, študen-
ti, učitelia, vzdelávacie programy a akti-
vity. Hardvér tvorí budova, materiálne a
technické vybavenie. Hardvér i softvér by
mali byť vo vyváženom stave, aby cel-
kom dobre fungoval. Žiaľ, stav školských
budov na Slovensku nie je v dobrom
stave a Bratislava v tomto smere nie je
žiadna výnimka. 
Čo je príčinou tejto situácie?

- Podpisuje sa na nej predovšetkým fakt,
že priemerný vek budov škôl je 30 - 40
rokov. Sú však školy, ktoré sú umiestne-
né v storočných i starších budovách. Za
posledných desať rokov sa fakticky neo-
tvárala v Bratislave nová budova školy.
A staršie trpia tým, že údržba a revitali-
zácia školských budov bola vždy na
chvoste v rebríčku priorít, ktorými sa
riadilo a riadi školstvo pri rozhodovaní o
tom, do čoho sa bude investovať. Nieže-
by zriaďovatelia nechceli dať školám
finančné prostriedky na opravy, problém
je  v tom, že pri nízkom rozpočte škol-
stva peniaze na tento účel jednoducho
nezostávali.

Aký je teda stav bratislavských škôl
vyjadrený faktmi?
- Dnes evidujeme v Bratislavskom kraji
vyše tristo požiadaviek na riešenie hava-
rijných stavov na budovách škôl. Najväč-
ším problémom sú zatekajúce strechy, vý-
konnosť a efektivita vykurovacích systé-
mov vrátane ich rozvodov, prehnité oken-
né rámy, stav elektroinštalácie, sociálnych
zariadení a kanalizácie. Podľa odhadov
odborníkov by sme potrebovali na opravy
školských budov a zabezpečenie ich štan-
dardnej prevádzky približne 1,3 miliardy
korún. Finančné prostriedky na odstraňo-
vanie havárií rozdeľuje priamo minister-
stvo školstva na základe podkladov od
zriaďovateľov, ale tieto peniaze sa uvo-
ľňujú len v mimoriadnych prípadoch.

Zhováral sa Gustav Bartovic
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Dopravný 
podnik reaguje
na pripomienky
BRATISLAVA
Po zmene organizácie dopravy v rámci
bratislavskej MHD od 5. septembra
prišlo do Dopravného podniku Brati-
slava množstvo pripomienok občanov.
Na niektoré už dopravný podnik rea-
goval, ďalšie sa analyzujú.
Najčastejšou pripomienkou cestujúcej
verejnosti je poukazovanie na nedosta-
točnú kapacitu jednotlivých liniek. Na
základe pripomienok boli postupne od
10., 17. a 26. októbra zvýšené kapacity v
rannej špičke na linkách v Petržalke a na
Dolných honoch. Pokiaľ ide o Petržalku,
zlepšili sa intervaly na autobusových lin-
kách číslo 68 (zo 6 na 4 minúty), 98 (z 8
na 6 minút) a 80 (zo 6 na 4 minúty), gra-
fikon linky 59 bol prispôsobený školám
v lokalite Rača – Na Pántoch. V oblasti
Dolných honov, Vrakune a Prievozu sa
zlepšili intervaly na trolejbusových lin-
kách číslo 201, 202 a 208 (z 8 na 6
minút) nielen v rannom období, ale aj
medzi 17. a 19. hodinou. V rannom
období sa zlepšil aj interval autobusovej
linky číslo 75 a cez víkend na najzaťaže-
nejšom úseku Vrakuňa – Astronomická
aj interval linky číslo 67. 
Občania požadujú aj zvýšenie kapacity
na linkách číslo 96, 87, 21 a 91/191,
Množstvo pripomienok sa týkalo kapaci-
ty a prevádzkového času jednotlivých
liniek mimo dopravnej špičky. Ide o
požiadavky na zvýšenie kapacity liniek
číslo 21, 34, 83 a 84 v čase po 17. hodi-
ne, 33 v čase po 18. hodine, linky číslo
95 a linky číslo 17 v čase po 8. hodine na
Račianskej v smere do mesta. Ďalšie pri-
pomienky požadujú rozšírenie prevá-
dzky liniek číslo 96, 78, 92 a 93. 
V materiáli, ktorý minulý štvrtok preroko-
vala mestská rada, sú podrobne zmapova-
né aj možnosti spojenia jednotlivých petr-
žalských lokalít s dôležitými bodmi na
území mesta, ako je Hlavná stanica, Auto-
busová stanica Mlynské nivy, nemocnica
na Antolskej a podobne. Z doterajších zis-
tení vyplýva napríklad aj to, že výrazne
väčšie kapacitné problémy ako na petržal-
ských linkách sú v súčasnosti v Devínskej
Novej Vsi. Všetky pripomienky sa budú
analyzovať aj so zreteľom na finančné a
technické zabezpečenie, ktoré by si ich
realizácia vyžadovala, a potom ich opä-
tovne posúdi mestská rada. (juh)

Prvá etapa obnovy povrchu Hlavného námestia sa skončila načas, a tak prípravám na tradičné vianočné trhy na tomto cen-
trálnom bratislavskom námestí už nič nebráni. FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Prvá etapa prác na obnove Hlavného
námestia bola ukončená ešte pred 15.
novembrom, teda v súlade s harmono-
gramom, podľa ktorého malo byť
námestie pripravené na konanie kaž-
doročných Vianočných trhov. 
Na námestí, ktorého obnova sa začala 5.
septembra, je už položená nová žulová
dlažba, hotové sú aj inžinierske siete pod
povrchom, chodníky a elektrické vede-
nie. Neobnovená ostane iba časť chodní-
ka pred Mestským múzeom. Táto časť
chodníka sa dokončí až po tom, čo bude
odstránené lešenie pri stene Mestského
múzea, teda na jar budúceho roka. Termín
ukončenia prác neovplyvnili ani archeo-
logické nálezy pod povrchom námestia.

Architekt opravy námestia a pamiatkari v
týchto dňoch pripravujú spôsob prezento-
vania archeologických nálezov, projekt
sprístupnenia nálezov i dodávateľa prác
musí mesto obstarať verejnou súťažou. 
Ako sme už informovali, projektu obno-
vy námestia sa dotkli určité zmeny. Jed-
nou z nich je to, že pôvodné dva stromy
nenahradí jeden mohutný platan, pretože
Krajský pamiatkový úrad v Bratislave
rozhodol, že na námestí nemôžu byť stro-
my pevne spojené so zemou. Počíta sa
však so sezónnym „zazelenením“ námes-
tia stromčekmi v kvetináčoch. 
Cieľom úprav je zmodernizovať aj všetky
podzemné inžinierske siete a námestie
doplniť o vhodnú malú architektúru, vrá-
tane osvetlenia. Vynovená infraštruktúra

zabezpečí dostatočný elektrický príkon
pre Vianočné trhy, koncerty a ďalšie
akcie a odstránia sa výpadky elektriny,
ktoré boli problémom v minulosti. Vyrie-
ši sa aj napojenie stánkov Vianočných
trhov na rozvod vody a na kanalizáciu s
lapačom tukov a osvetlenie námestia,
ktoré zvýrazní priečelia a strechy objek-
tov. Fontána bude ozvučená, osvetlená a
rozšírená o jeden prstenec. Okrem slneč-
níkov s logom mesta, lavičiek, odpadko-
vých košov tu bude pitná fontánka v tvare
miniatúry dobovej strážnej búdky, klietka
hanby a nové mobilné pódium pre kultúr-
ne podujatia. Úpravy námestia by mali
stáť 21 miliónov korún, ďalšie peniaze z
rozpočtu mesta budú vyčlenené na osvet-
lenie. Juraj Handzo

Hlavné námestie obnovujú podľa plánu

Viedeň i Györ viac priblíži len doprava
O spoločných projektoch Bratislavy s
Viedňou a Györom sa hovorí už dlho,
sú však náznaky, že od vízií prechá-
dzajú všetky tri mestá k reálnym kro-
kom. O posune sme sa zhovárali so
štátnym tajomníkom rezortu dopravy
Jánom KOTUĽOM.
- Naposledy sme s partnermi z oboch štá-
tov o tejto téme hovorili na konferencii
venovanej rozvoju stredoeurópskeho
regiónu ôsmeho novembra. Hodnotenie
rozvoja Bratislavského kraja za desať
rokov bolo vhodným odrazovým mostí-
kom na prechod od vízií k tomu, čo
musíme do desiatich rokov mať a čo z
toho sme už začali. Diskutujúci vychá-
dzajú z toho, že dobrá dopravná sieť je
podmienkou na konkrétnu spoluprácu a
veľký posun bol vidieť práve v tomto.
Pamätáme sa, že Viedeň len pomaly pri-
stupovala k vybudovaniu diaľnice sme-

rom k našim hraniciam, dnes uvažuje už
aj o severnej vetve rýchlej cesty od Mar-
cheggu za Viedeň. Po dokončení tohto
projektu a obchvatu Bratislavy by obe
mestá spájala akási piškóta, ktorá by
oboma koncami nadväzovala na komuni-
kácie do Maďarska. 
To však stále hovoríme len o víziách.
- Nie tak celkom. Rakúska diaľnica sa od
Parndorfu rýchlo blíži ku Kitsee a Jarov-
ciam, my už rokujeme s dotknutými
obcami, pokiaľ ide o dobudovanie diaľ-
ničných úsekov diaľnic D2 a D4. Kým v
uplynulom období sme boli iniciatívnejší
my, teraz prevzala iniciatívu rakúska
strana, na základe ich aktivít bolo podpí-
sané memorandum, podľa ktorého bude
dopravný režim v tomto priestore vníma-

ný ako vnútroštátny, odstráni sa čakanie
na hraniciach. Rakúski politici sú teraz
pod veľkým tlakom podnikateľov, kto-
rým sa tempo máli. Do desiatich  rokov
by mali prevratné zmeny postihnúť nie-
len cestnú sieť v regióne.
Čo ešte by teda malo podstúpiť taký
zásadný prerod?
- Železnice. Táto zmena je už dnes vo
fáze projektových príprav a do štyroch
rokov by sa mala premieňať na skutoč-
nosť. Uvažuje sa o zdvojkoľajnení trate
Viedeň - Bratislava cez Marchegg, pred-
pokladá sa nová stanica v priestore býva-
lého filiálneho nádražia, je to grandiózny
projekt - mala by totiž viesť pod zemou a
prispieť by mali aj eurofondy. Hovorí sa
tiež o rýchlom železničnom prepojení
oboch letísk a urobili sme prvé kroky aj
k spoločnému zintenzívneniu vodnej
dopravy. Zhováral sa Gustav Bartovic

Regionálne voľby
budú v sobotu

26. novembra 2005

Zvoľte si zástupcov
Bratislavského 

samosprávneho kraja

Regionálne voľby
budú v sobotu

26. novembra 2005

Z námestia 
dočasne zmizla
jedna z atrakcií
REDAKCIA
Novinový kôň, ktorý od 1. septembra
na Primaciálnom námestí pútal pozor-
nosť obyvateľov a návštevníkov Bra-
tislavy, z námestia zmizol. Rozhodli
sme sa ho totiž na zimu ustajniť a tro-
chu obriadiť.
Na jar by sa však mal opäť vrátiť do cent-
ra mesta, kde uplynulé dva mesiace robil
radosť Bratislavčanom aj návštevníkom
mesta. Podľa doterajších ohlasov sa
Novinový kôň stal jednou z turistických
atrakcií Bratislavy. Väčšina turistov si
nenechala ujsť príležitosť odfotiť sa s
koňom, niektorí Bratislavčania si dokon-
ca pri ňom spravili meeting point - mies-
to stretnutia. Treba oceniť, že za celý čas
nikto koňa nepoškodil, aj keď niekoľko-
krát sa ho neznámi siláci pokúšali posú-
vať po námestí.
Novinového koňa na Primaciálne námes-
tie umiestnil vydavateľ Bratislavských no-
vín spoločnosť Nivel Plus, s.r.o., pri príle-
žitosti zmeny periodicity vydávania novín
na týždennú. Autorom výtvarného riešenia
Novinového koňa je bratislavský výtvar-
ník a reštaurátor Vladislav Plekanec. (red)

Krajský 
parlament 
dorokoval
BRATISLAVA
Bratislavský samosprávny kraj očaká-
va, že v budúcom roku do svojho roz-
počtu získa viac peňazí z daní, viac
peňazí by preto malo ísť na školstvo a
opravu ciest. 
Informoval o tom predseda Bratislavské-
ho samosprávneho kraja Ľubo Roman.
Návrh vyše 2,9-miliardového vyrovnané-
ho rozpočtu na rok 2006 schválili v stre-
du na svojom poslednom zasadnutí pred
regionálnymi voľbami krajskí poslanci.
Ako ďalej uviedol Ľ. Roman, väčšie prí-
jmy oproti tomuto roku ovplyvnia najmä
výnosy z dane z motorových vozidiel a
dane z príjmov fyzických osôb. Rozpočet
počíta so zvýšením výdavkov na vzdelá-
vanie o 21 miliónov korún, na správu a
údržbu ciest II. a III. triedy v kraji by mal
BSK dať 101 miliónov korún. 
Do budúcoročného rozpočtu sú zaradené
aj náklady na opravu budúceho sídla úra-
du samosprávneho kraja na Drieňovej
ulici vo výške 152 miliónov korún. Re-
konštrukciu bude samospráva hradiť
sčasti z vlastných zdrojov, približne 90
miliónov korún však bude tvoriť investič-
ný úver a po prvýkrát sa tak do rozpočtu
BSK  zapojí aj čerpanie úverových zdro-
jov. Ako Roman dodal, „návrh rozpočtu
je dokument, ktorý tu ako východisko
zanecháme pre budúce zastupiteľstvo, má
však možnosť zmeniť ho podľa vlastných
priorít“. (sita)

Najčítanejší týždenník v Bratislave
Každý týždeň do každej bratislavskej domácnosti
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BRATISLAVA
Koniec dobrý, všetko dobré. Futbalisti
Slovana zakončili druholigovú jeseň
lepšie, než sa zdalo niekedy pred dvomi
mesiacmi. Belasí sa v tom čase trápili,
strácali body doma i vonku a fanúšiko-
via začínali tŕpnúť, či sa dočkajú postu-
pu aspoň v tejto sezóne, keď už minulá
nevyšla podľa predstáv...
Po príchode trénera Jozefa Jankecha,
ktorý na lavičke vystriedal Štefana Zaťka,
však prišiel vysnívaný obrat. Hneď v
prvom kole dosiahli jeho zverenci slušný
výsledok, na ihrisku dovtedy suverénnych
Košíc uhrali remízu 2:2 a navyše odštarto-
vali úspešnú šesťzápasovú víťaznú sériu.
„Slovan má mužstvo, aby už budúcu
sezónu hral v najvyššej súťaži. Jeho tradí-
cia nás k tomu zaväzuje,“ vyhlásil nový
kormidelník belasých po nástupe na lavič-
ku. Mužstvo pod jeho vedením skutočne
ožilo, osobitne dôležité boli najmä víťaz-
stvá v Trnave a v Lučenci, pre poradie na
čele zase znamenalo veľa zdolanie Senca.
„Som rád, že sa nám podarilo dostať na
miesta, ktoré zaručujú postup. Rozhodnu-
té však ešte nie je, jar bude určite zaujíma-
vá, na prvú ligu myslí viac mužstiev,“ pre-
zradil Jozef Jankech.

Slovanisti vyhrali na jeseň jedenásť stret-
nutí, dva zápasy prehrali, ťahúňmi muž-
stva boli najmä tí skúsenejší - Suchý,
Chlebek, Polgár, Tomovčík... „V zime by
sme sa určite potrebovali posilniť, káder
ešte nie je natoľko široký, aby sme v kaž-
dej formácii neprivítali nejakého kvalitné-
ho hráča,“ vyhlásil tréner belasých Jozef
Jankech.

Slovanistov však okrem postupu zaujíma
aj ich štadión na Tehelnom poli. Kedže
Národný futbalový štadión bude podľa
všetkého na Tehelnom poli, slovanistom
hrozí, že hneď po prípadnom návrate do I.
futbalovej ligy sa presťahujú na iný šta-
dión, kde by mali odohrať minimálne dva
najbližšie ligové ročníky... (mm)

FOTO - TASR

Španielsko vrátilo Slovensko do reality,

za kvalifikáciu sa však netreba hanbiť

Chcete ísť

na Super Six

do Petrohradu?
BRATISLAVA
Hokejový Slovan ponúka svojim fanú-
šikom zájazd na turnaj Super Six,
ktorý sa hrá 4. až 8. januára 2006 v
Petrohrade. 
Približná cena je 29 100 korún a sú v nej
zahrnuté doprava, ubytovanie v hoteli
Ladoga (vedľa športovej haly), vstupen-
ky na zápasy Slovan - Dinamo Moskva,
Slovan - Pardubice a lístok na finále.
Okrem toho si musí každý záujemca
vybaviť víza (na Ruskej ambasáde to
trvá maximálne sedem dní a stojí to 600
korún). Bližšie informácie poskytnú v
cestovnej kancelárii Spielmann, tel. č.:
4464 3195. (mm)

Poznáme

kone roka
BRATISLAVA
Celkom jedenásť koní získalo najvyš-
šie ocenenie v tradičnej ankete kone
roka 2005.
V skokoch sa stal koňom roka Lou Bega, v
drezúre Walt Whitman, vo voltíži jednotliv-
cov Catalin III-73, vo voltíži skupín Zeus, vo
všestrannosti Aston Martin, v záprahu Nea-
politano XII-8 s Maestosom X-9, vo vytrva-
losti Sumina, vo westerne - drezúre Written
Prescription, vo westerne - rýchlostných dis-
ciplínach Lady Flower Crowen a vo wester-
ne - pracovných disciplínach Zafír. 
Najpreferovanejšiu skokovú súťaž teda
opäť vyhral Lou Bega v sedle s Jurajom
Hanulayom, ktorí zvíťazili aj v augusto-
vej Grand Prix Bratislava. (mm)

Dážď zrušil

basketbal
BRATISLAVA
Také niečo si nepamätajú ani najstarší
fanúšikovia basketbalu. Prvý zápas
semifinále Slovenského pohára Luče-
nec - Inter sa nehral a dôvod nebol ho-
cijaký, ale skutočne zaujímavý: Silný
dážď, ktorý sa spustil na Gemeri. 
Výsledok lejaku domácich usporiadate-
ľov nepotešil. Do haly začalo zatekať, na
palubovke sa objavili mláky vody, roz-
hodcovia nemali inú možnosť, než zápas
zrušiť. Obe družstvá sa vzápätí dohodli,
že semifinále Slovenského pohára sa
odohrá ako súčasť ligového duelu (v
sobotu 26. novembra), odveta bude v
Bratislave v stredu 30. novembra. (mm)

Slovanisti 

to v Extralige

ešte nevalcujú
BRATISLAVA
Tesne pred reprezentačnou prestáv-
kou sa zdalo, že hokejisti Slovana opäť
naberajú druhý dych. Dobrú formu
potvrdili aj hneď v nasledujúcom kole
v Nitre, kde zvíťazili nad tabuľkovým
lídrom a všetko nasvedčovalo tomu, že
zverenci Josefa Augustu začínajú šlia-
pať podľa osvedčeného scenára. 
Posledná nedeľa však ukázala, že tohto-
sezónny belasý stroj ešte zďaleka nie je
tou mašinkou, ktorá môže kedykoľvek
zvalcovať hoci aj posledný tím tabuľky.
Slovan totiž doma až v predĺžení zdolal
posledný Martin 5:4 a hráči si možno
uvedomili, že Slovan-Neslovan, v tejto
sezóne nikto pred ním nepadne sám od
seba na zadok... „Očakával som niečo
podobné. Po víťazstve v Nitre nastala
eufória a hráči si mysleli, že proti posled-
nému tímu sa bez problémov presadia.
Stal sa však opak, hostia si vypracovali
množstvo šancí a nebyť brankára Bartu
mohlo byť ešte horšie. Ešte šťastie, že v
predĺžení sme vydreli cenné víťazstvo,“
povedal Josef Augusta. Hokejová Extra-
liga teraz pokračujúce rýchlym tempom,
majster najbližšie hostí Skalicu a budúci
utorok sa fanúšikovia môže tešiť na šlá-
ger so Zvolenom. (mm)

Je tu koniec

nabitej jesene
BRATISLAVA
Ligová jeseň v najvyššej futbalovej
súťaži má pred sebou dve posledné
kolá. Interisti už najbližšiu sobotu
zakončia účinkovanie na domácich
Pasienkoch stretnutím s Banskou
Bystricou, Artmediu čaká o deň
neskôr výjazd do Nitry. 
Ligovú jeseň zakončia obe bratislavské
mužstvá v stredu 30. novembra vzájom-
ným duelom na štadióne Artmedie za Sta-
rým mostom. Napriek tomu, že obaja
súperi sú v tabuľke na opačných póloch,
koniec jesene privítajú celkom radi. 
Hráči petržalskej Artmedie majú toho
dosť po nabitej jeseni, v ktorej úspešne
reprezentovali nielen v najvyššej súťaži,
ale aj v Lige majstrov a v Slovenskom
pohári, interisti si zase potrebujú vyčistiť
hlavy po páde na dno ligovej tabuľky. 
Artmediu Bratislava čaká ešte posledné
vystúpenie v skupinovej časti Ligy maj-
strov - v utorok 6. decembra doma s FC
Porto. (mm)

Belasí skončili jeseň ako druhí, v tabuľke

pravdy sú dokonca prví pred Košicami!

BRATISLAVA
Vyrovnávajúci gól Španielov na 1:1 v
bratislavskej odvete baráže o postup na
futbalové MS 2006 bol definitívnou
bodkou za úsilím zverencov Dušana
Galisa dostať Slovensko na premiérový
šampionát. Z kvalifikácie, ktorú sme
uzavreli nepríjemnou prehrou 1:5 v
Madride a sympatickou remízou 1:1 v
Bratislave nám tak zostanú len spo-
mienky. Čiastočne príjemné, trošku
trpké, celkove však skôr nádejné...
Niekoľko mesiacov sme žili v príjemnej
kvalifikačnej eufórii. Po počiatočných
dobrých výsledkoch, remíze v Rusku, na-
sledujúcich domácich víťazstvách s Lu-
xemburskom, Lichtenštajnskom, Lotyš-
skom a výhre v Estónsku sme sa dostali do
pozície, že sme začali ohrozovať Portu-
galsko, v horšom prípade sa črtala aspoň
šanca na priamy postup z druhého miesta.
Že to nevyšlo, má viac príčin.
Najviac nám poškodili dva zápasy - remí-
za 0:0 v Lichtenštajnsku a nerozhodný
výsledok 1:1 v Lotyšsku. Po týchto due-

loch bolo jasné, že nemôžeme pomýšľať
nielen na predstihnutie Portugalska, ale ani
na priamy postup z druhej priečky.
Druhé miesto sme síce ustrážili, ale
posledné stretnutia naznačili, že sme
zabudli strieľať góly. Dva zápasy sme už
spomínali, okrem toho sme ledva-ledva
zdolali doma Estóncov (1:0), s Rusmi sme
hrali bez gólov a streleckú mizériu sme
neprelomili ani v baráži so Španielmi, kde
sme na šesť súperových gólov dokázali
odpovedať iba dvoma zásahmi.
Baráž so Španielskom je ešte v čerstvej
pamäti, najmä o prvom stretnutí sa pove-
dalo a popísalo viac ako dosť, no záver je
jednoznačný - Slovensko ešte nedorástlo
na to, aby mohlo pomýšľať na postup cez
súpera, ako je Španielsko. Môžeme disku-
tovať o rozhodcoch, o schválnostiach,
ktoré nám urobili Španieli, no nikto nemô-
že spochybniť naše chyby a práve ony
boli, spolu so španielskou futbalovou kva-
litou, tým rozhodujúcim momentom pre
barážový pád.
Posledné dve stretnutia, a v podstate len to

predposledné, by však nemali zakryť kva-
lifikačné klady. Tých je viac, od objavenia
zaujímavých háčov pre reprezentáciu až
po posilnený vzťah fanúšik - mužstvo.
Veď kto pred dvoma rokmi poznal mená
ako Škrteľ, Hološko, Krajčík, Ďurica, kto
by vtedy veril, že sa do reprezentácie vráti
Kratochvíl, že sa v nej definitívne udomác-
nia Čontofalský, Zabavník... Keď sa k
tomu pridajú stálice Mintál, Vittek,
Németh, Kisel, nemusí to so slovenskou
reprezentáciou vyzerať zle ani v najbližšej
kvalifikácii o postup na ME 2008.
Tú však už zrejme neuvidí Bratislava, ale
nejaké iné mesto. Tehelné pole je totiž pred
zbúraním a výstavbou nového stánku, hrať
sa preto bude pravdepodobne v Trnave.
Tak trošku je to škodu, pretože takmer
všetky kvalifikačné zápasy na Tehelnom
poli ukázali, že Slováci získali k futbalu
vzťah, aký tu nebol už dlhé roky. A ak na
posledný zápas, za neustáleho lejaku, a
dokonca za takmer nulovej šance na
postup príde takmer 25-tisíc fanúšikov,
potom pred nimi klobúk dole! (mm)
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Bratislava zažije

veľký návrat

Fugees 
HUDBA
Legendárna hip-hopová formácia
Fugees sa po deviatich rokoch rozhod-
la oprášiť niekdajšiu slávu a ohlasuje
návrat na koncertné pódiá. Absolútne
hviezdy  deväťdesiatych rokov zaspie-
vajú svoje najväčšie hity 29. novembra
aj v Bratislave.
Začiatkom tohto roku Lauryn Hill, Wyc-
lef Jean a Pras prekvapili svojich fanúši-
kov a televíznych divákov, keď sa obja-
vili v Hollywoode v Kodak Theatre a
spoločným vystúpením otvorili BET
Awards 2005. Skoro desať rokov nechali
totiž Fugees na seba čakať. Lauryn, Wyc-
lef a Pras sa nedávno  vynorili z jedného
štúdia v New Yorku s čerstvou piesňou
Take It Easy, ktorá je ich  pilotným sing-
lom k dlho očakávanému albumu.
Trio The Fugees sa vracia na svetové
pódiá novým albumom, ktorý by mal
vyjsť začiatkom budúceho roku. Brati-
slava má opäť možnosť medzi prvými
počuť skvelý koncert svetových megah-
viezd 29. novembra v Expo Aréne
(Incheba) o 20.00 h. (re)

Apokalypsa a

utópia v Astorke
DIVADLO
Tanečno-divadelná spol. Ars Corp v
spolupráci s Divadlom Astorka Korzo
uvedie 28. novembra o 19.00 tanečno-
divadelné predstavenie Baroque testo. 
Toto satirické predstavenie, ktoré sa nesie
v duchu hesla „aj keď nachádza v poliev-
ke vlasy, nesťažuje si na zlé časy“ zreali-
zovala štvorica profesionálnych interpré-
tov, ktorá v  tanečno - divadelnom slovní-
ku spája dve estetiky - apokalyptickú a
utopistickú. 
Baroque testo je umeleckou výpoveďou
kolektívu autorov - Stanislavy Vlčekovej,
Daniela Račeka, Tomáša Danielisa, Jána
Gonščáka, Kataríny Kovalčíkovej a
Zdena Hlinku. Baroque testo si kladie
otázku, prečo sa k moci dostávajú barba-
ri a deprivanti, ktorých jediným spoločen-
ským záujmom je urvať si čo najväčší kus
z koláča. 
V predstavení je použitá hudba z diela
Vladimíra Godára a J. S. Bacha. Pod cho-
reografické a režijné spracovanie sa pod-
písali: Stanislava Vlčeková, Daniel
Raček, Tomáš Danielis a Ján Gonščák.
Kostýmový a scénický dizajn vytvorila
Katarína Kovalčíková . 
Všetkých milovníkov tanečno-divadel-
ného umenia pozývame do Astorky na
apokalypticko-utopistickú show, pri kto-
rej sa môžu nielen vizuálne nasýtiť dob-
rým umením, ale aj popremýšľať nad
posolstvom predstavenia. (dš)

ON a ONA

fotografky

M. Havránkovej
VÝSTAVA
V galérii Nova Bratislava na Baštovej
2 je v rámci Mesiaca fotografie inštalo-
vaná výstava fotografií Miloty
Havránkovej On a Ona. 
Milota Havránková patrí nesporne k naj-
významnejším osobnostiam slovenskej
fotografie posledných desaťročí. Počas
svojho pedagogického pôsobenia vycho-
vala generáciu slovenských fotografov,
ktorá sa sformovala a presadila v Prahe a
do širšieho kultúrneho povedomia vošla
ako „slovenská nová vlna“. 
Tvorba Miloty Havránkovej prešla
významnými tvorivými etapami, charak-
terizovanými experimentom a hľadaním
neobvyklých fotografických technológií.
Vytvorila si v nej svoj vlastný jazyk. Jej
zámerom nie je reprodukovať predmety,
okolie či prírodu, ale prostredníctvom
manipulovanej a inscenovanej fotografie
vyjadriť vlastné pocity o sebe samej, o
svojom vzťahu k ľuďom, veciam, svetu.
Sama hovorí, že „odfotografovať pocit je
veľmi ťažké“, jej sa však takýto ponor do
vlastného vnútra darí vynikajúco.
Projekt výstavy, ktorý pripravila pre
galériu NOVA, je v prvom rade o komu-
nikácii. Cyklus fotografií a jedna animá-
cia pod názvom On a ona znázorňuje
rozhovor o banálnych veciach, avšak v
špecifickej Havránkovej reči. Výstava v
galérii NOVA potrvá do 3. decembra
2005. (dš)

Pavol Barabáš 

v Novej Guinei
FILM
Príbeh o výprave známeho českého ces-
tovateľa Rudolfa Švaříčka a jeho pria-
teľa Jirka Šarocha rozpráva 54-minú-
tová snímka slovenského dokumenta-
ristu Paľa Barabáša Pururambo. 
Obaja spomínaní dobrodruhovia sa ten-
toraz vybrali do vnútrozemia Novej Gui-
ney k stromovým ľuďom, žijúcim v
močiarnych pralesoch. Hlavným rozprá-
vačom filmu, sprevádzaným výnimoč-
nou kamerou Paľa Barabáša, je Rudolf
Švaříček, ktorý zavedie diváka hlboko
do panenskej indonézskej džungle. Ten
sa tak ocitne na miestach, kde ľudia
nepoznajú hrniec, písmo, peniaze či
dokonca koleso. Stretne sa s domorodca-
mi z krajiny divokých Kombajov, ktorí
žijú vysoko v korunách stromov. Autor,
režisér, kameraman aj scenárista filmu
Pavol Barabáš získal za tento film na 13.
ročníku Medzinárodného festivalu hor-
ských filmov v Poprade Cenu diváka.
Aké väčšie ocenenie si môže autor filmu
želať, ak nie cenu tých, pre ktorých film
vznikol? (dš)

Malá scéna premiérovo chváli bláznov
DIVADLO
Jeden z najlepších rozprávačov súčas-
nej nórskej literatúry Ingvar Ambjor-
sen žije svoj život nekonvenčným spô-
sobom. Cestuje po svete, živí sa príleži-
tostnou prácou a spoznáva príbehy
tých, ktorí sa stávajú jeho životnou
inšpiráciou.
Príbeh dvoch z nich, Ellinga a Kjella
Bjarneho, rozpráva nová inscenácia hry
Ingvara Ambjorsena Chvála bláznovstva
alebo Elling a Kjell Bjarne, ktorú v réžii
Ľubomíra Vajdičku pripravila Malá
scéna činohry Slovenského národného
divadla. Inscenácia sa celkom vymyká
pozlátkam a trblietaniu, ktoré v snahe
upútať diváka ponúkajú mnohé súčasné
divadelné predstavenia. Túto skutočnosť
výsostne ocenil jeden z hlavných pred-
staviteľov hry, herec Marián Geišberg,
ktorého režisér obsadil do postavy vzde-

laného, hĺbavého, múdreho, no praktic-
kého života absolútne neschopného,
Ellinga.
„Som veľmi rád, že Malá scéna prináša
predstavenie, ktoré sa odlišuje od
povrchnosti, banálnosti a neschopnosti
ísť do hĺbky, pretože práve týmito atri-
bútmi sa v súčasnosti prezentujú mnohé
divadlá a ich produkcia,“ hovorí Marián
Geišberg. V hre Chvála bláznovstva
dostal naozaj výnimočnú príležitosť, ako
aj jeho spoluhráč, predstaviteľ Kjella
Bjarneho Ján Kroner. 
Obaja rozohrali bravúrny zápas o pozor-
nosť diváka a jeho záujem o predstave-
nie, ktoré hovorí o outsideroch, o tých,
ktorí sa neblyštia zlatými medailami
víťazov, ale stoja na okraji, tam, kde je
veľmi ľahko padnúť ešte hlbšie. Boja sa
nakupovať, z rinčiaceho telefónu majú
panický strach, túžia po láske a normál-

nom živote, svoju túžbu však nevládzu
naplniť. Veď už len obyčajná večera v
meste im dá poriadne zabrať. 
Ku cti tvorcom aj autorom slúži, že svo-
jich hrdinov nenechali, aby sa ponorili
ešte viac do bahna, z ktorého sa len ťažko
dvíha hlava hore, ale z nich spravili víťa-
zov. Tých, ktorí nakoniec pomáhajú „nor-
málnym“. Geišberg s Kronerom sa na
pôde SND stretávajú v takejto tesnej spo-
lupráci po prvýkrát. Svoje herecké súzvu-
čenie si už neraz overili v Divadle a.ha,
dnes ho potvrdzujú na Malej scéne v
novej premiére. Je to zohratý pár, ktorý
vie, čo chce, vie, čo cíti, čo si myslí a ne-
dá si to vziať. Obaja svojim postavám do-
konale rozumejú a vôbec sa tým netaja.
Aj to robí z Chvály bláznovstva divácky
nesmierne príťažlivú, pútavú a zaujímavú
hru, ktorá nielen pobaví, ale prinúti aj
zastať a premýšľať. Dáša Šebanová

Začína sa bratislavský filmový festival
FILM
Už 2. novembra zaznie v bratislav-
skom Auparku v jednej z kinosál Pala-
ce Cinemas zvučka, ktorá otvorí sied-
my ročník Medzinárodného filmového
festivalu. Vo viac ako siedmich kinosá-
lach Palace Cinemas budú môcť divá-
ci týždeň sledovať 140 snímok zo 49
krajín celého sveta, z toho 115 hraných
filmov. Denne sa premietnu štyri fil-
mové predstavenia.
Medzinárodný filmový festival je kine-
matografické podujatie, ktoré oslovuje
náročného, ale aj bežného filmového
diváka. Hlavným cieľom organizátorov

je ponúknuť kvalitu a zábavu pre všet-
kých milovníkov filmu. Tento rok sa o
pozornosť diváka budú organizátori
uchádzať v jedenástich programových
sekciách, medzi ktorými dominuje
Medzinárodná súťaž prvých a druhých
hraných filmov. Autormi všetkých fil-
mov, ktoré sa dostali do tohtoročnej
nominácie MFF Bratislava, sú filmárske
osobnosti ideovo i remeselne vyzreté. 
Diváci sa môžu tešiť aj na kvalitné filmy
zaradené do nesúťažnej časti. Festival
predstaví sekcie venované nezávislému
filmu, európskym titulom aj filmom
mimoeurópskeho priestoru oceneným na

prestížnych svetových festivaloch.
Súčasťou podujatia je aj sekcia voľná
zóna, nazvaná Making Money, ktorá pri-
náša filmové svedectvá o tom, ako sú
peniaze dôležité v živote človeka, či
focus zameraný na britskú modernú
scénu. 
Diváci tento rok zaplatia za vstupenky od
59 do 99 Sk. Na prvý blok, okolo obeda,
budú lístky za 59 SK, pri každom ďal-
šom bloku sa cena zdvihne o 10 Sk. Nie-
koľko projekcií označených ako Top
filmy, bude možné vidieť po zakúpení
lístka za 99 Sk. Predpredaj vstupeniek sa
začína 26.11. (dš)

Hlavných protagonistov v hre Chvála bláznovstva stvárnili Marián Geišberg a Ján Kroner. FOTO - Jana Nemčoková 
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FUTBAL
�1 . LIGA mužov
Sobota 26. novembra
Inter - B. Bystrica (13.00)
V stredu 30. novembra
Artmedia - Inter (13.00)

HOKEJ
�EXTRALIGA
Piatok 25. novembra
Slovan - Skalica (18.30)
V utorok 29. novembra
Slovan - Zvolen (18.30)

FUTSAL
�1. Slovenská liga
Piatok 25. novembra, ŠH Mladosť
Slov-matic - Mima Trnava (18.20),
Semic - Izolex Košice (20.15)
�2. Slovenská liga
Sobota 26. novembra, ŠH BCT
4 FSC Insta - Maxima (8.00), Relax -
Across Pinerola B (9.30), Slov-matic B -
L.M.H. Team (10.50)
Sobota 26. novembra, ŠH Mladosť
Baraberi - Terno (16.00), Pohotovosť -
Minimax (17.30), Jost 04 - Danubit (18.50)
Nedeľa 27. novembra, ŠH Mladosť
Jozef Tiso - Zemaci (8.00), Likra Slova-
kia - Kappa Team (9.30)
�1. Bratislavská liga A
Sobota 26. novembra, ŠH Mladosť
Semic B - Elza Lions (20.10), Akademik
- Gurmáni (21.00)
Sobota 26. novembra, ŠH BCT
Čekan Mekenroff - Ružinov (14.00),
Wild Boys - Tre Kronor (15.00)
Nedeľa 27. novembra, ŠH Mladosť
Com Hurricanes - Palma (11.00), Torpe-
do - STC (11.50)
Nedeľa 27. novembra, ŠH BCT
Bells - Emtrikve (8.00), Microcom Team
- Budweiser (9.00), Dopravoprojekt -
Karlovka 1983 (9.50), Hujeri - Hostinské-
ho (11.40)
�1. Bratislavská liga B
Sobota 26. novembra, ŠH BCT
Alžbetka - Attack Šamorín (12.20)
Paraboys Šamorín - Krátky Proces (13.10)
Nedeľa 27. novembra, ŠH Mladosť
KPSF - VÚB (12.40), FFSC Insta B -
Rač. Výber (13.30), Cataluna - MInimax
B (14.30), Festglas - Danubit B (15.20),
Admiral Gfw - Leo Stars (16.20), Ren-
dez - AK 47 (17.10)
Nedeľa 27. novembra, ŠH BCT
Slov-matic FOFO C - Karpatia Juniors B
(10.40 h - dohrávka), Posam - Slov-matic
FOFO C (12.30)
�2. Bratislavská liga A
Sobota 26. novembra, ŠH Prokofievova
Bôrik - Celtic (9.00), Severka - Zberba
PDA Úderu B (9.50), Dynamo Energia -

Klinger (10.40), Zberba PDA Úderu B -
Everton (11.30 h - dohrávka), Flamengo
- Ex Rapid (12.30), Everton - Tornádo
(13.20), Bells B - Silver (14.10), MFP -
Franco (17.40)
�2. Bratislavská liga B
Nedeľa 27. novembra, ŠH Prokofievova
Cuba Libre - Red Devils (8.00), Corer -
Cataluna B (9.00), Surprise 04 - JVP
(9.50), Senator Palace - Slovan Tehelné
pole (10.40), Hyeny - MO Slovakia
(11.30), Krýtky Proces B - Staré Mesto
(12.30), Salam. Pitralon - FK Šport
(14.10), Rusovce - Komáre (16.00)
�2. Bratislavská liga C
Sobota 26. novembra, ŠH Prokofievova
Kofola Ž - Kozmos (8.00), Vinohrady -
Baducci Hemerhoidi (15.00), Inter -
Respo (16.00), Nepočujúci - Rosenheim
04 (16.50), Engerau 97 - PDA Úder B
(18.30), Indepediente - Horstrans (19.20)
Nedeľa 27. novembra, ŠH Prokofievova
Vinerum Plumbum - Jokerit (13.20),
Jokerit - Slov-matic FOFO Juniori (15.00 -
dohrávka), Slov-matic Juniori - Kappa
Team B (16.50)

KORČUĽOVANIE
PRE VEREJNOSŤ 

�Zimný štadión Ondreja Nepelu
Ulica odbojárov 9, info: 44 45 02 29
Víkend: 9.00-12.00, 14.00-17.00 
(Vstupné: 40/50 Sk/trojhodinový blok) 
Streda:16.00-18.00
(Vstupné: 30/40 Sk/dvojhodinový blok)
�Zimný štadión Dúbravka
Harmincova 1, info: 64 36 61 71
Sobota: 16.00-17.30, 18.30-20.00
Nedeľa: 15.00-16.30, 17.30-19.00
Utorok: 16.00-17.30
(Vstupné: 25/30 Sk za 1,5-hodinový blok)
�Ľadová aréna Avion
Ivánska cesta 12, info: 48 22 68 55
Pondelok: 15.00-17.00
Utorok a štvrtok: 17.00-19.00
Streda: 10.00-12.00 Piatok: 17.00-20.00
Sobota: 12.00-14.00, 14.30-16.30, 17.00-19.00
Nedeľa: 9.30-19.00
(Vstupné: 30 Sk/dvojhodinový blok)

Od decembra budú prístupné mobilné
ľadové plochy: 
�Staré Mesto - Hviezdoslavovo námestie
�Petržalka - Iľjušinova ulica
�Podunajské Biskupice - Bieloruská ulica
�Ružinov - Areál hier na Štrkovci

DIVADLÁ
DPOH - ČINOHRA SND - 19.00

�26.11. - J. Steinbeck: O myšiach a ľuďoch,
premiéra
�27.11. - J.B.P. Moliére: Lakomec, Národné
divadlo Praha, predstavenie v budove Opery
SND
�28.11. - F. Schiller: Úklady a láska, Národ-
né divadlo Praha
�28.11. - V. Klimáček: Hypermarket
�30.11. - J. Bowlesová: Dom nad oceánom
�1.12. - M. Huba/M. Porubjak: Tančiareň
�2.12. - J. Steinbeck: O myšiach a ľuďoch
�3.12. - O. Wilde: Ideálny manžel

MALÁ SCÉNA SND - 19.00
�26.11. - A. Hellstenius: Chvála bláznovstva
�27.11. - F. Wittenbrink: Sekretárky
�28.11. - V. Mőderndorfer: Rodinné šťastie,
Divadlo J. Palárika v Trnave
�29.11. - F. Wittenbrink: Sekretárky
�30.11. - D. Besse: Riaditelia
�1.12. - T. Williams: Mačka na horúcej ple-
chovej streche
�2.12. - A. Hellstenius: Chvála bláznovstva
�3.12. - E. Ionesco: Stoličky 

OPERA A BALET SND - 19.00
�27.11. - Lakomec, Národné divadlo Praha
�28.11. - G. Rossini Popoluška
�29.11. - G. Verdi: Nabucco
�30.11. - H.S. Lovenskjold: Sylfida
�1.12. - B. Smetana: Hubička
�2.12.  - U. Giordano: Andrea Chénier
�3.11. - W.A. Mozart: Čarovná flauta

DIVADLO WEST - 19.00
� 26.11. - D. Tristram: Inšpektor Drake a
dokonalý zločin
�27.11. - R. Thomas: Mandarínková izba
�30.11. - J. Godber: Dovolenka snov

ŠTÚDIO L + S - 19.00
�28.11. - R. Harwood: Garderobier
�29.11. - Nech sa páči, show A. Krausa

DIVADLO ASTORKA - 19.00
�27.11. - Baroque, tanečno-divadelné pred-
stavenie
�28.11. - Mladé srdcia, Listy-premiéra

DIVADLO STOKA
�26.11. o 19.30 - Blues, koncert v krčme
�1.12. o 20.00 - Strata, divadel. predstavenie 
�3.12. o 19.30 - Podej truchtýř, vole, Fabri-
ka, muzika, koncert v krčme

NOVÁ SCÉNA - 19.00
�26.11., 28.11., 29.11 - Na skle maľované
�30.11., 1.12., 2.12. - Kleopatra
�3.12. - Na skle maľované

DIVADLO ARÉNA - 19.00
�2.12. - Rocky Horror Show, premiéra
�3.12. - Rocky Horror Show

DIVADLO A.HA - 19.00
�28.11. - Z. Križková: Poslovia

DIVADLO WÜSTENROT - 19.00
�27.11. o 10.30 Popoluška
�2.12. - Miss aerobic
�3.12. - Carmen

PODUJATIA PRE DETI
DIVADLO LUDUS

� 3.12. o 17.00 - Doktor Johanes Faust,
Hlavné námestie
BBD - Bratislavské bábkové divadlo
�26.11. o 14.30 O vtáčikovi, myške a klo-
báske
� 27.11. o 10.00 a 14.30 - O vtáčikovi,
myške a klobáske
�29.11. a 30.11. o 10.00 - Čarovná flauta
�1.12. a 2.12. o 10.00 - Mikulášske čaro
�3.12. o 14.30 - Mikulášske čaro

BIBIANA - Medzinárodný dom
umenia pre deti 

� 27.11. o 16.00 - Barón Prášok, výtvarno-
dramatické dielne

DIVADLO A.HA, Školská 14
�30.11. o 14.00 - Hra na fľašku

VÝSTAVY
� Andrej Reiser: Prvýkrát na Slovensku,
výstava fotografií, Pálffyho palác, Panská 19

� Erich Lessing: Európa po 2. svetovej
vojne, Rakúske kultúrne fórum, Zelená 7
�Martin Nikodým: Brazílske variácie, výsta-
va fotografií, Zichyho palác, Ventúrska 9
�Výstava slovenskej insitnej maliarky Anny
Jankovskej a umeleckej aranžérky Ing. Janky
Vargovej v SEKEU INFOCEN na Konvent-
nej 1 (roh Konventnej a Kozej ulici) ponde-
lok - piatok od 9.00 - 18.00
�Kenneth Snelson, Múzeum Milana Dobe-
ša, Zámočnícka 13
�Joel Stein, Galéria Komart, Zámočnícka 8
�Blažej Mikus, Galéria Ardan, Dobrovičova 7
�Mgr. Eva Absolonová: Reč kríža, Evanje-
lizačné centrum Quo Vadis, Hurbanovo
námestie 1
�Pri príležitosti 10. výročia od prvej výstavy
v galérii TYPO&ARS uskutoční sa v tejto
galérii výstavné podujatie pod názvom Oblo-
žený klavír. 3.12. o 16.00 h. tu predstavia
svoje práce - Marta Janeková(keramika),
Peter Čepec(olejomaľba, Miro Rudavský
(keramický objekt)

A4 NULTÝ PRIESTOR
Námestie SNP 12

�26.11. o 20.00 - Padesátka, divadlo Disk
� 28.11. a 29.11. o 20.00 - Umri, skap a
zdochni...!!!, divadlo SkRAT
�28.11. o 21.30 - Next 2005 Warmup, kon-
cert +párty
�1.-3.12. o 20.00 - Next 2005, festival aktu-
álnej hudby 

najbližšie vyjdú 1. 12.

Diamantová jeseň od Vášho predajcu Mitsubishi Auto Palace Bratislava

Skutočné hody pre  vás túto  jeseň pripravila  značka Mitsubishi
- a t r a k t ív n e  m o d e l y  s b o h ato u  výbavou, presne podľa vašej chuti.

Prídite si vybrať zo širokej ponuky vozidiel a akcií. ROZTOČTE TO!

COLT CZ3
Teraz len u nás v limitovanej sérii s bohatou základnou výbavou: 4 x predné 

a bočné air bagy, ABS+EBD, poloautomatická klimatizácia, audiosystém

Mitsubishi s CD, palubný počítač, elektrické sťahovanie okien, centrálne

zamykanie s diaľkovým ovládaním v kľúči, imobilizér, delené sklápateľné 

zadné sedadlá, výškovo nastaviteľný volant
Cena už od 379.900,- Sk

(s Mitsubishi leasing)LANCER
Spoľahlivý sedan a kombi pre celú rodinu

6 x predné, bočné a hlavové air bagy, ABS + EBD, elektrické ovládanie predných 

a zadných okien, elektrické nastavovanie a vyhrievanie spätných zrkadiel,

klimatizácia, centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním v kľúči, audiosys-

tém PIONEER s CD, výškovo nastaviteľný volant a sedadlo vodiča, delené zadné

sedadlá
Cena už od 493.400,- Sk

(s Mitsubishi leasing)OUTLANDER
Ponúkame predvádzacie športové  SUV so stálym náhonom 4x4 a s možnosťou
odpočtu DPH

4 x predné a bočné air bagy, ABS + EBD, permanentný pohon všetkých kolies, auto-

matická klimatizácia, elektrické ovládanie predných a zadných okien, elektrické

nastavovanie a vyhrievanie spätných zrkadiel, centrálne zamykanie na diaľkové

ovládanie, palubný počítač, výškovo nastaviteľný volant a sedadlo vodiča, kožený

interiér, predné hmlové svetlá, hliníkové disky kolies, audiosystém PIONEER,

strešné lyžiny, zatmavené bočné okná

2,4i Intense s výkonom 160 k, strieborná metalíza, najazdených 6.000  km.

Cena 1.092.900,- Sk

Zľava 120.000,- Sk                     Cena po zľave 972.900,- Sk
2,0i Turbo s výkonom 202 k, maximálna rýchlosť 220 km/hod, strieborná 

metalíza, najazdených 2.000 km (technika z fenomenálneho Lancer EVO)

Cena 1.177.900,- Sk

Zľava 90.000,- Sk Cena po zľave 1.087.900,- Sk

Kombinovaná spotreba 4,6 - 10,3 l/100 km, emisie CO2 121 - 245 g/km. www.mitsubishi-apb.sk

Auto Palace Bratislava s.r.o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava


