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Bratislavu

s Viedňou spojí

od tohto leta

rýchla loď
BRATISLAVA
Od leta tohto roka by mala byť v pre-
vádzke nová pravidelná riečna linka -
rýchly katamaran, ktorý prepojí cent-
rá Bratislavy a Viedne za 75 minút.
Ide o spoločný projekt oboch týchto
miest a ďalších subjektov. 
Spoločníkmi miest Bratislava a Viedeň v
projekte nazvanom Twin City Liner sú
Wien Holding a Raiffeisenlandesbank
NÖ-Wien. Myšlienka obnoviť spojenie
oboch metropol (kedysi medzi týmito
mestami premávala električka) vznikla v
roku 2003. Projekt pripravila dcérska spo-
ločnosť Raiffeisen a mesta Viedne Central
Danube. Cieľom je skutočné prepojenie
centier oboch miest, preto loď nebude
odchádzať z viedenského osobného prí-
stavu pri Reichsbrücke, ale nástupnou a
výstupnou stanicou bude Schwedenplatz,
východne pri Marienbrücke. Rýchloloď
opustí centrum Viedne cez Dunajský
kanál, vstúpi do rieky Dunaj a o 75 minút
dosiahne osobný prístav v Bratislave. 
Vzhľadom na plavebné pomery v Dunaj-
skom kanále musí ísť o loď s malým
ponorom. Pôjde o rýchly katamaran ľah-
kej konštrukcie s prúdovým pohonom,
ktorý momentálne stavajú v Nórsku. Loď
bude schopná plávať rýchlosťou takmer
60 kilometrov za hodinu, odvezie 102
pasažierov, bude plne klimatizovaná,
vybavená prvotriednymi sedadlami, pano-
ramatickými oknami a panoramatickou
terasou. Podľa predbežných informácií by
v sezóne od 1. júna do 29. októbra mala
premávať z Viedne do Bratislavy a späť
trikrát denne, cena lístka jedným smerom
na osobu sa bude pohybovať v pracovné
dni od 15 do 23 eur (podľa času odchodu)
a v sobotu a v nedeľu, resp. počas sviatkov
od 17 do 25 eur. Investícia na uvedenie
Twin City Linera predstavujú okolo 3,3
milióna eur, väčšinu nákladov bude hradiť
mesto Viedeň a na financovaní sa podieľa
aj Európska únia. (juh)

Zmrzli ďalší

bezdomovci
BRATISLAVA
Ľadový víkend bol v Bratislave tragic-
ký pre bezdomovcov, dvaja z nich
podľa všetkého podľahli nočným mra-
zom, čím počet obetí zimy medzi ľuďmi
bez prístrešia dosiahol osemnásť. 
V piatok ráno našli cestujúci na zástavke
verejnej dopravy na Zochovej ulici stuh-
nuté telo asi štyridsaťročnej ženy, ktorej
už nebolo pomoci. Policajti zisťujú jej
totožnosť. Takmer zhodný je aj druhý prí-
pad z konca týždňa, keď v opustenom do-
me nad sídliskom v Lamači našli zmrznu-
tého približne rovnako starého neznáme-
ho muža. (gub)

Začiatok prác

na rýchlodráhe

do Petržalky

sa blíži
BRATISLAVA
Nie je vylúčené, že už v tomto roku sa
začne s prípravnými prácami na
výstavbu rýchlodráhy z Janíkovho
dvora na Šafárikovo námestie. O ter-
míne prvého verejného prerokováva-
nia zámeru už rozhoduje rezort život-
ného prostredia.
Ako informoval námestník primátora
Karol Kolada, v druhej polovici roka by
sa mohlo začať s prípravnými prácami na
výstavbu rýchlodráhy, napríklad s pre-
kládkami inžinierskych sietí. Skorší ter-
mín nie je možný, pretože práve na
základe verejných prerokovávaní bude
môcť mesto požiadať o vydanie staveb-
ného povolenia na úsek trate od Šafári-
kovho námestia po Bosákovu ulicu. Na
úsek, ktorým by mala z Bosákovej trať
pokračovať až na Janíkov dvor, bude
musieť mesto požiadať o povolenie na
zmenu stavby pred dokončením. V tomto
úseku sa už aj začali stavebné práce vrá-
tane betónových stavieb (napríklad via-
dukt pri Janíkovom dvore na križovatke
trasy s Panónskou), tie však budovali
podľa pôvodného projektu pre ľahké
metro. Tieto stavby a výkop, ktorý pretí-
na Petržalku, chce mesto využiť na
rýchlodráhu.
Výstavba rýchlodráhy sa bude sčasti
financovať z trojmiliardového úveru,
ktorý si mesto zobralo v roku 2004, a
mesto sa bude usilovať aj o štátne dotá-
cie. Tu sa môže stretnúť s úsilím železni-
čiarov, ktorí plánujú získať štátne finan-
cie na výstavbu rýchlej železničnej trate
spájajúcej Bratislavu s Viedňou. V tomto
roku chce mesto na rýchlodráhe presta-
vať 120 miliónov. V nasledujúcom roku
by však mala byť už stavebná aktivita
oveľa razantnejšia, plánuje sa prestavať
1,7 miliardy korún. Celá stavba by za dva
roky budovania mala pohltiť necelých
päť miliárd.
Na túto stavbu je viazaná aj rekonštruk-
cia Starého mosta, po ktorom má rýchlo-
dráha vchádzať do centra. K. Kolada
opakovane zdôraznil, že k obnove tejto
technickej pamiatky dôjde len v súvislos-
ti s budovaním rýchlodráhy. Cestná trak-
cia Starého mosta má predpokladanú
životnosť len do trinástich rokov, želez-
ničná, ktorá sa už roky nepoužíva a bola
lepšie udržiavaná, však môže slúžiť ešte
sedem desaťročí. Práve ona by sa mala
využiť pri rekonštrukcii mosta.
Na rýchlodráhe by mali premávať od-
hlučnené, nízkopodlažné električky,
ktoré môžu dosiahnuť rýchlosť 80 kilo-
metrov za hodinu. „Taktiež by mali byť
pohodlné a pojať vyšší počet cestujúcich
než súčasné električky,“ dodal K. Kola-
da. Na dodávateľa vozidiel pre nosný
systém MHD mesto vypíše medzinárod-
ný tender. Gustav Bartovic

V Sade Janka Kráľa sa v uplynulých dňoch začalo s výrubom chorých stromov. FOTO - Oto Limpus

PETRŽALKA
Deviateho januára sa začali práce na
revitalizácii Sadu Janka Kráľa, ktoré
by mali pokračovať až do júna. Väčši-
na prác sa má vykonať v období vege-
tačného pokoja, teda do 30. marca.
Práce vykonáva združenie spoločností
Raki a Ekoflóra, víťaz súťaže na revitali-
záciu Sadu Janka Kráľa, ktorú vyhlásila
mestská časť Bratislava - Petržalka.
Predmetom revitalizácie je výrub stro-
mov, ktoré boli na základe znaleckého
posudku určené na asanáciu, a ošetrenia
stromov, ktoré boli špecifikované  podľa
fytopatologického posudku. „Na základe
týchto posudkov sú na každý strom
vyšpecifikované zásahy, resp. ošetrenia,
ktoré je potrebné vykonať, pričom týchto
stromov je spolu 1685,“ povedal nám

Alfonz Torma zo spoločnosti Ekoflóra.
Ako dodal, na asanáciu je odporučených
dovedna 281 stromov, ktoré sú v zlom
stave, čo potvrdili aj dendrologické prie-
skumy vykonané v priebehu minulého
roku. V príslušnom agrotechnickom ter-
míne sa bude vykonávať náhradná
výsadba vyrastených stromov. Špecifiká-
ciu ich počtu a druhovej skladby vypra-
cuje záhradný architekt s prihliadnutím
na dotvorenie už existujúcich skupín
stromov a ich estetické pôsobenie v prie-
store parku. Druhové zastúpenie novo
vysadených stromov sa bude odvíjať od
ich celkového počtu. 
V Sade Janka Kráľa v týchto dňoch
intenzívne pracuje asi dvadsať ľudí
vybavených príslušnou technikou, ako sú
nákladné autá, vysokozdvižné plošiny,

nakladače, drvičky konárov, frézy na
odstraňovanie pňov a podobne. Vyrúba-
né stromy sa okamžite spracovávajú a
odvážajú na určenú skládku. Pracovníci
spomenutých spoločností vykonávajú aj
havarijné orezy suchých a odlomených
konárov, ktoré by mohli byť nebezpečné
pre návštevníkov.
Sad Janka Kráľa je najstarší pre verejnosť
budovaný park v Európe, založili ho v
rokoch 1775-1776, v čase, keď vo Vied-
ni, v Budapešti či v Prahe verejné parky
ešte nebudovali. V posledných rokoch sa
stav vegetácie tohto bezpochyby najcen-
nejšieho bratislavského parku zhoršil.
Vlani petržalské miestne zastupiteľstvo
po búrlivých diskusiách týkajúcich sa
najmä rozsahu výrubov rozhodlo o jeho
revitalizácii. Juraj Handzo

Začala sa revitalizácia Sadu Janka Kráľa

O park sa treba aj starať, inak spustne
O revitalizácii Sadu Janka Kráľa a
stave zelene v najcennejšom mestskom
parku sme sa pozhovárali so záhrad-
ným architektom zo spoločnosti Eko-
flóra  Alfonzom TORMOM.
- Takýto razantný zásah do vegetácie
Sadu Janka Kráľa sa naposledy uskutoč-
nil v rámci jeho rozsiahlej rekonštrukcie v
sedemdesiatych rokoch, zásluhou ktorej
sa podstatne zlepšili priestorové a biolo-
gické pomery v parku. Odvtedy sa tam
veľa neurobilo a vzhľadom na činnosti,
ktoré sa  robili v okolí, ako je napríklad
vybudovanie clony proti presakovaniu
podzemnej vody, výstavba diaľnice,
vplyvy dopravy a okolitej výstavby, sa
podstatne zmenili podmienky, v ktorých
sa vegetácia vyvíjala. Dendrologický
prieskum vykonaný v minulom roku pre-
ukázal, že stav zelene nie je optimálny,

najvyššie sadovnícke hodnotenie získalo
len 20 z celkového počtu takmer 2500
stromov, úplne zdravých je len sedem
percent stromov.
Ako by ste charakterizovali súčasný
stav Sadu Janka Kráľa?
- V zimnom období, keď stromy nie sú
olistené, sú v plnej miere viditeľné poško-
denia ich konštrukcie, ktoré sú spôsobené
nepriaznivými vplyvmi a chorobami
vyvolanými zmenami pomerov v parku.
Je chyba, že sa tam 30 rokov okrem bež-
nej údržby nič nerobilo, pretože park
treba chápať ako dlhodobo sa vyvíjajúci
organický celok, v ktorom je potrebné
kontinuálne dopĺňať vegetáciu novými
výsadbami, aby nedošlo k prílišnému pre-

starnutiu stromov. Svoju úlohu zohráva aj
to, že Sad Janka Kráľa sa pôvodne vyví-
jal v podmienkach lužného lesa pod pria-
mym vplyvom Dunaja. Dnes je zjavné, že
tieto podmienky sa zmenili, a preto je
potrebné veľmi zodpovedne sa zaoberať
prestavbou druhovej skladby zelene s pri-
hliadnutím na súčasné podmienky. To si
vyžaduje zodpovedné odborné riešenia
na dlhšie časové obdobie, rádovo na de-
saťročia.
Ako vnímate vlaňajšie protesty proti
výrubom chorých stromov?
- V Sade Janka Kráľa sú v súčasnosti aj
stromy, ktoré sú v podstate bezcenné. Sú
snahy ich zachraňovať, hoci vzhľadom na
značne poškodený stav nemá ich prítom-
nosť v parku opodstatnenie. Prostredie
parku má pôsobiť esteticky, nie odpudzu-
júco. Zhováral sa Juraj Handzo
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O fešných psoch
a zmrznutých
ľuďoch
Počet bezdomovcov, ktorí v túto zimu (a
ona naozaj ešte nie je krutá) podľahli
chladu, sa blíži k dvadsiatke. Verejnosť
sa nevzrušuje, je proti násiliu a preto
nenúti bezdomovcov prežiť. A aj keď je
pravdou, že mnohí z týchto ľudí si osud
tulákov vybrali, stále sú to ľudia a bez
pomocnej ruky nás podstrešných si často
neporadia. A celkom iste je pravda, že
nik z nich nechcel zmrznúť, aj keď sú aj
horšie spôsoby ako opustiť tento svet.
Nemusíme bezdomovcov naháňať do
sociálnych zariadení, musíme hľadať a
nachádzať cesty, ako im pomôcť. Nemu-
sí to byť ani drahé - v Žiline v Charita-
tívno - sociálnom centre to vyriešili jed-
noducho. Tam, kde je cez deň azylové
centrum, na noc odstránia lavice a stoly
a umiestnia provizórne lôžka pre dva-
násť ľudí. V krízovom prípade prepustí
sociálny pracovník, ktorý sa o beh noc-
ľahárne stará, svoju kanceláriu a noc
strávi na nohách.
Bratislava má na stovky bezdomovcov
vari štyri desiatky lôžok a napríklad
mestská časť Bratislava - Staré Mesto k
tomu vyčlenila na pomoc ľuďom bez
domova pár desiatok tisíc korún a hotovo.
Už to, že na pomoc pre túto skupinu ľudí
je tak málo prostriedkov, a na iné, postrá-
dajúce životnú dôležitosť, ako na toho
nešťastného psa sympaťáka, sa nájde, je
zlé. Ale otriasajúce, hrozné je to, že čo
máme, dostatočne nevyužívame, nekoor-
dinujeme sa. Stačí ten príklad zo Žiliny:
len trochu organizácie a už je strecha pre
potrebných v treskúcich mrazoch pripra-
vená. Koľko korún treba na dva mesiace
pre pracovníka, ktorý sa o nocľaháreň
stará? Štyridsať? Päťdesiat tisíc? 
Ozaj - a aká je hodnota jedného človeka?
Hoci bezdomovca. Môžeme si byť istí, že
nikoho nemá, že nič neznamená, že nie-
koho nezraníme našou nevšímavosťou a
pohodlnosťou cez jeho osud?Často sa
hrdíme, že sme mesto a krásne a moder-
né. Ale k modernému mestu na celom
svete patrí aj schopnosť poradiť si s pro-
blémami. Ak to nevieme, napriek miliar-
dovým developerským činom zostaneme
provinčnou dierou s chodníkmi zapľutý-
mi žuvačkami. Gustav Bartovic

Policajti

sa presťahovali
KARLOVA VES
Začiatkom januára sa presťahovali
dva útvary Okresného riaditeľstva
Policajného zboru v Bratislave IV, kto-
ré dovtedy sídlili na dvoch rôznych
adresách, na jedno spoločné miesto.
Obvodné oddelenie Policajného zboru
Bratislava - Karlova Ves, ktoré sídlilo na
Janotovej ulici číslo 15, a oddelenie skrá-
teného vyšetrovania Bratislava - Karlova
Ves odboru skráteného vyšetrovania
Úradu justičnej a kriminálnej polície
Okresného riaditeľstva Policajného zbo-
ru v Bratislave IV, ktoré sídlilo na Sara-
tovskej ulici číslo 24/A, sa presťahovali
na Matejkovu ulicu číslo 5. (ver)

Najviac peňazí

opäť dostanú 

dopravné stavby
BRATISLAVA
Viac ako polovicu peňazí vyčlenených
z mestského rozpočtu - 168 miliónov -
použije v tomto roku Generálny inves-
tor Bratislavy na dopravné stavby
zaradené do kategórie priorít.
Časť investícií pôjde napríklad na prepo-
jenie kamier medzi Národnou diaľničnou
spoločnosťou a krajským dopravným
inšpektorátom, čo poslúži na zlepšenie
riadenia dopravy na území celého mesta.
Značné odľahčenie dopravy v meste by
malo priniesť aj dokončenie diaľničného
úseku Lamačská cesta - Staré Grunty.
Námestník primátora Karol Kolada oča-
káva od tejto zmeny nielen odľahčenie
Pražskej a nadväzujúcich ulíc, ale aj Kar-
loveskej cesty. V tomto roku sa tiež do-
končia stavby súvisiace s výstavbou
diaľnice a mosta Apollo, okrem iného aj
vyústenie Košickej do Miletičovej. V
tejto lokalite začnú aj s ďalším rozširova-
ním - na štyri pruhy - Záhradníckej ulice
od Líščích nív po Miletičovu.
Začatá je akcia so zavedením duobusov
na Dlhých dieloch od Karloveskej po
Kuklovskú. Reálna stavba by sa mala za-
čať v júni a už v auguste má byť v prevá-
dzke nový systém hybridného busu, kto-
rý bude v špičke ako autobus premávať
až po Nový most. Hromadnú dopravu má
zlepšiť aj rekonštrukcia električkovej
trate od Hurbanovho námestia až po Al-
žbetku. Pri tejto príležitosti sa však zme-
ní celý vzhľad Obchodnej ulice, pretože
súčasne s rekonštrukciou trate budú
rekonštruovať aj inžinierske siete, chod-
níky a renovovať fasády domov. Z Ob-
chodnej by mal sálať duch pešej zóny.
Susedný úsek električkovej trate, od Hur-
banovho námestia po tunel, teda trať na
Kapucínskej, začnú rekonštruovať v
marci, mesto tu chce predĺžiť pešiu zónu,
ktorá sa v súčasnosti končí pri Mi-
chalskej ulici, až za nadchod ponad Sta-
romestskú. Vcelku mesto pokladá za pri-
oritné osemnásť dopravných stavieb.
K aktuálnej problematike, výtlkom na
cestách, námestník primátora uviedol, že
mesto ich už opravuje a bude to robiť
napriek krátkej životnosti a vysokej cene
záplat. Keď to počasie dovolí, dajú kri-
tické miesta riadne opraviť. (gub)

Cestná daň

po novom
BRATISLAVA
Nie všetky dane sa strácajú nenávrat-
ne v štátnom rozpočte, ktorý je pre ra-
dového občana neprehľadný a nezro-
zumiteľný, časť daní putuje priamo
do miest a obcí.
Jednou z nich je daň z motorových vozi-
diel, tzv. cestná daň, ktorú treba  zaplatiť
do konca januára. Táto daň je príjmom
samosprávnych krajov a na ich účet sa zo
štátneho rozpočtu prevádza mesačne.
Bratislavské pracovisko daňového riadi-
teľstva upozorňuje, že pre platenie dane
z motorových vozidiel (predtým cestná
daň) sa od prvého januára 2006 zmenili
v celom kraji, a teda aj v Bratislave čísla
účtov, na ktoré musia podnikatelia daň
posielať. Daňové úrady majú čísla
účtov:
DÚ Bratislava I 7000231660/8180
DÚ Bratislava II 7000231695/8180
DÚ Bratislava III 7000231919/8180
DÚ Bratislava IV 7000231951/8180
DÚ Bratislava V 7000232073/8180
Daňový úrad pre vybrané subjekty má
číslo účtu 7000232268/8180. (gub)

Čierna stavba na promenáde v centre

Bratislavy má aj trestnoprávnu dohru
STARÉ MESTO
Kauza čiernej nadstavby domu na
Hviezdoslavovom námestí 25, na kto-
rom spoločnosť Urbia International
nad rámec platného stavebného povo-
lenia pristavuje ďalšie poschodia, má
trestnoprávnu dohru.
Spoločnosť Damascene, ktorá je vlastní-
kom susediacej stavby na ulici Rybárska
brána 8, známej aj ako Kernov dom, sa
domnieva, že v prípade čiernej nadstavby
na objekte na Hviezdoslavovom námestí
25 je dôvodné podozrenie zo spáchania
trestného činu zneužívania vlastníctva,
resp. poškodzovania a znehodnocovania
kultúrneho dedičstva. Z tohto dôvodu

bolo v tejto veci v utorok podané trestné
oznámenie na Okresnú prokuratúru Bra-
tislava I. 
Ako uviedol hovorca staromestského
miestneho úradu Bratislava - Staré Mesto
Stanislav Jurikovič, stavebníkovi už
zaslali výzvu na zastavenie stavby. Ide o
prvý krok, ktorý môže v zmysle zákona
staromestský miestny úrad, ktorý vo veci
vystupuje ako stavebný úrad, v tejto veci
urobiť.
Ako sme už informovali, dom na Hviez-
doslavovom námestí mal pôvodne tri
nadzemné podlažia. Spoločnosť Urbia
International, ktorá objekt rekonštruuje,
ho podľa platného rozhodnutia o umiest-

není stavby mohla nadstavať o dve nad-
zemné podlažia a podkrovie. Jeho stre-
cha mala byť šikmá a výškovo situovaná
na rovnakej úrovni ako strecha Kernovho
domu. Namiesto toho sa pristavujú dve
ďalšie podlažia, spolu by ich teda malo
byť sedem. Presvedčenie, že ide o čiernu
stavbu, vyjadril aj zástupca starostu Sta-
rého Mesta Andrej Petrek. Podľa vyja-
drenia krajského pamiatkového úradu sú
obe budovy - objekt na Hviezdoslavo-
vom námestí 25 i Kernov dom - zapísané
v zozname národných kultúrnych pamia-
tok a situované sú na hranici mestskej
pamiatkovej rezervácie. (juh)

FOTO - Oto Limpus

Medzi Starým a Prístavným mostom

sa pripravuje výstavba mestského centra
PPETRŽALKA
V týchto dňoch sa na magistráte končí
prerokovávanie územného plánu zóny
celomestského centra v Petržalke,
ktorý rieši územie medzi Starým mos-
tom a Prístavným mostom.
Obstarávateľom územného plánu je
mesto Bratislava, spracovateľom je
architektonický ateliér Markrop. Auto-
rmi urbanistickej koncepcie sú architekti
I. Marko, M. Kropoláková, I. Kočan, V.
Hrdý, T. Miklós, M. Janáči a P. Paulík.
Územný plán zóny rieši reguláciu rozvo-
ja územia medzi Starým mostom a Prí-
stavným mostom od Dunaja po diaľnicu
D1, jeho priestorové usporiadanie,
funkčné využitie, dopravné vybavenie a
iné aspekty. Ako sme už v Bratislavských
novinách informovali, okrem iného sa v

tomto priestore ráta s vybudovaním
dvoch nových ostrovov v toku Dunaja a
vytvorením centrálneho mestského
parku v predĺžení Viedenskej cesty.
Zástavba medzi centrálnym mestským
parkom a nábrežím má byť riešená ako
štruktúra otvorených blokových segmen-
tov s maximálnou výškou päť nadzem-
ných podlaží. Ráta sa s  námestím,
výškovou dominantou s najmenej 30
podlažiami, ktorá má plniť funkciu
metropolitného symbolu centrálnej mest-
skej oblasti, ako aj so sústavou subdomi-
nánt s najmenej 20 podlažiami. Územný
plán rieši napríklad aj premostenie diaľ-
nice určené pre peších, ktoré by malo
mať šírku najmenej 30 metrov. Územie
je rozdelené do viacerých sektorov podľa
funkčného využitia, pričom by tu mali

byť bytové domy, občianska vybavenosť
celomestského charakteru, ale aj viaceré
význačné stavby. Medzi mostom Apollo
a Prístavným mostom by napríklad mala
byť viacúčelová hala na športové, kultúr-
ne a iné podujatia s kapacitou 15-tisíc
návštevníkov, v západnej časti územia
zasa mestská hala s kapacitou 1800
návštevníkov. Navrhnuté je tiež cirkev-
no-edukačné centrum, nákupno-zábavné
centrum, hotel, škola medzinárodných
vzťahov, zariadenie kultúry a voľného
času, špecializovaný obchodný dom a
iné objekty. 
Územný plán zóny celomestského centra
v Petržalke sa prerokovával od 12.
decembra minulého roku, deviateho ja-
nuára sa uskutočnilo jeho verejné prero-
kovanie. (juh) 

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

BRATISLAVA
Na pracovisku prvého kontaktu s
občanmi Služby občanom/Front Offi-
ce bratislavského magistrátu bolo v
priebehu minulého roka v oblasti
sociálnych služieb vybavených 1434
prípadov.
Okrem toho pracovníci Služieb občanov
poskytli ďalších takmer 980 služieb, ako
je konzultácie, informácie kopírovanie a
podobne. Najviac prípadov, 390, sa dotý-
kalo dysfunkčných rodín, rodín v kríze,

žien na materskej dovolenke, ale aj osa-
melých rodičov. Ďalšiu skupinu ľudí tvo-
rili klienti, ktorí mali problémy s býva-
ním. Boli to najmä jednotlivci (často aj
rodiny), ktorí žiadali o umiestnenie v
ubytovniach alebo žiadali iné riešenie ich
bývania, ale aj ľudia bez domova. 
Podľa hovorkyne magistrátu Evy Chudi-
novej boli častými klientmi pracoviska
Služby občanom aj seniori, ktorí prevaž-
ne žiadali o poskytnutie sociálnych slu-
žieb napr. o umiestnenie v domove

dôchodcov, domove - penzióne, či v
zariadení opatrovateľských služieb.
Zaujímali sa o poskytovanie služieb pre
osamelých – stravovanie, opatrovanie,
prípadne mali záujem o sociálne pora-
denstvo. Veľkú skupinu návštevníkov
pracoviska prvého kontaktu s občanmi v
oblasti sociálnych služieb boli aj zdravot-
ne postihnutí občania, ktorí zväčša žiada-
li poradenstvo v oblasti poskytovania
príspevkov, dávok, odvolanie sa proti
rozhodnutiam a podobne. (lau)

Na magistrát sa obrátilo vyše 1400 ľudí



V areáli SNG

chcú postaviť

novú budovu
STARÉ MESTO
V areáli Slovenskej národnej galérie
na Riečnej ulici by mal v priebehu
necelých troch rokov vyrásť nový
objekt, ktorý by mal slúžiť ako depo-
zit galérie. 
Územie, kde by mala nová budova stáť,
zo severu ohraničuje parčík na Paulínyho
ulici, južnú hranicu tvorí jestvujúci
objekt SNG (objekt Vodných kasární), zo
západu administratívny objekt SNG na
Riečnej ulici, z východu pasáž medzi ho-
telom Carlton a areálom SNG. Depozit
SNG s prislúchajúcimi parkovacími sto-
jiskami poskytne vhodný priestor na
uskladnenie zbierok SNG na Rázusovom
nábreží. Budova depozitu bude pozostá-
vať zo šiestich nadzemných podlaží a
dvoch podzemných podlaží, v ktorých
budú umiestnené podzemné garáže.
V objekte bude 1850 štvorcových metrov
skladovacích priestorov pre uskladnenie
umeleckých obrazov. Garáže sú navrhnu-
té v dvoch variantoch, podľa jedného by
v nich malo byť 35, podľa druhej 40 par-
kovacích miest. Začiatok výstavby sa
predpokladá v máji roku 2007, uvedenie
do prevádzky v septembri 2009. (lau)

V Horskom

parku otvorili

prírodné klzisko
STARÉ MESTO
V záhrade Horárne Horský park je od
štvrtka, 12. januára 2006, otvorené
prírodné klzisko. Denne je prístupné
od 9. do 19. hodiny, za tmy s umelým
osvetlením. Vstup je voľný. 
V pondelok je zatvorené. V poobedňaj-
ších hodinách je možné zohriať sa v
libresse nachádzajúcom sa v horárni. Ako
nám ďalej povedal Kamil Procházka z
Nadácie Horský park, športovať je možné
súčasne aj v krytom priestore, konkrétne
ide o stolný tenis a šípky. „Klzisko bude v
prevádzke, pokiaľ to poveternostné pod-
mienky dovolia,“ uviedol K. Procházka.
„Ak príde odmäk, ale mrazy sa opäť vrá-
tia, klzisko sa opätovne obnoví.“  Ako
dodal, novinkou tohtoročnej korčuliar-
skej sezóny v horárni je malé paralelné
kruhové klzisko, na ktorom sa môžu
nerušene učiť korčuľovať tí najmenší.
Horáreň sa nachádza na Lesnej ulici, pri
hlavnom vstupe do Horského parku.
Autom je tam bezproblémový prístup, par-
kovanie je možné v priľahlých uličkách.
Peši je dostupná od MHD na Brnianskej
(od nadchodu) cez Gorazdovu a Lesnú,
prípadne z Búdkovej (od pizzerie) po
Majakovského ulici. V oboch prípadoch
pešia cesta trvá asi 10 minút. (ver)

O starostovský

post sa usilujú

štyria
PETRŽALKA
O kreslo, ktoré nástupom do funkcie
predsedu krajskej samosprávy uvoľ-
nil petržalský starosta Vladimír Ba-
jan, sa budú uchádzať traja známi a
jeden pomerne neznámy kandidát.
Tým neznámym je občiansky liberál
David Dvořák. V Petržalke vraj cíti pod-
poru, lebo vo voľbách župana skončil
spomedzi desiatich kandidátov na sied-
mom mieste práve vďaka hlasom Petr-
žalčanov. Ďalším kandidátom je predse-
da bytového družstva, ambiciózny Juraj
Plechlo, ktorý sa však vyjadril, že svoju
prípadnú kandidatúru ešte len zvažuje.
Podľa pozorovateľov má u voličov naj-
väčšie šance bývalý petržalský vicesta-
rosta a námestník primátora Ján Kotuľa,
ktorý je teraz štátnym tajomníkom rezor-
tu dopravy. Kandiduje vo farbách KDH.
Ladislav Snopko, postava známa z čias
novembra 1989, je na kandidátke demo-
kratov, v súčasnosti vedie petržalské kul-
túrne zariadenia. Práve medzi týmito
dvoma kandidátmi sa môže rozhodnúť -
vďaka straníckej geometrii. Vedenie
kresťanských demokratov schválilo kan-
didátku J. Kotuľu, ak sa však L. Snopko
stane  po 21. januári, keď sa demokrati
zlúčia s SDKÚ, členom SDKÚ, je otáz-
ne, či modrí poskytnú podporu J. Kotu-
ľovi, o ktorú požiadali kresťanskí demo-
krati, alebo či podporia svojho nového
člena. Roman Vavrík, bratislavský šéf
SDKÚ, sa vyjadril, že síce sú za jednot-
ného kandidáta pravice, ale ak by za tých
okolností Snopko požiadal o podporu,
zaradí ho strana do primárnych volieb.
Čo prakticky znamená odmietnutie pod-
pory J. Kotuľovi. (gub)
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E Trieda E – etalón vozidiel vyššej

strednej triedy. Autá, ku ktorým vzhlia-

dajú mnohé iné. Autá, ktoré dokážu krúžiť

30 dní takmer nonstop po okruhu prie-

mernou rýchlosťou 224,82 km/hod.

E Nové V6 motory - benzínové 280 

a 350, dieselové 280 CDI a 320 CDI, uni-

kátna 7-stupňová prevodovka 7-G TRONIC

a bezpečnostná výbava hodná lídra.

E Pohon 4x4 teraz už aj s dieselový-

mi motormi.

E A to všetko odteraz so záručnou 

dobou predĺženou na 3 roky a zvýhod-

nený lízing*.

E Bezplatný servis 6 rokov alebo do

160 000 km.

E O aktuálnej ponuke pre triedu E sa

informujte u predajcov Mercedes-Benz.

* platí pre skladové vozidlá

Trieda E - 22 svetových rekordov. 
Priemerná rýchlosť 224 km/hod. 

482 802 km bez poruchy.

Motor-Car Bratislava, s. r. o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava • Panonská 31, 851 04 Bratislava• http://www.mercedes-benz.sk

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

BRATISLAVA
Spomedzi  uchádzačov, ktorí sa prihlá-
sili do výberového konania na funkciu
hlavného architekta Bratislavy, výbe-
rová komisia nevybrala ani jedného.
Funkcia sa obsadí iným spôsobom.
Do výberového konania na funkciu hlav-
ného architekta Bratislavy sa prihlásilo
deväť uchádzačov, ktorí splnili všetky
predpísané podmienky a všetci  záujem-
covia sa zúčastnili aj na výberovom
konaní. Pätnásteho novembra minulého
roku sa konalo zasadnutie výberovej
komisie na obsadenie funkcie hlavný
architekt. Výberová komisia uskutočnila
ústny pohovor so všetkými uchádzačmi.
Troch uchádzačov posunula do druhého

kola, zvyšní šiesti záujemcovia nepostú-
pili. Druhé kolo - užší výber - sa uskutoč-
nil vlani v  priebehu decembra za účasti
postupujúcich uchádzačov.
Výberová komisia napriek snahe ukon-
čiť výber jednoznačným určením naj-
vhodnejšieho kandidáta, sa rozhodla
nevybrať ani jedného uchádzača. Vzhľa-
dom na vysokú náročnosť predpokladov
na výkon takej dôležitej funkcie komisia
vyjadrila názor, že by bolo chybou uná-
hlene rozhodnúť bez potrebného pre-
svedčenia o správnosti voľby. Preto od-
poručila primátorovi zvážiť ďalší postup
priamym oslovením osobnosti uznáva-
nej v odborných kruhoch a známej i širo-
kej verejnosti a takýmto spôsobom nájsť

adekvátneho odborníka na výkon funk-
cie hlavného architekta. Na najbližšie
rokovanie mestského zastupiteľstva
bude predložený  návrh na zmenu člán-
ku 21 štatútu mesta Bratislavy, pretože
súčasné znenie ustanovení štatútu upra-
vujúcich funkciu hlavného architekta
nemá oporu v platných právnych predpi-
soch. Z analýzy vyplynulo ako najvhod-
nejšie zaradiť hlavného architekta ako
zamestnanca mesta Bratislavy do útvaru
primátora, predložený návrh dodatku
štatútu vypúšťa ustanovenia, podľa kto-
rých hlavného architekta vymenúva a
odvoláva mestské zastupiteľstvo. Podľa
tohto návrhu  je hlavný architekt zamest-
nancom mesta. (brn)

Hlavný mestský architekt zatiaľ nebude

Začali sa práce na rozšírení Auparku,

stavba bude ukončená v budúcom roku
PETRŽALKA
Deviateho januára sa začali stavebné
práce na rozšírení nákupno-zábavné-
ho centra Aupark v Petržalke o novú
prístavbu, v ktorej bude nákupná
pasáž. Pribudnúť majú aj dve výškové
administratívne budovy.
Prístavba poskytne priestor aj pre väčšie
obchodné prevádzky a doplní tak ponuku
maloobchodu o známe medzinárodné
reťazce. Celková prenajímateľná plocha
obchodných pasáží v prístavbe Auparku
bude predstavovať približne 14 400
štvorcových metrov, pribudne viac ako
30 prevádzok obchodu a služieb. Doved-
na bude v celom Auparku prenajímateľ-
ná plocha vyše 58-tisíc štvorcových
metrov. Na úrovni prízemia a prvého

poschodia bude pokračovať obchodná
pasáž s maloobchodnými prevádzkami a
prevádzkami služieb a zábavy. Nadväzu-
júce dve výškové budovy (16-poschodo-
vá a 22-poschodová) budú vyhradené na
administratívne účely. Parkovacie miesta
zo zastavaného parkoviska P3 budú
nahradené v podzemnom parkovisku,
ktoré sa bude nachádzať pod celým
Auparkom vrátane prístavby. Vjazd a
výjazd osobných vozidiel či vozidiel
MHD bude možný cez dva kruhové
objazdy - cez jestvujúci kruhový objazd
pri benzínovej pumpe OMV a druhý
bude vybudovaný v blízkosti prístavby.
Takisto po ukončení stavby pribudne
jeden nový vjazd a dva výjazdy z pod-
zemného parkoviska. Prístup od zastá-

vok na Novom moste sa zlepší vybudo-
vaním lávky pre peších. Tá bude viesť od
zastávky, ktorá je umiestnená na Novom
moste v smere do centra, a vyústi priamo
do Auparku na druhé nadzemné podlažie
prístavby. 
Developerom projektu je spoločnosť HB
Reavis Group. Náklady na stavbu by
mali dosiahnuť dve miliardy korún. Plá-
novaný termín ukončenia prístavby
Auparku je jar budúceho roku. Stavbu,
ktorá sa začína realizovať v týchto
dňoch, mala spoločnosť HV Reavis
Group v úmysle vybudovať už dávnejšie
- ide v podstate o druhú fázu projektu,
ktorého celková koncepcia vznikla už
koncom 90. rokov. (juh)

VIZUALIZÁCIA - C.A.A.D.G.
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Križovatky

bývajú v noci

nebezpečné
LIST ČITATEĽA
Pracujem ako vodič a jazdím po Brati-
slave hlavne v noci. Chcem upozorniť
na problém, ktorý sa týka bezpečnosti v
cestnej premávke na bratislavských kri-
žovatkách.
Problém je v tom, že na niektorých križo-
vatkách v nočnom čase nie je funkčná sve-
telná signalizácia. To je hlavná príčina
častých dopravných nehôd, ktoré sa končia
ťažkými, ba i smrteľnými zraneniami, o
materiálnych škodách nehovoriac. K za-
medzeniu týchto nehôd stačí málo: nechať
funkčnú svetelnú signalizáciu na určitých
križovatkách celú noc. Veď vodičovi viac
udrie do očí červené svetlo ako fádne bli-
kanie oranžovej. V tom mi dajú za pravdu
aj policajti, ktorí prichádzajú nehodám.
Vari najviac problémová je  križovatka v
Petržalke na Námestí hraničiarov. Osobne
som už neraz predišiel ťažkej kolízii s
vodičom, ktorý sa rútil z vedľajšej - Staro-
hájskej ulice, pričom si neuvedomil, že
mal zastaviť na STOP-ke. Podobných kri-
žovatiek je v Bratislave viac, napríklad
Jirásková-Smolenická, Farského-Bosáko-
va, Záhradnícka-Miletičova, Uzbecká na
Dolných honoch, atď.
Ďalej chcem upozorniť na pravý opak.
Úplne zbytočná je signalizácia pri Slov-
nafte, kde z vedľajších komunikácií autá
nejazdia. To isté platí aj pre okolie nákup-
ného centra Polus na Vajnorskej ulici,
ktoré je v noci zatvorené a taktiež je tu
premávka minimálna. Trpia len obyvate-
lia okolitých domov, lebo vozidlá, ktoré sa
rozbiehajú, robia väčší hluk a produkujú
viac splodín. Verím, že sa kompetentní
nad mojimi postrehmi logicky zamyslia a
vykonajú rozumnú nápravu na všetkých
križovatkách v Bratislave.

Filip Stano, Ružinov

Aj cestujúci

bývajú často

nezodpovední
LIST ČITATEĽA
Dnes ráno som sa viezol v autobuse z
práce, keď jednej pani privreli dvere
kabelku. Všetci cestujúci sa začali
poburovať a nadávať na šoféra auto-
busu.
Rád by som upozornil cestujúcich, že
predtým, ako začnú nadávať na šoférov,
mali by si uvedomiť dve základné veci. Tá
prvá je, že podľa prepravného poriadku je
cestujúci povinný stáť od okraja vozovky
najmenej pol metra. Ani raz sa mi nestalo,
že by to niekto ráno dodržiaval. Všetci sa
idú pozabíjať, aby sa dostali do autobusu.
A ak šofér nemá nervy a zastane radšej
kúsok od obrubníka, aby neublížil cestu-
júcim, ľudia hneď začnú hromžiť. A po
druhé, ak zvoní výstražné znamenie, zna-
mená to, že cestujúci je povinný vyprázd-
niť priestor dverí a nie  práve vtedy sa na
zastávke dorozprávať so susedkou a začať
nastupovať! Každý cestujúci by sa doža-
doval hneď svojich práv, no pritom zabú-
da i na elementárne povinnosti. A tej pani,
ktorá sa v autobuse tak vehementne rozču-
ľovala, by som chcel odkázať, že pred-
tým, ako začne na niekoho nadávať, by si
mala aspoň týždeň vyskúšať jazdiť s 18
metrov dlhým a 12 ton ťažkým autobu-
som. Pritom by zistila, že v spätnom
zrkadle nie je vidieť priestor aj za zastáv-
kou a dobiehajúcich ľudí z neďalekého
obchodného centra! Takže najviac nezod-
povedných je práve medzi cestujúcimi.

František Mitana, Ružinov

Nedostatky 

v odpadovom

hospodárstve
LIST ČITATEĽA
V októbri 2005 poskytol bratislavský
magistrát informácie v súvislosti so
separovaním odpadu. Prvá otázka sa
týkala počtu zistených priestupkov za
vyhadzovanie plastových fliaš mimo
nádob a kontajnerov na to určených a
počtu priestupkov za  neseparovanie
odpadu v miestach, kde sú na to vytvo-
rené podmienky. Domnienka uvedená
v septembrovom čísle Bratislavských
novín v článku Neseparujeme odpad,
že tieto čísla sa budú približovať, alebo
rovnať nule, sa, žiaľ, naplnila v Brati-
slave na 100 percent.  
Druhá otázka sa týkala možností odo-
vzdávania chemického odpadu, použitých
žiariviek, mobilných telefónov a batérií
mimo kontajnerov na zmesový odpad.
Všetky tieto položky obsahujú aj nebez-
pečné látky, ktoré nepatria na skládky
komunálneho odpadu alebo do spaľovne.
Na základe poskytnutých informácií je
možné jednoznačne konštatovať, že tieto
možnosti vzhľadom na  počet obyvateľov
Bratislavy nie sú vôbec dostatočné. 
Najzúfalejšia je situácia čo sa týka mož-
ností odovzdávania chemického odpadu -
jedno zberné miesto na celú Bratislavu.
Podobne je to aj s použitými žiarivkami -
5 zberných miest, mobilné telefóny - 2
zberné miesta a veľké domáce spotrebiče
- 7 miest (okresy 1, 4, 5 - žiadne miesto).
Trochu pozitívnejšia situácia je v možnos-
tiach odkladania alkalických a niklo-kad-
miových batérií. Najlepšie je na tom
Mestská časť Staré Mesto - 10 zberných
miest, najhoršie je na tom k počtu obyva-
teľov  Dúbravka, Karlova Ves a Devínska
Nová Ves - spolu 8 miest.       
Aj keby ľudia vedeli, kde je možné tieto
odpady ukladať, nebudú sa tým z drvivej
väčšiny obťažovať. Veď aj tí, ktorí odpad
separovať chcú, by sotva išli vyhodiť
„nejakú plechovku” so zvyškom farby čo
len na vedľajšiu ulicu, ak by tam nejakým
zázrakom bolo zberné miesto, nie to ešte
na druhý koniec sídliska,  alebo dokonca
mesta. A čo ešte tí, ktorí majú problém
urobiť tri kroky bokom, aby napr. papier
hodili do nádoby na to určenej, ak práve
stoja nad kontajnerom na odpad zmesový.
Alebo naopak, ak vychádzajú z domu a
najbližšie zo všetkých kontajnerov stojí
náhodou kontajner na papier, šupnú tam
všetok možný odpad, len nie papier, aby
ušetrili svoje kroky a vzácny čas, ktorý sa
dá podľa nich využiť aj užitočnejšie ako
obetovaním 30 sekúnd denne na separo-
vanie odpadu už v domácnosti.          
Riešenie spočíva v umiestňovaní špeciál-
nych kontajnerov, vedľa už existujúcich
kontajnerov na separovaný odpad (papier,
sklo a plasty), kde by sa hádzalo všetko
vyššie uvedené. Spolu s tým by sa mali
vytvoriť podmienky, aby tieto použité
veci - odpady mohli byť vrátené tam, kde
boli kúpené, alebo kde sa bežne predáva-
jú a to aj z dôvodu zhodnotenia týchto
odpadov, nielen z dôvodu prevencie pred
ich nezákonným ukladaním. Tak to fungu-
je v Španielsku, kde dokonca v obchode s
potravinami je možné hádzať do nádoby
použité malé batérie. Podobne by to malo
byť aj so spomínaným odpadom vrátane
nepotrebných alebo starých liekov.
Tony nebezpečného odpadu z našich sklá-
dok komunálneho odpadu už asi neodstrá-
nime a ten bude časovanou bombou pre
ďalšie generácie. Zostáva aspoň veriť, že
zvolení poslanci v mestských, resp. miest-
nych  zastupiteľstvách sa začnú konečne
viac starať aj o danú problematiku. 

Mgr. Marcel Burkert, Bratislava

Možnosť okúsiť pravú atmosféru Havany
Pre milovníkov miešaných nápojov,
cigár a horúcich latinsko-amerických
rytmov máme dobrú správu: v krát-
kom čase pribudol v centre Bratislavy
už druhý podnik ponúkajúci občer-
stvenie v kubánskom štýle spolu s
atmosférou evokujúcou hlavné mesto
Kuby Havanu. Nájdu ho na Michal-
skej ulici nad Michalskou vežou a volá
sa HAVANA CAFÉ & COCTAIL
BAR.
Priestory s oblúkovými klenbami sú roz-
delené do troch častí, odlišujúcich sa far-
bou stien, pričom v poslednej z nich
možno vidieť ornamentálne bohato zdo-
bený barový pult v štýle chýrnej kubán-
skej reštaurácie Floridita, do ktorej cho-
dieval aj sám Ernest Hemingway. Odka-
zov na kubánsku metropolu možno nájsť
v interiéri veľa, najmä v podobe obrazov
rozvešaných na všetkých stenách, nechý-
bajú ani také drobnosti ako vrtule visiace
zo stropu plniace funkciu ventilátorov,
sošky a svietniky. Atmosféru dopĺňa
latinsko-americká hudba reprodukovaná
v primeranej hlasitosti. K špecifikám
tohto podniku, ktorý stavil na dobrú zába-
vu pre temperamentných ľudí, patrí sku-
točnosť, že tu organizujú aj kurzy salsy a
merende (tanec pôvodom z Dominikán-
skej republiky), Music Night so zamera-

ním na latinsko-americkú hudbu i pon-
delkové párty. 
Ponuka miešaných nápojov a drinkov je
vskutku impozantná, koktaily sú cenovo
prijateľné (pivo je však naopak drahé,
tretinka Zlatého bažanta vás vyjde na 65
korún). Za celkom vtipný nápad pokla-
dáme skutočnosť, že nápojový lístok gra-
ficky pripomína noviny a v hlavičke má
nápis Gaceta del Havana. Jedálny lístok
je zatiaľ skromnejší, podľa slov obsluhu-
júcej čašníčky, mimochodom veľmi
pozornej, ochotnej a milej, sa má ponuka
jedál v najbližších týždňoch rozšíriť. Z
troch polievok uvedených v jedálnom
lístku sme mali možnosť ochutnať iba
dve - Fazuľovú a Hovädzí bujón (zhodne
po 90 Sk), tretiu (Rybaciu) zatiaľ nepo-
dávajú. Z predjedál sme si okrem Teriny
z husacej pečene podávanej na toaste so
šošovicovou omáčkou Foie Gras (220
Sk) vybrali v očakávaní exotických chutí
chobotnicu v paprikovej marináde podá-
vanú s cesnakovo-olivovou majonézou a
olivovým chlebom - Pulpo (235 Sk),
Špenátový šalát s kozím syrom (225 Sk),
Carpacio (225 Sk) a Rucolový šalát
(rucola podávaná s restovaným tuniakom

s píniovými orieškami a caparami - 235
Sk). Z troch druhov rizota sme otestova-
li dve - Dary mora (mäso z mušlí, kala-
márov a chobotníc varené v bielom víne
- 245 Sk) a Arabiata s kuracím mäsom
(205 Sk). Potom prišli na rad hlavné
jedlá: kubánske jedlo pripravené z čier-
nej fazule, ryže a pečeného bravčového
mäsa - Plato Criollo (225 Sk), Grilovaná
chobotnica (305 Sk),  grilované kuracie
prsia spodávané s restovaným čerstvým
špenátom -  Pulárt (325 Sk) a Pfefer
Steak (385 Sk). Všetky uvedené pokrmy
nám chutili, nesklamali naše očakávania,
iba niektoré sa nám zdali trochu presole-
né. Ocenili sme aj drobné pozornosti -
ciabatky servírované s olivovou nátier-
kou ešte pred prinesením polievok a
predjediel a oriešky podávané na koniec. 
Havana Café & Coctail Bar je sympatický
najmä snahou o navodenie autentickej
atmosféry a obsluhou, vytknúť mu možno
dve veci - po prvé, nemá vyhradený vôbec
žiadny priestor pre nefajčiarov, po druhé,
za útratu nie je možné platiť bezhotovost-
ne (kartou). Inak nemáme výhrady...
Naše hodnotenie: ����

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

Predať treba aerolínie, nie letisko
Vo štvrtok, dvanásteho januára, som
bola v Bruseli, len na takzvanú otočku.
Znamená to byť najneskôr o päť hodín
dvadsať na letisku v Ivanke pri Dunaji.
Na to isté letisko sa v optimálnom prí-
pade vrátite večer, hodinu pred polno-
cou. Pochopiteľne sa v „hlavnom meste
Európy“ celý deň zúčastňujete na roko-
vaniach, žiadne prechádzky po meste a
obchodoch. Koniec koncov, nakúpiť sa
dá aj na letisku, kým čakáte na odlet
lietadla. Pravda, ceny sú tu síce tax-
free, teda bez dane, za to dvakrát také
vysoké ako v meste. 
Čože som si to zmyslela za problém?
Vlastne ma naň naviedol súboj dvoch
politikov v televízii. Téma: privatizácia
letiska v Ivanke pri Dunaji. Priznám sa,
že radšej lietam z Viedne. Vstávať
musím rovnako skoro ráno, ale späť sa
vrátim aj skôr. To však nie je jadrom
veci. Podstatou je, že som sa dosiaľ
vždy vrátila v ten istý deň, ale teraz nie!
Pracovníci na letisku v Bruseli, ktorí
pracujú pre Slovenské aerolínie, totiž až
do chvíle odletu o 21.00 h. nevedeli, že
let je zrušený. Nechcem provokovať,
ale zdá sa mi, že začiatkom tretieho ti-

sícročia našim aerolinkám akosi hapruje
softvér. 
Začína sa to už doma v Bratislave. Ráno
nevedia vystaviť miestenku na spiatočný
let v ten istý deň popoludní. Maličkosť?
Trochu nepríjemná pre spotrebiteľa,
cestujúceho, ktorý behaním po odbavo-
vacej hale v Bruseli a státím v rade pred
jediným okienkom stráca najmenej pol
hodiny. Ani jedna spoločnosť lietajúca z
Viedne takýto problém nepozná, vystavia
miestenky tam aj späť, pokiaľ je to v ten
istý deň. Ďalší problém je v toku informá-
cií. Isteže sa aj zahraničným leteckým
spoločnostiam stane, že lietadlo má
meškanie, alebo let je zrušený. Rozdiel je
v tom, že ony o takejto situácii informujú
svojich cestujúcich a robia to včas, teda v
čase, keď sa ešte dačo dá zachrániť.
Napríklad letieť iným spojom. Ak však
dôjde ku „komunikačnému skratu“, a náš
národný letecký dopravca ohlási zrušenie
letu po plánovanom termíne odletu, to je
už neskoro. Je pravda, že cestujúcim
zabezpečia na vlastné náklady večeru,

hotel aj raňajky. Podľa práva by však mali
vrátiť aj časť ceny za letenku. Nikto sa
však nestará, či máte so sebou lieky, ktoré
máte užiť ráno, či máte so sebou veci na
spanie, alebo nebodaj či nemáte neod-
kladné povinnosti hneď na druhý deň
zrána a či ich zmeškaním nevzniknú
poriadne finančné straty... To všetko je už
iba váš problém. Keď si idete vyžiadať
doklad o zrušení letu, dostanete tri riadky
v angličtine a v nich zvýraznené, že išlo o
zlé počasie.  Takže žiadne vrátenie časti
ceny letenky sa nekoná.
Kedysi som pracovala v Ivanke pri Duna-
ji. Viem, že naše letisko prijímalo lietadlá,
keď Budapešť, Viedeň ba i iné letiská boli
zatvorené, lebo tam bola hmla, či dačo iné,
pretože toto letisko má výborné klimatické
podmienky. Zaujímalo by ma - a nielen
mňa - ako dlho bolo naše letisko 12. januá-
ra zatvorené, keď lietadlo s odletom z
Ivanky o 19.30 h. nemohlo vzlietnuť. A
prečo sme sa to dozvedeli až po odlete
posledného lietadla z Bruselu na Viedeň.
Nuž, politici sa hádajú o tom, kto získa
naše domáce letisko. Čo tak radšej preve-
riť úroveň služieb?

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

AD: NAD DEVÍNSKOU CESTOU...
(BN29/2005)
Zo skleníkov a unimobuniek sa nedoz-
vieme nič o poslaní architektúry pre
obyvateľov mesta. Odkedy kancelárs-
ke zakladače na papiere nazývame
architektúrou hodnou niesť názvy po
renesančných umelcoch ako Vila da
Vinci, Botticelli, Michelangelo, Tizian,
Rafaello, Tintoretto a Giorgione?
Myslím, že autori, t. j. architekt a inves-
tor načisto stratili súdnosť a renesančnú
štvrť v ich vizualizácii  zastupuje iba
okolitý lesopark. Takáto skleno-škatuľo-
vá („nová“) architektúra pôsobí na vkus

obyvateľov tohto mesta ako reprezentač-
ná a chce byť vzorom pre kvalitu ich
životného prostredia. Ak existujú trendo-
vé veci, ktoré vznikajú voči jednotvárnej
šedi, ktorou nás roky obklopovala Brati-
slava z čias panelákovej normalizácie a
železobetónových konštrukcií, tak tieto
prebraté trendy sa u nás uplatňujú v ste-
reotypoch a novej jednotvárnosti, ktorá
nesie paralely so socialistickou výstav-
bou.
Zdalo by sa, že nová generácia architek-
tov po novembri 89 mohla vyrastať v
slobode, konečne sa zbavila bremena
šablóny socialistického realizmu. No

zdá sa, že tvorivosť akosi neprišla s
novými materiálmi, ktoré sa k nám
dostali a tak prišla uniformita pohľadu
ako na unimobunky. Pod tlakom inves-
tora a so súhlasom architekta, ktorý to-
mu „verí“, sa šablónovitá kockatosť
požičaná z králikární oblepila súčasnými
ľahkými konštrukciami, farebnými a
priesvitnými materiálmi. Je to uniformi-
ta šitá na mieru dneška. Dnes ešte stále
potrebujeme byť presvedčovaní, že
nikde nie je chyba, že to iba zle vidíme.
To preto, že sami sme sa to v našom
okolí nestihli naučiť. Veď kedy aj...?

Vlado Šindelář, Bratislava

Bratislavská architektúra je uniformná

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Tel./fax: 02/4591 4046

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

0905 234 615 � 4363 8184
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Plánujú stavať

dve futbalové 

ihriská
KARLOVA VES
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
plánuje v tomto roku výstavbu dvoch
futbalových ihrísk. Obe by mali byť
situované v už existujúcich školských
areáloch.
V školskom areáli na Karloveskej 3 by
malo byť vybudované futbalové ihrisko s
umelým povrchom, v priestoroch škol-
ského ihriska na Základnej škole Ale-
xandra Dubčeka na Majerníkovej ulici
by malo vyrásť minifutbalové ihrisko a
umelá ľadová plocha. Ako uviedol vedú-
ci školského oddelenia karloveského
miestneho úradu Roman Csabay, problé-
mom je, že mestská časť zatiaľ nemá
peniaze na spolufinancovanie výstavby.
„Peniaze síce boli zapracované do ná-
vrhu rozpočtu na tento rok, ten však na
decembrovom zasadnutí zastupiteľstva
prerokovaný nebol. Keďže návrh roz-
počtu nezískal by potrebný počet hlasov,
starosta ho z rokovania stiahol. Opätovne
by sa mal prerokovávať na zasadnutí
zastupiteľstva začiatkom februára,“ po-
vedal R. Csabay. Hneď, ako bude rozpo-
čet prijatý, začne sa s výstavbou. Mini-
ihrisko by malo byť vybudované do
dvoch mesiacov, ďalšie dva projekty by
sa mali zrealizovať do konca roka.
Výstavba a rekonštrukcia školských
ihrísk by mala stáť 29,5 milióna. Finan-
cie by okrem mestskej časti malo poskyt-
núť aj ministerstvo školstva, Slovenský
futbalový zväz, Fond telovýchovných a
športových zariadení a sponzori.
Mestská časť plánuje v tomto roku zre-
konštruovať aj niektoré materské a
základné školy za deväť miliónov korún.
Plánované opravy zahŕňajú rekonštruk-
cie sociálnych zariadení, rozvodov
ústredného kúrenia, výmenu regulač-
ných a odvzdušňovacích ventilov, výme-
nu poškodených radiátorov, výmenu
okien, opravu striech a podobne. Rekon-
štruovať by sa mali Základná škola a
gymnázium Tilgnerova, Základná škola
Karloveská 32 a Karloveská 61, Základ-
ná škola Alexandra Dubčeka a materské
školy na uliciach Borská, Ľudovíta
Fullu, Adámiho, Kolískova a Pod Rov-
nicami. (brn, sita)

Integrovanú

dopravu zavedú

už v roku 2007
BRATISLAVA
Systém integrovanej dopravy na úze-
mí Bratislavy a Bratislavského samo-
správneho kraja sa pravdepodobne
uvedie do praxe v druhom polroku bu-
dúceho roku.
Vlani v júli vznikla obchodná spoločnosť
Bratislavská integrovaná spoločnosť
(BID), ktorej zriaďovateľom je Brati-
slavský samosprávny kraj (je v nej 65-
percentným podielnikom) a mesto Brati-
slava (35-percentný podielnik). Úlohou
tejto spoločnosti je realizácia kvalitnej
dopravy za rozumnú cenu na území Bra-
tislavy a Bratislavského samosprávneho
kraja, pri ktorej budú môcť cestujúci s
použitím jedného druhu cestovného líst-
ka využívať všetky druhy verejnej dopra-
vy - teda osobné vlaky Železničnej spo-
ločnosti Slovensko (ZSSK), autobusy
Slovenskej autobusovej dopravy (SAD)
Bratislava a prostriedky mestskej hro-
madnej dopravy. Jedným z cieľov zave-
denia tohto systému je zefektívniťdopra-
vu, čo sa má zabezpečiť tým, aby po
paralelných trasách nejazdili vozidlá rôz-
nych dopravcov.
Jedným z prvých krokov k zavedeniu
Bratislavskej integrovanej dopravy bola
prvá koordinačná porada, ktorá sa usku-
točnila minulú stredu. Zástupcovia
Dopravného podniku Bratislava, SAD
Bratislava a ZSSK sa dohodli, že pripra-
via podklady, na základe ktorých bude
možné posúdiť rozsah a spôsob vytvore-
nia integrovanej dopravy na území Brati-
slavského samosprávneho kraja a Bratis-
lavy. Všetky zúčastnené subjekty sú
obchodnými spoločnosťami, sú teda zain-
teresované na tom, aby dosahovali zisk, v
súčasnosti sú vytvorené aj podmienky na
financovanie takejto dopravy. 
Podľa konateľa spoločnosti BID Petra
Klučku je reálnym termínom na zavede-
nie integrovaného dopravného systému
druhý polrok roku 2007. Už do začiatku
druhého polroka tohto roka by sa mal
spustiť pilotný projekt fungovania inte-
grovanej dopravy na trasách, kde v súčas-
nosti existujú súbežné linky rôznych dru-
hov dopráv. Ide napríklad o Marianku,
Chorvátsky Grob, Devínsku Novú Ves,
Dunajskú Lužnú a podobne. Okrem toho
bude do spustenia systému potrebné
vykonať veľa práce  v tarifnej oblasti, ale
aj v oblasti spravodlivého prerozdelenia
tržieb medzi jednotlivými dopravcami.
Cieľom je, aby občania mohli cestovať s
použitím jedného cestovného lístka (čipo-
vej karty na viacnásobné použitie, ale aj
jednorazového cestovného lístka). 
Vytvorenie integrovaného dopravného
systému má ešte jeden aspekt: občanovi
ponúkne alternatívu k individuálnej
doprave, ktorej podiel na celkovom počte
prepravených osôb sa z roka na rok zvy-
šuje, keď stále viac ľudí cestuje najmä za
prácou autom. (juh) 

BRATISLAVA
Na prelome rokov je vhodné pozrieť sa,
na čo a ako sa v Bratislave budú míňať
peniaze z verejných rozpočtov samo-
správ v roku 2006. Vhodnejšie by však
bolo verejne diskutovať a debatovať
ešte pred prijímaním rozpočtov mest-
ských častí, hlavného mesta a samo-
správeho kraja. 
Mojím cieľom je otvoriť verejnú debatu o
tom, koľko, ako a na čo sa míňajú verejné
peniaze. Nie je to cieľ sám osebe. Je to
však cesta, ktorá môže viesť k poctivosti,
k verejným úsporám, k lepším verejným
službám a vo všeobecnosti k našej ekono-
mickej slobode. Veď ide o míňanie našich
daní. Dane by predsa mali byť nízke a ich
využitie by malo byť efektívne.
V rozpočte Starého Mesta väčšina peňazí
- takmer polovica - pochádza od občanov
z dane z príjmu a z miestnych daní. Z pre-
daja nehnuteľností mesta a z ich prenájmu
je asi pätina príjmov a rovnako veľa je zo
štátneho rozpočtu, teda z ďalších daní a
poplatkov od občanov. Použitie našich
peňazí je z veľkej časti vopred určené
podľa rôznych zákonov a povinností
obce. Peniaze zo štátneho rozpočtu sú
vopred určené na to, aby obec v mene
štátu zabezpečovala najmä základné
školy, matriku a sociálnu starostlivosť.
Obec nemôže väčšinu našich peňazí, ktoré
spravuje, použiť na iný účel, ako je opra-

va ulíc, zeleň, kultúrne aktivity a na ďalšie
úlohy podľa zákona. Veľký rozdiel je však
v tom, ako účelne ich používa a koľko a
na čo zo svojich povinností rozdelí. A o
tom poriadna verejná diskusia nikdy
nebola. 
Na úradovanie Starého Mesta vrátane
odmien poslancov ide spolu celá štvrtina
našich peňazí. Napriek tomu, že úrad je
taký drahý, mnohé úradné služby sa naku-
pujú aj od súkromných dodávateľov, na-
príklad právne služby či správa obecných
priestorov. Viaceré výdavky sú zasa spor-
né. V minulosti to bola výstavba tzv. inte-
gračného kopčeka na nábreží Dunaja,
ktorý mal zviditeľniť predstaviteľov sa-
mosprávy. Dnes sú to propagačné akcie
ako Korunovačná Bratislava alebo noviny
miestneho úradu. Zatiaľ najdrahší výda-
vok na propagáciu predstaviteľov samo-
správy je miestna televízia. Aj preto nie-
ktorí poslanci rozpočet nepodporili.
Verejne nebol diskutovaný ani spôsob,
ako sa využíva obecný majetok. Pritom
zastupiteľstvo odmietlo prijať záväzné
pravidlá, podľa ktorých by sa mali pride-
ľovať obecné byty. Rovnako nemá
záujem stanoviť pravidlá na prenájom a
predaj obecného majetku. Je tak veľmi
pravdepodobné, že obec získala a dodnes
získava za zverený verejný majetok o
dosť menej peňazí, ako by mohla. 
Verejná kontrola môže priniesť úspory

pri výkone verejných služieb. Jasné pra-
vidlá a verejná kontrola by znamenali aj
vyššie príjmy z majetku obce. Úspory a
zrušenie výdavkov, ktoré neslúžia obča-
nom, ako aj vyššie príjmy z majetku
budú potom môcť naozaj slúžiť obča-
nom. Dnes chýbajú peniaze v školách.
Chýbajú aj peniaze na sociálne účely.
Staré Mesto má najvyšší podiel starých
oslabených občanov. Teraz v zime je
viditeľnejší aj problém ľudí bez domova,
ktorí sa najviac zdržujú v centre mesta.
Peniaze na ruku tu nepomôžu, ani keby
ich bolo koľkokoľvek. Dnešnému verej-
nému sociálnemu systému chýbajú
aktívne programy na motiváciu a zvýše-
nie vlastnej zodpovednosti týchto ľudí.
Aj iné verejné služby sú zrelé na zlepše-
nie. Treba napríklad spružniť stavebné
konanie, ochraňovať občanov pred agre-
sívnymi vodičmi, či viac opravovať ulice
mesta. 
Každý verejný rozpočet si preto zasluhuje
verejnú pozornosť. Keď sa na úrade pri-
pravuje, keď sa do neho zasahuje politic-
ky, keď sa schvaľuje v zastupiteľstve a aj
keď sa podľa neho peniaze míňajú. V tom
vidím úlohu bratislavských poslancov aj
aktívnej verejnosti. Chcem veriť, že v
roku 2006  sa budeme o naše peniaze
zaujímať viac. Peter Tatár (OKS), 

poslanec Sarého Mesta 
a Bratislavského samosprávneho kraja

Vieme, čo dostávame za naše peniaze,

ako samospráva míňa verejné financie?

Zdravotné a sociálne služby doma
� Odborné ošetrovanie
� Liečebná rehabilitácia
� Opatrovanie

Harris Slovakia, a.s., Haanova 26, 851 04 Bratislava

Tel./fax: 6224 5607 www.harisslovakia.sk

Všade dobre, doma najlepšie!
Prijmeme pracovníčky.

Spracujem
jednoduché a podvojné

účtovníctvo

Tel.: 0905 807 807
www.webpark.sk/chmelar

Mesto Bratislava začne formulovať novú

komplexnejšiu parkovaciu politiku
BRATISLAVA
Keďže situácia s parkovaním najmä v
centre Bratislavy je čoraz kritickejšia,
mesto hľadá východisko v tvorbe novej
parkovacej politiky, ktorou sa nedávno
zaoberalo aj mestské zastupiteľstvo.
Návrh postupu pri tvorbe koncepcie par-
kovacej politiky na území mesta pripravila
spoločnosť Mestský parkovací systém.
Tento materiál okrem sformulovania cie-
ľov parkovacej politiky obsahuje aj návrh
na zriadenie parkovacích zón, ktoré by
umožnili rozdelenie mesta pre potreby jed-
notnej mestskej parkovacej politiky. Jeho
podstatou je návrh na využitie poznatkov
získaných pri prevádzkovaní prvej zóny
kontrolovaného parkovania v mestskej
časti Bratislava - Staré Mesto a rozšírenie
podobného spôsobu organizovaného par-
kovania na širšie územie centra mesta.

Návrh rozčleňuje mesto na historické
jadro, do ktorého je zákaz vjazdu s výnim-
kou vjazdu na osobitné povolenie a parko-
vanie je možné iba na presne určených
miestach a vo vnútri objektov, a na niekoľ-
ko zón. Zóna A1 je vlastne súčasnou
zónou s kontrolovaným parkovaním, ktorú
prevádzkuje Bratislavská parkovacia služ-
ba. Zóna A2 je vymedzená oblasťou vo
vnútri vnútorného dopravného okruhu
(Štefánikova - Staromestská - Vajanského
nábrežie - Pribinova - Košická - Prievozs-
ká - Karadžičova - Legionárska - Šanco-
vá). Zóna B - Palisády je oblasť ležiaca na
západ od Štefánikovej ulice, zahŕňajúca
územie okolo ulice Fraňa Kráľa, Palisád a
nábrežia od tunela po Nový most. Zóna C1
- Mlynské Nivy je oblasť na východnej
strane vnútorného dopravného okruhu
(Trnavská - Jégého - Miletičova - Plyná-

renská - Prístavná - Pribinova - Karadžičo-
va - Legionárska). Zóna C2 - Vajnorská
zahŕňa územie ležiace okolo Vajnorskej
ulice od Šancovej po  Tomášikovu ulicu. 
Návrh ďalej ráta s vytvorením tzv.
okrskových centier v územiach, kde
narastá prevaha komerčných aktivít nad
rezidenčnými. Zohľadňuje existenciu
obytných oblastí, kde regulácia (spoplat-
nenie) uličného parkovania nie je vzhľa-
dom na dominanciu obytnej funkcie
vhodná. Pokiaľ ide o rekreačné oblasti
(Železná studnička, Koliba - Kamzík,
Petržalka - nábrežie, Sad J. Kráľa, Podu-
najská hrádza od Nového mosta po
mestskú časť Čunovo a Vodné dielo
Čunovo), regulácia parkovania by sa
mala riešiť lokálne. Návrh obsahuje aj
zásady riešenia statickej dopravy v jedno-
tlivých mestských častiach. (juh)

Nedostatok parkovacích miest v centre mesta riešia niektorí motoristi na úkor chodcov. FOTO - Oto Limpus
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Poklopy sa zrejme budú kradnúť naďalej,

polícia je zatiaľ proti zlodejom bezmocná
BRATISLAVA
Medzery, ktoré má slovenská legislatí-
va, sa nás dotýkajú dennodenne. Zákon
napríklad krádež kanálového poklopu
chápe ako čin, ktorý si ani nezaslúži,
aby ho polícia evidovala, jeho dôsledky
však môžu byť rozsiahle.
Mohol by o tom vypovedať osemdesiat-
triročný pán Alexander z Bratislavy, ktorý
pre chýbajúci kanálový poklop ešte v
októbri utrpel ťažké zranenia. Zlomil si
niekoľko rebier a utrpel väčšiu tržnú ranu
na nohe. Podľa hovorkyne krajského ria-
diteľstva polície Silvie Mihálikovej vyše-
trovanie prípadu ešte stále pokračuje.
Viac šťastia mali policajti na Námestí slo-
body v auguste, kde ukradnutý kryt kaná-
la ešte v ten istý deň našli.
Podľa informácií Bratislavských novín
je nádej na dolapenie vinníka malá práve
preto, lebo samotnú krádež poklopu pre
jeho relatívne nízku cenu zákon vníma
len ako priestupok. Dochádza tu však k
dileme, na ktorú upozorňuje aj hovorca
mestskej polície Peter Pleva. Okrem krá-
deže, ktorú zákon bagatelizuje, je tu
samotný fakt odstránenia poklopu, ktorý
má chrániť chodcov i motorové vozidlá.
V prípade, ako je napríklad zranenie
pána Alexandra, sa zlodej dopustil aj
ublíženia na zdraví. Ak do nezakrytej
šachty vletí auto, čo spôsobí haváriu, ide
už o trestný čin všeobecného ohrozenia.
P. Pleva uvádza, že v meste týždenne
zmizne jeden až dva poklopy.

Zlodeji ich nosia do zberných surovín.
S. Miháliková uvádza, že o chýbajú-
com poklope policajti informujú správ-
cu komunikácie a sankcionujú cestný
správny orgán, zároveň však informuje,
že v rámci výkonu služby kontrolujú
zberné suroviny. Tie totiž nesmú a ani
nevykupujú liatinové kryty kanálov -

zberači druhotných surovín si však s
deravým zákonom dávno poradili a do
zberní ich nosia rozbité. A preto sa bez
výsledkov končia aj razie, ktoré nieke-
dy v zberniach polícia urobí, ak sa v
jednej lokalite naraz stratí viacero kaná-
lových krytov. (gub)

FOTO - Oto Limpus

Zamyslenie nad medenou pavučinou,

alebo čudná výmena trolejového vedenia
LIST ČITATEĽA
Od detstva ma akousi magickou silou
priťahovala spleť lesklých medených
drôtov nad traťami trolejbusov a elek-
tričiek. Postupom času tento záujem
prerástol do štúdia literatúry a hlbšieho
zoznamovania sa s problematikou. Sú
to veci natoľko zaujímavé, že by si to
nezainteresovaný nepomyslel.
K tomuto zamysleniu ma priviedol pohľad
na to, ako sa na električkovej trati v Karlo-
vej Vsi rekonštruuje trolejové vedenie na
menej hodnotný typ.
Nechcem zaťažovať čitateľov odbornými
podrobnosťami, ale len v stručnosti: Typ
trakčného vedenia, ktoré sa v Karlovej Vsi
v súčasnosti likviduje, sa nazýva reťazov-
kové. Tento typ vedenia používajú železni-
ce na celom svete, používa sa na tratiach
TGV, ICE, Shinkansenu a iných vysokorý-
chlostných vlakov. Tento typ konštrukcie
trolejového vedenia zaručuje najlepšie
geometrické parametre vedenia, najmen-
šiu pravdepodobnosť strhnutia zberača,
najmenšie a najrovnomernejšie opotrebo-
vanie zberacích líšt a tak ďalej. V meste
Liberec majú takúto konštrukciu trakčné-
ho vedenia aj v mestskej zástavbe (ak by sa
niekomu Liberec zdal málo západným a
málo vzorovým, môžem pokračovať a me-
novať Stuttgart či Heilbrunn) a od čias vy-
budovania reťazovkového vedenia ne-
riešili ani jeden prípad strhnutia zberača.
Preto ma rekonštrukcia trakčného vedenia
na systém pružného závesu s prídavným
lanom (delta záves) veľmi prekvapil.
Prečo sa likviduje niečo, čo je staré neja-
kých 10 rokov, stálo pár desiatok miliónov
korún a mohlo ešte pohodlne slúžiť nie-
koľko desiatok rokov? Prečo sa investuje
6,5 milióna korún do náhrady menej kva-
litným systémom namiesto toho, aby sa
pravidelne vykonávala bežná údržba,
ktorá je bez marginálnych nákladov, preto-

že pracovníci údržby vrchného vedenia sú
v práci tak či tak a mali by si plniť svoje
pracovné povinnosti? Nebude to náhodou
tým, že niekto dostal za pridelenie zákazky
pekné všimné, zatiaľ čo za údržbu v rámci
svojich pracovných povinností by nič
nekvaplo? Argumentácia zodpovedných
pracovníkov Ing. Paru a Ing. Haluzu o
tom, že potrebujú špeciálne vozidlo a špe-
ciálne náhradné dielce na údržbu reťazov-
ky, je scestná, odvážim sa otvorene pove-
dať, že klamlivá. To vozidlo už majú a
náhradných dielcov na reťazovku, ktoré by
neboli zhodné s náhradými dielcami na iný
typ vedenia, je absolútne minimum.
V týchto súvislostiach mi nedá nespome-
núť si, že v trolejovom vedení v Bratisla-
ve sa vöbec dejú čudné veci. Každý, kto
navštívil napríklad Švajčiarsko a zaujímal
sa aspoň úchytkom o tamojšiu elektrickú
mestskú dopravu, si akiste všimol, že
tamojšie trolejbusy cez výhybky a križo-
vatky na trakčnom vedení prechádzajú
tak, že okolitú dopravu vôbec nebrzdia.
Samozrejme, pred rokom 1989 sme boli
odkázaní na to, čo bolo k dispozícii v
socialistickom tábore, aj keď napr. Plzeň
či Zlín (vtedy Gottwaldov) si aj vtedy
dokázali vymôcť dodávky švajčiarskych
armatúr a ich licenčnú výrobu pre vlastné
potreby. Dnes však sú k dispozícii armatú-
ry, ktoré umožňujú trolejbusom prechá-
dzanie takýchto miest plnou prevádzko-
vou rýchlosťou.
Mesto Bratislava ich však z akýchsi podiv-
ných dôvodov proste nepoužíva. Ako prí-
klad uvediem, že dnes sa dajú nakúpiť v
ČR armatúry firmy Elektroline pre rých-
losť 50 km/h a touto rýchlosťou sa po nich
aj môže jazdiť. Bratislava nakupuje arma-
túry zn. ESKO, ktoré majú povolenú rých-
losť 40 km/h a tú ešte pracovníci rezortu
technickej infraštruktúry svojvoľne obme-
dzujú na 30 či dokonca 20 km/h. Bratisla-

va napr. nepoužíva elektricky stavané kríže
výhybiek z prostého dôvodu, že stavba a
údržba trolejového vedenia nie je schopná
ich udržiavať v riadnom technickom stave.
Chyba však nie je v technických zariade-
niach - v iných mestách to bez problémov
ide. Výhovorky na vyššiu cenu a nároč-
nosť na údržbu znejú akosi komicky. Cena
je po prepočte na životnosť a spoľahlivosť
výhodnejšia pri kvalitnejších armatúrach a
nie sú vari pracovníci stavby a údržby
trakčného vedenia platení za to, aby praco-
vali? Prečo sa ustupuje ich lenivosti a
nekvalifikovanosti a nakupujú sa a inšta-
lujú armatúry, pri ktorých najdôležitejším
kritériom je bezúdržbovosť? Prečo sa aj
to málo, čo sa v Bratislave obnovuje,
neobnovuje tak, aby to malo nejakú pers-
pektívu do budúcnosti? Prečo o použi-
tých armatúrach pri rekonštrukciách
nerozhoduje rezort prevádzky a techniky,
ktorého vodiči budú po rekonštruovanom
vedení jazdiť, ale rezort technickej infra-
štruktúry, ktorému je, samozrejme, úplne
jedno, aké budú dosahy výberu techniky
na jazdu prostriedkov MHD?
Prečo, okrem iného, pri všetkých rekon-
štrukciách trakčného vedenia (výmeny
výhybiek, križovatiek), ktoré navykonáva
externá firma, vyzerá výsledok pravidelne
tak, ako keby opravu vykonávali osoby,
ktoré nemajú ani poňatia o zásadách stav-
by trakčného vedenia?
Prečo vedúci prevádzky pevných trak-
čných zariadení Ing. Para dokáže na od-
bornú otázku odpovedať len spŕškou na-
dávok (autor môže dokumentovať)?
Prečo majú Bratislavčania trpieť za šlen-
driánstvo a nekvalifikovanosť v doprav-
nom podniku a zbytočne sa plaziť za tro-
lejbusmi zdržujúcimi premávku?

Igor Jeřábek, Bratislava
Autor sa zaoberá problematikou 

trakčného vedenia trolejbusov.
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Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, že 
Ministerstvo životného prostredia SR 

zastavilo konanie  k navrhovanej činnosti
Polyfunkčný objekt 

Dunajská ulica, Bratislava,
navrhovateľ ARON Consulting, s.r.o., Nitra,

nakoľko navrhovaná činnosť sa nebude realizovať
v zmysle zámeru, ktorý bol predložený podľa záko-
na NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vply-
vov na životné prostredie v znení zákona č.
391/2000 Z. z.

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, že 
Ministerstvo životného prostredia SR upustilo 

od požiadavky vypracovania správy o hodnotení
navrhovanej činnosti 

Polyfunkčný komplex TRINITY,
ktorej navrhovateľom je Tri veže, a.s., Bratislava.
V ďalších krokoch procesu posudzovania bude
správu o hodnotení nahrádzať zámer uvedenej čin-
nosti. Do zámeru je možné nahliadnuť, robiť si z
neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zho-
toviť kópie v dňoch od 20.12.2005 do
19.1.2005 na prízemí Magistrátu hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, Primaciálne námes-
tie 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. V spolupráci s navrhovateľom bude zvo-
lané verejné prerokovanie zámeru.

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, že 
navrhovateľ PRESSBURG CENTRUM, a.s., 

Bratislava predložil správu o hodnotení 
navrhovanej činnosti
J&T CENTER

Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť v dňoch
od 27. 12. 2005 do 24. 1. 2006 na prízemí
budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciál-
ne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko
doručiť Ministerstvu životného prostredia SR, odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám.
Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 do 14. 2.
2006.
Miestom realizácie navrhovanej činnosti sú  pozemky s
parc. číslami 9134/3, 5, 25, 42, 43, 44, 45, 46, 54, 57,
58; k.ú. a MČ Bratislava - Staré Mesto, územný obvod
Bratislava I. Zo severnej strany je širšie dotknuté územie
vymedzené dopravnou komunikáciou na Landererovej
ulici, zo západnej strany komunikáciou na ulici M. Čule-
na, z juhu komunikáciou na Pribinovej ulici a z východnej
strany objektom výškovej budovy Pressburg centrum a
ďalej areálom tlačiarne spoločnosti Versus, pričom novo-
navrhovaná výstavba je situovaná západne od budovy
Pressburg centrum.
Účelom navrhovanej činnosti je prestavba existujúceho
objektu výškovej budovy Pressburg centrum a výstavba poly-
funkčného súboru v zóne J&T CENTER s uplatnením základ-
nej funkcie občianska vybavenosť - administratíva, obchod,
služby a doplňujúcej funkcie bývania. Navrhované aktivity sú
posudzované v dvoch variantoch. Nasledovné údaje uvede-
né v zátvorkách - variant 1/ variant 2: byty (spolu 462 b.j./
462 b.j.), občianska vybavenosť (17 695 m2/ 17 695 m2),
administratíva (40 708 m2/ 53 746 m2), hotel (160 lôžok/
neuvažuje sa s výstavbou hotela). Navrhovaný počet parko-
vacích stojísk pre obidva varianty je 1917 parkovacích sto-
jísk v podzemných podlažiach objektov.
Predpokladaný rok začatia výstavby: 3Q/2004

(začiatok rekonštrukcie objektu Pressburg centrum)
Predpokladaná doba výstavby: 4Q/2010

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, že 
navrhovateľ Ing. arch. Ivan Kubík, Bratislava

predložil zámer 
Polyfunkčný areál Centrál,

Bratislava
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 9. 1.
do 30. 1. 2006 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Minister-
stvu životného prostredia SR, odbor posudzovania
vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra
1, 812 35 Bratislava 1 do 3. 2. 2006.
Miestom realizácie zámeru je  pozemok s parc. č.10 555,
10 550/1, 10 550/2, lokalita navrhovanej činnosti je
situovaná v severozápadnom rohu mestskej časti Ružinov,
v tesnej blízkosti s hranicou s mestskými časťami Nové a
Staré Mesto; v k. ú. Nivy, MČ Bratislava - Ružinov, územ-
ný obvod Bratislava II. Juhovýchodnú hranicu predstavuje
Jelačičova ulica, severovýchodnú Miletičova ulica a seve-
rozápadnú Metodova ulica. Juhozápadnú hranicu pred-
stavuje oplotenie areálu Gymnázia Metodova.
Účelom navrhovaného zámeru je riešenie vplyvu odstráne-
nia chátrajúcej stavby bývalých kúpeľov Centrál. Na ich
mieste navrhovateľ uvažuje vybudovať nákupné centrum,
bytové domy, administratívne priestory, obytné domy s rezi-
denčným (prechodným) typom ubytovania, hotel a pod-
zemné garáže (s cca 2 000 stojiskami) v novovytvorenom
priestore. Súčasťou riešeného územia bude aj wellness
centrum s krytým plaveckým bazénom, ktoré zachová tra-
díciu tohto miesta, kde boli v minulosti mestské kúpele. 
Predpokladaný rok začatia výstavby: IV. kvartál 2006 
Začiatok prevádzky: IV. kvartál 2009

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

predložil zámer
Bratislava Business Center V,

Blok D, Bratislava
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 9. 1.
do 30. 1. 2006 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Ministerstvu
životného prostredia SR, odbor posudzovania vply-
vov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava 1 do 2. 2. 2006.
Miestom realizácie zámeru je  pozemok s parc. č. 9 363,
21 815, 21 844/2, 15 359/1, lokalita navrhovanej čin-
nosti je situovaná do severovýchodného rohu križovania
Plynárenskej ulice a Mlynských nív; v k. ú. Nivy, MČ Bra-
tislava - Ružinov, územný obvod Bratislava II.
Účelom navrhovaného zámeru je dostavba komplexu
administratívnych budov označovaných Bratislava Business
Center V (BBC V) - Absolute Business Center - blok D. V
súčasnosti sú tu vybudované dve časti tohto centra s pôdo-
rysom v tvare L, ktoré obklopujú átriové nádvorie otvorené
smerom na Plynárenskú ulicu. Tretiu stranu nádvoria vytvá-
ra zadná stena budovy bývalého Ústavu mikrobiológie Slo-
venskej akadémie vied. Odstránením tejto stavby a jej
nahradením administratívnou budovou v štýle celého BBC
V bude ukončená výstavba tohto administratívneho centra. 
Blok D administratívneho centra bude pozostávať z:
- viacpodlažnej administratívnej budovy (s dvomi podzem-
nými a 14 nadzemnými podlažiami) s celkovou prenají-
mateľnou plochou 10 000 m2, 
- z parkovísk so 69 stojiskami, 
- podzemnej garáže (2 PP) so 102 stojiskami. 
Predpokladaný termín začatia a ukončenia výstavby:

cca 07/2006 - 11/2007

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, že 
navrhovateľ Architekti B.K.P.Š., s.r.o., Bratislava

predložil zámer 
Dostavba SNG - objekt SO-07 

Nový Depozit - novostavba
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 9. 1.
do 30. 1. 2006 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Minister-
stvu životného prostredia SR, odbor posudzovania
vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra
1, 812 35 Bratislava 1 do 2. 2. 2006.
Miestom realizácie zámeru je  pozemok s parc. číslom
250/1, 248/2, 249, 252 v areáli SNG na Riečnej ulici,
k.ú. a MČ Bratislava - Staré Mesto, územný obvod Brati-
slava I. Zo severu ohraničuje dotknuté územie parčík na
Paulínyho ulici, južnú hranicu tvorí jestvujúci objekt SNG
(objekt Vodných kasární), zo západu administratívny
objekt SNG na Riečnej ulici, z východu pasáž medzi hote-
lom Carlton a areálom SNG.
Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie budovy
nového Depozitu  Slovenskej národnej galérie (SNG) s pri-
slúchajúcimi parkovacími stojiskami. Vytvorí sa vhodný prie-
stor pre uskladnenie  zbierok SNG na Rázusovom nábreží.
Budova navrhovaného Depozitu bude pozostávať zo 6 nad-
zemných podlaží a 2 podzemných podlaží, na ktorých budú
umiestnené podzemné garáže. Objekt bude obsahovať 1
850 m2 skladovacích priestorov pre uskladnenie umeleckých
obrazov. Celkový počet parkovacích stojísk v podzemných
garážach je vo Variante I. - 35, vo Variante II. - 40.
Predpokladaný termín začatia výstavby: 05/2007 
Predpokladaný termín začiatku prevádzky: 09/2008
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Boli a sú spätí

so zemou 

a Bratislavou
BRATISLAVA
Históriu novovekej Bratislavy netvori-
li len tri etniká - Slováci, Nemci a
Maďari, existovali tu aj menšie komu-
nity, ktoré sa nezmazateľne zapísali do
vývoja mesta. Jednou z nich bola bul-
harská komunita.
Dodnes tu existuje, a napriek tomu, že si
ju každodenne neuvedomujeme, jej akti-
vity sú obdivuhodné. Smerujú nielen k
udržaniu krajanského povedomia, ale aj k
životu Bratislavy a dokonca aj k jej
medzinárodnému renomé. Napríklad
Pôvodný kultúrny zväz Bulharov a ich
priateľov na Slovensku je súčasťou európ-
skych krajanských štruktúr, kde prezentu-
je práve Bratislavu. 
Príchod Bulharov do Bratislavy sa viaže
na koniec devätnásteho storočia. Prichá-
dzali ako známi a vyhľadávaní produ-
centi ovocia, kvetín, zeleniny, ale aj ako
študenti. Bulharské gymnázium v Brati-
slave má za sebou už desaťročia existen-
cie. Už v roku 1902 však mali svoj spolok
orientovaný skôr ako roľnícke družstvo.
Ich existencia na okrajoch Bratislavy, kde
mali záhradky, sa zachovala aj v názve
hlavnej ulice Trnávky, našli ste ich však vo
všetkých okrajových štvrtiach. Pôvodný
zväz Bulharov oživil svoju činnosť v roku
1969, pre bratislavskú verejnosť pripravu-
je prakticky každý mesiac nejakú udalosť
v Bulharskom kultúrnom stredisku na
Jesenského 9. Milovníci tradícií by si tu
iste prišli na svoje aj na deň svätého Valen-
tína - v bulharskej kultúre je totiž tento deň
zasvätený viniču a tak sa bude aj za účasti
kňaza v bulharskom kultúrnom stredisku
rituálne posväcovať prvý krok vinohradní-
ka, strihanie viniča. (gub)

Garáže Mamut postavia ešte tento rok,

v budúcnosti by mal nad nimi stáť hotel
STARÉ MESTO
Už v najbližších týždňoch by sa mala v
priestore pri Starej sladovni začať
výstavba garáží Mamut, ktoré pod-
statne zlepšia kritickú situáciu s par-
kovaním v tejto lokalite.
Výstavba garáží je súčasťou širšieho
zámeru vybudovať v týchto miestach
moderný hotel. Ako nám povedal Vladi-
mír Vršanský, riaditeľ Ateliéru obchodu
a cestovného ruchu, ktorý projekt pripra-
vuje, tento zámer existuje už od roku
2002. „Cieľom je pozdvihnúť toto úze-
mie na úroveň zodpovedajúcu tomu, že
je v centre mesta,“ konštatoval.
Parkovacie garáže budú plniť funkciu
verejného parkoviska. Budú mať tri
podzemné podlažia a budú mať kapaci-

tu 264 parkovacích miest. Súčasťou
tejto stavby je aj vybudovanie definitív-
neho hospodárskeho vstupu do existujú-
cich priestorov Starej sladovne i do za-
mýšľaného hotela. Vjazd do garáží je
navrhnutý z Cintorínskej ulice, výjazd z
nich do Ferienčíkovej ulice. Kým sa
nezačne s výstavbou hotela, na parkova-
nie bude slúžiť aj „prízemie“ garáží na
úrovni terénu. Garáže budú nadštan-
dardne vybavené, okrem schodísk bude
do nich zabezpečený prístup aj výťah-
mi, budú monitorované kamerovým
systémom a budú v nich aj verejné WC.
Výstavba garáží je naplánovaná na asi
deväť mesiacov, čo znamená, že dokon-
čené by mali byť ešte v tomto roku.
„Kapacita garáží bude dostatočná pre

potreby Starej sladovne a budúceho
hotela,“ povedal nám V. Vršanský,
podľa ktorého v nich ostane miesto aj
pre verejnosť. Ako dodal, osvedčená
technológia, ktorá sa použije pri
výstavbe, garantuje úplnú bezpečnosť
okolitých budov a akékoľvek obavy z
ich prípadného poškodenia sú bezpred-
metné. Všetky konštrukcie budú di-
menzované tak, aby boli pripravené
uniesť aj budúcu nadstavbu hotela.
Podľa V. Vršanského sa príprava hotela
plánuje tak, aby sa jeho výstavba mohla
začať krátko po dokončení garáží
Mamut. „Výstavba hotela pritom nebu-
de mať na prevádzku garáží žiadny
vplyv,“ dodal. (juh)

VIZUALIZÁCIA - AOCR

Dáme do prenájmu 
atraktívne obchodné 

priestory v OD CENTRUM
Tel.: 0905 265 237

Last minute 
v Hippokratesovi
V Hippokratesovi ponúkajú od januára vtipný
spôsob, akým si môžete kúpiť liečebné a
kúpeľné  procedúry za veľmi nízku cenu. Zate-
lefonujte do Hippokratesa a objednajte sa na
voľné termíny na najbližšie dva  dni. Povedzte,
že chcete last minute termín. Takto získate last
minute cenu, ktorá je mimoriadne výhodná.
Formou last minute si môžete kúpiť: všetky
druhy masáží, vrátane proticelulitídovej lym-
fodrenážnej masáže,  vírivý kúpeľ a podvodnú
masáž, škótske streky, liečebné bahno s parafí-
nom, saunu a črevnú sprchu. Od januára sa v
Hippokratesovi znížili aj ceny lekárskych
vyšetrení, infúzií a sonografických vyšetrení
vnútorných orgánov a to tak, že sa stávajú
dostupnými naozaj každému. 
Poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne
a poisťovne Sideria poskytne Hippokrates
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 

Odvezte sa profesionálne

16 661
0903 732 444
0907 732 444

NOVÉ MESTO
V areáli Dopravného podniku Brati-
slava Jurajov dvor minulý týždeň
otvorili druhú plniacu stanicu pre
vozidlá s pohonom na stlačený zemný
plyn (CNG - Compressed Natural
Gas) v Bratislave. 
Dopravný podnik v súčasnosti v meste
prevádzkuje 120 autobusov s pohonom
na ekologický CNG. Nová plniaca stani-
ca pomôže odbremeniť doteraz jedinú
plniacu stanicu na Prístavnej ulici. Inves-
torom plniacej stanice CNG je Slovenský
plynárenský priemysel. Pre mestá je

výhodné používanie autobusov s poho-
nom CNG po ekonomickej, ale aj ekolo-
gickej stránke. Cena CNG je v súčasnos-
ti stále takmer o polovicu nižšia ako cena
nafty. Nemalý ekonomický význam
popri nižších nákladoch na palivo má i
vyššia životnosť motorov na plyn. Oby-
vatelia ocenia menšie znečistenie ovzdu-
šia, tichšiu prevádzku autobusov, a tým
zníženie hlučnosti. Autobusy s pohonom
CNG navyše nevytvárajú mechanické
nečistoty (sadze), nezapáchajú, produku-
jú o 60 - 80 percent menej plynných emi-
sií. Z výfukov CNG autobusov vychádza

takmer čistá vodná para a žiadne pevné
častice. 
S výstavbou plniacej stanice sa začalo v
máji 2005. Po ukončení prvej etapy
výstavby sú na nej k dispozícii štyri
plniace stojany pre autobusy a jeden sto-
jan pre verejnosť. Nová plniaca stanica
CNG bude slúžiť okrem autobusov mest-
skej hromadnej dopravy aj bežným
motoristom, ktorí využívajú autá s poho-
nom na CNG, a to 24 hodín denne.
Ročný predaj CNG na tejto plniacej sta-
nici by mal dosahovať objem okolo 10
miliónov kubických metrov. (lau)

Otvorili novú stanicu pre vozidlá na CNG
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STARÉ MESTO
NA HLAVNEJ STANICI prijali ano-
nymný telefonát oznamujúci, že je tam
bomba. Bola zastavená doprava, stanicu
vyprázdnili a prehliadli ju pyrotechnici.
Tí žiadnu bombu nenašli. Telefonát bol
uskutočnený z verejného telefónneho
automatu na Predstaničnom námestí. Za
trestný čin šírenia poplašnej správy hrozí
páchateľovi trest odňatia slobody vo
výške jeden až päť rokov. 

PETRŽALKA
NA BETLIARSKEJ ULICI kontrolo-
vala policajná hliadka vozidlo Škoda
Favorit, za ktorého volantom sedel 28-
ročný Ľubomír. Policajtom však neušlo,
že vodič vo vozidle vezie 26 igelitových
vrecúšok so sušenou rastlinou. Vodič
sám priznal, že ide o marihuanu, ktorú
kúpil za 10-tisíc korún. Nález zaslali na
expertízne skúmanie. 
NA LACHOVEJ ULICI traja neznámi
páchatelia za bieleho dňa lúpežne pre-
padli 17-ročného Igora z Petržalky. Pod
hrozbou bezprostredného násilia mu
vzali peňaženku, doklady a pamäťovú
kartu. Zranený pri prepade nebol. Polícia
už pozná jedného z páchateľov. Vyšetro-
vateľ obvinil  mladistvého, 15-ročného
chlapca z Petržalky. Po jeho spolupácha-
teľoch polícia pátra.

RUŽINOV
NA MILETIČOVEJ ULICI na parko-
visku zlodejovi stačilo 10 minút na to,
aby okradol 40-ročného Róberta z okre-
su Martin o viac ako dva milióny korún.
Róbert bol na pravé poludnie zamestna-
ný výmenou kolesa. Neznámy  páchateľ
si z neuzamknutého vozidla VW Golf
vzal plastový kufrík, kde mal asi 60-tisíc
eur v hotovosti, digitálny fotoaparát,
MP3 prehrávač a mobilný telefón.
Podobných prípadov bratislavská polícia
eviduje viac.

VRAKUŇA
NA STAVBÁRSKEJ ULICI pri kontro-
le vydala 30-ročná Alena z Michaloviec
policajtom 8 papierových skladačiek s
obsahom hnedého prášku. Hliadka Alenu
predviedla a vypočula.

DÚBRAVKA
NA SOKOLÍKOVEJ ULICI v areáli
školy 14-ročný Bohuslav z obce pri Bra-
tislave chytil pod krk 10-ročného žiaka a
pod hrozbou ublíženia žiadal od neho
mobilný telefón. Sotil ho na zem a
mobilný telefón mu nakoniec chlapec
vydal. K zraneniu nedošlo, avšak Bohu-
slav mu spôsobil škodu za 6000 korún. O
polhodinu neskôr v areáli školy na Bat-
kovej ulici si od 9-ročného chlapca vypý-
tal telefón, vraj si musí zavolať. S telefó-
nom ušiel. Prekvapenému školákovi spô-
sobil škodu 8200 korún. Vyšetrovateľ ho
obvinil z lúpeže a  krádeže V súčasnosti
hranica trestnej  zodpovednosti klesla z
15 na 14 rokov. Keďže Bohuslav dosia-
hol vek 14 rokov, za svoje skutky je trest-
ne zodpovedný. (ver)

Vinohradníctvo  

v Bratislave

do 18. storočia
Až do 18. storočia zohralo vinohradníctvo
významnú úlohu vo vývoji mesta Bratislavy
a okolitých obcí a prispelo k blahobytu jeho
občanov. Podľa záznamov o vínnom de-
siatku (odvádzali ho vinohradníci ako feu-
dálnu rentu z produkcie hrozna a nazývala
sa aj ako dežma či decima) z roku 1435 žilo
v Bratislave 474 vinohradníckych rodín a
približne 2500 obyvateľov mesta z celkového
počtu asi 5000 žilo z výnosu z vinohradov. Tí
vyprodukovali 15 355 hl prvotriedneho vína
podrobeného dani z vína, ktoré malo hodno-
tu 16- až 17-tisíc dukátov. Podľa pozemkovej
knihy z roku 1439 bolo v meste bez prímest-
ských obcí v 113 vinohradníckych tratiach s
priemerným počtom 17-18 viníc 2003 vino-
hradov s plochou vyše 500 ha.
Vinice obklopovali celé mesto od Hradu, cez
Karlovu Ves, Slávičie údolie, Kalváriu, Kramá-
re, Kamzík, Kolibu a vinohrady boli aj priamo
v meste, na Vysokej, Obchodnej,  Dunajskej
ulici a v okolitých  obciach Rača, Vajnory, De-
vín, Lamač a Záhorská Bystrica, ktoré boli v
roku 1946 pričlenené k Bratislave.
Bratislavské viničné hony ( trate) mali nemecké
i slovanské názvy, ani jeden nemal názov
maďarský. Zo staroslovianskych to boli Ivanuš,
Rongoty, Starilov, Temir, Zlobat, Žanka a ďal-
šie. Zo slovenských to boli: Líščie údolie, Líš-
čie diery, Dlhý diel, Horný diel, Piesky, Pálenis-
ko, Uhlisko, Mlynská dolina, Ohňavy a ďalšie.
Z nemeckých boli najznámejšie Ellwein, Hohe-
nau,Chachnei, Scharlachberg, Schatlaberg,
Schimperg a ďalšie.
Keď sa Bratislava stala v roku 1536 hlavným
mestom Uhorska, mnohí šľachtici a úradníci sa
presťahovali do Bratislavy a začali pestovať
vysokorentabilný vinič. Vtedy sa Bratislava a
celý rajón stali najväčším producentom z vino-
hradníckych rajónov Uhorska.
V roku 1715 mala Bratislava asi 550 ha a v
roku 1720 okolo 580 ha viníc. V týchto obdo-
biach z  okolitých obcí mal napríklad Devín 90
ha, Rača 75 ha a Vajnory 53 ha. Z viníc v oko-
litých obciach mali prevažnú časť v držbe bra-
tislavskí mešťania ( vo Vajnoroch a Devíne
vyše 90% a v Rači približne 50%). Medzi naj-
väčších a najbohatších vinohradníkov v Brati-
slave patrili rodina Baiglera, J. Segner, G. T.
Bubianský, A. Pongácz, M. Dorr, J. Oster-
mann, Schmidt, Palugyay, Esch, Eisvogel, Al-
brecht, Habermann, Sprinczel a Stelzer.
Bratislavské vinohradníctvo patrilo do brati-
slavského  vinohradníckeho rajónu, v ktorom
sa pestovali v stredoveku najmä tieto odrody
viniča: Cyrifándel, Muškát, Gutedel, Lom-
bardské, Elblinské, Kozie cecky, Tertia Augus-
tae a neskôr i súčasné odrody, najmä Rizling
vlašský a rýnsky, Silvánske zelené, Tramín a z
modrých odrôd najmä Frankovka, predovšet-
kým v Rači. Viliam Horniak

(Pokračovanie nabudúce.)

Na mieste grófskeho paláca stojí obytný dom
Ktorýsi predok Ferdinanda Strassera
prišiel do Prešporku dávno pred prvou
svetovou vojnou z Deutsch-Altenburgu.
Ferdinand opustil Bratislavu ako dvad-
saťročný a usadil sa vo Viedni. Žije tam
už skoro štyridsať rokov. Svoj voľný
čas venuje zbieraniu pamiatok  súvisia-
cich s rodnou Bratislavou.
Pred niekoľkými rokmi objavil v jednom
z viedenských antikvariátov vyblednutú
na prvý pohľad celkom nezaujímavú foto-
grafiu. Neznámy fotograf zachytil rad
meštianskych domov postavených po
roku 1780 v jednotnom klasicistickom
slohu.  Na nároží prvého z domov, pri ply-
novej lampe, je tabuľka s ťažko čitateľ-
ným nápisom „Rózsa utca“, „Rosengas-
se“.  Na druhej strane kartónu, ktorým je
fotografia podlepená, je tužkou napísaný
maďarský text.  Slovenský preklad znie :
„Stará Ružová ulica na konci sedemdesia-
tych rokov devätnásteho storočia. Druhý a
tretí dom na ľavej strane boli domy mojej
mamy, ktorá ich zdedila po svojom otco-
vi.  V roku 1903 sa naša rodina prisťaho-
vala z Viedne a tu sme bývali až do apríla
1935. Potom domy zbúrali. Prvý dvojpo-
schodový dom  patril kováčskemu a zá-
močníckemu majstrovi Berendymu. Na
jeho mieste postavili roku 1903 Priemy-
selnú komoru.“ Pod textom je  podpis
Pongrácz Miklós. Niekto iný pripísal
perom: „Pressburg - 1870“.
Pisateľ informačného textu gróf Mikuláš
Pongrácz bol bankový úradník. Zomrel v
Bratislave. Jeho matka Antonia bola rode-
ná grófka Batthyany, príbuzná kardinála,
ktorý dal v 80. rokoch 18. storočia posta-
viť dnešný Primaciálny palác. Jej brat bol
gróf Ladislav Batthyany, očný lekár, ktorý
žil v blízkom Kittsee. Grófka Antonia
Batthyany-Pongráczová zomrela roku
1919, jej manžel Friedrich Pongrácz v
roku 1932. Pochovaní sú na Ondrejskom
cintoríne. 
Domy, ktoré vlastnili Batthyanyovci a
neskôr Pongráczovci, sa nachádzali v
bloku medzi dnešnou Jesenského (prv
Ružovou) a Gorkého (predtým Goetheho
a ešte skôr Ondrejovou) ulicou. Každý z
nich mal približne štvorcové nádvorie a

bránu do každej ulice, takže sa dalo kočom
z jednej ulice vojsť a inou vyjsť z budovy.
Dodnes sa zachovalo v Bratislave niekoľ-
ko takých prejazdných domov.  Napríklad
blízky palác Motešických medzi Gorkého
(5) a Laurinskou (8) ulicou. Na mieste
pongráczovských domov postavili po roku
1935 administratívny a obytný objekt pois-
ťovacej spoločnosti. Dnes tam sídli aj
redakcia Bratislavských novín. 

Čitateľov bude možno zaujímať, že nad
dverami do prízemných miestností
prvého domu (teda bývalého domu
zámočníka Berendyho, č. 1) je na foto-
grafii tabuľa s čitateľným nápisom
„Dampfbad“ teda „parný kúpeľ“. Bol to
predchodca neskoršieho parného kúpe-
ľa v 80. rokoch 19. storočia postave-
ných mestských kúpeľoch  Grössling.
Dnes je na mieste parného kúpeľa pred-
predaj vstupeniek do opery.

Štefan Holčík
FOTO - archív a Oto Limpus

Veºa ‰Èastn˘ch kilometrov Vám praje najúspe‰nej‰í predajca roku 2005

MOTOR PARTNER s.r.o.
Raãianska ul. 184/A
831 05 Bratislava

Tel. predaj: 02/ 4488 5074
Tel. servis: 02/ 4488 5034
Tel./Fax: 02/ 4488 5006
e-mail: predaj.raca@motorpartner.sk
servis.raca@motorpartner.sk
www.motorpartner.sk

C3 môÏete vidieÈ aj v salóne: MOTOR PARTNER s.r.o., Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava

TUNING a  MOTORSPORT

KARLOVA VES
Ďalší krok na ceste virtualizácie verej-
ného života sa chystajú tento rok uro-
biť v Karlovej Vsi - v prvom polroku
by mestská časť mala mať virtuálnu
knižnicu, ktorá tunajšej samospráve
pomôže usporiť takmer osemstotisíc
korún ročne. 
Fungovanie virtuálnej knižnice je očarujú-
ce vo svojej jednoduchosti. Člen knižnice
dostane prístupový kód, za ktorý zaplatí,
je to istý kredit, z ktorého sa mu budú zrá-
žať poplatky za poskytnuté služby, ale i
pokuty. Po jeho vyčerpaní si ho bude
musieť obnoviť. Týmto kódom sa člen

knižnice, prihlási pri registrácii objednáv-
ky cez internet. Obratom sa dozvie, či je
kniha k dispozícii okamžite, alebo až na
určitý termín. Na základe tejto informácie
si knihu môže rezervovať. Rezervácia trvá
24 hodín. Za nevybratú knihu sa zráža čle-
novi pokuta z kreditu a kniha sa dostane
na listinu voľných kníh. Tento systém
ušetrí záujemcovi o konkrétnu knihu čas i
opakované fyzické návštevy knižnice. 
S miestnou knižnicou bude internetom
prepojená aj knižnica školy  A. Dubčeka
na Dlhých dieloch. Pracovníčky školskej
knižnice budú z knižničného fondu miest-
nej knižnice objednávať knihy, o ktoré

majú žiaci záujem. Takto objednané knihy
dovezú do školskej knižnice, kde si ich
deti vyzdvihnú a tam ich po prečítaní aj
vrátia. Deti z Dlhých dielov budú mať
dojem, že v týchto priestoroch vznikla
nová knižnica, ktorej prevádzka by však
stála cca 800-tisíc korún (takúto tradičnú
knižnicu navrhuje zriadiť časť poslancov
miestneho zastupiteľstva na úkor výstav-
by športovísk pre deti, ktoré navrhuje
vedenie mestskej časti). A práve na tomto
mieste dôjde k úspore nákladov, ktoré sa
môžu využiť na rozšírenie a modernizáciu
knižničného fondu a realizáciu iných záuj-
mových činností pre deti a mládež. (gub) 

Virtuálna knižnica usporí státisíce korún
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FUTBAL
Pre futbalistov Interu akoby neplatilo,
že nevstúpia dvakrát do rovnakej
rieky! Presne pred rokom zimovali na
poslednej priečke najvyššej futbalovej
súťaže a hoci jar zvládli v elegantnom
štýle, jeseň bola pre žlto-čiernych rov-
naká ako pred dvanástimi mesiacmi -
znovu zimovali poslední. A keďže sa
jeseň skončila tak, ako sa skončila, je
viac ako pravdepodobné, že na jar si to
interisti rozdajú v boji o záchranu s
Púchovom!
Z tohto pohľadu je zaujímavé, že žlto-
čierni pri hľadaní posíl zalovili práve v
púchovskom rybníčku. Keďže Pasienky
na jeseň trápil úzky káder a nízky vekový
priemer, pomôcť by mal príchod branká-
ra Bernádyho (36), ten už je istý, a prí-
padne aj stopéra Zavaterníka. Okrem
týchto dvoch Púchovčanov by mali Inter
posilniť aj ďalší hráči, ktorí sú už dosta-
točne skúsení na to, aby mohli pomôcť v
náročnej jari. Týka sa to najmä útočníka
Šlahora, bývalého reprezentanta do 21 ro-
kov, ktorý hral naposledy v Lučenci,
Dirnbacha, ktorý prešiel napríklad Nit-
rou, Ružomberkom a na jeseň pôsobil v
Drnoviciach. Veľa sa čaká aj od Srba
Matoviča či Bonča, ktorý síce na Pasien-
koch vyrástol, ale poslednú sezónu oblie-
kal dres lotyšskeho Skonta Riga.
Trénera Karola Brezíka však potešil aj
návrat zranených futbalistov, ktorí na
jeseň veľa nenahrali. Týka sa to najmä
Paulíka a Brezíka. Naopak, vedenie už
neráta s obrancom Barmošom, či stredo-
poliarom Chalupkom.
„Jednoznačným cieľom je zachrániť naj-

vyššiu súťaž. Myslím si, že s posilneným
tímom by sa nám to mohlo podariť. Navy-
še v mužstve zostal aj útočník Marián
Tomčák, s ktorým sme za zlepšených
finančných podmienok predĺžili kontrakt
o dva roky. Verím, že na jar môžeme
postúpiť v tabuľke aj vyššie ako na 9.
miesto. Obzeráme sa ešte po ďalších
nových tvárach, radi by sme angažovali
najmä defenzívneho záložníka,“ povedal
pre agentúru SITA šéf klubu z Pasienkov
Milan Lônčík. Pre zranenia si na jar už asi
nezahrajú Burza s Augustínom, ďalšia
dvojica so zdravotnými problémami Bre-
zík a Paulík by však mala byť onedlho k

dispozícii. „Vlani sme sa v jarnej časti na-
ladili pozitívnym myslením na víťaznú
vlnu a po viacerých úspešných výsled-
koch sme napokon nemali problémy so
záchranou až do záveru súťaže. Verím, že
tak bude aj tentoraz. K lídrom mužstva by
mali patriť Kunzo, Tomčák, Paulík a Bre-
zík, spolieham sa, samozrejme, aj na skú-
senosti brankára Bernadyho,“ doplnil
kouč Karol Brezík.
Interisti sú v týchto dňoch na sústredení v
Tatrách, sústredenie za hranicami neplá-
nujú, maximálne vycestujú na zápasy so
zahraničnými súpermi. (mm)

FOTO - TASR

Bratislavské rafterky snívajú aj o tom,

že si na MS posadajú do dračích lodí

Cíger sa vrátil

na ľad, Hecl

musel odísť!
HOKEJ
Rozglejený hokejový Slovan znovu
siahol po osvedčenej zbrani! Do hoke-
jovej výzbroje povolal Zdena Cígera.
Všetko sa to upieklo po minulotýždnovej
prehre v Trenčíne, ktorú sledoval slova-
nistický útočník na vlastné oči. Hneď na
druhý deň sa v kabíne prezliekol a vykor-
čuľoval na svoj prvý tréning. Podľa prvé-
ho vyjadrenia nemalo ísť ešte o nič záväz-
né, o návrate do hokejového kolotoča v
tom čase neuvažoval. Skôr sa to malo
zobrať ako psychická vzpruha súčasnému
Slovanu, ktorý sa dostal do situácie, že ide
bojovať o účasť v play-off... Prešlo však
pár hodín a všetko bolo iné. 
„So Zdenom Cígerom sme sa dohodli, že
nám pomôže do konca sezóny. Prehová-
rali sme ho už dlhšie, som rád, že nako-
niec súhlasil,“ prezradil manažér Slovana
Maroš Krajči. Zdeno Cíger si nedeľňajší
šláger v Nitre pozrel ešte na tribúne, kon-
com tohto týždňa by už mal naskočiť aj
na ľad. „Som rád, že sme sa nakoniec
dohodli a že mi slovanisti vyšli v niekto-
rých veciach v ústrety. Nešlo o financie,
skôr o zosúladenie niektorých iných akti-
vít. K návratu ma prehováralo veľa ľudí,
ja ho však nechcem uponáhľať, na roz-
diel od predchádzajúcich sezón nie som
v takej fyzickej kondícii, aby som mohol
okamžite naskočiť na samotné zápasy,“
prezradil. Zatiaľ čo fanúšikov teší Cíge-
rov návrat, opačným smerom sa vybral
obranca Hecl, ktorý predčasne ukončil
pôsobenie v tíme majstra. Podľa slova-
nistickej strany Hecl nebol osobnosťou,
ako sa od neho čakalo, podľa neoficiál-
nych vyjadrení druhej strany vraj išlo aj
o nevyplatenie časti peňazí... (mm)

Andruška sa

vrátil do Interu!
BASKETBAL
Basketbalový Inter vábi bývalé ovečky
do rodného košiara. Posledným prírast-
kom je pivot Marek Andruška, ktorý
posilní žlto-čiernych v rozhodujúcej fá-
ze základnej časti najvyššej súťaže. 
Tím z Pasienkov je po štrnástich kolách
na siedmom mieste, čo znamená kúsok
pod priečkami znamenajúcim postup do
elitnej šestky. V prípade, že by to interis-
tom nevyšlo, čaká ich boj o záchranu v
poslednej štvorke... (mm)

Artmedia hráčov

púšťala a hneď

aj brala
FUTBAL
Futbalista Marián Čišovský síce vyrás-
tol v Humennom, ale do širšieho pove-
domia sa dostal vďaka pôsobeniu v
bratislavskom Interi, odkiaľ pred dvo-
ma rokmi odišiel pod Dubeň. Minulý
týždeň sa však jeho kontrakt so Žilin-
čanmi skončil.
„Čišovskému sa v lete chýlila zmluva ku
koncu a vycítili sme, že nemá veľký zá-
ujem o jej predĺženie,“ prezradil manažér
MŠK Karol Belaník. Čišovského odchod
urýchlilo aj to, že novým záujemcom bola
petržalská Artmedia. Rokovania o prestu-
pe boli stručné, obidva kluby sa dohodli v
priebehu pár desiatok hodín. „Som rád, že
to vyšlo. Artmedia je pre mňa novou
výzvou,“ prezradil Čišovský. 
Druhým prírastkom do petržalskej rodiny
je stredopoliar Kubala, ktorý už v Artmedii
pred niekoľkými rokmi hral. Ten by mal
nahradiť Jána Kozáka odchádzajúceho do
West Bromwich Albion. „Prvoradé bude
prebojovať sa do základnej zostavy, potom
sa uvidí, či sa mi podarí nahradiť Kozáka,“
priznal Kubala, ktorý po odchode z Artme-
die hrával  naposledy v Trenčíne. (mm)

Bude Artmedia

hrať na Morave?
FUTBAL
Kde nastúpi futbalová Artmedia na
svoj prvý šestnásťfinálový zápas Pohá-
ra UEFA proti Levski Sofia? Oficiálna
verzia stále hovorí o Tehelnom poli.
Keďže bratislavský štadión nemá umelé
vykurovanie a nikto sa nemôže zaručiť, že
v polovici februára bude trávnik v kvalit-
nom stave, v zákulisí sa čoraz hlasnejšie
šepká aj o náhradnom štadióne, ktorým by
bol v tomto prípade stánok Slovácka v
Uherskom Hradišti. Na stránke UEFA teda
síce pri dejisku duelu svieti Tehelné pole,
17.30 h, ale priaznivci Artmedie by si mali
pre všetky prípady šetriť na výlet k morav-
ským susedom. Definitívne rozhodnutie
padne do 9. februára. (mm)

Interisti už druhý rok po sebe zažívajú

rovnakú zimu, znovu silvestrovali poslední!

RAFTING
Dunaj síce takmer zamŕza, ale nič to
nemení na fakte, že sa blíži sezóna raf-
tingu. Dievčatá z bratislavského Klubu
vodáctva a raftingu MISTRAL začali
už od prvých januárových dní s prípra-
vou na rok, ktorý je plný pretekov a
šampionátov.
„Hneď v úvode nás čakajú majstrovstvá
Európy v Chorvátsku, ktoré sú veľmi dôle-
žité, takže sme nechceli premrhať ani
deň,“ vraví kapitánka družstva Júlia Pavel-
ková. Šampionát na prelome apríla a mája
teda „zavinil“, že dievčatá začali zaberať
už v čase snehových kalamít a mrznúcich
rán. „Trénujeme v posilňovni, na plavárni,
ale aj vonku. Kondičku naberáme beha-
ním po Dunajskom nábreží, prípadne
hokejbalom, kde si s nami občas zahrá aj
tréner Štefan Lukačovič, alebo na bežkách
v okolí Bratislavy, najčastejšie v Karpa-

toch,“ prezrádza Júlia Pavelková. O vode
sa dievčatám zatiaľ iba sníva, ak by vykuk-
lo slniečko a trošku sa oteplilo, prvé trénin-
gy prichádzajú do úvahy v marci, prípadne
vo februári. MISTRAL sa túto zimu
nechystá ani na žiadne sústredenie. „Skôr
si budeme šetriť dovolenky a pôjdeme do
Chorvátska o pár dní skôr, aby sme si
zvykli na rieku,“ vysvetľuje kapitánka
tímu a prezrádza ciele na majstrovstvách
Európy: „Chceme vyhrať nad Češkami,
ktoré sú veľkými favoritkami. Boli by sme
rady, keby sa nám to podarilo v šprinte,
dobré by bolo predstihnúť ich aj v marató-
ne a keby to naozaj vyšlo, tak vyhráme aj
celkove,“ usmieva sa Júlia Pavelková.
Okrem európskeho šampionátu myslia
dievčatá aj na Svetový pohár v Rusku na
rieke Katun a na majstrovstvá sveta v dra-
čích lodiach. „Preteky v Rusku majú ter-
mín v prvej polovici augusta, ale sú

finančne náročné. Katun je sibírska rieka a
v tejto časti sveta sme ešte ani neboli.
Videli sme však zábery z predchádzajú-
cich rokov a nejakej veľkej zimy sa nemu-
síme báť. Minuloročné preteky sledovali
diváci iba v plavkách,“ pochvaľuje si Júlia
Pavelková a pokračuje: „Snívame ešte aj o
účasti na majstrovstvách sveta v dračích
lodiach v Kanade, ktoré sa jazdia s 18- až
22-člennými posádkami, s bubeníkom a s
kormidelníkom. Chceme preto dať doko-
py 2-3 raftové posádky s kajakárkami z
divokej vody a z rýchlostnej kanoistiky.
Práve v týchto dňoch sme sa však dozve-
deli, že jeden z kvalifikačných termínov o
postup na MS bude v čase, keď je Európ-
sky pohár v Čunove, takže sa na ňom
nemôžeme zúčastniť. Ešte uvidíme, čo sa
s tým dá robiť, ale veríme, že sa všetko
nakoniec skončí dobre,“ dodáva Júlia
Pavelková. (mm)

Bra t i s l a vaBra t i s l a va Ivánska cesta 10, Tel.: 02/4363 0693; Fax: 02/4363 0692; Po-Pia: 9,00-19,00; So-Ne: 9,00-16,00
Bosákova 14 (PetrÏalka), Tel.: 02/6252 5171; Fax: 02/6252 5172; Po-Pia: 9,00-19,00; So: 9,00-13,00

SORT IMENT:  kobe rce  me t ráÏ  •  behúne  •  PVC  •  kusovky  •  dop lnky

SALONI, s.r.o.  ponúka:

Vedenie účtovníctva
� Jednoduché a podvojné, účtovná závierka
� Daňové priznanie DzP,  DPH
� Spracovanie miezd a personálnej agendy
� Vypracovanie registratúrnych poriadkov
Kontakt: 0907 628 970, saloni@saloni.sk

Prijmeme pracovníkov 
do strážnej služby 

v Bratislave
Podmienka: preukaz 

odbornej spôsobilosti 
Plat: 13 000,- až 17 000,- Sk

Kontakt: 0905 546 394
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Balet SND 

sníva Sen noci 

svätojánskej
BALET
Balet Slovenského národného divadla
pripravil pre divákov na začiatok roka
dve významné kultúrne udalosti: sve-
tovú premiéru baletu Sen noci sväto-
jánskej, voľne tancom a hudbou pre-
rozprávaný text Williama Shakespea-
ra a udalosť roka - odovzdávanie pre-
stížnej ceny Philip Morris Kvet baletu.
Prvá premiéra baletu Sen noci svätoján-
skej je v piatok 20. januára v priestoroch
historickej budovy Slovenského národné-
ho divadla a po tomto predstavení vy-
hlásia víťazov tohtoročnej ceny Philip
Morris Kvet baletu. Nominovaných je je-
denásť umelcov v troch kategóriách.
Poetický príbeh známej predlohy Wilia-
ma Shakespeara Sen noci svätojánskej
choreograficky naštudoval Etienne Frey,
rodák z Bazileja, žijúci v Ženeve, auto-
rom hudby je hudobný skladateľ Peter
Zagar. Spolupráca so scénickým výtvar-
níkom Dušanom Sotákom, kostýmovou
výtvarníčkou Katarínou Holkovou prine-
sie podľa riaditeľa Baletu SND divákovi
nevšedný, pútavý a silný umelecký záži-
tok. Príbeh rozhádaných božstiev, z toho
prameniacej disharmónie prírody a všet-
kého pozemského, sa dostáva na baletnú
scénu po prvýkrát. V hlavných postavách
Tézea a Hipollyti sa predstavia tanečníci
Jozef Dolinský ml., Kristián Kohút, Vik-
tória Árvová, Lucia Macíková a Sandra
Peron. (dš) 

Maliar Drowniak

je Môj Nikifor
FILM
Krištáľový glóbus za najlepší film a
hlavnú cenu za ženský herecký výkon
dostal na filmovom festivale v Karlo-
vých Varoch film poľského režiséra
Krysztofa Krauzeho Môj Nikofor.
Výraznú ženskú postavu by ste vo
filme hľadali márne. Je totiž zaodetá
do postavy hlavného hrdinu, maliara
Nikifora Krynického.
Osemdesiatročná Krystyna Feldman
stvárnila jedného z najväčších naivných
maliarov tak presvedčivo, že divák neza-
pochybuje o autentickosti jej mužského
pohlavia. Postava Nikifora Krynického,
vlastným menom Epifana Drowniaka,
muža, ktorý denne namaľoval tri obrázky
až sa ich za jeho život nazbieralo 40 000,
je vďačnou predlohou pre každého herca.
Film sa opieral o autentické údaje zo ži-
vota tohto naivného, ale zručného malia-
ra s obrovským talentom. Film je zaují-
mavý nielen silným a pravdivým príbe-
hom, ale aj výtvarnou stránkou, ktorá
akoby vystúpila z obrázkov postihnutého,
naivného maliara Krynického. (dš)

Klenoty českého

a slovenského

maliarstva
VÝSTAVA
V Pálffyho paláci na Panskej ulici
otvorili v stredu 18.1. výstavu skutoč-
ných maliarskych klenotov slovenské-
ho a českého maliarstva rokov 1907 až
1945 zo zbierok českých a moravských
galérií.
Pod názvom Klenoty českého a sloven-
ského moderného maliarstva 1907 -
1945 vystavujú v Pálffyho paláci 67 naj-
významnejších diel českého moderného
výtvarného umenia a 30 diel slovenských
autorov.  Výstava obsahuje diela umel-
cov od zakladateľskej generácie predsta-
viteľov expresionizmu, kubizmu pred
prvou svetovou vojnou a medzivojnovej
avantgardy. Sú to maliari, ktorí od kon-
štruktivisticko-poetickej a neskôr imagi-
natívne založenej tvorby prechádzali na
pôdu surrealizmu (E. Filla, J. Čapek, J.
Šíma, J. Zrzavý, Toyen...) Slovenskú
časť reprezentuje 30 špičkových, na Slo-
vensku pomerne neznámych a prvýkrát
vystavených diel od M. Benku, Ľ. Fullu,
C. Majerníka, E. Nevana ... z rokov 1913
- 1945. Súčasť česko-slovenského pro-
jektu tvorí prehliadka slovenského
moderného maliarstva z popredných slo-
venských galérií, ktorá sa paralelne koná
v Galérii výtvarného umenia v Zlíne a v
Českom múzeu výtvarného umenia v
Prahe. Ide nepochybne o jednu z najvýni-
močnejších výmenných prezentácií za
posledné desaťročia. (dš)

Bratislavský

Jazz klub

opäť v Astorke
HUDBA
Druhý výnimočný džezový koncert
vám ponúka cyklus Bratislavský Jazz
klub už 29.1. o 19.00 v Divadle Astor-
ka. Okrem skvelých Acoustic Colours
bude prostredníctvom Kultúrneho
inštitútu Maďarskej republiky v Bra-
tislave špeciálnym hosťom tohto veče-
ra hudobná formácia Unit - Gábor
Gado Band. 
Acoustic Colours založili Michal Vavro a
Stano Palúch ako inštrumentálne zosku-
penie, kombinujúce prvky rôznych hu-
dobných žánrov - džez, new acoustic,
bluegrass a slovenský folklór. Michal
Vavro je skvelý gitarista, Stano Palúch
zase jeden z najvýraznejších husľových
talentov, Igor Sabo je vyhľadávaný hráč
na perkusie a bicie nástroje, Juraj Griglák
zase kontrabasista a basgitarista. Hudobné
zoskupenie Acoustic Colours sa predstaví
v Astorke 29. januára o 19.00 h. Vstupné
je 150 korún, predpredaj vstupeniek je v
BKIS, v Astorke a u Dr. Horáka. (re)

Frankie a Johnny preživajú love story v L+S
DIVADLO
Americký dramatik Terrence McNally
a slovenský herec Marián Geišberg
majú čosi spoločné. Obom im nesmier-
ne sedia polohy ľudí so zranenými
dušami, odsúdených na samotu či
nútený pobyt v spoločnosti nehostin-
ných tvárí. Herec Marián Geišberg ste-
lesňuje tieto postavy presvedčivo a dra-
matik Terrence McNally ich súka z
rukáva pri svojom majstrovskom
narábaní s perom.
A obaja majú v poslednom čase šťastie. V
priebehu pol roka Marián Geišberg hrá už
druhú hlavnú postavu muža prinúteného
svojou chorobou či sociálnym postave-
ním hrať rolu outsidera. Premiéru Chvály
bláznovstva inscenovali na Malej scéne

SND nedávno a teraz sa Geišberg spolu s
MacNallym dostáva na javisko Štúdia
L+S v inscenácii hry Frankie a Johnny.
Lepšieho interpreta svojich zranených a
ublížených duší si McNally nemohol že-
lať. Aj keď Marián Geišberg tvrdí, že si
ho vybrala jeho herecká partnerka Kami-
la Magálová. Správna trefa. Interpretovať
text plný náhleho očarenia zo spoločne
strávenej noci a zároveň obáv z jeho ďal-
šieho vývoja dokáže málokto lepšie ako
Geišberg, ktorý sa v ňom nachádza.
Obaja herci majú dostatočnú dávku
sexappealu, ktorú v úvodných predstave-
niach predvádzali s ešte neostrieľaným
ostychom, a dokážu divákovi nenútene
podať pocity dvoch osamelých, životom
zranených ľudí, ktorí sa veľmi chcú zblí-

žiť, ale zároveň sa toho aj veľmi boja.
Režisér predstavenia Jakub Nvota si
zámerne nepozrel filmovú verziu tohto
príbehu, ktorý v roku 1991 nakrútili s Al
Pacinom a Michelle Pfeifferovou. Možno
sa mu potom lepšie pracovalo s novodo-
bým Cyranom, ako svojho hereckého
kolegu nazýva Kamila Magálová. V Štú-
diu L+S sa črtá jedno z predstavení, ktoré
časom, tak ako dobré víno, má šancu
nabrať na ešte väčšej gradácii a dramati-
ke, a vytvoriť tak pre diváka silný príbeh
o samote, láske, zúfalstve, nádeji a viere.
Obaja herci totiž dokazujú, že nejde len o
banálny príbeh o mužovi a žene, ale aj o
to, že bez spomínaných atribútov život
akosi stráca svoje korenie a po čase aj
zmysel. Dáša Šebanová

Hold prvej dáme slovenského maliarstva
VÝSTAVA
V lete roku 2005 zomrela vo veku 96
rokov „prvá dáma“ slovenského ma-
liarstva Ester M. Šimerová. V Mirba-
chovom paláci na Františkánskom
námestí inštalovali výstavu, ktorá má
vyjadrovať úctu jej nehynúcemu dielu.
Výnimočné postavenie tejto umelkyni
zabezpečila aj skutočnosť, že jediná z
našich výtvarných umelcov bola pria-
mou žiačkou svetových avantgárd.
V rokoch 1927-1932 študovala v Paríži na
Académie moderne vedenej Fernandom
Légerom a ako súkromná žiačka ruskej
emigrantky, významnej kubistky a kon-
štruktivistky Alexandry Exterovej.
Po návrate do Bratislavy sa zaradila medzi
priekupníkov moderného maliarstva na
Slovensku spolu s Mikulášom Galandom

a Ľudom Fullom. Oživovala kubistickú
kompozíciu inšpiráciami z prírody.
Uprostred úspešného rozmachu svojej
tvorby sa dostala do víru dramatických
udalostí druhej svetovej vojny, odišla zo
Slovenska spolu s manželom českého
pôvodu, lekárom prof. Šimerom, prežila
jeho popravu v Berlíne za protifašistickú
činnosť a v roku 1945 sa vrátila do Brati-
slavy. Zvolili ju za predsedníčku organizá-
cie slovenských výtvarníkov, vydala sa
znovu za právnika, neskôr významného
fotografa JUDr. Martina Martinčeka. V
rámci ďalšieho politického zlomu po roku
1948 Martinčekovcov nútene vysťahovali
do Liptova. Z ponižujúcich životných
podmienok sa vymanili až v polovici 50.
rokov, keď sa natrvalo usadili v Liptov-
skom Mikuláši.

Výstava pozostáva z ukážok jej najnovšej
tvorby väčšinou zo súkromného majetku.
Poučeniam parížskeho školenia ostala
verná, až do najvyššieho veku ich však
obohacovala osobnými podnetmi z prí-
rodnej a spoločenskej skutočnosti i z kul-
túry. Zásluhou jej neobyčajne intenzívne-
ho výtvarného cítenia a intelektuálneho
osvojenia si rôznych oblastí poznania, zja-
vovali sa v jej diele námety zdanlivo rôz-
norodé s rovnakou presvedčivosťou. Fil-
ter umeleckého videnia ich prečisťuje a
zbavuje prímesí náhodnosti.
Okrem viacerých vyznamenaní získala
roku 2001 od francúzskej vlády Zlatý rad
a titul Commandeur. Výstava v Mirbacho-
vom paláci GMB potrvá do 29. 1. a je
otvorená denne okrem pondelka od 11.00
do 18.00 h. Ľudmila Peterajová

Kamila Magálová a Marián Geišberg ako Frankie a Johnny. FOTO  - Jozef Uhliarik



15BRATISLAVSKÉ NOVINY 2/2006

DÚBRAVKA - KOPRIVNICA
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VO  VÝSTAVBE

RUSOVCE
Obyvatelia novej štvrte dvesto obyt-
ných domov v Rusovciach nás upo-
zornili na problémy, ktoré majú s pit-
nou vodou a verejným osvetlením, istý
čas dokonca tŕpli, že prežijú Vianoce
bez vody a v tme na uliciach.
Obe hrozby sa podarilo odstrániť. Verej-
né osvetlenie cez sviatky fungovalo, aj
keď je pravda, že hneď po Novom roku
opäť na niekoľko dní došlo k výpadku,
vodu im nezavreli a vďaka intervencii
primátora Bratislavy Andreja Ďurkov-
ského sa definitívne vyrieši aj problém s
napojením domov na sieť vodárenskej
spoločnosti. 
Problém sa ťahal roky a je taký spletitý,
že by vydal aj na právnu štúdiu. Jeho
vznik spôsobilo aj rozhodnutie spoloč-
nosti R-Invest, ktorá sídlisko vybudova-
la. Predpokladalo sa totiž, že obyvatelia
rodinných domov sa budú správať ako
obyvatelia bytového domu, teda že budú
veci týkajúce sa inžinierskych sietí riešiť
spoločne a zriadia si spoločnú správu. Aj
predstavitelia R-Investu Štefan Beleš a

Martin Šechny dnes pripúšťajú, že to
bola chyba. 
V dôsledku predstavy o spoločnej sprá-
ve sa napríklad nevybudovali vodomer-
né šachty a spotreba jednotlivých
domácností sa vyratúvala z podružných
meračov. Lenže neexistencia vodomer-
ných šácht je prekážkou pre to, aby
každý vlastník domu odoberal vodu
individuálne. Medzi obyvateľmi lokality
sme sa stretli s tvrdením, že vodomerné
šachty boli v cene projektu, Š. Beleš a
M. Šechny to však odmietajú s pouka-
zom na pôvodnú ideu projektu. Domy
teda postavili bez vodomerných šácht a
až doteraz tečie do domov pitná voda
cez jediný oficiálny vodomer - patriaci
investorovi. 
Obyvatelia lokality sa zjednotili - lenže
v spore s investorom a rusovskou samo-
správou, presnejšie jej starostom. Viac
ako polovica z nich protestuje proti
právnemu i faktickému stavu, ktorý sa
až teraz pomaly začína riešiť. Pre inves-
tora však situáciu komplikovalo, že
niektorí z majiteľov domov prestali pla-

tiť za vodu pravidelne či vôbec. Ten
preto uvažoval o tom, že svoj vodomer
odhlási, čo by nechalo celú lokalitu, päť-
sto ľudí, bez vody.
V tejto kritickej situácii zavítal začiat-
kom decembra do Rusoviec primátor a
tam sa oboznámil so situáciou. Po ďal-
ších rozhovoroch so zainteresovanými
inicioval primátor stretnutie na svojej
pôde. Za účasti starostu Dušana Antoša,
generálneho riaditeľa bratislavskej
vodárenskej spoločnosti Daniela Geme-
rana a zástupcov vlastníkov došlo k
dohode. Vodárne prisľúbili preskúmať
situáciu a v prípade, že to bude možné,
udeliť hromadnú výnimku, takže oby-
vatelia si nebudú musieť budovať
šachty. Otázkou zostáva, či nebudú
musieť vymeniť teraz používané vodo-
mery za iné, zodpovedajúce štandardu.
Podľa ľudí od kaštieľa je to však to naj-
menšie zlo spojené s ich bývaním. Rad
ďalších problémov totiž zostáva. Obča-
nia nepokladajú za doriešené otázky
okolo spravovania ciest a verejného
osvetlenia. Gustav Bartovic

Problémy štvrte Pri kaštieli sa už vďaka

primátorovi Ďurkovskému začali riešiť

DEVÍNSKA NOVÁ VES
Počas jarných mesiacov by už malo
byť verejnosti k dispozícii celé zrekon-
štruované terasovité školské ihrisko
pri Základnej škole Pavla Horova v
Devínskej Novej Vsi. 
Ako uviedla metodička Spoločného škol-
ského úradu Eva Šimkovičová, jedna z
terás ihriska je už verejnosti prístupná,
druhá je krátko pred dokončením a čaka-

jú ju už iba posledné úpravy. „Na jar by
sme chceli začať s rekonštrukciou škol-
ského ihriska pri Základnej škole s
Materskou školou I. Bukovčana. Opravo-
vať by sa malo po častiach. Všetko však
závisí od sponzorských darov, rekon-
štruovať začneme iba v prípade, že sa
nám ich podarí získať. Mestská časť totiž
nemá financie na prestavbu,“ povedala E.
Šimkovičová. Podľa metodičky Devín-

ska Nová Ves vyčlenila zo svojho rozpoč-
tu 1,7 milióna korún, táto suma je však
určená výhradne na bežné opravy, údržbu
a na riešenie havarijných situácií v škol-
ských a predškolských zariadeniach v
mestskej časti.
Mestská časť Devínska Nová Ves je zria-
ďovateľom troch základných škôl a pia-
tich materských škôl so školskými kuchy-
ňami a jedálňami. (brn, sita)

Čistenie 

Gašparíkovej

čaká na jar
RUŽINOV
Priestor pri železničnom násype medzi
podchodom do Trnávky a križovatkou
cesty so železnicou v smere na letisko
začala mestská časť Ružinov na jeseň
čistiť, dokončenie je však podmienené
počasím.
Tamojšiu „džungľu“ bolo treba vyčistiť
po tom, ako stadiaľ odišli záhradkári,
ktorým nevyhovovala blízkosť železni-
ce. Referát životného prostredia sa síce
pustil do odstraňovania neregulovanej
zelene a odpadkov, na jeseň sa mu však
celý priestor vyčistiť nepodarilo. 
Na problém nás upozornila čitateľka,
ktorá poukazuje aj na to, že suché konáre
prerastených topoľov ohrozujú elektrické
vedenie, aj samotnú železničnú trať. Na
násype a pod ním si našli miesto bezdo-
movci, ale aj roznášači reklamných tlačo-
vín, ktorí si zľahčujú prácu a odhadzujú
tam letáky. (gub)

Dom kultúry 

v Trnávke 

nepredajú
RUŽINOV
Napriek dlhodobému úsiliu o predaj
Domu kultúry na Bulharskej ulici sa
mestskej časti Bratislava - Ružinov
nepodarilo budovu predať a tak napo-
kon zostane na starosti samospráve,
ktorá sem chce presťahovať Televíziu
Ružinov.
Objekt má v správe mestská časť Ruži-
nov, ale pretože jej prevádzka a údržba
boli dlhodobo finančne stratové, so
súhlasom vlastníka, hlavného mesta, sa
rozhodla dom predať. O predaj budovy
sa intenzívne pokúšala istá realitná kan-
celária - väčšina záujemcov však odstú-
pila napriek prijateľnej cene. Pozemok
pod budovou je totiž nevysporiadaný.
V súčasnosti mestská časť podniká
kroky, ktoré by odstránili najväčšiu tech-
nickú prekážku - v Trnávke totiž nie je
káblový televízny rozvod. Rokovania s
káblovou spoločnosťou by mali situáciu
zmeniť. Televízia by potom využívala
horné podlažie budovy, voľné priestory
chce mestská časť prenajímať. Obyvate-
lia lokality takáto riešenie iste uvítajú,
najmä preto, že v blízkosti sa finišuje s
rozsiahlou bytovou výstavbou. Je totiž
predpoklad, že voľné priestory obsadia
firmy poskytujúce rôzne služby. (gub)

Sprístupnia vynovené školské ihrisko

Ponúkam prácu 
pre dievčatá vo Viedni 
na diskotéke. Seriózne!
� 0043 6646 540 435, 

možnosť aj sms

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
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FUTBAL
�PRÍPRAVNÝ
Sobota 21. januára, Rapid
Slovan Bratislava - Rača (10.00)
Sobota 21. januára, Rapid
Slovan Bratislava - Břeclav (12.00)

HOKEJ
�EXTRALIGA muži
Utorok 24. januára
Slovan - Skalica (18.30)

BASKETBAL
�EXTRALIGA muži
Sobota 21. januára, ŠH Pasienky
Inter - Sp. Nová Ves (18.00)

HÁDZANÁ
�WHIL žien
Sobota 21. januára, ŠH Jégeho
ŠKP Štart - Šaľa (17.30)

STOLNÝ TENIS
�EXTRALIGA muži
Sobota 28. januára, Rača
ŠK Mostex Rača - ŠKST Bratislava (16.00)
Nedeľa 29. januára, Rača
ŠK Mostex Rača - MSK Malacky (10.00)

FUTSAL
�1. Slovenská liga
Piatok 20. januára, ŠH Mladosť
Karpatia Juniors - MIMA Trnava (18.30),
Across Pinerola - Futsal Team Nitra (20.15)
�2. Slovenská liga
Sobota 21. januára
Likra Slovakia - Baraberi (8.00), Danubit -
Across Pinerola B (9.30), FK Jozef Tiso -
Relax (19.20), L.M.H. Team - Jost 04 (20.40)
Nedeľa 22. januára
Zemáci - 4 FSC Insta (8.00), Kappa Team -
Pohotovosť (9.30), Slov-matic FOFO B -
Maxima (10.50), Terno - Minimax (19.00)
�1. Bratislavská liga A
Sobota 21. januára, ŠH Mladosť
1. FC Torpedo - Wild Boys 02 (10.50), Ruži-
nov - Bells (11.40), Karlovka 1983 - Bud-
weiser (12.40), Tre Kronor - Hujeri (13.30)
Sobota 21. januára, ŠH PKO
Akademik - Čekan Mekenroff (13.30)
Nedeľa 22. januára, ŠH BCT
Gurmáni - Semic C (8.00), Elza Lions - FK
03 Hostinského (9.00), Dopravoprojekt - Tv
Com Hurricanes (9.50), SATC - Microcom
Team (10.50), Dopravoprojekt - FK Akade-
mik (11.40 h - dohrávka)
�1. Bratislavská liga B
Sobota 21. januára, ŠH PKO
Slov-matic FOFO C - Krátky Proces (10.10),
KSF Rendez - Cataluna (11.00), Minimax B -
Paraboys Šamorín (11.50), Račiansky Výber -
Alžbetka (12.40), Alžbetka - Pitón Šamorín
(14.10 h dohrávka), VÚB - Leo Stars (15.10)

Sobota 21. januára, ŠH Mladosť
Festglas - 4 FSC Insta B (14.20)
Nedeľa 22. januára, ŠH Mladosť
Pitón Šamorín - Attack Šamorín (12.20)
KPSF 92 - Karpatia Juniors B (13.20)
Danubit B - Posam (14.10), AK 47 - Admiral
Gfw (20.20)
�2. Bratislavská liga A
Sobota 21. januára, ŠH Prokofievova
PDA Úder B - Rosenheim 04 (8.00), Afk Fla-
mengo - Bells B (9.00), Klinger - Everton
(9.50), Ex Rapid - King Kongs (11.30), Celtic
- Severka (12.30), Sokol - Silver (13.20),
Franco - Bôrik (15.00), Tornádo - PDA Úder
B (16.00), Dynamo Energia - Franco (16.50 -
dohr.), MFP - Dynamo Energia (18.30)
�2. Bratislavská liga B
Nedeľa 22. januára, ŠH Prokofievova
Salamander Pitralon - Corer (9.00), Surprise -
Rusovce (9.50), JVP- Senátor Palace (10.40),
Šport - Cuba Libre (12.30), Red Devils -
Cataluna B (13.20), ŠK Slovan TP - Krátky
Proces B (14.10), MO Slovakia - Staré Mesto
(15.00), Komáre - MF Hyeny (16.00)
�2. Bratislavská liga C
Sobota 21. januára, ŠH Prokofievova
PDA Úder B - Rosenheim 04 (8.00), Jokerit -
Inter FC (10.40), Vinerum Plumbum - Vi-
nohrady (14.10), Horstrans - Kofola Ž (17.40),
Baducci Hemerhoidi - Engerau 97 (19.20)
Nedeľa 22. januára, ŠH Prokofievova
Kozmos - Semic D (8.00), Respo - Nepoču-
júci (11.30), Indepediente - Slov-matic
FOFO juniori (16.50)

PLÁVANIE 
�Plaváreň Pasienky, Junácka 4
BAZÉN 50 m: 
Pondelok: 14.00-16.00, 19.30 - 22.00
Utorok - Piatok: 6.00 - 7.30, 19.30 - 22.00 
(Plávanie je možné aj počas dňa, info telefo-
nicky na 4920 9663, alebo na www.swim.sk)
Sobota - Nedeľa: Info sa telefonicky na 4920
9663, alebo na www.swim.sk.

SAUNOVANIE
�Sauna NEPTÚN - Pasienky, Junácka 4
Fínska sauna, para, masáže, občerstvenie

Info: 4920 9684
�Kúpele DELFÍN, Ružová dolina 18
Fínska sauna, para, bazéniky s 34-36°C
vodou, masáže, občerstvenie, solárium

Info: 5341 5553
�Sauna ROSNIČKA, M.Sch.Trnavského 2
Fínska sauna, para, výrivý kúpeľ, masáže,
občerstvenie, solárium Info: 6436 0960 

KORČUĽOVANIE
PRE VEREJNOSŤ 

�ZŠ O. Nepelu, Ulica odbojárov 9
�Zimný štadión Dúbravka, Harmincova 1
�Ľadová aréna Avion, Ivánska cesta 12
�Petržalka, Iľjušinova ulica
�Podunajské Biskupice, Bieloruská ulica
�Ružinov, Areál hier na Štrkovci

DIVADLÁ
DPOH - ČINOHRA SND - 19.00

�22.1. - E. Rostand: Cyrano z Bergeracu
�24.1. - M. Huba - M. Porubjak: Tančiareň
�25.1. - J. Steinbeck: O myšiach a ľuďoch
�26.1. a 27.1. - G. Feydeau: Tak sa na mňa
prilepila
�28.1. - J.G. Tajovský: Ženský zákon
�29.1. - O. Wilde: Ideálny manžel

MALÁ SCÉNA SND - 19.00
�22.1. - T. Bernhard: Ignorant a šialenec
�24.1. - I. Bergman: Scény z manželského
života
�25.1. - I. Ambjornsen: Chvála bláznovstva
�26.1. - E. Ionesco: Stoličky
�27.1. - E. Ionesco: Stoličky
�28.1. - J.P. Sartre: S vylúčením verejnosti
� 29.1. - T. Williams: Mačka na horúcej
plechovej streche

OPERA A BALET SND
�23.1. - G. Puccini: Tosca
�24.1. - P. Zagar: Sen noci svätojánskej
�25.1. - A. Dvořák: Rusalka
�26.1. - H.S. Lřvenskjold: Sylfida
�27.1.- G. Verdi: Maškarný bál
�28.1. - G. Verdi: Don Carlos

DIVADLO ASTORKA - 19.00
�24.1. - R. Olekšák: Smajlíci
�25.1. - M. Gorkij/R. Polák: Play Gorkiy
�26.1. - F. Peroutka: Keby som sa ešte raz
narodil
�27.1. - P. Zelenka/M. Frayn: Odchody vla-
kov
� 27.1. - S. Lavrík: Tichý dom, div. klub
Trezor
�28.1. - G. Görgey: Na koho to slovo padne
� 29.1. - Bratislavský jazz klub, Acoustic
Colours

ŠTÚDIO L + S - 19.00
�22.1. o 15.30 - R. Dahl: Kamoš obor
�23.1. - W. Russel: Shirley Valentine
�24.1. - Nech sa páči, show A. Krausa
�26.1. - T. McNally: Frankie a Johnny
�29.1. - Nech sa páči, show A. Krausa

DIVADLO ARÉNA - 19.00
�22.1. - Boh je DJ
�22.1. o 16.00 a 19.30 - Koza alebo Kto je
Sylvia?
�23.1. - Oskar a dáma v ružovom
�24.1. - Oskar a dáma v ružovom
�25.1. - Boh je DJ
�26.1. - Tiso
�27.1. - Rocky Horror Show
�28.1. - Rocky Horror Show
�29.1. o 15.00 a 19.00 - Rocky Horror Show

DIVADLO STOKA - 19.30
�23.1. - koncert v krčme, Blues
�30.1. - koncert v krčme, Blues

DIVADLO WÜSTENROT - 19.00
�25. a 26. 1. - Každý má svojho Leona
�29. 1. o 10.30 - Vynález, kaviareň Parla-
mentka
�31.1. - Caveman

DIVADLO NOVÁ SCÉNA - 19.00
�21.1. o 11.00 - Hello Dolly, 1. generálka
�21.1. - Hello Dolly, 1. Predpremiéra
�23.1. o 11.00 - Hello Dolly, 2. generálka
�23. 1. - Hello Dolly, 2. predpremiéra
� 24.1. o 16.00 - Hello Dolly, 3. predpre-
miéra
�25.1. o 11.00 - Hello Dolly, 3. generálka
�25.1. - Hello Dolly, predpremiéra

Radošinské naivné divadlo - 19.00
�23.1. - Hra o láske
�24.1. - Hra o láske
�25.1. - Jááánošííík (po tridsiatich rokoch)
�26.1. - Jááánošííík (po tridsiatich rokoch)

Divadlo a.ha, Školská ul. - 19.00
�23.1. - J. Milčák: Barokové oblaky
�27.1. - S. Lavrík a kol. : Prezidenti
�30.1. - Z. Križková: Poslovia

Divadlo Ívery, Školská ul. - 19.00
�26.1. - E. Ionesco: Holohlavá speváčka

Divadlo Kaplnka, Ventúrska 3 - 19.00
� 23.1. a 25.1. - I. Bergman: Šepoty a vý-
kriky
�30.1. - Astrid van Brunn: Poláske nebýva

PODUJATIA PRE DETI
BBD - Bratislavské bábkové divadlo
�21.1. o 14.30 - O Palčekovi
�22.1. o 10.00 a 14.30 - O Palčekovi
�28. o 14.30 - Princezná Kukulienka
�29.1. o 10.00 a 14.30 - Princezná Kuku-
lienka

DIVADLO LUDUS
�22.1. o 15.00 a 17.00 - Ako si princ Mar-
tin hľadal nevestu, Shopping Palace Soravia
�22.1. o 15.00 - Malý princ, Malá sála PKO
�23.1. o 10.00 - Malý princ, Malá sála PKO

KONCERTY
� 29.1. o 19.00 - Bratislavský Jazz Club -
Acoustic Colours, Divadlo Astorka, inštru-
mentálna akustická formácia skvelých
hudobníkov
�29.1. o 18.00 - Pomáda v Alkane, muzi-
kál o zážitkoch na strednej škole, Malá sála
PKO

VÝSTAVY
�Klenoty českého a slovenského moderné-
ho maliarstva, GMB - Mirbachov palác,
denne okrem pondelka od 11.00 do 18.00
� Chlap, hrdina, duch, stroj, Galéria
Medium, Hviezdoslavo námestie
�Diana Mráziková: Mánia,  Galéria Focus,
Štúrova ulica9
�Deti ticha, pozvánka do sveta ticha a sveta
zvukov, Dom umenia pre deti Bibiana 
� Kráľovstvo čiar a farieb, vo svete M.
Cipára, Dom umenia pre deti Bibiana
� Šľachtické stolovanie u Andrássyovcov,
Bratislavský hrad, 2. poschodie
�Hold Ester M. Šimerovej, Galéria mesta
Bratislava - Mirbachov palác
� Zlaté rybky, vystavuje dizajnérka Ivica
Markovičová, K Gallery, Ventúrska ulica

kultura@ba-noviny.sk
najbližšie vyjdú 26. 1.

OPEN HOUSE 
Deň otvorených dverí 
vo Forel International School

Dňa 3. februára 2006 otvorí Forel International School svoje brány študentom
a rodičom, ktorí majú záujem zúčastniť sa ukážky vzdelávacieho procesu v
modernom, priateľskom a podnetnom prostredí. Škola už piaty rok poskytuje
svoje služby deťom a ich rodičom. Je vyspelým a inovatívnym vzdelávacím zaria-
dením s moderným programom a progresívnymi metódami práce.

Forel International School ponúka bilingválny program pre škôlkárov, žiakov
základnej školy i študentov 8-ročného gymnázia. Medzinárodný tím pedagogické-
ho personálu pozostáva z obetavých učiteľov a vychovávateľov, ktorí vytvárajú
pestré prostredie podnecujúce vzdelávanie i duchovný rast detí. 

Študenti Forel International School zdokonaľujú svoje vedomosti a schopnos-
ti nie len akademicky, ale preukazujú tiež vysokú úroveň etickej zrelosti a spolo-
čenskej zodpovednosti.

Ak sa chcete dozvedieť o Forel International School viac, 
navštívte „OPEN HOUSE“ v priestoroch školy v Devíne 

v piatok 3. 2. 2006 o 8.45 h
Svoju účasť, prosím, oznámte telefonicky alebo emailom.

V škole sa zoznámite s riaditeľkou školy, jej zástupkyňou a učiteľmi, ktorí vás radi
oboznámia s filozofiou školy, metódami práce a programom a ochotne zodpovedia
vaše otázky. Budete mať príležitosť zúčastniť sa niektorých vyučovacích hodín.
Forel International School, Kremeľská 2, 841 10 Bratislava (Devín)
Tel.: 0905 429 244 alebo 6545 9126, Email: info@forel.com, www.aforel.com

Každý týždeň 
v poštových schránkach 
bratislavských domácností.

Stále aktuálnejšie
a podrobnejšie
informácie o meste.

www.bratislavskenoviny.sk


