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Hlavný mestský

architekt bude,

vyberie ho

primátor
BRATISLAVA
Po neúspešnom výberovom konaní, v
ktorom komisia nevybrala ani jedného
vhodného kandidáta na hlavného
architekta Bratislavy, vyberie odborní-
ka na výkon tejto funkcie osobne brati-
slavský primátor Andrej Ďurkovský. 
Potvrdila to hovorkyňa bratislavského
magistrátu Eva Chudinová. Ako uviedla,
do výberového konania na funkciu hlav-
ného architekta Bratislavy sa prihlásilo
deväť uchádzačov. Komisia zložená z
predstaviteľov magistrátu, mestských
poslancov a zástupcov Spolku architek-
tov Slovenska a Slovenskej komory
architektov nakoniec nevybrala víťaza a
primátorovi A. Ďurkovskému odporučila,
aby priamo oslovil osobnosti uznávané v
odborných kruhoch a známe i širokej
verejnosti a takýmto spôsobom nájsť
adekvátneho odborníka na výkon funkcie
hlavného architekta. Keďže hlavného
architekta musia schváliť mestskí poslan-
ci, očakáva sa, že o hlavnom architektovi
rozhodne mestské zastupiteľstvo na naj-
bližšom zasadnutí. (brn)

Na cestách 

je opäť veľmi

veľa výtlkov
BRATISLAVA
Tak ako každý rok aj tentoraz sa zima
na bratislavských cestách prejavila
zvýšeným počtom výtlkov,  vďaka kto-
rým niektoré ulice opäť pripomínajú
tankodróm. 
Na komunikáciách, ktoré spravuje mesto,
odstraňuje výtlky magistrátne oddelenie
cestného hospodárstva priebežne počas
celého roku. V zime vplyvom počasia
dochádza k ich zvýšenému výskytu. V
tomto období je zabezpečená ich oprava
tzv. technológiou teplej zmesi, s ktorou sa
pracuje od začiatku decembra 2005. Na
netechnologickú opravu výtlkov má
mesto vyhradených 6 miliónov korún a
celkový rozpočet na údržbu komunikácií
v roku 2006 je 80 miliónov korún.
Oddelenie cestného hospodárstva výtlky
prednostne opravuje na miestnych komu-
nikáciách a cestách I. triedy, väčšie výtlky
sa riešia prioritne v celom meste. V
decembri a januári 2006 bolo opravených
asi 350 výtlkov. Ďalších asi 500 je evido-
vaných na nasledujúcich komunikáciách
Staromestská, Štefánikova, Dunajská,
Trnavská, Ivánska, Miletičova, Ulica
Svornosti, Račianska, Púchovská, Žitná,
Mlynská, Eisnerova, Saratovská, Bota-
nická, Sch. Trnavského, Bratislavská,
Podháj, Hodonínska a ďalšie.
V roku 2005 hlavné mesto opravilo asi
6000 výtlkov. (lau) 

Električková trať 

do Petržalky 

je opäť 

o krok bližšie
BRATISLAVA
Zložitý administratívny proces spoje-
ný s prípravou vybudovať električko-
vú trať na úseku Janíkov dvor - Šafá-
rikovo námestie a prepojiť tak Petr-
žalku s centrom sa posunul o ďalší
krok vpred. 
Bratislavský magistrát už predložil sprá-
vu o hodnotení vplyvov stavby  na život-
né prostredie. Len samotná správa má
194 strán plus viaceré prílohy, okrem
toho bola predložená aj ďalšia dokumen-
tácia, ako sú dopravno-inžinierske pod-
klady, hluková štúdia a emisná štúdia. V
týchto dokumentoch je podrobne rozpí-
sané všetko, čo sa týka zamýšľanej elek-
tričkovej trate. Ako sme už informovali,
začiatok trate je v súlade so spracovanou
koncepciou v južnej časti Petržalky, kon-
krétne v lokalite Janíkov dvor. Koniec
trate je prakticky v križovatke Šafárikovo
námestie na ľavom brehu Dunaja. 
Správa o hodnotení posudzuje tri varian-
ty výškového vedenia trasy nosného sys-
tému mestskej hromadnej dopravy v
Petržalke v úseku Janíkov dvor - Bosá-
kova ulica, pričom v zostávajúcej časti
trasy po Šafárikovo námestie je výškové
vedenie riešené v jednom variante. Prvý
variant je estakádny (ráta s vedením trate
na vyvýšenej estakáde), druhý je
povrchový a tretí polozapustený (ráta s
čiastočným zapustením trate pod úroveň
terénu. Trať má byť prevádzkovaná ako
električková rýchlodráha a má tvoriť
začiatok nosného dopravného systému,
ktorý by mal byť v budúcnosti schopný
prevziať na seba rozhodujúci podiel pre-
pravy cestujúcich v mestskej hromadnej
doprave. V Janíkovom dvore by malo
byť vybudované aj električkové depo. Aj
koniec trate v Janíkovom dvore je
navrhnutý v troch variantoch. V projekte
sa možno dočítať aj presné čísla týkajúce
sa kapacity autobusov, ktoré sa používa-
jú na hromadnú dopravu z Petržalky do
centra v súčasnosti, a kapacity električ-
kových súprav, ktoré ich majú v budúc-
nosti nahradiť. Systém založený na elek-
tričkách je očividne výkonnejší, nevra-
viac o iných výhodách, či už ide o vplyv
na životné prostredie (zníženie emisií),
alebo o okolnosť, že koľajová trať je
segregovaná od cestnej dopravy, čo
umožní úsporu času a zníženie zaťaže-
nosti cestných komunikácií. (V tomto
kontexte je určitým paradoxom, že bolo
nutné vypracovať aj hodnotiacu správu o
vplyvoch stavby na životné prostredie.)
Výstavba tejto trate, ktorá má pre mesto
strategický význam, by sa mala začať v
budúcom roku a uvedená do prevádzky
by mala byť v roku 2009. Ešte v tomto
roku sa však predpokladá začatie prí-
pravných zemných prác na území Petr-
žalky. Juraj Handzo

V priestoroch zariadenia pre bezdomovcov Mea Culpa vo Vrakuni v uplynulých dňoch vznikol stanový tábor, ktorý má
pomôcť ľuďom bez prístrešia prežiť súčasné extrémne mrazivé dni. FOTO - TASR

VRAKUŇA
V mrazivej noci zo soboty na nedeľu
sa najmenej päť bezdomovcov roz-
hodlo vzdorovať počasiu, než by mali
prijať pomocnú ruku, traja z nich
skončili v nemocnici, jeden napokon
požiadal mestskú políciu o odvoz do
útulku.
Tým najväčším je v súčasnosti stanový
tábor v priestoroch zariadenia Mea Culpa
v mestskej časti Vrakuňa. K dvom sta-
nom slúžiacim na hygienické potreby a
štyrom na nocľah cez víkend pridali pra-
covníci úradu civilnej ochrany a hasiči
ďalších päť, takže kapacita sa zvýšila z
50 na 120 lôžok. Prvú noc prišlo 18 noc-
ľažníkov, v piatok 37, v sobotu 55 a z
nedele na pondelok tu prespalo už 85
ľudí. Do starostlivosti o osadenstvo sa

zapájajú už aj mimovládne organizácie.
V zariadení dostanú bezdomovci jedno
teplé jedlo. Nocľaháreň sa otvára o 18.
hodine, prísť však možno až do 23. hodi-
ny, a ráno o ôsmej ju musia opustiť.
Práve vtedy by sa mali o nich postarať
mimovládne organizácie - je tam naprí-
klad klient s malou dcérkou, ktorý prišiel
o prácu, a teda aj o podnájom. Teplota je
v týchto dňoch kritická aj cez deň a má to
tak vytrvať do konca mesiaca.
Priestory, ako aj elektrinu poskytol prak-
ticky bezplatne magistrát, stany a vyba-
venie sú z rezortu vnútra. Jeho šéf Vladi-
mír Palko povedal: „Nemáme žiadne
skúsenosti s humanitárnou pomocou na
Slovensku, ale vzhľadom na to, že situá-
cia tu bola mimoriadna a doteraz počas
zimy zahynulo na podchladenie 18 bez-

domovcov, tak konáme.“ Zakrátko sa
naplnili aj jeho slová o rozšírení tábora v
prípade potreby. Predpokladá sa, že
zariadenie by malo fungovať do konca
februára.
Vybudovanie tábora pre bezdomovcov
čírou zhodou okolností kolidovalo s
vyprázdnením budovy Mea Culpa, ktorú
mesto zverilo na prevádzkovanie nezi-
skovej organizácii Domov pre každého.
V budove bývali prevažne neplatiči, kto-
rým našli iné dočasné ubytovanie. 
O náročnosti práce s bezdomovcami
svedčí i tento kontrast: sú medzi nimi
takí, ktorým útulok umožní zachrániť
blízke bytosti, kým nezískajú novú prá-
cu, a teda aj novú strechu, ale i dve dámy,
ktoré v prvú noc došli na nocľah po pol-
noci - taxíkom. Gustav Bartovic

Aj ľudia bez prístrešia sú individuality

Bezdomovci sú celoštátnym problémom
V uplynulých dňoch sa dvoma tragé-
diami náhle zviditeľnil problém bezdo-
movcov. O tom, ako je pripravená na
jeho riešenie Bratislava, sme sa zhová-
rali s námestníkom primátora Brani-
slavom HOCHELOM.
- Vedenie mesta si overovalo počet úmrtí
bezdomovcov v Bratislave  a dospeli sme
k odlišnému číslu ako médiá. Mestská
polícia registruje len šesť prípadov, ale to
nezmenšuje ani tragickosť, ani rozsah
problému. Je to problém celej spoločnos-
ti a nielen veľkých miest, kam sa bezdo-
movci sťahujú. Preto by sa mal aj riešiť
„veľkou legislatívou“. Staráme sa aj o
ľudí v núdzi, ale vidíme aj to, že na bez-
domovcov míňame z prostriedkov urče-
ných ľuďom usadeným, hoci chudob-
ným, ktorí platia dane a tiež čakajú našu
pomoc.

Čo im môže mesto ponúknuť?
- Pred troma rokmi tu nebolo nič, dnes je
asi 120 lôžok pre ľudí bez prístrešia.
Samospráva je však pri takýchto aktivi-
tách viazaná radom prísnych noriem,
ktoré neviažu napríklad neziskové orga-
nizácie, ba ani štátnu správu... Preto skôr
ponúkame súčinnosť, ako priamu zodpo-
vednosť. Máme vyčlenené prostriedky
jednak na útulky a istú všeobecnú rezer-
vu, ktorá nie je určená priamo bezdomov-
com, ale za veľmi korektných podmienok
spolupráce s mimovládnymi organizácia-
mi z nej dokážeme čerpať.
V čom by ste hľadali komplexné rieše-
nie tohto problému v budúcnosti?
- Aj keď je to primárne zodpovednosť

verejnej správy, žiadal by sa väčší podiel
charity a vôbec tretieho sektora, ale
takým spôsobom, že predložia konkrétny
návrh a my ho v rámci možností dofina-
cujeme. Druhý smer som naznačil - je to
nevšímavosť zákonodarcu k tomuto pro-
blému. Neexistuje už domovské právo a
Bratislava sa stará o obyvateľov iných
obcí. Zákon by mal tiež nejakým spôso-
bom umožniť, aby verejnosť ľudí, čo
mrznú na ulici, prinútila k prežitiu.
Vo svetových mestách prežívajú zimné
noci bezdomovci v staničných budo-
vách a nikoho to neruší...
- Vieme o tom a je to dobrý model, lacný
a jednoduchý. Mesto však nemá mecha-
nizmy, ktorými by mohlo ovplyvniť
železničnú a autobusovú spoločnosť, aby
stanice na noc nezatvárali.

Zhováral sa Gustav Bartovic
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Mlčiaca väčšina
nás k lepšiemu
nezavedie
Aby bolo jablko jablkom, musí dozrieť.
Pozriete sa na túto vetu a spýtate sa,
načo píšeme takú samozrejmosť. Ak ste
však niekedy pozorovali zrejúce plody
na strome, viete, o čom hovorím. Jedno-
ducho, plod musí dozrieť. Musí chcieť
dozrieť. Ak nechce dozrieť, potom
strom spraví to, čo nestihol záhradník -
zhodí ho na zem. Na konároch zostáva
len to, čo je dobré, zrelé.
Nebýva tak vždy. Niekedy sú na strome
len suché a zmrzačené plody. Čo však už
nie je chyba jablka. Strom je chorý.
V prírode je to jednoduché a jasné. Do
nenávratna odchádzajú choré jedince a
aj celé spoločenstvá. Ak dopomôže
záhradník, môže chorú jabloň vyliečiť.
Alebo vyťať a nahradiť druhým stromom.
Aj ľudský svet je ako príroda. Zdravá
spoločnosť si ľahko poradí s nezrelými a
nezrejúcimi jedincami. A ak si neporadí,
bude sa pod lesklou šupkou tváriť ako
zdravá, napokon podľahne presile cho-
rých jedincov. Tu netreba záhradníka,
takéto civilizácie sa už stratili v histórii. 
To je situácia, keď politici usilovne hľa-
dajú vonkajšieho aj vnútorného nepriate-
ľa, zamotávajú sa stále hlbšie do klbka
nezdravostí a mlčiaca väčšina sa s nimi
chtiac-nechtiac vezie do pekla.
Ak to nie je zatiaľ zrejmé, hovorím o
vzťahu (aj bratislavskej) verejnosti k
bezdomovcom, ale nielen k nim, ku
všetkému, čo by nás malo škrieť a
neškrie. Mám v tomto krásnom meste
často pocit, že jeho krása je ozaj na
zostupe, alebo je aspoň vážne ohroze-
ná. Lebo mesto je mestom len vďaka
duchu, ktorý v ňom žije. Žije, neživorí.
A taký duch, nazývaný tiež spoločenská
mienka, je silnou pákou na odstraňova-
nie chorých plodov. Len tu tá páka
chýba. Všetko hádžeme do jedného
vreca - nerozlišujeme, že bezdomovcov
tvoria aspoň tri sociálne podskupiny, že
každá síce potrebuje pomoc, ale každá
inak a inú. Nerozlišujeme ani v iných
veciach, hlavne nehasíme, čo nás nepá-
li, ani susedove dvere nie, až kým sa
plamene nedostanú na naše - ale vtedy
je už neskoro kričať.
Noviny všetko nezachránia. Noviny
nespravia nič bez ľudí, ktorí si vedia
povedať svoje, aj keby noviny neboli.
Tieto riadky sú vlastne poďakovaním
tým, ktorí nám píšu a vyjadria sa. Sú
nádejou, že na mestskom strome je ešte
dosť zdravých jabĺk. Gustav Bartovic

Ministerstvo

predáva ďalšie

nehnuteľnosti
BRATISLAVA
Ministerstvo kultúry SR pripravilo v
zmysle zákona druhé kolo osobitného
ponukového konania predaj budovy
Divadla Pavla Országha Hviezdoslava.
Predáva aj ďalšie objekty a pozemky. 
Ako nám povedala hovorkyňa ministra
kultúry Martina Pavlíková, podmienky
druhého kola osobitného ponukového
konania sú oproti prvému kolu sprísnené.
Budova je totiž navrhnutá na zápis do
Ústredného zoznamu pamiatkového
fondu Slovenskej republiky. Cena zostá-
va rovnaká, znaleckým posudkom bola
stanovená na 236,4 milióna korún. 
Ministerstvo kultúry zároveň pripravilo
osobitné ponukové konanie na predaj
pozemku okolo novostavby SND vrátane
obytného domu a skladu, ktorý leží na
tomto pozemku - Čulenova a Pribinova
ulica číslo 19. Obytný dom sa v súčas-
nosti využíva ako prevádzkovo-admini-
stratívny objekt. Cena ponúkaného
majetku s výmerou 5202 štvorcových
metrov je znaleckým posudkom stanove-
ná na 150,9 milióna korún. 
Ministerstvo kultúry ďalej pripravilo
osobitné ponukové konanie na predaj
budovy na Štúrovej ulici číslo 14. Ponú-
kaná nehnuteľnosť je prevádzkovo-
administratívnym objektom. Objekt s
výmerou 373 štvorcových metrov bol
postavený na konci 19. storočia, je zapí-
saný v Ústrednom zozname pamiatkové-
ho fondu SR a vzťahuje sa naň režim
ochrany podľa zákona o ochrane pamiat-
kového fondu. Cena ponúkaného objektu
je znaleckým posudkom stanovená na
34,6 milióna korún. 
Štvrtým objektom, ktorého predaj minis-
terstvo pripravuje, je obytný dom na
Záhradníckej ulici číslo 29. Obytný dom
s výmerou 290 štvorcových metrov má
jedno podzemné, štyri nadzemné podla-
žia a povalový priestor. Cena ponúkaného
objektu bola znaleckým posudkom stano-
vená na 14,9 milióna korún. (lau)

Župa sa sťahuje

do vlastnej 

budovy 
BRATISLAVA
Úrad Bratislavského samosprávneho
kraja by sa mal do nového sídla na
Drieňovej ulici presťahovať do mája
tohto roka. V súčasnosti sa upravujú
vnútorné priestory budovy, práce by
mali byť hotové do konca marca. 
Po stavebných úpravách sa začne so
zariaďovaním kancelárií a inštaláciou
počítačovej siete. Bratislavský samo-
správny kraj kúpil šesťposchodovú budo-
vu na Drieňovej ulici za vyše 93 miliónov
korún. Po rekonštrukcii by mali byť na
prízemí technické priestory, archív úradu
a školiace stredisko. Na prvom poschodí
bude okrem vstupnej časti aj miestnosť
na zasadnutia zastupiteľstva kraja, šatňa
pre poslancov i verejnosť, miestnosť pre
tlmočníkov a obsluhu hlasovacieho zaria-
denia, podateľňa, kopírovacia miestnosť,
spoločenské a administratívne priestory.
Kancelárske priestory sa budú nachádzať
na druhom až šiestom poschodí. Úrad
BSK v súčasnosti sídli v prenajatých prie-
storoch na Trnavskej ulici, časť úradu je
na Bóhrovej ulici v Petržalke. Prenájom
priestorov stojí úrad viac ako 14 miliónov
korún ročne, zmluva na prenájom priesto-
rov na Trnavskej ulici je platná do konca
februára. (brn, sita)

Mrazy premohli Dunaj a budú pokračovať,

ale bezpečné klzisko z neho i tak nebude
BRATISLAVA
Veľmi studený pevninský vzduch,
ktorý začal prúdiť na Slovensko a
okolitých krajín z vnútrozemia Ruska
koncom tretieho januárového týždňa,
behom troch dní pokryl hladinu
Dunaja pod Bratislavou súvislou
vrstvou ľadu. 
Ako informoval meteorológ Pavel Faško
v Bratislave klesne teplota vzduchu na
mínus 20 OC iba výnimočne - od roku
1951 to bolo iba osemkrát (rekordných
mínus 24,7 OC dosiahla na Kolibe 9.
februára 1956). Pritom teraz ani cez deň
teplota nevystúpi nad mínus desať  stup-
ňov, Bratislava teda prežíva arktické dni,
čo sa v rovnakom období stalo mestu len
päť krát. Tuhý mráz a silný vietor v prvé
dva dni prúdenia sibírskeho vzduchu
postupne uzatvorili hladinu v nápustnom
kanále a nad čunovskou elektrárňou. 
Ako informoval technický námestník ria-
diteľa povodia Dunaja Peter Minárik, v
utorok úplne uzavreli plavbu po Dunaji

medzi Bratislavou a Komárnom. Zname-
ná to, že v týchto dvoch mestách budú
kotviť lode, ktoré prídu po prúde i proti
prúdu. Je však predpoklad, že Rakúsko v
týchto dňoch tiež celkom zastaví plavbu,
zdrže na jeho území sú totiž zamrznuté.
„Je malý stav vody, teploty pôjdu ešte
nižšie a hrúbka ľadu bude rýchlo nara-
stať,“ odôvodňuje P. Minárik. Povodie
Dunaja ustanovilo pracovnú komisiu,
ktorá denne riadi všetky operácie súvisia-
ce so situáciou na rieke. K nim patrí aj
striktné obmedzenie prevádzky gabčí-
kovskej priehrady výlučne na jedinú tur-
bínu. Zvyšný prietok, päťsto metrov
kubických za sekundu, budú prepúšťať
do starého koryta Dunaja cez čunovskú
priehradu, o čom už informovali aj ma-
ďarskú stranu. Povodie pritom „rozkolí-
še“ hladinu Dunaja, aby sa ľad rozlámal a
kryhy opustili hladinu vodného diela cez
Čunovo. Je to lepšie riešenie, ako rozbíja-
nie krýh, ktoré by sa mohli podsúvať a
kopiť. Táto operácia - spolu s prácou jed-

ného ľadoborca, ktorý robí v ľade „ulič-
ku“ - je súčasťou prevencie pred oteple-
ním, keď by sa mohli kryhy pod Bratisla-
vou nebezpečne nakopiť a spôsobiť po-
vodeň. Najsilnejšia ľadová povodeň bola
v roku 1850, o výške hladiny je záznam aj
na stene Primaciálneho paláca.
Peter Minárik veľmi dôrazne varuje
verejnosť pred vstupom na dunajský ľad.
Ten totiž tvorí spočiatku len ľadová drť,
ktorá sa spojí a tuhne dlhší čas, pri vstupe
hrozí preborením. „To nie je zamrznutý
Štrkovec, ani Kuchajda,“, varuje a dodá-
va, že aj keď ľad spevnie, bude nekom-
paktný, pretože povodie ho bude syste-
maticky lámať. Od napustenia vodného
diela sa táto situácia vyskytuje už po tre-
tíkrát, uzavrel P. Minárik.
Podľa meteorológa P. Faška možno oča-
kávať, že mrazy - aj keď s istými výkyv-
mi - vydržia až do začiatku februára.
Treba rátať s tým, že do konca budúceho
týždňa nevystúpi ani denná teplota nad
nulu. Gustav Bartovic

Tuhý mráz v týchto dňoch prispel k tomu, že na hladine Dunaja sa objavili početné ľadové kryhy a na niektorých  miestach,
kde voda stojí, rieka celkom zamrzla. FOTO - Oto Limpus

V Karlovej Vsi rozpočtové provizórium,

v Devíne rozpočet pod nútenou správou
BRATISLAVA
Kolotoč rokovaní poslancov v mest-
ských častiach, ktorý stanoví rozsah i
obsah hospodárenia, sa blíži ku koncu
- asi ho uzavrie až vo februári Karlova
Ves, kde by vtedy mali nájsť zhodu
medzi svojimi predstavami starosta a
poslanci.
KARLOVA VES
Tento rok otvorila s rozpočtovým provi-
zóriom, hoci by mal byť v tejto mestskej
časti v oblasti kapitálových výdavkov
najbohatší v celom volebnom období.
Väčšina v miestnom zastupiteľstve
(SDKÚ - Smer - SMK - ANO - OKS)
však tvrdo tlačí na starostu - poslanci aj
deklarujú zhodu s predstavami starostu o
investovaní, aj ich spochybňujú. V riad-
nom decembrovom termíne sa odvoláva-
li na krátkosť času na preštudovanie
návrhu. Žiadajú doplnky, starosta Bystrík
Hollý je však rozhodnutý predložiť návrh
v pôvodnom znení. Hovorí, že kritici mali

vyše mesiaca na zoznámenie s návrhom a
prípravu pripomienok.
DEVÍN
Po dlhších tortúrach schválili návrh roz-
počtu 22. decembra 2005. Pre neuveriteľ-
ný dlh - bezmála jednu miliardu korún -
má táto mestská časť nútenú správu, a
teda aj zákonom oveľa prísnejšie limito-
vané možnosti. Poslanci sa snažili usporiť
na bežných výdavkoch takmer 1,2 mil.
korún, pretože ich však našli najmä v
mzdovej oblasti, bude to podľa núteného
správcu Juraja Heribana treba prerokovať
do konca januára opäť, rovnako ako
veľký kapitálový výdavok 400-tisíc na
rekonštrukcie stavieb a komunikácií.
Zmeny, vrátane špecifikácií spôsobu a
rozsahu zníženia dlhu, budú musieť pre-
rokovať do konca januára.
RUSOVCE
Vyrovnaný rozpočet má výšku takmer
77,5 milióna. Vo výdavkovej časti je
výrazne mohutnejšia investičná kapitola.

Dominuje v nej 11 miliónov na dostavbu
požiarnej zbrojnice, kde má byť podľa
starostu Dušana Antoša jedenásť nových
nájomných bytov. Takmer 4 milióny
pohltí rekonštrukcia námestia, tu však
výdavky doplnia aj peniaze z eurofondov,
z ktorých vlani priklepli 15 miliónov na
vybudovanie turistického informačného
systému Rusovciam spolu s Jarovcami,
Čunovom, Veľkým Mederom, Hainbur-
gom a Malackami.
VRAKUŇA
Podľa ekonómky miestneho úradu Dra-
homíry Kňažovičovej nepostačujú zdroje
na potreby, najmä dva milióny na obnovu
zničených zdedených škôl a ďalších
budov je málo. Najväčšou investíciou do
akcie, ktorá je viaczdrojová, je 9 miliónov
do prvej etapy kanalizácie na Brezovej
ulici, 600-tisíc pôjde na rekonštrukciu
lávky cez Malý Dunaj a 200-tisíc na
rekonštrukciu verejného osvetlenia.

Gustav Bartovic

Ak máte záujem 

o reklamu v novinách, 

volajte na telefónne 

číslo 0911-NOVINY
www.bratislavskenoviny.sk
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Na letisku 

otvorili nový

terminál
BRATISLAVA
V utorok na Letisku M. R. Štefánika v
Bratislave slávnostne otvorili terminál
všeobecného letectva - General Aviati-
on. Situovaný je juhozápadne od odle-
tovej haly, v objekte tzv. starého
Carga.
Objekt je určený na poskytovanie a
zabezpečovanie služieb pri odletoch a
príletoch obchodných alebo súkromných
letov V.I.P. cestujúcich, cestujúcich vše-
obecného letectva, posádok lietadiel pra-
videlných letov, posádok vojenských lie-
tadiel (sanita), posádok cargo letov a ich
batožiny z letiska a na letisko. Terminál s
24-hodinovou službou prevádzkuje refe-
rát handlingu prevádzkového útvaru
letiska. 
V termináli všeobecného letectva sa
zabezpečuje výkon služieb pozemného
vybavenia cestujúcich a ich batožiny,
detekčnej (bezpečnostnej) kontroly, col-
nej kontroly a hraničnej (pasovej) kontro-
ly. Okrem toho slúži aj ako vstupný a
výstupný bod do vyhradeného bezpeč-
nostného priestoru letiska (letová oblasť)
a ako služobný vchod do letovej oblasti
pre posádky lietadiel a zamestnancov
referátu handlingu. 
V dohľadnej budúcnosti sa plánuje  obno-
va a dostavba terminálu pre ostatných
cestujúcich. V súčasnosti je kapacita ter-
minálu 720 osôb za hodinu, po rekon-
štrukcii, ktorej ukončenie sa predpokladá
v roku 2007, to má byť 1200 cestujúcich
za hodinu. Ako sme už v Bratislavských
novinách informovali, pribudnúť majú
okrem iného nové check-in pulty, ďalší
batožinový pás, ale napríklad aj úschovňa
batožín. (juh)

Podivná služba

krajanom za

humnami
RAJKA
Celoštátni i lokálni politici majú veľké
slová a projekty týkajúce sa lepšieho
dopravného spojenia so susedným
Rakúskom a železnice si zatiaľ tíško
zrušia spoje k inému susedovi - do
Maďarska.
Napísal nám o tom náš zahraničný čitateľ
Igor Heriban z Rajky, maďarskej obce
vzdialenej len zo päť kilometrov od
Rusoviec. V obci žije dvestopäťdesiat
Slovákov, ktorí používali služby našich
železníc. Ich prednosťou bola prijateľná
cena, cesta neznamenala luxus. Autobu-
sové spojenie Slovenska s Rajkou neje-
stvuje. I. Heriban upozorňuje, že argu-
ment železníc na zrušenie spojov prame-
nil z toho, že čas odchodov vlakov bol
zle nastavený, premávali v časoch, keď
ľudia nemohli cestovať.
Hovorca železníc Miloš Čikovský na
otázky Bratislavských novín v tejto súvi-
slosti odpovedal, že železnice žijú len z
tržieb a dotácií štátu na výkony vo verej-
nom záujme. „Uvedené prostriedky
musia pokryť všetky náklady na pre-
vádzku. Preto došlo k prehodnoteniu
niektorých vlakov, ktoré boli z hľadiska
Železničnej spoločnosti nerentabilné a k
11. decembra 2005 boli niektoré zrušené
bez náhrady,“ uvádza. Ďalej píše, že
práve spoje z Bratislavy cez Rajku do
Györu boli dlhodobo nerentabilné,
železnica pristúpila k ich zrušeniu a
„cestujúci, ktorí využívali túto možnosť
cestovania, musia hľadať inú alternatívu
dopravy. Na druhej strane iným cestujú-
cim bolo umožnené železničnú dopravu
skvalitniť“. V porovnaní uvádza, že za
náklady na doterajšie štyri vlaky z Bra-
tislavy do Rajky a späť (jeden stojí 7200
Sk) možno vypraviť jeden pár vlakov z
Bratislavy do Leopoldova a späť. V
prvom prípade sa  prepravovalo 5 - 25
cestujúcich, na leopoldovskom spoji 250
- 350.
Cestujúci z Rajky uznávajú potrebu sprá-
vať sa efektívne, napriek tomu vyslovili
názor, že nejde len o efektivitu, ale o
službu verejnosti, v tomto prípade našim
krajanom žijúcim síce blízko, ale predsa
v cudzine. Cena za jeden vlak nie je až
taká vysoká, nehovoriac o tom, že spoje-
nie do Györu by sa mohlo prevádzkovať
ako turistická atraktivita, čo by zaručene
výrazne zmenilo ekonomiku dopravy na
tejto trati. Gustav Bartovic

Totálna prestavba ružinovského Prioru

pokračuje, už sa začali búracie práce
RUŽINOV
Práce na totálnej prestavbe obchodné-
ho domu Prior v Ružinove a jeho pre-
mene na nové nákupné centrum Yosa-
ria Plaza v týchto dňoch pokračujú
naplno. Investor sa vynasnaží, aby pre-
stavbu ukončil ešte v tomto roku.
Ako nám povedal Ivan Líška, generálny
riaditeľ akciovej spoločnosti JON, ktorá
obchodný dom prestavuje, v súčasnosti sa
dokončuje prekládka inžinierskych sietí.
„Zdržali sme sa asi dva mesiace, pretože
skutočná poloha inžinierskych sietí bola
úplne iná, ako to uvádzala projektová
dokumentácia z roku 1984,“ konštatoval.
„Najväčší problém máme s odpadovou
kanalizáciou Istrochemu, ktorá pôvodne
mala stáť štyri milióny korún, ale pre eko-
logické bezpečnostné opatrenia, drahé
materiály a zložité technologické postupy
bude stáť až desať miliónov. Čaká nás aj
ďalšia zložitá operácia - prekládka vodo-
vodného potrubia DN 800, ktoré zásobuje
celé sídlisko.“
Podľa I. Líšku sú ostatné inžinierske siete

už dokončené. V súčasnosti sú v plnom
prúde búracie práce na fasádach obchod-
ného domu, v najbližších dňoch sa začne
s podchytávaním a injektážami objektu.
Začnú sa tiež výkopové práce na ploche
bývalého parkoviska zo západnej strany
objektu - vznikne tu jama s objemom 90-
tisíc kubických metrov, v ktorej bude
vybudované podzemné parkovisko pre
930 vozidiel. „Búracie práce pokračujú aj
vo vnútri objektu, ktorý bude vybúraný až
na skelet,“ uviedol I. Líška.
Ako sme už informovali, bývalý Prior sa
premení na obchodné a kultúrne centrum
Yosaria Plaza ponúkajúce širokú škálu
obchodov od hypermarketu až po rôzne
butiky, služieb a zábavy, doplnené aj o
administratívu a podzemné parkovanie.
Ide vlastne o dve stavby - novú prístavbu
zo strany Tomášikovej ulice, pod ktorou
budú štvorpodlažné podzemné garáže, a
radikálnu obnovu jestvujúceho obchodné-
ho domu. Dnešný Prior by sa pritom mal
zmeniť na nepoznanie. Už sa začala totál-
na demontáž celej západnej fasády existu-

júceho obchodného domu, vybudovaná
bude nová vstupná hala a galérie s napoje-
ním na reštaurácie a food court. Pokiaľ ide
o existujúcu budovu, v jej prednej časti sa
má nadstaviť jedno podlažie, zadná časť
sa má dostavať tak, že existujúce „uskaku-
júce“ terasy sa zrovnajú (dostavajú) do
výšky hlavnej hmoty a objekt sa rozšíri po
úroveň Obilnej ulice. Výsledkom prestav-
by bude shopping centrum, kvalitatívne
celkom odlišné od existujúceho Prioru.
Mal by tu byť food court, kaviarne, klzis-
ko, bazén, fitnes centrum, bowling i kasí-
no.
„Robíme všetko pre to, aby sme obchod-
né centrum Yosaria Plaza stihli otvoriť
ešte tento rok,“ odpovedal nám I. Líška na
našu otázku, kedy bude nové centrum
uvedené do prevádzky. Ako dodal, zo stra-
ny nájomcov je veľký záujem a k dnešné-
mu dňu evidujú vyše tisíc záujemcov o
prenajímateľné priestory, ktorých je asi
250. O tom, ktorý obchodný reťazec bude
v Yosaria Plaza prevádzkovať hypermar-
ket, sa ešte rokuje. Juraj Handzo

Obchodný dom Prior v Ružinove prechádza totálnou prestavbou. FOTO - Oto Limpus

Mesto Bratislava opäť poskytuje granty
BRATISLAVA
O granty mesta Bratislava na projekty
podporujúce prevenciu proti drogám
a podporu voľnočasových aktivít detí
a mládeže v hlavnom meste sa môžu
mimovládne organizácie uchádzať do
konca marca. 
Mesto na príspevky neštátnym organizá-
ciám pre prácu s mládežou zo svojho
rozpočtu vyčlenilo 2,5 milióna korún,
jednotlivé projekty je možné podporiť

maximálne do výšky 50-tisíc korún.
Mesto podporí najmä projekty, ktoré
podporujú tvorivé myslenie a činnosť
detí a mládeže, ich zapájanie do života
Bratislavy, prevenciu kriminality a nási-
lia rasovej a etnickej neznášanlivosti a
vandalizmu. 
Žiadosť o pridelenie grantu by mala
obsahovať stanovy, prípadne štatút orga-
nizácie, doklad IČO, doklad o vymeno-
vaní štatutárneho zástupcu organizácie,

stručnú charakteristiku inštitúcie pred-
kladajúcej projekt alebo jej ročnú správu,
krátky profesionálny životopis vedúceho
projektu, skúsenosti pri uskutočňovaní
podobných projektov, súčasný stav rieše-
nej problematiky a zdôvodnenie potreb-
nosti predloženého projektu. Bližšie
informácie o podmienkach prideľovania
grantov, ako aj tlačivo žiadosti nájdu
záujemcovia na oficiálnej stránke mesta
www.bratislava.sk. (brn, sita)

rokov
Vrátane prác, materiálu a náplní predpísaných výrobcom 
(filtre, sviečky, oleje, kvapaliny ...)

(do 160 000 km)

SERVIS V CENE AUTA
6 platí pre všetky 

modely osobných
a ľahkých 

úžitkových vozidiel

2roky
ZÁRUKA
Vzťahuje sa na celé vozidlo
Infolinka: 02/49 29 49 49  

platí pre
všetky

modely
vozidiel

Záruka MOBILITY a 24-hodinový servis.

MercedesCard - systém výhod a zliav.

Bezplatné zapožičanie vozidla
pri bežnej oprave* nad 2 hodiny: náhradné vozidlo v deň opravy,
do konca pracovnej smeny bezplatne. *objednané vopred

Infolinka: 02/49 29 49 49 e-mail: info@mercedes-benz.sk http://www.mercedes-benz.sk

Budúcnosť automobilu.

Jazdite s výhodami 
Mercedes-Benz!

3roky
ZÁRUKA
Od 15.6. 2005 
platí pre triedu E

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 auto?
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Rozširovanie

komunikácií

je nekoncepčné
AD: NA RAČIANSKEJ SA
DOPRAVNÁ SITUÁCIA...(BN 1/2006)
Pohľad z okna bytu je v niečom rovna-
ký ako ten motoristu. Bezútešný.
Množstvo automobilov na ceste
neprispieva k pohodliu ani vodiča, ani
toho za oknom. Hluk a exhaláty. Roz-
diel je v trvaní tohto „zážitku“. Pre
jedného počas prejazdu tejto ulice, pre
druhého večne.
Potom niekto nájde jednoduché „riešenie“
- rozšírenie komunikácie. Jestvujúca ze-
leň, bezpečnosť a kvalita bývania v okolí
komunikácie predsa nemôže byť prekáž-
ka. Výsledok - pre motoristov dočasné
zlepšenie plynulosti jazdy v mieste rozší-
renia komunikácie, skrátenie času stráve-
ného na tomto mieste. Čo sa zmenilo na
pohľade toho za oknom bytu? Azda rých-
losť pohybu automobilov. Je ich menej, či
viac? Jedno sa zmenilo iste, automobily
má už bezmála na prahu domu.
Čakanie na priechode pre chodcov. Neko-
nečný prúd vozidiel a čakanie na slušného
vodiča (Biely kríž, Mladá garda), alebo na
zelenú pre chodcov (zastávka Riazanská).
Interval medzi dvoma zelenými signálmi
(zastávka Riazanská) sa môže chodcom
zdať dlhý, ale jednoznačne prispieva k
plynulosti jazdy automobilov a elektri-
čiek. Mnoho chodcov rieši situáciu
riskantným vstupom do vozovky. A keď
už konečne príde očakávaná zelená pre
chodcov, tak dĺžka signálu na prechod z
jednej strany ulice na druhú postačuje iba
pre zdravého človeka pohybujúceho sa so
zrýchleným krokom. Nedávno inštalova-
né objednávkové tlačidlá pre chodcov
situáciu v špičke nezmenili, pretože ak by
ohlas na použitie tlačidla bol kratší, pohyb
vozidiel by bol paralyzovaný. Veľmi úzke
ostrovčeky priechodov a vysoké obrubní-
ky vozovky ohrozujú chodcov na Bielom
kríži, Mladej garde, Riazanskej rovnako
ako na križovatke pred stanicou Predmes-
tie. Tragické kolízie chodcov s vozidlami
v blízkosti zastávky Riazanská sú časté a
ich príčinou je podľa mňa existujúce rie-
šenie priechodu pre chodcov, ktoré nevy-
hovuje vysokej frekvencii pohybu vozi-
diel a chodcov. Rozšírená vozovka bez
ďalších úprav ostrovčekov, vyústení
chodníkov a svetelnej signalizácie situá-
ciu chodcov iba zhorší.
Dopravná situácia je zlá v celej Bratisla-
ve, nielen na Račianskej ulici. V centrál-
nej časti mesta pribúdajú megastavby,
ktoré zvyšujú nároky na jej dopravnú
obsluhu a mesto doteraz nepristúpilo k
budovaniu skutočne výkonného verejné-
ho dopravného systému. Z dlhodobého
hľadiska sa mi javí rozširovanie komuni-
kácii ako neefektívne a nekoncepčné
vynakladanie prostriedkov.

Roman Prokop, Nové Mesto

Za plnú cenu

len polovičnú

službu
LIST ČITATEĽA
Začnem analógiou. Idem do obchodu a
kúpim si kilo zemiakov. Prídem domov
a pri prevážení zistím, že som dostal
len pol kila. Vrátim sa do obchodu a na
moje veľké počudovanie mi obchodník
odvetí, že je to v poriadku, lebo cena je
vlastne za pol kila a keby som chcel
celé kilo, musím zaplatiť dvojnásobok.
Včera (22. 1.) som cestoval električkou
číslo 5 smerom do Dúbravky (vozeň
7726, s odchodom o 19.08 od Račian-
skeho mýta). Cesta trvala 28 minút, no
vo vozni sa vôbec nekúrilo. Viete si
predstaviť tú zimu. Dnes som sa obrátil
na Dopravný podnik (prevádzkový
odbor) s otázkou, ako je to možné, že
som zaplatil plnú cenu, ale nedostal som
plnú službu. Na moje prekvapenie mi
odpovedali, že to je normálne a môžem
byť vôbec rád, že ma električka dopravi-
la načas. V Prepravnom poriadku MHD,
v článku 2, bod 9 sa píše: “Dopravca je
povinný starať sa o bezpečnosť, pohod-
lie a pokojnú prepravu cestujúcich...”
Tak stále neviem, či platím za celé kilo
zemiakov alebo len za pol kila...

Ing. Rudolf Brdečka, Bratislava

Prečo sa stále

bojíme sťažovať

a vyjadriť názor?
Dennodenne cestujem spojmi brati-
slavskej MHD z Petržalky. Dennoden-
ne si vypočujem nadávky cestujúcich
na zmeny, ktoré postihli hlavne nás
obyvateľov okrajových častí Petržal-
ky. Tak ako je možné, že na dopravný
podnik prišlo ani nie 2000 sťažností.
Bratislava má asi 425 533 obyvateľov, to
znamená, že nespokojných je asi 0,5%
obyvateľov. Čo mi zas pripadá neadekvát-
ne, ak počúvam množstvo sťažností okolo
seba. Dopravný podnik dokonca zriadil e-
mailovú adresu (zmenymhd@dpb.sk),
kam majú občania svoje sťažnosti adreso-
vať. Bodaj by dopravný podnik niečo
zmenil, keď 99,5% občanov je spokoj-
ných. Čo je to v nás ľuďoch, že nevieme
vyjadriť vlastný názor. Dokážeme sa sťa-
žovať len medzi stenami vlastného bytu,
nanajvýš sa sťažovať susedke v autobuse
alebo nadávať šoférovi, ktorý za to môže
najmenej. Neviem, či sú to zvyšky komu-
nistického režimu v ľuďoch, že sa boja
vyjadriť nespokojnosť. Veď predsa aj v
prípade dopravného podniku si kupujeme
služby, za ktoré, si myslím, dosť draho
platíme. Prečo sa bojíme ozvať? Veď v
prípade zakúpenia akýchkoľvek služieb
máme právo na reklamáciu.

Ing. Lucia Kovarovičová, Petržalka

Príjemné a pohodové miesto Crown Plaza
Kedysi bol hotel Forum hoteliérskou
pýchou Bratislavy, neskôr viac kongre-
sovým centrom a ani vládny patronát
mu nevrátil niekdajší lesk. Až nedávna
totálna rekonštrukcia, po ktorej sa
hotel premenoval na Crown Plaza, ho
zmenila aj na pohľad - čo je dobrý
dôvod na návštevu jeho novej reštau-
rácie s názvom MAGD A LENA.
Predovšetkým - vo veľkej vstupnej hale
zmizla čudesná fontána a s ňou aj typické
figúrky pánkov a dievčín, ktoré boli pre
hotel Forum zostupujúci po rebríčku cha-
rakteristické. Do hotelovej reštaurácie sa
teda na rozdiel od minulosti vchádza už
cez prostredie, ktoré navodzuje pohodu a
intimitu. Nechýba ani jedálni, hoci je
veľká. Veľa vzduchu medzi stolmi a vyso-
ký strop miestnosti umožňujú, aby ste sa
pri stole cítili ako uzavretá spoločnosť,
atmosféru dopĺňa príjemná a nevtieravá
hudobná kulisa.
Správanie čašníkov je od prvej chvíle na
maximálne hodnotenie a nemení sa ani
počas obsluhy. Jedlá a nápoje podávajú
presne podľa normy platnej v kvalitných
pohostinských zariadeniach, na stole nezo-
stáva nič zbytočné, odpovedia na každú
otázku a aj pri drobnom zaváhaní kuchyne
sa ospravedlnia. Na stoloch so snehobiely-
mi obrusmi bezchybne prestreté, poháre,
taniere i príbory majú nevtieravú elegan-
ciu. Jedálny lístok je rozsahom neveľký,
prvú stranu počas našej návštevy predsta-
vovalo čosi navyše - rybie predstavenie,
teda Fish promotion. Komplet, predjedlá,
polievky a jedlá - všetko z rýb. Dostatok
morských i sladkovodných rýb je i v bež-
nom jedálnom lístku. Popisom jedál

pokračuje súhra neokázalosti a komfortu -
v názvoch sú cudzie označenia len pri špe-
cialitách, pre ktoré slovenský kuchársky
slovník vlastné názvy nemá. Ceny nie sú
nízke, ale primerané, rozhodne nižšie ako
v niektorých mestských reštauráciách
ašpirujúcich na svetovosť. Zvlášť v nede-
ľu, keď ponúkajú sunday brunch, je už táto
reštaurácia zaujímavá pre rodiny strednej
vrstvy. Vstup dospelého je za 580 Sk, pre
deti do dvanásť rokov zdarma. Platíte si
nápoje, inak si však môžete vziať čokoľ-
vek z extrémne bohatého švédskeho stola
na úrovni „all inclusive“ počnúc dlhým
radom terín, paštétok a kanapiek cez teplé
predjedlá, polievky až po hlavné jedlá, v
ktorých nechýba morská exotika, ale ani
jahňacina, hydina či vegetariánske jedlá.
Ako sme sa presvedčili aj osobne, je si
skutočne z čoho vyberať.
Druhý raz sme reštauráciu navštívili v pra-
covný deň. O tom, že recepty tunajšieho
kuchára sú nápadité a chute jeho pokrmov
originálne, nás opäť presvedčili už vybra-
né predjedlá - Variácie talianskej antipasty
(250 Sk), Terina zo zubáča s bielou čakan-
kou a malinovým prelivom (320 Sk), Pena
z husacej pečene s figami a portským
vínom (280 Sk) a Cannneloni zo zubáča na
pórovom ragú (390 Sk). Z polievok mala
originálnu chuť najmä Citrónová krémová
polievka s morčacím mäsom (95 Sk),
nesklamal nás však ani Klasický hovädzí
vývar s pečeňovými knedličkami a zeleni-
nou (90 Sk), Silný zeleninový vývar s
raviolami plnenými rukolou (95 Sk) a Kré-

mová polievka z údených rýb ochutená
sherry (95 Sk). O tom, že fantázia šéfku-
chára sa nekončí pri predjedlách a poliev-
kach, nás definitívne presvedčili chute
hlavných jedál, z ktorých sme si zvolili
Filetu z morského raka na bielej špargli s
holandskou omáčkou a kroketami (480
Sk), hovädzie rezy Tournedos na rozmarí-
novej šťave s baby karotkou a pikantnými
zemiakmi (600 Sk), skvelý Steak z lososa
plnený hľuzovkou na špenátových listoch
s krémovými tagliatellami (590 Sk) a File-
ty z divého králika v krémovej omáčke z
jalovca so zeleninou a krupicovými plac-
kami (620 Sk). Neodolali sme ani dezer-
tom a ako sme sa presvedčili, tunajšia
Teplá domáca jablková štrúdľa s vanilko-
vou omáčkou (80 Sk) je skutočne výborná,
čo platí napríklad aj o Čokoládovom suflé
s orechovou šľahačkou (100 Sk). Kto
nemá chuť na sladké, môže tak ako my
vyskúšať Výber syrov s orechmi a hroz-
nom (190 Sk).
Zhrnuté niekoľkými vetami, reštaurácia
Magd a Lena je síce dosť drahá, ale má
veľmi solídnu úroveň a vysoké ceny
vyvažuje spomenutou ponukou Sunday
brunch. Osobitne treba vyzdvihnúť okol-
nosť, že v  jedálnom lístku možno nájsť aj
samostatnú časť s ponukou detských
jedál, ktorá je adekvátna nielen sortimen-
tom ponúkaných pokrmov, ale aj veľkos-
ťou porcií. To v bratislavských podmien-
kach stále nie je samozrejmosťou...
Naše hodnotenie: ����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
informovaná. Útratu za konmzumáciu si
redakcia platila sama.

Sťažností na zakúpenú obuv je veľmi veľa
Obuv patrí medzi najčastejšie rekla-
mované výrobky a Slovenská obchod-
ná inšpekcia stále eviduje veľké množ-
stvo podnetov a sťažností spojené s jej
predajom.
Preto Slovenská obchodná  inšpekcia pri-
jíma opatrenia na zvýšenie ochrany spot-
rebiteľa pri predaji tohto sortimentu a
zároveň na objektívne a jednotné posu-
dzovanie nedostatkov zistených pri kon-
trole. Niektoré rozdiely pri posudzovaní
označovania obuvi vznikajú preto, že prí-
slušná technická norma vzťahujúca sa na
obuv nie je záväzná. Na druhej strane
informačné povinnosti vyplývajúce zo
zákona o ochrane spotrebiteľa na druhej
strane sú záväzné pre všetky druhy tova-
rov. To umožňovalo rozdielne pohľady
pri aplikácii týchto predpisov na jednotli-
vé druhy tovarov. Po konzultáciách Slo-
venskej obchodnej inšpekcie so Zväzom
kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu
SR bola prijatá dohoda, na čo sa sústredí
Slovenská obchodná inšpekcia pri kon-
trole predávanej obuvi. Pokiaľ ide o
údaje nevyhnutné na identifikáciu, aspoň
na jednom polpáre by mal byť uvedený

výrobca a dovozca (ak ide o obuv dove-
zenú z krajín mimo Európskeho spolo-
čenstva), resp. dodávateľ, a materiálové
zloženie výrobku. Na oboch polpároch
obuvi by mal byť uvedený údaj o jej veľ-
kosti, prípadne obvodovej skupine. 
Pre prípad, že sa rozhodnete reklamovať
zakúpenú obuv, nezaškodí oboznámiť sa
s niektorými základnými skutočnosťami.
Podľa Občianskeho zákonníka je predá-
vajúci povinný predať tovar v priemernej
strednej (obvyklej) akosti, v zákone o
ochrane spotrebiteľa sa hovorí o povin-
nosti predávajúceho predávať výrobky v
kvalite ustanovenej osobitnými predpis-
mi alebo v bežnej kvalite. Bežnou kvali-
tou sa pritom rozumie kvalite, ktorá nie
je ustanovená osobitnými predpismi a
výrobok nevykazuje zjavné vady, na
ktoré je predávajúci povinný spotrebiteľa
upozorniť. Predávajúci je tiež povinný
informovať spotrebiteľa o vlastnostiach
predávaných výrobkov, o spôsobe použi-
tia (t. j. účele použitia obuvi) a údržby

výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vy-
plýva z jeho nesprávneho použitia alebo
údržby. Tieto informácie majú byť uve-
dené v priloženom, písomnom návode,
musia byť pravdivé, jasné zrozumiteľné,
nesmú spotrebiteľa priviesť do omylu a
musia byť v štátnom jazyku.
Pri reklamácii zákon stanovuje predáva-
júcemu alebo ním poverenému pracovní-
kovi povinnosť rozhodnúť o nej ihneď, v
zložitých prípadoch  do troch pracov-
ných dní, ale do tejto lehoty sa nepočíta
čas potrebný na odborné posúdenie vady.
Vybavovanie reklamácie však nesmie
trvať dlhšie ako 30 dní. Za vybavenie
reklamácie sa považuje oprava, výmena,
vrátenie peňazí, poskytnutie zľavy alebo
zamietnutie a vrátenie reklamovaného
výrobku. Podľa skúseností Slovenskej
obchodnej inšpekcie sa bežne stáva, že
predávajúci síce prijme reklamáciu, ale
nerozhodne o ďalšom spôsobe jej vyba-
venia ani ihneď, ani do troch pracovných
dní. Preto sa jej inšpektori budú zameria-
vať na postupy predávajúcich pri rekla-
máciách a bude kontrolovať, ako pri nich
rozhodovali. Peter Verner

BASE model 2005 s motorom 1.3i Duratec / 1299 cm3

3-dverový, od 259 000,- Sk

5-dverový, od 269 000,- Sk

Výbava: airbag vodi a – systém IPS, posil ova  riadenia, tónované
sklá, imobilizér, delené zadné sedadlá v pomere 60:40, výškovo nasta-
vite ný volant

Hodnoty emisií CO2 vo výfukových plynoch 116-147 
g/km, priemerná spotreba paliva 4,4 - 6,2 l/100 km. FordFiesta Spo ahnite sa.

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

Platí do vypredania zásob

Ilustra né foto
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Aj turistika 

potrebuje

odborníkov
NOVÉ MESTO
S tým, čo pre aktívny turistický ruch
Bratislava ponúka, nemôže byť spo-
kojný nik, kto videl servis pre turistov
trebárs v malých okresných mesteč-
kách na úpätí Álp u našich susedov  -
v Rakúsku.
Nejde len o vybavenie informačných
pracovísk, ale aj o servis hosťom ako
taký. Náznakom, že Bratislava v tomto
smere už nemá naozaj čo čerpať z minu-
losti, je inak milá situácia: učni a študen-
ti počas praxe učia svojich starších kole-
gov najmä na recepciách moderným pra-
covným metódam. Túto skúsenosť tlmo-
čila riaditeľka Stredného odborného uči-
lišťa obchodného Na Pántoch Magdalé-
na Žitňanová.
Táto škola pripravuje v trojročnom
učňovskom štúdiu v profesiách barmam,
čašník - servírka, predavač, cukrár a
aranžér každoročne stoosemdesiat mla-
dých odborníkov, v štvorročnom maturit-
nom smere sa potom pripravujú obchod-
ní pracovníci a pracovníci marketingu
pre turistický ruch a obchod. V tejto kate-
górii opúšťa školu každoročne päťdesiat
maturantov, okolo stodvadsať absolven-
tov učilišťa však v škole pokračuje dvoj-
ročnou nadstavbou s maturitou. Počas
štúdia sa kladie dôraz na ovládanie jazy-
kov a informačných technológií, na čo je
škola veľmi dobre vybavené technicky i
personálne. „Sme jednou z mála škôl,
ktorá má na výučbu dvoch svetových
jazykov plne kvalifikovaných učiteľov,“
hovorí riaditeľka. 
Profesionalitu absolventov oboch sme-
rov garantuje i prax v exkluzívnych
hoteloch, v recepciách, za pultmi i na
rajóne. Zrejme však úsilie tejto jedinej
školy (a ešte súkromnej hotelovej akadé-
mie v Podunajských Biskupiciach)
nestačí - učňovské pracoviská služieb,
ktoré majú slúžiť cestovnému ruchu,
žijú len v spomienkach starších Brati-
slavčanov. Gustav Bartovic

Na Sputnikovej

ulici postavia 

bytovku
RUŽINOV
Na okraji sídliska Ostredky na Sputni-
kovej ulici by mala v dohľadnom čase
vyrásť bytovka, v ktorej bude okrem
101 bytov vrátane mezonetových a
priestory pre obchod a služby.
Miestom, kde by mal nový objekt stáť, je
pozemok na južnej strane križovatky
ciest Trnavská, Vrakunská a Ivanská.
Polyfunkčný objekt je navrhnutý v zalo-
menom tvare so siedmimi nadzemnými a
jedným podzemným podlažím. V sever-
nom ramene domu budú ešte dve pôdo-
rysne ustúpené podlažia s mezonetovými
bytmi. Súčasťou budovy budú aj pod-
zemné parkovacie garáže so 125 parko-
vacími státiami, ďalších 45 parkovacích
státí má byť na úrovni terénu. Na obchod
a služby je určená plocha asi 100 štvor-
cových metrov. Orientačným termínom
začatia výstavby je jún tohto roka, ukon-
čená by mala byť o 13 mesiacov. (lau)

Začína sa boj

o ďalšiu 

novostavbu
RUŽINOV
Zahusťovanie zástavby či zvyšovanie
budov v uličných líniách prináša so
sebou takmer vždy aj nesúhlasné
postoje. Často bývajú podmienené
pocitmi, tentoraz nám však poslali
obyvatelia Ostredkov námietku podlo-
ženú argumentmi.
V stanovisku, ktoré sformuloval pán Oto
Preiner, zástupca vlastníkov bytov v
domoch číslo 5-13 na Súmračnej ulici,
vlastníci ako účastníci územného kona-
nia namietajú proti umiestneniu novej
budovy v ich susedstve. Na parcele, kde
pod radovým číslom Súmračná 3 stála
predajňa potravín, má vyrásť päťpo-
schodový obytný dom. Ako nás infor-
movala hovorkyňa miestnej časti, ide o
polyfunkčný dom, ktorý má mať podľa
projektovej dokumentácie na prízemí
garáže, kotolňu a priestory na prenájom,
nad nimi má byť v piatich poschodiach
35 bytov. 
Investorom stavby je spoločnosť
ARDOM, s. r. o., Bratislava. Jej stanovis-
ko sme nezískali, pretože na starej adrese
už nesídli a na novej adrese má utajené
číslo, navyše v opustenej predajni zjavne
nič nie je. Zo stanoviska mestskej časti
Ružinov nevyplýva, v akom štádiu je
povoľovacie konanie, informovali nás
len, že investor požiadal o vydanie územ-
ného rozhodnutia.
Práve proti tejto možnosti argumentuje
O. Preiner okrem iného veľmi vážnym
argumentom, že plánovaná stavba je tak
blízko existujúcich obytných domov, že
tie sa môžu pohnúť. V bývalom režime
ich totiž postavili na tekutých štrkopie-
skoch prikrytých len tenkou vrstvou
zeminy. Blízkosť niekoľkopodlažnej
budovy sťaží obyvateľom prístup k
domu a zatieni nižšie poschodia. Majite-
lia bytov z dotknutých siedmich domov
sa cítia ohrození vo svojich vlastníckych
právach, pretože predpokladaný dosah
prípadnej stavby znížia hodnou ich
bytov. K stavbe sa schyľuje bez ďalšej
komunikácie s obyvateľmi, hoci tí už v
marci minulého roku podpísali a podali
na miestny úrad petíciu, v ktorej vyjadri-
li svoje nesúhlasné stanovisko. (gub)

Taxislužby

porušili zákon
BRATISLAVA
Šesť bratislavských taxislužieb, ktoré
v novembri 2004 po vzájomnej dohode
zvýšili cenu nástupného z 20 na 40
korún, porušili zákon o ochrane hos-
podárskej súťaže. 
Rozhodol tak Protimonopolný úrad SR,
ktorý taxislužbám udelil aj pokutu v cel-
kovej výške 81 100 korún. Pokutu dosta-
li AAtaxi Euro, Prima Taxi, Lady Two,
Queen Taxi, Taxi Trend a Express Taxi.
Informoval o tom hovorca úradu Miro-
slav Jurkovič. Ako ďalej uviedol, dohoda
o cene nástupného sa v zmysle zákona o
ochrane hospodárskej súťaže posudzuje
ako horizontálna dohoda o cenách, ktorá
je zakázaná. „Dohody o cene majú nega-
tívny vplyv na konečného spotrebiteľa,
preto sú považované za závažné poruše-
nie zákona,“ dodal M. Jurkovič. 
Podľa Jurkoviča však úrad zohľadnil, že
taxislužby sa dohodli iba na jednej zlož-
ke celkovej ceny, nástupnom, pričom
sadzby za kilometer a čakanie nemenili,
takže cenová dohoda účastníkov konania
nemala za následok výraznejší vplyv na
ceny. (brn, sita) 

Zosuv komunikácie nad Devínskou cestou

prístup na Dlhé diely nijako neohrozuje
KARLOVA VES
Správa o zosuve cesty v Karlovej Vsi v
blízkosti Matejkovej ulice, ktorá
pôvodne  znela veľmi dramaticky,
bola značne nadsadená, hoci už v nej
sa uvádza, že išlo o poškodenie malej
plochy vedľajšej komunikácie.
V skutočnosti sa zosunulo asi pätnásť
kubíkov zeminy a poškodilo sa okolo
desiatich štvorcových metrov vozovky.
Slepá ulica umožňuje prístup len k nie-
koľkým domom, takže nejde o vážne
ohrozenie. Väčšie nebezpečenstvo spočí-
va v tom, že zosuv by mohol pokračovať
a ohroziť premávku do Devína na Devín-

skej ceste ešte pred miestom, kde z nej
odbočuje ulica na Dlhé diely. 
Prednosta miestneho úradu v Karlovej
Vsi Jozef Harvančík spresňuje, že nejde
o riadne vybudovanú cestu, pretože v
tejto lokalite ju pôvodne ani nebolo
treba. Cesta vznikla pred desaťročiami
ako prístup k záhradkám tak, že ju ľudia
najprv ušliapali, neskôr ujazdili autami.
Hoci je evidovaná ako komunikácia,
ceste chýba stavebná konštrukcia. Frek-
vencia na nej sa zvýšila, keď si záhradká-
ri začali prestavovať záhradné chatky na
rodinné domy. Vyššia frekvencia auto-
mobilov a najmä občasné vjazdy ťaž-

kých mechanizmov pri prestavbách boli
zrejme vyššou záťažou, ako komuniká-
cia mohla zniesť. Ak k tomu pridáme
podmočenie v dôsledku abnormálne
vysokých zrážok koncom roka, príčiny
zosuvu sú jasné.
Menej jasné je, aký bude vlastne rozsah
potrebnej opravy, v podloží sa strieda
celistvá skala s úšustmi. Podľa prednostu
spracúva posudok o potrebnej rekon-
štrukcii geológ, potom sa vyjadria cestní
stavbári, ako treba svah a cestu sanovať.
Dôraz sa však kladie na ochranu Devín-
skej cesty. (gub)

FOTO - Oto Limpus

RETEP SLOVAKIA, s.r.o.
Záborského 42, 831 03 Bratislava 3

� PRENAJMEME KANCELÁRSKE PRIESTORY pri Poluse od 1. 2. 2006 
o výmere 2x28 m2 + 36 m2 (aj jednotlivo), výhodné parkovanie

Cena: 3000,- Sk/m2/rok + energie
� PRENAJMEME NEBYTOVÝ PRIESTOR o výmere 145 m2

v Záhorskej Bystrici-Strmý vŕšok od 1. 2. 2006
Cena: dohodou

Informácie na telefónnych číslach: 443 73 445, 446 37 501, 0905 299 271

Bilingválne gymnázium C.S.Lewisa

Deň otvorených dverí
8. február 2006

pre všetkých, ktorí majú záujem zistiť, 
ako prebieha náš bežný školský deň 
a získať viac informácií o našej škole.

Prijímacie pohovory
16. marca 2006

Beňadická 38, 851 06  Bratislava
Tel.: 02/63823284, www.bilgym.sk
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Vyhlásenie

je verejným

priznaním
STARÉ MESTO
Na vyhlásenie spoločnosti Urbia Hol-
ding reagovala svojím stanoviskom
firma Damascene, ktorá zrekonštruo-
vala a prevádzkuje vedľajší objekt na
ulici Rybárska brána 8, známy aj ako
Kernov dom.
„Spoločnosť Urbia sa verejne priznala, že
čiernu stavbu na Hviezdoslavovom
námestí 25 stavia zištne v rozpore so sta-
vebným povolením, verejným záujmom i
územným plánom hlavného mesta,“ uvá-
dza sa vo vyjadrení, ktoré našej redakcii
poskytol Branislav Hatina zo spoločnosti
Damascene. „Konštatovaním, že v realizá-
cii stavby mieni ďalej pokračovať i
napriek tlaku médií i protestom občanov,
sa Urbia tiež priznala, že koná vedome, s
vidinou zisku, ktorý očakáva z prenájmu
priestorov postavených načierno. Milióno-
vé pokuty, ktoré s najväčšou pravdepodob-
nosťou za svoje protizákonné konanie
Urbia dostane, už zrejme započítala do
„nekresťanskej“ cenovej ponuky za prená-
jom nelegálnych priestorov, ktorú prezen-
tuje na svojej webovej stránke.  Spoloč-
nosť Urbia vôbec nepoškodzuje len maje-
tok spoločnosti Damascene, ktorá legálne
a po splnení všetkých zákonných povin-
ností vrátane kolaudácie prevádzkuje ved-
ľajší Kernov dom, ale aj majetok a životné
podmienky obyvateľov vedľajšieho obyt-
ného domu. Na tejto čiernej stavbe sa
podľa fotodokumentácie i výpovedí oby-
vateľov vedľajšieho obytného domu, ktoré
máme k dispozícii, pracovalo aj na sviatok
Troch kráľov a prakticky počas celých via-
nočných sviatkov.
Ako sa ďalej uvádza vo vyjadrení, je pri-
tom evidentné, že Urbia sa snažila využiť
dovolenkové obdobie na to, aby dostava-
la čo najväčšiu časť svojej čiernej stavby
bez rizika zásahu samosprávnych orgá-
nov. „To, že spoločnosť požiadala o
zmenu plánu až 3. januára 2006, po-
tvrdzuje, že sa bude snažiť prispôsobo-
vať dokumentáciu i zákonné normy v
súvislosti s čiernou stavbou až dodatoč-
ne, čo vyvoláva oprávnené podozrenie,
že bude používať aj nelegálne prostried-
ky nátlaku a poskytovania rôznych nezá-
konných výhod úradníkom alebo vole-
ným predstaviteľom samosprávy,“ píše
sa vo vyjadrení. (juh) 

Pamiatkari

súhlasili iba

podmienečne
STARÉ MESTO
Tvrdenie spoločnosti Uirbia Holding, že
zámer prestavby domu na Hviezdosla-
vovom námestí 25 schválil Krajský
pamiatkový úrad Bratislava, sme si ove-
rovali priamo na tomto úrade.
„Stavebník v minulom roku predložil pro-
jektovú dokumentáciu nadstavby ďalších
dvoch podlaží,“ povedal nám riaditeľ
úradu  Peter Jurkovič. „Krajský pamiatko-
vý úrad Bratislava vydal rozhodnutie, v
ktorom súhlasil za podmienky, že tieto
budú ustúpené - zasunuté za líce fasády. To
sa premietlo aj do projektovej dokumentá-
cie schválenej rozhodnutím. Stavebník 11.
januára 2006 podal na Krajský pamiatko-
vý úrad  Bratislava nové podanie o zmenu
stavby pred dokončením, ktoré rieši okrem
iného nadstavbu týchto dvoch ďalších
podlaží v líci čelnej fasády. Krajský
pamiatkový úrad Bratislava nevidí dôvod
na zmenu svojho rozhodnutia v tejto časti
stavby.“ (juh)

Novinka 

pre sluchovo

postihnuté deti
STARÉ MESTO
Od jesene tohto roka budú mať slu-
chovo postihnuté deti v západosloven-
skom regióne - pre ne je škola na
Koceľovej v Bratislave - možnosť
vybrať si, či ísť do odborného učilišťa
alebo na atraktívnu strednú odbornú
školu.
Riaditeľka Eva Kršková má radosť nie-
len z toho, že sa rozširujú možnosti vzde-
lávania pre postihnuté deti, ale aj z toho,
že zmeny, ktoré sa v škole udiali, dosiah-
li vlastnými silami. Hovorí: „V júli 2004
sme pripravili projekt grafické systémy
vo vzdelávaní sluchovo postihnutých a
ministerstvo nám ho schválilo. Od
Európskeho sociálneho fondu sme získa-
li podporu 1,3 milióna korún na vyučo-
vanie počítačovej grafiky. Začali sme ho
realizovať už v januári 2005 a potrvá do
júla 2006.“
Od februára do septembra sa sedem
pedagógov učilo narábať s programami
Autocad a PDS Tailor, súbežne v škole
pripravovali druhú počítačovú učebňu a
vybavili ju softvérom. Vzápätí začali
učitelia odovzdávať svoje vedomosti
študentom v nadstavbe učebných odbo-
rov - strojárom, odevníkom a umelec-
kým remeselníkom. Tematické plány
boli samozrejme upravené tak, aby boli,
vhodné na vyučovanie sluchovo postih-
nutých.
„Neustále sme rozmýšľali, čo pridať vo
vyučovaní, aby sa naši žiaci po skončení
školy dobre uplatnili na trhu práce. V
pracovnom procese to bez PC už dnes
nejde, a tak sme sa zamerali aj na zave-
denie počítačovej grafiky do odborných
predmetov,“ pokračuje riaditeľka.
Program nielenže ďalej vzdelal pedagó-
gov, a tým zvýšil kvalitu vyučovania a
školy vôbec, ale otvoril aj nové možnos-
ti pre postihnutých a dáva im lepšiu prí-
pravu na uplatnenie v živote. Aj po skon-
čení projektu budú počítačovú grafiku
používať pre učňov i nadstavbové štú-
dium. Navyše sa vďaka tejto skúsenosti
otvorí na jeseň stredná odborná škola s
troma mimoriadne atraktívnymi odbormi
- propagačná grafika, grafické systémy v
odevníctve a strojár so zameraním na
grafické systémy. Bude to druhá stredná
odborná škola pre sluchovo postihnutú
mládež na Slovensku. (gub)

Spoločnosť Urbia obvinila z problémov

so stavbou vlastníka susednej budovy
STARÉ MESTO
K situácii okolo problematickej nad-
stavby domu na Hviezdoslavovom
námestí 25, ktorú staromestský miestny
úrad označil za čiernu stavbu, sa po
viacdňovom mlčaní vyjadril aj staveb-
ník.
Spoločnosť Urbia Holding, ktorá stojí za
firmou Urbia International, zverejnila na
svojej internetovej stránke tlačové vyhlá-
senie, v ktorom pripúšťa, že podľa pôvod-
ného stavebného povolenia z 9. decembra
2004 mala mať budova skutočne päť nad-
zemných podlaží a podkrovie. „Zmena
stavby pred dokončením - Rekonštrukcia
meštianskeho domu - nemení dispozície a
pôdorysné rozmery pôvodne povolenej
zmeny stavby,“ tvrdí sa vo vyhlásení.
Čiastočne sa mení výška stavby v uličnej
časti objektu, keď namiesto pôvodných
päť nadzemných podlaží a podkrovia
bude mať stavba miesto podkrovia šesť
nadzemných podlaží s pôvodnou šikmou
strechou smerom do dvora a bude vybu-
dované siedme nadzemné podlažie, čiže
dôjde k zvýšeniu stavby o jedno podlažie,
pričom výška uličného traktu sa zmení
oproti pôvodne schválenej projektovej

dokumentácii len o 2,780 m (pôvodná
výška hrebeňa bola + 20,500 m - nová
výška atiky strechy je +23,280 m).“
Žiadosť o zmenu pôvodného územného
rozhodnutia na zmenu stavby pred dokon-
čením bola na stavebný úrad podaná dňa
7. februára  2005 a predložená projektová
dokumentácia zmeny stavby pred dokon-
čením bola kladne prerokovaná s orgánmi
mesta a príslušnými organizáciami. Toto
konanie o zmene územného rozhodnutia
zastavil stavebný úrad rozhodnutím zo
dňa 22. júna 2005. „Spoločnosť Urbia
International, s. r. o., nemohla pokračovať
v zabezpečovaní ďalších stanovísk a roz-
hodnutí k zmene stavby pred dokončením
vzhľadom na to, že neboli doriešené vzťa-
hy s vlastníkom susediacej stavby pri
posudzovaní právoplatnosti jeho staveb-
ného povolenia a následnej kolaudácie
tejto stavby, čo malo zásadný vplyv na
svetlotechniku nášho objektu a čo spôso-
bilo viacmesačné zdržanie prípravy našej
stavby a s tým spojené finančné škody,“
tvrdí sa ďalej vo vyhlásení. „Po pretrváva-
júcom porušovaní zákonných postupov
vlastníka susediacej budovy - Kernovho
domu  Rybnej brány 8 - obchodnou spo-

ločnosťou Damascene, s. r. o., pri jej pre-
vádzkovaní bez právoplatného kolaudač-
ného rozhodnutia a to vrátane gastrono-
mickej prevádzky reštaurácie Le Monde
bola na základe svetlotechnického posú-
denia voči tomuto susednému objektu
prepracovaná časť projektovej dokumen-
tácie našej stavby (zníženie výšky časti
vnútornej dvorovej časti) a táto projektová
dokumentácia bola opätovne kladne pre-
rokovávaná na dotknutých úradoch.“ 
Podľa vyhlásenia spoločnosti Urbia Hol-
ding bola nová žiadosť o zmenu územné-
ho rozhodnutia na stavebný úrad podaná
3. januára 2006. Ako tvrdí, táto projekto-
vá dokumentácia je kladne prerokovaná s
bratislavským magistrátom, Regionál-
nym úradom verejného zdravotníctva so
sídlom v Bratislave, tento zámer je klad-
ne odsúhlasený Krajským pamiatkovým
úradom Bratislava a orgánmi životného
prostredia. „Spoločnosť Urbia Internatio-
nal, s. r. o., rešpektuje rozhodnutie staveb-
ného úradu a v povoľovaní a realizácii
stavby pokračuje a bude pokračovať v
súlade s platnými zákonnými normami
Slovenskej republiky,“ uvádza sa v záve-
re vyhlásenia. (juh)
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SÚKROMNÝ ZBERATEĽ

ODKÚPI 
STARÉ KNIHY

Maďarské, nemecké, latinské, príp. iné
jazyky, mapy a pohľadnice, listy a albumy
PRICESTUJEM - ZAPLATÍM

� 0905 646 511

KÚPIME
rodinný dom 

alebo staršiu vilku
v Bratislave I, lokalita Staré Mesto

� 0903 205 915

Dáme do prenájmu 
atraktívne obchodné 

priestory v OD CENTRUM
Tel.: 0905 265 237

NOVOOTVORENÉ OD 1. 1. 2006
� Gymnázium, Tokajícka 24, 82103 Bratislava
� 4-ročné štúdium
� prijme prvýkrát pre školský rok 2006/07 žiakov so záujmom o umenie, umeleckú výchovu
� aj bez prijímacích skúšok
� informácie: 02/ 4333 7841, príp. osobne

� Združená stredná škola odevná, Tokajícka 24, Bratislava
� prijme pre školský rok 2006/07 žiakov v 4-ročných študijných odboroch:
� 82986 odevný dizajn,   � 3917610 technické a inf. služby,   � 31556 grafické systémy v odevníctve
� aj bez prijímacích skúšok - kritériá: www.zssoba.sk 
� informácie: 02/4333 7841, osobne, zsso@zssoba.sk,
� otvoríme aj 3-ročný učebný odbor  � 3152 2 dámska krajčírka!

Lávku nad stanicou Filiálka už neobnovia
NOVÉ MESTO
Lávka pre peších nad železničnou stani-
cou Filiálka spájajúca Kukučínovu a
Račiansku ulicu je od 22. apríla minulé-
ho roku uzatvorená. Mestská časť Bra-
tislava - Nové Mesto, ktorá je jej správ-
com, ju už neobnoví. 
Dôvodom uzatvorenia lávky boli výsledky
hlavnej mostnej prehliadky, podľa ktorých
je stav lávky pre užívanie nebezpečný a
pohyb po nej život ohrozujúci. Na základe
týchto výsledkov statik odporučil mestskej
časti lávku uzavrieť. „Lávku už nie je
možné z uvedených dôvodov rekonštruo-
vať, a preto ju zrušíme,“ povedala nám
hovorkyňa starostu Nového Mesta  Valéria
Reháčková, podľa ktorej lávku rozoberú v
prvom polroku 2006. 
O lávku sme sa začali zaujímať na základe
podnetu občanov, ktorým prekáža, že sú
nútení obchádzať rozľahlý areál Filiálky.
Ako sme zistili, o výstavbe novej lávky
novomestská samospráva neuvažuje.
Keďže  sa nachádza na území Železníc
SR, jej osud je spätý s budúcim využitím
lokality Filiálka. Pokiaľ ide o zabezpeče-
nie náhradného  pešieho prepojenia, závisí
od prístupu Železníc Slovenskej republiky.
O zrušenie železničnej prevádzky v lokali-
te Filiálka sa novomestská samospráva
snaží už od svojho vzniku v roku 1991,
zatiaľ neúspešne. 
Pôvodná trať medzi Starým mostom a

Šancovou ulicou bola dávno zlikvidovaná,
nasledovať malo zrušenie trate od Šanco-
vej po Zátišie, s čím sa jednoznačne rátalo
už pri projektovaní a výstavbe Polikliniky
Tehelná v roku 1985.  Prímestská doprava
sa mala končiť na Železničnej stanici Pred-
mestie, odkiaľ je kapacitne dostatočne
zabezpečená bratislavská MHD.
„Tým, že táto nezmyselná bariéra medzi
Račianskou a Kukučínovou dodnes nebo-
la zrušená, naopak sa uvažuje o jej „oži-
vení“, už celé roky navyše sťažuje  prí-
stup k Poliklinike Tehelná občanom -
pacientom z Račianskej  a okolia,“ uvied-
la V. Reháčková. Mamičky s kočíkmi,

starší a zdravotne oslabení občania podľa
nej často volia radšej riskantný prechod
cez koľajnice, ako obchádzku Filiálky
okľukou okolo Zváračského ústavu alebo
Tržnice na Šancovej. Územie Filiálky je
podľa návrhu územného plánu mesta jed-
noznačne určené na občiansku vybave-
nosť- obytné a polyfunkčné objekty,
zeleň, oddychové plochy, parkovacie
miesta. „Túto skutočnosť by mali rešpek-
tovať aj Železnice SR a nie presadzovať
neopodstatnený zámer vybudovať hlavo-
vú železničnú stanicu,“ uzavrela V.
Reháčková. (juh)

FOTO - Oto Limpus

Hobby& škola
Obchod s didaktickým 
a terapeutickým tovarom

Ponúka: 36 druhov, viac ako 200 ks

Detské karnevalové kostýmy 
Karlova Ves, Hudecova 1, �65411065
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Pre tých, čo nemajú čas sa učiť. Bez
bifľovania a gramatiky. Pre začiatoč-
níkov, večných začiatočníkov i pokro-
čilých bez rozdielu veku.
Spozornite! Ako to, že vôbec hovorí-
te? Premýšľali ste o tom niekedy?
Všetci sme sa v škole učili cudzí
jazyk, ale 95 % z nás ho neovláda. A
ešte si myslíme, že sme hlúpi na jazy-
ky. Lenže to je omyl! Nie sme hlúpi.
Pretože keby sme boli hlúpi, nenauči-
li by sme sa ani materinský jazyk.
Dokonca i mentálne retardovaní
jedinci sa naučia hovoriť. Naučiť sa
prvý (materinský) jazyk je najťažšie
zo všetkých jazykov. Pri učení sa ďal-
ších totiž môžeme porovnávať nové
poznatky so starými.

A ako sa teda naučíte prvú reč?
Rozhodujúce je jazykové prostredie.
Trojročné dieťa asi 13 000 hodín zo
svojho života prespalo, a ďalších
13 000 hodín na neho pôsobilo jazy-
kové (zvukové) okolie. Najskôr zača-
lo chápať, potom hovoriť a nakoniec
prišlo na rad čítanie a písanie. Trojroč-
né dieťa už veľa rozumie a tiež samo
hovorí, aj keď ešte nie „na úrovni“.
Rovnako dobre, aj keď pomalšie, to
zvládnu retardované deti. Naša prvá
reč je slovenčina a ďalší jazyk ovláda-
jú iba deti z viacjazyčného prostredia.
Vo Švajčiarsku a krajinách Beneluxu
je niekoľko rozdielnych úradných
jazykov a ľudia ich ovládajú. Myslíte
si, že ľudia vo Švajčiarsku či kraji-
nách Beneluxu sú múdrejší ako my?
Nie, to určite nie sú. Len od detstva
žijú vo viacjazyčnom prostredí.

A teraz príde to 
najzaujímavejšie
I keď tomu asi nebudete veriť, napriek
tomu sa vy, dospelí, môžete naučiť
ďalší jazyk rovnakým spôsobom, ako
kedysi svoj materinský. Spoluautori
TAXUS Learning® Ing. Ivo Toman a
Martina Králíčková spojili postup
malých detí s modernými poznatkami
o mozgu. Využili aj to, že vy už viete
čítať, a teda dokážete zapojiť obidve
mozgové pologule súčasne: počúva-
ním originálnej angličtiny a čítaním
doslovných prekladov. Doslovné pre-
klady sú z hľadiska slovenčiny
nesprávne, ale pre pochopenie anglič-
tiny správne, pretože anglicky hovo-
riaci ľudia používajú iný slovosled
než my. Ak by ste použili slovenský
slovosled, cudzinec by vám nerozu-
mel, aj keby ste jednotlivé slová
vyslovovali správne. Takto sa naučíte
myslieť po anglicky a získate tiež

dobrú výslovnosť. Zlý prízvuk majú
ľudia hlavne preto, že daný jazyk
nemajú dostatočne dlho „napočú-
vaný“.

Teóriu a gramatiku vôbec 
nepreberáte!
Tú pochopíte z doslovných prekladov.
Napokon deti, ktoré idú do prvej trie-
dy, tiež gramatiku používajú. Ale až v
škole zistia, aké je to vlastne „ťažké“.
Dokonca ani slovíčka sa nebudete
učiť a pritom s TAXUS Learning®

získate slovnú zásobu viac ako 4 000
slov! TAXUS Learning® je vybavený
pozitívnymi podprahovými nahrávka-
mi na všetkých CD. Okrem toho obsa-
huje aj 3 červené CD, ktoré vám
vytvoria tiché anglické prostredie, a
knihu s 270 obrázkami, v ktorej je táto
metóda podrobne opísaná. Štrnásť
hodín hovoreného slova obsahuje
7 960 viet.

Postup ako u detí
Najskôr počúvať a pochopiť, potom
hovoriť a nakoniec čítať a písať.
Každý iný postup je neprirodzený.
Najskôr si „vedome“ prejdete lekciu
na modrom audio CD. Potom si tú
istú lekciu púšťate na červenom CD
veľmi potichu,na samom prahu poču-
teľnosti, stále dokola. Musí to byť tak
potichu, že vás to nijak neruší a vy sa
pritom môžete venovať čomukoľvek
inému. Môžete sa pozerať na televí-
ziu, pracovať, zabávať sa, šoférovať,
športovať, jednoducho čokoľvek vás
napadne. Váš mozog sa tým bude
podvedome zaoberať a vy sa učíte
bez toho, aby ste mali tie nepríjemné
pocity, že sa musíte učiť. Navyše,

toto môže „bežať“ niekoľko hodín
denne u vás doma a celá rodina má
tak vytvorené anglické prostredie z
výrazov, ktoré už vaše podvedomie
pozná z doslovných prekladov.
Nemusíte sa kvôli tomu odsťahovať
do cudziny. Toto je ideálny postup
pre tých ľudí, ktorí nemajú čas na
intenzívne „vedomé“ učenie sa. Čo je
vlastne väčšina z nás!

Neveríte?
Ak sa vám niečo zdá nadsadené,
potom vedzte, že iba naše „racionál-
ne“ školstvo v nás vypestovalo pozna-
nie, že cudzie jazyky sú ťažké. Systém
výučby angličtiny v škole je totiž zlý,
pretože tam musíte ihneď nahlas čítať
a písať. A hlavne, učiť sa slovíčka.
Bifľovanie jednotlivých slov je priam
rakovinou pre naše znalosti jazykov.
Prečo? Z dvoch dôvodov. Vráťme sa k
deťom.
Ktorý rodič hovorí k svojim deťom
jednotlivými slovami? Navyše samot-
né slovo znie úplne inak, ako zapoje-
né do celých viet. Tieto a ďalšie obja-
vy metódy TAXUS Learning® stoja
7 500 Sk. Dobierkou 7 620 Sk (odchá-
dza v deň objednania) a máte ich
natrvalo a navyše pre celú rodinu. Na
porovnanie, jedna hodina konverzácie
s anglickým lektorom stojí približne
400 Sk. Návratnosť TAXUS Lear-
ning® je asi 19 takýchto hodín. Máte
málo času na učenie a chcete spoznať
zlepšenú cestu učenia sa detí? Potom
kontaktujte: Ing. Ivo TOMAN -
TAXUS, Riazanská 110, 831 02  Brati-
slava, tel.: 02/446 448 91, 0905 526 824,
0910 785 605, e-mail: taxus@taxus.sk,
www.taxus.sk

Revolučná angličtina - 
prevratné využitie mozgu!

TAXUS Learning® funguje všade a pri všetkých typoch ľudí.

Zbavujú starších

ľudí úzkosti 

zo samoty
BRATISLAVA
Kapacita domovov s opatrovateľský-
mi službami nepostačuje záujmu a
okrem toho aj lekári zastávajú názor,
že pacient, starší človek, by mal zostať
v domácom prostredí, dokedy to len je
možné.
Existuje možnosť, ako tento cieľ dosiah-
nuť. Hovorí o ňom riaditeľka neziskovej
organizácie Volanie života/Phona vitae
Carmen Turányiová: „Nazýva sa to diš-
tančný dohľad, jeho hlavnou prednosťou
je, že pacient či prosto starý človek môže
zostať čo najdlhšie v domácom prostredí,
kde sa cíti istejšie.“ Potom C. Turányiová
vysvetľuje spôsob, ako sa dištančný
dohľad, teda dohľad s odstupom, na diaľ-
ku, prakticky vykonáva. Ide o hlasitý
telefón bez slúchadla, takže volajúci má
voľné ruky, naprogramovateľný na tri
čísla. Súčasťou súpravy je tlačidlo, ktoré
nosí klient stále pri sebe a v prípade ties-
ne ho stlačí. Tak sa okamžite dovolá do
centrály Volanie života, ktorá má príjem
dokonca zálohovaný a službu dvadsať-
štyri hodín denne. Operátorka klienta
najprv upokojí a ak je stav tiesne vážny,
kontaktuje sa s rýchlou záchrannou služ-
bou, policajtmi alebo hasičmi. V troj-
strannom konferenčnom rozhovore sa
stanoví operačný plán. Operátorka
potom okamžite kontaktuje klientových
blízkych, aby ich informovala, prípadne
požiadala o otvorenie bytu.
V Dúbravke má taký prístroj jeden senior,
v Starom Meste, ktoré svojim obyvate-
ľom prispelo na prístroje, sedem. Jedna
aparatúra totiž stojí deväťtisícšesťsto
korún. Okrem toho treba platiť aj prevá-
dzku, okolo štyristo korún mesačne. Staré
Mesto v tomto prípade vyberalo ľudí
podľa znevýhodnenosti. Kritériom bol
vek a zdravotný stav seniora. Pod  osame-
lým sa rozumie aj senior, ktorý síce žije s
rodinou, ale býva často sám. „Typickým
prípadom je pani vo vyššom veku a zní-
ženou pohyblivosťou a  ďalšími problé-
mami, ktorá býva so zdravým synom. Ten
je ale cez deň v práci a rád za mamičku
zaplatí mesačný poplatok, keď má istotu,
že v prípade núdze sa matka ihneď dočká
kvalifikovanej pomoci,“ uzatvára C.
Turányiová. (gub)

Herne sa do historického centra nehodia,

samospráva ich vzniku nemôže zabrániť
STARÉ MESTO
Na Michalskej ulici, priamo oproti
Univerzitnej knižnici, v uplynulých
dňoch otvorili kasíno. Ide už o druhé
podobné zariadenie v historickom
centre mesta - jedno už istý čas fungu-
je na ulici Rybárska brána.
Táto skutočnosť navodzuje otázku, či je
vhodné a vkusné, aby kasína, herne a iné
ustanovizne, v ktorých sa hrajú hazardné
hry, boli situované v uliciach historické-
ho jadra, ktoré je súčasne mestskou
pamiatkovou rezerváciou a najcennejším
územím v meste. Historické jadro mesta
je akousi výkladnou skriňou Bratislavy,
miestom, ktoré neobíde žiadny návštev-
ník slovenskej metropoly. Najmä zahra-
niční turisti si na základe dojmov z

návštevy historického jadra Bratislavy
vytvárajú obraz o celej krajine. Je logic-
ké, že niektoré druhy podnikania sa do
tohto cenného územia nehodia.
Podľa našich zistení štátna správa, ale ani
samospráva, teda magistrát a mestská
časť Bratislava - Staré Mesto, nemá
nástroje, pomocou ktorých by mohli
regulovať umiestnenie určitých prevá-
dzok v konkrétnych lokalitách. V 90.
rokoch sa staromestská samospráva
pokúsila túto otázku riešiť prijatím vše-
obecne záväzného nariadenia o vydávaní
záväzného stanoviska k začatiu, rozšíre-
niu a zmene podnikateľskej činnosti
právnických a fyzických osôb na území
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.
Po tom, čo Ústavný súd vyhlásil toto

všeobecne záväzné nariadenie za proti-
ústavné, ho mestská časť musela zrušiť.
Odvtedy samospráva v Starom Meste
nemá k dispozícii nijaký nástroj, pomo-
cou ktorého by mohla zabrániť, aby na
jej území, resp. jeho časti fungoval urči-
tý, z istých dôvodov nevhodný typ prevá-
dzok obchodov alebo služieb. Podľa
našich zistení bolo vydané len všeobecne
záväzné nariadenie, ktorým reguluje ich
prevádzkovy čas. 
Mohlo by sa teda stať, že by sa jedného
dňa priamo v historickom centre mohla
objaviť nielen herňa s hracími automat-
mi, ale napríklad aj erotický salón. K
tejto problematike sa ešte vrátime v nie-
ktorom z najbližších vydaní Bratislav-
ských novín. (juh)

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, že 
navrhovateľ Magistrát hlavného mesta SR
Bratislavy, predložil správu o hodnotení

Nosný systém MHD, prevádzkový úsek 
Janíkov dvor - Šafárikovo námestie

Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť v dňoch
od 20. 1. do 20. 2. 2006 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám.
1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE.
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť
Ministerstvu životného prostredia SR, odbor posudzo-
vania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta
Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 do 13. 3. 2006.
Miesto realizácie navrhovanej činnosti je v  k.ú. a MČ Bra-
tislava - Petržalka, k.ú a MČ Bratislava - Staré Mesto, územ-
ný obvod Bratislava V a Bratislava I. Začiatok trate je v súla-
de so spracovanou koncepciou v južnej časti Petržalky, v
lokalite Janíkov dvor. Koniec trate je prakticky v križovatke
Šafárikovo námestie na ľavom brehu Dunaja. Správa o
hodnotení posudzuje tri varianty výškového vedenia trasy
nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Petržalke v
úseku Janíkov dvor - Bosákova ulica, pričom v zostávajúcej
časti trasy je výškové vedenie riešené v jednom variante: 
variant 1 - estakádny
variant 2 - povrchový
variant 3 - polozapustený
Vo výhľade má byť navrhovaná a posudzovaná trať prevá-
dzkovaná ako električková rýchlodráha. Prvoradým úče-
lom stavby je začať budovať prepravný systém, ktorý bude
postupnými krokmi, v budúcnosti schopný prevziať na
seba rozhodujúci podiel prepravy cestujúcich v mestkej
hromadnej doprave.
Predpokladaný termín začatia výstavby: 2007
Predpokladaný termín uvedenia do prevádzky: 2009

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, že 
navrhovateľ Emerald Regina Slovensko, Bratislava

predložil zámer 
Novostavba rehabilitačného 
a diagnostického strediska 

vrcholového športu
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 14. 2. 2006.
Miesto realizácie zámeru je  pozemok s parc. č. 2843/21,
22 v lokalite situovanej v pobrežnom páse umelého jaze-
ra Veľkého Draždiaka, v blízkosti komunikácie Jantárová
cesta, k. ú. a MČ Bratislava - Petržalka, územný obvod
Bratislava V. Lokalita navrhovanej novostavby je v tesnej
blízkosti areálu Akademického tenisového klubu Slávia
Právnik, ktorý susedí s novovybudovaným hotelom átrio-
vého typu OÁZA.
Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie rehabilitač-
ného a diagnostického strediska vrcholového športu v Bra-
tislave. Navrhovaný areál bude pozostávať z dvoch staveb-
ných objektov, ktorými sú rehabilitačné a diagnostické stre-
disko a administratívna budova. Navrhovaný komplex tvorí
4-poschodová budova Rehabilitačného a diagnostického
strediska, ktorá má oddelené časti na diagnostiku, jednod-
ňové zákroky, lôžkovú časť, a samostatne stojaca 5-
poschodová budova určená na administratívu. Parkovanie
vozidiel je zabezpečené na nádvorí pozemku v počte 40
parkovacích stojísk a v podzemí objektu v počte 58 parko-
vacích stojísk, vrátane imobilných.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia výstavby:

cca 05/2005 - 05/2007

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, že 
navrhovateľ Arca Capital Slovakia, a.s., Bratislava

predložil zámer 
Sanatórium Železná studnička, 

prestavba areálu
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 17. 1.
do 7. 2. 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 15. 2. 2006.
Miestom realizácie zámeru je areál Sanatória Železná
Studnička na parcelách s č. 19626/2, 19628/2, 3, 6, 7;
19635/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
19635/17, 19690/2 v lokalite Železná Studnička (v okolí
ulice Cesta mládeže), k. ú. Vinohrady, MČ Bratislava -
Nové Mesto, územný obvod Bratislava III. Účelom navrho-
vaného zámeru je prestavba areálu existujúceho sanatória
na areál zdravia s centrálnou budovou, rekreačnými doma-
mi, rekreačnou budovou a športoviskami, vrátane vstupné-
ho objektu, garáží, prípojok inžinierských sietí a vnútroareá-
lových inžinierskych objektov. Navrhovaná prestavba areá-
lu uvažuje s tým, že areál bude po prestavbe slúžiť ako areál
rekreovania, oddychu a ozdravovania. Navrhovaná jedno-
podlažná garážová budova bude slúžiť pre zaparkovanie
19 osobných automobilov.
Predpokladaný termín začatia výstavby: 03/2007
Predpokladaný termín ukončenia: 12/2009

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, že 
navrhovateľ Vodohospodárske stavby Malacky, a.s.,

predložil zámer
Bytový dom - Sputniková,

Ružinov - Ostredky
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 17. 1.
do 7. 2. 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 21. 2. 2006.
Miestom realizácie zámeru je pozemok s parc. č.
15675/197 v lokalite Ostredky na Sputnikovej ulici, k. ú. a
MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod Bratislava II. Úče-
lom navrhovaného zámeru je vybudovanie bytového a poly-
funkčného objektu, v ktorom sa navrhuje 101 bytových jed-
notiek, 125 parkovacích stojísk v podzemnej garáži a 45
parkovacích stojísk na teréne, na obchod a služby je urče-
ných cca 100 m2. Polyfunkčný objekt je navrhovaný v zalo-
menom tvare so siedmimi nadzemnými podlažiami a jed-
ným podzemným. V severnom ramene budú dve pôdorysne
ustúpené podlažia (8.NP a 9.NP) s mezonetovými bytmi.
Predpokladaný termín začatia výstavby: 06/2006
Predpokladaný termíin ukončenia výstavby: 06/2007

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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Na zateplenie 

by mala prispieť

aj únia
BRATISLAVA
Podľa odborníkov sa po tejto vykuro-
vacej sezóne výrazne zvýši záujem o
zatepľovanie bytových, predovšetkým
panelových domov. Problém spočíva  v
tom, že spoločenstvá vlastníkov nema-
jú na fonde opráv dostatok prostried-
kov.
Bratislava jednoznačne dominuje v potre-
be zatepľovania, pretože tu je najväčšia
koncentrácia bytových domov, pričom
mnohé z nich patria k najstarším na Slo-
vensku - najstarší bratislavský panelák
má už vyše päťdesiat rokov. Bratislavské
noviny už informovali, že spoločenstvá
vlastníkov i bytové družstvá sa môžu
uchádzať o úver v niektorej zo staveb-
ných sporiteľní. Možnosť zohnať úver na
zateplenie však poskytuje aj Štátny fond
rozvoja bývania a štát pôvodne sľúbil na
tento rok 350 miliónov korún na podporu
tohto účelu. Pôvodne malo ísť o dotácie,
ale aj túto sumu štát previedol na fond,
skade si ho budú môcť záujemcovia čer-
pať už len ako pôžičku. Je síce výhodná
zníženým úrokom i dvadsaťročnou leho-
tou splácania, predsa však je to zúžená
pomoc. Navyše je limitovaná sumou
8000 Sk na štvorcový meter bytu a jej
výška môže dosiahnuť len 80 percent
predpokladaných nákladov na zateplenie.
V tejto situácii prichádza dobrá správa.
Európska únia chce pomôcť riešiť tento
problém, ktorý trápi predovšetkým nové
členské štáty. Podľa nedávno schválené-
ho finančného plánu od januára 2007
bude na opravy a zatepľovanie domov
možné použiť aj peniaze z rozpočtu únie.
Cieľom tejto podpory sú globálne úspory
energie a zvýšenie kvality života. (gub)

Komplexnosť

Mokrohájskej

vzbudila zaujem
KARLOVA VES
Už sme si akosi zvykli, že deti a mlá-
dež zo škôl pre telesne postihnutých
robia Bratislave a Slovensku dobré
meno na športových kolbiskách, ten-
toraz vynikajúco reprezentovala
priamo škola, teda zariadenie na Mo-
krohájskej ulici.
Skupina 57 pedagógov z ostrovného
štátu Tajwan počas zájazdu do Európy
prejavila veľký záujem obzrieť si toto
zariadenie práve pre jeho komplexnosť.
„U nás máme deti a mladých ľudí vo
všetkých stupňoch vzdelávania - od
materskej školy až po strednú a nadstav-
bu,“ hovorí riaditeľka školy Viera Prie-
valská, „Práve táto komplexnosť a to, či
a ako ju zvládame, vzbudila záujem naj-
lepších pedagógov z Tajwanu, ktorí boli
na zájazde práve za vynikajúce pracovné
výsledky.“ Podľa riaditeľky boli hostia
príjemne prekvapení, čo je samo o sebe
ocenenie, pretože ich krajina je druhou
najvyspelejšou v Ázii. (gub)

V tomto roku

menej rezervácií

parkovísk
KARLOVA VES
Údajne na žiadosť občanov, ktorí mali
záujem o parkovacie miesto a nedosta-
li ho, mestská časť výrazne zdražila
ročný poplatok za rezerváciu parkova-
cieho miesta, pričom súkromné osoby
už platia rovnako ako podniky.
„Náš systém vyhradených parkovísk
funguje tak, že miesta majú občania
rezervované od šestnástej popoludní do
ôsmej rána, aby sa cez deň vozovky
uvoľnili,“ informoval prednosta miestne-
ho úradu Jozef Harvančík. Ďalej uviedol,
že zo zákona je nemožné, aby sa v jedno-
tlivých lokalitách vyhradili všetky parko-
vacie miesta, maximum rezervácií je 50
percent parkovacích boxov. V Karlovej
Vsi však tento podiel znížili. Prednosta
pripomenul, že každé parkovacie miesto
je zvláštny prípad, každú rezerváciu
označuje dopravná značka a jej osadenie
musí okrem dopravnej komisie magistrá-
tu schváliť v konečnom dôsledku podpi-
som primátor.
J. Harvančík hovorí, že o celom systéme
rozhodli poslanci. Hovorilo sa aj o zvý-
šení, ale i zrovnaní cien, podnikatelia
totiž namietali, že kategorizácia cien
podľa príjmov platiteľa je v  rozpore s
ústavou. „Nemožno nikoho diskrimino-
vať ani na základe majetkových pome-
rov,“ zaznelo v diskusii. Doteraz totiž
platili obyvatelia za ročnú rezerváciu
päťtisíc korún, podnikatelia desaťtisíc.
Relatívne sa teda podnikateľom zvýši
cena menej, ani nie o polovicu, kým
súkromníci budú platiť viac ako trojná-
sobok. V zastupiteľstve sa uvažovalo o
cene v rozpätí od desať- do dvadsaťpäť-
tisíc za jedno parkovacie miesto,
výsledný kompromis po zvážení všet-
kých argumentov je osemnásťtisíc
korún ročne za jedno parkovacie mies-
to. Rovnako je kompromisom vyčlene-
nie 40 percent parkovacích miest na
rezervácie - v pléne zazneli požiadavky
dosahujúce limit stanovený zákonom,
ale i požiadavka na minimálny podiel
30 percent. (gub)

KASTOR, s.r.o.

OBCHODNÁ PASÁŽ
Štúrova -  Gröss l ingova -  SNP

OTVORENÁ
OBCHODY, GARÁŽE NA PRENÁJOM
www.grosslingova.sk tel.: 0908 780 046

ZRNKO - biopotraviny
Mikulášska ulica 29 (pod hradom)

PONUKA: celozrnné cestoviny � strukoviny, obilniny � sójové
produkty � zaujímavé prírodné octy (škorica, orech) � 100%
bio oleje (aj masážne) � výživové doplnky � bezcukorné sladkosti
� široký výber sladidiel � eco čistiace prostriedky atď...

Otvorené: Po - Pia 930 - 1900, sobota 930 - 1600, nedeľa zatvorené

TEŠÍME SA NA VÁS!

Stredisko kultúry BNM 
Vajnorská 21

Angličtina - začiatočníci a pokročilí
pri zápise zľava 10%
Nemčina, Taliančina
Angličtina pre deti - konverzácia

Výtvarné techniky
maľba, kresba, body-art a iné tech.

Keramika - dospelí/deti
modelovanie, točenie na kruhu, 
glazúrovacia technika, vypaľovanie

Šijeme s Burdou
konštrukcia strihov a šitie

Info: 4437 3771, 4425 2840
Zápis: január - február Po.-št.: 1400 - 1700

www.skvajnorska.sk
e-mail: kulturabnm@stonline.sk

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

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

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

POHONY na brány

BRATISLAVA
Bratislavčania si pozorne všímajú
dopravnú situáciu v meste a konfrontu-
jú ju s opatreniami, ktorých prijímanie
deklaruje magistrát. Ich hodnotenia sa
neraz odlišujú od vyjadrení predstavi-
teľov mesta. 
Dôkazom je aj list nášho čitateľa Juraja
Tichého, ktorý sa s nami podelil o svoj
posledný zážitok, keď išiel autom cez
Most Apollo. „Konkrétne sa týka križo-
vatky s cestnou svetelnou signalizáciou
(CSS) Landererova - Prístavná - Košic-
ká,“ píše. „Keď som sa k tejto križovatke
blížil v smere od Prievozskej ulice a chcel
som ísť do Petržalky, presne v opačnom
smere ku križovatke prichádzalo iné
vozidlo, ktoré chcelo pokračovať smerom
na Prievozskú. Cestná svetelná signalizá-
cia na tejto križovatke je vybavená dyna-
mickým riadením, čo znamená, že v
komunikácii sú snímače, ktoré zaregistru-
jú prichádzajúce vozidlo a podľa nich by
križovatka mala byť riadená. Opak je
pravdou. Snímače síce sú uložené, ale
zrejme nie sú vôbec používané. Inak by
musel radič CSS dať obom zelenú, keďže

každý sme išli v bezkolíznom smere. To
však nespravil. Najprv dal signál voľno
všetkým smerom od Prievozskej ulice, aj
keď neexistoval žiaden dopyt po týchto
smeroch. Takže vozidlo v opačnom
smere, ktoré prišlo z Petržalky, bolo zby-
točne zdržané. A je to tak vždy. Zelenú
dostávajú smery, na ktoré nikto nečaká.
Takto si zrejme správca CSS, firma Sie-
mens, predstavuje dynamické riadenie
križovatky, ktoré je inštalované za drahé
peniaze.“ 
J. Tichý vyjadril pochybnosti aj o projekte
preferencie električkovej dopravy v meste.
„Magistrát hlavného mesta sa chválil zria-
dením preferencie jazdy pre električky v
Karlovej Vsi a Dúbravke.“ píše. „Samo-
zrejme, drvivá väčšina z týchto križovatiek
buď nemá zapnutú preferenciu jazdy
MHD, alebo je úplne zle naprogramovaná.
Túto skúsenosť má aj každý cestujúci v
električke - neprechádza cez križovatky na
zelenú, ako bolo sľubované, ale naopak.
Reálne vybudovanie preferencie jazdy
MHD na karloveskej radiále spôsobilo
predĺženie jazdy, a teda zhoršenie stavu.
Pre DPB to prináša väčšie straty a nutnosť

nasadenia väčšieho počtu vozidiel do pre-
mávky. Je to výsmech do očí občanov, keď
v Petržalke z dôvodu šetrenia peňazí a
vozidiel magistrát pripravil veľkú reorga-
nizáciu linkového vedenia a na druhej stra-
ne mesta sa robí presný opak, akurát tiež
nie v prospech cestujúceho. V tomto roku
chce mesto budovať ďalšie CSS aj na kri-
žovatkách, kde absolútne nie sú potrebné.
Až to vytvára podozrenia o účelových
zákazkách pre firmu Siemens. (Nebolo by
to v tomto meste prvýkrát)“. Podľa J.
Tichého je už dnes množstvo križovatiek
riadených CSS a pritom tam nemajú čo
robiť. „Doprava by bez nich bola oveľa
rýchlejšia a plynulejšia. Ana mnohých kri-
žovatkách by bol oveľa efektívnejší kruho-
vý objazd,“ uvádza. „Okrem toho, že
výrazne zvyšuje prejazdnosť križovatky,
funguje aj ako prirodzený retardér, aj keď
je CSS vypnutá. A keďže vodič musí spo-
maliť, je aj výrazne bezpečnejší. To pocho-
pili už dávno na Západe, ale nielen tam.
Množstvo menších miest na Slovensku
buduje kruhové objazdy, lebo ich radní
páni rozmýšľajú, ako uľahčiť život v
meste v prospech obyvateľstva.“ (juh) 

BRATISLAVA
O vyjadrenie k pripomienkam nášho
čitateľa Juraja Tichého sme požiadali
vedúceho magistrátneho oddelenia
dopravného plánovania a riadenia
dopravy Vladimíra Mikuša.
Ako uviedol, križovatka Košická - Prie-
vozská je vybavená indukčnými slučkami,
ktoré umožňujú dynamické riadenie podľa
zaťaženia v jednotlivých smeroch, ale
radič cestnej svetelnej signalizácie (CSS)
uvedenej križovatky je od začatia jeho pre-
vádzky v septembri 2005 nastavený na ria-
denie pomocou pevných signálnych plá-
nov. „V súčasnosti je riadený pomocou
piatich signálnych plánov, ktoré sa spínajú
v rôznych obdobiach dňa,“ konštatoval V.
Mikuš. „Jednotlivé signálne plány zohľad-
ňujú meniace sa smerovanie dopravného
zaťaženia v priebehu dňa, ktorého hodno-
ty sme získali opakovane vykonávanými
dopravnými prieskumami. V prípade
mimoriadnych okamžitých nárastov do-
pravného zaťaženia v niektorom smere
túto skutočnosť zaregistrujú pomocou osa-
denej televíznej kamery pracovníci kraj-
ského dopravného inšpektorátu a pomo-
cou zásahu do riadenia sú schopní predĺžiť
svietenie zelenej v kritickom smere.“ 
Tie isté skutočnosti platia aj pre križovatku
Košická - Prievozská, ktorá je podľa V.

Mikuša skoordinovaná s ostatnými križo-
vatkami na Prievozskej a Mlynských
nivách, pričom obe križovatky na Košickej
sú vzájomne skoordinované tak, aby v
smere od Mosta Apollo v priamom smere
vozidlá prešli cez Prievozskú takmer bez
zastavenia a v smere od Prievozskej vľavo
na Košickú a na Most Apollo vozidlá pre-
šli bez zastavenia. V smere od Dulovho
nám. na Košickej k Mostu Apollo sú sko-
ordinované len autobusy MHD, ktoré
majú v koordinácii započítané aj 20-
sekundové zdržanie na zastávke. „Pri
dynamickom riadení oboch križovatiek je
zabezpečenie tejto koordinácie ťažšie, pri-
čom dynamické riadenie pri plnom zaťa-
žení všetkých smerov nevyužíva svoje
prednosti,“ uviedol V. Mikuš. „Preto dote-
raz na týchto križovatkách nebolo dyna-
mické riadenie zaradené. V súčasnosti ho
však pripravujeme a v najbližšom období
bude na skúšobný čas zaradené do riade-
nia. Po vyhodnotení jeho vplyvu na plynu-
losť dopravy sa rozhodne o jeho časovo
obmedzenom alebo trvalom zaradení do
riadenia oboch križovatiek na Košickej.“
V. Mikuš sa vyjadril aj k otázke preferen-
cie električkovej dopravy. „Vysoký nárast
dopravného zaťaženia v poslednom obdo-
bí na celej komunikačnej sieti mesta si
vyžadovalo postupné zriaďovanie CSS na

kritických križovatkách, čo sa nevyhlo ani
karlovesko-dúbravskej radiále s električ-
kovou dopravou,“ uviedol. „Keďže každá
CSS spôsobí na križovatke zdržanie vozi-
diel hlavných smerov na zaistenie bezpeč-
ného výjazdu z vedľajších smerov, pre
minimalizovanie časových strát električiek
bolo riadenie križovatiek s električkovou
dopravou navrhované s ich preferenciou.
To však neznamená, že riadenie bolo
možné navrhnúť s absolútnou preferen-
ciou bez akýchkoľvek zdržaní. Zdržania
električiek nastávajú, len sú menšie, než by
boli bez preferencie. Riadenie križovatiek
s preferenciou je v skúšobnej prevádzke,
postupne sa dolaďuje a veríme, že cieľ -
minimalizácia časových strát električiek sa
v blízkej budúcnosti dosiahne.“
Na margo kruhových objazdov V. Mikuš
podotkol, že okružné križovatky sú vhod-
né iba na menej zaťažené komunikácie s
malým počtom chodcov. „Pri okružnej kri-
žovatke ide v podstate o neriadené pravé
pripojenie na hlavnú komunikáciu a pri
zaťažení hlavnej komunikácie cca 1500
vozidiel za hodinu je už takmer nemožné
sa do nej bezpečne zapojiť,“ upozornil.
„Pokiaľ je potrebné previesť v hlavnom
smere väčší počet vozidiel, je klasická ria-
dená križovatka výkonnejšia a zaberá
menší priestor.“ (juh)

Sú ľudia, ktorí pochybujú o účinnosti

opatrení magistrátu v oblasti dopravy

Magistrát situáciu v doprave monitoruje

a režim v prípade potreby aj dolaďuje

SPOMÍNAME
Dňa 19. januára 2006 uplynie 1 rok,

čo nás opustil vo veku 56 rokov 
láskavý brat, ujo a priateľ

Vladimír SLEZÁČEK
Kto ste ho poznali a mali v úcte, 

prosíme, spomínajte s nami
sestra Elena     neter Andrea

Detské súkromné zariadenie
Fedákova 1 a Ožvoldíkova 15 - Dúbravka

poskytuje starostlivosť 
o deti vo veku od 12 mesiacov

Info: 6446 3497, 0907 519 104
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Metropola bola

na euronormu

pripravená
BRATISLAVA
Od prvého januára tohto roku sa
nemôže bioodpad likvidovať s ostat-
ným komunálnym odpadom, ale obce
sú povinné ho kompostovať, pričom sa
na tento prechod mohli pripravovať
dva roky.
Európska únia totiž ukladá členským štá-
tom povinnosť znižovať podiel biologic-
ky rozložiteľných komunálnych odpa-
dov. Zdalo by sa, že veľkomesto s tým
môže mať problémy, ťažko si predstaviť,
že urbanizované mesto vlastní kompostá-
reň. Bratislava však s biologickým odpa-
dom problémy nemá a ako sme sa pre-
svedčili v niektorých mestských častiach,
už roky s biologickým odpadom narába-
jú podľa najnovšej normy. Zmena je len
v tom, že do konca minulého roku si
každá štvrť vybrala partnera na kompos-
tovanie sama, od nového roku treba
uzavrieť zmluvu s jedným z partnerov,
ktorých kontaktoval magistrát.
Tak napríklad Podunajské Biskupice lik-
vidovali zelenú hmotu v lokalite Liesko-
vec a budú v tom pokračovať naďalej v
zmysle uzavretých zmlúv a rovnako aj
Dúbravka pokračuje v spolupráci s kom-
postárňou v Bernolákove. Do Lieskovca
vozil biologický odpad aj Ružinov. Jeho
hovorkyňa Anna Mihalčínová zdôrazňu-
je, že u nich sa bioodpad nikdy nespaľo-
val. Uviedla, že teraz si Ružinov vyberie
jednu zo štyroch firiem, ktoré majú túto
službu poskytovať. Mestská časť Nové
Mesto spolupracuje s kompostárňou v
Svätom Jure, kam vlani odviezli na spra-
covanie 1152 kubických metrov odpadu,
jeho spracovanie stálo 41 472 korún.
Do kompostární zatiaľ z mesta putovali
len stromčeky, na orezané konáre a poko-
senú trávu si treba počkať. Vyjadrenia
pracovníkov kompostární, že necítia od
mesta vyšší tlak, potvrdzujú, že Bratisla-
va už dávno narába s biologickým odpa-
dom ekologicky. (gub)

Samospráva

zvýšenie cien

jedál nepopiera
KARLOVA VES
Dôchodcom v Karlovej Vsi od nového
roku vzrástla cena za stravu, čo nie-
ktorí z nich pokladajú za nefér. V ich
mene nás oslovila jedna z nich s
poukazom na zdanlivý protiklad -
veľké investičné plány a pokles pomo-
ci dôchodcom.
Lýdia Galbičková píše, že v krátkom čase
sa znížil príspevok na stravu dôchodcom,
raz o štyri a raz o šesť korún. „V čase,
keď sa odvšadiaľ ozýva kritika zlého
vzťahu k dôchodcom v našom štáte,
poslanci manipulujú s prostriedkami ako
s ich vlastníctvom, i keď u väčšiny takz-
vaných starodôchodcov (nie vekom, ale
tých, čo nastúpili dôchodok skôr), ich
dôchodky vôbec nevyjadrujú prínos pre
spoločnosť v minulosti, ale tie hodnoty,
ktoré vytvorili, štát využíva,“ píše penzio-
novaná učiteľka. Nerovnosť medzi
dôchodcami je známa a iste by sa v čase
tvorby rozpočtu mohli poslanci pozrieť,
či by im nevedeli pomôcť diferencovane.
Lenže - táto pomoc nejde z kapitoly
investícií, ale z bežného účtu, na čo sme
našu čitateľku aj upozornili.
Oslovili sme preto prednostu miestneho
úradu Jozefa Harvančíka. Podľa stanovis-
ka úradu nejde o zníženie pomoci, ale o
zvýšenie ceny jedla, ktoré vychádza z
rastúcich cien surovín i energií potrebných
na prípravu stravy. Prednosta uisťuje, že v
uplynulom roku išlo len o jedno zvýšenie,
a to o šesť korún od januára tohto roku.
Uvádza, že príspevky užíva 160 dôchod-
cov, z toho v školách štyridsiati. Rozpočet
mestskej časti väčšmi zaťažujú stravníci,
ktorí chodia do Seniorklubu, pretože tu je
väčšia réžia ako v školských veľkokuchy-
niach. Podľa prednostu súčasné zdraženie
stravy predstavuje mesačne 120 korún,
pričom dôchodky - aj tie najnižšie - sa
ročne valorizujú najmenej o násobok tejto
sumy. (gub)

Problém s parkovaním nie je len v centre

mesta, na riešenie čaká aj Poľná ulica
STARÉ MESTO
Rozširovanie centrálnej zóny mesta
prináša ruch a záťaž na vnútromests-
ké enklávy, ktoré ešte donedávna
vzbudzovali atmosféru Bratislavy
spred tridsiatich i viac rokov. Pokoj
mizne v nenávratne a riešenie je až „vo
výhľade“.
Jednou zo zón, ktorú mestský ruch až
donedávna obchádzal, sú ulice v lokalite
medzi Ondrejským cintorínom, ulicou
Vuka Karadžiča a Záhradníckou. Jeden z
obyvateľov tejto štvrte, Štefan Nemlaha
z Poľnej ulice, poukazuje na to, že done-
dávna pokojná štvrť s dostatkom priesto-
ru pre všetkých rezidentov sa zmenila na
jedno obrovské parkovisko, v ktorom nie
je miesta pre domácich. Samospráva
vyčlenila firmám, ktoré sa tu usídlili,

početné rezervácie na parkovacie miesta
a obyvatelia domov si nosia nákupy z
áut, ktoré museli zaparkovať stovky
metrov ďaleko. Š. Nemlaha poukazuje
na to, že v užšom, historickom centre sú
obyvatelia chránení tak, ako je to vo všet-
kých slušných veľkomestách: majú
rezervované miesta blízko svojich byd-
lísk, oprávnenie na vstup do uzavretej
zóny a ďalšie náležitosti. Uvádza, že
nereprezentuje len svoje stanovisko, ale
názor drvivej väčšiny obyvateľov, roz-
hodne každého, kto tu býva a vlastní
automobil. V závere vyzýva samosprávu
Starého Mesta: „Verím, že môj postreh sa
stretne medzi radnými pánmi s porozu-
mením. Je namieste si uvedomiť, že
Staré Mesto nie je len úzka oblasť okolo
historického jadra, ale jeho hojne navšte-

vované okraje siahajú po Račianske
mýto, Nivy, Lafranconi či Patrónku.“
Zo staromestského miestneho úradu sme
po viacerých urgenciách dostali stanovis-
ko od hovorkyne Moniky Volekovej:
„Výhľadovo sa počíta s rozšírením zóny
s dopravným obmedzením o menovanú
oblasť, kde si budú môcť obyvatelia
zakúpiť zľavnené vyhradzovacie parko-
vacie karty za predpokladu, že majú v
tejto zóne trvalé bydlisko. Na Miestnom
úrade mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto je možné vybaviť si vyhradené
parkovacie miesto, cena za jedno parko-
vacie miesto je 10 Sk za štvorcový meter
a deň - ročne to je 40 150 korún. Zdravot-
ne ťažko postihnutí platia päťdesiat
halierov za štvorcový meter a deň - 2075
korún ročne.“ (gub)

Slúži BPS len staromestským Vyvoleným?
LIST ČITATEĽA
Parkovanie v centre mesta je pre vodi-
čov nočnou morou, a preto je samozrej-
mé, že sa mu venuje zvýšená pozor-
nosť. Napadol sneh a keď som začul
zvuk malého nakladača, ktorý odpratá-
val sneh z parkovacích miest, pomyslel
som si, že predsa len Bratislavská par-
kovacia služba niečo robí pre svojich
obyvateľov. 
Môj dojem sa vytratil, len čo vyšiel z
domu na chodník. BPS zabezpečila od-
pratanie snehu, avšak len z vyhradených
parkovacích miest! Priamo oproti pripra-
venú kopu snehu z nevyhradeného miesta
ponechala bez povšimnutia. Pre koho je
vlastne zriadená Bratislavská parkovacia
služba, s. r.o.? Ak sa pozriete do obchodné-
ho registra, zistíte, že je to súkromná firma,
v ktorej má jedna fyzická osoba 80-per-
centný podiel a Mestská časť Staré Mesto
iba 20-percentný. Takáto firma vyberá
peniaze za možnosť parkovania (ktoré sa
za niekoľko rokov zvýšilo skoro o 200% z
500 Sk ročne na súčasných 1300 Sk
ročne). Nemožno sa ubrániť dojmu, že
týmto spôsobom  mestská časť Staré
Mesto vyňala spod verejnej kontroly znač-
nú časť finančných prostriedkov za parko-
vanie, pretože o firme a jej hospodárení
rozhoduje v podstate jeden človek. Asi
preto je problém aj zrušiť vyhradené par-
kovacie miesta pre firmy, pretože pri nedo-
statku parkovacích miest je takto dostatok

možností na podpultový predaj, ako sme to
poznali už za socializmu. Ak na vyhrade-
nom parkovacom mieste náhodou zastaví-
te, má prenajímateľ miesta právo dať vás
odtiahnuť, alebo zablokovať „papučou“.
Mestská polícia takto chtiac-nechtiac slúži
len pár vyvoleným, ktorí majú vyhradené
parkovacie miesta (samozrejme, nemy-
slím tu miesta vyhradené pre invalidov, pre
taxíky alebo na niekoľko hodín pre záso-
bovanie).  Ani mestskej polícii neprekáža,
že robia slúžku pre pár ľudí? Odťahovacie
autá slúžia skoro výhradne len na odvoz
zle zaparkovaných áut z vyhradených par-
kovacích miest. 

Zaráža ma, že to vôbec nezaujíma ani
poslancov, ktorí museli odsúhlasiť
takýto spôsob šafárenia s mestskými
peniazmi. Nenájde sa aspoň jedna poli-
tická strana, ktorá by sa zaviazala uro-
biť v tomto smere poriadok? V tomto
roku sú voľby a túto tému určite nene-
chám bez povšimnutia. A už len na
záver, ak by náhodou chceli reagovať z
mestskej časti, že všetko je „v súlade so
zákonom a so všeobecne záväznými
nariadeniami,“ nech sa ani neunúvajú.
Škoda času a papiera.

RNDr. Marián Kečkéš, Staré Mesto
FOTO - autor

ŠANCA - pomôž sebe aj iným
� MANAŽÉR predaja III. piliera 

dôchodkového zabezpečenia 
� profesionálny 

FINANČNÝ PORADCA
Tel.: 57 100 111, 0905 426 185, 0911 714 266

e-mail: amslico@zoznam.sk

PÔŽIČKY
lacno a rýchlo 
Volajte 0903 223 185, 0918 617 794, 

0907 723 043, čítajte www.profireal.sk
Hľadáme spolupracovníkov.

Najviac si ceníme Vašu dôveru!

HĽADÁME NA PREDAJ:
2-gars., 3i., 4i. byty v Petržalke
2i., 3i. novostavby v Bratislava I, II, III
byty v centre aj v pôvodnom stave
2i., 3i. v Ružinove alebo v širšom centre
3i., 4i. byty v Dúbravke
Samostatne stojaci RD v Dúbravke
Stavebné pozemky v Bratislave
Stavebné pozemky v Rači na priem. účely
Obchodné a kancelárske priestory

v Bratislave
Na prenájom RD v Bratislava I, II, III 
Panská 27, 811 01 Bratislava
Tel.: 5443 5831, 5443 5845-6 Fax: 5443 5852 
E-mail: reality@1nas.sk Internet: www.1nas.sk

1. NÁRODNÁ AUKČNÁ
SPOLOČNOSŤ, s.r.o. 
r e a l i t n á  a  a u k č n á  a g e n t ú r a

Spracujem
jednoduché a podvojné

účtovníctvo

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

REALITNÁ a VIRTUÁLNA
kancelária
Moyzesova č. 3, 811 05 Bratislava
Tel.: 54 64 87 37, mobil: 0905 792 777

N E H N U T E Ľ N O S T I
V STAROM MESTE
www.easyaccess.sk

N E H N U T E Ľ N O S T I
V STAROM MESTE
www.easyaccess.sk

www.reas.sk
Sídlo: Štúrova 11, 811 02 Bratislava, 

tel.: 5296 5330, fax: 5296 5332, office@reas.sk, 
Pobočka: Kúpeľná 5, 811 02 Bratislava, tel./fax: 5443 4318

Prenájom BYTY/DOMY/PRIESTORY:
Legionárska - 1i. nezar., zrek., zvýš. príz., bez balkóna, bez spotreb. 9000 Sk+E
Drotárska cesta - 2i. zar., 56m2, 1/8p. po rek., komplet. spotr., loggia 17 000 Sk 
Majerníkova - 2i. zar., 75m2, ter., vybavená kuch. linka, parkovanie 20 000 Sk+E
Mickiewiczova - 2i. zar., 60m2, 4.p., novost., vybavená kuch. linka 25 000 Sk+E
Svetlá - 4i. zar., novostavba, vybavená kuchynská linka, garáž, terasa 850 EUR+E
Drotárska cesta - 4i. nezar., 114m2, 3/5p., novost., 2xWC, gar., balk. 1400 EUR+E 
Dunajská - obchod. priest., 53m2, príz., výklad, tel. linka, parkovanie 7500/m2/r.   
Predaj
Bieloruská - 1i., 34m2, komplet rek., zvýšené príz.,vonkajšie žalúzie 1,29 mil. Sk
Klemensova - 3 miest. na príz., 107m2, na kancelárie, pôv. stav 3,90 mil. Sk
Opletalova - dvojpodlažná novostavba 6 izb. RD, pozemok 510m2, 

zast. plocha 130m2, úžitková plocha 200m2, krb, terasa, 
balkón, podlahové kúrenie, garáž, príprava na alarm 7,70 mil. Sk

Popradská - 4i. príz. RD 200m2, poz.17á, všetky IS okrem kanalizácie 10,0 mil. Sk

ÚČTOVNÍCTVO
Jednoduché, podvojné, mzdy, dane

Aj priamo vo Vašej firme
Tel.: 0905 797 879

Na Poľnej ulici často vznikajú zložité dopravné situácie. FOTO - Oto Limpus
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NOVÉ MESTO 
NA ROŽŇAVSKEJ ULICI vodič
vozidla značky Subaru Impreza s evidenč-
ným číslom okresu Galanta na čerpacej
stanici natankoval a odišiel bez zaplatenia.
Privolaná policajná hliadka spozorovala
vozidlo na Bosákovej ulici. Vodič nerea-
goval na viacnásobné výzvy na zastavenie
a snažil sa uniknúť. Keďže bezohľadnou
jazdou ohrozoval účastníkov cestnej pre-
mávky,  na jeho zastavenie policajti použi-
li varovné výstrely do vzduchu a taktiež
na vozidlo. Auto sa policajtom podarilo
zastaviť až na Kukučínovej ulici, kde
osádka vozidla vyskočila a chcela ujsť.
Policajné hliadky však troch mladých
mužov postupne zadržali. Vo vozidle boli
19-roční Maroš a Bálint a o rok starší Ján.
Predviedli ich na políciu. 

RUŽINOV
NAMIEROVEJ ULICI zhorelo motoro-
vé vozidlo Opel Astra. 37-ročnému majite-
ľovi vznikla škoda 410-tisíc korún. Oheň
poškodil aj vedľa stojace vozidlo Škoda
Felícia. Opravy budú majiteľku stáť asi
100-tisíc korún. Pri predbežnej obhliadke
miesta spáleniska vyšetrovateľ potvrdil, že
oheň vznikol úmyselným konaním cudzej
osoby.
NA MILETIČOVEJ ULICI policajti
prichytili dvoch páchateľov, ktorí tu vykrá-
dali stánok PNS. Na políciu predviedli 19-
ročného Milana a jeho rovesníka Mateja. 

STARÉ MESTO 
NA KAMENNOM NÁMESTÍ robil
výtržnosti 20-ročný Ľuboš. Mladík pri
bufete na Kamennom námestí v Bratislave
vykrikoval nacistické heslá a pri tom heilo-
val. To sa mu však zrejme málilo a hodil
pollitrový pohár do hlavy 24-ročnému Sta-
nislavovi. Ten skončil s tržnou ranou na
hlave, ktorú mu museli ošetriť. Agresívne-
ho mladíka predviedli na policajné oddele-
nie. Vyšetrovateľ ho obvinil z výtržníctva a
podpory a propagácie hnutí smerujúcich k
potláčaniu práv a slobôd občanov.

DÚBRAVKA
NA HANULOVEJ ULICI 41-ročný Oto
z východného Slovenska vnikol do bytu,
kde našiel svoju 33-ročnú priateľku s 27-
ročným Pavlom. Oto pravdepodobne
mačetou sekol Pavla do oblasti hlavy a
krku. Byt potom opustil a polícia po ňom
pátra. Pavlove sečné zranenia si vyžiadali
okamžitý chirurgický zákrok, jeho stav je
stabilizovaný. Ota vyšetrovateľ obvinil z
trestného činu vraždy v štádiu pokusu a z
porušovania domovej slobody.

PETRŽALKA
NA AMBROSEHO ULICI v jednom z
bytov 33-ročný Marcel po predchádzajú-
cej hádke niekoľkými bodnými ranami do
oblasti hrude zniesol zo sveta svojho 57-
ročného otca a menovca. Útoku predchá-
dzala hádka ktorá nebola prvá. Vo vyšetro-
vaní sa skúma i motív konania syna. Vyše-
trovateľ ho obvinil z trestného činu vraždy
a umiestnil do policajnej cely s návrhom
na vzatie do väzby. (ver)

Už stredoveké

vinohradníctvo

bolo na úrovni
Už v stredoveku mal spôsob obrábania
vinohradov v Bratislave pomerne dobrú
úroveň a vyrovnal sa najvyspelejším vino-
hradníckym krajinám. Pracovalo sa
ručne a vinohradníci používali prevažne
také isté náradia, ako používali Rimania
začiatkom nášho letopočtu. Hektárové
výnosy hrozna boli približne o polovicu
nižšie ako v súčasnosti a pohybovali sa v
rozpätí 2 až 2,5 ton. Bolo to najmä preto,
že vinohradníci uplatňovali nízky rez vini-
ča „na hlavu“, alebo „na hniezdo“. Hroz-
no malo však vysokú cukornatosť a dáva-
lo kvalitné korenisté vína. 
Menší vinohradníci s výmerou do 1 hektára
obrábali vinohrady s rodinnými príslušník-
mi a viacerým z nich pomáhali pri zbere
hrozna brigádnici. Väčšinu z plochy vino-
hradov obhospodarovali vinohradníci s plo-
chou prevažne od 1,5 - 2 hektáre. Najväčšie
vinohrady vlastnila rodina Baiglera s výme-
rou 13 ha a rodina Segnera 12,5 ha. Vino-
hrady s plochou 5 - 9 ha vlastnili ďalšie štyri
rodiny (G. Dubianskeho, A. Pongrácza, M.
Dorra a J. Ostermanna). Veľkovinohradníci
si prenajímali pracovné sily prevažne na
obrobenie vinohradov a na zber hrozna.
Títo pracovníci sa nazývali nádenníci (v
Rači nazývaní ako tovarichári) a po latinsky
operatores, alebo tiež ako kopáči (fossores).
V 15. storočí to bola až tretina zo 166 veľ-
kovinohradníkov. Tí si najímali nádenníkov
na jesenné práce už prvého mája na račian-
skych hodoch. 
Práca vo vinohrade bola náročná na pracov-
nú silu. Len samotné jedno okopávanie v
bratislavských vinohradoch si vyžiadalo asi
20-tisíc pracovných dní, teda prácu tisícok
ľudí z Bratislavy a okolia. Vidiecki kopáči
bývali počas sezóny prevažne v predmestí
Blumentálu a na Kopáčskej ulici, najmä v
prízemných hlinených domoch. Pracovali
12-14 hodín denne a mnohí z nich prespáva-
li vo viniciach. V roku 1661 dala grófka Pálf-
fyová pre slovenských kopáčov postaviť
Kostol sv.Mikuláša na Podhradí.
Organizovaním a riadením bratislavského
vinohradníctva bol poverený hlavný pereg
(Bergmeister - magister montium). Ten
súdil spory o hranice (medze) viníc, riadil
spôsob obrábania vinohradov, dozeral na
plnenie uznesení mestskej rady o oberač-
kách, robil odhad škôd spôsobených vo
viniciach a z jeho podnetu mestská rada
vydávala pokyn na začatie oberačiek hroz-
na. Viničnému úradu hlavného perega
pomáhali vykonávať funkcie hájnici, kto-
rých na základe peregovho návrhu volila
mestská rada. V r. 1587 mal k dispozícii 15
hájnikov a 4 pomocníkov, ktorí boli ozbro-
jení. Viliam Horniak

(Pokračovanie nabudúce.)

Rozlúčková kaplnka odsúdencov
Na východ od jadra starého Prešpor-
ku sa v priebehu osemnásteho storočia
sformovalo predmestie priemyselno-
poľnohospodárskeho charakteru, kto-
ré dostalo meno Blumental. 
Jeho hlavnou ulicou bola ulica, ktorá
nesie dnes meno Blumentálska, ale až do
polovice 19. stor. sa volala Horná Krížna
(Obere Creutz Gasse). Južne od nej pre-
biehala Dolná Krížna (Untere Creutz
Gasse), ktorá však už dávno predtým, na
konci 16. storočia, bola jedinou Krížnou
(Cruissengasse, Kroyssgasse).  V 18. sto-
ročí obe Krížne ulice smerovali k tomu
istému miestu - ku kaplnke, ktorá mala
nezvyklý názov „rozlúčková“ - „Ur-
laubskapelle“. Tento názov je nesprávne
v Bratislavskom topografickom lexikóne
(1990) preložený slovom „dovolenko-
vá“. V skutočnosti bola postavená na to,
aby sa odsúdenec pred popravou - popra-
visko bolo pri Korytnačom jazere neďa-
leko terajšej ulice Pri starej prachárni -
vyspovedal a rozlúčil so životom. Kapln-
ka stála pôvodne pri neskoršom Ludwi-
govom mlyne,  približne na úrovni
objektov na Krížnej č. 42 a 44  Nie je
známe, kedy ju postavili, rozhodne však
nie v roku 1781, ako to uvádza Bratislav-
ský topografický lexikón, ale o pár de-
saťročí skôr. V prvej polovici 19. storočia
postavili  na nároží ulice prvú staničnú
budovu konskej železnice. Trať železnice
preťala dlhú  Krížnu ulicu. Naproti stani-
ci neskôr postavili mlyn. Kaplnku rozo-
brali a presťahovali bližšie k mestu, asi
tam, kde je dnes novinársky kiosk pri
zastávke električky pri pivovarskej reš-
taurácii Pizzeria Stein. 
V skutočnosti to ani nebola kaplnka s
interiérom, ale monumentálna stavba na
pôdoryse trojuholníka a konkávnymi ste-
nami. V strede každej steny bol výklenok.
V tom, ktorý bol obrátený von z mesta,
teda k popravisku, bol ukrižovaný Kris-
tus. Vo výklenku obrátenom k Hornej
Krížnej, teda dnes k Steinovmu pivovaru,
stála socha zbičovaného Krista s tŕňovou
korunou na hlave. Vo výklenku, ktorý bol
obrátený do Krížnej ulice (teraz k Justič-
nému palácu), bola kamenná socha sedia-
cej Panny Márie s telom mŕtveho Krista
na lone (Pieta). Všetky tri nárožia drobnej
stavby boli zdôraznené kamennými
stĺpmi, ktoré niesli bohato profilovanú
rímsu. Nad každým stĺpom bola umieste-
ná kamenná soška anjelika. Z nejasných
fotografií sa dnes nedá zistiť či niesli
nástroje Kristovho umučenia, je to však
pravdepodobné. Stavbička bola zvŕšená
viac ráz zvlnenou plechovou barokovou
strechou s kovovým krížom na vrchole. V
roku 1850 premenovali Hornú Krížnu na
Mariánsku ulicu, lebo vraj bola kaplnka
zasvätená Panne Márii. Pomenovanie sa
nikdy neujalo, pravdou je, že kaplnka
bola predovšetkým pripomenutím Kris-
tovho mučenia a Kríža, ktorý dal meno k
nemu smerujúcim uliciam.

Barokovú kaplnku po druhej svetovej
vojne znovu rozobrali, lebo zavadzala
pri rozširovaní vozovky. Jej súčasti ulo-
žili „dočasne“ do Mestského múzea a
počítalo sa s tým, že kaplnka bude
znovu niekde stáť. Jej fragmenty sa už

dva razy sťahovali zo skladu do skladu.
Bolo by už na čase kaplnku zrekon-
štruovať, kým sa jej zachované súčasti
pri ďalšom sťahovaní znovu nepoško-
dia. Na Krížnej ulici už asi stáť nebude,
ale mohlo by sa jej nájsť iné miesto,
možno v areáli zničenej bratislavskej
Kalvárie. Štefan Holčík 

FOTO - archív

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
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BRATISLAVA
Už je to pomaly ako vtip. Viete čo pri-
chádza každý január? Presnejšie, čo
prichádza okrem Nového roku...? No
predsa Zdeno Cíger! Tridsaťšesťročný
útočník potvrdil chýry, ktoré sa šírili
Bratislavou prakticky od začiatku
novej extraligovej sezóny a pred nie-
koľkými dňami znovu naskočil do ligo-
vého kolotoča.
Jeho prvým duelom bol domáci zápas s
posledným Martinom a Zdeno Cíger sa
v ňom predstavil tak, ako si ho všetci
pamätajú. Zo šiestich gólov jeden dal,
na dva prihral, ale na ľade bol pri všet-
kých zásahoch svojho tímu. „Pred stret-
nutím som bol trošku nervózny, ale
počas zápasu zo mňa všetko spadlo.“
Zdeno už dopredu avizoval, aby sa kvôli
tréningovému výpadku od neho nečaka-
li žiadne zázraky. Nakoniec to však
vyzeralo opačne. Akoby počas vianoč-
ných sviatkov najviac trénoval on a
ostatní hráči oboch mužstiev iba leňoši-
li na gauči... „Sám neviem, čím to bolo
bolo,“ priznal odchovanec martinského
hokeja, ktorý strávil osem sezón v NHL.
„Bola to však aj otázka šťastia, že som
stál na tom mieste, kde som mal byť.“
Iného názoru boli obaja tréneri: „Uká-
zal, akou bude posilou,“ tvrdil domáci
Ján Jaško a hosťujúci Rudolf Uličný iba
vzdychol: „Cíger bol ústrednou posta-
vou zápasu!“

Bývalý reprezentačný útočník vykorču-
ľoval na ľad s céčkom na drese. „Posta-
vili ma pred hotovú vec, nemal som na
výber. Myslím si však, že súčasné muž-
stvo potrebuje styčný bod medzi tréner-
mi a hráčmi,“ prezradil. Čo sa týka naj-
bližších plánov belasých, Zdeno Cíger si
uvedomuje, že to najťažšie iba príde:
„Čaká nás ešte dlhá sezóna. Aj zápas s
Martinom ukázal, že tím si neverí tak,

ako by mal. Chýbajú mu skúseností, bojí
sa o výsledok.“
Cígerov návrat privítali aj fanúšikov. Za
všetky hlasy aspoň jeden, Robo (36),
ktorý nevynechá ani jeden domáci duel
Slovana: „Priznám sa, že som ho čakal už
v decembri, keď bolo jasné, že nemáme v
kádri typického vodcu. Zdeno bude osob-
nosťou na ľade i mimo neho, je však
smutné, že nastúpi na ľad a hneď je lepší,
než hokejisti, ktorí trénujú od júla, ktorí
nerobia nič iné, len hrajú hokej a ktorí sú
často o pätnásť rokov mladší! Naozaj
neviem, či toto bude generácia schopná
nahradiť takých hráčov, akým je naprí-
klad Cíger.“
Okrem návratu slovanistickej legendy sa
fanúšikovia môžu tešiť aj na Petra Míku.
Dlhodobo zranený český legionár sa
pomaličky vracia do tréningu a čo nevi-
dieť by mal naskočiť aj do zápasov. „Jeho
špeciálny tréningový program má na sta-
rosti fyzioterapeut Eugen Laczo a v lige
by sa mal objaviť po olympijskej prestáv-
ke,“ prezradil manažér HC Slovan Róbert
Pukalovič. Míka zatiaľ neodohral za Slo-
van ani jeden zápas, hneď po príchode sa
totiž ukázalo, že jeho zranenie je príliš
vážne a tak s ním belasí dočasne rozvia-
zali zmluvu. Dvadsaťšesťročný Míka má
na svojom konte vyše 400 stretnutí, hral
aj za New York Islanders a naposledy
pôsobil v Třinci. (mm)

FOTO - TASR

Bratislavský futbal čaká leto zmien,

všetky prvoligové kluby sa idú sťahovať

O Pohár UEFA

definitívne

v Bratislave
FUTBAL
Teraz by to už mohla zmeniť len vyš-
šia moc, v našom prípade snehová
kalamita, alebo niečo na tento spôsob.
Ak sa však nestane nič nepredvídané,
prvé stretnutie šestnásťfinále futbalo-
vého Pohára UEFA Artmedia - Levski
Sofia sa odohrá v stredu 15. februára
na Tehelnom poli. 
UEFA tak naplnila svoje želanie, aby
všetky kluby hrali vo svojich krajinách a
nemuseli sa trmácať po susedných, ktoré
sú síce na tom so štadiónmi lepšie, ale
predsa len nemôžu zaručiť tú správnu
atmosféru pre „domáce“ kluby. Stretnu-
tie sa bude hrať o 17.30 h pod reflektor-
mi a nedočkaví fanúšikovia už vedia,
koľko peniažkov si musia odložiť na líst-
ky. Na rozdiel od Ligy majstrov sú ceny
nižšie, od 200 do 1200 Sk. (mm)

Mladí tenisti

bez finále
BRATISLAVA
Mladí slovenskí tenisti zostali tentoraz
pred finále. Nešlo však o prvý tohto-
ročný Grand Slam v Melbourne, ale o
bratislavský juniorsky turnaj Slovan
junior Indoor, ktorý patrí do II. kate-
górie ITF. 
Medzi chlapcami sa najviac darilo Špa-
nielovi Agustovi Bautistovi, ktorý po
finálovom stretnutí spokojne skonštato-
val: „Celý turnaj sa mi hralo dobre, z Bra-
tislavy preto odchádzam veľmi spokojný.
Moje ciele na tohtoročnú sezónu sú jasné,
na juniorskych turnajoch sa pripraviť čo
najlepšie, aby som v budúcom roku
mohol aj vážnejšie vyskúšať seniorske!“
Medzi dievčatami si pohár za prvenstvo
odniesla Urszula Radwanská: „Som
šťastná, pre niektorých som patrila k
favoritkam, ale hralo tu veľa dobrých
dievčat, takže ako som vyhrala, tak som
mohla vypadnúť aj vo štvrťfinále!“(mm)

Németh smeruje

do Francúzska
BRATISLAVA
Bývalý hráč bratislavského Slovana a
odchovanec komárňanského futbalu
Szilárd Németh mení dres. Začiatkom
týždňa sa mal definitívne potvrdiť
jeho prestup z anglického Middles-
brough do francúzskeho Štrasburgu. 
Pre Szilárda však ide len o kozmetickú
úpravu, pretože rovnako ako anglický, aj
francúzsky tím sa v najvyššej súťaži iba
trápi a má dokonca veľmi blízko k zostu-
pu.  Ak by však aj nakoniec vypadol, Szi-
lárd sa stane voľným hráčom! (mm)

Ďalší odchod:

Ján Kozák mieri

do Anglicka
FUTBAL
Fanúšikovia Artmedie už pomaly pre-
stávajú rátať odchody svojich hráčov.
Po Borbélym (Kaiserslautern), Ďuri-
covi (Saturn Ramenskoje), Vaščákovi
(Treviso) prišiel rad aj na štvrtého
mušketiera zo slávnej jesennej Weisso-
vej jedenástky.
Špílmacher Ján Kozák dostal súhlas od
funkcionárov slovenského majstra a v pia-
tok sa stal definitívne hráčom tímu West
Bromwich Albión. Odchovancovi košic-
kého futbalu sa tak splnil jeho veľký sen,
hrať v najprestížnejšej ligovej súťaži na
svete. „Niečo podobné sa hráčovi môže
ponúknuť len raz za život a Kozák si túto
šanci zaslúžil. S hosťovaním do konca
sezóny sme súhlasili, akurát sme žiadali
niektoré finančné zmeny v podmienkach
hosťovania,“ prezradil manažér Artmedie
Petr Kašpar. 
Ján Kozák absolvoval skúšku v anglic-
kom tíme a tréner Bryan Robson sa po nej
vyjadril, že ho chce v  mužstve. Pre člena
širšieho reprezentačného kádra je ponuka
z West Bromwichu o to zaujímavejšia, že
pred ôsmimi rokmi už skúšal šťastie v
Liverpoole... 
Kozákov odchod znamená, že majster sa
musí poobzerať po ďalších posilách. V
kádri sa preto objavil aj zlínsky Kroča.
Artmedia mala oňho záujem už v decem-
bri, potom to na čas utíchlo, ale obranca
Zlínu sa minulý týždeň dostal medzi hrá-
čov, ktorých si tréner Weiss zobral na prí-
pravný duel do Duisburgu (0:0) (mm)

Obžera a Kubala

zostali doma
BRATISLAVA
Slovenská futbalová reprezentácia pod
názvom Ligový výber SR sa od utorka
na štvrtka zúčastní na medzinárodnom
turnaji Vale do Tejo v Portugalsku. Aj
keď v nominácii bolo pôvodne niekoľ-
ko bratislavských hráčov, posledné dni
dvoch z nich vyradili z nominácie. 
Najskôr sa pre zranenie musel ospravedl-
niť Braňo Obžera, ktorému na sústredení
v Tatrách vypovedalo poslušnosť koleno
a v domácom prostredí bude pokračovať
aj čerstvá posila Artmedie Michal Kuba-
la. Ten sa po príchode z Trenčína len zo-
znamoval s novými spoluhráčmi a vzhľa-
dom na povinnosti Petržalčanov v Pohári
UEFA tentotoraz dostal prednosť klub
pred reprezentáciou. 
Na turnaji, kde sa stretneme s Gruzín-
skom a v prípadnom finále, alebo v zápa-
se o 3. miesto s jedným z dvojice Portu-
galsko - Slovinsko, budú teda z bratislav-
ských klubov Staňo, Čišovský (Artme-
dia) a Tomčák (Inter). (mm)

Zdeno Cíger sa obliekol do belasého dresu

a hokejisti Slovana znovu začali vyhrávať

BRATISLAVA
Roky ste chodili fandiť Slovanu na
Tehelné pole? Zabudnite! Zvykli ste si
už na predpoludňajšiu prechádzku po
Starom moste a petržalské zápasy kon-
čiace sa nedeľňajším obedom? Smola,
aj to už bude patriť minulosti! Patríte
medzi pár stoviek interistov, ktorí ešte
chodili na Pasienky? Nič sa nedá robiť,
aj vy si budete musieť zvyknúť na novú
trasu! Tri bratislavské kluby sa totiž v
lete sťahujú a na ich mieste buď vyras-
tú nové hotely, obchody, prípadne nový
štadión, alebo tam bude hrávať konku-
rencia...
Začnime od konca: Futbalový ročník
2006/2007 by mala Artmedia začať vo
svojom novom príbytku v Prievoze, kde
doteraz hrával Rapid. Slovan by sa mal
presťahovať o pár metrov ďalej, na
Pasienky, Inter čaká asi nadlhšia štreka,
jeho domovským stánkom by mal byť od
leta štadión ŠKP medzi Karlovou Vsou a
Dúbravkou!
Dôvodov je viac. Najlogickejšie sťahova-
nie sa týka slovanistov. Zničený štadión

na Tehelnom poli sa ide konečne rekon-
štruovať, presnejšie zbúrať, a na jeho
mieste by mal do dvoch rokov vyrásť
nový, reprezentačný, s kapacitou okolo
30-tisíc miest. Slovanisti si tak musia na
najbližšie dva roky nájsť náhradný stánok
a hoci sa v minulosti uvažovalo o sťaho-
vaní do Petržalky (čo mimochodom vítali
najmä fanúšikovia), teraz je takmer isté,
že to budú Pasienky.
Majster z Petržalky si ešte stále môže
vyberať z troch variantov. Keďže súčasný
štadión nevyhovuje požiadavkám UEFA a
najmä práce pod štvrtou, tzv. hlavnou tri-
búnou sú kvôli komplikovanosti podzem-
ných sietí prakticky nemožné, najskôr sa
uvažovalo o jeho presťahovaní približne
50 metrov smerom do Petržalky. Podľa
posledných informácií je však táto mož-
nosť najmenej pravdepodobná a v týchto
mesiacoch sa vraj uvažuje o definitívnom
zlikvidovaní štadióna a postavení nového
hotela, prípadne iných zariadení na ploche
za Starým mostom... Do úvahy teda pri-
chádza variant sťahovania. Tu sú dve
možnosti. Prvou zostávajú Pasienky, za

ktoré hovorí, že sú na najvyššiu súťaž
pipravené bez nejakých veľkých úprav. A
keďže sa dá predpokladať, že Artmedia si
zrejme zachová nedeľňajší predpoludňajší
hrací čas, nemalo by dochádzať ani ku
kolíziám so Slovanom. Druhá možnosť je
presťahovať sa do Prievozu. Pretože tribú-
ny súčasného petržalského stánku sa dajú
ľahko rozobrať a znovu postaviť, je
možné, že prvá liga sa bude hrávať na šta-
dióne Rapidu. Za by hovorili lepšie trénin-
gové možnosti (umelý trávnik) a v nesko-
rých jesenných a skorých jarných kolách
by bolo aj lepšie, keby na štadióne hrával
iba jeden klub.
Zostáva Inter. Ten je už viac-menej zmie-
rený so svojím osudom, teda odsunom do
Dúbravky. Tamojší štadión by sa mal do
leta ešte viac vynoviť a čo sa týka fanúši-
kov, predpokladáme, že cestu na futbal si
v týchto končinách nájde viac divákov,
ako to bolo na Pasienkoch!
Karty pred jarou sú rozdané, funkcionári
teraz môžu vyťahovať také tromfy, aby
boli spokojné všetky kluby. Čo sa týka
fanúšikov, tí si musia zvykať... (mm)

Auto BNP
Vrakunská 1

821 07 Bratislava

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

www. autobnp.sk

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

Akcia Seat Ibiza 
a Cordoba

AKCIA Ibiza a Cordoba  
s cenovým zvýhodnením: 

- klimatizácia zdarma /- 39 100,-Sk/
- zimné pneumatiky zdarma /- 8 900,-Sk/

- hotovostná zľava - 27 000,-Sk
- Seat leasing zľava - 25 000,-Sk

!!! Celkom môžete získať až - 100 000,-Sk !!!

Navyše v autoservise roka 2004 Vám 
poskytneme profesionálne servisné služby.
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Bloodhound

Gang - onedlho

aj v Bratislave
HUDBA
Odviazaná zábava, strelené nápady,
paródia na všetko, čo sa zdá vážne a k
tomu skvelá rocková hudba. Asi takto
sa dá stručne charakterizovať každý z
koncertov americkej skupiny Blood-
hound Gang. 
O tom, či hovoríme pravdu, sa môžete
presvedčiť 14. februára o 19.00 h v PKO.
Kapela Bloodhound Gang sa začala
hudobne zoceľovať v roku 1993. V roku
1995 vydali prvý kompletný album pies-
ní originálne nazvaný Use Your Fingers
(Používaj svoje prsty). V roku 1996
odštartovali kariéru svetovej hviezdy.
Skupina absolvovala turné po celej Euró-
pe, Amerike, Ázii a po Austrálii. Výsled-
kom koncertnej šnúry bol aj album Hoo-
ray For Boobies. 
Roky 2003 - 2004 boli pre skupinu opäť
koncertné. Na turné sa prezentovali hitmi
ako - Along Comes Mary, The Bad
Touch, The Ballad Of Chasey Lain,
Boom, a ďalšími známymi pesničkami.
Tieto hity odznejú aj na bratislavskom
koncerte, kde ich skupina Bloodhound
Gang odpáli v plnej paráde. (dš)

Stokou zaznejú

tóny Bluesbálu
HUDBA, TANEC
Bratislava si vo svojej hudobnej, taneč-
nej a plesovej histórii nepochybne
pamätá bluesbály, ktorými sa hemžili
jaunuárové a februárové kalendáre
milovníkov bluesovej hudby. Na tradí-
ciu známych džezových Karnebálov v
Lamači dnes nadväzuje Bluesbál,
ktorý bude 11. februára v priestoroch
Divadla Stoka na Pribinovej ulici. 
Od 19.30 h až do rána si môžu milovníci
džezu, bluesu, bluesrocku a iní nekon-
formní nadšenci nielen posedieť a zapo-
čúvať sa do tónov obľúbeného žánru, ale
ako to na báloch už chodí, ak ich nohy
nebudú chcieť zostať v pokoji, určite si
radi aj zatancujú. Hudbu na Bluesbále
budú zabezpečovať Peter „Kroko“ Vasil
a Krokoband, Juraj Turtev a Bluesweiser
či Blues Club, a nakoniec Jan Litecký
Šveda s Víťazným traktorom a s veterán-
mi zo Salonu Dore. 
Tancujúce páry aj nepáry sa títo muzi-
kanti budú snažiť zaujať a rozveseliť
hudbou jug bandov z 30. rokov minulé-
ho storočia. Vstupné je naozaj ľudové a
celkom sa odlišuje od vstupného na naj-
väčší slovenský bál - ples v Opere. Za
vstup zaplatíte 200 Sk. Ak ste v
maskách a ešte k tomu aj člen Sloven-
skej bluesovej spoločnosti, už vôbec
nesiahnete hlboko do vrecka - za vstu-
penku dáte 100 Sk. (dš)

Valentínska

oslava na suchu

aj na vode
ZÁBAVA
Deň valentínovských pozdravov a žela-
ní sa blíži. Fantázii pre vyznanie lásky
sa medze nekladú a Bratislavské kul-
túrne a informačné stredisko (BKIS)
sa programom s názvom Srdiečkový
Valentín pripája k mnohým zamilova-
ným, aby ich inšpirovalo a potešilo.
V sobotu 11.2. od 15.00 do 18.30 sa v
bratislavskom PKO uskutoční podujatie
pre rodičov s deťmi, na ktorom si môže-
te v rámci tvorivých dielní vyzdobiť per-
níkové srdiečka, pripraviť originálne
valentínske pozdravy, vymodelovať
symboly lásky z keramickej hliny či
vlastnoručne zmajstrovať prstienky.
Bonbónikom programu bude vystúpenie
kakaovníkov Martina Vaneka a Igora
Adamca.
BKIS v spolupráci so Slovenskou lodnou
spoločnosťou pokračuje vo valentínskych
oslavách aj 12. 2., keď sa o 17.00 h začne
romantická plavba Bratislavským okru-
hom z osobného prístavu - pontón č. 2. O
príjemnú atmosféru počas plavby sa po-
starajú evergreeny v podaní skupiny
Silent Duo. Pre deti budú pripravené roz-
právky, hry a súťaže.
Predpredaj vstupeniek: BKIS, Uršulíns-
ka 11, t. č. 5443 1707 a Lodná osobná
doprava, Fajnorovo nábrežie 2, č. t. 5293
2226 alebo priamo na lodi polhodinu
pred začiatkom plavby. (re)

Žen(šen)ské

akty I. Popoviča
VÝSTAVA
Ivan Popovič nie je jediný umelec,
ktorý s nostalgiou spomína na obrod-
né roky šesťdesiate, plné nádeje, entu-
ziazmu, energie a tvorivej sily. Tento-
raz sa rozhodol dať svoje spomienky
na papier, lepšie povedané na stenu, a
pretaviť ich do súčasnosti. 
Výstava vo foyer Štúdia L+S na Námes-
tí 1. mája 5, ktorú otvorili v stredu 25. 1.,
má názov Zlaté roky šesťdesiate a aby
toho nadšenia nebolo málo, pripája k
nemu umelec aj Žen(šen)ské akty. Maliar
a kresliar je vo svojich vtipných, trefných
a poetických obrázkoch vnímania ženy
dojemný. Ak sa aj sústreďuje na detail,
poníma ho komplexne a ženy vidí ako
bytosti s kladmi i zápormi, po každej
stránke však zrodenia nesmierne inšpiru-
júce a zaujímavé. Kto iný by ho inak pri-
nútil vziať do rúk ceruzku a stvoriť nežné
pohlavie vo všetkých možných, aj nedô-
stojných polohách, zakaždým však krás-
ne. Príležitosť vidieť Žen(šen)ské akty
máte do 28. februára denne od 9.00 do
15.30 h a vždy počas divadelných pred-
stavení Štúdia L+S. (dš)

Balet SND už sníva Sen noci svätojánskej
BALET
Svätojánska noc je najkratšia noc v
roku zasvätená čarom a kúzlam lásky.
V túto noc vznikajú neobvyklé kombi-
nácie dvojíc, ktoré noc predtým ani
netušili, že sa zamilujú. Taká je sväto-
jánska noc ponímaná tradične. Majster
Shakespeare vzal pred storočiami pero
a vznikol jeho Sen noci svätojánskej. V
bratislavskom Balete SND si za spoloč-
ný stôl sadli umelci a stvorili svetovú
baletnú premiéru Shakespearovho diela
Sen noci svätojánskej.
Pod libreto, choreografiu a réžiu sa jedným
ťahom podpísal švajčiarsky baletný ume-
lec a choreograf Etienne Frey. Nebolo jed-
noduché zladiť jeho poňatie Shakespea-
rovho diela s vnímaním hudobného skla-
dateľa a autora hudby Petra Zagara. Ako
však všetci svorne tvrdia, jazykové problé-
my nepoznajú. Ak sa Európa chce dnes

zjednotiť, podľa Etienna Freya v umení je
jednotná už najmenej storočie. Umelci si
rozumejú bez slov. A tí baletní detto. Cho-
reograf pracoval so špičkou slovenského
baletného umenia, spomeňme Jozefa
Dolinského ml., Viktóriu Árvovú, Luciu
Macíkovú, Klaudiu Bittererovú, Marka
Čulena, Štefana Ďureca, Andreja Kremza,
Kristiána Kohúta, Romana Novitzkého,
Katarínu Kaanovú, Katarínu Košíkovú a
ďalších členov Baletu SND. 
Ľúbostný príbeh troch zamilovaných dvo-
jíc, ktoré sa ocitali striedavo v osídlach
lásky i nenávisti, tak v podaní tanečných
umelcov získal poetický nádych sprostred-
kovaný nekonečnou krásou baletného
umenia. Scénu pripravil Dušan Soták,
Orchester SND dirigoval Rastislav Štúr a
Mario Košik. Premiéra baletu Sen noci
svätojánskej v Historickej budove Sloven-
ského národného divadla bola 20. a 21.

januára. Na predstavení 20. januára odo-
vzdali najvýraznejším tanečným umelcom
ocenenie Philip Morris Kvet baletu, ktoré
sa udeľuje každoročne, tento rok za výko-
ny odprezentované v období od 1.1. do
31.12. 2005. Prvýkrát dostali šancu získať
cenu okrem baletných aj najlepší tanečníci
v oblasti súčasného tanca. Hlavnú cenu
Najlepší baletný umelec roku 2005 získal
sólista Baletu SND Andrej Kremz. V kate-
górii Najvýraznejší talent roka 2005 oce-
nenie obhájila Klaudia Bittererová, sólist-
ka Baletu SND. A najlepším tanečným
umelcom roka 2005 sa stal Daniel Raček,
tanečník v slobodnom povolaní. 
Na úvod odovzdávania ocenení a pred
prvými taktmi svetovej premiéry Sen noci
svätojánskej si hľadisko minútou ticha si
uctilo slovenských vojakov, ktorí tragicky
zahynuli pri leteckom nešťastí.

Dáša Šebanová

Do Divadla Astorka sa nasťahovali Smajlíci
DIVADLO
Ak sa chce mladý autor dnes vyjadriť k
súčasnosti, nerobí to zvyčajne cez
úsmev. Divadelný dramatik a režisér
Roman Olekšák sa o to pokúsil. V
divadle Astorka Korzo ´90 uviedli pre-
miéru jeho hry Smajlíci. Divákom aj
protagonistom pri nej tečú slzy. A nie sú
to len slzy smiechu.
Hlavná postava hry Pán Šťastný (Boris
Farkaš) sa usmieva od prvej až po posled-
nú sekundu predstavenia. Vie, že úsmev
predáva. A jeho syn Oskar Šťastný
(Marián Miezga) je pre neho len tovar.
Produkt, ktorý časom klesá na cene, až cel-
kom zanikne. Aj pohreb svojho syna prijí-

ma Pán Šťastný a Pani Šťastná (Jana
Oľhová) s úsmevom. Komerčnej televízii
predajú práva na nakrúcanie pohrebu a
zinscenujú bolesť. Smajlíci.
Absurdnosť správania aktérov tejto hry
vystihujú len monológy nešťastného, ale
„geniálneho“ maliara Oskara, ktorý, vede-
ný ziskuchtivou mašinériou svojej rodiny,
tlaku okolia podlieha i keď nechce. Jeho
slová jediné dávajú aký-taký zmysel a
majú význam. Všetko, čo sa deje okolo, je
umelé, neprirodzené a najmä neúprimné.
Aj preto Oskar končí ako psychicky chorý
človek. Jana Oľhová zahrala rolu matky s
priam upírskou nasadenosťou, okrem
pohybov a gestikulácie dala svojmu herec-

kému výrazu dokonalosť zdrvujúcim
pohľadom, ktorý nenechá nikoho na
pochybách, aké sú jej ciele. Úspešne jej
kontruje tatko Šťastný alias Boris Farkaš.
Obaja sú takí zohratí, že sa im nakoniec
podarí obe svoje deti citovo zlikvidovať.
Hru režíroval autor Roman Olekšák a
Maja Hriešik. Divák sa nebude nudiť pri
rozvláčnom moralizovaní a bezútešnosti,
ani sa nebude pohoršovať nad tým, aký je
svet dnes zlý. Možno zosmutnie. Sem-tam
sa zasmeje. A domov odíde s pocitom, že
aj dnes, keď je svet niekedy pochmúrny, sa
píšu hry, ktoré majú zmysel a hovoria jas-
nou rečou o tom, ako žijeme a najmä - ako
žiť nechceme. Dáša Šebanová

V SND bola premiéra baletu Sen noci svätojánskej (Kristína Luptáková v role Titanie). FOTO - Ctibor Bachratý
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FUTBAL
�PRÍPRAVNÝ
Sobota 28. januára, Senec
Slovan Bratislava - Kroměříž (12.00)
Slovan Bratislava - Lamač (14.00)

HOKEJ
�EXTRALIGA
Nedeľa 29. januára
Slovan Bratislava - Zvolen (17.00)

HÁDZANÁ
�WHIL ženy
Sobota 28. januára, ŠH Jégeho
ŠKP Štart - Olomouc (18.00)

BASKETBAL
�EXTRALIGA muži 
Sobota 28. januára, ŠH Pasienky
Inter Bratislava - Levice (18.00)

STOLNÝ TENIS
�EXTRALIGA muži
Sobota 28. januára, ŠH Rača
Rača - ŠKST Bratislava (16.00)
Nedeľa 29. januára, ŠH Rača
Rača - Malacky (10.00)
�EXTRALIGA ženy
Sobota 28. januára, ŠH Rača
Trnávka - Dunajská Streda (10.00)
Trnávka - Hubeného (16.00)

VOLEJBAL
�EXTRALIGA muži
Sobota 28. januára, ŠH PKO
VKP - Prešov (18.00)

ATLETIKA
Sobota 28. januára, ŠH Elán
Olympijské kruhy I. pretekárov do 22
rokov (10.00)
Nedeľa 29. januára, ŠH Elán
Medzinárodný míting Elán (10.00)

FUTSAL
�2. Slovenská liga
Sobota 28. januára, ŠH Mladosť
Baraberi - Danubit (11.00), Across Pinerola
B - Semic B (12.30), Minimax - Jozef Tiso
(13.50), 4 FSC Insta - Terno (19.20), Relax -
L.M.H. Team (20.40)
Nedeľa 29. januára, ŠH Mladosť
Jost 04 - Likra Slovakia (8.00), Maxima -
Zemáci (9.30)
�1. Bratislavská liga A
Sobota 28. januára, ŠH PKO
Hostinského - Palma (13.50), Wild Boys 02
- Karlovka 1983 (14.50)
Nedeľa 29. januára, ŠH PKO
Bells - Tre Kronor (9.50), Semic C - Dopra-
voprojekt (10.50)
Nedeľa 29. januára, ŠH Mladosť
TV Com Hurricanes - Akademik (15.30),

Microcom Team - Gurmáni (16.30)
Nedeľa 28. januára, ŠH BCT
Emtrikve - Ružinov (11.00), Hujeri - SATC
(12.00), Palma - Emtrikve (12.50 h -
dohrávka), Budweiser - Elza Lions (13.50)
�1. Bratislavská liga B
Sobota 28. januára, ŠH PKO
Cataluna - VÚB (10.20), Paraboys Šamorín
- AK 47 (11.20), Leo Stars - Slov-matic
FOFO C (12.10), Posam - Rendez (13.00 -
predohrávka)
Nedeľa 29. januára, ŠH PKO
Alžbetka - Minimax B (8.00), Posam -
KPSF 92 (9.00)
Nedeľa 29. januára, ŠH Mladosť
Admiral GFW - Danubit B (10.50), Attack
Šamorín - Račiansky Výber (11.40), Karpa-
tia Juniors B - Danubit B (12.40 h - dohráv-
ka), Krátky Proces - Pitón Šamorín (13.40),
Karpatia Juniors B - Festglas (14.30)
�2. Bratislavská liga B
Sobota 28. januára, ŠH Prokofievova
A-skupina: Bôrik - MFP (9.50), Dynamo
Energia - Flamengo (12.30), Everton - Ex
Rapid (13.20), Zberba PDA Úderu B -
Sokol (14.10), Bells B - Tornádo (15.00),
King Kongs - Franco (16.00), Silver - Cel-
tic (18.30)
B-Skupina: Krátky Proces B - Komáre
(9.00), C-skupina, Rosenheim - Kozmos
(8.00), Semic D - Respo (11.30), Inter -
Vinerum Plumbum (16.50), Engerau - Hor-
strans (17.40)
Nedeľa 29. januára, ŠH Prokofievova
B-skupina: Staré Mesto - Red Devils
(9.50), Cuba Libre - JVP (10.40), Corer -
MO Slovakia (11.30), Rusovce - Salam
Pitralon (12.30), Cataluna B - Slovan TP
(13.20), Hyeny - Šport (14.10), Senátor
Palace - Surprise (16.50)
C-skupina: Nepočujúci - Baducci Hemer-
hoidi (8.00), Kofola Ž - Jokerit (9.00),
Vinohrady - Indepediente (15.00), Slov-
matic FOFO jun. - PDA Úderu B (16.00)
�Bratislavský pohár
Nedeľa 29. januára, ŠH BCT
Zberba PDA Úderu B - Kozmos (8.00),
Everton - Franco (9.00), Komáre - EX Rapid
(10.00)

KORČUĽOVANIE
PRE VEREJNOSŤ 

�Zimný štadión Ondreja Nepelu
Ulica odbojárov 9 Info: 44 45 02 29
�Zimný štadión Dúbravka
Harmincova ulica 1 Info: 64 36 61 71
�Ľadová aréna Avion
Ivánska cesta 12 Info: 48 22 68 55
OTVORENÉ ĽADOVÉ PLOCHY:
�Petržalka, Iľjušinova ulica
�Podunajské Biskupice, Bieloruská ulica
�Ružinov, Areál hier na Štrkovci
�Staré Mesto, Horáreň Horský park
(Jediné verejné prírodné klzisko v meste. Prí-
stupné je denne od 9.00 do 19.00 h, okrem
pondelka. Vstup na klzisko je zadarmo.)

DIVADLÁ
DPOH - ČINOHRA SND - 19.00

�28.1. - Ženský zákon
�29.1. - Ideálny manžel
�31.1. - Chrobák v hlave
�1.2. - Tančiareň
�2.2. - Čertice

MALÁ SCÉNA SND - 19.00
�28.1. - S vylúčením verejnosti
�29.1. - Mačka na horúcej plechovej streche
�31.1. - Chvála bláznovstva
�2.2. o 10.00 - Posledná cigara, verejná gen.
�2.2. - Posledná cigara, predpremiéra
�3.2. - Posledná cigara, predpremiéra
�4.2. - Posledná cigara, premiéra

OPERA A BALET SND - 19.00
�28.1. - Don Carlos
�30.1. - Alcina
�31.1. - Čarovná flauta
�1.2. - Spiaca krásavica
�2.2. - Krútňava
�3.2. - Lucia di Lammermoor
�4.2. - Korzár

NOVÁ SCÉNA - 19.00
�28., 29., 30., 31.1., 1.2. a 2.2. - Hello Dolly
�3.2. a 4.2. - Rebelové

ŠTÚDIO L+S - 19.00
�29.1. - Nech sa páči, show Andyho Krausa
�30.1. - Garderobier
�31.1. - Don Quijote a tí druzí

Radošinské naivné divadlo - 19.00
�28.1. - Hra o láske
�30.1. - Generál
�3.2. - Generál

ASTORKA KORZO´90 - 19.00
�28.1. - Na koho to slovo padne
� 29.1. - Bratislavský jazz klub, Acoustic
Colours
�30.1. - Laco Lučenič&Satisfactory
� 31.1. - Mulatság/Zábava, divadlo Bárka
Színház Budapest
�1.2. - Pred odchodom na odpočinok
�2.2. - Milovníci
�3.2. - Keby som sa ešte raz narodil
�4.2. - Bratislavský Jazz Klub 3, Lipa spie-
va Lasicu

DIVADLO ARÉNA - 19.00
�27. 28. 1. - Rocky Horror Show
�29.1. o 15.00 a 19.00 - Rocky Horror Show

DIVADLO WEST - 19.00
�2.2. - Krehká nežnosť
�5.2. - Dokonalá svadba 

DIVADLO WÜSTENROT - 19.00
� 29.1. o 10.30 - Vynález, kaviareň Parla-
mentka
�31.1. - Caveman
�3.2. - Mníšky 2 Milionárky
�5.2. o 10.30 - Červená čiapočka, kaviareň
Parlamentka

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

DIVADLO a.ha, Školská ul. - 19.00
�3.2. - Barokové oblaky

Divadlo Ívery, Školská ul. - 19.00
�2.2. - Hra na Zuzanku

Divadlo Kaplnka,Ventúrska 3 - 19.00
�30.1. - Po láske nebýva 

Divadlo Skrat, Nám. SNP 12 - 20.00
�31.1. a 2.2. - Umri, skap a zdochni...!!!

PODUJATIA PRE DETI 
BBD - Bratislavské bábkové divadlo
�28.1. o 14.30 -Princezná Kukulienka
�29.1. o 10.00 a 14.30 - Princezná Kuku-
lienka
�4.2. o 14.30 - O Popoluške
�5.2. o 10.00 a 14.30 - O Popoluške

BIBIANA - Medzinárodný dom 
umenia pre deti

� 29.1. o 16.00 - Snehuliatko, program na
motívy poviedok z knihy Jána Uličianskeho
�31.1. o 14.00 - Snehuliatko 
A4 NULTÝ PRIESTOR, Nám. SNP 12

Ozveny Medzinárodného festivalu
dokumentárnych filmov Jihlava.

�3.2. o 18.00 Soukromé století
�3.2. o 20.00 Verejné osvetlenie 
�4.2. o 18.00 - Zdroj 
�4.2. o 20.00 Goatman Act 

KONCERTY
� 29.1. o 19.00 - Bratislavský Jazz Club:
Acoustic Colours, Divadlo Astorka
�29.1.o 18.00 - Pomáda v Alkane, muzikál o
zážitkoch na strednej škole, Malá sála PKO

VÝSTAVY
�Divadelný plagát z divadelného súboru na
Kolibe z rokov 1925-65 zo zbierky pána
Malého - 35 rokov kolibského divadla, Stre-
disko kultúry, Vajnorská ulica, do 2.februára
�Chlap, hrdina, duch, stroj - Galéria Hit a
Galéria Médium, Hviezdoslavovo námestie
�Japonsko očami Slovákov, výstavná miest-
nosť Univerzitnej knižnice, do 15. februára
�Klenoty moderného maliarstva, Pálffyho
palác, Panská 19, do 9. apríla.
�Storočná, Karol a Matúš Benický, jubilej-
ná výstava fotografií a knižnej tvorby,
Mestské múzeum, Primaciálne námestie 3,
do 26. marca
� Krajinomaľba v srdci Európy, putovná
výstava študentov Gymnázia Pod Vyšehra-
dem v Prahe a partnerských škôl krajín
strednej Európy, Slovenské národné
múzeum, Múzeum kultúry Maďarov na
Slovensku, do 6. februára
� Šľachtické stolovanie u Andrássyovcov,
Bratislavský hrad, 2. posch., do 31. marca
�Deti ticha - pozvánka do dvoch rozdiel-
nych svetov: do sveta ticha a sveta zvukov,
Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre
deti,  do 31. marca
� Plans for other days -  Nina Jan Beier,
Marie J. Lund, Ch. Jan Kil, SPACE/Galéria
Priestor for Contemporary Arts, Somolické-
ho 1/B, Bratislava, otvorené vo štvrtok -
nedeľa 16.00 - 19.00, výstava potrvá do 5.
februára kultura@ba-noviny.sk

najbližšie vyjdú 2. 2.

POTREBUJEME SA
NAVZÁJOM,

MY VAŠU DÔVERU,
VY NÁŠ CITLIVÝ 

PRÍSTUP
A PROFESIONÁLNU

POMOC
OČNÁ AMBULANCIA

MUDr. SYLVIA FRANKOVSKÁ
MOBIL: 0904 041 137
PO - PI: 9.30 - 15.30

POSKYTUJEME PREVENTÍVNE
PREHLIADKY A CELOROČNÚ

OČNÚ STAROSTLIVOSŤ

OČNÁ OPTIKA DIANA
PANENSKÁ ULICA 3

BRATISLAVA 1
TEL.: 5463 0496

Každý týždeň 
v poštových schránkach 
bratislavských domácností.

Stále aktuálnejšie
a podrobnejšie
informácie o meste.

www.bratislavskenoviny.sk


