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Pribúdajú stále

nové semafory, 

najnovšie

na Botanickej
KARLOVA VES
Od prvého februára magistrát spúšťa
riadenie dopravy cestnou svetelnou
signalizáciou na križovatke Botanická
- ŠD Družba v mestskej časti Bratisla-
va - Karlova Ves. 
Ide o križovatku s mimoriadne silne za-
ťaženým hlavným smerom do centra
mesta v rannom špičkovom období, pre-
to čakanie na zelený signál pre ľavé od-
bočenie k čerpacej stanici, resp. výjazd z
nej môže trvať aj vyše dvoch minút. V
riadení križovatky bude tiež aktivovaný
systém preferencie električkovej dopravy
za účelom minimalizácie jej zdržaní na
križovatke.
Podľa magistrátu najväčším problémom
je zaužívané otáčanie vozidiel na tejto
križovatke. Vodiči by si mali uvedomiť,
že v režime riadenia križovatky cestnou
svetelnou signalizáciou je otáčanie na nej
porušením zákona o premávke na po-
zemných komunikáciách. V tejto križo-
vatke to vedie jednak ku vzniku závaž-
ných dopravných kolízií a jednak k
postupnému zahlcovaniu vnútorných
jazdných pruhov oboch hlavných smerov
a tým i zníženiu priepustnosti komuniká-
cie. Preto dodržiavanie pravidiel cestnej
premávky budú sledovať orgány doprav-
nej polície. Ako náhradnú polohu miesta
otáčania pre smer Most Lafranconi - cen-
trum a späť je možné využiť jestvujúci
mostný objekt cez Mlynskú dolinu na
Staré grunty (Slávičie údolie).
Koncom minulého roka bola dokončená
nová svetelná signalizácia na križovatke
Rázusovho nábrežia a Rigeleho ulice, tá
bude skolaudovaná 8. februára a následne
aj uvedená do prevádzky. Vlani pribudli
cestné svetelné signalizácie aj na križovat-
kách Tomášikova - Seberíniho, Slovnafts-
ká - Komárňanská či Košická - Landere-
rova. V júli tohto roka by mala byť dokon-
čená aj cestná svetelná signalizácia na kri-
žovatke Devínska - Karloveská. (juh)

Petržalku zatiaľ

vedie žena
PETRŽALKA
Petržalský starosta Vladimír Bajan sa
v utorok 31. januára vzdal funkcie.
Vyplývalo m u to zo zákona, pretože sa
stal predsedom Bratislavského samo-
správneho kraja.
Nové voľby starostu mestskej časti Petr-
žalka vyhlási predseda Národnej rady
SR, očakáva sa, že budú v marci. Štatu-
tárnym zástupcom starostu dovtedy bude
jeho zástupkyňa Viera Kimerlingová
(KDH), ktorú miestne zastupiteľstvo v
utorok zvolilo za prvú zástupkyňu staros-
tu. Druhým zástupcom starostu je Dušan
Vávra (ANO). (brn)

Kandidát 

na hlavného

architekta mesta

je známy
BRATISLAVA
Hlavným architektom mesta Bratisla-
va sa s najväčšou pravdepodobnosťou
stane predseda Spolku architektov
Slovenska Štefan Šlachta, ktorého do
funkcie vybral bratislavský primátor
Andrej Ďurkovský.
Po tom, čo výberová komisia musela kon-
štatovať, že žiaden z uchádzačov o funk-
ciu hlavného architekta v dvoch kolách
nespĺňal predpoklady a očakávania, oslo-
vil primátor A, Ďurkovský Spolok archi-
tektov Slovenska kvôli odporúčaniu, ako
ďalej pokračovať. Tak prišlo k rokovaniu
s profesorom Štefanom Šlachtom, ktorého
už dlhodobo odborná architektonická
obec, ale aj laická verejnosť považuje za
výraznú autoritu v tejto oblasti a teší sa
všeobecnému uznaniu.
Kým hlavný architekt reálne začne vyko-
návať svoju funkciu, je potrebné vyriešiť
ešte niektoré otázky. Na zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva druhého februára by
sa malo rokovať o príslušných ustanove-
niach Štatútu hlavného mesta SR Bratisla-
vy týkajúcich sa funkcie hlavného archi-
tekta a zosúladení týchto ustanovení s
inými právnymi normami, najmä so
zákonníkom práce, pretože súčasné zne-
nie ustanovení štatútu upravujúcich funk-
ciu hlavného architekta nemá oporu v
platných právnych predpisoch. Podľa
zmeneného článku štatútu by mal byť
hlavný architekt zamestnancom mesta v
útvare primátora. Hlavného architekta by
už nemalo vymenúvať a odvolávať mests-
ké zastupiteľstvo. Podľa tohto návrhu je
hlavný architekt zamestnancom hlavného
mesta, ktorého priamo riadi primátor.
Hlavný architekt by mal tvoriť zásady
koncepcie a stratégie územného rozvoja
Bratislavy a pripravovať architektonické
zámery mesta. Zároveň bude koordinovať
zosúladenie významných investičných
zámerov s koncepciou rozvoja hlavného
mesta a jeho koncepciu územného rozvo-
ja s rozvojovými koncepciami jednotli-
vých mestských častí.
Ustanovenie profesora Š. Šlachtu za hlav-
ného architekta Bratislavy možno najskôr
očakávať v marci, alebo neskôr. Otvorená
je tiež otázka, či by túto funkciu vykoná-
val len na prechodné obdobie, napríklad
jeden až dva roky, alebo dlhšie.
Podľa  zdroja z magistrátu sa ukazuje, že
vybrať v súčasnosti v Bratislave takú
osobnosť, ktorá by bola pre odbornú
architektonickú obec, ale aj pre laickú
verejnosť skutočnou autoritou a garanci-
ou rozvoja mesta, je veľmi zložité.
Bratislava mala hlavného architekta do
roku 1990, neskôr tento post zastával
námestník primátora. Po komunálnych
voľbách koncom roku 1994 mestské
zastupiteľstvo post hlavného architekta
mesta neobsadilo. (juh)

Na Dunaji s ľadom už niekoľko dní bojuje ľadoborec Brezno, začiatkom týždňa sa k nemu pridal aj maďarský ľadoborec Jég-
törö. Lode majú za úlohu udržať uprostred ľadu asi 200 metrov široký kanál, aby kryhy mohli odplávať. FOTO - TASR

BRATISLAVA
Na Dunaji stále platí druhý stupeň po-
vodňovej aktivity, pohotovosť, a boj s
ľadom v súčasnosti nemieri k obnove-
niu plavby, ale má umožniť odtok
vody spolu s kryhami a tak zabrániť
tvorbe bariér, ktoré by mohli spôsobiť
povodeň.
Napriek tomu sa už na väčšom úseku
vytvorila súvislá ľadová plocha, ktorá
podľa námestníka riaditeľa Povodia Du-
naja Petra Minárika miestami dosahovala
hrúbku až tri metre. S pomocou maďarské-
ho ľadoborca Jégtörö X už v utorok naru-
šili celú plochu, za ľadoborcami sa to však
opäť uzatváralo. Vodohospodári očakávajú
mrazy dosahujúce hodnoty pod mínus
desať stupňov, každú chvíľu však využíva-
jú na to, aby sa cez hať dostalo do starého
koryta čo najviac vody s kryhami. „Je tak

málo vody, že jedinou prioritou je udržať
staré koryto bez ľadu,“ hovorí P. Minárik.
Preto aj prívodným kanálom prichádza do
Gabčíkova len 250 kubíkov vody za
sekundu. Všetko ostatné z prietoku, ktorý
je hlboko pod dlhoročným priemerom,
používajú na čistenie čunovskej zdrže a
prívodného kanála. Práve manipuláciou s
prietokom v starom koryte sa dá tamojšie
ľadové zovretie systematicky rozrušovať.
Vyčistenie celej plochy môže podľa
námestníka povodia trvať dva týždne, ale
aj podstatne viac - to záleží od počasia.
Náš a maďarský ľadoborec by mali
udržať asi 200 metrov široký kanál upro-
stred ľadu, aby mohli kryhy plávať preč.
Ráta sa aj s kryhami, ktoré by sa začali
pod Bratislavou uvoľňovať pri prípadnom
oteplení. „Zo skúsenosti vieme, že pri ote-
plení na 12-13 stupňov sa to vyčistí aj bez

ľadoborcov samé za tri dni. Nemôžeme
však rozbíjať celú plochu, pretože to by sa
potom začali ľady nasúvať pod vrstvu na
prívodnom kanále a hneď by sme tam
mali namiesto terajších 20 centimetrov aj
metrový pancier,“ vysvetľuje P. Minárik.
Dodáva, že pohotovosť majú aj v Madars-
ku a maďarskí napriek všetkému presne
podľa spoločného manipulačného poriad-
ku pomáhajú pri odstraňovaní ľadu.
Správa meteorológa SHMÚ Pavla Faška
však vodohospodárov nepoteší. Už kon-
com týždňa sa má vrátiť od severovýcho-
du veľmi studený vzduch. Čaká sa pokles
nočných teplôt pod mínus 10 OC, pričom
denné v priebehu týždňa nevystúpia ani v
Bratislave nad mínus 5 stupňov. Mrazy
poľavia až koncom budúceho týždňa, pri-
čom sa očakáva snehové prehánky a sne-
ženie. Gustav Bartovic

Boj s ľadom má odvrátiť hrozbu povodne

K novej trati sa môže vyjadriť každý
O aktuálnom stave prípravy električ-
kovej trate na úseku Janíkov dvor -
Šafárikovo námestie, ktorá sa má stať
základom nosného systému verejnej
dopravy v meste, sme sa pozhovárali s
námestníkom primátora Bratislavy
Karolom KOLADOM.
- Ministerstvo životného prostredia v
máji 2005 rozhodlo, že musí byť vypra-
covaná správa o hodnotení vplyvov stav-
by na životné prostredie. Mesto s mini-
sterstvom a všetkými zainteresovanými
stranami dohodlo pravidlá, podľa kto-
rých bude správa vypracovaná a priebež-
ne sa uskutočnilo niekoľko konzultácií.
Správa, ktorú vypracovala spoločnosť
Dopravoprojekt, je už dokončená.
Akým spôsobom sa so správou môže
oboznámiť verejnosť?

- Po vypracovaní správy mesto zorgani-
zuje jej prerokovania s verejnosťou. Pre-
rokovanie sa uskutoční v spolupráci s
mestskou časťou Petržalka 14. februára v
Dome kultúry Zrkadlový háj a v spolu-
práci s mestskou časťou Staré Mesto 15.
februára v Primaciálnom paláci. Ako
obec sme povinní zabezpečiť účasť spra-
covateľov správy. Prerokovania sú verej-
né, zúčastniť sa na nich môže každý a
každý môže vyjadriť svoj názor. Keďže
potrebujeme ohlas verejnosti, kompletnú
správu sme umiestnili aj na webovej
stránke mesta www.bratislava.sk.
Aké kroky by mali nasledovať po
verejnom prerokovaní správy?

- Záznamy z priebehu verejného prero-
kovania správy bude opätovne posudzo-
vať ministerstvo životného prostredia.
Ak by ďalej všetko pokračovalo hladko,
už v apríli vyhlásime verejnú súťaž na
dodávateľa projektovej dokumentácie
trate v úseku od Štúrovej po Bosákovu
ulicu a zmeny stavby pred dokončením v
úseku Bosákova - Janíkov dvor.
Ktorý z variantov trate pri posudzova-
ní vyšiel najlepšie?
- Dá sa povedať, že z troch variantov
vedenia trate (estakádny, polozapustený
a povrchový) vyšiel najlepšie povrchový,
ktorý ráta s tým, že všetky križovania s
komunikáciami sú navrhované ako
mimoúrovňové a samotná trať je riešená
ako zatrávnený pás.  

Zhováral sa Juraj Handzo
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Británia by asi
pre našinca
nebola 
Pred rokmi ma potešila správa, že členo-
via mojej obľúbenej kapely The Beatles
dostali od kráľovnej právo používať titul
Sir. Veď si aj zaslúžili. Nedávno ma zasa
potešila správa, že jeden z týchto šľachti-
cov, Paul McCartney, dostal po nose. 
A viete od koho dostal tento svetoznámy
šľachtic po nose? Od sedliakov! Od oby-
čajných ľudí, poslancov, akých máme u
nás v mestách i na každej dedine. Sir Paul
si totiž načierno postavil na svojom (!) po-
zemku zrub. A okresná rada v Rotheri mu
nariadila chatu zbúrať. A ešte z akého dô-
vodu! Miestny stavebný úrad sa vyjadril,
že budova poškodzuje ráz okolitej krajiny!
Spevák má ešte pol roka času na odvola-
nie, jeho advokáti už šermujú právom na
súkromie, ústranie a bezpečnosť, ale ako
poznám Britov... lord - nelord, bohatý -
chudobný, zákon je pre každého rovnaký.
Je to veru čudná krajina - ešte aj kráľov-
ské vnúčence potrestali, keď sa nespráva-
li, ako sa v škole patrí.
U nás by to nešlo. U nás zákon platí len pre
niekoho. Pre iného nie - napríklad, keď
prídu na poradu za najvyšším strážcom
práva nižší strážcovia práva, tak si pred
jeho úradovňou zaparkujú v rozpore so
zákonom. A mestská polícia nič. Len chod-
ci nemajú kade chodiť.
Nemusia sa strážcovia práva namáhať,
lebo načo už strážiť zlé zákony?
Ten stavebný, na ktorý v Anglicku doplatil
Sir Paul, u nás zložili pred tridsiatimi
rokmi komunisti. Ich zákonodarní nástup-
covia sa ho nenamáhajú nahradiť novým
a tak sa tu stavia ešte bezohľadnejšie ako
za komunizmu, pretože okrem jeho móre-
sov prišla aj sloboda a demokracia. Ony
dve za to nemôžu. Môže za to zákon. Nie
preto, že je starý, ale že je zlý. Ani nemal
byť prečo dobrý. Komunisti si robili záko-
ny, ktoré mali slúžiť tej hŕstke vyvolených
stanovenej na úroveň desať percent popu-
lácie. Márne bude europoslanec Banáš
príkro odmietať kolektívnu vinu - kolektív-
ne si prispôsobovali republiku pre seba. 
A tí, čo sa naučili ich móresy, preniesli si
ich so starými peniažkami do novej éry, a
smejú sa. Náš stavebný nezákon totiž nemá
na oporu stavebnú políciu a v jeho duchu
sa vždy stanoví verdikt, že čo už súdruh
postavil, zostane stáť. Gustav Bartovic

Mráz tlačil 

aj na kliniku

popálenín
RUŽINOV
Vlna mrazov sa prevalila aj cez klini-
ku popálenín bratislavskej fakultnej
nemocnice - paradoxne silné mrazy
spôsobujú ľudskému organizmu zra-
nenia podobné ako plamene či žeravé
predmety.
Podľa slov prednostu kliniky doktora
Jána Kollera nemajú na oddeleniach len
pacientov z Bratislavy, v týchto dňoch
predstavujú najväčšiu skupinu pacientov
ľudia bez prístrešia. Medzi nimi je len
jeden so skutočnými popáleninami - bez-
domovec, ktorého v chatovej osade v
Prievidzi podpálili zatiaľ neznámi pácha-
telia. Ďalších päť bezdomovcov doviezli
z bratislavských ulíc.
„Tohtoročné januárové počasie sa výrazne
podpísalo aj vo vyššom tlaku na našu kli-
niku,“ konštatuje doktor Koller. „Okrem
šiestich aktuálnych pacientov s omrzlina-
mi sme mali za uplynulé dva týždne ďal-
ších šesť prípadov.“ Niektoré prípady boli
veľmi vážne - pre beznádejné omrzliny
museli pacientom amputovať prsty, v jed-
nom prípade dokonca aj nohu.
Nie sú to však len bezdomovci. Kurióz-
ny je príbeh lyžiara, ktorému sa pri
nešťastnom páde na bežkách úplne roz-
padli topánky a desať hodín blúdil v lese
len v ponožkách.
Doktor Koller uvádza, že verejnosť je len
slabo informovaná, čo robiť v prípadoch,
keď sa stretne s podobným prípadom na
ulici či v prírode. „Najdôležitejšie je
dostať pacienta do tepla,“ radí. „Omrzli-
ny môžu vyzerať hrozne, ale takmer
vždy je nebezpečnejšie to, čo nevidno -
miera podchladenia človeka.“ Aktuálne
je tiež varovanie pred kombináciou
mrazu a popíjania. Človek pod vplyvom
alkoholu stráca súdnosť a zodpovednosť,
klesá jeho vnímanie, rastie únava a ak
podnapitý človek zaspí vonku, zvyčajne
sa to končí tragicky. (gub)

Mesto ani kraj

zatiaľ DPOH

nekúpia
BRATISLAVA
Mesto Bratislava ani Bratislavský
samosprávny kraj nemajú záujem o
kúpu budovy Divadla P. O. Hviezdo-
slava. Tá je v správe ministerstva kul-
túry, ktoré pripravilo druhé kolo
ponukového konania na jej predaj.
Cena zostáva rovnaká ako v prvom kole,
znaleckým posudkom bola stanovená na
236,4 milióna korún. Ak by bolo aj druhé
kolo neúspešné, prednostné právo na
kúpu budovy by mala obec, na území
ktorej stojí a cena by mohla klesnúť až o
polovicu. Ako uviedol bratislavský pri-
mátor Andrej Ďurkovský, ponuku na
kúpu nepredložia, mesto by sa nanajvýš
podieľalo na prevádzkových nákladoch,
ak by v budove ostalo divadlo. „V prípa-
de, že by hrozilo, že budova bude slúžiť
na iný účel ako divadlo, sme ochotní
vstúpiť do jej majetkovej podstaty,“
povedal A. Ďurkovský a dodal, že mini-
sterstvu kultúry v prvom rade ponúknu
prevzatie časti prevádzkových nákladov. 
Predseda Bratislavského samosprávneho
kraja Vladimír Bajan chce najprv získať
stanovisko krajských poslancov, až
potom bude o kúpe budovy uvažovať.
Nemyslí si však, že kraj má prostriedky
na odkúpenie budovy. „Som presvedče-
ný, že problém divadla je problémom
štátu,“ dodal V. Bajan. (brn, sita)

Ľuďom bez prístrešia pomáhajú verejné

inštitúcie, charita, občianske združenia
BRATISLAVA
Najdojímavejší osobný príbeh zo sta-
nového tábora pre bezdomovcov vo
Vrakuni má svoj happy-end - päťroč-
nú Mirku aj s otcom prichýlili v krízo-
vom centre Dúha. Táto dvojica sa
dostala na ulicu, lebo otec stratil prácu,
a tým aj podnájom.
V úsilí pomôcť ľuďom bez prístrešia pre-
konať najhoršie obdobie roka sa už spoji-
li vládne, samosprávne aj mimovládne
organizácie. Možno je to trochu neskoro,
ako vyplýva z vyjadrenia kňaza Antona
Srholca. Don Srholec, ktorého oprávnene
pokladajú za slovenského priekopníka v
starostlivosti o sociálne slabých, našej
redakcii povedal: „Spochybnil by som
ten počet zmrznutých, niekto tam zarátal
aj bezdomovcov z útulkov, ktorí v
nemocnici zomreli tak, ako zomrieme
všetci. No nie je dôležité, či zamrzlo
osemnásť ľudí alebo šesť, keby aj zmrzol
len jeden, je to hanba.“
Stanové mestečko vo Vrakuni rozšírili na
kapacitu 120 ľudí, rezort vnútra je však
pripravený v prípade potreby pridať stany,

a tak poskytnúť dvesto lôžok. V tábore sa
zatiaľ nevyskytli žiadne konflikty. Trochu
oneskorene, ale predsa vstúpil do diania aj
rezort sociálnych vecí. Primátor Andrej
Ďurkovský prisľúbil ministerke Ivete
Radičovej pomoc pri evidencii ľudí bez
domova, čo by znamenalo, že príslušné
úrady práce môžu uvoľniť pre magistrát
základnú dávku v hmotnej núdzi. Pro-
striedky sa použijú na zabezpečenie zá-
kladných potrieb postihnutých. Magistrát
a Radičovej rezort budú spolupracovať s
ministerstvom obrany pri hľadaní priesto-
rov na trvalejší útulok v bývalých objek-
toch armády. Ministerka vyzvala občian-
ske organizácie a všetkých zainteresova-
ných, aby pomohli pri evidencií ľudí bez
prístrešia, zároveň v jej úrade prijali opat-
renia na evidenciu týchto ľudí.
Od pondelka 23. januára pomáhajú v
tábore dobrovoľníci z mimovládnych
organizácií. Ako uviedol minister Vladi-
mír Palko, prihlásilo sa aj niekoľko dob-
rovoľníkov, ktorí nie sú zo žiadnej orga-
nizácie a tiež pomáhajú udržiavať chod
tábora. V prípade potreby je ministerstvo

pripravené rozšíriť kapacitu provizórneho
ubytovania aj na niekoľko sto lôžok. Za
prvý týždeň v tábore použili palivo za 50-
tisíc korún, dodávku ďalšieho dreva by
mala zabezpečiť mestská časť Petržalka.
S veľmi účinnou pomocou prišlo
občianske združenie Proti prúdu, ktoré
pomáha bezdomovcom aj s novinami
Nota bene. Organizácia si najala mikro-
bus, ktorým zváža ľudí bez domova do
Vrakune, prípadne najprv k lekárovi na
ošetrenie. „Bezdomovci často nie sú
informovaní o možnosti prespať v stano-
vom mestečku, nachádzame ich v zúbo-
ženom stave,“ uviedla Sandra Tordová z
tohto združenia a dodala, že bežné u nich
sú ťažké omrzliny či nekróza tkaniva.
„Mnohí z nich trpia ťažkými depresiami.
Na našu ponuku o pomoc veľká časť z
nich reaguje plačom.“ 
Bratislavčania, ktorí uvidia premrznu-
tých bezdomovcov, môžu každý deň od
16.00 do 20.00 hodiny informovať hliad-
ku dobrovoľníkov prostredníctvom tele-
fónneho číslo 0907 733 388. 

Gustav Bartovic

Do pomoci bezdomovcom v najhoršom období roka sa zapojili vládne, samosprávne aj mimovládne organizácie, napriek
tomu mnohí ľudia bez prístrešia ostávajú ďalej na ulici. FOTO - TASR

Neodborná pomoc ľuďom bez zázemia

zvyšuje podľa praxe počet odkázaných
BRATISLAVA
Problematika ľudí bez domova v
posledných týždňoch zaujala verej-
nosť, ale už roky sú tu takí, ktorí sa o
nich starajú bez veľkých rečí, bez
snahy zarobiť a pritom výsostne kvali-
fikovane.
Problém ľudí bez domova je oveľa viac
problémom duše ako chýbajúcej strechy.
Nie náhodou patria inštitúcie, ktoré sa o
túto problematickú skupinu starajú, do
duchovnej sféry.  Sú to Misionárky lásky,
Milosrdní bratia, otec Srholec a Brati-
slavská katolícka charita (BKCH) a ses-
try rehole sv. Alžbety. Kňaz Anton Don
Srholec prvý prevádzkoval nocľaháreň,
ktorá momentálne slúži najmä starším a
chorým. Spolu s Milosrdnými bratmi
denne poskytujú stravu v útulku v Bisku-
piciach a tiež základné a odborné vyšet-
renie vo svojej nemocnici. Podmienkou
na umiestnenie v útulku je snaha hľadať
si prácu.  

Misionárky lásky (sestry Matky Terezy)
venujú zvýšenú pozornosť abstinujúcim
alkoholikom, chodia na miesta, kde sa
bezdomovci zdržiavajú a ponúkajú im
svoje služby. Sestry rehole sv. Alžbety
podávajú stravu cez víkendy a sviatky,
čím dopĺňajú po dohode s charitou jej
aktivitu cez pracovné dni. Ako hovorí
Katarína Rašlová z Charitatívno-sociál-
neho centra BKCH, ročne poskytnú
služby 700 - 1000 ľuďom, od roku 2000
registrujú 2136 klientov. Poskytujú
poradenstvo, jedno teplé jedlo v pracov-
né dni, možnosť hygienickej očisty a
výmenu šatstva a bielizne. V odôvodne-
ných prípadoch poskytujú finančnú a
materiálnu pomoc sociálne odkázaným
rodinám.
Výpočet všetkých dobrých skutkov by
potreboval nepomerne viac priestoru, ale
práve K. Rašlová nás vo svojom liste
upozorňuje na potrebu duchovnej pomo-
ci bezprizorným. Cieľom všetkých

týchto inštitúcií je viesť ľudí bez domova
a sociálne odkázaných k prevzatiu svoj-
ho osudu do vlastných rúk: Treba ich
naučiť zmeniť správanie, to je druhá, ale
najťažšia polovica pomoci. Polovičná,
teda neprofesionálna pomoc má za násle-
dok nekonečný, stále sa zväčšujúci kruh
odkázaných.“
K. Rašlová poukazuje na to, že dlhodobý
pobyt na ulici znižuje možnosť resociali-
zácie, zvyšuje zdravotné poškodenia,
vedie k závislostiam a zrúteniu osobnos-
ti. „Bratislavská katolícka charita  sa na
základe dlhodobého mapovania a analý-
zy situácie v meste a z nej vyplývajúcich
potrieb rozhodla pred asi dvoma rokmi
zamerať svoju aktivitu na služby „prvej
pomoci“. Podmienkou je zriadenie ko-
munitného centra, s 24-hodinovou prevá-
dzkou so štruktúrovaným systémom slu-
žieb. Priestory na túto aktivitu hľadala a
hľadá u rôznych subjektov, ale zatiaľ
márne,“ končí K. Rašlová. (gub)

Máte od 25 do 55 rokov? Máte stredo- alebo
vysokoškolské vzdelanie? Ste pripravený pracovať 
a ďalej sa vzdelávať? Potrebujeme Vašu osobnosť,

vzdelanie a skúsenosti pre pozíciu

Finančný poradca
Manažér

Zúročte to, čo ste v živote dosiahli, 
rozbehnite úspešnú kariéru, budeme stáť pri Vás.

Ing. Ivan Horský, 0905 322 233
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Na Moste Apollo

sa stále kazí 

osvetlenie
BRATISLAVA
Časť osvetlenia oblúka Mosta Apollo
(iluminačné „hadice“) nefunguje.
Opraviť by ho mali až pri teplejšom
počasí. Pravdepodobnou príčinou
poruchy je krátka životnosť iluminač-
ných dielov osvetlenia.
Ako informovala hovorkyňa bratislav-
ského magistrátu Eva Chudinová, počas
mrazov nie je možné osvetlenie opraviť.
„Treba počkať na teplejšie počasie, vtedy
bude možné zistiť, ktoré časti osvetlenia
je potrebné vymeniť,“ uviedla. Používa-
nie osvetlenia bez funkčných častí však
zaťažuje svietiace segmenty, ktoré sa
postupne kazia. Podľa E. Chudinovej je
možnou príčinou poruchy každodenná
nepretržitá prevádzka od súmraku do svi-
tania, keďže osvetlenie oblúka je projek-
tované na dvetisíc hodín prevádzky
ročne. Mestské verejné osvetlenie je v
prevádzke 4200 hodín ročne. „Životnosť
jednotlivých žiaroviek na oblúku sa už
končí,“ skonštatovala. Ako dodala, mesto
buď rozhodne o používaní osvetlenia iba
v niektoré dni alebo vyčlení peniaze na
prispôsobenie osvetlenia na dlhšiu prevá-
dzku ako dvetisíc hodín ročne.
Zisťovali sme, ako je možné, že vznikli
takéto problémy. Vedúci projektu Mostu
Apollo Ján Šoltýs zo spoločnosti Metro
Bratislava, ktorá most postavila, nám
povedal, že v súčasnosti ešte nemožno
jednoznačne uviesť, čo je príčinou pro-
blémov s osvetlením. „Je to v štádiu
reklamačného konania, príčinu chyby
posudzujú odborníci,“ vysvetlil. Ako
dodal, demontáž a oprava svietidiel bude
možná až za priaznivejšieho počasia.
„Hadice“ sú totiž umiestnené vysoko na
konštrukcii mosta, opravu bude možné
uskutočniť len s pomocou horolezcov a
pri súčasných silných mrazoch by to
mohlo byť príliš nebezpečné. (juh)

Vlaňajšie 

oprávnenia na

vjazd neplatia
STARÉ MESTO
Dátum, ku ktorému mestská časť
Bratislava - Staré Mesto predĺžila
lehotu na vybavovanie oprávnení k
vjazdu do pešej zóny - 31. január -
uplynul, čo znamená, že na vlaňajšie
oprávnenie sa už do zóny vozidlom
nedá vojsť.
Mestská časť v januári predlžovala plat-
nosť vlaňajších oprávnení dvakrát, raz do
pätnásteho, potom do konca mesiaca, pre-
tože sa do polovice januára podarilo
vybaviť len asi tretinu oprávnení v porov-
naní s ich množstvom v roku 2005.
Miestny úrad upozorňuje, že ešte stále je
možnosť kúpiť si oprávnenie na vjazd za
paušálny poplatok. Pre vjazd do centra v
súčasnosti platí šesť odlišných druhov
povolenia, čo je možno aj príčinou zdrža-
nia v ich vydávaní, ale môže to viesť aj k
snahám o obchádzanie predpisov a spô-
sobiť zmätok na vstupoch. Podľa Moniky
Volekovej z komunikačného útvaru však
má široká paleta oprávnení svoj význam,
čo pramení z toho, že každá skupina
(obyvateľ pešej zóny, diplomat, podnika-
teľ, ZŤP či správca komunikácie) má iný
status. Komplikáciu by tiež mohlo spôso-
biť, že tento poplatok má už charakter
miestnej dane a podľa medzinárodných
dohovorov sú diplomati oslobodení od
všetkých daní a poplatkov. (gub)

Autá parkujú v pešej zóne na Petržalskom

korze, mestská polícia však nezasahuje
PETRŽALKA
Na Gercenovej ulici v pešej zóne, ktorá
je súčasťou Petržalského korza,
sústavne parkujú autá a mestská polí-
cia proti nim nezasahuje, hoci tento
priestor môže dokonca monitorovať
kamerami.
Na problém nás upozornil náš čitateľ
Andrej Sýkora, ktorý sa v tejto veci
obrátil aj na mestskú políciu s otázkou,
prečo nekoná. A. Sýkora nám poslal aj
znenie odpovede, ktorú mu poskytol jej
hovorca Peter Pleva. V odpovedi P.
Plevu sa uvádza: „Dovoľte mi opono-
vať voči Vášmu tvrdeniu, že mestská
polícia v Petržalke nič nekoná voči
neoprávnenému používaniu pešej zóny
v Petržalke na Gercenovej ulici vodič-
mi motorových vozidiel. Svedčí o tom
napokon aj štatistika zásahov MsP v
tejto lokalite za minulý rok, keď tu naše
hliadky zistili a riešili 358 priestupkov.

Drvivú väčšinu z nich majú na svedomí
vodiči nerešpektovaním pravidiel bez-
pečnosti a plynulosti v cestnej premáv-
ke - 98, státie na zeleni - 59, ako aj prie-
stupky proti verejnému poriadku - 51.
Pokiaľ ide o spôsob zistenia spomína-
ných priestupkov, len 53 z nich naše
hliadky riešili na základe telefonického
podnetu od občanov, ostatné priamym
výkonom služby v tejto časti Petržalky,
prípadne pomocou kamerového systé-
mu. Porušovateľov pravidiel bezpeč-
nosti a plynulosti v cestnej premávke
po zadokumentovaní priestupku odstu-
pujeme na ďalšie riešenie príslušnému
inšpektorátu OR PZ.“
Podľa A. Sýkoru je síce štatistika síce
pekná vec, ale - ako nám napísal, je to
niečo podobné, ako keby mestská polí-
cia v súvislosti s počtom obetí druhej
svetovej vojny dôvodila počtom ľudí,
ktorí ju prežili. S týmto hodnotením sa

stotožňuje aj naša redakcia. Napriek šta-
tistikám a číslam je neodškriepiteľný
holý fakt, že autá nedovolene parkujú v
petržalskej pešej zóne ďalej - a nielen
tam, ale aj na mnohých iných miestach
Bratislavy. Za všetky uveďme jeden do
očí bijúci príklad - priestor na nábrežnej
promenáde na úseku od Parku kultúry a
oddychu až po úroveň Slovenskej národ-
nej galérie, najmä pred reštauračnými
zariadeniami  situovanými na vode (bo-
tely Gracia a Marína, Cirkus Barok), ale
aj pri kaviarni Propeler, kde sú pevné
zábrany v tvare biskupských klobúkov
vytrhnuté. Na bezočivých vodičov, ktorí
parkujú na nedovolených miestach, sme
upozornili na stránkach Bratislavských
novín už veľa ráz, no náprava nenastáva.
Podľa nášho názoru je to dôkaz, že bra-
tislavská mestská polícia totálne zlyháva
a nie je schopná plniť úlohy, pre ktoré
bola zriadená. Juraj Handzo

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

Peniaze do 48 hodín
Najjednoduchšie pôžičky
40.000 až 2 milióny Sk

Peniaze rýchlo, aj na ruku. Pohneme svetom Vašich túžob.
� pre všetkých � bez ručiteľov � bez preukazovania príjmu a účelu

� bez zbytočných formalít � ručenie len nehnuteľnosťou
Akceptujeme Vami požadovanú dobu splatnosti, splácate len úroky

Nadnárodná investičná spoločnosť Danubia Investment Holding Ltd.
Volajte NON-STOP 0911 607 606 Danubia Financial, s.r.o., Bratislava

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!

Vodiči, ktorí bez zábran zaparkujú svoje autá priamo v pešej zóne na Gercenovej ulici, zrejme vedia, že mestská polícia
tomuto miestu nevenuje dostatočnú pozornosť. FOTO - Oto Limpus

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

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

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

KÚPIM STAROŽITNOSTI

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Tel./fax: 02/44644222

Zasekli sa vám dvere?
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Je čas vrátiť

nábrežiu jeho

pôvodný názov
LIST ČITATEĽA
Parlamentné zhromaždenie Rady
Európy v januári schválilo dokument s
názvom Potreba medzinárodného odsú-
denia zločinov totalitných komunistic-
kých režimov. V ňom žiadajú vlády
členských štátov Európskej únie, aby sa
jasne dištancovali od totalitnej minulos-
ti a aby uskutočnili kampaň na zvýšenie
všeobecného povedomia o obludnosti
komunistickej totality.
Myslím si, že v tejto súvislosti je vhodný
čas povedať plnú pravdu o normalizačnom
funkcionárovi, ktorého meno z nezná-
mych príčin ešte stále nesie naše exkluzív-
ne nábrežie. Ludvíka Svobodu vyniesla na
výslnie nádejná jar roku 1968. Vo vrcho-
liacom lete, keď vrcholili aj sovietske
výhrady proti prebúdzajúcej sa českoslo-
venskej demokracii, sa súdruh Svoboda
rýchlo zorientoval a pochopil, ako sa sprá-
vať, čie pokyny vykonávať, ak chce byť na
strane víťazov.
Sprístupnené archívy priniesli o niekdaj-
šom prezidentovi prekvapujúce údaje. Tak
vyšli najavo informácie o agentovi soviet-
skych tajných služieb zverbovanom ešte v
predvojnovom období, o tom, že vedel o
pripravovanom obsadení republiky 21.
augusta 1968, o jeho predstieranom odpo-
re proti okupácii a súčasne tajnom rokova-
ní s Leonidom Brežnevom. Nakoniec sa
Svoboda stal jedným z najhlavnejších nor-
malizátorov a podieľal sa aj na odstránení
Alexandra Dubčeka z čela strany.
Ťažko môžeme vo všeobecnom povedo-
mí občanov poukazovať na zvrátenosť
minulého režimu, keď jeho významný
aktér sa honosí naším dunajským nábre-
žím, ktoré predtým takmer 150 rokov
nieslo svoje vlastné meno - Podhradské
nábrežie. Keď už sme pamiatkovo
neustrážili vzácnu zástavbu Podhradia,
môžeme pamiatkovo ustrážiť aspoň jeho
názov. V tejto lokalite sa chystá veľká
výstavba, takže je najvyšší čas, aby sa
neuskutočňovala pod menom komunis-
tického normalizátora.

Ladislav Szalay, Staré Mesto

Aj takto sa

dá postarať

o bezdomovcov
LIST ČITATEĽA
Nedá mi, aby som sa nevyjadrila k tým
zamrznutým bezdomovcom, po kto-
rých nevidím nijaké slzy a plač. Máme
v útulku 140 psov, ale postele, a to len
na noc, pre 80 ľudí. Má človek dnes
menšiu hodnotu?
Z tlače som sa dozvedela, že jedna posteľ
pre bezdomovca stojí 500-tisíc korún.
Kdeže by sme teda, keď ich máme v Bra-
tislave 2000, na to zobrali. Odporúčam
kompetentným, aby si zašli do Žákoviec
pri Kežmarku poučiť sa, kde jeden mladý
kňaz žije s 240 bezdomovcami trvale, nie-
len na noc. A od štátu  nedostal nič. Stavia
s nimi budovy, zaviedol hospodárstvo.
mal len tri podmienky: pracovať, nepiť a
nerobiť žiadnu trestnú činnosť. Majú
vlastnú kuchyňu, lekára, kravičky, kone a
pre kuchyňu si dopestujú sami. Mnohí
bezdomovci sa už mohli vrátiť do svojich
rodín, mnohí začali ďalej študovať, mnohí
vyštudovali zdravotnícku školu a opatrujú
nevládnych. Ten mladý kňaz sa volá otec
Marián Kuffa. V začiatkoch ho vyháňali z
obce, keď videli, akí ľudia za ním chodia.
Naháňali ho po súdoch za stavby, ale
neodradilo ho to. Dnes majú dom pre
vozičkárov, kde tí, čo predtým ľudom
škodili, teraz chorým pomáhajú. Stavia i
byty pre mladé rodiny, keďže má aj bez-
domovcov z detských domovov, ktorých
štát v osemnástich vyprevadil. Stavia aj
dom pre tam zamestnané dievčatá. Jedno-
ducho bez slov.

Florentína Slaninková, Nové Mesto

Nový Aupark

zatieni výhľad
LIST ČITATEĽA
V zásade nemám nič proti výškovým
budovám, pokiaľ sa stavajú na mies-
tach, kde výrazne nenarúšajú okolie.
Väčšina týchto budov, ktoré už boli v
meste postavené, sú podľa mňa viac či
menej akceptovateľné.
Prvé problémy a nesúhlas verejnosti sa
objavili s budovou na Šancovej ul., o ktorej
si myslím, že sa tam naozaj veľmi nehodí,
ale výšková budova, ktorá má vyrásť ako
prístavba obchodného centra Aupark, to je
už teda vrchol. Jej umiestnenie je absolútne
nešťastné. Výhľad návštevníka napríklad z
hradu alebo zo samotnej reštaurácie Ufo
nebude najlepší, pretože budova bude, ak
to preženiem, nalepená skoro na Novom
moste, a tým bude narušený celkový
pohľad na Nový most z ktorejkoľvek stra-
ny a stratí sa jeho dominantné postavenie v
danej lokalite, čo asi nebude najlepšie, keď
už práve kvôli nemu bola zbúraná polovica
historického centra Bratislavy.

Tomáš Husár, Petržalka

Kus Balkánu v pivnici na Palisádach
Najprv tam bola Mária Terézia, potom
Voulez vous?, vyše roka však už pivnica
pod domom číslo 50 na bratislavských
Palisádach predstavuje nefalšovanú
bulharskú reštauráciu - atmosférou i
ponukou z jedálneho lístka.
Cítite to od vstupu - decentne, no zrozumi-
teľne znie z pozadia hudba. Výlučne ľudo-
vá, bulharská, ktorá je aj pre svoje sused-
stvo s Tureckom, Gréckom, Macedón-
skom a Srbskom bohatá na tóny i motívy.
Druhá vec, ktorá je pre bulharské stravova-
nie typická - a to vie každý, kto tam bol
hoci len raz - je to, že jedlo je najpodstat-
nejšie. Všetko ostatné je podružné.
Napríklad veľkosť stolov. Alebo slovenči-
na, ktorou začína uvítanie v jedálnom líst-
ku, poznačená milými, ale predsa len chy-
bami. Alebo zariadenie. Než sa začne sto-
lovať, nič okrem tej hudby nenapovedá, že
ste v štýlovej reštaurácii. Malé stoly v
prednej miestnosti, ktorá slúži ako bar a
kaviareň, by mohli byť hocikde. Pozitívne
je, že táto časť je fajčiarska. Miestnosť za
ňou, rovnako nevýrazná, je nefajčiarska
jedáleň. Bez dymu z cigariet, zato s dy-
mom z kuchyne. Za nedostatok tiež pokla-
dáme, že jahňacina je síce na jedálnom líst-
ku, v chladničke však nie - človek ju v bal-
kánskej kuchyni čaká, takisto ako by sme
tu čakali destiláty ako Pliska či Slnčev
brjag. Skôr ako po dvoch hodinách sa
odísť nedá. Na príčine nie je to, že obslu-
huje len jedna žena, príčinou ste vy, lebo
vám dlho trvá, kým zjete, čo prinesú. Teplé
predjedlá sa bohatosťou obsahu vyrovnajú
hlavným jedlám v niektorých iných reštau-
ráciách, chuťovo väčšinu predstihujú. Bul-

harské polievky sú husté. zaprážané -
polievka a teplé predjedlo na zasýtenie sta-
čia. Buďte teda pripravení, ak dáte na našu
radu, pri každom chode si nechajte v
žalúdku rezervu. Oplatí sa vyskúšať toho
viac. 
V jedálnom lístku sa píše, že tradičná bul-
harská kuchyňa vyrástla na chudobe.
Svedčí jej to, naučila sa so skromnými a
roľníkovi bežne dostupnými surovinami
robiť zázraky. Trocha syra, jedno vajce,
vhodné bylinky ako korenie, trochu zele-
niny  - koľkokrát iný pomer ingrediencií,
toľkokrát iné jedlo. Podáva sa v tradič-
ných nádobách z kameniny, ktoré dlho
udržia teplo, čo je dôležité najmä pri bara-
nine a jahňacine. Chuťovo aj cenovo viac
než príjemné bulharské vína (ochutnali
sme Melnik) vhodne dopĺňajú koncert
mäsa, syrov, zeleniny a bylín na chuťo-
vých pohárikoch.
Pretože bulharská kuchyňa má aj teplé aj
studené nielen predjedlá, lež i polievky, na
odporúčanie čašníčky (mimochodom
poradila nám viackrát a oddalo sa
poslúchnuť) sme zvolili opačné garde -
najprv polievky. Celkom netypická biela
držková (69 Sk) dochutená cesnakovým
octom bola vítaná novinka, rybacia čorba
(79 Sk) stojí len za odporúčanie, rovnako
ako hustá bravčová s mäsovými gulička-
mi (75 Sk) a v bulharskej jedálni musí byť
tarator (59 Sk) - studená uhorková poliev-
ka. Predjedlá sme začali Kopoolu s toas-
tom, čo je vynikajúca baklažánová nátier-

ka (89 Sk). Syr na šopský spôsob (119 Sk)
už otváral kapitolu predjedál veľkých ako
hlavné jedlo - ovčí syr zapečený v miske s
vajcom a zeleninou, trochu pripomína
syrec, ktorý sa robí aj u nás na Veľkú noc.
V tejto kategórii sýtosťou vyhrali syrové
chapky (129 Sk) - chutné zapekané syro-
vé taštičky s množstvom oblohy a kuracia
pečeň po dedinsky (139 Sk), obe to boli
porcie takmer pre dvoch. Hlavné jedlá -
tie k nám v kúdoloch dymu vstupovali z
kuchyne ešte pri predchádzajúcom chode
- typické Bulharsko. Mlyn z baranieho
mäsa (169 Sk) je mleté baranie stehno
okorenené a ugrilované na plochej grilo-
vacej ihle, šúľok má vari 40 centimetrov.
Na rovnakej ihle je bohatý šašlik (189 Sk)
s vynikajúcou slaninou a tiež utopený v
zeleninovej oblohe. Gjuvedže (199 Sk) je
chutná zmes klobásy, paradajok, paprík,
ovčieho syra, šampiňónov, vajca a masla.
V pekáčiku v zelenine a vynikajúcom
výpeku kocky teľacieho mäsa sa nazýva-
jú teľací Tas-kebab Trakia (369 Sk).
Chválime, že sa pokladá za slušnosť zo
všetkého trochu nechať na tanieri. Tu nám
však ponúkajú, že čo nezvládneme, zaba-
lia na cestu. V každom prípade vyskúša-
me dezert - kto vie, že v dezertoch má byť
viac orechov ako cesta, pochváli nepresla-
denú baklavu (79 Sk). Vyprážaná zmrzli-
na s jahodovým krémom, kiwi a šľahač-
kou (129 Sk) si komentár nežiada.
Naše hodnotenie:���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
informovaná. Útratu za konzumáciu si
redakcia platila sama.

Pri výbere správcu domu si dajte pozor
V poslednom čase sa roztrhlo vrece so
sťažnosťami súvisiacimi so správcov-
stvom bytov. Mám na stole veľmi zaují-
mavú sťažnosť, zakončená je piatimi
otázkami, ktoré by mohli zajímať
mnoho našich čitateľov.
Najskôr predmet sťažnosti. Vlastníkom
bytov prekáža, že niektorí dôverníci či
správcovia si vynucujú vstup do bytu, aby
mohli osobne odčítať stav vodomerov. A
navyše tak robia aj značný počet dní pred
ohlásením zdražovania vodného a stočné-
ho. Vlastníci bytov chcú vedieť, ako
správcovská spoločnosť s takto získanými
peniazmi nakladá. Možno sa čitateľka
nahnevá, ale v čase, keď sú úroky za ulo-
ženie peňazí takmer na nule, by som si
takýmto detailom neničila  nervy. Skôr by
som protestovala proti príliš skorému
odpočtu preto, lebo budem platiť viac za
vodné a stočné za zvýšenú cenu! 
Druhý problém, ktorý našu čitateľku
hnevá, je, že sa platí podľa veľkosti bytu
do fondu opráv (čo považuje za spravod-
livé) ale rovnaké kritérium sa používa aj
pri vyúčtovaní nákladov z tohto fondu.
Ako príklad uvádza za výmenu a opravu
lodžií - menšie byty majú po dve lodžie,

veľké byty iba jednu. To isté je aj pri sys-
téme ohrievačov vody. To isté je aj pri
výmene meračov vody - nazdáva sa, že je
nespravodlivé, aby majitelia väčších
bytov doplácali na tie menšie. Nazdávam,
sa, že úplná spravodlivosť je hádam iba v
rukách Božích.
V našej legislatíve neviem o predpise,
ktorý by spoločenstvám vlastníkov určo-
val spôsob, ako rozúčtovať náklad za spo-
ločné časti domu. Všetko je závisí od
dohody spoločenstva a pri tom platí zása-
da o vôli väčšiny vlastníkov bytov. 
Tretí problém vidí čitateľka v oblasti vyná-
šania odpadu pod rúškom noci ku kontaj-
nerom. Nuž, v takomto prípade je každá
rada drahá... Obyvatelia, ktorí za odvoz
odpadu zaplatili, a náhoda neumožní vin-
níka odhaliť, nemajú prakticky možnosť
sa proti takýmto praktikám brániť.
A teraz päť otázok našej čitateľky v
pozmenenom poradí: 
1. Naozaj nemôže nik okrem vlastníkov
bytov kontrolovať správcovské spoloč-
nosti? A kto môže overiť správnosť

účtovných dokladov a účelnosť jedno-
tlivých vynakladaných investícií na
vlastné oči? Naozaj nie, ale na požiada-
nie vlastníkov bytov je správca povinný
umožniť nahliadnutie do dokladov. 
2. Sú nejaké predpisy, ktoré určujú
výšku platu pracovníkov týchto spoloč-
ností? Pokiaľ viem, nie sú. 
3.Ako je možné odmeňovať dobrých
dôverníkov? Po dohode väčšiny vlastní-
kov mu pridať na odmene. Veď dávate zo
svojho. 
4. Rieši spory medzi vlastníkmi bytov a
správcami iba súd, alebo je tu aj iná
možnosť? Okrem súdu je už uznávaná aj
medializácia, t. j. použitie služieb mediali-
zátora. Ich zoznamy vedú súdy. Je to vlast-
ne niečo ako zmierovacie konanie a ak sa
skončí neúspechom, nasleduje opäť iba
cesta súdu. 
5. Ako by som postupovala ja? Najskôr
by som sa pokúsila získať stanovisko väč-
šiny vlastníkov. Podľa výsledku by nasle-
dovalo rokovanie so správcovskou spo-
ločnosťou. Ak by správcovská spoločnosť
nepristúpila na oprávnené požiadavky,
vymenili by sme ju.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľa

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

mestskú

vodovodnú sieť
BRATISLAVA
Silné mrazy počas uplynulého týždňa
spôsobili, že na území Bratislavy sa
vyskytlo na vodovodnej sieti niekoľko
porúch stredného a menšieho rozsahu,
ktoré musela odstraňovať  Bratislav-
ská vodárenská spoločnosť.
Jednou z porúch stredného rozsahu bolo
prasknuté vodovodné potrubie na Švant-
nerovej ulici. Nehrozilo tu prerušenie
dodávky pitnej vody. Pracovníci Brati-
slavskej vodárenskej spoločnosti praco-
vali aj na odstránení poruchy na vodo-
vodných prípojkách na Námestí 1. mája.
Tu bolo nutné dočasne prerušiť dodávku
pitnej vody. Bratislavská vodárenská spo-
ločnosť upozornila, že v súvislosti s vý-
vojom počasia a vysokými mrazmi môže
dôjsť k zvýšenému počtu porúch na
vodovodnej, prípadne i kanalizačnej sieti.
Potrubia sú štandardne ukladané do
hĺbky, kde by nemali zamŕzať, v súlade s
predpismi, ale pri extrémne vysokých a
dlhotrvajúcich mrazoch a následne po ich
skončení a radikálnej zmene poveternost-
ných podmienok môže dôjsť k nežiadu-
cim pohybom zeminy, a tým aj k zmenám
tlaku na potrubia, čo môže byť príčinou
vzniku porúch. „Bratislavská vodárenská
spoločnosť je pripravená na túto situáciu
a bude sa snažiť poruchy bezodkladne
odstraňovať bez obmedzenia a prerušenia
dodávok pitnej vody,“ uviedla hovorkyňa
vodární Jana Štulajterová. (juh)

Letáky 

o škodlivej vode

sú nepravdivé
BRATISLAVA
V týchto dňoch sa v poštových schrán-
kach objavujú letáky, informujúce
obyvateľov o škodlivej a zdravie ohro-
zujúcej pitnej vode. Podľa Bratislav-
skej vodárenskej spoločnosti sú infor-
mácie v letákoch nepravdivé.
„Ide o šírenie zavádzajúcich a nepravdi-
vých informácií,“ uviedla hovorkyňa Bra-
tislavskej vodárenskej spoločnosti Jana
Štulajterová. „Naša spoločnosť, ktorá do-
dáva pitnú vodu obyvateľom Bratislavy a
ďalších šiestich okresov prostredníctvom
verejného vodovodu, ubezpečuje verej-
nosť, že pitná voda je hygienicky neškod-
ná  a spĺňa všetky požiadavky na kvalitu
pitnej vody a je zdravotne bezchybná.“
Podľa J. Štulajterovej kvalitu pitnej vody
kontroluje pravidelne nielen laborató-
rium BVS, ale aj regionálne úrady verej-
ného zdravotníctva. „Naopak, vodné filt-
re, založené na princípe reverznej osmó-
zy, ktoré tento subjekt propaguje, vodu
deionizujú, čo znamená, že ju zbavujú
všetkých minerálnych látok a živín, dôle-
žitých na zdravý vývoj,“ uviedla. (juh)

Rozhodne sa

o lesíku

pri Sade J. Kráľa
BRATISLAVA
Pravdepodobne už na najbližšom
zasadnutí mestského zastupiteľstva sa
bude opätovne prerokovávať návrh
na predaj pozemkov s lesíkom pri
Sade Janka Kráľa na Einsteinovej
ulici.
Ako sme už informovali, na pozemkoch
chce spoločnosť International Property
Development vybudovať polyfunkčné
centrum  pozostávajúce z niekoľkých
budov, z toho dvoch výškových, okrem
iného by tu mal vyrásť aj nový hotel.
Návrh na predaj pozemkov sa v minulom
roku dvakrát dostal do programu mest-
ského zastupiteľstva, v novembri ho
poslanci zamietli, v decembri ho z pro-
gramu stiahol z rokovania primátor Bra-
tislavy Andrej Ďurkovský. Spoločnosť
International Property Development má
zatiaľ mestské pozemky prenajaté a
medzičasom už požiadala o výrub 470
stromov (ide o topole biele a topole čier-
ne s obvodmi až 460 centimetrov).
Mestská časť Bratislava – Petržalka
súhlasila s výrubom, proti rozhodnutiu sa
však odvolalo Bratislavské regionálne
ochranárske združenie. O odvolaní má
rozhodnúť obvodný úrad životného pro-
stredia. (lau)

V kameňolome

majú byť dva

hotely
STARÉ MESTO
Na rohu Havlíčkovej a Břeclavskej
ulice, v lokalite bývalého kameňolo-
mu, by sa malo v dohľadnej budúc-
nosti stavať. Podľa informácií z magi-
strátu by tu mali vyrásť dva hotely.
V jednom objekte  by mal byť apartmá-
nový hotel so snack barom, v druhom
hotel a fitness. Malo by ísť o päťpodlaž-
né budovy, ktoré by mali mať spoločné
dvojpodlažné suterénne priestory, pri-
čom prvé podzemné podlažie by malo
byť stavebne predelené. Tri nadzemné
podlažia sú navrhnuté ako samostatné
objekty. Strešná terasa druhého objektu
by sa mala využívať na rekreačno-rela-
xačné účely. V navrhovaných garážach
by malo byť dovedna 33 parkovacích
státí. Výstavba by sa mala začať ešte v
tomto roku. (juh)

Náhrada ľadovej plochy za syntetickú

nemusí byť ekonomicky výhodnejšia
BRATISLAVA
Diskusia čitateľov o syntetickej korču-
liarskej ploche na Hviezdoslavovom
námestí je nekonečná, rovnako ako
elektronické zasypávanie redakcie
informáciami o jej výhodnosti zo stra-
ny zástancov syntetiky.
Rozhodli sme sa preto podrobnejšie
porovnať aj cenové relácie a funkčnosť
jednotlivých typov v praxi. Korčuliarske
plochy majú okrem Starého Mesta aj
ďalšie mestské časti - v troch prípadoch
ide o fungujúce ľadové plochy (Petržal-
ka, Podunajaské Biskupice a Ružinov), v
štvrtom o prípravu na vybudovanie trva-
lej stavby so syntetickým povrchom. 
Ceny, pochopiteľne, nehovoria všetko.
Ak však v Karlovej Vsi chcú zriadiť trva-
lú plochu s nákladom 7,5 milióna a Staré

Mesto má kúpiť klzisko stojace na
Hviezdoslavovom námestí za tri milióny,
môže sa to zdať na prvý pohľad výhod-
né. Vzápätí sa však vynára otázka, aký
rozdiel v kvalite a životnosti sa skrýva v
tomto cenovom rozdiele? Ide o rovnakú
kvalitu? Karloveský starosta Bystrík
Hollý tvrdí, že podľa ich prepočtov sa
kúpa syntetickej korčuliarskej plochy
oplatí len vtedy, ak sa bude prevádzko-
vať celoročne.
Aj cena, ktorú uvádzala mestská časť
Staré Mesto za prevádzkovanie ľadovej
plochy, je privysoká, malo ísť o 2,5
milióna korún ročne. Pritom Petržalka,
kde je v súčasnosti najdrahší ľad, dotuje
chod klziska sumou 1,2 milióna. Ľadová
plocha v Podunajských Biskupiciach si
vyžaduje náklady 900-tisíc, ale v tom sú

aj mzdy 8 zamestnancov, odpisy, výroba
ľadu a prevádzka. Na tržbách za minulý
rok však priniesla 400-tisíc a od budúce-
ho roku by už mala byť ziskové. Ruži-
novský ľad je ešte lacnejší, za sezónu
doň mestská časť vloží 720-tisíc. Vysvet-
lenie tohto rozdielu vidia odborníci na
ľadové plochy v tom, že na Hviezdosla-
vovom námestí bol ľad minimálne dva-
krát taký hrubý, ako je optimálne, čo sa
musí prejaviť enormnou spotrebou elek-
triny. Predraženie spôsobila neodborná
opatera plochy.
Porovnávať atmosféru a návštevnosť
nemá zmysel - na Hviezdoslavovom
námestí ide o niekoľko, maximálne pár
desiatok, ľudí denne, spomínané tri klzis-
ká majú za sezónu 15- až 18-tisíc
návštevníkov. Gustav Bartovic

Nová ľadová plocha pribudla v uplynulých dňoch v Karlovej Vsi - presnejšie v Karloveskom ramene, ktoré sa vďaka januá-
rovému mrázu stalo verejným klziskom. FOTO - Ľuboš Bilačič

Vodohospodári nechcú, aby na Dunaji

vyrástol luxusný apartmánový houseboat
BRATISLAVA
Zámer seneckej spoločnosti Prvá
nezávislá umiestniť na Dunaji v blíz-
kosti centra mesta tlačný čln UČ 1500,
ktorý by po rekonštrukcii slúžil na
bývanie ako apartmánový houseboat,
narazil na nesúhlas správcu vodného
toku Dunaj.
„Dôvodov je viac,“ povedal nám Peter
Minárik, technický námestník riaditeľa
bratislavského odštepného závodu štát-
neho podniku Slovenský vodohospodár-
sky podnik. „Od prvého januára roku
2005 je účinný zákon o ochrane pred
povodňami, ktorý okrem iného hovorí,
že v aktívnej zóne inundačného územia
možno zriadiť plávajúce ubytovacie
zariadenie len so súhlasom správcu vod-
ného toku. Slovenský vodohospodársky
podnik ako správca vodného toku to v
tomto prípade nepripustí.“
Ako dodal, ustanovenia zákona sa
nevzťahujú na už existujúce botely, ktoré
boli zriadené predtým, než nadobudol
účinnosť, ale aj v ich prípade bude Slo-
venský vodohospodársky podnik presa-
dzovať  nápravu z hľadiska zvýšenia ich
bezpečnosti. 
Pokiaľ ide o zamýšľaný apartmánový

houseboat, P. Minárik upozornil na
zákon o vodách, ktorý hovorí o práve
každého občana na všeobecné užívanie
vôd, ktorý zahŕňa prístup k vode, odobe-
ranie vody, kúpanie a podobne. „Ak by
sme tento zámer povolili, porušili by sme
práva občanov vyplývajúce z tohto záko-
na, to však nie je rozhodujúce,“ konštato-
val. „Podstatné je, že v prípade príchodu
veľkej vody by takéto zariadenie muselo
byť odstránené a umiestnené v chráne-
nom prístave, čo v Bratislave nie je
možné zabezpečiť.“
Ďalším argumentom v neprospech záme-
ru spoločnosti Prvá nezávislá je podľa
neho okolnosť, že tlačný čln chce
umiestniť v úseku, kde je nábrežná pro-
menáda, čo by obmedzovalo občanov. P.
Minárik ďalej upozornil, že v Bratislave
kolíše hladina Dunaja v rozpätí až devia-
tich metrov a sú tu aj iné bezpečnostné
riziká. Možné hrozby naznačila povodeň
v lete roku 2002, keď boli problémy s
plavidlami ukotvenými medzi Starým
mostom a Novým mostom, ale aj ľadov-
ce, ktoré plávajú po Dunaji v týchto
dňoch. Bratislava bola podľa neho
vyhodnotená ako najrizikovejší úsek
Dunaja z hľadiska hrozby vzniku nejakej

katastrofy. „Prioritou je protipovodňová
ochrana mesta,“ zdôraznil.  
Spoločnosť Prvá nezávislá sa v prípra-
vách svojho investičného zámeru zatiaľ
dostala do štádia vypísania architektonic-
kej a funkčnej súťaže na riešenie prestav-
by tlačného člna na apartmánový house-
boat. Súťaž sa medzičasom už skončila a
návrhy spoločnosť prezentuje na svojej
webovej stránke. Na Slovenský vodo-
hospodársky podnik sa pôvodne obrátila
s požiadavkou o povolenie na umiestne-
nie pontónu, ale v uplynulých dňoch
svoju požiadavku zmenila v tom zmysle,
že chce umiestniť na Dunaji plavidlo
plniace obytnú funkciu. 
P. Minárik označil za zvláštne, že s
požiadavkou o povolenie umiestnenia
plavidiel v dunajskom úseku od Nového
mosta po PKO sa na nich obrátila aj ďal-
šia firma s názvom The Vision Group
Limited so sídlom na Medenej ulici číslo
21 v Bratislave. „Naše zamietavé stano-
visko sme im poslali doporučeným lis-
tom, ktorý nám pošta vrátila s tým, že
adresát je neznámy,“ uviedol P. Minárik.
Ako sme si overili, firma s takýmto
názvom nie je zapísaná v obchodnom
registri. Juraj Handzo

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

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

Šulekova 20, 811 03 Bratislava
www.hippokrates.sk

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

ÚČTOVNÍCTVO
Jednoduché, podvojné, mzdy, dane

Aj priamo vo Vašej firme
Tel.: 0905 797 879
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Bôrik pustne

a neodvratne

speje k zániku
LIST ČITATEĽA
Starostlivosť o životné prostredie  je
verejným záujmom, ale aj verejnou
povinnosťou, ktorú v praxi zabezpe-
čuje verejná správa, t. j. štátna správa
a samospráva. Neopomenuteľné sú aj
aktivity mimovládnych organizácií,
dokonca majúcich aj medzinárodný
charakter, ako je napr. Greenpeace.
Z uvedeného je zrejmé, že inštitucionál-
ne zabezpečenie starostlivosti o životné
prostredie tvorí bohatú paletu so znač-
ným počtom orgánov a pracovníkov.
Okrem ministerstva životného prostredia
to je 8 krajských úradov životného pro-
stredia, 41 obvodných úradov životného
prostredia a 2926 obcí, na ktoré boli pre-
nesené niektoré úlohy ochrany životného
prostredia. Navyše, nad tým, aby všetko
fungovalo v súlade so zákonnými ochra-
nárskymi funkciami, bdie Slovenská in-
špekcia životného prostredia a inšpekto-
ráty životného prostredia.
Zo situácie dnes existujúcich inštitúcií by
sa zdalo, že realizácia čl. 44 Ústavy SR,
ktorý zakotvuje povinnosť chrániť a zve-
ľaďovať životné prostredie, bude v praxi
vehementne presadzovaná a aplikovaná.
Realita je, žiaľ, iná. Nespočetné informá-
cie v masovokomunikačných prostried-
koch o „divokých skládkach“, výruboch
stromov bez príslušného povolenia, skla-
dovanie zdravie ohrozujúcich a poškodzu-
júcich chemikálií na verejne známych
miestach, ukrajovanie zo zelene  v betóno-
vých sídliskách a pod. sú takmer dennou
realitou, na ktorú sme si už takmer zvykli
a nechávame ju bez adekvátnej reakcie.
Dokonca aj v hlavnom meste Slovenska,
Bratislave. Od čias osemdesiatych rokov,
keď vyšla publikácia „Bratislava/nahlas“,
podstatná zmena je prevažne iba v posto-
joch k autorom. V tom čase stranícke
orgány „poľovali“ po autoroch kritizujú-
cich stav životného prostredia a publiko-
vané problémy neriešili. Dnes už na auto-
rov kritiky stavu životného prostredia
„nepoľujeme“, ale kritizované problémy
nezriedka opätovne neriešime.
Jedným z dávno pranierovaných problé-
mov životného prostredia v Bratislave je
stav lesíka Bôrik neďaleko známeho hote-
la nesúceho jeho meno. Tento lesík v cen-
trálnej časti Bratislava - Staré Mesto, v
zime, keď nie je sneh, odkrýva svoju
biedu a zdevastovanosť. Namiesto toho,
aby sme Bôrik zveľaďovali a starali sa o
jeho „zdravotný stav“, pustne a neodvrat-
ne speje k zániku. Veď príslušné orgány
starostlivosti o životné prostredie mu
nevenujú takmer žiadnu pozornosť.
Vyschnuté stromy napadnuté kôrovcom a
inou háveďou sú „nášľapnými mínami“
pre dosiaľ zdravé porasty. Množstvo polá-
maných konárov a odpadkov dáva tušiť,
že aj vyblednuté a odpadávajúce nápisy:
„Pozor postrek“ sú z čias dávno minulých.
O množstve buriny a zostatkov zo psieho
venčenia na chodníkoch sa nehodno ani
zmieňovať.
O čom však treba hovoriť, sú otázky,
prečo trpíme takýto stav a kto si nekoná
povinnosť vyplývajúcu z platného
práva. Mať kompetenciu totiž nezname-
ná iba právo konať, ale i povinnosť ko-
nať. Neplnenie si povinností vyplývajú-
cich z platného práva je nečinnosť,
ktorá je porušením zákona. A za poruše-
nie zákona treba vyvodiť zodpoved-
nosť. Alebo predsa sa kompetentní pre-
budia a spamätajú a napravia i to, čo
dosiaľ zanedbali?
Prof. JUDr. Katarína Tóthová DrSc.,

poslankyňa Národnej rady SR

Študenti 

gymnázií bojujú

proti odpadom
RUŽINOV
Dve ružinovské stredné školy - Stred-
né odborné učilište obchodné a Gym-
názium Ladislava Novomeského - v
tomto roku začali organizovaný boj s
odpadom a dôraznejší tlak na environ-
mentálnu výchovu.
Potvrdzujú, čo tvrdíme už dlhý čas: v
súčasnej situácii existujú možnosti, ako
získať mimorozpočtové prostriedky. Obe
školy si totiž podali súťažný projekt do
grantového programu Konta Orange a
boli úspešné.
O predstavách gymnazistov hovorí vedú-
ca projektu Tatiana Mókosová: „Videli
sme  v Česku, že takéto čosi u detí zabe-
rie, naučia sa používať celý systém trie-
deného odpadu, vžije sa im to a som pre-
svedčená, že to sú trvalé návyky.“ 
Z grantu 40-tisíc korún nakúpili lisy na
PET-fľaše,  ktoré sú umiestnené na kaž-
dom poschodí hneď vedľa kontajnera na
triedený odpad. Študenti dokonca prejdú
s touto aktivitou aj do patronátneho
Domova dôchodcov, kde odovzdajú je-
den lis, pretože už dnes vedia, že to zni-
žuje poplatky za odvoz odpadu. Pretože
sú však ešte mladí, celá akcia vyvrcholí
športovou súťažou, kde jedna z disciplín
bude tematická - súťaž v stavaní z fliaš.
Projekt učilišťa získal 34-tisíc korún, čo
nie je síce veľa, ako hovorí aj Eva Gaálo-
vá, ale na ich potreby to stačí. Škola nie
je nováčikom v environmentálnej výcho-
ve, lebo vedia, že treba dlhodobé pôsobe-
nie na ekologické návyky. „Napriek
tomu boli naši žiaci nadšení, keď videli,
aký účinok má odrazová fólia upevnená
za radiátorom,“ hovorí. A s rovnakým
nadšením sa učni púšťajú do literárnej a
výtvarnej tvorby s ekologickou temati-
kou. Separovaný zber je v škole samo-
zrejmosťou, v každej triede je nádoba na
PET-fľaše, na chodbách sú farebne odlí-
šené kontajnery na štyri druhy odpadu,
pričom biologický odpad už dlhší čas
kompostujú. „Usilujeme sa o to, aby
pôsobenie na ekologické správanie fun-
govalo komplexne ako celok,“ uzatvára
E. Gaálová. (gub)

Doplnenie
BRATISLAVA
Pri prepisovaní informácie o nových
číslach účtov daňových úradov pre
platenie dane z motorových vozidiel v
Bratislave nám nedopatrením vypadla
informácia o novom účte šiesteho bra-
tislavského daňového úradu. 
Napriek tomu, že daň bolo potrebné za-
platiť do 31. januára 2006, prinášame
prehľad účtov pre cestnú daň všetkých
daňových úradov v Bratislave:
DÚ Bratislava I 7000231660/8180
DÚ Bratislava II 7000231695/8180
DÚ Bratislava III 7000231919/8180
DÚ Bratislava IV 7000231951/8180
DÚ Bratislava V 7000232073/8180
DÚ Bratislava VI 7000232129/8180
Pripomíname, že daň z motorových vozi-
diel sa vzťahuje na vozidlá, ktoré držiteľ
používa na podnikanie alebo v súvislosti
s podnikaním. 
Čitateľom i „zabudnutému“ úradu sa tou-
to cestou ospravedlňujeme. (red)

Obnova budov Apponyiho paláca a Starej

radnice si vyžiada štvrť miliardy korún
BRATISLAVA
Takmer 245 miliónov korún si vyžiada
obnova komplexu budov Apponyiho
paláca a Starej radnice, ktorých prie-
story slúžia a aj po rekonštrukcii
naďalej budú slúžiť ako prevádzky
Mestského múzea.
Obnova týchto objektov je zaradená
medzi priority rozvoja mesta na roky
2004 - 2006 a jej cieľom je v maximálnej
miere sprístupniť priestory verejnosti a
vytvoriť z tých, ktoré doteraz neboli
využívané, nové miesta na kultúrno-spo-
ločenské podujatia a nové reprezentačné
priestory mesta. Okrem toho by mal byť
obnovený interiér, aktualizované budú
expozície, odstránia sa nevhodné zásahy
do pamiatkovej podstaty objektov, ďalej
zmodernizovať ich technickú infraštruk-
túru a zlepšiť ich fyzický stav.
Ako zdôraznil námestník primátora Šte-
fan Holčík, objekty sú v zlom stavebno-
technickom stave. Na Apponyiho paláci
sú trhliny, jeho technická infraštruktúra

je za hranicou životnosti. Pretože rekon-
štrukcia nie je možná za prevádzky,
museli sa vytvoriť predpoklady na
vyprázdnenie depozitov a jestvujúcich
prevádzok. V roku 2004 sa začala prie-
skumná a projektová príprava stavby v
koordinácii s projektovou prípravou
úprav komplexu budov Starej radnice.
Tieto objekty patria medzi najreprezenta-
tívnejšie budovy v historickom jadre. V
zlom stavebno-technickom stave sú
najmä suterénne priestory, kde sa preja-
vuje vlhnutie, technická infraštruktúra –
rozvody vody, ústredného vykurovania a
elektriny - sú tiež za hranicou životnosti.
Potrebná je však aj obnova fasád a
striech.
V roku 2004 sa začala príprava stavby a
do konca minulého roku sa realizovala
čiastková obnova niektorých častí stav-
by. V septembri 2004 bola vyhlásená
verejná súťaž na výber zhotoviteľa pro-
jektu. Priebežne sa vykonávali umelec-
ko-historické, architektonicko-historické

a reštaurátorské výskumy, ako aj priesku-
my stavebno-technického stavu. V súčas-
nosti sa koná archeologický výskum
nádvoria Apponyiho paláca. Samotná
rekonštrukcia paláca sa naplno začne už
vo februári. Už v uplynulých dvoch ro-
koch sa uskutočnili práce na obnove stre-
chy a klampiarskych konštrukciách Un-
gerovho a Pauerovho domu a strechy
krídla Starej radnice zo strany Kostolnej
ulice. Vykonala sa kompletná výmena
pálenej strešnej krytiny i oprava, resp.
čiastočná výmena medených klampiar-
skych prvkov a poškodeného krovu.
Urobila sa aj obnova fasád na nádvorí
Starej radnice, obnova vonkajších fasád
bude dokončená v apríli tohto roka. V
tomto roku bude pokračovať projektová
príprava obnovy Starej radnice a jej prí-
stavieb. Bratislavský primátor Andrej
Ďurkovský vyslovil presvedčenie, že
práce na obnove budú ukončené už v
budúcom roku. Juraj Handzo

VIZUALIZÁCIA - Mesto Bratislava

Súčasťou komplexnej rekonštrukcie Apponyiho paláca a priľahlých budov by mal byť aj nový vchod do Mestského múzea
pre jeho návštevníkov z nádvoria Starej radnice. VIZUALIZÁCIA - Mesto Bratislava 

Po rekonštrukcii Apponyiho paláca

budú v Mestskom múzeu nové priestory
BRATISLAVA
V súvislosti s rekonštrukciou komplexu
budov Apponyiho paláca a Starej rad-
nice došlo, resp. dôjde k zmene režimu
prevádzkovania niektorých expozícií
Múzea mesta Bratislava.
Po ukončení rozsiahlej generálnej rekon-
štrukcie Apponyiho paláca expozície
nadobudnú svoje pôvodné poslanie. Brati-
slavčania, ale aj návštevníci zo Slovenska
a zo zahraničia, budú mať možnosť prísť
do moderného múzea poskytujúceho kva-
litné služby. Podľa námestníka primátora
Bratislavy Štefana Holčíka je však najdô-
ležitejšie to, že sa nielen zrekonštruujú
pôvodné expozičné priestory, ale pribud-
nú aj nové, ktoré verejnosti doteraz neslú-
žili. Múzeum v nich sprístupní zbierkové
predmety, ktoré boli doteraz uložené v

anonymite depozitov. Zbierkové predme-
ty pracovníci múzea postupne balia a pre-
miestňujú do náhradných priestorov. 
Ako informoval riaditeľ Mestského
múzea v Bratislave Peter Hyross, uzatvá-
ra sa expozícia vinohradníctva a vinárstva,
časť expozície dejín mesta v Apponyiho
paláci, ako aj expozícia umeleckých
remesiel na Beblavého ulici číslo 1, ktorá
bude slúžiť ako náhradný depozit. Otvore-
ná ostáva časť expozície dejín mesta a
stredovekej justície (žaláre) na Primaciál-
nom námestí číslo 3. Komplex budov
označovaný ako Stará radnica bude v
rámci prehliadky sprístupnený po sieň
obchodu. V prevádzke ostávajú aj všetky
priestory na realizáciu krátkodobých
výstav. Sprístupnená bude aj radničná ve-
ža a zrekonštruované arkády (vchod z

nádvoria Starej radnice). Takisto ostáva
otvorená expozícia historických hodín v
Dome U dobrého pastiera na Židovskej
ulici číslo 1, presúva sa sem aj predaj vstu-
peniek. 
V prevádzke ostáva aj expozícia mestské-
ho opevnenia a zbraní na Michalskej veži,
Múzeum Arthura Fleischmana na Bielej
ulici číslo 6 (od marca), Hudobná expozí-
cia – rodný dom J. N. Hummela na Klo-
bučníckej ulici číslo 2, Literárna expozícia
- múzeum Janka Jesenského na Somolic-
kého ulici číslo 2 (návštevy je potrebné
hlásiť vopred na telefónnom čísle 02/5443
4742), Antická gerulata Rusovce, Národ-
ná kultúrna pamiatka Rímsky vojenský
tábor (od 22. apríla 2006) a Hrad Devín,
Národná kultúrna pamiatka - Slovanské
hradisko (od 22. apríla 2006). (juh)

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

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

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

DÔSTOJNÝ
POHREB ZA PÁR

KORÚN MESAČNE
Tel.: 0903 356 026

Odvezte sa profesionálne

16 661
0903 732 444
0907 732 444
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Na bratislavskom

letisku vlani

padol rekord
BRATISLAVA
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bra-
tislava (BTS) vybavilo za rok 2005 viac
ako 1,3 milióna cestujúcich. Počet pre-
pravených cestujúcich vzrástol v roku
2005 oproti roku 2004 o viac ako 48
percent.
Zatiaľ čo v roku 2004 letisko prepravilo
893 614 cestujúcich, vlani to bolo už
1 326 501 cestujúcich. Pravidelná dopra-
va vzrástla až o 74 percent. Pravidelné
linky využilo 971 255 cestujúcich. Na
nepravidelných linkách letelo o šesť per-
cent viac cestujúcich ako vlani (349 663
cestujúcich). Zvýšený počet cestujúcich
letisko vybavilo aj v ostatnej preprave,
kam patria predovšetkým súkromné a
obchodné lety. Túto formu prepravy na
vlastných alebo prenajatých lietadlách
využilo 5538 cestujúcich, čo je o 64 per-
cent viac ako vlani. (juh)

Občania sa

o svoju štvrť

zaujímajú
NOVÉ MESTO
Nielen verejné, ale aj osobné otázky a
problémy chodia riešiť obyvatelia
mestskej časti Nové Mesto na miestny
úrad už celkom bežne. Samospráva im
totiž vyhradila určitý čas, keď sa môžu
stretnúť so zástupkyňou starostu.
V minulom roku navštívilo Ruženu Apa-
lovičovú vo vyhradenom čase nazvanom
Hodiny pre verejnosť 125 obyvateľov
mestskej časti. Na mieste sa vyriešilo 56
prípadov. Sympatické je, že občania sa
zaujímali predovšetkým o veci verejné:
najviac podnetov (53) priniesli v sú-
vislosti s verejným poriadkom, poškodo-
vaním životného prostredia a stavebnými
aktivitami. Pozornosti občanov neušli ani
„zabudnuté“ vraky áut na verejných prie-
stranstvách či zlé riešenia dopravných
situácií.
Druhý okruh podnetov zasa svedčí o
osobnej dôvere obyvateľov mestskej
časti k samospráve. S prosbami o pomoc
pri riešení problémov s bývaním sa na
zástupkyňu starostu obrátilo rovných
tridsať občanov. Nechýbali ani žiadosti o
pridelenie bytu či o pomoc pri jeho
výmene. (gub)

Pribudnú

cyklotrasy

a športoviská
BRATISLAVA
Generálny investor Bratislavy (GIB)
okrem dopravných stavieb pripravuje
v meste aj ďalšie investície. Patrí
medzi ne aj výstavba polyfunkčného
domu na sídlisku Dlhé diely.
Na stavbu už boli vydané stavebné povo-
lenia a je predpoklad, že po ukončení vý-
beru zhotoviteľa sa stavebné práce začnú v
marci a ukončia sa v novembri tohto roka.
Na výstavbu domu bolo pridelených 150
miliónov korún. ďalšou stavbou je obnova
televízneho dohľadu križovatiek. V roku
2006 sa tak stane na križovatkách Rož-
ňavská - Vajnorská, Gagarinova - diaľnica
D1, Šancová - Pražská. GIB postaví aj
športoviská v Petržalke - konkrétne pôjde
o Detský areál Veľký Draždiak. Už je
vypísaná súťaž na výber zhotoviteľa stav-
by, predpokladá sa, že stavebné práce sa
začnú v máji tohto roka. Prestavať sa má
päť miliónov korún. Pripravuje sa aj
cyklotrasa v úseku Malý Dunaj. V súčas-
nosti výberajú zhotoviteľa projektovej
dokumentácie a následne po vydaní sta-
vebného povolenia výberú zhotoviteľa sta-
vebných prác. Začatie stavby sa predpo-
kladá v júli, prestavané budú tri milióny
korún. (juh)

Komunikáciu

na Mierovej 

opravia na jar
RUŽINOV
Až na apríl a možno aj na neskoršie si
budú musieť počkať obyvatelia Prievo-
zu bývajúci na Mierovej ulici v dome
na číslach 110-112 na opravu príjazdo-
vej komunikácie z cesty ku garážam.
Vlani sa totiž začala opravovať komuni-
kácia slúžiaca navlas rovnakému účelu
len o pár blokov ďalej. Obyvatelia spo-
menutého domu sa tešili v domnienke, že
oprava bude logicky pokračovať aj pred
ich domom, už aj preto, lebo asfaltový
povrch na ich ceste bol evidentne viac
poškodený ako ten susedný. 
Napriek tomu, že im z miestneho úradu
odpovedali, že netušia, prečo sa s opravou
začalo práve pred susedným blokom, pre-
tože pracovníci, ktorí opravu vykonávali,
už nie sú zamestnancami ružinovskej
samosprávy, obyvatelia opravu urgovali.
Aj v ich mene oslovili Bratislavské noviny
zodpovednú pracovníčku úradu Evu Hula-
lovú. Podľa jej slov úrad hneď po prvej
informácii od obyvateľov žiadosť zaradil
ju do zoznamu potrebných opráv ako
naliehavú. Objasnila tiež, prečo sa v opra-
vách nepokračovalo aj pred domom 110-
112. Na príčine je počasie - v zime nemá
zmysel robiť podobné opravy, pretože by
nevydržali ani jednu sezónu. S opravou sa
teda začne pravdepodobne v apríli. Termín
sa však môže oddialiť. Prednosť majú totiž
výtlky a jamy na hlavných komuniká-
ciách, až potom prídu na rad príjazdové
cesty. (gub)

GIB pripravuje viaceré dopravné stavby,

pribudnú aj cestné svetelné signalizácie
BRATISLAVA
Mestská organizácia Generálny inves-
tor Bratislavy (GIB) aj v tomto roku
pripravuje viaceré dopravné stavby,
ktoré majú prispieť k zlepšeniu situá-
cie v doprave v meste.
Jednou z nich je prvá etapa rekonštrukcie
Mierovej ulice v úseku Tomášikova –
Radničné námestie. Po usporiadaní vlast-
níckych vzťahov a vydaní stavebných
povolení je predpoklad začatia staveb-
ných prác na 2. časti stavby v máji tohto
roka, ukončené by mali byť do konca
októbra. Finančný náklad je 21,8 milióna
korún. V tomto roku sa zabezpečí aj zho-
tovenie projektovej dokumentácie na
druhú etapu rekonštrukcie. Treťou eta-
pou má pokračovať preložka Mlynskej
ulice v Devínskej Novej Vsi. Na túto
stavbu už bolo vydané územné rozhod-
nutie. Na tento rok  bolo v rozpočte
mesta schválených päť miliónov korún, z
ktorých sa pokryjú náklady na majetko-
voprávne vyrovnanie vlastníckych vzťa-
hov k pozemkom, aby mohli byť vydané
stavebné povolenia. Pokiaľ ide o zamý-
šľané predĺženie Eisnerovej ulice po

cestu II/505, GIB v tomto roku očakáva
vydanie územného rozhodnutia na stav-
bu. Na ďalšiu prípravu však neboli
schválené  finančné prostriedky.
V prípade komunikácie Na pántoch už
bolo na stavbu vydané územné rozhod-
nutie a v tomto roku sa začne pripravo-
vať majetkovoprávne vyrovnanie po-
zemkov. Pokiaľ ide o pripravované pre-
dĺženie Tomášikovej ulice, bola podaná
žiadosť o vydanie územného rozhodnu-
tia, rozpracované sú projekty pre staveb-
né povolenia na niekoľko etáp výstavby.
V tomto roku sa má zrealizovať križo-
vatka ulíc Vajnorská - Tomášikova -Záti-
šie. Po skončení zimného obdobia budú
pokračovať vlani začaté stavebné práce
na cestnej svetelnej signalizácii v križo-
vatke ulíc Devínska cesta - Karloveská.
Súčasťou rekonštrukcie križovatky bude
aj vybudovanie otočky pre duobusy,
ktoré budú premávať na Dlhé diely.
Stavba by mala byť dokončená v júli,
prestavať sa má 18 miliónov korún. V
marci budú pokračovať aj vlani začaté
práce na cestnej svetelnej signalizácii v
križovatke ulíc Karloveská - Kuklovská.

Táto stavba bude ukončená v máji,
finančné náklady predstavujú štyri
milióny korún.
Generálny investor Bratislavy pripravu-
je aj rekonštrukciu križovatky Patrónka s
úpravou cestnej svetelnej signalizácie v
križovatke Mlynská dolina - Brnianska
ulica. Na stavbu už bolo vydané územné
rozhodnutie, v tomto roku sa bude
pokračovať v majetkovoprávnom vy-
rovnaní vzťahov k pozemkom a vydaní
stavebných povolení. Stavebné práce sa
môžu začať až po spojazdnení tunela
Sitiny.
V štádiu príprav je aj vybudovanie cest-
ných svetelných signalizácií v križovat-
kách Vrakunská - Podunajská - Komá-
rovská, Stromová - Vlárska, Kutlíkova -
Romanova a Púchovská - Pri Vinohra-
doch. Vo februári až máji sa uskutoční
výber zhotoviteľov  projektových doku-
mentácií. V tomto roku GIB očakáva
dodanie projektových dokumentácií a
vydanie územných rozhodnutí a násled-
ne aj stavebných povolení. Podľa schvá-
lených finančných nákladov by sa stavby
mali zrealizovať v roku 2007. (juh)

Harmincova ulica a časť Záhradníckej sa

v roku 2007 rozšíria o dva jazdné pruhy
BRATISLAVA
Generálny investor Bratislavy (GIB)
tento rok pripravuje prepojenie Har-
mincovej ulice v Dúbravke s Rázso-
chami v Lamači. Na túto stavbu už
bolo vydané právoplatné územné roz-
hodnutie. 
V súčasnosti sa končí majetkovoprávne
usporiadanie pozemkov, aby bolo možné
vydať stavebné povolenia na stavbu a
začať ju v tomto roku. Zároveň sa pripra-
vuje aj ďalšia dopravná stavba - rozšíre-
nie Harmincovej ulice na štyri jazdné
pruhy. Je vyhlásená súťaž na výber zho-
toviteľa projektovej dokumentácie a ešte
v tomto roku sa zabezpečí územné a sta-
vené povolenie. Začatie stavby GIB plá-
nuje v roku 2007. V pláne je aj rekon-
štrukcia  Dúbravskej cesty a aj táto stav-
ba má právoplatné územné rozhodnutie.
Je predpoklad, že po vyrovnaní vzťahov
k pozemkom a vydaní stavebných povo-
lení sa môže začať ešte v tomto roku aj
rekonštrukcia prvej časti komunikácie
Cesta na Červený most po vyústenie do
Brnianskej ulice.
Zložitejšia situácia vznikla s pripravova-
nou cestnou svetelnou signalizáciou
upravujúcou v križovatke Račianska –
Pionierska v smere do centra pravé odbo-
čenie. Vydané územné rozhodnutie kraj-

ský stavebný úrad zrušil. GIB by však
mal po vydaní územného a stavebného
povolenia a vyrovnaní majetkovopráv-
nych vzťahov k pozemku v druhej polo-
vici tohto roka rozšíriť pravý jazdný pruh
z Račianskej do Pionierskej ulice za asi
16 miliónov korún.
Pokročila aj príprava dostavby Vlárskej
ulice. Na stavbu je vydané stavebné
povolenie, uskutočnila sa aj súťaž na
výber zhotoviteľa stavby, ktorým bude
spoločnosť STRABAG. Stavebné práce
na prvej časti komunikácie by sa mali
začať už v marci, ukončenie celej stavby
sa predpokladá v roku 2007. Na tento rok
je na stavbu vyčlenených 22 miliónov
korún.
Cestná svetelná križovatka by mala pri-
budnúť aj na križovatke ulíc Vajnorská –
Odborárska. Aj na túto stavbu už bolo
vydané územné rozhodnutie. V tomto
roku sa bude okrem iného zabezpečovať
stavebné povolenie na základe prepraco-
vanej projektovej dokumentácie. Staveb-
né práce sa začnú v budúcom roku, v
tomto roku sú na stavbu pridelené tri
milióny korún.
Generálny investor Bratislavy pripra-
vuje aj rozšírenie významnej a frekven-
tovanej križovatky ulíc Tomášikova -
Ružinovská,  je dodaná dokumentácia

pre územné rozhodnutie. Do konca
roku 2006 by mali byť vydané stavebné
povolenia. Náklady súvisiace s touto
stavbou na tento rok sú poldruha milió-
na korún. Realizácia stavby sa predpo-
kladá až v budúcom roku. Ďalšou stav-
bou je rekonštrukcia Záhradníckej
ulice, ktorá bude v úseku Líščie nivy -
Miletičova rozšírená na štyri jazdné
pruhy. Finančné náklady naplánované
na tento rok predstavujú sumu  päť
miliónov korún. Už je spracovaná
dokumentácia pre územné konanie a
GIB požiadal o územné rozhodnutie. V
tomto roku sa bude pokračovať v prí-
prave dokumentácie pre stavebné povo-
lenie, stavebné práce sa začnú takisto v
budúcom roku.
GIB vybuduje aj cestnú svetelnú signali-
záciu na frekventovanej križovatke ulíc
Miletičova - Trenčianska, ktorá patrí
medzi najnehodovejšie v meste. V súčas-
nosti sa zabezpečuje projektová doku-
mentácia a je predpoklad, že stavba sa
začne v júli a dokončí v septembri tohto
roka, kedď je v uliciach mesta kvôli let-
ným prázdninám a dovolenkám menej.
Stavba sa uskutoční zároveň s rekon-
štrukciou Košickej a Miletičovej ulice,
ktorú zabezpečuje spoločnosť Metro
Bratislava. (juh)

Seminár RIEŠENIE A FINANCOVANIE
OBNOVY BYTOVÉHO FONDU 

bude 16. februára 2006 od 830 -1600 v Kongresovom centre TECHNOPOL
Je určený pre zástupcov vlastníkov bytov a správcov bytového fondu.

Informácie  o podmienkach účasti a prihlášku obdržíte na www.intenziva.sk, 
alebo tel./fax: 6828 6574, Ing. Kiselyová

Spevácky zbor Lúčnica
pozýva spevákov od 17 rokov na

K O N K U R ZK O N K U R Z
do hlasových skupín - 1. soprán, tenor, bas

v dňoch  8. a 9. februára 2006 (15.00-18.00 h)
Konkurz bude v priestoroch Lúčnice, Štúrova ulica 6, Bratislava, 1. poschodie.

Bližšie info na tel. č.: 529 62 432, e-mail: lucnica@lucnica.sk alebo www.lucnica.sk
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STARÉ MESTO
NA PANENSKEJ ULICI mobilná zása-
hová jednotka zadržala troch mužov
podozrivých zo spáchania trestného činu
vydierania. Tí predtým napadli 37-ročné-
ho Róberta a pod hrozbou únosu jeho
družky žiadali od neho 100-tisíc korún.
„Výkupné“ mal priniesť do podniku na
Panenskej ulici. Róbert sa s dôverou obrá-
til na políciu a v piatok už 39-ročný
Ondrej, 31-ročný Mário a 25-ročný Peter,
všetci z Bratislavy, boli v rukách polície.
Teraz čelia obvineniu z trestného činu
vydierania, ktoré spáchali formou spolu-
páchateľstva. Po umiestnení do policajnej
cely skončili vo vyšetrovacej väzbe.
NA GRÖSSLINGOVEJ ULICI 44-
ročný Vladimír pozval do bytu svojho
známeho, 24-ročného Marcela. Nepoznal
sa s Marcelom dlho, ale jeho správanie ho
určite  prekvapilo. Marcel napadol Vladi-
míra a  žiadal od neho peniaze, inak ho
vraj pripraví o život. O vážnosti jeho
úmyslu svedčil nôž na Vladimírovom
krku. Marcel ušiel s lupom asi 1000 korún
v hotovosti a mobilným telefónom. Vladi-
mírovi spôsobil  zranenie s dĺžkou liečenia
do siedmich dní. Marcel je už v rukách
polície. Za takýto závažný zločin môže
dostať až 12-ročné väzenie.

RUŽINOV
NA KRIŽOVATKE ULÍC ROŽŇAV-
SKÁ A TURBÍNOVÁ policajti zastavili
vodiča vozidla Renault Clio, o ktorom
predtým dostali informáciu, že v reštaurá-
cii na Zlatých pieskoch ozbrojený granát-
mi ohrozoval svoju spoločníčku. Šlo o 31-
ročného Jána z východného Slovenska a v
aute bola aj jeho priateľka, 21-ročná
Mariana. Tá uviedla, že ju násilím držal v
byte v Bratislave a vyhrážal sa jej zabitím.
Jána policajti predviedli na najbližšie poli-
cajné oddelenie. Granáty síce u seba
nemal, ale i tak naplnil skutkovú podstatu
trestného činu vydierania. Vyšetrovateľ ho
po obvinení umiestnil v policajnej cele s
návrhom na vzatie do väzby.
NA PRIEVOZSKEJ ULICI prišli do
predajne elektroniky „nakúpiť“ bez plate-
nia dvaja 18-roční mladí muži. Jedného z
nich prichytil predavač, druhého na úteku
policajná hliadka. Ján a Jozef, obaja z Bra-
tislavy, boli predvedení na policajné odde-
lenie. Ukradnutý tovar v hodnote asi 4000
korún bol vrátený do predajne. Prípad
dokumentujú ružinovskí policajti ako
priestupok proti majetku.
V MLYNSKEJ DOLINE na parkovisku
kontrolovala dopravná hliadka 38-ročné-
ho inžiniera zo Zvolena. Odmietol sa pod-
robiť dychovej skúške, tak ho previezli na
odber krvi do ružinovskej nemocnice.
Počas prevozu fyzicky napadol policajta,
a keď mu ochranca zákona chcel nasadiť
putá, chytil ho okolo krku. Policajt ho
však nakoniec spacifikoval. Pri incidente
nikto nebol zranený. Vyšetrovateľ už inži-
niera obvinil z trestného činu útoku na
verejného činiteľa. (ver)

Vinohradníctvo

od 19. storočia

do vzniku ČSR
V 16. až 18. storočí mala Bratislava naj-
väčšiu výmeru vinohradov a bola najväč-
ším producentom vína na území Slovens-
ka. Tento stav trval až do konca 19. storo-
čia. Zaslúžili sa o to aj nemeckí a rakúski
prisťahovalci Boli to väčšinou vinohrad-
níci, ktorí vedomosťami a pestovaním
nových kvalitných odrôd pôsobili na
intenzifikáciu bratislavského vinohrad-
níctva. Dobré znalosti z vinohradníctva si
priniesli aj chorvátski prisťahovalci a aj
Habáni prichádzajúci zo švajčiarskych a
rakúskych vinohradníckych oblastí.
Súvislé výsadby vinohradov prevládali najmä
na bratislavských svahoch Malých Karpát od
Kramárov a Koliby cez časť Bratislava-Vino-
hrady až do Rače. Komunikáciu pri súvislých
viniciach zabezpečovali hlavné cesty, nazývané
úvozové, často vyhĺbené pod úrovňou povrchu,
aby mohla po nich odtekať prebytočná prí-
valová voda. Jednotlivé vinice oddeľovali od
seba chodníky a medze, nazývané aj ako rúny a
irpštajgy. Vinohrady vo Vajnoroch a čiastočne i
v Rači, Lamači a Devínskej Novej Vsi boli
vysadené prevažne na rovine. Vinohrady v
nížinnej časti Bratislavy postupne ustupovali
bytovej výstavbe. Do 19. storočia sa sadil vinič
pravokorennými odrezkami bez predbežného
rýchlenia alebo po zakorenení odrezkov v škôl-
ke. Po fyloxérovej kalamite, ktorá bola na
území Bratislavy zistená vo vinohrade na Du-
najskej ulici v roku 1882, sa vysádzali štepené
sadence na podpníkoch (štepy). Prevládalo
nízke kolíkové vedenie „na hlavu“ (až do 90%)
a zvyšok tvorilo stredné a vysoké vedenie vini-
ča (najmä pergoly v prídomových záhradkách).
V 19.storočí sa v Bratislave pestovalo až 90
odrôd hrozna, pričom prevládali odrody Vel-
tínske zelené (vyše 60% ), Silvánske zelené,
Rizling vlašský, Silberweiss, Tramín a Mušká-
ty. Zo stolových odrôd to boli Chrupky,
Čabianska perla a Kráľovná viníc a z modrých
odrôd Frankovka (15%) a Portugalské modré.
Začiatkom 19. storočia bolo v Bratislave, vrá-
tane pridružených obcí vyše 700 ha vinohra-
dov. Hektárová úroda hrozna sa pohybovala od
4 do 6 ton a po fyloxérovej kalamite po roku
1882 sa znížila takmer o polovicu. 
Sľubné perspektívy vinohradníctva najmä po
tereziánskych a jozefínskych reformách, po
zrušení poddanstva a vzniku kapitalistických
výrobných vzťahov zabrzdili najmä nebezpeč-
né choroby viniča (fyloxéra, peronospóra a
múčnatka, ktoré zničili takmer štvrtinu brati-
slavských vinohradov), ako aj nerentabilnosť
výroby hrozna v lokalitách s nízkou úrodou
hrozna. Bratislavské vinohradníctvo poškodila
aj 1. svetová vojna, najmä úbytkom pracovných
síl, vojnovými udalosťani i nedostatkom finan-
čných prostriedkov a sadencov na výsadbu
nových vinohradov. Viliam Horniak

(Pokračovanie nabudúce.)

Na fasáde je anjel s čertovskými rožkami
Zámocká ulica sa v priebehu vekov
vyvinula na jednom z vyšších úsekov
cesty, ktorá hádam už v praveku špi-
rálovito vystupovala na vrchol  hrad-
ného kopca.  V prvej polovici 17. storo-
čia postavili pod hradom, na mieste
terajšej Škarniclovej ulice a úseku
Svoradovej ulice pri Palisádach, rene-
sančno-barokový komplex kaštieľa,
ktorý si dal postaviť prešporský gróf a
dedičný župan gróf Mikuláš Pálffy.
Predtým stál len jediný objekt od 16. sto-
ročia na dolnom konci cesty, asi tam, kde
je dnes vjazd do tunela: slobodná šľach-
tická kúria známa ako „Edelhof“. V prie-
behu 17. a 18. storočia vznikla zástavba
medzi mestskou priekopou a pálffyov-
ským kaštieľom. Mnohé z domov obýva-
li s povolením grófov ako zemepánov
Židia. V 18. storočí tam mali aj synagó-
gu. Časť ulice od pálffyovského kaštieľa
až po terajšie vyústenie Palisád bola ešte
v roku 1829 podľa svedectva vtedajšieho
plánu mesta nezastavaná. Domčeky na
prudkom svahu medzi Zámockou ulicou
a Palisádami postavili až po polovici 19.
storočia. Dolná časť ulice bola postihnu-
tá veľkým požiarom Židovne v roku
1913.  Po požiari domy opravili a dlhšie
sa tam nestavalo.
Až na konci 20. rokov postavili budovu
židovskej ľudovej kuchyne (teraz Chez
David) a v roku 1938 obytný dom, dnes

číslo 1. Dom si postavil profesor archi-
tektúry na pražskej nemeckej technike
architekt Franz Wimmer, prešporský
rodák, spolu so svojou sestrou Dorou.
Dúfal hádam, že sa ako dôchodca raz
vráti do svojho rodného mesta. Ako
Nemca ho po roku 1945 z Českoslovens-
ka vyhnali, jeho majetok a majetok jeho
príbuzných štát skonfiškoval.
Architekt Wimmer postavil v prvej polo-

vici 20. storočia v meste niekoľko
významných stavieb, z ktorých možno
spomenúť najmä Kostol reformovanej
cirkvi na Námestí SNP (spolu s arch. Opa-
terným z Budapešti), terasovú úpravu
Rudnayovho námestia, vilu Hubert na
dnešnej Partizánskej ulici (pre MUDR. G.
Szamáka). Vlastný dom na Zámockej
ulici ozdobil kamenným reliéfom Panny
Márie s dieťaťom a dvoma cherubínskymi
hlavičkami (jeden anjelik má rožky) od
sochára Alojza Rigeleho. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus

Spomienka na pani Katku Löfflerovú
BRATISLAVA
Bratislava opäť trošku posmutnela. Už
jej ulice nebude zdobiť milá osôbka,
ktorá k nášmu mestu neodmysliteľne
patrila. 
Pani Katke som sa pred štyrmi rokmi - len
tak - prihovorila na ulici. „Haló?“... ozý-
vala sa potom vždy v telefóne, keď som
jej občas zavolala. Alebo zavolala ona a to
bol čas na prechádzku. Niekedy sme
vybehli (jej rýchla chôdza bola naozaj
obdivuhodná) do jej obľúbenej záhrady
Grassalkovichovho paláca, niekedy na
poštu. Bola to vždy aj skvelá vlastiveda.
Ako dlhoročná sprievodkyňa po Bratisla-
ve bola v histórii ako doma a súčasné dia-
nie tiež sledovala s veľkým záujmom.
Zastavovali sme sa na každom rohu, aby
pridala nejakú humornú historku alebo

pozdravila niekoho zo svojich známych.  
Ak bolo zlé počasie, sedávali sme u nej
doma. Rozprávala o svojej láske k Brati-
slave, ale aj o plávaní, cestovaní a veľmi
veľa o prírode. Najmä na jeseň sme viac-
krát kontrolovali, ako sa vyfarbujú javory

pred jej balkónom. Nech už začala pani
Katka rozprávať o čomkoľvek, vedela
som, že budem od nej odchádzať s úsme-
vom. A najmä s veľkým obdivom, ako
možno žiariť - aj napriek bolestnému
návratu z koncentračného tábora a všet-
kým tým veľkým tragédiám, ktoré preži-
la. A dokázala o nich hovoriť - so zdvih-
nutým prstom, aby ľudia nezabudli. 
Viem, že si takto na pani Katku Löfflero-
vú a na jej slnko v duši spomínajú všetci
tí, ktorí mali šťastie stretnúť ju. Za tých jej
95 rokov, bolo takých ľudí určite nemálo.
Teším sa a vážim si, že som bola medzi
nimi. Aspoň na chvíľku. A je mi smutno,
že veselé konštatovanie „všetko je v naj-
lepšom neporiadku“ už od nej nebudem
počuť. V pondelok 23. januára sme sa s
ňou rozlúčili. Daniela Danihelová
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FUTBAL
Postup, postup, postup! Nič iné ako
tento cieľ si nedali futbalisti Slovana
pred začiatkom sezóny 2005/2006. Po
jeseni sa im túto úlohu darí plniť.
Zimovali druhí, tesne za vedúcimi
Košicami. Samotným fanúšikom však
nebude na jar stačiť iba postup, väčši-
na priaznivcov si to želá potvrdiť
prvým miestom!
Pomôcť by tomu mali aj posledné posily,
ktoré privítali na Tehelnom poli. Tou naj-
väčšou je Samuel Slovák, tridsaťročný
stredopoliar, ktorý naposledy hrával v
Norimbergu, predtým skúšal šťastie
napríklad v Liberci či Teneriffe. Samo je
odchovancom belasých, dres Slovana
obliekal v rokoch 1989 až 1997, krátko tu
pôsobil aj v roku 2003. „Poslednú prípra-
vu som tu zažil ako mladý dvadsaťjeden-
ročný futbalista,“ spomínal Samo Slovák
a pokračoval: „Vrátil som sa po dlhom
čase, takže je to tu pre mňa trošku nové.
Verím však, že nesklamem a že splním, čo
sa odo mňa čaká. Všetci myslíme len na
jedno - na postup - dúfam, že pomôžem
splniť toto želanie.“ Druhou veľkou
rybou, ktorá uviazla v sieti belasých, je
obranca Ivan Kováč. Dvadsaťosemročný
ľavý bek sa hneď po výbornom jesennom
vstupe nováčika z Nitry do najvyššej
súťaže pobral do Prahy, kam ho zlanárila
Slavia. V zošívanom drese sa však veľmi
nepresadil a častejšie vysedával na tribú-
ne, než behal po trávniku. „Dlho som
nehrával, ale verím, že Slovanu pomô-
žem, ponuka belasých ma potešila, dúfam,
že ju využijem,“ prezradil Ivan Kováč.
Tréner Jozef Jankech na margo posíl uvie-
dol: „Sú to hráči, ktorí nám určite pomô-

žu. Verím, že postupne budú zvyšovať
svoju výkonnosť a čím viac sa bude blížiť
samotná sezóna, tých viac budú stúpať ich
výkony na ihrisku. Času je ešte dosť, čaká
nás veľa tréningov, ktoré by mali pomôcť
nielen novým hráčom, ale aj tým, ktorí tu
boli už na jeseň. Na jar nás čaká veľká
skúška. Musíme sa pripraviť na to, že ani
jeden súper nám nič nedaruje. Navyše
odvetná časť 2. ligy by už mala smerovať
k tomu, aby nás pomaličky pripravila na
najvyššiu súťaž,“ dodal Jozef Jankech.

Slovanisti sa po niekoľkodňovom sústre-
dení v Dudinciach vrátili domov, aby
nasledujúce tri týždne strávili prípravou na
umelom trávniku v Ružinove a sériou prí-
pravných zápasov. V jednom z nich nastú-
pili proti Dukle Banská Bystrica a ich
výkon v dueli s minuloročným účastníkom
Pohára UEFA sa páčil aj hŕstke fanúšikov,
ktorí vyzdvihli najmä hru Sama Slováka

(dal jeden gól a druhý vypracoval, pričom
hral len polčas): „Samo hral výborne, na
jar bude ústrednou postavou,“ „S týmto
kádrom nám nemôže ísť iba o postup,
druhú ligu musíme vyhrať. Slovák bude
skutočnou posilou, na Slovensku je to
momentálne asi najlepší futbalista,“ tvrdili
nadšení slovanisti na internete. 
Už 11. februára belasí odlietajú do Anta-
lyie v Turecku, kde pobudnú jeden týždeň
a medzitým budú asi netrpezlivo čakať,
ako sa vyvinie situácia okolo štadióna na

Tehelnom poli a najmä či sa potvrdia
chýry o ich zlúčení s Artmediou, ktoré sa
znovu začínajú šíriť Bratislavou...
Mimochodom, je celkom reálne, že od
leta sa liga nebude hrávať ani na Pasien-
koch, kde sa už úplne reálne plánuje
výstavba nových, najmä obchodných,
centier...! (mm)

FOTO - TASR

Kroča Artmediu neposilní, v Pohári UEFA

nemôžu nastúpiť Čišovský so Sninským

Posilní Devečka

obranné rady

Slovana?
ĽADOVÝ HOKEJ
Najvyššia slovenská hokejová súťaž sa
pomaličky chýli ku koncu, ale v kuloá-
roch sa už teraz začínajú objavovať
chýry o prípadných prestupoch pred
play-off. 
V súvislostí so Slovanom sa okrem jeho
bývalých hráčov Kapuša či Hudeca spo-
mína obranca Liptovského Mikuláša
Dušan Devečka. Záujem o obrancu, kto-
rý je aj v reprezentačnom hľadáčiku, síce
prejavila aj Nitra, no najväčšie šance sa
dávajú práve Slovanu. Pravda, platí to
len v prípade, že Liptáci skončia v lige na
9. mieste, nepostúpia do play-off, a ani
im nebude hroziť  boj o záchranu! (mm)

Majster už

prvý nebude
ĽADOVÝ HOKEJ
Nedeľňajšia prehra so Zvolenom defi-
nitívne rozhodla, že hokejisti Slovana
už nemôžu byť po základnej časti naj-
vyššej súťaže prví... Podľa ich výkonov
v tejto časti súťaže to nie je žadne pre-
kvapenie, fanúšikovia skôr trpnú, aby
sa belasí dostali aspoň do osmičky pre
play-off. 
Po utorňajšom stretnutí v Košiciach a piat-
kovom doma s Trenčínom (skončili sa po
našich uzávierkach) nasleduje teraz olym-
pijská prestávka a po nej sa dohrajú zvyš-
né štyri kolá, ktoré definitívne rozhodnú o
tom, či sa slovanistom podarí prebojovať
aspoň do elitnej štvorky. Ak by to nevyšlo,
je viac ako pradepodobné, že v jednotli-
vých súbojoch play-off bude posledný
majster hrať prípadné rozhodujúce zápasy
na súperových klziskách. (mm)

Sťahovanie

do Trnavy
FUTBAL
Keďže Tehelné pole je pred rekon-
štrukciou, novým domovským stán-
kom slovenskej futbalovej reprezentá-
cie bude na dva roky Trnava. 
Práve „železný chrám“ Antona Malatin-
ského bude namiesto štadióna bratislav-
ského Slovana dejiskom stretnutí kvalifi-
kácie o postup na ME 2008. A o čo všet-
ko prišla Bratislava? V prvom rade o bra-
tovražedný súboj s Českom, o odvetu za
septembrových 2:0 s Nemeckom, o zaují-
mavé súboje s Ostrovanmi (Írsko - na
čele s Duffom, Wales - starý známy Hart-
son z Celticu či Bellamy), o Cyprus a o
San Marino. No a keďže reprezentačná
dvadsaťjednotka hráva už pravidelne
svoje zápasy v Senci, Bratislavu čaká od
leta nútený kvalifikačný pôst... (mm)

Inter musí

o play-off

zabojovať!
BASKETBAL
Tri body chýbali basketbalistom Inte-
ru k tomu, aby si už v predstihu zabez-
pečili postup do play-off najvyššej
súťaže mužov. Nepodarilo sa, no žlto-
čierni nemusia smútiť. 
Znamená to totiž, že o postup do play-off
zabojujú v skupine o 7.-10. miesto, z kto-
rej sa medzi najlepšiu osmičku dostanú
dva tímy. Rozhodne sa tak medzi trojicou
Inter, Levice, Komárno, ktorú momentál-
ne delí jediný bod (posledná Prievidza
má výraznú stratu). (mm)

Nový šport

hľadá hráčov
LAKROS
Pred piatimi rokmi sa dostal do Brati-
sloavy nový šport - lakros.  Zaslúžil sa
o to Mark Lichtner, ktorý o dva roky
neskôr založil aj prvý klub - Tricksters
Lacross Team. 
Na začiatku mal päť hráčov, dnes sa ich
počet blíži k dvadsiatke a všetci veria, že
sa bude stále zvyšovať. Pred necelými
dvoma rokmi založili Dunajskú lakrosovú
konferenciu, ktorej cieľom bolo hrať
medzinárodnú lakrosovú ligu v celom du-
najskom regióne. Keďže nie všetky tímy
majú zodpovedajúci počet hráčov, hrá sa
na netradičnejšom lakrosovom ihrisku pri
piatich hráčoch na oboch stranách. 
Podstatou lakrosu je snaha dopraviť malú
loptičku do bránok. Hráči loptu nosia a
chytajú pomocou kapsy z pevnej sieťovi-
ny upevnenej na konci lakrosovej palice -
lakrosky. Pravidlá a spôsob hry sú podob-
né hokejovým. 
Kto má záujem o tento šport, trénigy sú v
Základnej škole v Ružovej doline, každý
pondelok a štvrtok od 19.00 do 21.00 h.
Počas leta sa trénuje v Areáli netradičných
športov na Nevädzove ulici. Viac o lakro-
se je možné dozvedieť sa na internetovej
adrese www.lacrosse.sk (mm)

Futbalisti

do Slovnaftu
FUTBAL
Klub športov Slovnaft má za sebou
osemnásť ročníkov halového turnaja o
Pohár Slovnaftu a na predĺžený
víkend 17.-19. február 2006 pripravu-
je už 19. ročník. 
Hrá sa podľa pravidiel halového futbalu,
nastúpiť môžu futbalisti bez vekového
obmedzenia, štartovné je 2000 Sk. Počet
futbalistov v družstve je desať, hrajú šty-
ria plus brankár. Záujemcovia sa môžu
prihlásiť na čísle 0905 646 054, najne-
skôr do 4. februára. (mm)

Slovanisti nemyslia len na samotný

postup, do I. ligy chcú ísť z prvej priečky

FUTBAL
Futbalisti Artmedie majú naponáhlo.
Už o pár dní ich v šestnásťfinále Pohá-
ra UEFAčaká Levski Sofia (15. februá-
ra), a tak kým ostatné slovenské muž-
stvá v najväčších mrazoch iba prechá-
dzali z hrubej prípravy na hernú, Petr-
žalčania práve v nedávnych dňoch
absolvovali zaťažkávacie zápasové
skúšky.
Prípravný duel v Duisburgu (0:0!) a
následný domáci s Dózsou Újpest vniesli
viac svetla do kádra trénera Vladimíra
Weissa, prípadne vyriešili niekoľko hráč-
skych otáznikov. Definitívne padol prí-
chod zlínskeho Kroču. „Je to vysoký fut-
balista, dobre hlavičkujúci, ale my už
takýto typ máme v Staňovi.“ Prezradil
dôvod neangažovania českého futbalistu
Vladimír Weiss. Druhým dôvodom bola

aj údajná vysoká cena, ktorú pýtali funk-
cionári Zlína za obrancu, ktorý má ďale-
ko aj do českej reprezentácie - 15 milió-
nov Sk - zatiaľ čo spoza Starého mosta sa
objavila informácia o cifre 8 miliónov
korún...
Po odchodoch Borbélyho, Kozáka, Ďuri-
cu a Vaščáka sa prebudováva aj celá
Artmedia. Z nových hráčov sa zatiaľ naj-
viac darilo Sninskému: „Hral výborne v
Duisburgu, darilo sa mu aj doma s
Dózsou. Kubala, ktorý má nahradiť
Kozáka, sa ešte musí zžiť so spoluhráčmi,
Čišovský sa zatiaľ viac sústredil na
defenzívu,“ prezradil Vladimír Weiss.
Pred dvojzápasom s Levski Sofia si však
musí prichystať variant bez Sninského a
Čišovského, pretože títo dvaja už nastúpi-
li v tohtoročných pohároch (za Grodzisk
a Žilinu), a reglement UEFAhovorí jasne:

Jeden ročník - jeden klub! Vladimír
Weiss síce ešte pripustil, že do kádra by
prijal jedného futbalistu (Brazílčan Jeffer-
son  ho veľmi nepresvedčil), no manažér
Petr Kašpar naznačil, že Petržalčania
začnú jar so súčasným kádrom.
V súvislosti s domácim stretnutím proti
Levski je zaujímavý záujem Bulharov o
dejisko zápasu. Tak trochu so smútkom
totiž prijali informáciu, že sa bude hrať na
Tehelnom poli a nie vo Viedni... „Vše-
obecne sa predpokladá, že na Tehelnom
poli bude v polovici februára náročný,
tvrdý terén, ktorý bude viac vyhovovať
bojovnejšiemu slovenskému mužstvu.
Naši hráči by preto radšej prijali vyhrie-
vaný trávnik, kde by sa mohli prejaviť ich
technické prednosti,“ tvrdí jeden z bul-
harských novinárov, ktorý pozorne sledu-
je Artmediu. (mm)

AKCIA POTRVÁ DO 28. 2. 2006  A VZŤAHUJE SA NA AUTOMOBILY IGNIS A 

Auto-Ideal Servis Vám prostredníctvom CAC LEASING !

Ponuka platí iba v predajni  AUTO-IDEAL SERVIS 
a iba na vozidlá zo skladu (do vyčerpania zásob)
Stará Vajnorská č. 29, 831 04 Bratislava, 
mobil predaj: 0903 416 333, 0903 650 154
02/44 46 23 14, www.suzuki-bratislava.sk

Kto za Vás zaplatí havarijnú poistku?
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Opäť sa blíži

Bratislavský bál

v Redute
PLES
Fašiangy v Bratislave sa nesú v zname-
ní bálov a plesov, ktoré sa snažia oživiť
kultúrno-spoločenskú históriu niek-
dajších slávnych bálov v Bratislave.
Jedným z nich je i Bratislavský bál, ktorý
sa uskutoční 18. februára v Redute. Bál
je významným spoločenským podujatím,
so snahou vyzdvihnúť bratislavské špeci-
fiká, mestský folklór a priniesť výnimoč-
ný kultúrny zážitok. 
Po tretí rok sa bude na bále odovzdávať
Cena Júliusa Satinského Bratislavská
čučoriedka, ktorou sa organizátori  sna-
žia pozdvihnúť osobitosť, charakter a tra-
díciu Bratislavy. Odborná porota udeľuje
ocenenie v dvoch kategóriách - v kategó-
rii osobnosť a v kategórii idea.
K osobitej bálovej atmosfére patrí úvod-
né predtancovanie členov Tanečnej školy
Jagermajster, uvedenie mladých dám a
pánov do spoločnosti, polnočné prekva-
penie s polnočnými novinami a, samo-
zrejme, originálna gastronómia. O kul-
túrny zážitok sa postará Gustáv Brom
Big Band pod vedením Vlada Valoviča,
Ondrej Havelka a jeho Melody Makers,
BB Band Dixieland & Jazz Band, Funny
Fellows a sólisti Zuzana Haasová a Juraj
Durdiak, Fragile, DJ Gajo Kuruc a ďalší,
ktorí vám zahrajú do tanca i na počúva-
nie. Hviezdou večera bude isto slovenská
Zlatá slávica Zuzana Smatanová. (re)

Obyčajné

zázraky 

Fera Liptáka
VÝSTAVA
Cyklus výstav Návšteva v ateliéri pri-
bližuje návštevníkom Medzinárod-
ného domu umenia pre deti - Bibiany
svet a život súčasných slovenských
výtvarníkov. Cieľom výstav je hravým
a neobvyklým spôsobom predstaviť
umelcov a súčasne ponúknuť pohľad
na rôzne techniky a spôsoby tvorby,
zobrazovania i vnímania sveta. Aktu-
álna výstava je venovaná tvorbe a
svetu Františka Liptáka. 
Maľby Fera Liptáka sú charakteristické a
zaujímavé hlavne vďaka autorovej záľu-
be či poetike každodennosti. Na svojich
obrazoch sa pohráva s každodennými
činnosťami, ale i s „doslovným prekla-
dom“ slovných metafor do obrazu. Hlav-
ným hrdinom je zväčša charakteristický
červený človiečik s veľkou hlavou, v kto-
rom by sa mohol nájsť každý z nás. Lip-
tákove obrázky prinášajú ľudí obklope-
ných každodennosťou a predsa sú niekde
na pomedzí reality a zázraku. Výstava v
Bibiane potrvá do 9. apríla. (mš)

Lipa bude

spievať Lasicu

v Astorke
HUDBA
Peter Lipa zaspieva piesne Milana
Lasicu v Divadle Astorka 4.2.o 19.00 h.
Bude to v poradí tretí koncert Brati-
slavského JAZZ klubu. Peter Lipa so
svojím Bandom, ktorý tvoria hudobní-
ci  spolupracujúci s P. Lipom už desať
rokov (Juraj Tatár, Marcel Buntaj,
Martin Gašpar, Michal Žáček) sa po-
starajú o kvalitný hudobný zážitok.
Na svoje si prídu milovníci elektroniky,
ale aj fanúšikovia akustickej hudby.
Milan Lasica napriek tomu, že je vše-
obecne známy najmä ako predstaviteľ
autorského divadla, sa nikdy netajil svo-
jou láskou k hudbe. V posledných dvoch
rokoch napísal pätnásť nových piesňo-
vých textov, ktoré pri čítaní poskytujú
ukážku typicky lasicovského pohľadu na
veci medzi nebom a zemou s nemalou
dávkou sebaironizujúceho humoru. Po
dlhoročnej viac-menej príležitostnej
autorsko-interpretačnej spolupráci, po-
skytol Milan Lasica tieto texty na zhu-
dobnenie a realizáciu spevákovi a auto-
rovi, s ktorým má okrem generačnej prí-
buznosti aj spoločné hudobné korene.
Peter Lipa sa u nás stal známy aj vďaka
vynikajúcim textom Milana Lasicu, spo-
meňme len piesne Podobnosť čisto
náhodná, Prosperita alebo Balada o šty-
roch koňoch. Vstupné je 180 korún.

Koncert 

na podporu

chorých detí
HUDBA
Občianske združenie Klub Detskej
Nádeje (KDN) sa už osem rokov snaží
pomáhať deťom liečeným v Detskej
fakultnej nemocnici s poliklinikou v
Bratislave na Kramároch. Pomoc spo-
číva v pravidelných návštevách jedno-
tlivých oddelení (onkologické, neuro-
logické, kardiologické, psychiatrické,
I. a II. detská klinika), počas ktorých
spríjemňujú deťom fyzicky aj psychic-
ky náročnú liečbu. 
Členovia KDN poskytujú deťom emo-
cionálnu podporu vo forme hier, rozho-
vorov a rôznych kreatívnych aktivít. Na
tieto činnosti však potrebujú financie.
Jedným zo zdrojov ich získania je bene-
fičný koncert v PKO, ktorý v spolupráci
s BKIS bude 22. februára od 18.00 h.
Návštevníci koncertu si určite prídu na
svoje po hudobnej aj relaxačnej stránke
pretože na ňom vystúpia také stálice slo-
venskej hudobnej scény, ako sú kapely
OBD, Para, Puding pani Elvisovej, Cli-
ché, Lady Kazoo a Čisté tvary. Príďte,
zabavte sa a pomôžte. (dš)

Klingenfeldt oslavuje v Aréne šesťdesiatku
DIVADLO
Rodinná slávnosť môže mať rôzne
podoby. Na oslave šesťdesiatky úspeš-
ného, solventného a dobre vyzerajúceho
muža, otca rozvetvenej rodiny Klingen-
feldt-Hansenovcov, sa pred očami
hosťujúcej rodiny ako čierny sliz rozle-
je tajomstvo, ktoré zožiera duše potom-
kov prešediveného pána Helgeho. Hra
Rodinná slávnosť inscenovaná v Divad-
le Aréna je o probléme sexuálneho
zneužívania detí.
Pri prvom prípitku na oslavu otcových na-
rodením je pri stole pokoj a pohoda. Pri
tom druhom sa však zodvihne syn Chris-
tian a detailne opíše svojim blízkym scénu
kúpania, pri ktorom otec obidve dvojičky,
Christiana a jeho nežijúcu sestru Lindu,

sexuálne zneužíval. Matka bola svedkom.
Ešte niekoľko hodín sa členovia rodiny
môžu tváriť, že Christian je prepracovaný.
Nakoniec však musia prijať fakt, že Helge
je zvrátený muž a vrah svojich detí. 
Téma hercom poskytuje široký priestor a
neobmedzené možnosti na spektrum po-
ňatia svojich postáv, tak ako sa rozhodnú
oni sami. Richard Stanke ako Christian
vystupňoval svoje šialenstvo do krajnosti,
nezaprel v sebe dramatickosť a schopnosť
prežiť svoju postavu a jej hlboké zúfalstvo.
Vygradoval najmä Christianovu neschop-
nosť v živote napredovať, či nadväzovať
vzťahy so ženami. Jeho mladší brat
Michael v podaní Dušana Cinkotu sa mu
stal v hre partnerom, nezrelým mužom,
pre ktorého sú jedinou životnou motiváci-

ou sexuálne vzťahy so ženami bez ohľadu
na vek či postavenie. Sestra Linda už
neprehovorí, lebo spáchala samovraždu.
Spolu s predstaviteľom Helgeho Jurajom
Kukurom tvorí táto trojica hercov hlavnú
zostavu, na ktorej je postavená réžia Mar-
tina Čičváka. Nemenej dôležité, z hľadiska
hlavných predstaviteľov však zatienené, sú
aj úlohy ďalších členov rodiny v podaní
Zuzany Cigánovej, Zuzany Frenglovej,
Henriety Mickovičovej, Nade Kotršovej,
Petra Bzdúcha a iných. 
Rodinnú slávnosť podľa kultového dán-
skeho  filmu Mogensa Rukova a Thomasa
Vinterberga pre divadlo adaptoval Bo Hr.
Hansen. Inscenácia vznikla v spolupráci
Divadla Aréna a pražského Činoherného
klubu. Dáša Šebanová

Šarmantná Dolly si podmaňuje Novú scénu
DIVADLO
Scéna, keď Barbra Streisand schádza
po schodoch obľúbenej kaviarne medzi
mužov, čašníkov, ktorí jej robili spoloč-
nosť v lepších časoch a ona sa k nim
vracia za zvukov piesne Hello, Dolly, je
nezabudnuteľná. Hollywoodska verzia
slávneho muzikálu Jerry Hermana a
Michaela Stewarta sa stretla so strhu-
júcim úspechom. Prešlo štyridsať
rokov a po schodoch noblesnej kaviar-
ne schádza česká pophviezda Helena
Vondráčková. Adivadlo Nová scéna má
v repertoári ďalší muzikál.
O čo vlastne ide? Dolly musí byť nesmier-
ne šarmantná. Musí sa dobre hýbať, skve-
le spievať, viesť brilantné dialógy a oplý-
vať schopnosťou presvedčiť ľudí, že to, čo
im navrhuje ona, je oveľa lepšie ako to, čo

si želajú oni. Dnes už môže mať ktokoľ-
vek akékoľvek výhrady voči Helene Von-
dráčkovej, nikto však nezapochybuje o
tom, že táto dáma sa hýbať vie, tancovala
a tancuje vždy výborne, a zrelosť veku len
pridá na vierohodnosti jej Dolly. O speve
niet pochýb. Alternantka Helena Krajčio-
vá spĺňa prvé dva predpoklady a jej Dolly
má pred sebou ešte aj dlhú budúcnosť. V
poradí treťou Dolly na divadelnej scéne je
Helena Hittnerová, ktorá takisto neuberá
Dolly z jej šarmu. Režisérovi Milanovi
Lasicovi teda už nezostávalo nič iné, len
obsadiť do ďalších úloh hercov, ktorí
budú ťahákom pre diváka, vedia spievať a
tancovať, a budú madam Dolly úspešne
kontrovať v jej schopnosti robiť ľudí
šťastnými za každých okolností. Na
Novej scéne sa v muzikáli Hello, Dolly

stretli moderátori, herci, tanečníci viace-
rých bratislavských divadiel. 
Texty ľahkého konverzačného príbehu o
manželskej dohadzovačke a dáme, ktorá
má firmu na všetky neočakávané okol-
nosti spoločenského života, preložila
Danica Haláková, Ján Štrasser prebásnil
texty piesní, o kostýmy sa postaral Milan
Čorba a choreografie sa ujala Šárka
Ondrišová a Ján Hromada. Scénu pripra-
vil Juraj Fábry. A to je zhruba zostava,
ktorá do divadla Nová scéna priniesla
láskavý príbeh o hľadaní partnerského
šťastia a aj nachádzaní tepla ľudskej
dlane. Takže - či ste už sami, alebo vám
po boku bude sedieť partner, ktorého vám
dohodila Dolly Leviová, zájdite nazrieť
do jej kuchyne na Novú scénu. Nebude to
premárnený večer. Dáša Šebanová

V hre Rodinná slávnosť stvárnili dve z troch hlavných úloh Richard Stanke a Juraj Kukura. FOTO - OLEG VOJTÍŠEK 
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HOKEJ
�EXTRALIGA mužov
Piatok 3. februára
Slovan Bratislava - Trenčín (18.30)

STOLNÝ TENIS
�EXTRALIGA mužov
Štvrtok 2. februára, ŠH Rača
Mostex Rača - ŠKST Bratislava (16.00)

VOLEJBAL
�Stredoeurópska liga žien 
MEVZA Champions Cup (MCC)
Štvrtok 2. februára, ŠH Mladosť
Slávia UK SLSP Bratislava - Senica (17.00)

BASKETBAL
�EXTRALIGA mužov
Sobota 4. februára, Pasienky
Inter Bratislava - Prievidza (18.00)

FUTSAL
�1. Slovenská liga
Piatok 3. februára, ŠH Mladosť
Karpatia Juniors - Dubnica (18.20), Across
Pinerola - MIMA Trnava (20.15)
�2. Slovenská liga
Sobota 4. februára, ŠH Mladosť
Likra Slovakia - Relax (15.00), Jost 04 -
Baraberi (16.30), Jozef Tiso - 4FSC Insta
(17.50), L.M.H. Team - Minimax (19.10)
Nedeľa 5. februára, ŠH Mladosť
Slov-matic FOFO B - Across Pinerola B
(14.00), Pohotovosť - Zemáci (15.20),
Semic B - Danubit (16.40)
Utorok 7. februára, ŠH Mladosť
Pohotovosť - Slov-matic FOFO B (19.30)
�1. Bratislavská liga A
Sobota 4. februára, ŠH Mladosť
Akademik - Semic C (12.50), Tre Kronor -
Emtrikve (20.40)
Sobota 4. februára, ŠH PKO
Dopravoprojekt - Microcom Team (10.10),
Torpedo - Tv Comurricanes (11.00), Satc -
Bells (12.00), Čekan Mekenroff - Torpedo
(12.50 - dohrávka), Ružinov - Ostinského
(14.30), Palma - Budweiser (15.20), Kar-
lovka 1983 - Elza Lions (17.00), Gurmáni -
ujeri (18.00)
�1. Bratislavská liga B
Sobota 4. februára, ŠH Mladosť
Danubit B - Paraboys Šamorín  (10.10),
4Fsc Insta  B - Rendez (11.00 - dohrávka),
Pitón Šamorín - Leo Stars (12.00)
Sobota 4. februára, ŠH PKO
VÚB - Slov-matic FOFO C (13.40), KPSF
92 - Admiral Gfw (16.10),
Nedeľa 5. februára, ŠH Mladosť
AK 47 - Alžbetka (17.50), Račiansky
Výber - Krátky Proces (18.40), Rendez -
Karpatia Juniors B (19.30), Cataluna - 4Fsc
Insta B (20.20), Minimax B - Attack Šamo-
rín (21.10)

�2. Bratislavská liga
Sobota 4. februára, ŠH Prokofievova
A-skupina: Klinger - Silver (10.40), Fla-
mengo - Bôrik (12.30), Dynamo Energia -
Bells B (14.10), Ex Rapid - Severka (15.00),
Celtic - Zberba PDA Úderu B (16.00), Vine-
rum Plumbum - Kofola Ž (16.50), MFP -
King Kongs (17.40), Sokol - Tornádo (18.30)
C-skupina: Kozmos - PDA Úderu B (8.00),
Indepediente - Inter (9.00), Horstrans -
Nepočujúci (9.50), Jokerit - Engerau  97
(11.30), Respo - Rosenheim 04 (13.20)
Nedeľa 5. februára, ŠH Prokofievova
A-skupina: Franco - Everton (8.00)
B-skupina: Rusovce - Corer (8.00), Red
Devils - MO Slovakia (9.00), JVP -yeny
(9.50), Surprise 04 - Cuba Libre (10.40), Slo-
van TP - Staré Mesto (11.30), Salamander
Pitralon  - Senator Palace (12.30), Komáre -
Cataluna B (14.10), FK Šport - Krátky Pro-
ces (15.00)
C-skupina: Baducciemerhoidi - Semic D
(13.20), Vinohrady - Slov-matic FOFO
juniori (16.00)

PLÁVANIE
PRE VEREJNOSŤ

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

SAUNOVANIE
PRE VEREJNOSŤ

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

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

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

KORČUĽOVANIE
PRE VEREJNOSŤ 

�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

�4.2. - Mizantrop
�5.2. - Cyrano z Bergeracu
�7.2. - O myšiach a ľuďoch
�8.2. - Chrobák v hlave
�9.2. - Stratégie a rozmary, predpremiéra
10.2. o 10.00 - Stratégie a rozmary, verejná
generálka
�11.2. - Stratégie a rozmary, premiéra

MALÁ SCÉNA - 19.00
�4.2. - Posledná cigara - premiéra
�7.2. - S vylúčením verejnosti
�8.2. - Scény z manželského života
�9.2. - Stoličky
�10.2. - Riaditelia
�11.2. - Chvála bláznovstva

OPERAA BALET SND - 19.00
�4.2. - Korzár
�6.2. - Veselá vdova
�7.2. - Bohéma
�8.2. - Spartakus
�9.2. - Carmen
�10.2. - Sylfida
�11.2. - Rusalka

NOVÁ SCÉNA - 19.00
�4.2. - Rebelové
�7.2. - Boleslav Polívka
�8., 9., 10. 2. - Hello Dolly
�11.2. o 15.00 a 19.00 - Hello Dolly

DIVADLO WEST - 19.00
�10.2. - Piť alebo byť fit

DIVADLO ASTORKA - 19.00
� 4.2. - Lipa spieva Lasicu, Bratislavský
Jazz Club 3
�7.2. - Smajlíci
�8.2. - Klárine vzťahy
�9.2. - Pred odchodom na odpočinok
�10.2. - Na koho to slovo padne
�10.2. - Tichý dom, divadelný klub Trezor
�11.2. - Smajlíci

DIVADLO STOKA
�6.2. o 19.30 -  Blues, koncert v krčme
�10.2. o 20.00 - Fosílie, predstavenie Zdru-
ženia MED

DIVADLO WÜSTENROT - 19.00
�10.2. - Carmen

DIVADLO a.ha, Školská 14 - 19.00
�6.2. - Sneh
�7.2. - džezový koncert Danušky Daniško-
vej
Štud. divadlo ÍVERY, Školská 14 - 19.00
�9.2. - Hra na Zuzanku

Radošinské naivné divadlo - 19.00
�10.2. - Desatoro - 1. premiéra
�11.2. - Desatoro - 2. premiéra

Divadlo SKRAT, Nám. SNP 12 - 20.00
�6.2. - Paranoja
�9.2. - Morča

Dom kultúry Zrkadlový háj
�11.2. o 19.00 Prameň, divadlo ATak,

1. premiéra
�12.2. o 19.00 Prameň, 1. premiéra

PODUJATIA PRE DETI
DIVADLO LUDUS

�7.2. o 9.00 a 10.30- Robinson, Spoločens-
ká sála PKO
�7.2. o 8.45 a 10.00 - Malý princ, Malá sála
PKO

Bibiana - Medzinárodný dom
umenia pre deti

�7.2. o 10.00 - Tichá pošta, tvorivé dielne k
výstave Deti ticha
� 7.2. o 14.00 - Janko Polienko, predstave-
nie na motívy slovenskej ľudovej rozprávky
�8.2. o 10.00 - Janko Polienko
�9.2. o 14.00 - Janko Polienko

BBD - Bratislavské bábkové divadlo
�4. 2. o 14.30 - O Popoluške
�5. 2. o 10.00 a 14.30 - O Popoluške
�10. 2. o 10.00 - Astík a Obík, verejná gene-
rálka
�10.2. o 18.00 - Astík a Obík, premiéra
�11. 2. o 14.30 - Astík a Obík
�12. 2. o 10.00 a 14.30 - Astík a Obík

Dom kultúry Zrkadlový háj
5.2. o 16.00 - Ako Kubo našiel poklad, báb-
kové predstavenie v podaní manželov Stra-
žanových ml.

KONCERTY
� 6., 13., 20. a 27.2 od 19.00 do 22.30. -
Vlado Vizár Jazz Quartet (V. Vizár, A.Šebo,
J. Babič, P. Jankech), reštaurácia Vega Des-
tination, Malý trh,
�16.2. o 20.30 Peter Lipa + Marcel Buntaj,
Martin Gašpar, Michal Žáček, Juraj Tatár,
klub Mejdan, Trnavské Mýto, Šancová 112
� 8. 2. o 19.00 - Vychádzajúce hviezdy,
cyklus koncertov mladých umelcov, Ladi-
slav Fančovič - klavír, Hudobný salón
Zichyho paláca, Ventúrska 9
� 10.2. o 19.00 - Rara Avis & Deaf Dumb,
koncert v Music Clube, Dom kultúry Lúky,
Vígľašská 1

BÁLY, PLESY
�3.2. o 19.00 - Fašiangový maškarný ples,
Dom kultúry Zrkadlový háj, do tanca a na
počúvanie hrá Senzus, vstupné 700 Sk
� 4.2. o 19.00 Fašiangový maškarný ples,
Dom kultúry Zrkadlový háj, do tanca a na
počúvanie hrá Kmeťo Band, vstupné 700 Sk
�10.2. o 19.00 - 1. reprezentačný ples Evan-
jelického lýcea, Dom kultúry Zrkadlový háj,
pri príležitosti 400 výročia založenia a 15.
výročia znovuotvorenia Evanjelického lýcea,
účinkujú Gajlik Band, folklórny súbor Eko-
nóm, Kmeťo Band, vstupné 800 Sk
�18.2. o 19.30 - Bratislavský bál, Reduta

VÝSTAVY
�Cleopatra Muchová, Sny piesočnej ženy,
Uniqua Galéria pod hradom, Zámocká 4,
(C. Muchová (1980) vyštudovala Školu úžit-
kového výtvarníctva Josefa Vydru v Brati-
slave. Keďže ju neprijali na VŠVU, vybrala
sa do Izraela. Vyskúšala si ťažkú prácu u
farmárov v púšti, kde si brávala ceruzky a
maľovala. kultura@ba-noviny.sk

najbližšie vyjdú 9. 2.

DOUČOVANIE
všetkých predmetov ZŠ a SŠ

PRÍPRAVA NA 
PRIJÍMACIE POHOVORY 

na gymnázia, SŠ, VŠ: 
ekonómia, manažment, právo

JAZYKOVÉ KURZY
pre rodičov aj s deťmi

slovenčina pre cudzincov
slovak language for foreigners

Priestory materskej škôlky na 
Ušiakovej 1, Dúbravka

0903 589 598 
freedu@freedu.sk

NOVÉ 
VZDELÁVACIE  

CENTRUM 
V DÚBRAVKE
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Každý týždeň 
v poštových schránkach 
bratislavských domácností.

Stále aktuálnejšie
a podrobnejšie
informácie o meste.

www.bratislavskenoviny.sk


