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Staré Mesto

si nevie poradiť

s porušovateľmi

nariadenia
STARÉ MESTO
O porušovaní staromestského všeo-
becne záväzného nariadenia o pešej
zóne sme informovali už niekoľko-
krát. Ešte koncom apríla sme upozor-
nili, že podľa platného nariadenia na
severnej strane Hviezdoslavovho
námestia musí byť zachovaný prechod
pre peších medzi fasádami domov a
exteriérovým sedením minimálne 200
cm. Prevádzkovatelia kaviarní a reš-
taurácii v tejto časti námestia však
tento predpis nerešpektujú a samo-
správa Starého Mesta si s nimi zatiaľ
nedokázala poradiť.
Jediným riešením, ako zabezpečiť súlad s
platným predpisom mestskej časti, je pre-
sun exteriérových sedení na predpísanú
vzdialenosť od fasády. K tomu však pre-
vádzky, ktoré nariadenie porušujú, nepri-
stúpili. Naopak, aj prevádzky, ktoré v
apríli a začiatkom mája mali sedenia v
stanovenom odstupe, ich postupne presu-
nuli k fasáde domov. Kým koncom apríla
porušovala nariadenie o pešej zóne jediná
prevádzka, dnes možno konštatovať, že
ho porušujú všetky. A samospráva mest-
skej časti namiesto toho, aby nechala
sedenia na náklady prevádzkovateľov
odsunúť od fasád domov, porušovanie
vlastného nariadenia toleruje. Poslanci
staromestského zastupiteľstva dokonca
na žiadosť prevádzkovateľov reštaurácií a
kaviarní zmenili nariadenie mestskej časti
a s účinnosťou od 1. januára 2007 klauzu-
lu o odstupe do fasády radšej zrušili. 
Podobná situácia je aj na časti Laurinskej
ulice medzi Nedbalovou a Uršulínskou
ulicou. Aj tu platí povinnosť prevádzko-
vateľov exteriérových sedení umiestniť
ich vo vzdialenosti 125 cm fasády domu
a tak zabezpečiť voľný priestor pre chod-
cov. Spočiatku to rešpektovali prevádz-
kovatelia všetkých tunajších exteriéro-
vých sedení, neskôr sa jedno ocitlo hneď
na fasáde a tak je to vlastne až doteraz.
Zrejme nie je náhoda, že prevádzkovate-
ľom je tá istá osoba, ktorá prevádzkuje
exteriérové sedenie na Hviezdoslavovom
námestí. Lenže v prípade Laurinskej ulice
neboli staromestskí poslanci takí veľko-
rysí a klauzulu o odstupe od fasády k
januáru 2007 nezrušili. Letné sedenie
Café Studio je v rozpore s platným pred-
pisom a jeho majiteľ navyše často parku-
je terénne auto hneď vedľa sedenia, takže
fakticky zaberá polovicu ulice.
Niekto by mohol namietať, že v Starom
Meste sú aj vážnejšie problémy, načo sa
zaoberáme takýmito taľafatkami. Ak
však miestna samospráva toleruje takéto
porušovanie vlastných predpisov, kde je
napísané, že vážnejšie prehrešky tolero-
vať nebude? Možno ich aj toleruje, len
ich zatiaľ občania nevidia alebo o nich
nevedia. Radoslav Števčík

O pozemkoch

na nábreží 

sa rozhodne

28. septembra
PETRŽALKA
Na bratislavskom magistráte minulú
stredu zasadala komisia zložená z
poslancov mestského zastupiteľstva,
aby otvorila doručené obálky s cenový-
mi ponukami na kúpu lukratívnych
pozemkov v Petržalke. 
Ide o pozemky v lokalite medzi Starým
mostom, Kočánkovou, Klokočovou a
Einsteinovou ulicou s celkovou rozlohou
takmer desať hektárov. Navrhovaná mini-
málna kúpna cena pozemkov bola 8000
korún za štvorcový meter. 
Komisia zasadala za účasti zástupcov
všetkých spoločností, ktoré doručili svoje
ponuky. Išlo o štyri spoločnosti - HB Rea-
vis Management, ERSTE SAVM, BP
Enterprise a Menolli. Každá spoločnosť
zložila predpísanú zábezpeku vo výške
10 percent z minimálnej kúpnej ceny.
Pripomeňme, že o pozemky pôvodne
prejavili záujem aj tri veľké spoločnosti
- J&T Real Estate, Penta Investments a
Sekyra Group. Podľa obchodného re-
gistra sídli spoločnosť ERSTE SAVM
na Križkovej ulici 9 v Bratislave, teda na
tej istej adrese ako Penta Investments, a
Pentu aj v ponukovom konaní zastupo-
vala. Spoločnosť Menolli, ktorá bola
založená iba 19. augusta tohto roka, sídli
na Dúbravskej ceste číslo 4 v Bratislave.
Najväčšou záhadou je spoločnosť BP
Enterprise so sídlom na Myslenickej
ulici 36 v Pezinku. J&T Real Estate sa
podľa hovorcu spoločnosti Maroša Sý-
koru na tomto ponukovom konaní nezú-
častnila.
Komisia po zasadnutí konštatovala, že
jedna z ponúk vykazuje administratívne
a technické nedostatky, preto odporúčala
mestskému zastupiteľstvu, aby na roko-
vaní 28. septembra zvolilo jedno z alter-
natívnych riešení: buď otvoriť všetky
doručené obálky a vyhodnotiť cenové
ponuky, alebo vylúčiť spornú ponuku a
ostatné tri cenové ponuky vyhodnotiť,
alebo zrušiť ponukové konanie a rozhod-
núť o ďalšom postupe.
Podľa nášho zdroja ponukou, ktorá mala
spomenuté nedostatky, bola ponuka HB
Reavis Management. Nedostatky spočí-
vali v tom, že ponuku netvoril list v zale-
penej obálke, ale samotný list, a namies-
to obálky bol opečiatkovaný list.
Územie ponúkané na predaj je súčasťou
celomestského centra Petržalka, ktoré by
malo byť vybudované v najbližších
rokoch v súlade s územným plánom zó-
ny, schváleným na rokovaní mestského
zastupiteľstva 6. júla tohto roka. Ten
rieši novú koncepciu využitia tohto
lukratívneho územia. Mali by tu byť
bytové domy, administratívne objekty,
zariadenia obchodu, služieb, kultúry,
športu a podobne, ako aj centrálny mest-
ský park. (juh)

Dopravné zápchy na Karloveskej ulici si po týždni vyžiadali zmenu dopravy. FOTO - Robert Lattacher

KARLOVA VES
Kvôli značným zápcham, ktoré sa
počas prvého týždňa po prázdninách
začali vytvárať v Karlovej Vsi, sa
magistrát spolu s dopravným inšpek-
torátom a mestskou časťou rozhodol
zmeniť organizáciu dopravy v tejto
lokalite.
Od pondelka 11. septembra platia
dopravné zmeny, ktoré majú najmä v
rannej a popoludňajšej špičke uvoľniť
hlavné cestné ťahy a umožniť plynulejšiu
jazdu a obsluhu aj prostriedkom mestskej
hromadnej dopravy. 
Na križovatke Botanická - čerpacia stani-
ca OMV platí v smere od Mlynskej doli-
ny zákaz odbočenia vľavo cez električ-

kovú trať. Z tejto čerpacej stanice sa zas
nesmie odbočiť vľavo. Priechod pre
chodcov cez Botanickú na zastávku elek-
tričiek majú riadiť policajti, ktorí budú v
celej oblasti usmerňovať dopravu v ran-
nej špičke od siedmej do deviatej hodiny. 
Zákaz odbočenia k čerpacej stanici Shell
v smere od Jurigovho námestia na križo-
vatke Karloveskej s Molecovou má
zrýchliť jazdu električiek prichádzajú-
cich z Dúbravky a Karlovej Vsi. Zároveň
umožňuje vodičom, odbočujúcim vpravo
z Molecovej na Karloveskú, jazdu v
dvoch pruhoch.
Kvôli výstavbe tunela Sitiny cestuje v
súčasnosti cez Karlovu Ves v rannej špič-
ke do centra mesta o 500 až 800 áut viac,

ako sa predpokladá po dokončení tunela
v polovici budúceho roku. 
Intenzívne zápchy v Karlovej Vsi spôso-
buje preplnená Botanická ulica, po ktorej
v tomto období prejde 3500 áut za hodi-
nu v špičke v oboch smeroch, čo je 120
percent jej reálnej kapacity. Skutočný
dopyt je až 4500 áut za hodinu. Botanic-
ká je v súčasnosti najzaťaženejšou
komunikáciou v meste s asi 1800 vozid-
lami za hodinu v špičke v jednom smere. 
Na úseku Dúbravka - Karlova Ves jazdí v
rannej špičke postupne za sebou až 35
vozidlových súprav električiek za hodi-
nu, čo je interval menej ako 2 minúty pri
rovnomernom grafikone dopravného
podniku. (rob)

Dopravné zmeny majú uvoľniť zápchy

Mesto aktívne rieši problémy v doprave
O prijatých zmenách v organizácii
dopravy v Karlovej Vsi a o opatre-
niach na ďalších kritických miestach,
kde sa vytvárajú dopravné zápchy,
sme sa pozhovárali s námestníkom
primátora Karolom KOLADOM.
- Cieľom týchto opatrení bolo sprejazd-
niť Karloveskú radiálu a Molecovu ulicu
tak, aby sa eliminovali ranné dopravné
zápchy. Z tohto dôvodu bude každý deň
od 7. do 9. hodiny, teda v rannej špičke,
križovatka Botanická usporiadaná tak, že
signalizácia bude vypnutá a bude tam
policajný dohľad. Po dopravnej špičke
bude cestná svetelná signalizácia opäť
zapnutá. Podotýkam, že potreba kapacity
na Botanickej ulici je 4500 - 5000 vozi-
diel za hodinu, pritom pri zapnutej cest-
nej svetelnej signalizácii je jej skutočná
priepustnosť maximálne 3500 vozidiel
za hodinu. Prijaté opatrenia by mali čias-

točne zvýšiť priepustnosť tejto komuni-
kácie. Riešením však bude až vybudova-
nie tretieho jazdného pruhu v lokalite
Karloveské rameno, ktorý by spojil
Botanickú ulicu s nájazdom na Most Laf-
ranconi. Je to komunikácia riadne pláno-
vaná v územnom pláne a existuje aj
dohoda so súkromným investorom o jej
vybudovaní.
Dopravné zápchy sa vytvárajú aj na
iných miestach, napríklad v Mlynskej
doline alebo na Poliankach. Aké opat-
renia prijímate v ich prípade?
- Ide o miesta, kde stavia Národná diaľ-
ničná spoločnosť. Pred začatím výstavby
bolo dohodnuté, že organizácia dopravy
bude počas výstavby taká, aby boli vždy
v každom smere priepustné dva jazdné

pruhy. Budeme dôsledne trvať na tom,
aby sa táto požiadavka dodržiavala.
Prijímate potrebné opatrenia na elimi-
náciu dopravných zápch aj na iných
kritických miestach v meste?
- Napríklad na Račianskej ulici sme
vybudovali cestnú svetelnú signalizáciu
v Gaštanovom hájiku, pri Bielom kríži a
pri Mladej garde sme odstránili umelé
zúženie komunikácie na jeden jazdný
pruh, rovnaké opatrenie pripravujeme aj
v lokalite pri Riazanskej ulici. Pripravu-
jeme aj vybudovanie pravého odbočova-
cieho pruhu v smere do mesta na križo-
vatke Račianska - Pionierska pri
Výskumnom ústave zváračskom s cie-
ľom zvýšiť jej priepustnosť. Sledujeme
situáciu aj na iných radiálach, ale sú tu
isté, najmä priestorové obmedzenia, nie
všade sa dá komunikácia alebo križovat-
ka rozšíriť. Zhováral sa Juraj Handzo
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Pešia zóna je 
vlastne zónou
vyvolených
Keby niekto prišiel s návrhom vyhlásiť
za pešiu zónu koľajisko medzi Hlavnou
stanicou a železničnou stanicou Vino-
hrady, označili by to za nezmysel a auto-
ra by možno poslali aj za hranice mesta.
Do psychiatrickej liečebne v Pezinku. 
A predsa môže takúto vec vyhlásiť každý
s čistým svedomím, zdravým rozumom a
dostatočnou argumentáciou. V koľajisku
je pohyb automobilov nielen zakázaný,
ale vyslovene nemožný. Vlaková premáv-
ka nemá ani takú hustú frekvenciu ako
automobilová na ceste štvrtej triedy. Peší
by sa tu teda pokojne mohli pohybovať,
prípadne aj sedieť a na blížiaci vlak by
ich upozornil hlasný zvuk húkačky rušňa.
Prerušili by bežné aktivity a po prejdení
vlaku by v nich pokračovali.
No a čo?
Chce niekto tvrdiť, že menším nezmyslom
je vytýčiť pešiu zónu v meste a vzápätí
vydať množstvo výnimiek a oprávnení do
nej jazdiť, takže napríklad ani opravená
dlažba nemá kedy stvrdnúť. V iných mes-
tách sú pešie zóny, v ktorých sa môžu
autá pohybovať len v čase najhlbšieho
spánku mesta. A platí to aj pre ľudí tam
bývajúcich. Neberú to ako obmedzenie,
rovnako ako nepokladáme my za obme-
dzenie, ak niekto nemôže zastať pred svo-
jím domom na ulici so zákazom zastave-
nia. 
V krásnomodrej Bratislave si však môže
blondínka s povolenkou prevážať kama-
rátky hore-dolu popod nosy kávičkárov
na terasách a dať im možnosť fetnúť si
aj z výfuku, nielen z kávy a cigárka.
Autá jednoznačne z iných okresov tiež
idú v nedeľu o pol jednej popoludní
pomedzi kaviarenské stoly domov, na
obed, povedzme do rodného Pezinka,
Žiliny či Prahy (na ktorej ulici v pešej
zóne sú asi tieto okresy?...). Z nákladia-
kov sa trúsi biely prach a cement, to ak
by mali kávičkári málo ocukrované
zákusky. A medzitým sa šinú policajné
autá, aby ukázali, že všetko je v poriad-
ku, lebo na pešo či z konského chrbta by
to asi nevideli.
Preto nemáme pešiu zónu na železnici,
lebo o toto všetko by sme tam prišli. A to
je nezmysel. Gustav Bartovic

Šumy okolo

výstavby veže

Aupark Tower
PETRŽALKA
Otázku, koľko podlaží bude mať rozo-
stavaná výšková budova Aupark
Tower pri Auparku, sprevádzali v
uplynulých dňoch mediálne šumy
napovedajúce, že rokovania medzi
mestom a investorom v tejto veci
pokračujú.
V pondelok agentúry citovali vyjadrenie
Petry Lajdovej, hovorkyne developerskej
spoločnosti HB Reavis, podľa ktorého o
výške veže pri Auparku v Bratislave ešte
nie je definitívne rozhodnuté a HB Rea-
vis stále rokuje s bratislavským magistrá-
tom o jej znížení. P. Lajdová bola v čase
našej uzávierky na dovolenke, preto sme
oslovili Pavla Vlčeka, ktorý na stavbe
zabezpečuje inžiniering. P. Vlček vyja-
drenie P. Lajdovej, nepresne citované
agentúrou, uviedol na pravú mieru kon-
štatovaním, že spoločnosť HB Reavis,
resp. s ňou prepojená spoločnosť Aupark
Tower zabezpečujúca výstavbu, nepova-
žuje rokovania za ukončené.
Hovorkyňa magistrátu Eva Chudinová
poprela informáciu, že rokovania pokra-
čujú. „Uznesenie poslancov mestského
zastupiteľstva zo 6. júla 2006 zaviazalo
primátora, aby ukončil dohodovacie roko-
vanie so spoločnosťou Aupark Tower
ohľadom kompenzácie za znižovanie
podlažnosti výškovej stavby v Petržalke,“
povedala nám. „Primátor Bratislavy
Andrej Ďurkovský uznesenie poslancov
rešpektuje,“ uviedla.
Pripomeňme, že primátor s investorom
výstavby veže rokoval o možnostiach
znížiť počet jej podlaží z 22 na 15. Roko-
vali aj o možnosti, že zníženie počtu pod-
laží veže, ktoré by investorovi spôsobilo
finančné straty, bude mesto spoločnosti
HB Reavis, resp. spoločnosti Aupark
Tower, kompenzovať pozemkami za Sta-
rým mostom. Rokovania boli ukončené
po tom, ako poslanci mestského zastupi-
teľstva 6. júla tohto roka rozhodli, že tak-
mer 10-hektérový pozemok za Starým
mostom mesto predá prostredníctvom
ponukového konania. (juh)

Miletičovu ulicu

opravia do

20. septembra
RUŽINOV
Miletičovu ulicu, ktorá mala byť
pôvodne sprejazdnená od minulého
pondelka, budú rekonštruovať do 20.
septembra. Dôvodom sú práce navyše,
s ktorými sa pôvodne nerátalo.
Námestník primátora pre dopravu Karol
Kolada minulú stredu akceptoval žiadosť
investorskej spoločnosti Metro o pre-
dĺženie uzávierky tejto ulice. Metro o
posunutie termínu požiadalo pre značný
rozsah prác navyše, s ktorými sa v pro-
jekte nerátalo, pretože ich nutnosť
vysvitla až po ich odkrytí.
Križovatku Miletičovej a Trenčianskej,
ktorej rekonštrukcia súvisí s výstavbou
Mosta Apollo, od pondelka sprejazdnili
iba sčasti bez možnosti prejazdu od Tren-
čianskej na Záhradnícku a Košickú ulicu.
Rekonštrukcia križovatky by mala stáť
105 miliónov korún bez DPH a indexácie
cien. Na súvisiacej križovatke Trenčian-
ska - Miletičova, ktorá je podľa štatistík
najnehodovejšou v Bratislave, pribudne
svetelná signalizácia. Koniec Košickej
ulice rozšíria na štyri, Miletičovu na tri
jazdné pruhy. Na priechode pre chodcov
pri trhovisku bude semafor. (brn)

Mesto pokračuje v prípravách výstavby

trate električiek z Petržalky do centra
BRATISLAVA
Po vydaní záverečného vyjadrenia
ministerstva životného prostredia,
ktoré odobrilo výstavbu trate elektri-
čiek na trase Janíkov dvor - Šafáriko-
vo námestie, môže mesto pokračovať v
ďalších prípravách.
Ministerstvo životného prostredia pova-
žuje za najprijateľnejšiu kombináciu
vedenia trate po povrchu a na estaká-
dach. Pôvodne boli predložené tri
varianty, z ktorých jedna rátala s vede-
ním trate na estakádach, druhá po
povrchu a tretia rátala s jej čiastočným
zapustením pod úroveň terénu. Minister-
stvo sformulovalo spolu 35 podmienok
na ďalšiu fázu prípravy a realizácie
výstavby. Ide napríklad o podmienku,
aby boli vybudované bezbariérové

priechody pre chodcov, aby bola spraco-
vaná analýza rizík a bezpečnosti, aby sa
zabezpečila ochrana podzemných a
povrchových vôd a iné. Pre mesto to
znamená, že môže ďalej pokračovať v
prípravách. „Už pracujeme na podmien-
kach obstarania dokumentácie pre
územné rozhodnutie pre túto stavbu,“
povedal nám námestníka primátora Bra-
tislavy Karol Kolada. „Táto dokumentá-
cia sa obstará štandardným postupom,
teda verejnou súťažou. V súčasnosti pri-
pravujeme podmienky verejnej súťaže.
Predpokladám, že víťaz tejto súťaže by
mohol byť známy na prelome tohto a
budúceho roku. Odhadujeme, že vypra-
covanie dokumentácie by mohlo trvať
asi pol roka.“
Ako dodal, potom by mala nasledovať

fáza prerokovania dokumentácie a vyda-
nia územného rozhodnutia. Keď územné
rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
bude nasledovať fáza vypracovania pro-
jektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie a fáza výberu zhotoviteľa
stavby.
Výber konkrétneho typu vozidiel, ktoré
by mali premávať na novej trati, je zále-
žitosťou, ktorá sa bude riešiť neskôr.
„Investičné náklady tejto stavby si vyža-
dujú, aby bol zorganizovaný medziná-
rodný tender na výber zhotoviteľa,“ kon-
štatoval K. Kolada. „Parametre a vlast-
nosti vozidiel budú definované už v
dokumentácii pre územné rozhodnutie.
Príprava tendra na výber vozidiel bude
aktuálna až v čase vydania územného
rozhodnutia.“ (juh)

Znovuobjavenú studňu na Župnom

námestí dokončia do konca septembra
STARÉ MESTO 
Úpravy stredovekej studne, ktorú
objavili na Župnom námestí a má sa
stať atraktívnou súčasťou novovytvo-
renej pešej zóny, budú dokončené naj-
neskôr do konca septembra. 
Studňu objavili v druhej polovici apríla
počas zemných prác pri rekonštrukcii
Obchodnej ulice, Hurbanovho námestia,
Župného námestia a Kapucínskej ulice,
ktorej súčasťou bola aj obnova električ-
kovej trate. Podľa prvých vykonaných
meraní krátko po objavení studne bolo
od úrovne terénu po jej dno viac ako 14,5
metra, pričom voda bola vyše sedem
metrov hlboká. Pri potápačskom priesku-
me sa zistilo, že bola pravdepodobne v

barokovom období minimálne o jeden
meter prehĺbená, zrejme pre nedostatok
vody v nej.
Studňa pochádza zo stredoveku, resp.
neskorého stredoveku a podľa pôvod-
ných predpokladov ju zakryli pred 120 -
130 rokmi. Náš čitateľ nás však upozor-
nil, že sa používala minimálne do roku
1926 - vtedy sa stala dejiskom veľkej tra-
gédie, keď sa v nej utopili traja ľudia
(ako sme si overili, o tejto tragickej uda-
losti sa zmieňuje aj dobová literatúra) a
Bratislavské noviny ako prvé túto infor-
máciu aj zverejnili. 
Autori projektu premeny územia od
Obchodnej po Kapucínsku ulici na pešiu
zónu, ktorými sú architekti z ateliéru

Bogár - Králik - Urban, po rokovaní s
magistrátom pripravili projekt prezentá-
cie studne tak, aby sa stala integrálnou
súčasťou tohto priestoru. Zaradí sa medzi
nové lavičky a stromy a stane sa tak
zaujímavým prvkom už prakticky cel-
kom dokončenej novej pešej zóny v cen-
tre mesta.
Ako nám povedal jeden z autorov pro-
jektu Ľudovít Urban, v uplynulých
dňoch sa vykonávali skúšky osvetlenia
studne, ktoré bude môcť meniť svoju
intenzitu i zafarbenie. Na úplné dokonče-
nie úprav studne je ešte potrebné osadiť
na ňu sklený kryt a kamenné sedadlo,
aby mohla slúžiť aj ako lavička. (juh)

FOTO - Oto Limpus

Máte spotrebný úver založený
nehnuteľnosťou a nestíhate

splácať vysoké splátky? 
Vyriešime váš problém! 

Požičiame vám!
� 0910 915 190

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Fax: 02/4591 4046

Potrebujete trezor?

Staromestské kultúrne stredisko

MKC ŠKOLSKÁ 14

JAZYKOVÉ KURZYJAZYKOVÉ KURZY
� Angličtina (tradičná, zrýchlená)
� Angličtina (obchodná) �Nemčina � Ruština 
� Francúzština � Španielčina � Taliančina
� Švédčina �Gréčtina � Japončina �Čínština

popoludní, dopoludnia
INFORMÁCIE: 5249 6848

www.staremesto.sk mkcskolska@stoline.sk
ZÁPIS: Pondelok, utorok, štvrtok: 14.00 - 18.00

Streda: 9.00 - 13.00 14.00 - 17.00
Piatok: 9.00 - 13.00 14.00 - 16.00

BRATISLAVA
Vláda Roberta Fica po svojom nástu-
pe fakticky zastavila proces privatizá-
cie bratislavského letiska. Primátor
Bratislavy Andrej Ďurkovský sa
domnieva, že úplne zastavenie privati-
zácie letiska nie je dobré rozhodnutie. 
„Na rozdiel od niektorých iných verej-
ných predstaviteľov primátor je presved-
čený, že ďalší rozvoj letiska - najmä
dostavba a výstavba potrebnej kvalitnej

letiskovej infraštruktúry, aby mohlo k
spokojnosti zákazníkov a cestujúcich
zvládať rastúce kapacitne nároky a
požiadavky na služby - nie je reálny bez
účasti strategického investora, resp. part-
nera,“ uvádza sa vo vyjadrení, ktoré nám
poskytol vedúci magistrátneho oddelenia
komunikácie a marketingu Milan Vajda. 
Primátor je podľa neho za to, aby sa v
privatizácii pokračovalo a letisko získalo
majoritného strategického partnera,

ktorý predloží najlepšiu ponuku a pod-
mienky. V súvislosti s jeho vyjadreniami
na margo víťazstva konceptu TwoOne v
zrušenom tendri primátor potvrdzuje, že
nie je presvedčený, či práve táto ponuka
bola komplexne pre ďalší rozvoj brati-
slavského letiska tá najlepšia a najvýhod-
nejšia. Do konzorcia TwoOne totiž patrí
aj viedenské letisko a existovali obavy,
že z bratislavského letiska sa stane dru-
horadé letisko Viedne. (juh)

Letisko potrebuje strategického investora
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Michalská

priekopa bude

skoro obnovená
STARÉ MESTO
Práce na revitalizácii Michalskej prie-
kopy, ktorá sa po obnove premení na
atraktívnu súčasť pešej zóny v histo-
rickom centre, finišujú a už čoskoro
bude prístupná verejnosti.
Po rekonštrukcii bývalej vodnej prieko-
py, situovanej v miestach, kde sa v minu-
losti pri dnešnej Michalskej bráne konči-
lo stredoveké opevnenie mesta, bude v
prevádzke aj moderná verejná čitáreň U
Červeného raka. V súčasnosti Paming,
mestská organizácia, ktorá revitalizuje
Michalskú priekopu, pracuje na vonkaj-
ších úpravách. Už v najbližších dňoch
budú dokončené všetky spevnené plochy
a chodníky, urobia sa všetky sadové
úpravy. Hranice územia, ktoré patrí
mestu, sú už oplotené. Pracuje sa na šty-
roch mostných oblúkoch. Dva stredné sú
zamurované, v ďalších oblúkoch bude v
jednom miestnosť pre službu, ktorá sa
bude venovať požičiavaniu časopisov, a
v druhom bude toaleta.
V najbližšom čase sa začne aj rekonštruk-
cia zábradlia na moste. Smerom k Domu
novinárov je už opravené, potrebné je
opraviť zábradlie nad čitárňou. Treba uro-
biť obrubník, do ktorého sa zábradlie
ukotví. Pre bezpečnosť Bratislavčanov a
návštevníkov mesta boli práce na zábrad-
lí pozdržané aj kvôli podujatiam Kultúr-
neho leta. (juh)

Most Apollo 

získal ocenenie

Stavba roka
BRATISLAVA
Most Apollo získal vo verejnej neano-
nymnej súťaži realizovaných stavieb
na Slovensku hlavnú cenu - titul Stav-
ba roka 2006. Rozhodla o tom deväť-
členná medzinárodná odborná porota.
Okrem toho Most Apollo získal aj Cenu
primátora Bratislavy, Cenu Slovenskej
komory stavebných inžinierov za osobité
architektonické riešenie stavebných kon-
štrukčných prvkov a nomináciu na hlav-
nú cenu. Most Apollo už získal ocenenia
aj v zahraničí - v súťaži architektonicko-
inžinierskych diel Európskej federácie
oceľových konštrukcií dostal cenu Aso-
ciácie oceľových konštrukcií. Za vysokú
architektonickú a úžitkovú hodnotu pro-
jektu, citlivé osadenie vzhľadom na eko-
lógiu a za technológiu montáže a otoče-
nie hlavného mostného poľa naplavova-
ním získal aj prestížnu cenu Americkej
spoločnosti stavebných inžinierov OPAL
Awards - v nominácií piatich najlepších
diel na svete sa umiestnil na druhom
mieste. (juh)

Niektoré 

električky jazdia

po lete inak
BRATISLAVA
Niektoré električky majú po letných
prázdninách nové trasy. V súčasnosti
jazdí v meste 13 električkových liniek.
Dôležitou novinkou je zrušenie linky
číslo 6, ktorú trvale nahradí jednotka. 
Linka číslo 1 jazdí cez tunel a zabezpeču-
je spojenie Dúbravky s Karlovou Vsou a
Vajnorskou ulicou a spojenie medzi Ná-
mestím SNP, Kapucínskou ulicou a
Dúbravkou. Na Kapucínskej ulici je mož-
né prestúpiť na autobusy číslo 93 a 94 v
smere do Petržalky. Konečnými stanicami
linky číslo 1 sú ŽST Nové Mesto a Pri
Kríži v Dúbravke. 
Električky s číslom 2 a 3 jazdia po pôvod-
ných trasách bez zmien, no linka číslo 4
nahradí linku číslo 1 na Šafárikovom ná-
mestí. Štvorka začína v Karlovej Vsi a
pokračuje cez Vajanského nábrežie, Šafá-
rikovo nábrežie cez Štúrovu, Špitálsku a
Vajnorskú ulicu až na Zlaté piesky. Do
Karlovej Vsi bude jazdiť po pôvodnej
trase cez Jesenského ulicu.
Žiadna zmena nenastala v prípade liniek
5, 7 , 8 , 9 , 11, 12 a 14. Linka číslo 13 bu-
de premávať od Hlavnej stanice cez Rad-
linského a Obchodnú ulicu na Námestie
SNP, Jesenského, Námestie Ľ. Štúra, Ša-
fárikovo námestie a späť cez Námestie
SNP na Hlavnú stanicu. Číslo 13 má na-
hradiť linku číslo 1 na Šafárikovom ná-
mestí, kde bude nadväzovať na linky 12 a
autobus číslo 95. Posledná zmena je na
linke 17, ktorá nahrádza linku číslo 4 na
Jesenského ulici a jej trasa bude viesť z
Karlovej Vsi po Rázusovom nábreží,
Jesenského a Špitálskej ulici na Americké
námestie a cez Račiansku ulicu až po
Železničnú stanicu Vinohrady. (rob) 

Nová pešia zóna na Obchodnej ulici môže

slúžiť svojmu účelu - ako promenáda
STARÉ MESTO
Po rekonštrukcii Obchodnej ulice,
Hurbanovho námestia, Župného
námestia a Kapucínskej ulice môžu
tieto verejné priestranstvá slúžiť ako
pešia zóna a môžu na nich byť aj letné
terasy reštauračných zariadení.
Autori projektu obnovy týchto priestran-
stiev, architekti z ateliéru Bogár - Králik
- Urban, s takýmto ich využitím rátali od
začiatku. Ako nám povedal jeden z auto-
rov projektu Ľudovít Urban, Obchodná
ulica je položenou dlažbou rôznych dru-
hov rozčlenená na koridory, z ktorých
každý slúži na iný účel. Koridor ohrani-
čený kamennými pásmi slúži pre chod-
cov a električky, ďalší koridor je určený
chodcom a okraje ulice po oboch jej stra-
nách si podnikatelia môžu prenajať a
zriadiť letné terasy. Iná je situácia na
Kapucínskej ulici, kde na strane Župné-

ho domu nie je priestor na umiestňovanie
letných terás a nebolo by to vhodné. „Na
protiľahlej strane ulice to však možné je
a prvé terasy už vznikli,“ povedal nám.
Bratislavský primátor Andrej Ďurkovský
v tejto súvislosti vyslovil presvedčenie,
že Obchodná ulica má po rekonštrukcii
všetky predpoklady, aby sa stala druhým
skutočným centrom Bratislavy.  „Osobne
jej dávam veľkú budúcnosť a byť podni-
kateľom, ktorý má na tejto ulici priesto-
ry, určite by som ich nemenil, skôr
naopak,“ uviedol primátor Ďurkovský.
Námestník primátora Karol Kolada si
myslí, že priestor je možné oživiť, ale nie
tak, aby to vyhovovalo len prevádzkova-
teľom reštauračných zariadení. Novovyt-
vorená pešia zóna umožňuje turistom,
ktorí chcú ísť z centra pešo na Hrad,
dostať sa tam po Zámockej ulici. „Nebo-
lo by vhodné zatarasiť celý priestor let-

nými terasami a nútiť ľudí, aby chodili
po električkových koľajach,“ konštatoval
K. Kolada. Ako upozornil, mnohí pre-
vádzkovatelia reštauračných zariadení
prekračujú dohodnuté hranice terás a
zaberajú nimi viac miesta.
Podobne ako v pôvodnej pešej zóne i v
tej novovytvorenej sa od začiatku preja-
vuje nežiaduco vysoký výskyt áut. Podľa
K. Koladu sa mesto bude usilovať o to,
aby sa dôsledne dodržiaval režim pešej
zóny, teda aby sa zásobovanie zabezpeči-
lo do 9.00 h a potom by tu mohli jazdiť
len tí, ktorí tu bývajú, alebo pracujú a
majú zabezpečené parkovanie vo dvore. 
Primátor A.j Ďurkovský v súvislosti so
situáciou v novovytvorenej pešej zóne
požiadal náčelníčku mestskej polície
Zuzanu Zajacovú, aby nestskí policajti
dôsledne kontrolovali dodržiavanie
dopravného značenia. (juh)

Emisie CO2: 161 – 174 (g/km) 
Kombinovaná spotreba: 6,1 – 8,3 (l/100 km)

NEZAMENITEĽ NÉ AUTO.
DODGE CALIBER.
CENA UŽ OD 599 000 SK S DPH
6 ROKOV (DO 160 000 KM) SERVIS V CENE AUTA.

www.dodge.sk

info@dodge.sk

infolinka 0800 1DODGE (36343)

BRATISLAVA
Budova bývalého Presscentra na Pri-
binovej ulici, ktorá prechádza rozsia-
hlou rekonštrukciou a v súčasnosti
nesie nový názov Tower 115, sa so svo-
jimi 115 metrami stala najvyššou na
Slovensku.
Zrekonštruovaný objekt je aj nositeľom
ďalšieho primátu - s celkovou úžitkovou
plochou 39-tisíc štvorcových metrov sa
po dokončení rekonštrukcie stane naj-

väčším biznis centrom v rámci jednej
budovy. Tower 115 je výsledkom rekon-
štrukcie, ktorú vykonáva developerská
spoločnosť J&T Real Estate. Objekt z 80.
rokov sa vďaka obnove mení na moder-
nú esteticky pôsobiacu budovu. Po
rekonštrukcii bude mať 28 nadzemných
podlaží. Na prvom a druhom nadzem-
nom podlaží sú priestory pre obchod,
služby a relax, vyššie podlažia slúžia ako
kancelárske priestory vysokého štandar-

du. Samozrejmosťou bude banka, kavia-
reň, reštaurácia, jedáleň, fitnes a podob-
ne. Rekonštrukcia bývalého Presscentra
sa začala v závere roku 2004, jej ukonče-
nie je naplánované na jeseň tohto roka.
Náklady na získanie a rekonštrukciu bu-
dovy bývalého Presscentra sú vyčíslené
na necelé dve miliardy korún. Tower 115
je prvým projektom v rámci investícií,
ktoré J&T Real Estate v tejto lokalite pri-
pravuje. (juh)

Tower 115 je držiteľkou dvoch rekordov

Novovydláždená Obchodná ulica má podľa predstaviteľov mesta slúžiť ako pešia zóna, chýbať nemajú ani uličné sedenia.
Chodci môžu využívať ulicu v celej šírke, na prichádzajúce električky ich upozorní svetlo v dlažbe. FOTO - Oto Limpus
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Malá plachta

na zakrytie

sľubov
LIST ČITATEĽA
Rímske príslovie Chlieb a hry nestra-
tilo ani po stáročiach na svojej pravdi-
vosti. Uvedomujem si to pri bežnom
pohľade na Korunovačné slávnosti.
Bez toho aby som chcel niekoho z organi-
zátorov, alebo účastníkov dehonestovať,
javí sa mi toto ľudové divadlo, ktoré má
takú závideniahodnú publicitu, ako príliš
malá plachta na zakrytie nesplnených sľu-
bov popredného miestneho politika.
Zámerne neuvádzam meno, pretože také-
to typy politikov poznám i z iných kútov
Slovenska. Podobnosť teda nie je čisto
náhodná, pretože pri svojej činnosti použí-
vajú rovnaké postupy. Ak by sme ich mali
hodnotiť podľa sľubov zo zaprášených
predvolebných plagátov, vyznel by ich
posudok dosť negatívne. Museli by odpo-
vedať na to, ako to mysleli s budovaním
nábrežnej promenády, s dodržiavaním
poriadku v uliciach, alebo kvalitou parko-
vania. Keďže integračný pahorok nábrež-
nej promenáde nepomohol, autá parkujú
na chodníkoch a mestská polícia je takmer
neviditeľná, treba vyzdvihnúť aspoň
snahu o pestrejší kultúrny život mestskej
časti. Preto máme samostatné staromests-
ké vianočné trhy, ktoré trvajú aj po Viano-
ciach, hokejové turnaje na umelom klzis-
ku, hudobný festival za zvuku električiek
a celoročnú prípravu na vrchol sezóny -
Korunovačné slávnosti. 
Na začiatku je vždy dobrý úmysel.
Potom treba zohnať peniaze. Ak ich
nedáme na veci potrebné, musia sa
minúť na zbytočnosti: na miestne perio-
dikum s úrovňou stredoškolského časo-
pisu, miestnu televíziu so zničujúcim
spotom alebo informačný front desk v
budove miestneho úradu, ktorej chýba
bezbariérový prístup.
I keď snaha o pozitívne vyznenie štvor-
ročného pôsobenia vo funkcii prichádza
zväčša až v poslednom kvartáli, politikovi
sa zvyčajne podarí vyhrať boj s neprajník-
mi a presvedčiť budúcich voličov o svo-
jich kvalitách. Práve preto po skončení
toho majestátneho korunovačného obradu
si cestou z dómu málokto všimne, že na
náhrobku grófa Pálffyho už roky chýba
hlava. Mário Košík, Staré Mesto

Veľkí františkáni by potrebovali oživiť
Patrilo k dobrému tónu raz za čas zájsť
do vinárne VEĽKÍ FRANTIŠKÁNI -
napriek častým návštevám študentov
to kedysi nebola študentská krčma, ale
dobrý podnik s cenami vysoko nad
priemer, ale primeranými tomu, čo
ponúkala.
Dnes sa v dome mieša nostalgia s výzva-
mi zúčastniť sa na disco, kedysi najlepšia
vináreň v meste je už len polvinárňou a
polpivárňou s krígľami vo dvore. Ceny
sa, pochopiteľne, zmenili, ale striedmo,
návštevy Veľkých františkánov už nepat-
ria k výnimočným príležitostiam, nezme-
nila sa však orientácia na vináreň s repro-
dukovanou i živou ľudovou hudbou a
sortimentom, ktorý má tendenciu popri
jedlách takpovediac európskeho typu
ponúkať variácie na slovenskú ľudovú
kuchyňu.
Z vychýrenej vinárne zostala iba pivnica,
na prízemí gotického domu zo 14. storo-
čia sú dnes prevádzky coctailbaru a re-
štaurácie, obe s cudzokrajnými názvami.
Kedysi si u Veľkých františkánov bolo
treba rezervovať každé jedno sedenie, my
sme našli v neskoré popoludnie vináreň
takmer prázdnu, dve zo štyroch oddelení
boli prázdne a tmavé. Z jedného práve
odchádzala skupina turistov, po ktorých
zostali na stoloch nedojedené palacinky.
Vináreň, ktorá mala kedysi vlastné víno-
vé poháre so svojím emblémom (či
logom?), víta hosťa príbormi exportova-
nými z Ruska, keď bol ešte Sovietskym
zväzom. Približne z toho obdobia zrejme
pochádza aj pleseň vyrážajúca zo stien
pánskej toalety. Neskôr sme si všimli, že
aj omietka vonkajších múrov, nad hosťa-
mi sediacimi na dvore, je na mnohých
miestach až nebezpečne premočená.

Jedálny lístok skladbou pripomína slávne
časy. Príjemne prekvapí cenami, halušky
za sedemdesiat korún sú dnes raritou aj v
podnikoch s oveľa menšími ambíciami.
Na druhej strane sú stoly prestreté oveľa
jednoduchšie ako v drahších reštaurá-
ciách, napríklad hosťa čaká len jeden prí-
bor, lyžicu na polievku nosí obsluha s
polievkou a ak si dáte predjedlo, k hlav-
nému chodu vám prinesú druhý príbor.
Začali sme teplými predjedlami - pred
polievkou. Pečená klobása (80 Sk),
vyprážaný Údený eidam (70 Sk) v cestíč-
ku so šunkou a tatársku omáčkou i Zboj-
nícky toust (v nemčine a angličtine
používajú originálny tvar „toast“) nás
nesklamali, skôr nadchli. Dávali nádej,
že z dávnej slávy františkánskej kuchyne
ešte toho zostalo veľa.
Čiastočne to potvrdili polievky. Fazuľo-
vá polievka s klobásou (40 Sk) i Cesna-
ková polievka s opečeným chlebom (40
Sk) si vyslúžili podobne ako predjedlá
pochvalné hmkanie, komentár k Slepačej
polievke (40 Sk) s mäsom, zeleninou a
rezancami nebol až taký nadšený. Vlož-
ky bolo dosť a bola dobre uvarená, farba
i chuť vývaru však napovedali, že sa tu
veľa takýchto polievok nepredá a že
preto bujón varili len narýchlo.
Vkladali sme nádej do jednej položky z
hlavných jedál: Detviansky rezeň (160
Sk) patril k jedlám, ktoré sa pričinili o
slávu tunajšej kuchyne. Vtedy ste za
predinflačnú cenu 18 Kčs dostali na
tanieri veľký balík z alobalu, ktorý vo
vnútri obsahoval šťavnatý a dobre upeče-
ný rezeň, a ten mal v sebe plátok šunky a

plátok tvrdého syra - všetka šťava zosta-
la na tanieri. Opekané zemiaky (dnes 40
Sk) aj vtedy museli byť na vedľajšom
tanieri - a boli rovnako dobré ako tie, čo
ponúkajú dnes. Úspešnejšia bola Zboj-
nícka pochúťka (190 Sk), čo je kapsa z
bravčového stehna plnená klobásovou
zmesou, slaninkou a feferónkami. Takú-
to úpravu niekde nazývajú zbojníckou
kapsou a ako guľatú kapsičku ju na svo-
jich prospektoch prezentujú aj františká-
ni. Keďže jedia aj oči, je takéto riešenie
lepšie než kapsa v podobe preloženého
rezňa, ktorú servírovali nám. Ale chuťo-
vo to však bolo naozaj dobré. No a napo-
kon sme si dali spomínané Františkánske
halušky (70 Sk) - dobré halušky s chut-
nou dusenou kyslou kapustou.
Dezerty sme neochutnali, v tom je jedál-
ny lístok málo nápaditý, ponúka len pala-
cinky, zmrzlinu a zákusok podľa dennej
ponuky - ako v mnohých iných podni-
koch, kde nebazírujú na fantázii kuchára.
Ku cti podniku však slúži pomerne boha-
tá ponuka syrových dezertov.
Celkovo zanechá návšteva u Veľkých
františkánov zmiešané dojmy: Snaha
udržať si povesť v minulosti vychýrenej
jedálne sa mieša s pohľadom na interiér
od tej minulosti neobnovený. Veľmi pri-
jateľné ceny sa miesia s nevyrovnanou
kvalitou kuchyne, pri počúvaní vinár-
skych ľudoviek vám pohľad stále padá
na plagát volajúci na diskotéku. Vináreň
by potrebovala oživiť a oprášiť to dobré
z minula.
Naše hodnotenie:���

Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia hradila sama.

Hluk môže spôsobiť zdravotné problémy 
Možno viete, možno nie, že psychiku
človeka môže ľahko nabúrať hluk. A
najmä nadmerný. Nemusíme ho ani
vnímať a registrovať, no problémy z
neho vraj môžu mať vážne následky
na zdraví.
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) uro-
bila vlani od 19. septembra do 14. októb-
ra celoslovenskú kontrolnú akciu zamera-
nú na posudzovanie zhody emisií hluku
zariadení používaných vo vonkajšom
priestore. Inšpektori SOI prekontrolovali
celkovo 162 subjektov - špecializova-
ných predajní záhradnej techniky a rov-
nakých zariadení v obchodných reťaz-
coch Hornbach, Baumax, Tesco, Carre-
four a vo veľkoobchodných skladoch ich
dodávateľov. 
Predmetom kontroly boli strojné zariade-
nia, ktoré sú samochodné alebo poháňané
a bez ohľadu na pohon určené na použitie
vonku a ktoré  hlukom zaťažujú vonkaj-
šie prostredie. Rovnako boli kontrolova-
né aj nepoháňané zariadenia na priemy-
selné alebo environmentálne použitie,

ktoré takisto zaťažujú vonkajšie prostre-
die. Išlo napríklad o kosačky na trávu,
výkonové generátory, ale aj prenosné
reťazové píly, odfukovače a zberače lís-
tia, čerpacie agregáty, drviče, vysokotla-
kové  preplachovače či snehové frézy.
Cieľom kontroly bolo najmä zistiť, či je
dodržaná povinnosť označenia údajom o
emisii hluku na výrobkoch, či  je uvedený
povinný údaj o garantovanej hladine
akustického výkonu tam, kde sú stanove-
né najvyššie prípustné hodnoty emisií
hluku a ďalšie náležitosti. Inšpektori SOI
zo 162 subjektov zistili nedostatky v 68
prevádzkach, čo je 42 percent z celkové-
ho počtu. Spolu pre 333 druhov výrobkov
v hodnote 9 380 318 korún nariadili
zastavenie ich prevádzok až do odstráne-
nia zistených nedostatkov. Tie sa týkali
najmä chýbajúceho označenia hladiny
akustického výkonu na výrobku či absen-
cie návodu na používanie, ako aj vyhláse-

nia o zhode, ktoré sa tiež týka technic-
kých parametrov výrobku. Závažným
nedostatkom boli aj rozdielne údaje o
vyznačenej hladine akustického výrobku
s hodnotou uvedenou vo vyhlásení o
zhode. SOI konštatovala, že vzhľadom na
rozsah zistených nedostatkov je potrebné
aj naďalej preverovať nariadenie vlády
týkajúce sa emisií hluku, pretože od 1.
marca 2006 došlo k sprísneniu prípustnej
hladiny akustického výkonu na zariade-
niach používaných vo vonkajšom priesto-
re. Inšpektori v súvislosti s kontrolou v
162 prevádzkach nariadili zákaz na
dodávku alebo predaj 201 strojných
zariadení v hodnote takmer 6 140 000
korún. Kontrolované osoby prijali dobro-
voľné opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov pri 132 druhoch strojných
zariadení v hodnote viac ako 3 240 000
korún. Správne konanie o uložení pokuty
bolo začaté proti 22 subjektom. Zmyslom
kontroly bola ochrana občanov pred nad-
merným hlukom a dodržiavanie súvisia-
cich predpisov. Marián Taller

Zámerom nie je

ničiť, ale vrátiť

život Snežienke
AD: TREBA UROBIŤ PETÍCIU PROTI
STAVBE HOTELA (BN 29/2006)
S veľkým pobavením sme si v posled-
nom čísle Bratislavských novín prečí-
tali list čitateľa, Ing. Zdenka Chvalov-
ského, „starého Bratislavčana a tro-
chu ešte aj Prešpuráka“. Jeho slová
pripomínali streľbu od pása na všetko
čo sa hýbe a zavádzalo čitateľov. 
Pán čitateľ vo svojom „podnetnom“ liste
nezmyselne fantazíruje o diaľnici cez
lesopark a straší motorovými štvorkolka-
mi na turistických cestičkách, ale nepodal
jediný rozumný dôvod, prečo je proti
stavbe hotela s reštauráciou. Nevieme,
kedy bol pán Chvalovský naposledy v
okolí dolnej stanice lanovky, ale keby vi-
del, v akom stave je bývalá slávna reštau-
rácia Snežienka, zaplakal by a namiesto
toho, aby podpisoval petíciu, spravil by
ako správny Prešpurák niečo pre jej zá-
chranu. Snežienka je dnes ruina, a je han-
bou celého lesoparku. Je to útočisko bez-
domovcov a narkomanov, smetisko plné
výkalov, rozbúraných stien, kovových
konštrukcií, a nebezpečne zo stropu visia-
cich potrubí... a to všetko tesne vedľa dol-
nej stanice lanovky, ktorú mestská časť
Nové Mesto nedávno zrekonštruovala a
spojazdnila. 
Zámerom investora nie je zničiť, ale práve
naopak, chce skultúrniť toto významné
miesto, vrátiť život lokalite, obnoviť reš-
tauráciu Snežienka a rozšíriť služby pre
návštevníkov. Medzi ne patrí okrem poži-
čovne bicyklov, detského, volejbalového
a pétangového ihriska aj krátkodobé uby-
tovanie - kapacitne malý hotel nad reštau-
ráciou. Ďalej to je aj vyčistenie okolia,
označenie chodníkov, organizácia turistic-
kých, kultúrnych a športových podujatí.
Naše občianske združenie je presvedčené,
že práve tieto služby spríjemnia oddych
Bratislavčanov, ale aj návštevníkov nášho
hlavného mesta v lesoparku. 
V jednom súhlasíme s čitateľom, naozaj
je potrebné zverejniť mená poslancov,
ktorým záleží na rozvoji mesta, je to aj
ich zásluha, že sa na Železnú studničku
vracajú ľudia a s nimi aj život a kultúra.
Obnovenie aktivít na Partizánskej lúke,
funkčná lanovka, zrekonštruovaná cesta
je toho dôkazom. Nie je jednoduché pra-
covať pre ľudí, obnovovať tradície a
budovať nové veci, ľahké je len nič nero-
biť a kritizovať. Katarína Pifková, 

OZ Zachráňme Snežienku

Školiace stredisko Klenot 

organizuje
Kurzy akreditované MŠ
KADERNÍČKA � KOZMETIČKA

VIZÁŽISTKA � NECHTOVÁ
DIZAJNÉRKA � PEDIKÉRKA

Osvedčenie je platné aj v EÚ
Tel.: 0903 462 502

Ak máte záujem 

o reklamu v novinách, 

volajte na telefónne 

číslo 0911-NOVINY
www.bratislavskenoviny.sk
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Deliaci ostrov 

na Staromestskej

je skoro hotový
STARÉ MESTO
Deliaci ostrovček na Staromestskej
ulici v Bratislave, ktorý začali robiť 3.
augusta, bude úplne dokončený kon-
com septembra. Pôvodne ho mali odo-
vzdať na konci augusta.
Ostrovček je dlhý 164 metrov a široký 1,5
metra. Zatiaľ je vybetónovaný a osadené
sú aj obrubníky. Zostáva len osadiť
zábradlie a vysadiť zeleň. Práce na dokon-
čovaní zábrany by už nemali ovplyvniť
plynulosť cestnej premávky na jednej z
najfrekventovanejších ulíc Bratislavy. 
Keďže dopravná polícia veľakrát upozor-
ňovala magistrát na to, že úsek je mimo-
riadne nebezpečný a ohrozuje zdravie a
životy prebiehajúcich chodcov, samo-
správa sa rozhodla pre vybudovanie
ostrovčeka, ktorý tomu zabráni. 
Na Staromestskej ulici sa stalo práve
kvôli nezodpovedným chodcom už nie-
koľko smrteľných dopravných nehôd. V
rámci budovania ostrovčeka bola v
auguste čiastočne obmedzená doprava na
Staromestskej ulici v úseku od mosta na
Kapucínskej ulici po Pilárikovu ulicu.
Uzavreté boli obidva priľahlé jazdné
pruhy v dĺžke 224 metrov. (rob) 

Protihlukovú

stenu dokončia

až v októbri 
RUŽINOV
Oprava poslednej časti protihlukovej
steny na diaľničnom úseku, ktorý má
chrániť ulice od Hraničnej po Telocvič-
nú ukončia v októbri. Od apríla je na
tomto úseku obmedzená doprava a
znížená maximálna povolená rýchlosť. 
Investorom stavby je Národná diaľničná
spoločnosť a práce medzi piatym a sied-
mym kilometrom diaľnice v smere do
mesta robí Doprastav. Pôvodná protihlu-
ková stena mala dva a pol metra. Výška
novej steny sa pohybuje v rozpätí od šty-
roch do takmer šiestich metrov. Nová
stena musela byť rozdelená na tri časti,
aby uvoľnila priestor pre zjazdovú cestu
z diaľnice na Parkovú ulicu, ako aj na
výjazdovú cestu z Parkovej ulice späť na
diaľnicu. Práce na príjazdových cestách
ešte pokračujú. Podľa hovorcu Národnej
diaľničnej spoločnosti Marcela Jánošíka
však nepôjde o verejne prístupné komu-
nikácie. Slúžiť budú na vjazd a výjazd
výlučne pre sanitky, hasičov, políciu a
stredisko údržby diaľnice. (rob)

Bratislava ročne

dostane menej

o 37 miliónov
BRATISLAVA
Na základe nového vládneho nariade-
nia sa vyššie položeným obciam z výno-
su z dane z príjmov fyzických osôb od
budúceho roku ujde viac. Naopak niž-
šie položené samosprávy budú o časť
doterajších výnosov ukrátené.
Okrem vysokohorských obcí viac z vý-
nosov dostane aj Žilina či Banská Bystri-
ca. Naopak Bratislava príde týmto naria-
dením oproti súčasnému stavu o 37 mi-
liónov korún ročne.
Tento krok má napomôcť obciam a
samosprávam, ktoré majú v dôsledku
vyššej nadmorskej výšky zvýšené nákla-
dy napríklad na vykurovanie, zabezpečiť
prostriedky na ich financovanie. (brn)

Pre mestské

voľby bude 

19 obvodoch
BRATISLAVA
Deň, keď Bratislavčania budú môcť
hlasovaním ovplyvniť chod vecí verej-
ných, sa blíži - komunálne voľby na
území mesta Bratislavy sa uskutočnia
2. decembra, samospráva sa na ne pri-
pravuje už teraz.
Bratislavský primátor Andrej Ďurkovský
minulý štvrtok vymenoval Annu Hajdú-
chovú za zapisovateľku Mestskej voleb-
nej komisie hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy pre voľby do orgá-
nov samosprávy mesta Bratislavy.
Orgánmi samosprávy mesta Bratislavy
sú mestské zastupiteľstvo a primátor
Bratislavy, mestské zastupiteľstvo má 80
poslancov. Mestské zastupiteľstvo uzne-
sením zo 6. júla tohto roka určilo voleb-
né obvody a počet poslancov v nich. V
Bratislave je 19 volebných obvodov, pri-
čom v Ružinove a v Petržalke sú po dva
volebné obvody. V zmysle platnej práv-
nej úpravy v jednom volebnom obvode
môže byť najviac 12 poslancov, vzhľa-
dom na počet obyvateľov bolo potrebné
v Ružinove a v Petržalke zriadiť po dva
volebné obvody, pričom v Ružinove sa
bude voliť 13 poslancov a v Petržalke 21
poslancov. Ostatné volebné obvody sú
totožné s hranicami mestských častí.
Podľa zákona 346/1990 Zb. o voľbách
do orgánov samosprávy je obec povinná
zverejniť najneskôr 85 dní pred voľbami
informáciu o počte obyvateľov a najne-
skôr 65 dní pred voľbami volebné obvo-
dy a počet poslancov v nich. Pre nadchá-
dzajúce voľby do orgánov samosprávy
mesta Bratislavy je počet obyvateľov
mesta Bratislavy 425 459. 
Všetky informácie o voľbách primátora a
poslancov mestského zastupiteľstva sú
priebežne zverejňované na webovej strán-
ke mesta Bratislavy a na úradnej tabuli vo
vestibule budovy Novej radnice ma Pri-
maciálnom námestí číslo 1. (juh)

BRATISLAVA
Polícia sa dohodla s Národnou diaľ-
ničnou spoločnosťou (NDS) na efek-
tívnejšej koordinácii riadenia diaľni-
ce na bratislavskom úseku pomocou
takzvaných portálov s premenlivým
dopravným značením.
V uplynulých dňoch sa občania sťažova-
li na to, že systém nefunguje a v prípade
dopravného obmedzenia alebo nehody
neinformuje vodičov o vzniknutej situá-
ciu včas alebo vôbec. Ak by bolo infor-
movanie rýchle, vodiči by sa mohli pro-
blematickému úseku diaľnice vyhnúť
zjazdom na bežnú mestskú komuniká-
ciu, čím by sa zabránilo možným kolí-
ziám alebo zápcham. 
Vzhľadom na to, že pracovníci operátor-
ského pracoviska Národnej diaľničnej
spoločnosti nemôžu samostatne rozhod-
núť o nahadzovaní zmien a aktuálnych
informácií na portál, krajský dopravný
inšpektorát sa so spoločnosťou dohodol
na jednotnom postupe. Vyplýva z neho,
že ak operátorské pracovisko NDS zistí
problém, alebo prijme podnet od vodiča
o dopravnej nehode, poruche vozidla, o
prekážke na diaľnici alebo o inom
obmedzení plynulosti premávky, okam-
žite o tom informuje diaľničné oddelenie
policajného zboru. Po konzultácii,
vyhodnotení situácie a odobrení policaj-
tom môže operátor diaľničnej spoloč-
nosti robiť zmeny na informačnom
portáli, ktoré reagujú na vzniknutý stav
na diaľnici. Rovnako po skončení pro-
blému informuje pracovník NDS políciu
o potrebe vrátiť svetelné značenie nad
diaľnicou do pôvodného režimu. Operá-
torské stredisko NDS má na základe
dohody urýchlene reagovať aj na požia-
davky stálej služby diaľničného oddele-
nia polície.
Keďže kamerový systém monitorujúci
úsek bratislavskej diaľnice D1 je aj na
krajskom dopravnom inšpektoráte, ope-
račný dôstojník dopravno-riadiacej
ústredne, je v prípade problémov na
vozovke povinný kontaktovať NDS a
vydať pokyn na aktuálne informovanie
pomocou portálov. Týka sa to úseku
diaľnice Bratislava - Senecká cesta - Prí-
stavný most  - Viedenská cesta. Osobit-

ným problémom je úsek Prístavný most
- Einsteinova, po ktorom sa síce jazdí,
ale značenie nie je skolaudované. V prí-
pade nehody sa tu na portáli objaví len
krížik, inak svietia iba šípky bez mož-
nosti iného značenia.
Na bratislavskom úseku diaľnice je
spolu 23 kamier a 17 informačných
portálov. Bratislavský krajský dopravný
inšpektorát má záujem, aby systém fun-
goval a prijal by aj riešenie spoločného
centrálneho riadenia spolu s Národnou
diaľničnou spoločnosťou na jednom
mieste. Mnohé problémy by sa tým
vyriešili. Vyžiadalo by si to ďalšie

finančné náklady z rezortu vnútra,
keďže monitorovacia služba by mala
byť 24-hodinová.

~     ~     ~
Koncom apríla (BN 15/2006) sme upo-
zornili na nedostatočné označenie diaľ-
nice v meste, kde je rýchlosť obmedzená
na 80 km/h. Ako sme sa v uplynulých
dňoch presvedčili, situácia sa odvtedy
zlepšila. Nielenže pribudla výraznejšia
tabuľa na vjazde do mesta, ale o obme-
dzení rýchlosti na 80 km/h opakovane
informujú aj informačné portály na
celom mestskom úseku diaľnice. (rob)

FOTO - Oto Limpus

Informovanie o situácii na diaľniciach 

pomocou portálov má byť operatívnejšie

Letná Fiat PUNTOmánia!

i t a l y

IBA U NÁS:
- pri financovaní cez OTP Leasing vstupný bonus až - 40.000 Sk a výhodné leasingové podmienky,

- pri poistení v Allianz - Slovenskej poisťovni zvýhodnená sadzba na havarijné poistenie 2,6%,

- letný darček ku každému novému Fiatu – AUTOCHLADNIČKA

Spotreba: 4,5 – 5,7 l/100 km, normované emisie CO2: 119 - 136 g/km.

AUTO VALUŠEK ITALY, s.r.o.
Harmincova 1, Bratislava – Dúbravka
tel: 02 / 6453 0204-05
e-mail: fi at@valusek.sk
www.valusek.sk

už od 287 900 Sk
Punto Classic 1.2

V cene: ABS, výškovo nastaviteľný volant a sedadlo vodiča, 

posilňovač riadenia, elektricky ovládané predné okná, 

centrálne zamykanie, palubný počítač, 2x airbag, príprava 

autorádia

Aktuálna ponuka skladových vozidiel Fiat:
Panda 1.1 Active, pôvodná cena 299.900 Sk, teraz 248.900 Sk

Panda 1.2 Van, pôvodná cena 328.851 Sk, teraz 276.600 Sk

Stilo 1.4 Racing, pôvodná cena 562.800 Sk, teraz 479.900 Sk

Doblo 1.3 JTD Cargo, pôvodná cena 509.982 Sk, teraz 459.900 Sk

Ducato 2.3 JTD 15, pôvodná cena 862.341 Sk, teraz 699.900 Sk

Fiat Puntomania 166x130.indd    1 25/7/06    3:01:35 pm

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

predložil zámer
CALLUNA - Bytový dom

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 11. 9.
do 2. 10. 2006 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elek-
tronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk  /EIA/SEA - Informačný sys-
tém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť  Obvodnému úradu životného prostredia v
Bratislave, Karloveská 2, 842 33  Bratislava 4
do 2. 10. 2006.
Miestom realizácie zámeru má byť  pozemok s parc. č.
5440/29, 5440/50, 5440/51, 5440/68 a 5750/3 v
lokalite na Stromovej ulici, k. ú. Vinohrady a MČ Bratisla-
va - Nové Mesto, územný obvod Bratislava III. Predmetná
stavebná parcela je situovaná na konci Vresovej ulice. Je
vsadená medzi jestvujúcu nízkopodlažnú zástavbu a areál
Detskej fakultnej nemocnice.
Účelom navrhovaného zámeru má byť novostavba bytové-
ho a polyfunkčného objektu s podzemnými garážami, ktorá
bude slúžiť na vytvorenie objektu bytového domu s doplňu-
júcimi plochami občianskej vybavenosti  a so statickou
dopravou situovanou v podzemí. Nadzemnú časť majú tvo-
riť kompozície rozdelené do dvoch blokov: A - terasový
dom (VILLADOM) - má mať obytné podlažia v 2. PP až 2.
NP, B - sekčný dom (TALLHOUSE) – má mať obytné podla-
žia v 1. až 9. NP. Podestu má tvoriť garáž, ktorá má mať 2.
PP až 3. PP. Koncept navrhovanej stavby uvažuje s dvoma
variantmi. Variantom PRIMA má vzniknúť 95 bytových jed-
notiek a variantom SECUNDA 96 bytových jednotiek. Úžit-
ková plocha variantu PRIMA má byť: 12 292,30 m2  a úžit-
ková plocha variantu SECUNDA: 14 343,30 m2 . Bytová
funkcia má byť dominantná, prídavnou funkciou má byť
vznik prenajímateľného priestoru občianskej vybavenosti na
prízemí , komerčný – skladovo – obchodný priestor. Súčas-
ťou objektu má byť dvojúrovňová garáž s kapacitou pri
variante PRIMA 135 parkovacích miest a 8 parkovacích
miest na teréne a pri variante SECUNDA: 199 parkovacích
miest a 8 parkovacích miest na teréne. 
Predpokladaný termín začatia: cca 09/2006
Predpokladaný termín ukončenia: cca 09/2008
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Do Dúbravky a Lamača sa z Lamačskej

cesty jazdí odteraz po novej ceste
LAMAČ
Novú obchádzkovú komunikáciu a
estakádu do mestskej časti Dúbravka
otvorili pre vodičov v minulých dňoch
na Lamačskej ceste. Tieto úseky súvisia
so stavbou diaľničného úseku Lamačs-
ká cesta - Staré grunty a tunela Sitiny. 
Podľa informácií hovorcu Národnej
diaľničnej spoločnosti (NDS) Marcela
Jánošíka otvorením novej mostnej esta-
kády sa sprístupnila cesta do Dúbravky v
oboch smeroch. Na asi 800-metrovom
úseku bola vylúčená doprava z diaľnice
D2 a presmerovaná na novú obchádzko-
vú trasu. Úsek pôvodnej diaľnice musí
byť podľa Jánošíka voľný kvôli tomu,
aby mohli stavbári túto vetvu napojiť na
tunel. 
Nová komunikácia je predĺžením Lamač-
skej cesty a súvisí s budovaním príjazd-
ných a obslužných ciest pre osobnú a tran-
zitnú dopravu. Začína sa hneď za čerpa-
cou stanicou OMV pri obchodnom dome
Tesco, pričom sa rozdvojuje. Ľavá, mier-
ne stúpajúca trasa smeruje do Dúbravky a
Lamača a na zatiaľ neotvorený smer Ráz-
sochy. Druhá trasa sa po zrhuba 800
metroch opäť napája na pôvodnú diaľnicu
D2. Diaľničná obchádzková cesta je dlhá
asi ako uzatvorený úsek pôvodnej diaľni-
ce, má dva jazdné pruhy a šírku cesty 2 x
3,5 metra. Nová trasa je viditeľne označe-
ná smerovými informačnými tabuľami.
Tabuľa pri ceste napájajúcej sa na diaľni-

cu je zelená, takže vodiči smerujúci na
Brno by nemali zablúdiť na sídlisko.
Nová výjazdová cesta z Dúbravky v
smere do mesta ide po novej estakáde z
Harmincovej ulice ponad diaľnicu a na
Lamačskú cestu sa pripája na križovatke
pri čerpacej stanici OMV neďaleko hyper-
marketu Tesco. Z Dúbravky na Lamačskú
cesty odbočovali vodiči predtým z ulice
Polianky, ktorej uzávera platí už od 5. sep-
tembra minulého roku. 
Práce na odklonení dopravy súvisiace so
stavbou tunela pokročili nedávno aj v
Mlynskej doline, kde boli v oboch sme-
roch vybudované nové komunikácie.

Jedna vedie v smere z Patrónky aj pod
úrovňou vozovky, aby bola uvoľnená
rovná trasa pre diaľnicu vychádzajúcu z
tunela a pokračujúcu na Most Lafranconi.
Nová je aj v opačnom smere z mosta na
Patrónku. 
Celý projekt súvisiaci s výstavbou tunela
Sitiny a nových diaľničných úsekov má
spojiť obchvat mesta, odkloniť kamióno-
vú dopravu a upokojiť dopravu v smere
do centra. Tunel a priľahlé stavby by mali
dokončiť do konca mája 2007. Existujú
však neoficiálne úvahy, že by mohla byť
stavba odovzdaná už vo februári. (rob)

FOTO - Oto Limpus

Kamenné

námestie

je hanbou
STARÉ MESTO
Okolie obchodného domu Tesco na
Kamennom námestí má v súčasnosti
ďaleko od reprezentatívnosti a je skôr
hanbou centra mesta. Dnes však už
existujú, hoci zatiaľ len na papieri,
zámery, ktoré by mali tento stav zme-
niť.
Celý priestor Kamenného námestia dnes
pôsobí veľmi neusporiadane, estetický
dojem narúšajú rôzne stánky a búdy,
ktoré by sa hodili skôr kamsi na perifériu
než do absolútneho centra hlavného
mesta. „Komplex budov na námestí je
pestrý, hoci všetky pochádzajú z priebehu
20. storočia,“ povedal nám hlavný archi-
tekt mesta Bratislavy Štefan Šlachta.
„Dominuje tu však obchodný dom Tesco,
pôvodne Prior, ktorý zabral aj nízku pod-
nož hotela Kyjev, pôvodne určenú na iné
účely a výškovo námestie ovláda hotel.
Komplex obchodného domu je víťazný
návrh z architektonickej súťaže zo začiat-
ku 60. rokov. Bol chápaný ako solitér a
počítal so zbúraním stávajúcich okolitých
objektov. To sa však nepodarilo. Tiež si
treba uvedomiť, že jeden štvorcový meter
bol vtedy takpovediac „zadarmo“. Dnes
sa mnohé požiadavky zmenili; napr. náro-
ky na parkovanie, komfort hotelového
bývania, rozsah a úroveň ponúkaných
služieb, a preto sa hľadá nová forma
využitia tohto priestoru.“
Ako Šlachta dodal, architektúra sa stáva
stále viac spotrebným tovarom – predo-
všetkým obchodné zariadenia a aj
„kamenné“ obchodné domy sa prestavu-
jú či nahrádzajú novými. Dnešný stav,
keď v tomto priestore dominujú rôzni
priekupníci, búdy s rôznymi nevhodnými
ponukami, špina a bezdomovci, je podľa
neho skôr hanbou centra mesta.
Podľa našich informácií sa objavil silný
investor, ktorý chce Kamenné námestie
kompletne prestavať a prebudovať.
„Zámer prestavby vítam ako šancu uro-
biť z Kamenného námestia skutočné cen-
trum mesta, ktoré bude pulzovať 24
hodín a kde sa vytvorí iná kvalita prostre-
dia, ako je tam dnes,“ konštatoval Š. Šla-
chta. Podrobnosti o zámere prestavať
Kamenné námestie prinesieme v niekto-
rom z najbližších vydaní Bratislavských
novín. (juh)

STARÉ MESTO
Havarijný stav budovy Reduty, v ktorej
sídli Slovenská filharmónia (SF), si
vyžaduje jej nevyhnutnú rekonštruk-
ciu. Mala by sa začať v máji budúceho
roka, presný termín bude až po poskyt-
nutí potrebných dotácií od ministerstva
kultúry. 
Náklady na opravu sú v súčasnosti vyčí-
slené na sumu 635,46 miliónov korún
(vrátane DPH) a s odovzdaním zrekon-
štruovanej budovy sa ráta do konca roka
2010. Stavebné práce sú väčšinou naplá-
nované na letné mesiace, aby sa v období
od októbra do mája nenarušil program
koncertov Slovenskej filharmónie, ako aj

ostatných hudobných podujatí. Pomôcť
by tomu malo aj rozčlenenie rekonštruk-
cie budovy na samostatné prevádzkové
celky. Napriek tomu sa ráta posunutím ter-
mínu tradičných Bratislavských hudob-
ných slávností, ale aj so skrátením kon-
certnej sezóny.  
Podľa informácií tlačovej tajomníčky SF
Martiny Tolstovej sa v tomto období  už
robia prípravy na obnovu budovy a opra-
vuje sa strecha, ktorá je v havarijnom
stave. Strecha budovy Reduty sa opravuje
priebežne, pretože krytina je z nekvalitné-
ho materiálu a pri silnejšom vetre alebo
búrke je vždy potrebné doplniť  30 až  50
metrov štvorcových novej krytiny. V kri-

tickom stave sa okrem strechy nachádzajú
najmä múry, v ktorých boli namerané
vysoké hodnoty vlhkosti a je nutné
odvhlčenie muriva, aby nedochádzalo k
ničeniu fasády a omietok. Zlý je aj tech-
nický stav okien, kanalizácie, vodovodov,
energeticky náročné je aj zastarané vyku-
rovanie, nevyhovujúca je tiež elektroinšta-
lácia. Reduta by potrebovala nielen nové
elektroakustické zariadenia, ale aj výme-
nu koncertného organu SF, ktorý postavili
v roku 1956 a už nie je vhodný pre nároč-
né umelecké produkcie. Na Redute bola v
roku 1999 opravená fasáda a v rokoch
2000 - 2001 zrekonštruovaná klimatizácia
koncertnej siene. (rob) 

S rekonštrukciou Reduty sa ráta od mája

Vinári pozývajú 

na koštovku 

frankoviek
RAČA
Vrcholným momentom tohtoročného
Račianskeho vinobrania bude sláv-
nostné vyhlásenie výsledkov Medziná-
rodného festivalu Frankovky modrej,
ktorý po prvýkrát v tejto vinohradníc-
kej mestskej časti zorganizovali minu-
lý utorok.
Festival usporiadala vinárska spoločnosť
Villa Vino Rača, ktorá chce zavedením
novej tradície pozdvihnúť meno frankov-
ky na úroveň minulých rokov a ukázať,
že toto červené víno sa môže vyrovnať aj
známejším odrodám. Toto tvrdenie napo-
kon potvrdila aj medzinárodná účasť na
festivale, aj fakt, že dve nezávislé komi-
sie napokon pridelili zlatú medailu fran-
kovke zo zahraničia.
Titul šampióna  a zlatú medailu získala v
kategórii vína tiché červené suché spo-
medzi 96 vzoriek Frankovka modrá,
akostná, ročník 2004 z produkcie Wein-
bau Pelzmann z Rakúska (90 bodov). 
Takisto titul šampióna a striebornú
medailu udelili v kategórii vína tiché
ružové vínu Frankovka modrá Rosé,
kabinetné 2005, za 85,14 bodu od pezin-
ského výrobcu Vino Matyšák.
Striebornú medailu a víťazstvo v tretej
kategórii vína tiché ostatné - prírodne
sladké frankovky, si odniesla Frankovka
modrá slamová, 2006 z pivnice Oldřicha
Drápala z Českej republiky.
Porovnať si svoje chute s degustátormi
možno počas vinobrania od piatku 15. do
nedele 17. septembra v Družstevnom
dome v Rači od desiatej ráno do šiestej
popoludní. Milovníkom vína budú k dis-
pozícii všetky víťazné vína. (gub)
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Bezpečných 

detských ihrísk

je ako šafranu
PETRŽALKA
Detské ihrisko na Furdekovej ulici nie
je bezpečné. Naša čitateľka Mária
Vadilová z Petržalky nám napísala, že
tu často nájde odhodené rozbité fľaše a
črepiny, ktoré sú pod detskou šmy-
kľavkou. V okolí hojdačiek neraz
postávajú výrastkovia s vínom v ruke.
Navyše na detskom ihrisku chýba dosta-
tok piesku a v rohu pieskoviska je burina.
Betónové stĺpy istiace drevený domček
tiež nie sú pre deti najbezpečnejšie. Prie-
stor sa podľa čitateľky počas jedného
roku ani raz nevyčistil a neupratal. Ihris-
ko je pomerne nové a moderné, ale špina-
vé. Nedávno tu vyčíňali vandali, ktorí
prevrátili smetné koše, rozsypali odpad-
ky. Svoje si podľa nej urobia aj psy, ktoré
na ihrisko vodia ich majitelia. Jediné
vhodné, a preto zvyčajne preplnené ihris-
ko v tejto časti Petržalky je u saleziánov
na Mamateyovej ulici. Dieťa tu v piesku
nenarazí ani na výkaly, ale ani na injekčnú
striekačku, ako sa to stalo našej čitateľke
napríklad na Lachovej ulici pri ramene
Dunaja. Práve preto tu mamičky z Mama-
klubu na Gessayovej ulici chceli vybudo-
vať oplotené detské ihrisko. Na Lachovej
našli zelenú plochu, začali vybavovať a
hľadať sponzorov. Udržiavať ho chceli
vlastnými silami, no miestny úrad im ne-
dal jedno z troch dôležitých potvrdení.
Životné prostredie súhlasilo, územné plá-
novanie tiež, ale správa majetku nie.
Mamičky podľa M. Vadilovej odbili tým,
že ihrísk je predsa nadbytok a rušia sa. 
O stave verejného detského ihriska na
Furdekovej ulici číslo 6 bude podľa vyja-
drenia hovorcu Petržalky Mareka Papaj-
číka miestny úrad informovať podnik
Verejnoprospešné služby, aby dal všetko
do poriadku. 
Pokiaľ ide o nové ihrisko na Lachovej
ulici, miestny úrad s mamičkami komuni-
koval a informoval ich, že pokiaľ by chce-
li urobiť nové ihrisko, musia mať staveb-
né povolenie. Ide o pozemok, ktorý bol
zverený mestskej časti len ako zeleň na
kosenie. V prípade ihriska by išlo o zmenu
účelu využitia pozemku, čo je v tomto prí-
pade potrebné vybavovať s magistrátom.
„Nesúhlasili sme však s budovaním nové-
ho ihriska, pretože v blízkosti tohto
pozemku sa nachádza ihrisko pri budove
Policajného zboru, ktoré bolo v rámci pro-
jektu Obnovme si svoje ihrisko zaradené
na tento rok do programu,“ uviedol M.
Papajčík. Projekt vyhlásila mestská časť
Petržalka spolu s Komunitným centrom
rozvoja. Občania mohli podať návrhy na
revitalizáciu konkrétneho detského ihriska
v ich okolí a mestská časť prispela sumou
100-tisíc korún. Tento rok bude podpore-
ných šesť projektov. (rob)

• ŠPORT • RELAX • HOBBY •
• REHABILITÁCIA • FIT •

• Všeobecnú pohybovú prípravu pre deti od 4 do 6 rokov
• Všeobecnú pohybovú prípravu pre deti od 6 do 15 rokov
• Spoločenský tanec, tanečný šport, súťažne i nesúťažne 
• Štandardné tance (Waltz,Valčík,Tango,Foxtrot,Quickstep)
• Latinskoamerické tance (Samba,Cha-cha,Rumba,Pasodoble, Jive)
• Hobby vysokoškolská sekcia (spoločenské tance a protokol)
• Hobby senior klub (spoločenské tance od 25 rokov do X rokov)

• Ako jediný subjekt v oblasti spoločenského tanca v SR
sa zaoberáme výukou tanca detí, mládeže i dospelých,
s rôznym typom postihnutia:
1. telesný (sluchové, zrakové postihnutie, vozíčkari) 
2. mentálny
3. viacnásobný

Pozývame Vás na zápis 
do nášho tanečného klubu!

Miesto: Dom kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, BA
Dátum: 18. a 20. 9. 2006 Čas: 17.00 – 19.00
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Akcia platí do konca októbra 2006.

• Jesenná servisná prehliadka* všetkých modelov Suzuki len za 99,- Sk
• Pri výmene motorového oleja Shell dostanete 1l                            zadarmo
• Zľava 10 % na vybrané náhradné diely

* kontrola pneumatík, brzdovej sústavy, kvapaliny, podvozku, nastavenia svetlometov, chladiacej zmesi,
ostrekovačov, stieračov, manžiet, optická kontrola tlmičov, premazanie el. okien

Máme pre vás vždy správny kľúč

AUTO - IDEAL SERVIS s. r. o.
Stará Vajnorská 39, 831 04 Bratislava
tel.: (02) 4463 7881
www.suzuki-bratislava.sk

MIKONA, s. r. o.
Einsteinova 1, 851 01 Bratislava
tel.: (02) 622 42 511
www.suzuki.mikona.sk

�AUTOMATICKÉ 
POHONY na brány

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

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

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

Staromestské kultúrne stredisko

MKC ŠKOLSKÁ 14

POHYBOVÉ KURZYPOHYBOVÉ KURZY
� Joga � Cvičenia na chrbticu � Aerobik 
� Cvičenia pre ženy � Kalanetika - Pilates -
Fitlopty � Sebaobrana � Karate

KRÚŽKYKRÚŽKY
� Tanečné � HIP-HOP � Dramatické

INFORMÁCIE: 5249 6848
www.staremesto.sk         mkcskolska@stoline.sk

ZÁPIS: Pondelok, utorok, štvrtok: 14.00 - 18.00
Streda: 9.00 - 13.00 14.00 - 17.00
Piatok: 9.00 - 13.00 14.00 - 16.00

 pozývame vás 
  na druhý ročník projektu

 Tvorivosť spája II

jednodňový tréning 
rozvoja kreativity 
pre zástupcov 
business sektora

podpora projektov
mládežníckej organizácie
YMCA na Slovensku

5.10.2006

Centrum Sales
Bratislava

info
www.ymca.sk
02/5262 6241

Novým zvukom 

Ružinova majú 

byť zvony
RUŽINOV
Slávnostné dvíhanie troch zvonov na
vežu Kostola svätého Vincenta na
Tomášikovej ulici sa uskutoční počas
Ružinovských hodových slávností v
sobotu 23. septembra. 
Zvony dostali mená Svätý Gorazd, Svätý
Michal a Ján Pavol II. Svätého Gorazda
darovala farnosti mestská časť Bratislava
- Ružinov, Svätého Michala Ľubomíra
Kurhajcová a tretí, ktorý nesie meno
predchádzajúceho pápeža, je darom far-
níkov z Ružinova. 
V sobotu predpoludním sa budú zvony
dvíhať na vežu kostola. V hodovom pro-
grame vystúpia aj Košíkovci z Moravy so
sprievodným slovom autorky zvonov
pani Dytrychovej. Ružinovčania budú
môcť zvonenie počuť po prvýkrát o 12.30
h. Zvonenie nových zvonov sa tak stane
jedným z charakteristických zvukov
Ružinova. (rob)

MHD v Rači

dočasne

pomáhajú vlaky
RAČA
Náhradná kyvadlová doprava medzi
železničnými stanicami Východ a
Predmestie jazdí od 8. septembra kvôli
rekonštrukcii priecestia Pri Šajbách v
Rači. Priecestie bude uzatvorené prav-
depodobne až do októbra.
Nová linka číslo 155 zabezpečuje obyva-
teľom miestnej časti Východné rýchle
spojenie v trvaní päť minút až do prestup-
ného uzla v Gaštanovom hájiku pri želez-
ničnej stanici Predmestie. Cestujúci tu
môžu prestúpiť na električky číslo 3, 5, 7,
11 a 17 a autobusové linky č. 59 a 75. 
Dopravný podnik Bratislava odporúča
obyvateľom využívať toto vlakové spo-
jenie, pretože ide o jednoduchšiu a
rýchlejšiu možnosť cestovania do centra
mesta, ako časovo náročné viacnásobné
prestupovanie a peší presun cez uzatvo-
rené železničné priecestie Pri Šajbách.
Pri cestovaní do oblasti Východného
odporúča Dopravný podnik Bratislava a
Železničná spoločnosť vystúpiť v Gašta-
novom hájiku a použiť spomínanú novú
vlakovú linku 155, v ktorej platí tarifa
MHD. (rob)

Mesto vydalo

kongresový

katalóg
BRATISLAVA
Mesto Bratislava v týchto dňoch vydá-
va v spolupráci so Slovenskou asociá-
ciou cestovných kancelárií svoj prvý
Kongresový katalóg. Ide o prvú publi-
káciu tohto druhu v Bratislave.
Katalóg obsahuje prehľad priestorov
vhodných na usporiadanie podujatí kon-
gresového a incentívneho cestovného
ruchu a zároveň predstavuje incomingo-
vé cestovné kancelárie a firmy ponúkajú-
ce doplnkové služby, ktoré v tejto oblas-
ti v Bratislave podnikajú.
Katalóg vychádza v anglickom jazyku a
je určený na prezentáciu Bratislavy a
Slovenskej asociácie cestovných kance-
lárií na medzinárodnom trhu kongreso-
vého a incentívneho cestovného ruchu.
Katalóg je financovaný z nenávratného
finančného príspevku Grantovej schémy
rozvoja cestovného ruchu. (juh) 



STARÉ MESTO
Storočný dom na rohu Cintorínskej a
Lazaretskej, ktorý bol posledných pät-
násť rokov opustený, bol bez okien a
pustol, sa dočká rekonštrukcie, po kto-
rej bude opäť slúžiť na bývanie.
Dom na Cintorínskej ulici 13 začal ešte
pred rokom 1989 rekonštruovať vtedajší
Bytový podnik Bratislava I, preto bol
vysťahovaný, ale pre nevyjasnené vlast-
nícke vzťahy, ktoré sa vyrovnali až
dávno po roku 1989, sa k obnove pristu-
puje až teraz. Na projekte obnovy sa
začalo pracovať ešte pred dvoma rokmi,
medzičasom došlo aj k zmene vlastníka
budovy, ktorým je v súčasnosti spoloč-
nosť Manag. 
Projekt obnovy, s ktorou sa začalo 10.
augusta a potrvá dva roky, ráta s rekon-
štrukciou, nadstavbou a dostavbou
objektu, po ktorej v ňom bude desať nad-
štandardných bytov a dva ateliéry. Na
prízemí budú prenajímateľné priestory
určené pre obchod alebo služby, vo dvore
bude dvojpodlažná podzemná parkova-
cia garáž s desiatimi parkovacími miesta-
mi, do ktorej bude pre stiesnené priesto-
rové pomery prístup autovýťahom. Ďal-
ších päť miest bude vo dvore, situované
budú pod prístavbou domu, ktorá bude
stáť na stĺpoch. 
Existujúca fasáda domu zostane zacho-
vaná aj po rekonštrukcii, dostavba siaha-
júca do výšky šiestich nadzemných pod-
laží (najvyššie má byť ustúpené) bude
moderná. Zvolené architektonické rieše-
nie predstavuje dialóg medzi starým a
novým typom architektúry, pôvodná i
nová časť budú previazané novým
prvkom - nárožným arkierom, ktorý
bude tvorený zasklenými balkónmi
orientovanými do nárožia ulíc Cintoríns-
ka a Lazaretská.
Stojí za zmienku, že objem stavby plne
zodpovedá nielen aktuálnemu územné-
mu plánu zóny Dunajská, ale aj územno-
plánovacej dokumentácii ešte z roku
1932, podľa ktorej bol postavený vedľaj-
ší dom, na Lazaretskej ulici číslo 5. Táto

dokumentácia povoľovala v tejto lokalite
zástavbu vo výške piatich nadzemných a
jedného ustúpeného podlažia, čomu po
rekonštrukcii, dostavbe a nadstavbe bude

plne zodpovedať aj dom na Cintorínskej
ulici číslo 13. Juraj Handzo

VIZUALIZÁCIA - Beňuška Topinka
architekti
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Klub darcov 

opäť podporí

dobré nápady
BRATISLAVA
Klub darcov Komunitnej nadácie Bra-
tislava už tretí rok ponúka nezvyčajnú
možnosť originálne darovať a súčasne
rozhodovať o použití darovaných fi-
nancií. Vďaka Kontu Orange a Slo-
venskej sporiteľni je každý finančný
dar od darcov znásobený.
Zo získaných finančných prostriedkov
budú na jeseň podporené najlepšie inicia-
tívy a aktivity Bratislavčanov. O ich pod-
pore budú rozhodovať samotní darcovia.
Uchádzať sa o finančný príspevok, maxi-
málne do výšky 20 000 korún, na realizá-
ciu svojich nápadov pre mladých i star-
ších obyvateľov je možné do 5. októbra.
Informácie nájdete na www.komunitna-
nadacia.sk. 
Aj vďaka Klubu darcov bolo otvorené
Bistro Nezábudka pri Lige za duševné
zdravie v Petržalke, v uliciach starej Bra-
tislavy pretekali nevidiace deti s kamarát-
mi, finančný dar získalo materské cen-
trum Bublinka, občianske združenie Vo-
lanie života na zabezpečenie tiesňového
volania pre znevýhodnených občanov či
talentovaná študentka spevu z viacdetnej
rodiny. Na realizáciu projektov bolo roz-
delených 316 200 korún. (dd)

Vodárne chcú

dobudovať

kanalizáciu
BRATISLAVA
Bratislavská vodárenská spoločnosť
sa chystá dobudovať kanalizáciu na
území mesta a zdokonaliť čistenie
odpadových vôd tak, aby zodpovedalo
príslušným požiadavkám.
Investičný zámer s pracovným názvom
Odkanalizovanie podunajskej časti Bra-
tislavského regiónu sa týka lokalít v
mestských častiach Petržalka, Vrakuňa,
Ružinov a Podunajské Biskupice. Jed-
ným z jeho očakávaných prínosov je
zabezpečenie čistenia odpadových vôd v
súlade s legislatívnymi požiadavkami na
kvalitu vypúšťanej odpadovej vodyv
čistiarni odpadových vôd v Petržalke a v
ústrednej čistiarni odpadových vôd vo
Vrakuni. 
Ďalším z cieľov tohto investičného záme-
ru je dobudovanie kanalizácie v Podunaj-
ských Biskupiciach a v Ružinove, kon-
krétne v lokalitách Prievoz a Pošeň. Stojí
za zmienku, že v čistiarni odpadových
vôd v Petržalke majú byť čistené nielen
odpadové vody z mestskej časti Petržal-
ka, ale aj z prihraničných rakúskych obcí.
V ústrednej čistiarni odpadových vôd vo
Vrakuni majú byť čistené odpadové vody
z mestských častí nachádzajúcich sa na
pravom brehu Dunaja a z Malokarpatské-
ho a Seneckého regiónu. Predpokladaný
termín začatia a ukončenia stavebných
prác ešte nie je známy, vyplynie z vyhod-
notenia ponúk dodávateľov, ktorí sa
zúčastnia na súťaži. (juh)

Dom na nároží Cintorínskej a Lazaretskej

ulice sa po dlhom pustnutí dočká obnovy

LAMAČ 
Poslanci mestskej časti Lamač poža-
dujú, aby mestskí policajti viac kon-
trolovali a tvrdšie zasahovali proti bez-
domovcom. Na zasadnutí miestneho
zastupiteľstva ich zaviazali, aby pri-
pravili stratégiu na riešenie problémov
s bezdomovcami. 
Ľudia bez domova sa v Lamači pohybu-
jú najmä pri hypermarkete Tesco a nie-
ktorí lamačskí poslanci hovorili na
zasadnutí o svojich negatívnych skúse-
nostiach. Napríklad poslankyňa Oľga
Keltošová tvrdila, že do Tesca v Lamači
už takmer vôbec nechodí, pretože sa tam
necíti bezpečne. Uviedla, že bezdomovci
obťažujú nakupujúcich nielen pred

obchodným domom, ale aj v garážach. 
Podľa hovorcu mestskej polície Petra
Plevu je potrebné si uvedomiť, že aj bez-
domovec je občan ako každý iný. Mest-
ská polícia môže riešiť iba prípady, v kto-
rých ide o priestupok, ten však musí byť
spoľahlivo zistený a preukázaný. „Pro-
blém, o ktorom sa hovorilo na zasadaní
lamačského zastupiteľstva, sa nevysky-
tuje len v okolí spomínaného nákupného
strediska, ale je všade v okolí nákupných
centier, ktoré majú v ponuke bezdomov-
cami vyhľadávané lacné čučo“, uviedol
P. Pleva. Dodal, že za poriadok a čistotu
na pozemkoch zodpovedá ich vlastník,
alebo správca teda v tomto prípade hy-
permarket Tesco. 

V stanovisku spoločnosti Tesco sa
okrem iného uvádza, že ide o citlivý
spoločenský problém, ktorý sa nedá
vždy jednoducho a rázne riešiť. „Vieme
tiež, že zákazníci, ktorí k nám prichá-
dzajú za nákupmi, službami, alebo si
jednoducho oddýchnuť v reštauráciách,
sa môžu k správaniu bezdomovcov sta-
vať kriticky. Niekedy možno ide len o
ich prítomnosť, ktorá sa všeobecne vní-
ma nepriaznivo a už sa očakáva kon-
krétne riešenie.“ 
Spoločnosť Tesco sa podľa vlastného vy-
jadrenia snaží riešiť situáciu citlivo, ľud-
sky a hľadať alternatívy a kontaktovať sa
v tejto súvislosti s kompetentnými orgán-
mi a príslušnými inštitúciami. (rob)

Poslanci v Lamači chcú, aby policajti

proti bezdomovcom zasahovali tvrdšie

2.etapa

predaja

3... 2... 1... ŠTART!

predaj pozemkov Čierna Voda
02/55 641 261, 0904/ 05 05 05

www.monarskaalej.sk

predaj pozemkov Čierna Voda
02/55 641 261, 0904/ 05 05 05

Nič za tým nehľadajte☺, iba ak angličtinu.
Navštívte Anglickú školu, spoznajte efektívnu priamu metódu a už nikdy
viac nebudete chcieť študovať inak! Zápis každý deň od 8.00 do 19.00.

Anglická škola, Cukrová 14, Bratislava, 02/59 324 444, 0915 746 721
www.anglickaskola.sk

 

Pilotný projekt Anglickej školy: ŠTUDUJTE ZADARMO!

Petržalka chce

bojovať proti

prostitúcii 
PETRŽALKA
Mestská časť Petržalka chce prijať
vlastné nariadenie, v ktorom zakáže
na verejných priestranstvách svojho
územia možnosť ponúkať, propago-
vať, poskytovať, alebo požadovať
pohlavný styk a robiť sexuálne prak-
tiky. 
Rovnako sa má zakázať voľne prístupná
reklama propagujúca poskytovanie ero-
tických služieb, ktoré majú vyvolať
sexuálne vzrušenie alebo uspokojenie.
Zakázaná má byť aj reklama ukazujúca
nahotu ľudského tela takým spôsobom,
že to vyvoláva pohoršenie. Má ísť najmä
o intímne časti ľudského tela, ženskú
hruď alebo vyzývavé zobrazovanie,
ktoré vyzdvihuje sexuálne stránky člove-
ka. Neprípustné má byť aj viditeľné
obnažovanie intímnych častí ľudského
tela a celej ženskej hrude na takých
verejných priestranstvách, kde majú prí-
stup aj osoby mladšie ako 18 rokov. 
Zastupujúca starostka Petržalky Viera Ki-
merlingová nám povedala, že v prípade
prijatia nariadenia chcú očistiť Panónsku
ulicu, „aby deti, ktoré idú do školy na
ôsmu, už neoznamovali, že sa tam presne
v tom čase menia služby a pasáci inkasu-
jú od tých nešťastníčok peniaze, prípadne
sankcionujú neposlušné.“
Podľa Kimerlingovej obchod s bielym
mäsom bude prekvitať dovtedy, kým
osoby, ktoré si z človeka spravili tovar,
nebudú zasiahnuté na ich najcitlivejšom
mieste - na peniazoch. Zatiaľ im tento
„biznis“ funguje kvázi legálne. „Podľa
našich informácií 75 percent dievčat,
ktoré poskytujú tieto služby, sú drogovo
závislé,“ uviedla Kimerlingová. Poveda-
la, že aj keď je koristenie z prostitúcie
trestným činom, je možné to robiť s
pomerne malým rizikom. Mnohé dievča-
tá sú k týmto veciam prinútené, pretože
sa raz nechali zlákať na ľahký zárobok.
Dievčatá si díleri predávajú medzi sebou
ako tovar a na toto všetko sa podľa nej
nesmie človek, ktorý má trochu citu, len
prizerať.
Pokiaľ ide o reklamu, V. Kimerlingová
tvrdí, že na území Petržalky musia dbať
na estetickú úroveň reklamy a aby nebol
ohrozený aj zdravý duševný vývoj detí.
Zákaz sa má podľa nej týkať najmä pro-
pagovania sexuálnych praktík, teda verej-
ných domov. Záujmom mestskej časti je
podľa zastupujúcej starostky predchádzať
porušovaniu zákona a ochrana verejného
poriadku. Zákon o priestupkoch podľa
nej obci umožňuje stanoviť aj ďalšie
povinnosti, ktorých porušenie môže byť
kvalifikované ako priestupok proti verej-
nému poriadku. „Zároveň je potrebné
poznamenať, že naše nariadenie pôsobí
najmä preventívne vo veľmi úzkej oblas-
ti, pretože pokiaľ by došlo k vzbudeniu
verejného pohoršenia, pôjde o priestupok
podľa iného paragrafu zákona o priestup-
koch alebo o trestný čin výtržníctva. Naše
nariadenie má oporu vo viacerých predpi-
soch, zameriava sa však na iný cieľ, a tým
je ochrana verejného poriadku v mestskej
časti Bratislava-Petržalka.“, konštatovala
Viera Kimerlingová. Dodržiavanie navr-
hovaného nariadenia mestskej časti má
mať na starosti mestská polícia. (rob)

KÚPIM BYT
v Bratislave, 2-3-izbový
(príp.1-izbový, priestranný od 39m2)

SÚRNE. HOTOVOSŤ.
0903 908 774
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Bratislava tento

rok chudne

zdravo a chutne
BRATISLAVA
Od 6. septembra do 18. októbra bude
Bratislava žiť o niečo zdravšie, ako
obvykle. Dôvodom je druhý ročník
kampane Bratislava chudne, tentoraz
pod názvom Zdravo chutne. 
Cieľom série podujatí, ochutnávok a
prednášok, ktoré budú na rozličných
miestach od 6. septembra do 18. októbra,
je predstaviť rodinám s deťmi nové mož-
nosti, recepty a tipy, pomocou ktorých
môžu upevniť svoje zdravie, zredukovať
nadbytočnú hmotnosť, zvýšiť svoju imu-
nitu a dobrý pocit a tiež urobiť dôležitý
krok v prevencii srdcovo-cievnych ocho-
rení, cukrovky a iných tzv. civilizačných
ochorení.
Napríklad 21. septembra sa v čase od
15.00 do 18.00 h v Primaciálnom paláci
uskutočnia ochutnávky a prednášky spo-
jené s meraním tuku a poradenstvom, 28.
septembra sa od 14.00 do 18.00 h v
Auparku v drogérii dm-drogerie markt a
biobio bude konať Bio deň spojený s
ochutnávkami biopotravín. Potom 5.
októbra sa Primaciálnom paláci uskutoční
Junior deň - seminár a ochutnávky pre deti
a ich rodičov. Dva dni po sebe, 13. a 14.
októbra vždy od 14.00 do 19.00 h, budú
vo vstupnej hale ochutnávky a kvízy.
Mnoho ľudí rieši problém, ako do jedál-
nička „zapracovať“ ovocie a zeleninu,
ako naplánovať vhodné pohybové aktivi-
ty pre seba i pre deti. Pri nákupoch sa
čoraz častejšie venujú energetickému
obsahu potravín, obsahu cukru či nena-
sýtených kyselín, nie vždy však naozaj
zistia, či daná potravina spĺňa kritériá
zdravej výživy, a tak im Zdravo a chutne
dá možnosť získať odpovede na dôležité
otázky, ale aj komunikovať s lekármi
mimo ambulancie, produkty ochutnať a
presvedčiť sa, že stravovať sa zdravšie a
lepšie môžu aj zamestnaní a zaneprázd-
není ľudia, ktorí nakupujú v bežných
obchodoch a nie v lekárni.
Vlaňajší ročník sa stretol s veľkým záuj-
mom u diabetikov, celiatikov i alergikov,
ktorých počet rapídne stúpa a ktorí sú
zvyknutí venovať svojmu jedálničku
zvýšenú pozornosť. Úspešná bola tiež
súťaž, ktorej cieľom bolo zdravo a trvalo
znížiť svoju telesnú hmotnosť. Aj tento-
raz sa môžu záujemcovia po celom Slo-
vensku zapojiť do súťaže Mínus 3 kg a
po splnení súťažných podmienok budú
zaradení do súťaže o zaujímavé ceny v
celkovej hodnote 150-tisíc korún. Pod-
mienky súťaže i súťažný kupón môžu
záujemcovia nájsť na viac ako 200 mies-
tach po celom Slovensku a od 4. sep-
tembra ich nájdu tiež na www.zdravoa-
chutne.sk a www.odiete.sk. (juh)

STARÉ MESTO
Začiatkom týždňa bola oficiálne otvo-
rená zrekonštruovaná Central Passa-
ge, ktorá prináša do historického cent-
ra nový atraktívny prvok v podobe
špičkového hotela, značkových obcho-
dov a reštaurácie.
Niektoré obchodné priestory síce ešte nie
sú zariadené, objekt je však už prístupný
verejnosti, rovnako ako aj niektoré
obchodné prevádzky.
Central Passage spájajúca Laurinskú ulicu
s priestormi Starej tržnice bola spolu s
polyfunkčným objektom na Laurinskej
ulici dlhé roky zatvorená a chátrala.
Akciová spoločnosť Devel, ktorá Central
Passage obnovovala, ju pretvorila na
komfortný veľkomestský priestor, aký v
Bratislave nemá obdobu. V podzemí je
luxusná reštaurácia pre hotelových i neho-
telových hostí a konferenčné miestnosti (v

čase našej návštevy ešte neboli priestory
reštaurácie celkom dokončené a pohybo-
vali sa v nich remeselníci). Na prvom nad-
zemnom podlaží  - Shopping Mall - je
recepcia hotela Art Hotel William a luxus-
né značkové obchody, vrátane takých,
ktoré na Slovensku doteraz nemali zastú-
penie. Na druhom nadzemnom podlaží -
Shopping Gallery - sú ďalšie značkové
obchody, dizajnovo zaujímavá kaviareň a
štúdio krásy. Na treťom, štvrtom a piatom
nadzemnom podlaží je luxusný hotel s
dizajnérsky veľkolepo riešenými izbami,
ktoré sú podľa vyjadrenia zástupcu akcio-
vej spoločnosti Devel vybavené na úrovni
päťhviezdičkového hotela. Zámerom pro-
jektu obnovy Central Passage bolo vrátiť
do mesta štýl aj ducha pasáží ako klasic-
kých veľkomestských priestorov, ktoré sa
v posledných desaťročiach z Bratislavy
vytratili.

Pripomeňme, že obnovovať sa mala aj
priľahlá Stará Tržnica. Podľa predstáv
investorov mala byť obnova oboch
objektov koordinovaná a mali tvoriť
kompaktný celok riešený tak, aby pôso-
bil jednotným dojmom. Podstatou pro-
jektu obnovy tržnice malo byť zvýšenie
úrovne existujúcich služieb, malo dôjsť
k zmenám interiéru a jeho úpravám,
ktoré by umožnili lepšie využívanie exi-
stujúcich priestorov na kultúrne poduja-
tia, firemné prezentácie, menšie koncer-
ty a divadelných predstavení, ako aj spo-
ločenských akcií. Tieto zámery sa však
nerealizovali, pretože v júli 2005 mests-
kí poslanci odmietli schváliť dlhodobý
prenájom Starej tržnice súčasnému
nájomcovi - spoločnosti SF Stará tržni-
ca, ktorá chcela objekt na vlastné nákla-
dy zrekonštruovať. (juh)

FOTO - Oto Limpus

Central Passage je konečne obnovená, sú

tu luxusný hotel, obchody aj reštaurácia

Obnovená Central Passage po rokoch chátrania je opäť prístupná verejnosti - zmenila sa na obchodnú pasáž s ponukou
luxusného značkového tovaru, nechýba reštaurácia a štvorhviezdičkový hotel. FOTO - Oto Limpus

Centrum Asistovanej Reprodukcie
FERTICENT s.r.o.

ponúka od Septembra 2006

PORADENSTVO PSYCHOLÓGA
V PROBLEMATIKE NEPLODNOSTI

Sv.Vincenta č. 4, 811 03 Bratislava
Tel. 02/ 482 116 10      E-mail – reception@ferticent.com

www.ferticent.com 

Rekonštrukcia Gorkého ulice sa odkladá
STARÉ MESTO
Začatie rekonštrukcie Gorkého ulice,
po ktorej by sa mala sčasti zmeniť na
pešiu zónu, sa oddiali. Dôvodom je
požiadavka Krajského pamiatkového
úradu Bratislava, aby bol spracovaný
urbanisticko-historický výskum.
Tento dokument by mal byť podkladom
projektovej dokumentácie, začatie rekon-
štrukcie sa oddiali minimálne o čas, ktorý
si vyžiada jeho príprava. Krajský pamiat-
kový úrad Bratislava už vydal záväzné
stanovisko, v ktorom pripravované zmeny
na Gorkého ulici schvaľuje. Stavebné
povolenie ešte nebolo vydané. 
Ako sme už informovali, okrem čiastoč-
nej premeny na pešiu zónu by na Gorkého

ulici mali pribudnúť stromy, v celej šírke
bude na nej osadená nová dlažba, pribud-
ne moderné osvetlenie a organizácia par-
kovania by mala byť iná ako v súčasnosti.
S týmito zmenami ráta štúdia tímu archi-
tektov pod vedením Otta Grossmanna.
Gorkého ulicu chce zrekonštruovať
mestská časť Staré Mesto. 
Podľa O. Grossmanna je táto ulica pokra-
čovaním Hviezdoslavovho námestia,
preto architektonické riešenie pri jej obno-
ve musí nadväzovať na riešenie, ktoré sa
zvolilo na tomto námestí. Ulica má nado-
budnúť charakter pešej zóny, po ktorej v
obmedzenej miere budú môcť jazdiť aj
autá. Po celej dĺžke by mali pribudnúť
stromy a parkovacie miesta by mali byť

umiestnené medzi ne. S kombináciou par-
kovania a súvislej zelene sa ráta aj na pri-
ľahlom Komenského námestí. Prepoje-
ním s Hviezdoslavovým námestím sa má
vytvoriť možnosť umiestňovania letných
terás až po prieluku vedľa Poštovej banky,
ktorú v súčasnosti využívajú na parkova-
nie najmä zamestnanci SND. Pohyb vozi-
diel bude možný len po túto prieluku,
ktorú má v budúcnosti nahradiť poly-
funkčný objekt. Nová organizácia dopra-
vy má zabrániť tomu, aby autá prichádza-
li do tesného kontaktu s budovou SND.
Nové dlažby na vozovke a chodníkoch
budú typovo riešené tak, aby splývali s
materiálmi použitými na Hviezdoslavo-
vom námestí. (juh) 

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, že 
navrhovateľ KOPOS – BV spol. s.r.o., Bratislava

predložil zámer 
Polyfunkčné centrum  - Istrijská ulica,

Bratislava - Devínska Nová Ves
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 6. 9.
do 27. 9. 2006 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elek-
tronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk  /EIA/SEA - Informačný systém
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)  Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť  Obvodné-
mu úradu životného prostredia v Bratislave, Karlo-
veská 2, 842 33  Bratislava 4 do 27. 9. 2006.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba malometráž-
nych bytov v kategórii 1, 2, 3 izbové. Členenie pozemku
na 3 sektory A, B, C umožňuje princíp postupnej výstavby
nezávisle. Nad pešou trasou je navrhované „premostenie“
objektov, spájajúce sektory A, B, ktoré opticky uzatvára a
vymedzuje malé námestie. Vzhľadom k orientácii na sveto-
vé strany a blízkosť existujúcej zástavby (paneláky, pošta,
ZŠ) sú bytové domy navrhované ako pavlačové  s orientá-
ciou prevažne západ, juh – vrátane logií a vikierov. Komu-
nikačné jadrá sú prepojené priamo s podzemnými garáža-
mi. Dispozície bytov vzhľadom ku konštrukčnému systému
umožňujú variabilnosť vnútorných priestorov a zmenu veľ-
kosti jednotlivých bytov podľa reálnych potrieb potencio-
nálnych záujemcov o bývanie. Podkrovné byty je možné
riešiť aj ako mezonetové, čím by sa zrušila posledná komu-
nikačná pavlač. V rámci realizácie stavby je navrhnutá
výstavba 248 parkovacích miest. Z toho 112 stojísk na
úrovni terénu (mimo budov), 136 stojísk v podzemných
parkovacích garážach a 140 bytových jednotiek s podlaž-
nou plochou 10 260 m2 a podl. plochou vybavenosti
2.459 m2. 
Predpokladaný termín začatia: cca 03/2007
Predpokladaný termín ukončenia: cca 03/2010

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, že 
navrhovateľ Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,

predložil zámer
Odkanalizovanie podunajskej časti

Bratislavského regiónu
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 6. 9.
do 27. 9. 2006 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elek-
tronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk  /EIA/SEA - Informačný systém
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)  Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť  Minister-
stvu životného prostredia SR, odbor posudzovania
vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra
1, 812 35 Bratislava  1 do 27. 9. 2006.
Účelom navrhovaného zámeru je zabezpečenie čistenia
odpadových vôd v súlade s legislatívnymi požiadavkami na
kvalitu vypúšťanej odpadovej vody na ČOV Petržalka,
ÚČOV Vrakuňa, dobudovanie kanalizácie v Bratislave v
MČ Podunajské Biskupice a MČ Ružinov - lokalita Prievoz
a lokalita Pošeň. Na ČOV Petržalka majú byť čistené odpa-
dové vody z mestskej časti Bratislava - Petržalka a z prihra-
ničných rakúskych obcí. Na ÚČOV Vrakuňa majú byť čiste-
né odpadové vody z mestských častí nachádzajúcich sa na
pravom brehu Dunaja a z Malokarpatského a Seneckého
regiónu. Čistenie odpadových vôd na ÚČOV má byť
mechanicko-biologické s biologickým odstraňovaním fos-
foru na dosiahnuteľnú úroveň a dávkovaním chemikálií a
živín  na dosiahnutie účinnosti odstraňovania nutrientov. V
návrhu sa uvažuje s chemickým čistením kalových vôd vzni-
kajúcich v procese s manipuláciou s kalom.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia: vyply-
nie z vyhodnotenia ponúk dodávateľov,
ktorý sa zúčastnia súťaže

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, že 
Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti

Nosný systém MHD, prevádzkový úsek
Janíkov Dvor - Šafárikovo námestie,
ktorej navrhovateľom je Hlavné mesto SR

Bratislava, 814 99 Bratislava
Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť
si z neho výpisy, odpisy  alebo na vlastné náklady zho-
toviť kópie od 6. 9. do 27. 9. 2006 v priestoroch Slu-
žieb občanom/FRONT OFFICE na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1.

Dáme do prenájmu
kancelárske priestory vhodné

aj na ľahkú prevádzku
s výmerou cca 100 m2

Bratislava - Vrakuňa
Kontakt: 0905/562 583

Dobrá cena!
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BRATISLAVA
Pojem hodovanie je súčasníkovi blíz-
ky tak veľmi, až zabúda na fakt, že
hody sú náboženský sviatok, kde sa
skôr sýtila duša, než telo, aj keď k
sviatkom prestretý stôl patril. To
dobré z tradície v mestských častiach
Bratislavy ožíva.

~     ~     ~
VAJNORY
Už v tento piatok 15. septembra o desia-
tej dopoludnia, sa začnú vo Vajnoroch
hody slávnostnou svätou omšou v Parku
pod lipami. Slávnostný sprievod pôjde
pod zrekonštruovanou historickou
koruhvou patrónky Slovenska a vajnor-
ského kostola. Vajnorské hody nesú aj
kresťanský odkaz lásky k blížnemu -
jeho prejavom bude v sobotu akcia Na
kolesách proti rakovine, keď o tretej z
Parku pod lipami pôjdu účastníci mani-
festácie na bezmotorových kolieskových
dopravných prostriedkoch na chodníčky
Šúru. Oba dni budú oslavy sviatku
patrónky Slovenska vo Vajnoroch spre-
vádzať viaceré kultúrne a spoločenské
podujatia. 

DÚBRAVKA
Ďalší víkend sa v piatok 22. septembra
začnú hodové slávnosti v Dúbravke,
budú trvať do nedele. Hlavný program
spojený s hodovým sprievodom bude
pred budovou Miestneho úradu a pred
Domom kultúry Dúbravka. Tam sa začne
v sobotu súťažou hasičov o pohár staros-
tu, bude pokračovať ďalšími športovými
súťažami, ale aj prezentáciou historic-
kých európskych remesiel či súťažou vo
varení gulášu. O 14. hodine odštartuje
spred miestneho úradu hodový sprievod.
Nedeľa bude mať spoločenský charakter.
RUŽINOV
V tú istú sobotu 22. a nedeľu 23. sep-
tembra oslávia hody v Ružinove, centra-
mi diania bude Štrkovecké jazero, zaria-
denie STaRZ na Drieňovej a areál Letné-
ho divadla. Ružinovské hody budú mať
výraznejší náboženský charakter. V
sobotu o trinástej zodvihnú zvony v kos-
tole Svätého Vicenta de Paul, v nedeľu o
desiatej bude hodová svätá omša pred
Domom kultúry Ružinov. Aj tu budú
oslavy sprevádzať pestré kultúrne vystú-
penia.

KARLOVA VES
V piatok 29. septembra sa začnú karlo-
veské hody o tretej popoludní pred Kos-
tolom Sv. Michala kultúrnymi vystúpe-
niami a starostovským gulášom a vín-
kom, budú pokračovať stavaním hodové-
ho stromu a piatok vyvrcholí omšou o
šiestej. V sobotu 30. septembra budú pat-
riť športoviská na Majerníkovej, Adámi-
ho a Karloveskej ulici 3 hodovým špor-
tovým súťažiam. V Líščom údolí  sa v
sobotu hneď popoludní začnú kultúrne
podujatia okorenené starostovským gulá-
šom a o tretej stadiaľ vyrazí Tradičný
hodový sprievod. Karloveské hody sa
skončia v nedeľu 1. októbra večer kultúr-
nym program.
ČUNOVO
Celkom komorne v nedeľu 1. októbra
oslávia hody v Čunove. Tu kladú dôraz
na náboženský charakter a intímnu
atmosféru tohto sviatku a preto oslávia
hody až deň po Michalovi, patrónovi
miestneho kostola.  Čunovské hody budú
preto bez atrakcií, ak do nich nerátame
poobedňajší futbalový zápas a ľudovú
veselicu. Gustav Bartovic

Cez víkend sa v mestských častiach 

roztrhne hodové vrece, začínajú Vajnory

Na Istrijskej bude

polyfunkčný

komplex s bytmi
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Spolu 140 bytov má byť v novom poly-
funkčnom komplexe, ktorého výstav-
ba sa pripravuje na Istrijskej ulici v
Devínskej Novej Vsi. Stavať ho začnú
na jar budúceho roku, dokončený má
byť o tri roky neskôr.
Miesto, kde má nový komplex vyrásť,
je ohraničené z južnej strany Uhrovec-
kou ulicou, z východnej strany jestvujú-
cou zástavbou, zo severu Novoveskou a
zo západnej strany Istrijskou ulicou.
Mali by v ňom byť 1- až 3-izbové malo-
metrážne byty. Členenie pozemku na tri
sektory umožňuje princíp postupnej
výstavby nezávisle od seba. Vzhľadom
na orientácii na svetové strany a blíz-
kosť existujúcej zástavby (paneláky,
pošta, základná škola) sú bytové domy
navrhované ako pavlačové s orientáciou
prevažne západ, juh i vrátane lodžií a
vikierov. 
Súčasťou komplexu má byť aj 248 par-
kovacích miest, z toho 112 na úrovni
terénu (mimo budov) a 136 v podzem-
ných parkovacích garážach. (juh)

V Rači pribudnú

nadštandardné

byty
RAČA
V Rači v okolí Potočnej ulice sa pri-
pravuje výstavba 13 bytových domov
so 110 nadštandardnými bytmi. Pôjde
o vilovú rezidenčnú zástavbu, ktorá
bude kondomíniom s oplotením vo
forme oporného múru. 
Domy budú mať tri nadzemné podlažia,
kvalitu bývania v dvoj- až štvorizbových
bytoch s rozlohou od 70 do 130 štvorco-
vých metrov zlepšia doplnkové služby  -
športový klub, tenisové kurty či bazén,
chýbať však nebudú ani oddychové plo-
chy pre deti alebo miesta na opekanie.
Plánované sú aj atypické riešenia domov,
ako napríklad zelené strechy či komuni-
kácie vedené v podzemí. 
Ide o projekt spoločnosti Geosan, ktorá
už stavia komplex siedmich luxusných
domov Condominium Renaissance nad
Devínskou cestou. Predpokladané inves-
tičné náklady na výstavbu kondomínia v
Rači budú približne jedna miliarda
korún. Začatie výstavby je naplánovaný
na druhú polovicu budúceho roku a mala
by trvať dvadsaťštyri mesiacov. (juh)

EURÓPSKA VZDELÁVACIA AKADÉMIA

organizuje v roku 2006/2007 

V Bratislave
odbornú prípravu pre študentov 
externého bakalárskeho štúdia

Filozofickej fakulty UCM v Trnave
v odboroch

POLITOLÓGIA
a

SLOVENSKÝ JAZYK 
A LITERATÚRA

Podmienky prijatia na FF UCM:
http://www.ucm.sk/FF

Podmienky odbornej prípravy:
www.euva.sk

Kontakt: grecova@euva.sk
02/491 00 220 (212)

Originál CALIFORNSKÉ ŠATNÍKY
...to je kvalita, funkčnosť a jedinečnosť na celý život!

100% jediné

šatníky na Slovensku

LUBOCO - Interier Design
OC Jadran, Nevädzova 6, Ružinov, 1. posch. www.luboco.sk
Bezplatná linka 0800 150 815 mobil 0903 725 257

My vytvárame šatníky, iní montujú skrine.

Dodávka do 5 - 7 dní

zľava až

20%
len na vnútorné 

vybavenie

PULTY CENTRALIZOVANEJ OCHRANY
- PRE VÁŠ POCIT BEZPEČIA

Nepretržité monitorovanie objektov 
chránených elektronickou zabezpečovacou  

a požiarnou signalizáciou;
Zásahy na objekt v rukách profesionálov,

pracovníkov mestskej polície a príslušníkov
Hasičského a záchranného útvaru;
Kontakt: http://www.pult.bratislava.sk

e-mail: pco@mp.bratislava.sk
tel.  02 / 59 98 06 33    fax: 02 / 54 41 82 50
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STARÉ MESTO
NA KORENIČOVEJ ULICI sa obeťou
lúpežného prepadnutia stal 19-ročný Brati-
slavčan. Traja neznámi páchatelia ho
fyzicky napadli, pričom jeden z nich ho
udrel po hlave a následne mu odcudzili
mikinu, ktorú mal prevesenú cez plece.
Spôsobili mu škodu asi 2700 korún a
utrpel povrchové zranenia. 
NA HVIEZDOSLAVOVOM NÁMES-
TÍ na terase jedného z podnikov neznámy
páchateľ odcudzil 45-ročnej žene koženú
kabelku s osobnými vecami a finančnou
hotovosťou. Spôsobil jej škodu vo výške
120-tisíc korún. 

PETRŽALKA
NA STREČNIANSKEJ ULICI nezná-
my páchateľ prepadol 62-ročného muža.
Zozadu ho udrel, načo napadnutý muž
spadol na zem a následne mu strhol z ruky
koženú taštičku s mobilným telefónom,
finančnou hotovosťou a peňaženkou s
osobnými dokladmi. Mužovi vznikla
škoda asi 5000 korún, neutrpel zranenie.

RUŽINOV
NA MLYNSKÝCH NIVÁCH neznámy
páchateľ odzadu pristúpil k 55-ročnému
mužovi a sotil ho na zem, pričom napad-
nutému vypadla z rúk cestovná taška.
Otrasený muž ležal chvíľu na zemi, a keď
sa postavil na nohy, zistil, že mu útočník
odcudzil mobilný telefón a tašku s gastro-
lístkami v hodnote 1600 korún, finančnou
hotovosťou a peňaženkou s dokladmi.
Mužovi utrpel povrchové zranenia.
NA TURČIANSKEJ ULICI utorok ne-
známy páchateľ odcudzil motorové vozid-
lo značky Škoda Superb čiernej metalízy.
Krádežou vozidla vznikla Bratislavčanovi
škoda v hodnote asi 900-tisíc korún.
NA TELOCVIČNEJ ULICI neznámy
páchateľ odcudzil vozidlo Volkswagen
Sharan modrej metalízy s českým eviden-
čným číslom. Firme so sídlom v Brne
vznikla škoda vo výške asi milión korún.

VRAKUŇA
NA TORYSKEJ ULICI 20-ročná Moni-
ka Š. a 18-ročný Anton V. vo vchode domu
prepadli 63-ročnú ženu. Anton V. k nej zo-
zadu pristúpil, zvalil ju na zem a strhol jej z
krku dve retiazky zo žltého kovu. Monika
Š. jej strhla z chrbta plátený vak s osobný-
mi vecami. Žene spôsobili škodu asi 6800
korún, navyše utrpela zranenia s predpo-
kladaným časom práceneschopnosti 7 dní.
Vyšetrovateľ proti nim vzniesol obvinenie
pre zločin lúpeže spáchaný spolupáchateľ-
stvom a umiestnil ich v cele s návrhom na
vzatie do väzby. Keďže čin spáchali na
osobe staršej ako 60 rokov, hrozí im trest
odňatia slobody na 7-12 rokov.
NA STAVBÁRSKEJ ULICI neznámy
páchateľ prepadol 29-ročnú ženu. Na
medziposchodí bytového domu jej vykrú-
til ruky a vytrhol kabelku s osobnými
vecami, mobilným telefónom a finančnou
hotovosťou. Žena, našťastie, neutrpela
žiadne zranenia. Uvedeným skutkom jej
vznikla škoda asi 9000 korún. (ver) 

Bratislavské

víno na trhoch

a trhoviskách
Už od 14. storočia sa v Bratislave obcho-
dovalo s vínom nielen vo viechach, vinár-
ňach, hostincoch a iných pohostinských
zariadeniach, ale aj v obchodoch, na jar-
mokoch i na trhoviskách. 
Už kráľ Ľudovít I. povolil v roku 1344 v
Bratislave výročné trhy týždeň pred a po
sviatku sv.Vavrinca na Laurinskej ulici. Od
roku 1370 rozšírila kráľovná Alžbeta trhy aj
na Hlavnom námestí. V roku 1418 kráľ Žig-
mund povolil konať dva výročné trhy ročne.
V 16. a 17. storočí trvali výročné trhy aj
dlhšie, niekedy aj mesiac. Od 18. storočia
mohli trvať výročné trhy najviac tri dni na
siedmych jarmokoch v dňoch okolo sviatkov
niektorých svätých a Panny Márie. Na jar-
moky prichádzali trhovníci z krajín habsbur-
skej monarchie, ale aj z ďalekej cudziny.
V mimojarmočnom čase mohli po roku
1699 predávať víno okrem vinohradníkov
pod viechami len obchodníci organizovaní v
monopolnej organizáícii Gilda (Handelsla-
de), ktorá bola zväzom mestských kupcov a
obchodníkov, ktorej úlohou bolo čeliť kon-
kurencii feudálov. Koncom 18. storočia
mala táto organizácia 50 členov. 
Konali sa aj týždenné trhy každý utorok a
sobotu na trhoviskách na Kráľovskom Pod-
hradí (už od roku 1712) a neskôr na trhovi-
skách na terajších námestiach Kollárovom,
SNP, Hurbanovom, Františkánskom a na
uliciach Laurinskej, Špitálskej, Dunajskej,
Vysokej, Krížnej , Lazaretskej, Obchodnej,
Ventúrskej, na Suchom Mýte, na Vydrici a
na ďalších miestach. Na predaj vína na
týchto trhoch nebolo treba žiadne povolenie,
nesmeli ho však predávať dôstojníci. 
V Rači sa konali od začiatku 20. storočia
vianočné vinné trhy, ktoré usporadúval
Račiansky vinohradnícky spolok od polovi-
ce decembra do Vianoc. Tradičné vianočné
trhy sa konali a konajú aj na Hviezdoslavo-
vom a Hlavnom námestí, na ktorých nemô-
že chýbať víno, najmä varené. 
Po prvej svetovej vojne obľubovali milovní-
ci bratislavských vín pitie burčiaku a vína na
bratislavskýcgh trhoviskách a tržniciach.
Najobľúbenejšie z nich bolo zaniknuté Cen-
trálne trhovisko na Trnavskom mýte, kde
boli viechy a stánky. Najmä v období čapo-
vania burčiaka sa tu schádzali „fajnšmeke-
ri“. Literát Štefan Žáry o tom píše: „Svet sa
hrnie, plní rýnok, ide vítať nové víno“. 
V súčasnosti si možno pochutnať na brati-
slavskom víne na terajšom Centrálnom trho-
visku a v dvoch bratislavských tržniciach,
ako aj na trhoviskách v jednotlivých mest-
ských častiach. Žiaľ, atmosféra na týchto
trhoviskách sa nevyrovná srdečnej a družnej
atmosfére, ktorá tu bývala kedysi.

Viliam Horniak
(Pokračovanie nabudúce.)

Na fasáde niekdajšej Zemskej banky na

Gorkého sú sochy od Ladislava Šalouna
Po skončení prvej svetovej vojny a po
rozpade habsburskej monarchie
vzniklo v strednej Európe viacero no-
vých štátov. Z nich najbohatším bolo
Československo. Na území Čiech bol
totiž sústredený priemysel, z ktorého
predtým bohatstvo plynulo predovšet-
kým do Viedne.
Veľké bohatstvo bolo uložené aj v praž-
ských bankách. Slovensko sa stalo súčas-
ťou novej republiky a republika po 1.
januári 1919 a potom po dohode podpí-
sanej vo Versailles 28. júna 1919 získala
definitívne aj územie mesta Prešporka.
Mesto premenovali na Bratislavu a
ihneď sa sem začal sťahovať aj český
kapitál. Známe a bohaté pražské banky,
najmä Národná banka, Živnobanka,
Banka čsl. légií a Zemská banka tu otvo-
rili svoje pobočky. 
Na Laurinskej ulici ešte stál objekt mimo-
riadne spätý s históriou uhorského kráľo-
vstva. Bol to bývalý objekt snemovne,
kde sa od 16. storočia do začiatku 19. sto-
ročia konali zasadania uhorského snemu.
Vo veľkej sieni snemovne sa konali pred
postavením divadla za hradbami aj diva-
delné predstavenia. Na začiatku 19. storo-
čia adaptovali pre potreby snemovne
palác Uhorskej kráľovskej dvorskej
komory na Michalskej ulici. Pôvodná
budova na Laurinskej ulici, barokovo
upravená v polovici 18. storočia, sa stala
sídlom viacerých úradov, napríklad hlav-
ného colného úradu. Nový režim budovu
nepotreboval, zachovať pamiatku na
uhorskú históriu nepovažoval nikto za
potrebné. Od štátu ju odkúpila Zemská
banka, pred vojnou Zemská banka králo-
vství českého. Historickú snemovňu a
časť dovtedy zachovaných mestských
hradieb za ňou, pri terajšej Gorkého ulici,
zbúrali. Zachovali sa letecké snímky, na
ktorých je miesto bývalej snemovne
prázdne, pripravené pre novostavbu. Tú
realizoval Evžen Linhart podľa projektu
Osvalda Polívku. Architekt Osvald Polív-
ka (1859 - 1931) bol vtedy veľmi známy
svojimi pražskými stavbami. Podľa jeho
projektov tam postavili na konci 19. a na
začiatku 20. storočia niekoľko bankových
palácov. Bol aj autorom - projektantom
hlavného sídla Zemskej banky na nároží
ulíc Příkopy a Nekázanka (1896). Brati-
slavský bankový palác je v celkovej kom-
pozícii podobný viacerým jeho pražským
stavbám z predvojnového obdobia, ale
namiesto secesnej ornamentiky sú použi-
té tvaroslovné prvky vychádzajúce skôr z
pražského baroka. 
Budova, dokončená v roku 1926, bola
doplnená viacerými umeleckými dielami.
Dodnes sa na južnej fasáde pri terajšej
Gorkého ulici zachovali dve kolosálne
kamenné sochy. Alegorické postavy muža
a ženy s predmetmi, ktoré symbolizujú

priemysel a poľnohospodárstvo, sú perso-
nifikáciami krajín a nesú názvy Čechia a
Slovakia. Ich autorom je rovnako slávny
pražský sochár Ladislav Šaloun (1870  -
1946), ktorého monumentálne súsošie
Majstra Jana Husa na Staromestskom
námestí v Prahe, dokončené v roku 1915,
pozná celý svet. V hale bratislavskej Zem-

skej banky stála bronzová socha preziden-
ta T. G. Masaryka v nadživotnej veľkosti
od Ladislava Šalouna. Po roku 1948 mala
byť odovzdaná do zberu a mali ju roztaviť
na mince. Podarilo sa ju však preniesť do
Mestského múzea. Zabudnutá v tmavom
sklade prečkala nepriaznivé obdobie a po
nežnej revolúcii ju mohla verejnosť nie-
koľko mesiacov obdivovať na dvore Sta-
rej radnice. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus

Auto-Ideal Servis, s. r. o., Stará Vajnorská 39   –   P R I  O B R Á T K E  E L E K T R I Č K Y  N A  Z L A T Ý C H  P I E S K O C H
(v priestoroch bývalej predajne Elite), 831 04 Bratislava, telefón: 02/4446 2314, mobil: 0903 416 333, 0903 650 154
E-mail: predaj@suzuki-bratislava.sk, servis@suzuki-bratislava.sk,  KU K A ŽD ÉM U M O D ELU O D SUZU K I  Z ÍSK ATE 3 - R O Č N Ú Z Á R U KU A AS ISTEN Č N É SLUŽBY !
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NOVÁ ADRESA Auto Ideal Servis: Stará Vajnorská č. 39
Sledujte červenú líniu!

Pri obrátke električky na Zlatých pieskoch, v bývalej predajni Elite!

Suzuki Swift -
strešné nosiče Thulle 
a klimatizácia ���  

Z D A R M A

Špeciálna ponuka je platná do 16. septembra 2006

Klimatizácia pre modely
1,3 GLX / 1,3 GS / 1,5 GS
VYUŽITE POSLEDNÚ MOŽNOSŤ!
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Hokejový Slovan hodil súperom rukavicu,

do ligy vstúpil s najväčším rozpočtom

Bratislava má opäť aj prvú hokejovú ligu,

HK Ružinov bude rezervou belasých

Semic skončil

sálovkársku

extraligu
SÁLOVÝ FUTBAL
Minulý týždeň sa začali aj súboje
sálovkárov. Keďže vedenie Slovenské-
ho futsalu uzavrelo dohodu so špa-
nielskou firmou Joma, budúce tri roky
sa bude volať Joma extraliga. Súťaž
má niekoľko zmien, tou hlavnou je, že
zápasy sa budú hrávať v piatok.
Býva tradíciou, že medzi hlavných favo-
ritov na prvenstvo patria bratislavské
kluby. Tento rok nebude výnimkou.
Vyplýva to aj z faktu, že posledné dve
prvenstvá získal Slov-matic FOFO Brati-
slava a zverenci reprezentačného trénera
Milana Kollára patria znovu medzi horú-
cich kandidátov na titul.
Slov-matic začal ligu súbojom s mest-
ským rivalom Across Pinerola a v oboch
kluboch prišlo k veľkým zmenám. Slov-
matic po omladzovacej kúre opustila
hneď pätica hráčov základnej zostavy.
Baláž s Jalakšom posilnili práve Pinero-
lu, Tobl odišiel do Trnavy, Sluka s Badu-
rom do Žiliny. „Mužstvo prešlo veľkými
zmenami. Odišlo veľa hráčov, ktorých
sme nahradili talentmi. Z nich poskladá-
me druhú štvorku. Vieme však, že túto
sezónu nás čaká ešte veľa práce,“ pove-
dal tréner Miln Kollár. 
Tretí bratislavský účastník v najvyššej
súťaži získal hneď dvoch ekonomických
partnerov a prejavilo sa to predovšetkým
v názve klubu - 4FSC Karpatia Univerzi-
ta Komenského. Jarné kvarteto bratislav-
ských mužstiev je už minulosťou. So
súťažou sa rozlúčil FC Semic Atletico
1985, ktorého majiteľ Boris Horák
odstúpil práva účasti košickému klubu
Delta Košice... (mm)

S premiérou je

Pálffy spokojný 
DOSTIHY
Posledná dostihová nedeľa patrila
hokeju. Presnejšie, hnedákovi Žig-
munda Pálffyho Charriotovi, ktorého
účasť v Cene Global Playera zatienila
prakticky všetko, čo sa počas dostihov
v Starom háji udialo. 
Debutujúci Charriort nakoniec skončil
druhý, zarobil 10-tisíc Sk, čo bývalá
hviezda NHL komentovala slovami:
„Sme v balíku!“ Žigmund súčasne pre-
zradil, že dostihy uňho vyvolávajú
možno horšie pocity ako tie, ktoré mával
pred zápasmi: „Bol som ešte nervóznejší.
Je to však super. Uvažovali sme, že ho
pošleme na preteky už o týždeň skôr, no
nakoniec sme si to rozmysleli. Koňa
nemám na to, aby bol majstrom sveta. Je
to krásny šport, máme ho pre zábavu,
aby sme sa mohli odreagovať. Celé je to
veľmi vzrušujúce...“ (mm)

HOKEJ
Ostrý štart! Utorňajším zápasom s
Popradom sa začal pre bratislavských
hokejových fanúšikov nový súťažný
ročník. Funkcionári Slovana pred jeho
úvodom netajili svoje želanie - vrátiť
belasých tam, kde ho chcú vidieť jeho
priaznivci a kam podľa histórie patrí -
medzi absolútnu slovenskú elitu, čo v
realite znamená - hrať aspoň vo finále!
„Predchádzajúca sezóna sa pre nás
neskončila najšťastnejšie (Slovan vypadol
už vo štvrťfinále - pozn. red.), ale malo to
aj výhodu - mohli sme skôr začať s
dopĺňaním mužstva,“ prezradil generálny
manažér Maroš Krajči a pokračoval: „V
novej sezóne by to mal byť opäť starý-
dobrý Slovan. Vstúpili sme do nej so slo-
ganom „Hodili sme rukavicu“ a s rozpoč-
tom 95 miliónov korún. Káder bude lepší
a vyrovnanejší ako vlani, je len na hrá-
čoch, aby dokázali, že majú na splnenie
cieľov, ktoré si Slovan dal.“
S podobnými peniazmi sa nenarába v
žiadnom inom slovenskom hokejovom
klube a márne o ňom snívajú aj slovenskí
futbalisti... „Hráčsky káder zlhtne od 38
do 45 miliónov Sk, pričom bude záležať
na tom, koľko zápasov sa vyhrá, prípadne
od konečného umiestnenia,“ vysvetlil nie-
koľko podrobností Maroš Krajči.
Peniaze sa však neinvestovali iba do hrá-
čov. Zmeny k lepšiemu sa týkajú aj štadió-
na, ktorý sa bude najbližšie štyri roky
volať Samsung Aréna. Sťažovať sa nemô-
žu ani samotní hokejisti, ktorí dostali k
dispozícii novú suchú šatňu a ďalšiu
miestnosť na prezliekanie.
Hneď v prvom dueli proti Popradu sa
diváci mohli pozrieť aj na väčšinu letných
posíl. Je jasné, že k oporám novo sa tvo-
riaceho tímu budú patriť práve Marek
Uram, René Jarolín, Jan Srdínko, Marek
Vorel, Ľubomír Hurtaj, Marek Kolba,
Michal Kokavec, obrovské nádeje vklada-
jú fanúšikovia do fínskeho brankára Sasu
Koviho, ktorý prestúpil zo Vsetína.

„Práve jeho príchod znamená pre Slovan
veľké posilnenie. Hoviho príchod je jed-
ným z najlepších za posledné roky a
verím, že sa stane oporou tímu,“ želal si
slovanistický generálny manažér.
„S prípravou sme boli spokojní, vyšli nám
aj záverečné turnaje, kde sme dolaďovali
formu,“ priblížil svoje prvé dni na novom
pôsobisku tréner Rostislav Čado. „Škoda,
že do začiatku ligy sme prakticky ani raz
nehrali v kompletnom zložení. Vždy niek-
to chýbal pre zranenie. Napriek tomu
musím vyzdvihnúť morálku hráčov,“ zdô-
raznil český kormidelník, ktorého pre-

dĺženou rukou na ľade bude nový kapitán
Ľubomír Hurtaj. „Je to pre mňa veľká
česť. Na sezónu sme pripravení, veríme,
že spoločne sa nám podarí Slovan dotiah-
nuť tam, kam patrí,“ pripomenul nový
kapitán.
Pre tých, ktorí si ešte nekúpili permanent-
ky a chcú tak urobiť, stále majú šancu.
Stoja od 3500 do 5000 Sk, vstupenky na
jednotlivé zápasy vyjdú na 100 (tribúna) a
200 (k ľadu) Sk. Počas pracovných dní sa
budú stretnutia začínať o 18.00 h, cez
víkend a vo sviatok o 17.00 h. (mm)

FOTO - TASR

HOKEJ
Plno zmien sprevádzalo aj začiatok
druhej najvyššej hokejovej súťaže.
Základnými sú to, že liga sa rozdelila
na východnú a západnú časť, že v kaž-
dej hrá po osem účastníkov a že víťaz
play-off postúpi do Extraligy len v
takom prípade, ak splní všetky náleži-
tostí k tomu patriace...
Jediný bratislavský zástupca v súťaži HK
99 Ružinov sa sem vracia po krátkom
pobyte v nižšej súťaži, no v jeho prípade
platí, že ak by aj ligu vyhral, postúpiť

nemôže. V pravidlách je totiž zakotvené,
že farmárske tímy vyššie nepôjdu. Ruži-
nov je spolu s ďalšími štyrmi klubmi
takým prípadom - Ružinov „patrí“ Slo-
vanu, Humenné Košiciam, Nové Zámky
Nitre, Považská Bystrica Trenčínu a
Ružomberok Liptovskému Mikulášu.
Najväčšími kandidátmi na prvenstvo, a
tým aj na postup sú zrejme Bystričania
na čele s Plavuchom, veľa sa čaká od
kežmarského nováčika, kam smerovali
revolucionári z Popradu posilnení Klem-
pom, Junasom a spol.

Prvá hokejová liga sa hrá na 44 kôl. Tímy
z rovnakých skupín sa najskôr stretnú
dvakrát doma a dvakrát vonku, z rozdiel-
nych skupín raz doma, raz vonku. Po 44
kolách sa zostaví spoločná tabuľka,
odkiaľ postúpi do play-off dvanásť naj-
lepsích mužstiev. Priamo vo štvrťfinále
si zahrajú prví štyria, zvyšných osem
mužstiev pôjde do klasickej vyraďovacej
fázy. Uvidíme, kam sa túto sezónu dosta-
nú Ružinovčania, ktorí hrajú svoje zápa-
sy na Zimnom štadióne Vladimíra Dzu-
rillu v Ružinove. (mm)

Slovan posilnil

Hanek, Artmedia

zmenila trénera
FUTBAL
Na Tehelné pole začínajú prichádzať
posily. Po Kubalovi z Artmedie si slova-
nistický dres oblieklo ďalšie zvučné
meno v slovenskom futbale. Polročné
hosťovanie uzavreli funkcionári bela-
sých s bývalým reprezentačným obran-
com Michalom Hanekom (26). 
Niekdajší obranca Dubnice, odkiaľ pre-
stúpil do Dinama Moskva, prišiel na
Letnú pred začiatkom tohtoročnej jari,
keď mužstvo viedol Stanislav Griga. Na
Hanekovom účinkovaní v najslávnejšom
českom klube sa však podpísali chybičky
hneď v premiérovom zápase, takže od
januára až do septembra odohral za áčko
len dve stretnutia, inak nastupoval skôr
za béčko. „Michala poznám ešte z pôso-
benia v Dubnici, svoje kvality potvrdil aj
v Moskve, nestratil sa ani v reprezentácii.
To, že sa nepresadil v Sparte, beriem ako
fakt, ale určite sa tým nebudem riadiť,“
vyhlásil tréner Jozef Jankech. 
Hanek mal premiéru v sobotu v Žiline,
kde slovanisti inkasovali prídel a prehrali
0:3. Posledný víkend bol vôbec pre Brati-
slavčanov hrôzostrašný. Už v piatok zavá-
hal Inter doma so Sencom 1:2 a tréner La-
dislav Jurkemik neskrýval sklamanie. V
sobotu sa k belasým pridala aj Artmedia.
V Trenčíne prehrala zahanbujúco 0:4 a kto
videl zápas z tribúny, ten videl čudných
Petržalčanov, ktorým akoby nezáležalo na
výsledku. Nečudo, že po zápase  sa obja-
vili špekulácie, či z ich strany nešlo o
pokus poslať preč trénera Adamca. Je
nepríjemné, že všetko sa udialo tesne pred
úvodným zápasom 1. kola Pohára UEFA.
Ešte predtým však došlo k výmene tréne-
ra - novým kormidelníkom Artmedie sa
11. septembra stal Štefan Horný, doterajší
asistent trénera Slovana. (mm)

Dukátová

valcuje
VODNÝ SLALOM
Zatiaľ čo v chladných vodách Dunaja
bol počas posledného víkendu 10. roč-
ník pretekov Danubia Cup, nový
objav slovenského vodného slalomu,
Bratislavčanka Jana Dukátová, znovu
zažiarila na medzinárodnej scéne.
Na 5. akademických majstrovstvách sveta
v Krakove získala zlato v slalome v kate-
górii K1 žien. Dukátová počas posled-
ných piatich týždňov získala zlato na sve-
tovom šampionáte senioriek, žien do 23
rokov a teraz aj v Poľsku. V Čunove sa
zase najviac darilo tradičným slovenským
zástupcom. Medzi ženami vyhrala Kalis-
ká, v C2 bratia Hochschornerovci, jedi-
ným menej známym menom bol víťaz C1
Matej Beňuš. (mm)

*Pri kúpe cez OTP Leasing. 

od 254 900 Sk*

Letná cenová bomba!*
Využite jedinečnú letnú ponuku iba od spoločnosti MOTOR PARTNER a užite si leto

s novým autom: 

� Citroën C2 od  259 700 Sk � Citroën C3 od  254 900 Sk

� Citroën C4 od  427 900 Sk � Citroën C5 od  599 900 Sk

� Citroën Xsara Picasso od  445 900 Sk � Citroën Berlingo od  379 900 Sk

� Citroën Jumper od  550 300 Sk (cena bez DPH). 

MOTOR PARTNER s.r.o.
Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava

Tel. predaj: 02/ 6353 4444-5, Tel. servis: 02/ 6353 7777-8

Tel. klampiarske práce: 02/ 6353 5555

Tel. náhr. diely: 02/ 6353 5556

predaj@motorpartner.sk, servis@motorpartner.sk

www.motorpartner.sk

Akcia prebieha aj v salóne na Račianskej ul. 184/A.

Dovolenka s novým Citroënom.

od 427 900 Sk*
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Nová scéna si princeznú nedá zobrať
DIVADLO
Do slovníka plného príkrych slov, kto-
rým dnes oplýva nielen ošumelý ožran
v zapadnutej putike, vnieslo divadlo
Nová scéna predstavenie plné textov o
romantickej láske mladých ľudí vo
vyťahaných svetroch, rodičovskom ne-
pochopení, odmietaní cynizmu a pro-
spechárstva či večnej túžbe po láske.
Po dvadsiatich piatich rokoch zaznie-
vajú slová muzikálu Neberte nám pri-
nceznú opäť v plnej nádhere. 
A je to to isté, akoby sa tvorcovia (libreto
Alta Vášová, hudba Dežo Ursíny, texty
Ján Štrasser) rozhodli zmyť krv z tváre
Kurtovi Cobeinovi. Zastavili krvácanie z
prerezaných tepien a dali svetu šancu
aspoň na chvíľu, kým sa neskončí pred-
stavenie, veriť, že sme dobrí a naším cie-
ľom nie je deštrukcia. Hudba Deža Ursi-

nyho tento zážitok umocňuje, možno to
bol muž, ktorý vedel povznášať, aj keď
tým výškam sám neveril. V Princeznej
odtrhol zrak od zeme a vzhliadol k nebe-
siam. Nepoznám väčšie umenie, ako
schopnosť svojou prácou pomáhať ľu-
ďom ďalej žiť. V hudbe, textoch a speve
muzikálu na Novej scéne má toto umenie
takú zelenú farbu, že cynici sa môžu
uškrnúť, ale blednú závisťou. Nie je to
Marika Gombitová ani Miro Žbirka. 
Svet sa posunul o desaťročia, problémy
však zostávajú tie isté. Matka robí kariéru
a nemá čas na deti. Dieťa nechce študo-
vať a rodičia ho nútia. Katka ľúbi Mira, aj
on ju, ale dobrá spoločnosť ich lásku
neprijíma. Sisa Sklovska, nezávisle od
toho či má na sebe nohavičky alebo nie,
rolu matky poňala priam osudovo a keď
spieva, diváci majú koncertný zážitok.

V réžii a choreografii Jána Ďurovčíka
ponúkla Nová scéna dielko, ktoré sa tvor-
covia, našťastie, nesnažili výrazne mo-
dernizovať, stačí, že poteší. Režisér sa
snaží, aby na konci pri kľaňačke boli
všetci spokojní. Matka nájde stratenú
dcéru, otec objaví šťastie v príprave pala-
ciniek pre deti z domova, Miro konečne
môže Katke schuti tľapnúť po zadku a
vychovávateľky „nechcených“ detí ich
môžu podstrčiť nádejným rodičom. Akté-
ri muzikálu na Novej scéne (Mirka Par-
tlová, Lucia Molnárová, Nela Pocisková,
Ján Slezák, Ján Koleník, Martin Kaprálik,
Csongor Kassai, Marta Sládečková, Juraj
Ďurdiak a ďalší) odviedli kus dobrej
práce. Ak sa k tomu prirátajú kostýmy
Ľudmily Várossovej a scéna Miloša Pie-
tora, Nová scéna si môže odfajknúť ďalší
úspešný muzikál. Dáša Šebanová

Opäť tu sú Bratislavské hudobné slávnosti
HUDBA
Tohtoročný jesenný sviatok vážnej
hudby vstupuje do 42. ročníka. Od 22.
septembra do 6. okróbra bude v kon-
certných sálach Reduty a Slovenského
rozhlasu znieť to najlepšie z celoročnej
ponuky orchestrov vážnej hudby. Bra-
tislavské hudobné slávnosti sa začínajú
otváracím koncertom 22. septembra o
19.30 h. Zaznie na ňom Mozartov Kon-
cert pre klavír a orchester č. 23 dur KV
488 a Ravelov Daphnis a Chloé.
Rok 2006 je Rokom slovenskej hudby.
Medzi skladbami 15 slovenských sklada-
teľov sú na BHS zastúpení najmä tí, ktorí
majú významné jubileá - Alexander Moy-
zes a Ľudovít Rajter (100. výročie narode-

nia). Zaznie aj premiéra diela Mirka Kraj-
čiho, ktorý patrí k mladšej skladateľskej
generácie.
Ďalším dramaturgickým akcentom je
250. výročie narodenia Wolfganga Ama-
dea Mozarta. Na BHS sa predstavia sym-
fonické orchestre zvučných mien - Buda-
pest Festival Orchestra, Beethoven
Orchester Bonn, Bayerisches Staatsor-
chester, Radio-Symphonieorchester Wie-
nale, aj exoticky znejúca Arménska fil-
harmónia. BHS budú orchestrálnym fes-
tivalom - z 26 koncertov je 16 orchestrál-
nych.
Medzi hviezdy festivalu budú určite patriť
klaviristi Dezsö Ránki a Rudolf Buchbin-
der, dirigenti Kent Nagano, Iván Fischer a

Jiří Bělohlávek, ale aj anglický vokálny
súbor I Fagiolini.
Tradične sú súčasťou BHS aj hudobno-
dramatické a baletné predstavenia. Opera
SND uvedie Turandot a Figarovu svadbu,
ale aj inscenácie, ktoré sa po istom čase
opäť vracajú do repertoáru a v ktorých
budú hosťovať vynikajúci sólisti Eva
Jenisová, Ľubica Vargicová, Jolana Foga-
šová, Sergej Larin, Miroslav Dvorský,
Dalibor Jenis, Pavol Bršlík - slovenský
tenorista pôsobiaci v Berlíne a ako Turan-
dot rumunská sopranistka Sorina Muntea-
nu. Na otváracom koncerte bude Sloven-
skú filharmóniu dirigovať Emmanuel Vil-
laume, ako sólista sa predstaví klavírny
virtuóz Dezsö Ránki. (dš)

Martin Činovský

v Komornej

galérii BCPB
VÝSTAVA
V priestoroch Komornej galérie
BCPB na Vysokej ulici 17 otvorili
výstavu, ktorá predstavuje novú
kolekciu obrazov zakladateľa sloven-
skej známkovej tvorby, grafika a rytca
Martina Činovského.
Podľa kurátora výstavy Ľuboslava
Mozu je Martin Činovský neopakova-
teľný a ojedinelý majster a umelec na
slovenskej výtvarnej scéne. Celým jeho
dielom sa vinie empatia voči divákovi a
vnútorná sila k výpovedi životných
túžob. Činovského diela sú jasne pozna-
menané dokonalou znalosťou vyspelých
technologických postupov umelca,
maliara, grafika a rytca.
Všestranný umelec, výtvarník a hudob-
ník, študoval na VŠVU na katedre Albí-
na Brunovského. Nádherné voľné gra-
fické listy, ktoré vytvoril ako mladý
absolvent školy, majú pevné miesto v
slovenskej kultúre. Na výstave v BCPB
sa vracia po desaťročiach k maľbe. Jeho
obrazy sú nadreálnym epickým prebás-
ňovaním života a sna, harmónie a túžby,
krásy a nádeje. Martin Činovský patrí k
tým výtvarným umelcom, ktorí si ctia
človeka a život. Ktorí nezabudli snívať,
ale aj žiť. Výstava v Komornej galérii
BCPB potrvá do 13. októbra. (ľm)

Navštívte

svet komiksu 
COMICS
Medzinárodný festival fantastiky,
komiksu, japonskej kultúry, hier,
anime, filmov a všetkých elementov
dobrej zábavy sa začne 15. septembra
o 12.00 a potrvá až do nedele 17. sep-
tembra 24.00 h v priestoroch SÚZA na
Drotárskej ceste 46.
Cieľom festivalu je priblížiť fenomén
tejto pop-kultúry širšiemu publiku na Slo-
vensku. Zároveň chce ponúknuť tvorivú
alternatívu trávenia voľného času a
poskytnúť priestor našim výtvarníkom a
komiksovým tvorcom na odprezentova-
nie vlastných diel. 
Medzi hlavné sprievodné programy patrí
súťaž o najlepšie kreslené dielo v kategó-
rií vlastný Comics & Manga, FanArt a
Original Art. Návštevníci môžu tešiť na
najnovšie filmové trháky ako Superman,
X-Men 3 alebo V for Vendetta natočené
podľa komiksovej predlohy. Japonská
kultúra sa predstaví prednáškami o skla-
daní, zvykoch, origami, bojových ume-
niach kendo a iyaido, jedle, znakoch,
kimonách. Navštevníci si budú môcť
oddýchnuť v príjemnom prostredí čajov-
ne, alebo si zahrať rôzne spoločenské
stolové a kartové hry. (dš)

Jozef Babuška

vystavuje tvorbu

Jozefa Scheka
VÝSTAVA
Od 15. septembra je v Prírodovednom
múzeum SNM na Vajanského nábreží
sprístupnená výstava s názvom Jozef
Schek. Výstava je venovaná tvorbe bra-
tislavského rodáka Jozefa Babušeka,
ktorý 3. septembra oslávil 85 rokov.
Jozef Schek bol Babuškov pseudonym,
ktorým podpisoval obľúbený kreslený
seriál o Jožinkovi. Jozef Babušek kreslil
od útlej mladosti. Jeho veselým kresbám
čoskoro venoval priestor týždenník Nový
svet. Tesne po vojne sa úspešne uviedol aj
ako ilustrátor (Suchanský: Záhadné lietad-
lo, Lofting: Zvieratká doktora Doolittla).
No naozajstná erupcia nastala v roku 1947
v satirickom Šidle. Babušek oslobodil
kresbu od sprievodného textu a obdivu-
hodne tvárnou linkou vedel zachytiť
momentky absurdných skratov a situácií.
Vyznávač pohybu a akcie celkom priro-
dzene objavil možnosti a čaro komiksu a
položil jeho základy na Slovensku.
Komunistický puč vo februári 1948 však
zlikvidoval redakciu Šidla a Babušek krát-
ko pred štátnicami musel skončiť i ako
vysokoškolák. Záchranným ostrovom sa
mu stalo priemyslové výtvarníctvo, ktoré-
mu venoval skoro desať rokov. S mladou
rodinou sa presťahoval do Piešťan. Pod
krycím menom Jozef Schek od roku 1959
spolupracoval s Roháčom nielen ako kari-
katurista a autor populárneho Jožinka, ale
aj ilustrácií a hlavičiek. V rokoch 1965-
1991 pre slovenské i české časopisy pre
mládež v klasickom štýle nakreslil 23 roz-
siahlych dobrodružných komiksov. V zre-
lom veku vyštudoval dejiny výtvarného
umenia, dodnes maľuje, tvorí grafiku a
vyrezáva z dreva.
Výstava Jozef Schek bude v Slovenskom
národnom múzeu prístupná verejnosti do
12. novembra. Múzeum je otvorené denne
okrem pondelka od 9.00 do 18.00 h. (brn)

Projekt 100

opäť v Bratislave
FILM
Nekomerčná putovná prehliadka Pro-
jekt 100, ktorá každú jeseň ponúka
desať významných filmových diel z
histórie svetovej kinematografie, ale aj
najnovšie filmy, ktoré zaznamenali
úspech na prestížnych medzinárod-
ných filmových festivaloch, zavíta do
slovenských kín už 14. septembra a
potrvá až do decembra. 
V bratislavských kinách filmy môžete
vidieť v FK Dom kultúry Lúky, FK
Charlie Centrum, FK Mladosť, FK
Múzeum, FK Nostalgia, FK Za zrkad-
lom, Istropolis Cinema Center a v kine
Tatra. (dš)

Pôvodný televízny muzikál Neberte nám princeznú v naštudovaní Novej scény. FOTO - Peter Vološčuk
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PIATOK 15. septembra 
� 18.00-23.00 - Bratislavská noc komornej
hudby: Bratislavské hornové kvinteto, Bar-
tók Circle a Kvarteto od J. L. Bellu, CELLO
DUO R. Cohena a J. Luptáka, Požoň senti-
mentál, Festival komornej hudby Kon-
vergencie, Design Factory, Bottova ulica 2
� 19.00 - Krajčírky, divadelné predstavenie
hry J. C. Grumberga, Malá scéna SND,
Dostojevského rad 7
� 19.00 - Tak sa na mňa prilepila, divadel-
né predstavenie hry Georgesa Feydeau,
DPOH, Laurinská ulica 24
� 20.00 - Peter Cmorík: Nádherný deň,
koncert v rámci prvého samostatného kon-
certného turné P. Cmoríka, Babylon Summer
Pavilion, Incheba Arena

SOBOTA 16. septembra 
�11.00 - Snehulienka a sedem pretekárov,
tanečný muzikál pre malých a veľkých v
dvoch dejstvách, Balet SND, Hviezdoslavo-
vo námestie
� 19.00 - Bashavel (SK) a Puck Fair
(Írsko), Stano Palúch - husle, Klaudius
Kováč - klavír, Róbert Ragan - kontrabas,
Festival komornej hudby Konvergencie,
Design Factory, Bottova ulica 2
� 19.00 - Stoličky, divadelné predstavenie
hry E. Ionesca, Malá scéna SND, Dostojev-
ského rad 7
� 19.00 - Ženský zákon, divadelné predsta-
venie podľa J. G. Tajovského, DPOH, Lau-
rinská ulica 24
�19.00 - A. Dvořák: Rusalka, operné pred-
stavenie - lyrická rozprávka v troch dejstvách
v českom jazyku, Opera SND, Hviezdosla-
vovo námestie
�20.00 - Slovan Bratislava - Trnava, futba-
lový zápas Corgoň ligy, Tehelné pole 

NEDEĽA 17. septembra 
�10.30 - Gašparko a drak, divadelné pred-
stavenie pre deti, DK Dúbravka, Saratovská
ulica 2/A
� 13.30 - 1. Red Bull Káry Bratislava, pre-
teky netradičných automobilov, Hrad Devín
� 16.00 - Ako princ Martin hľadal ne-
vestu, bábková komédia v podaní Divadla
Ludus, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 17.00 - Slovan Bratislava - Košice, ho-
kejová Extraliga, Zimný štadión O. Nepelu
� 19.00 - Koncert 250/100/50 - Mozart/
Šostakovič/Godár, koncert zostavený z kla-
vírnych kvintet významných autorov, Festi-
val komornej hudby Konvergencie, Design
Factory, Bottova ulica 2
� 19.00 - Boh je DJ, divadelné predstavenie
hry Falka Richtera, Divadlo Aréna, Vieden-
ská cesta 10
�19.00 - Cudzia žena a muž pod posteľou,
satirická komédia podľa F. M. Dostojevské-
ho, DPOH, Laurinská 24

� 19.00 - Manon Lescaut, lyrická komédia
podľa námetu A. F. Prévosta vo veršoch V.
Nezvala prebásnených Ľ. Feldekom, Malá
scéna SND, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Barmanky, divadelné predstava-
nie - koktejl našich životov pre štyri herečky,
Štúdio L&S, Námestie 1. mája 5

PONDELOK 18. septembra
� 19.00 h - Jan Valach: Organ, koncert
svetovo uznávaného organového virtuóza,
dirigenta, skladateľa, pedagóga, propagátora
slovenskej hudby, Veľký evanjelický kostol,
Panenská ulica

� 19.00 - Benefičný  koncert, výnos z kon-
certu bude venovaný obyvateľom Domova
sociálnych služieb pre deti a dospelých v
Oščadnici, pod taktovkou talianskeho diri-
genta Filippa Contiho a v podaní Slovenské-
ho komorného orchestera Bohdana Warcha-
la odznie Divertimento D dur (KV 136),
Symphony g-moll (KV 550) a napokon aj
Exsultate Jubilate (KV 165) so sopranistkou,
laureátkou viacerých medzinárodných súťa-
ží Andreou Čajovou, Primaciálny palác
�19.00 - Don Giovanni, slávna opera W.A.
Mozarta, Opera SND, Hviezdoslavovo
námestie

UTOROK 19. septembra 
� 10.00 - Soľ nad zlato, klasická rozprávka
pre deti, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica 36
� 10.00 - Anita Tešovičová: Bola Mica u
holiča, krst knihy pre deti, Mestská knižni-
ca, Kapucínska ulica 3
� 14.00 - Hráme sa s krajinou, tvorivé
dielne k výstave Kajinohra 2, maľby na most
pri Bibiane, Bibiana Medzinárodný dom
umenia pre deti,  Panská ulica 41
� 15.00 - Inter Bratislava - Slovan BA, fut-
balový zápas Corgoň ligy, Pasienky
� 19.00 - Ignorant a šialenec, hra Thomasa
Bernharda v réžii J. A Pitínského, Malá
scéna SND, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Cyrano z Bergeracu, smutno-
veselý príbeh o láske nevábneho poeta ku
krásnej žene, v hlavnej úlohe Martin Huba,
DPOH, Laurinská ulica 24 
�19.30 - Muzikálový koktejl, program čle-
nov a hostí Divadla A. Bagara v Nitre, v kto-
rom zaznejú piesne z muzikálov Fidlikant na
streche, Grék Zorba, Kabaret, Adam Šanga-
la, Jozef a jeho zázračný plášť a iné. Spievať
budú Marián Slovák, Eva Pavlíková, Kristí-

na Turjanová, Marcel Ochránek, Gabriela
Dolná, Milan Ondrík. Zrkadlová sieň Prima-
ciálbeho paláca, vstupné 120 Sk, predpredaj:
Infocentrum BKIS, Klobučnícka 2

STREDA 20.septembra
� 9.00 - Hráme sa s krajinou, tvorivé diel-
ne k výstave Krajinohra 2, Bibiana, Panská
ulica 41
� 15.30 - Artmedia Bratislava - Senec, fut-
balový zápas Corgoň ligy, Artmedia Petržalka
� 19.00 - Veľké šťastie, slovenská klasika
podľa Boženy S. Timravy, DPOH, Laurins-
ká ulica 24

ŠTVRTOK 21. septembra
� 19.00 - Chvála bláznovstva alebo Elling
a Kjell Bjarne, hra o dvoch autistoch, ktorí
sa spoločne boria s realitou všedného dňa,
Malá scéna SND, Dostojevského rad 7 
� 19.00 - O myšiach a ľuďoch, divadelné
predstavenie - dramatický príbeh drsných i
nežných chlapcov z amerického Juhu z
pera Johna Steinbecka, DPOH, Laurinská
ulica 24
�19.00 - G. Bizet: Carmen, opera v štyroch
dejstvách vo francúzskom jazyku so sloven-
skými titulkami, Opera SND, Hviezdoslavo-
vo námestie
� 19.00 - W. Shakespeare: Romeo a Júlia,
najkrajší príbeh o láske v réžii J. A Pitínské-
ho, Divadlo Astorka, Námestie SNP 33

PIATOK 22. septembra
� 10.00 - Soľ nad zlato, klasická rozprávka
o životných hodnotách a pravdách (v anglic-
kom jazyku), Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica 36
� 18.00 - Slovan Bratislava - Nitra, ho-
kejová Extraliga, Zimný štadión O. Nepelu
� 19.30 - BHS: Slávnostné otvorenie 42.
ročníka festivalu, dirigent Emmanuel Vil-
laume, program: W.A. Mozart: Koncert pre
klavír a orchester č.23 A dur KV 488, M.
Ravel: Daphnis a Chloé, choreografická
symfónia, Reduta - Koncertná sieň Sloven-
skej filharmónie

SOBOTA 23. septembra
� 15.00 - Inter Bratislava - Dubnica, futba-
lový zápas Corgoň ligy, Pasienky
� 16.00 - BHS: Štátny komorný orchester
Žilina, program: P.I. Čajkovskij, D.Šostako-
vič, J.Ibert, W.A. Mozart, Moyzesova sieň
� 19.00 - Chrobák v hlave, komédia o
našich omyloch a potknutiach, ktoré nám

niekedy môžu priniesť aj prospech, jedna z
najúspešnejších divadelných hier Činohry
SND, DPOH, Laurinská ulica 24
� 19.00 - Hľadá sa nový manžel, bláznivá
komédia o vdove, ktorá sa rozhodla nezo-
starnúť sama. Jožo Pročko a Zuzana Tlučko-
vá predvádzajú svoje komediálne umenie,
Divadlo WEST, Námestie SNP 14
�19.30 - BHS: Symfonický orchester Slo-
venského rozhlasu, dirigent Peter Breiner,
program: A. Moyzes,, O.B. Chaim, G. Feid-
man, M.Bruch, G. Aldema, A. Piazzolla,
Reduta - Koncertná sieň Slovenskej filhar-
mónie

NEDEĽA 24.septembra
� 10.30 - Artmedia Bratislava - Košice,
futbalový zápas Corgoň ligy, štadión Artme-
die, Petržalka
� 11.00 - BHS: Slovenský filharmonický
zbor, koncert v rámci Roka slovenskej
hudby, dirigentka: Blanka Juhaňáková, pro-
gram: P. Krška: Te Deum pre sóla, dva mie-
šané zbory a organ, Veľké koncertné štúdio
Slovenského rozhlasu
� 15.00 - BHS: I Fagiolini, anglický vokál-
ny súbor, Reduta - Koncertná sieň Sloven-
skej filharmónie
� 16.00 - Musa Ludens, cyklus komorných
koncertov Momentum Musicum, hudba dáv-
nych storočí, účinkuje komorný súbor Musa
Ludens, CC centrum, Jiráskova ulica 3

� 16.00 -    Ako sa Kalo Dant dostal na
siedmy svet, program na motívy rómskej
rozprávky, Medzinárodný dom umenia pre
deti, Bibiana, Panská ulica
� 19.00 - Mafiánske historky - Miki má
narodeniny, pokračovanie divácky úspeš-
ného divadelného rozprávania o partii ma-
fiánskych bossov, ich mileniek, priateliek
a sestier. Prvá časť s názvom English is
easy, Csaba is dead zožala mimoriadny
úspech, časť druhá nadväzuje na chvíľu,
keď sa boss Miki vracia z väzenia, DK
Zrkadlový háj
� 19.00 - Hľadá sa nový manžel, bláznivá
komédia, Divadlo WEST, Námestie SNP 14
� 19.00 - Posledná cigara, hra B. Ahlforsa
o manželskom páre, ktorý prešiel už nejed-
nou krízou a teraz ho čaká tá posledná, Malá
scéna, Dostojevského rad 7
� 19.30 - BHS: Bayerisches Staatsorches-
ter, dirigent: Kent Nagano, program: F.
Schubert, G. Mahler, Reduta - Koncertná
sieň Slovenskej filharmónie

vyjdú opäť o týždeň
21. septembra

14. medzinárodný veľtrh 

kozmetiky a zdravého

životného štýlu

21. - 23.9. 200621. - 23.9. 2006
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VÝSTAVNÉ A KONGRESOVÉ CENTRUM
EXHIBITION AND CONVENTION CENTRE

ŠT - PIA 1000 - 1800  /  SOB 1000 - 1700

Nové smery, nové trendy, 
nové techniky

Majstrovstvá v Nail  Arte 
a Nail Designe 

Majstrovstvá v účesovej 
a dekoratívnej tvorbe

Nové smery, nové trendy, 
nové techniky

Využite zdarma služby vizážistov 
a imagemakerov 

Majstrovstvá v Nail  Arte 
a Nail Designe 

Majstrovstvá v účesovej 
a dekoratívnej tvorbe

Vystúpenia slovenských a zahraničných 
kaderníkov a vizážistov

Módne prehliadky
Kadernícke show a body painting

Semináre a workshopy

NNEEDDEEĽĽNNÝÝ  BBRRUUNNCCHH
KKAAŽŽDDÚÚ  NNEEDDEEĽĽUU  OODD  2244..  99..  22000066

VV  ČČAASSEE  1111..3300  --  1155..0000
	 WELCOME DRINK
	 BOHATÝ STUDENÝ 

A TEPLÝ BUFET
	 ŠALÁTY, OVOCIE, DEZERTY
	 VYBRANÉ NEALKO NÁPOJE,

KÁVA

335500,,--  SSkk //OOSSOOBBAA
DDEETTII DDOO 1122  RROOKKOOVV ZZDDAARRMMAA

Dulovo námestie 1, Bratislava
Rezervácie: 5596 8534

www.hoteldukla.sk

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, 
so sídlom Šíravská 7, 821 07 Bratislava,

prijme do zamestnania 
3 zamestnancov na verejnoprospešné služ-
by. Ide o profesie sadový robotník - záhrad-
ník - vodič. Termín nástupu ihneď.
Kontaktná osoba: Mgr. Dolhá, tel. 4020 4823
E-mail: dolha@bratislava/vrakuna.sk.

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

Dovoz z Anglicka
V predaji už zimný tovar.

Nám. Martina Benku 12, Bratislava, v pasáži 
oproti Justičnému palácu za Tatra bankou.
Otvorené: po - pia: 930 - 1800 h

VÝMENA BYTU
Vymením 2,5 izb. byt na Hlbo-
kej ulici, slnečný, 4. p. s výťa-
hom za väčší len v Starom
Meste + doplatok.

� 0903 704 732

Jazyková škola Ister Science otvára

KURZY ANGLIČTINY
pre rôzne vedomostné úrovne

od 25. 9. do 5. 12. 2006
Ister Science, Staromestská 6, 811 03 Bratislava

Tel/Fax: 5441 2268, 0905 498 975
www.isterscience.sk e-mail: isterscience@slovanet.sk


