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Trať električiek

do Petržalky 

možno začnú

stavať o rok
BRATISLAVA
Výstavba električkovej trate na úseku
Janíkov dvor - Šafárikovo námestie by
sa za optimálnych podmienok mohla
začať už v druhej polovici budúceho
roku. Vedenie mesta by bolo najradšej,
keby sa začala čím skôr.
Po tom, čo mesto dostalo od ministerstva
životného prostredia záverečné stanovis-
ko k tejto stavbe, sa v týchto dňoch už
koncentruje na ďalšie kroky. Ide o prípra-
vu súťažných podmienok na vypracova-
nie projektovej dokumentácie pre územ-
né rozhodnutie, následne výber zhotovi-
teľa projektovej dokumentácie, vypraco-
vanie projektovej dokumentácie pre
územné rozhodnutie, jej prerokovanie a
napokon vydanie územného rozhodnutia
a jeho správoplatnenie. Chystá sa tiež
prieskum statiky pilierov Starého mosta,
aby sa zistilo, v akom sú stave.
„V týchto dňoch sa pripravujú súťažné
podmienky na vypracovanie projektovej
dokumentácie na územné rozhodnutie,“
uviedol bratislavský primátor Andrej
Ďurkovský. „Dokumentáciu je nutné rie-
šiť verejnou súťažou, víťaz súťaže môže
byť známy v priebehu piatich až šiestich
mesiacov, Rovnako budeme postupovať
aj pri výbere pri výbere zhotoviteľa. Po
územnom rozhodnutí príde na rad tender
na výber vozidiel.“
Mesto Bratislava akceptuje odporúčanie
na vybudovanie kombinovaného varian-
tu vedenia trate po povrchu a na estaká-
dach a v projektovej dokumentácii zo-
hľadní pripomienky ministerstva. (juh) 

Kandidáti 

budú známi 

po 8. októbri
BRATISLAVA
Blíži sa termín komunálnych volieb, v
ktorých si Bratislavčania zvolia pri-
mátora, poslancov mestského zastupi-
teľstva, starostov a poslancov miest-
nych zastupiteľstiev mestských častí.
Do 6. októbra sú samosprávy mesta a
mestských častí povinné zverejniť ozná-
menie o vyhlásení volieb, o vytvorení
okrskov a miestností na hlasovanie.
Do 8. októbra môžu politické strany, hnu-
tia, koalície a nezávislí kandidáti doručiť
zapisovateľovi mestskej a miestnych
volebných komisií kandidátne listiny.
Mestská a miestne komisie zverejnia do
26. októbra zoznam zaregistrovaných
kandidátov. Do 31. októbra je samosprá-
va povinná doručiť voličom oznámenia o
konaní volieb.
Volebná kampaň sa začne 15. a potrvá do
30. novembra do 7.00 h, voľby budú 2.
decembra od 7.00 do 20.00 h. (ado)

Nelegálne 

odťahovanie áut

v centre mesta

pokračuje
STARÉ MESTO
Napriek rozhodnutiu Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky o tom, že
odťahovanie vozidiel môže vykonávať
len sama obec, alebo organizácia
obcou na tento účel zriadená, v Sta-
rom Meste naďalej odťahuje autá
súkromná firma.
Deje sa tak pred očami magistrátu, ktorý
má vlastnú odťahovú službu, a v prítom-
nosti a na popud príslušníkov Mestskej
polície. Hovorca Mestskej polície Peter
Pleva však nepokladá takéto konanie
mestských policajtov za asistenciu pri
konaní, ktoré je podľa názoru Najvyššie-
ho súdu SR nelegálne. V odpovedi
redakcii P. Pleva uvádza, že v zmysle
zákona o premávke na pozemných
komunikáciách mestskí policajti len roz-
hodujú o odstránení motorového vozidla
a že výkonom tohto rozhodnutia ich
poveril správca komunikácie v Starom
Meste a tiež mestskej časti Ružinov, a že
dohody s firmou Aster, ktorá autá odťa-
huje, podpísali správcovia komunikácií,
teda mestské časti. Jeho vyjadrenie však
nevysvetľuje, prečo chodia k jednotli-
vým prípadom mestskí policajti spolu so
súkromnou odťahovou službou. 
Rovnako chýba odpoveď na otázku,
podľa čoho sa pri tomto rozhodovaní
mestskí policajti riadia. Z rozhodnutia
Najvyššieho súdu SR, o ktorom sme viac-
krát písali, totiž vyplýva, že odťahovať sa
majú najmä vozidlá, ktoré prekážajú pre-
mávke. Ale napríklad len na vyústení Tal-
lerovej ulice na Štúrovu odťahové vozid-
lá zásadne odvážajú autá stojace vľavo od
vyústenia, hoci neprekážajú, len možno
bránia vo výhľade. Zato rad áut systema-
ticky stojacich vpravo od križovatky sme-
rom k Šafárikovmu námestiu, ktoré nie-
len bránia výhľadu, ale aj blokuje pravý
jazdný pruh, neodťahuje nik. V listoch
čitateľov sa tiež často stretávame s
poukazom na to, že sa pri odťahovaní ich
automobily poškodili a vybavovanie
náhrady býva zdĺhavé.  
Z miestneho úradu mestskej časti Staré
Mesto sme nedostali odpoveď, k akému
záveru po pol roku skúmania rozhodnutia
Najvyššieho súdu dospeli tamojší právni-
ci. Mesto Bratislava by, podľa Milana
Vajdu z magistrátu hlavného mesta, bolo
najradšej, keby autá odťahovala jedna
organizácia. Neumožňuje to však zákon,
ktorý delí správu o komunikácie 1. a 2.
triedy, resp. 3. a 4. triedy, medzi mesto a
mestské časti.
Absencia reakcie samosprávy Starého
Mesta asi nie je dôležitá - ako uvádzame v
Našom rozhovore na tejto strane, majitelia
áut sa môžu dožadovať súdnej ochrany.
Konečné rozhodnutie, ktoré už nebude
možné obchádzať, môže vo veci vyniesť
až ústavný súd. Gustav Bartovic

Slávnostné odhalenie Satinského sochy sa neobišlo bez značného záujmu bratislavskej verejnosti. FOTO - TASR

STARÉ MESTO
Dunajská ulica sa už stala pojmom.
Nielen v Bratislave, ale na celom Slo-
vensku a veru aj za jeho hranicami.
Na jej popularite má nepochybne veľ-
kú zásluhu Július Satinský, ktorý sa tu
narodil, vyrastal tu, prežil tu celý svoj
život a na konci ulice, kde sa začína
Ondrejský cinorín,  je aj pochovaný.
Dunajskú ulicu preslávili najmä Satin-
ského spomienky Polstoročie s Bratisla-
vou a Chlapci z Dunajskej ulice, ktoré
písal pre  Staromestské a neskôr aj Brati-
slavské noviny. Začal ich písať v máji
1996, teda pre vyše desiatimi rokmi, keď
sa ostatné noviny venovali ešte iným
témam a ani nepomysleli na spomienky
jedného bratislavského komika. Ako

svojho času priznal Julo Satinský, bez
Staromestských novín by jeho spomien-
ky na Bratislavu možno ani nevznikli.
Bolo nám cťou s ním spolupracovať, sme
radi, že sa nám spoločne podarilo v Bra-
tislavčanoch prebudiť hrdosť na svoje
mesto a jeho históriu. 
Uplynulú nedeľu sa Julo Satinský na
Dunajskú vrátil. Pripomína ho socha
akademického sochára Svetozára Ilav-
ského nazvaná Július Satinský načúva
zvukom Dunajskej ulice. Nechýbali naj-
bližší príbuzní, priatelia, známi, mnohí
poslucháči, diváci, čitatelia. A nebolo to
len prísľubom lokší a burčiaku zadarmo,
slávnostné odhalenie Satinského sochy si
jednoducho mnohí Bratislavčania nene-
chali ujsť. V podstate ide o jeho bustu,

ktorá je osadená na kráčajúcom stole, a
prostredníctvom ucha na fasáde domu
Satinský načúva, či je na Dunajskej ulici
všetko v poriadku. Stôl má riadidlá, aby
vedel, kam má ísť, ich súčasťou je aj sve-
tlomet, ktorý mieri na pamätnú tabuľu so
Satinského výrokom: Na našej ulici je
sloboda.
Už dnes je jasné, že ako niektorí nevede-
li prísť na chuť Satinského novinovým
spomienkam na starú Bratislavu či kri-
tickým postrehom, s ktorými sa niekoľ-
ko rokov prihováral rozhlasovým poslu-
cháčom, ani Ilavského socha na Dunaj-
skej ulici sa nebude všetkým páčiť. Ale
tak to má byť. Aj o tom je predsa slobo-
da, ktorá na Satinského ulici bola, je a
vždy bude. Radoslav Števčík

Satinský načúva zvukom Dunajskej ulice

Vlastníci odtiahnutých áut sa môžu súdiť
Odťahovanie zaparkovaných áut sú-
kromnou firmou je podľa rozhodnu-
tia Najvyššieho súdu Slovenskej repu-
bliky z roku 2003 v rozpore so záko-
nom. Nad dodržiavaním zákona bdie
prokuratúra - na otázku, či dostala v
tomto smere podnet, alebo koná z
vlastnej iniciatívy, nám odpovedal
námestník krajského prokurátora v
Bratislave René VANEK. 
- Okresná prokuratúra Bratislava I ani
Krajská prokuratúra v Bratislave doteraz
nedostali podnet na preskúmanie postupu
príslušnej mestskej časti vo veci odťaho-
vania zaparkovaných vozidiel. Všeobec-
ne záväzné nariadenie číslo 3/1996 o
podmienkach státia v zóne s dopravným
obmedzením, ktoré momentálne skúma-
me, túto problematiku nerieši. 
Vo všeobecnosti platí, že neznalosť

zákona neospravedlňuje. Ospravedl-
ňuje podľa vás niečo mestskú časť
Bratislava - Staré Mesto, že koná v roz-
pore s výkladom zákona Najvyššieho
súdu, ktorý možno pokladáť za záväz-
ný? Na odťahovaní vozidiel sa podieľa
aj mestská polícia, ktorá by sa mala
dohliadať na dodržiavanie zákona na
teritóriu mesta, ako možno hodnotiť
jej konanie?
- K tejto otázke len toľko, že rozsudok
Najvyššieho súdu SR (v danom prípade
ide o rozsudok so spisovou značkou  3
Cdo 70/2003) nie je prameňom práva a
preto nie je možné jeho výrok zovšeo-
becniť a považovať ho za výklad záko-
na. Týmto ale nespochybňujem jeho

autoritu ako judikátu, na ktorý nepo-
chybne súdy nižších stupňov budú pri-
hliadať. Okresná prokuratúra Bratislava
I bude skúmať postup mestskej časti
Bratislava - Staré Mesto a následne
môže prijať prokurátorské opatrenie -
upozornenie prokurátora na nezákonný
postup. Okrem toho sa môžu dotknutí
vlastníci motorových vozidiel obrátiť na
súd so žalobou. 
Aký bude postup okresnej prokuratú-
ry v tejto veci? Aké dopady to môže
mať na samosprávu mestskej časti? 
- K poslednej otázke len toľko, že by
som nateraz  neprejudikoval rozhodnu-
tie prokuratúry. Ako som už spomenul,
postup mestskej časti v tejto oblasti
preskúmame a potom vynesieme naše
stanovisko. 

Zhováral sa Gustav Bartovic
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Dobrí holubi 
nie sú poslanci,
ale vracajú sa
Možno mi jazykovedci neodpustia pre-
hrešok proti pravidielku, ale nemá zmy-
sel kvôli prekladu meniť ducha názvu
nádhernej filmovej eseje, najmä preto
nie, že prehrešok proti pravidielku je
menej ako prehrešok proti pravidlu.
Pravidlom, základným pravidlom každej
spoločnosti je totiž slušnosť. Na slušnos-
ti stojí aj klasický výklad pojmu demo-
kracia - práva jedinca siahajú potiaľ,
pokiaľ nenarazia na práva druhého.
Medzi slušnými ľuďmi je ešte viac limito-
vaný ten, komu iní, povedzme skupinka
voličov, delegujú časť svojich práv, lebo
jeho obmedzujú práva každého jedného z
týchto voličov, teda ich súčet. Poslanec
má práva niektoré veci nerešpektovať,
ale v zozname týchto výnimiek nie je
právo nerešpektovať záujmy a potreby
voliča. Poslanec má právo byť v ktorej-
koľvek strane a dokonca aj reagovať na
požiadavky istých loby, teda záujmových
skupín, ale len potiaľ, pokiaľ zostane
verný svojim. Ak sa záujem straníckej či
lobistickej skupiny rozchádza s potreba-
mi jeho voličov - slušné je rozísť sa s
nimi.
Dobrí holubi vedia, že sa treba vrátiť, a
preto ich nájdeme tam, kde majú byť,
skade vyleteli. Nedá sa to povedať o dob-
rých poslancoch - tí veľmi rýchlo, doslo-
va obratom, po voľbách zabúdajú na to,
kto ich do teplého kresielka posadil a lie-
tajú si po svojom. Nie neraz, ale veľmi
často proti záujmom hniezda, z ktorého
ich vystrelili na hviezdne dráhy.
Nejdem teraz viniť voličov slovami, že
majú toho, koho si zvolili, aj keď si
myslím, že taký futbalový tréner má pri-
ďaleko k denným potrebám mesta či
kraja, v ktorom poslancuje. Volič je zod-
povedný za výber. Volič však nie je zod-
povedný za to, že jeho zástupca nemá
zodpovednosť. O potrebe volebnej refor-
my aj v smere zvýšenej zodpovednosti
prejavenej reálnou odvolateľnosťou sa
hovorí už dlho - a prijatie takej reformy
bude zrejme boľavejší pôrod ako oklieš-
tenie poslaneckej imunity. Naposledy
dokázali potrebu takého zákona poslanci
Bratislavského samosprávneho kraja z
Bratislavy, ktorí znemožnili - pokrytec-
kým nehlasovaním či hlasmi priamo
proti - poskytnúť metropole finančnú po-
moc pri rekonštrukcii životne dôležitej
Račianskej ulice. Za to by si ozaj zaslúži-
li odvolať. Gustav Bartovic

Stavba napájača

na Dúbravku

je stále otázna
DÚBRAVKA
Osud priameho napojenia diaľnice D2
na Saratovskú ulicu v Dúbravke je stále
neistý. Hlavné mesto ho síce plánuje vy-
budovať, no zatiaľ nemá peniaze. Zá-
mer stojí aj kvôli nevyrovnaným po-
zemkom, cez ktoré má napájač viesť.
Potreba spojenia diaľnice D2 so sídliska-
mi Dúbravka a Karlova Ves sa znásobila
najmä po zrušení možnosti priameho
odbočenia do Dúbravky pre vodičov idú-
cich po diaľnici v smere zo Záhoria.
Zánik súvisí s výstavbou tunela Sitiny na
úseku Lamačská cesta - Staré grunty. 
Podľa slov vedúceho oddelenia doprav-
ného plánovania magistrátu Vladimíra
Mikuša bolo prepojenie diaľnice so Sara-
tovskou ulicou súčasťou pôvodného pro-
jektu výstavby úseku diaľnice D2, no
neskôr sa od tohto plánu upustilo. Mesto
vypracovalo podľa Mikuša nové technic-
ké riešenie zámeru, no Národná diaľnič-
ná spoločnosť (NDS) napriek tomu
písomne nereagovala. 
Podľa hovorcu NDS Marcela Jánošíka v
prípade diaľničného napájača ide o vyvo-
lanú investíciu. Dodal, že prípojka sa už
netýka diaľnice a NDS nemá záujem byť
investorom tejto stavby. Mesto je teda v
plánoch na túto výstavbu zatiaľ osamote-
né, no napriek tomu by ju chcelo zrealizo-
vať. Generálny investor Bratislavy v spo-
lupráci so Slovenskou správou ciest pri-
pravovali predĺženie komunikácie Sara-
tovská mimoúrovňovým premostením
nad železničnou traťou Bratislava - Brno
s napojením na štátnu cestu II/505 Lamač
- Devínska Nová Ves ešte v roku 2004.
Vodičom, ktorí prichádzajú z diaľnice a
chcú sa napojiť do Dúbravky alebo Kar-
lovej Vsi, môžu zatiaľ využiť úsek spo-
mínanej cesty II/ 505, ktorá spája Lamač
a Devínsku Novú Ves. Po zídení z diaľni-
ce v smere na Devínsku Novú Ves sa dá
prejsť cez úzky a zanedbaný železničný
viadukt okolo Technického skla a ďalšou
možnosťou je ísť cez Lamač. 
Treťou možnosťou je vjazd do Dúbravky
z diaľnice prostredníctvom diaľničného
nadjazdu Rázsochy, ktorý sa napája na
Harmincovu ulicu. V ľavom odbočova-
com pruhu sa však už v súčasnosti vytvá-
rajú zápchy, pretože okrem áut, ktoré od-
bočujú do Dúbravky, vchádzajú sem autá
aj kvôli čerpaniu pohonných hmôt, náku-
pom v hypermarkete. Uvažovaný diaľ-
ničný napájač by v predstihu odbremenil
križovatku na Poliankach od vodičov
cestujúcich do Dúbravky či Karlovej Vsi.
Rovnako by mohol uvoľniť dopravu na
Lamačskej ceste a v okolí Patrónky. Zvý-
šeniu priepustnosti križovatiek výrazne
pomôže otvorenie tunela Sitiny, ktoré je
naplánované na polovicu budúceho roku.
Podľa neoficiálnych informácií sa mož-
no podarí odovzdať nový diaľničný úsek
D2 Lamačská cesta - Staré Grunty o nie-
koľko mesiacov skôr. (rob)

RUŽINOV
Vlečúcim sa problémom v meste je
otázka, kto je zodpovedný za poriadok
a bezpečnosť na zastávkach hromadnej
dopravy, pričom čím ďalej, tým viac
ide o bezpečnosť a zdravie ľudí, ktorí
sa tam pohybujú. 
Evidentným príkladom je prípad nášho
čitateľa Jozefa Tonhausera, ktorý sa ešte v
júni zranil na zastávke električiek smerom
do Ružinova na Trnavskom mýte. Vtedy
sa pri nástupe do električky potkol na
nerovnom nástupišti. Pri páde si rozsekol
o stĺp prístreška čelo, rozbil chrup, poško-
dil väzivá v kolene, narazil rebrá a poško-
dil krčnú chrbticu. Podľa priebehu úrazu
možno hovoriť o šťastí, že vôbec prežil,
dodnes maróduje kvôli poškodeniu chrbti-
ce. J. Tonhauser má odložené všetky listy,
ktoré v súvislosti s nehodou poslal i
dostal. Z tých, ktoré dostal, vidno, že si
dopravný podnik a magistrát správu zastá-
vok a teda i zodpovednosť za ne preha-
dzujú ako horúci zemiak.
V liste Bronislava Weigla z Dopravného
podniku Bratislava sa píše, že vykonali
vyšetrovanie, podľa ktorého nástupištia
nie sú v správe Dopravného podniku Bra-
tislava, a preto: „...z uvedeného dôvodu
nemôžeme danú udalosť doriešiť.“
„Stále sme v spore s dopravným podni-
kom o tom, kto sa má starať o zastávky,“
uvádza pracovník odboru cestného hospo-

dárstva magistrátu Ladislav Žalkovič.
Reaguje tak na snahu J. Tonhausera
dohodnúť sa bez súdu so zodpovednou
organizáciou o kompenzácii škôd, ktoré
mu vznikli dlhodobou práceneschopnos-
ťou i nákladmi na liečenie. K snahe J.
Tonhausera dohodnúť sa o kompenzácii
L. Žalkovič dodáva: „Musí byť súd v tejto
veci a potom sa to vyplatí...“. Neuvádza
však, či z prostriedkov mesta alebo
dopravného podniku. Konštatuje tiež, že
môže byť dôležité, či pán Tonhauser spa-
dol pod prístreškom či mimo neho. Zaují-

mavé pri absencii kompetentnej organizá-
cie však je, že niekoľko dní po úraze J.
Tonhausera ktosi obrovskú a nebezpečnú
bublinu v asfalte (na fotografii) odstránil.
Poškodený zatiaľ čaká na odpovede z
magistrátu, od primátora i z dopravného
podniku. „Podám trestné oznámenie na
neznámeho páchateľa zo zanedbania
povinnej starostlivosti. Polícia pri vyše-
trovaní azda konečne zistí, kto je zodpo-
vedným správcom zastávok verejnej
dopravy,“ konštatuje Jozef Tonhauser.

Gustav Bartovic

Možno až policajné vyšetrovanie pomôže 

určiť, kto je zodpovedný za zastávky MHD

BRATISLAVA
Jedným zo strategických cieľov vede-
nia mesta je, aby obyvatelia obmedzili
jazdy do centra a pri cestovaní do
práce čo najviac využívali namiesto áut
mestskú hromadnú dopravu.
Dôvod je jasný - po roku 1989 sa zvýšila
intenzita dopravy, zmiernili sa rozdiely v
jej intenzite v priebehu dňa. V súčasnosti
je v Bratislave evidovaných vyše 200-
tisíc osobných motorových vozidiel. Od
roku 1990 vzrástol stupeň automobilizá-
cie v Bratislave viac ako dvojnásobne a
dnes pripadá na každých 2,1 obyvateľa
jedno osobné vozidlo. Ešte vyšším tem-
pom rastie využívanie vozidiel, teda prie-
merný výkon na jedno vozidlo. 
Vozidlá mestskej hromadnej dopravy v
roku 1990 najazdili 56 miliónov kilo-

metrov, v súčasnosti je to iba 42 milió-
nov, čo predstavuje pokles o celú jednu
štvrtinu. Podiel mestskej hromadnej
dopravy na celkovej preprave sa znížil
zo 75 percent v roku 1990 na 59 percent
v prospech individuálnej automobilovej
dopravy. To všetko sa prejavuje na
komunikačnej sieti v podobe jej naras-
tajúceho zaťaženia. Napríklad na Prí-
stavnom moste v roku 1990 prechádza-
lo denne 25 600 vozidiel, v roku 2004
už vyše 120-tisíc vozidiel, teda takmer
päťnásobok. Pre Bratislavu sú navyše
charakteristické vysoké objemy ciest
smerujúcich z priľahlého regiónu.
Posledné prieskumy naznačujú, že do
Bratislavy prichádza denne asi 120-
tisíc osôb, z toho asi 55 percent indivi-
duálnou automobilovou dopravou, čo

do značnej miery zaťažuje hlavné
mestské radiály.
Mesto sa usiluje znížiť počet jázd do
centra rôznymi spôsobmi. Jedným z nich
sú zmeny organizácie dopravy, z ktorých
najvýraznejšou bolo znemožnenie prejaz-
du Námestím SNP. Ďalším je snaha pri-
mať najmä návštevníkov mesta, aby nešli
do centra, ale odstavili svoje autá na zá-
chytných parkoviskách na okraji mesta.
Návštevníci mesta ušetria peniaze za par-
kovanie, pretože tu majú možnosť parko-
vať bezplatne, neriskujú odtiahnutie vo-
zidla, majú možnosť nakúpiť si a využiť
stravovacie a iné služby. Na tieto účely by
mali slúžiť parkoviská pri nákupných
centrách Avion (s kapacitou 2700 státí),
Aupark (2500 státí) a pri hypermarkete
Tesco - Lamač (800 státí). (juh)

V Bratislave je v porovnaní s rokom 1990

viac ako dvojnásobok osobných vozidiel
PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Fax: 02/4591 4046

Zabuchli ste si dvere?

AUTOŠKOLA PROFIT 
Výuka všetkých skupín

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

Tel.: 4488 5003 - nonstop
Mobil: 0905 514 953

Bývalá škola na Lazaretskej má investora
STARÉ MESTO
Rekonštruovať budovu bývalej školy
na Lazaretskej ulici bude bratislavská
spoločnosť Noavista. Rozhodli o tom
minulý týždeň poslanci staromestské-
ho miestneho zastupiteľstva. 
Budova má byť opravená do 30. júna
2008 a obnovená časť základnej školy má
mať 14 tried a kapacitu 350 až 370 žia-
kov. V druhej časti budovy na Cukrovej
ulici vznikne bytový dom so 40 bytmi a
množstvom obchodných prevádzok.
Výber investora stavby robila mestská
časť na základe verejnej súťaže, ktorá sa
skončila 31. augusta tohto roka. Návrhy
predložili tri spoločnosti, z nich jedna
bola zo Zlatých Moraviec a druhá z
Michaloviec. Výberová komisia ustano-
vená starostom mestskej časti Petrom
Čiernikom (KDH) dodatočne záujemcov
vyzvala na zaslanie cenových ponúk
týkajúcich sa predpokladaných investič-
ných nákladov. Tie dostali poslanci k dis-
pozícii až počas rokovania miestneho

zastupiteľstva a čas na ich preštudovanie
mali iba počas prestávky. Napokon
vybrali spoločnosť, ktorá ponúkla najniž-
šiu cenu za rekonštrukciu (54 miliónov
korún) a najvyššiu cenu za kúpu pozem-
ku na Cukrovej ulici, kde bude obytný
dom. Za štvorcový meter Noavista po-
núkla 29 400 korún bez DPH (!). Ostatné
dve firmy vyčíslili náklady na 69, resp. 74
miliónov korún a za štvorcový meter
pozemku ponúkli 13 500, resp. 14 600
korún, čo je v tejto lokalite bežná cena. 
Vicestarosta Starého Mesta Andrej
Petrek (SDKÚ-DS) pred poslancami
vyhlásil, že projekt nepodporí, pretože
neverí prísľubu investora zrekonštruovať
školu za 18 000 korún za štvorcový
meter. Navyše architektonické riešenie
nie je podľa neho v súlade s požiadavka-
mi pamiatkového úradu. Pri hlasovaní
bolo 18 poslancov za, 3 boli proti, 2 sa
zdržali hlasovania a 2 nehlasovali. 
Vyradenie školy zo siete škôl k 31. de-
cembru 2005 schválili staromestskí pos-

lanci vlani 25. októbra. Odporučili sta-
rostovi, aby konal v záujme obnovenia
školy v zrekonštruovanom objekte. V
tom čase však už mala mestská časť naj-
menej týždeň podpísané memorandum o
spolupráci pri obnove objektu so spoloč-
nosťou Noavista. V júni 2006 starosta P.
Čiernik navrhol poslancom, aby objekt
rekonštruovala práve Noavista. Poslanci
však presadili, aby investora vyberali
verejnou súťažou. Tú napokon vyhral
starostov protežant - Noavista.
Firmu Noavista, ktorá navyše nemá v
obchodnom registri stavebnú činnosť v
predmete činnosti, vlastní izraelský pod-
nikateľ Joseph Karban. Firma stojí aj za
plánovanou výstavbou mrakodrapu v
Žiline, v blízkosti mestského parku na
mieste bývalého amfiteátra. O výstavbe
sa Žilinčania dozvedeli až z médií a nesú-
hlasia s ňou. Pozemky boli údajne preda-
né pod cenu a malo sa tak stať na návrh
primátora Žiliny Jána Slotu bez verejnej
súťaže a verejnej diskusie. (rob, ado)

Za primeranú cenu

ODKÚPIM
STARÉ KNIHY

Maďarské, príp. iné jazyky aj väčšie
zbierky, mapy, atlasy, pohľadnice a listy

Platím inneď v hotovosti
Tel.: 0907 103 549



3BRATISLAVSKÉ NOVINY 32/2006

Pokuty

za čierne stavby

boli zrušené
STARÉ MESTO
Rekordné pokuty, ktoré uložil dvom
stavebníkom, spoločnostiam Sasanka
a Urbia International, stavebný úrad
mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto, v júli tohto roka Krajský sta-
vebný úrad v Bratislave zrušil.
Rakúsky stavebník, Sasanka, s.r.o., ktorý
stavia polyfunkčný objekt na Fazuľovej
ulici, dostal pokutu 400-tisíc korún za
neohlásenie výkopových prác. Ďalšiu
pokutu vo výške tri milióny korún mu
staromestský stavebný úrad uložil, preto-
že začal stavať bez akýchkoľvek povole-
ní. Stavebník sa proti udeleniu pokút
odvolal na Krajský stavebný úrad v Bra-
tislave a v stavbe intenzívne pokračoval
až do dnešných dní. Už 5. apríla tohto
roka mal stavebník v rukách právoplatné
stavebné povolenie, pretože stavebný
úrad stavbu dodatočne povolil. Podľa
informácií, ktoré nám ešte v júni poskyt-
li pracovníci referátu komunikácie s
verejnosťou staromestského miestneho
úradu, stavebný úrad vydal rozhodnutie,
ktorým povolil výstavbu administratív-
nej budovy so štyrmi nadzemnými a
tromi podzemnými podlažiami.
Krajský stavebný úrad v Bratislave v júli
tohto roka zrušil aj rozhodnutie staro-
mestského stavebného úradu o uložení
pokuty vo výške 1,5 milióna korún spo-
ločnosti Urbia International. Tento sta-
vebník, ktorý rekonštruuje historický
dom na Hviezdoslavovom námestí 25,
dostal pokutu za zmenu stavby v rozpore
s platným stavebným povolením. Tá sa
týkala najvyšších podlaží domu. Pripo-
meňme, že tento prípad sa najmä začiat-
kom tohto roka široko medializoval a
vyjadrovali sa k nemu aj pamiatkari,
ktorí v súvislosti s prestavbou tejto kul-
túrnej pamiatky nezaujali jednotné stano-
visko. 
Staromestský stavebný úrad by mal v
oboch prípadoch odstrániť nedostatky
svojich pôvodných rozhodnutí, vec opä-
tovne prerokovať a vydať nové rozhod-
nutie. (juh) 

Letisko zrejme

prekračuje 

limity hluku
VAJNORY
Vajnorskí poslanci skonštatovali, že
hluk a vibrácie z letiska pravdepodob-
ne prekračujú povolené limity, a preto
poverili starostku Annu Zemanovú,
aby podala oficiálnu sťažnosť na prí-
slušné kontrolné orgány.
Opierajú sa o to, že podľa ich informácií
prevádzkovateľ letiska nevykonáva po-
vinné merania hluku v okolitých obciach,
ale mobilné zariadenie na meranie hluku
meria len v areáli a okolí letiska. 
Letisko bolo vôbec jedným z nosných
bodov septembrového rokovania miest-
neho zastupiteľstva, ktoré vyjadrilo jed-
noznačný nesúhlas s umiestnením tretej
vzletovej dráhy a jej zaradením medzi
záväzné regulatívy funkčného a priesto-
rového usporiadania územia. Zastupiteľ-
stvo kategoricky žiada, aby sa zámer
postaviť túto dráhu hodnotil z hľadiska
vplyvov na životné prostredie. Poslanci
tiež pripomínajú, že ministerstvo dopra-
vy nesplnilo vládnu úlohu z roku 1999 a
neposúdilo koncepciu rozvoja letiska
podľa zákona o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie. (gub) 

Hotel Kyjev i obchodný dom Tesco má

nahradiť komplex moderných stavieb
STARÉ MESTO
Centrum mesta sa zrejme už v do-
hľadném čase zmení na nepoznanie:
hotel Kyjev i obchodný dom Tesco sa
majú zbúrať a na ich miestach má
vyrásť komplex troch nových budov.
Významná medzinárodná skupina Lord-
ship, pôsobiaca na realitnom trhu v nie-
koľkých európskych krajinách, prichá-
dza s veľkorysým zámerom kompletne
prebudovať celý priestor vymedzený uli-
cami Dunajská, Rajská a Špitálska a Ka-
menným námestím. V súvislosti s tým už
kúpila hotel Kyjev a rokuje s vlastníkmi
ostatných budov situovaných na tomto
území o ich odkúpení. Konečný obraz
projektu bude závisieť od výsledku roko-
vaní. Zámer investora predpokladá, že na
tomto území vyrastie nová budova ob-
chodného domu Tesco, v miestach, kde
dnes stojí hotel Kyjev, sa vybudujú dva

hotely - jeden päťhviezdičkový a jeden
štvorhviezdičkový - v tvare dvoch zreza-
ných ihlanov a zo strany Špitálskej ulice
pribudne polyfunkčný objekt s admini-
stratívnymi priestormi a luxusnými
apartmánmi. 
Tri nové objekty vytvoria mestský blok,
vo vnútri ktorého vznikne átrium otvore-
né v smere k Námestiu SNP. Predpokla-
dá sa, že okrem vchodov do všetkých
troch uvedených budov by v átriu mal
byť vstup do kina, kaviarničky, zeleň,
ráta sa aj s priestorom pre koncerty a iné
podujatia. Celé átrium má byť prekryté
sklenenou kupolou. Pod celým komple-
xom sú navrhnuté štvorpodlažné pod-
zemné garáže, pričom zámer ráta aj s
ponechaním priestorovej rezervy pre
možnú dostavbu podzemnej dráhy. 
Nový komplex budov s pracovným
názvom Centre Plaza, ktorého výstavba

si vyžiada investíciu vo výške asi sedem
miliárd korún, chce skupina Lordship
nielen postaviť, ale vedno so spoločnos-
ťou Tesco Stores aj prevádzkovať. Búra-
cie práce by sa mali začať už na jar budú-
ceho roku, ukončenie výstavby sa pred-
pokladá o dva až tri roky.
Medzinárodná kupina Lordship vyvíja
aktivity už od roku 1989, keď začala s
developerskou činnosťou vo Veľkej Bri-
tánii. V roku 1991 bola založená spoloč-
nosť Lordship Estate so sídlom v Prahe.
Spoločnosť sa zaoberá predovšetkým
výstavbou a investíciami do nehnuteľ-
ností v kancelárskom, obchodnom a rezi-
denčnom sektore, ako aj správou vlast-
ných nehnuteľností. V súčasnosti sa akti-
vity skupiny rozširujú ďalej na východ -
okrem Slovenska aj na Ukrajinu a do
Ruska. Juraj Handzo

FOTO - Oto Limpus

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)

STARÉ MESTO
Pravidlá, na základe ktorých bude
mestská časť Staré Mesto zverejňovať
informácie o samospráve na internete,
schválili staromestskí poslanci minulý
týždeň. Pravidlá vychádzajú zo zákona
o slobodnom prístupe k informáciám. 
Princípom pravidiel je transparentné zve-
rejňovanie informácií o činnosti a živote
samosprávy Starého Mesta a snaha o ich
najjednoduchšie sprístupnenie. Niektoré
na internete už sú, no schválené pravidlá
majú zabezpečiť systematickosť, úplnosť
a doplnenie o informácie, ktoré momen-
tálne chýbajú. Ide o informácie, ktorými
samospráva už disponuje a ktoré sú

podľa zákona o slobodnom prístupe k
informáciám verejnosti prístupné. Pra-
vidlá majú začať platiť od 1. novembra,
na zverejňovanie niektorých informácií
si bude musieť staromestská verejnosť
počkať až do začiatku či takmer polovice
budúceho roku.
Prevádzku internetovej stránky zabezpe-
čuje miestny úrad, ktorý sa zaviazal, že
informácie na nej zverejnené budú ak-
tuálne, presné, úplné, zrozumiteľné a
prehľadne usporiadané. Do pravidiel,
ktoré navrhol poslanec Ondrej Dostál, sa
nepodarilo dostať nutnosť zverejňovania
úplných prepisov zvukových záznamov
zo zasadnutí miestneho zastupiteľstva. 

Okrem povinného zverejňovania infor-
mácií týkajúcich sa napríklad hospodáre-
nia mestskej časti, musí samospráva sprí-
stupniť aj návrhy všeobecne záväzných
nariadení predložené podľa osobitného
predpisu na pripomienkovanie fyzickým
a právnickým osobám. Ďalej uznesenia
miestneho zastupiteľstva vrátane znenia
schválených materiálov okrem informá-
cií, ktoré zverejňuje obchodný register,
kataster nehnuteľností a podobne. Mate-
riály na rokovania musia byť na interne-
te prístupné v predstihu a informácie o už
konaných zasadnutiach majú lehotu väč-
šinou 10 dní od zasadnutia príslušného
orgánu samosprávy. (rob)

Viac informácií o samospráve na internete 

www.ozvucenie.sk

predaj   prenájom   projekty   inštalácie   akustika

profesionálna zvuková technika

ZDRAVÉ CVIČENIE
5 TIBEŤANOV, CVIKY NA CHRBÁT
Streda 4. 10. 2006 o 17.15 hod
KD Prievoz, Kaštielska 30, Bratislava 2

Viac informácií: 0905 448 642
www.marade.szm.sk

a teraz NAJVÝHODNEJŠIA 
ROYAL TAXI

Potrebujete rýchly, bezpečný a pohodlný taxi?
Máte veľa batožiny a je Vás viac? Žiadny problém,

volajte 17 771, 0911 617 771, 0905 717 771,
my sa o Vás postaráme.

Stojí za to, dať o korunu viac!
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Pri Riviére je 

semafor opäť

zle nastavený
LIST ČITATEĽA
Všetci vieme, aká je dopravná situácia
v okolí Riviéry v Karlovej Vsi. Pred
týždňom som si veľmi pochvaľoval
prácu polície a kompetentných, ako
profesionálne dokázali zvládnuť ra-
ňajšie zápchy, keď na príjazde z De-
vínskej cesty na Botanickú (odbočenie
vpravo) ani o 8.00 v pracovný deň
neboli takmer žiadne zápchy. O to pre-
kvapujúcejšie pre mňa bolo, keď som
tade prechádzal v piatok 22. septem-
bra o 6.30 h. 
Vďaka neuveriteľne zlému nastaveniu
intervalov na semaforoch (najmä na
prvom z nich) už v uvedenom rannom
čase mi prejazd križovatkou trval cca 10
minút. (plná zelená svieti cca 5 sekúnd,
následne dlhá červená a potom ďalších
cca 5 sekúnd zelená šípka vpravo a znovu
dlhá červená). Rovnaká situácia bola na
tejto križovatke celý víkend a tiež dnes
ráno (pondelok 25. septembra o 6,30 h).
Dokonca v nedeľu napoludnie prejazd
križovatkou trval cca 5-10 minút, čo som
v tejto časti ešte nikdy nezažil.
Celkom nerozumiem tomu, či takéto
nastavenie semaforov je zámerné, alebo
jednoducho niekto omylom pozabudol
po testovaní rôznych možností vrátiť
veci do normálu. Ak je to zámer, vôbec
nechápem, komu takéto riešenie prospe-
je. Ak sa niekto kompetentný pozabudol,
je skutočne najvyšší čas uviesť situáciu
do stavu spred týždňa, keď som skutočne
sňal klobúk pred umným riešením
nepriaznivej dopravnej situácie.

Robert Domonkoš, Karlova Ves

Na Miletičke

zabudli osadiť

zábradlie
LIST ČITATEĽA
Všetkých občanov potešila skutoč-
nosť, že Miletička je zase prejazdná a
má novú modernú tvár. 
Pri toľkomiliónovej investícii ma však
predsa len zarazilo, že projektant zabudol
na jeden dôležitý detail. Nikde nie sú
osadené na kraji chodníkov zábradlia či
zvodidlá. Už teraz autá neparkujú len na
okraji chodníkov na to určených, ale na
všetkých i na chodníkoch určených len
pre chodcov. 
Ďalší chaos je na Miletičovej s chodca-
mi. Samozrejme sa neunúvajú ísť na bez-
pečný priechod riadený svetelnou signa-
lizáciou, ale prechádzajú všade, kde im
to napadne. Tieto dva nedostatky môžu
odstrániť len zábradlia. Myslíte, že sa to
dodatočne ešte dá dobudovať?

Ing. Ivan Križka, Ružinov 

Cubes je luxusný, ale ceny má nadsadené
Na Bajkalskej ulici nedávno pribudla
ďalšia reštaurácia. V novom hoteli
Aston sme navštívili reštauráciu s hra-
natým názvom CUBES Restaurant.
Keďže hotel je určený najmä biznis
klientele, rovnakým smerom sa, podľa
očakávania, orientuje aj tunajšia hote-
lová reštaurácia. 
Oceniť treba, že pri vstupe nechýba bez-
bariérový prístup z ulice. Interiér reštau-
rácie je moderný, ale na nič sa nehrá, je
presvetlený, pritom citlivo členený, takže
nepostrádate pri stolovaní pocit intimity.
Reštaurácia sa sama označuje ako luxus-
ná a tento pocit máte pri pohľade na pre-
streté stoly - servírovanie nemá chybu,
personál ovláda všetky pravidlá servíro-
vania, vrátane výmeny či preloženia prí-
borov. Ponuke dominuje stredomorská
kuchyňa a niektoré vybraté lahôdky z
rôznych končín sveta, primerane je zastú-
pená aj ponuka vychádzajúca z regionál-
nych, teda stredoeurópskych tradícií - ale
aj pri nich vás môže prekvapiť cena.
Kuchára ctí odvážne no primerané použí-
vanie húb a hríbov ako aj veľmi nápaditá
obloha pri všetkých typoch jedla. Zo stu-
dených predjedál sme si vybrali Parmskú
šunku s kúskami žltého melóna (172 Sk)
a Jarnú divinovú paštétu s brusnicovým
pyré (285 Sk!).
Cenový šok pokračoval pri polievkach.
Cenou objednať si priam provokovala
Pikantná polievka halaszlé s kúskami
rýb, zjemnená suchým vínom a kyslou
smotanou, posypaná drvenými čili
papričkami (249 Sk), bola dobrá, naozaj
v nej bolo viac druhov rýb, ale ani tak
sme nepochopili, čo viedlo k jej cene.

Podobne ako v prípade ďalšej polievky.
Hustá kapustnica s kúskami klobásy,
údeného kolena a lesnými hubami (172
Sk) je síce porcia, ktorá by vynahradila
kompletný obed, ale predsa len... Najmä
v porovnaní s tým, čo stojí exotická
Pikantná thajská krevetová polievka so
shitaki hubami dochutená čerstvými čili
papričkami, ďumbierom a okyslená
tamarínom (141 Sk) či s primeranou
cenou, čo pýtajú za našský Zlatistý vývar
mladého kuraťa ochutený koreňovou ze-
leninou a cestovinami tagliolini (45 Sk),
ktorý prezentoval štandard lepšej reštau-
rácie. Nadštandard s primeranou cenou
bola Lahodná provensálska paradajková
polievka z čerstvých paradojok, s pažít-
kou dochutená pestom genovese (74 Sk).
Z teplých predjedál sme sa rozhodli pre
Jemnú kuraciu pečeň so zrelým avoká-
dom a drveným korením (179 Sk), ak sa
neprepečie, na takomto jedle sa nedá nič
pokaziť. Vaječno-kukuričná polenta s
plátkom opečenej šunky (155 Sk) je sýte
predjedlo, tri placičky so šunkou a oblo-
hou však boli nielen sýte, ale aj chutné.
Nezvyklú kombináciu predstavuje prvé z
hlavných jedál Vykostené kuracie stehno
na cesnaku s grilovanou cibuľkou podá-
vané so smotanovým tzatziki (276 Sk) -
tradičný grécky uhorkový šalát s jogur-
tom sa pri použití smotany zmenil na
chutnú omáčku, ktorá jedlo ozvláštnila.
Už na potešenie očí poslúžila Bravčová
panenka v slaninových plátkoch na
podusených lesných hríbikoch (329 Sk),

oslovil nás pestrý výber dusených domá-
cich húb, mäso bolo dobrej chuti a
jemné, ale už sme koštovali ešte jemnej-
šie upravenú bravčovú sviečkovicu. V
zástupe dobrých jedál pokračovala Pašté-
ta z lístkového cesta plnená kuracím ragú
(309 Sk), je to vlastne smotanové ragú s
hráškom a karotkou, časť z toho v kor-
nútku z lístkového cesta. V ponuke
rybých špecialít sme našli Tenké rezy
zubáča a lososa zvinuté v kelovom liste a
podávané na chrumkavej zelenine s
holandskou omáčkou (385 Sk). Ani za tie
sa kuchár nemusí hanbiť. Pri pohľade na
jedálny lístok sme ocenili, že tu ponúka-
jú uhorské špeciality a tak sme si dali
Hovädzí perkelt s maslovými haluškami
(186 Sk). V prvom rade - nebol to per-
kelt. Perkelt (pôvodne pörkelt) je mäso
vydusené do čistej šťavy, ktorá sa jasne
oddeľuje od tuku na povrchu. Napriek
tomu, že kuchár použil najvhodnejšie a
veľmi jemné mäso, šťava pripomínala
skôr jedálenský guláš s nakrájanou zele-
ninou a zbytočne zahustenou šťavou. A
podobne chutila. Halušky tiež neboli
jemné a drobné, ako by človek od maslo-
vých halušiek očakával.
Reštaurácia Cubes si však reputáciu
napravila dezertmi - originálnymi Cubes
rezmi (109 Sk) a Mousse au chocolate
(98 Sk). Celkovo - napriek chybičkám
vedľmi slušná reštaurácia, kvalita jedál
by však k cenám mala ešte dorásť.
Naše hodnotenie:����

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

Zákazník má právo na jasné a úplné údaje 
Iste viete aj z vlastnej skúsenosti, koľko
problémov môže narobiť nepresná či
nejasná informácia. Platí to, samozrej-
me, aj pri kúpe rôznych výrobkov. 
Mnohokrát sa automaticky spoliehame na
informácie, ktoré nám predajca o výrobku
či službe poskytne a často práve ony môžu
byť kľúčové pri našom rozhodovaní, či
tovar kúpime, alebo ho takpovediac
necháme ležať ladom. Horšie je, keď zis-
tíme, že informácie o výrobku neboli naj-
presnejšie, alebo boli dokonca zavádzajú-
ce. Ak by sme o tom vedeli vopred, tovar
by sme odmietli, pretože by nám z rôz-
nych dôvodov nevyhovoval. Zákazník má
právo na presné a úplné údaje o skutoč-
ných vlastnostiach výrobkov. Aj s takými-
to a podobnými problémami sa stretávajú
inšpektori Slovenskej obchodnej inšpek-
cie na kontrolách. 
Jednu z mnohých absolvovali aj 7. marca
tohto roka v Tescu na Lamačskej ceste. V
hypermarkete zistili, že spotrebiteľ, ktorý
si kúpil počítačovú hru, ju nemohol vy-
užívať, pretože nemal nainštalovaný in-
ternet. O tom, že ho k tejto hre bude
potrebovať, kupujúceho v predajni nikto

neinformoval a ani v návode na použitie
v štátnom jazyku sa táto informácia
nenachádzala. Obchodná inšpekcia ude-
lila predajcovi pokutu vo výške 10-tisíc
korún.
Na ďalší podobný prípad, ktorým predá-
vajúci porušil zákaz klamať spotrebiteľa
uvádzaním nejasných údajov o vlastnos-
tiach predávaného výrobku, prišli inšpek-
tori SOI na tom istom mieste a v ten istý
deň. Išlo o pánsku košeľu Mister Euro v
cene 99,90 korún za jeden kus, ktorá mala
iné informácie o materiálovom zložení na
etikete a iné na obale. Na etikete bolo
uvedené, že výrobok sa skladá z 20 per-
cent bavlny a 80 percent polyesteru, ale
na obale tovaru bol údaj o 35 percentách
bavlny a 65 percentách polyesteru. In-
špektori SOI udelili hypermarketu Tesco
pokutu vo výške 5000 korún. 
Aj ďalšia kontrola SOI zistila klamanie
spotrebiteľa, tentoraz v cene výrobku. Inš-
pektori sa vybrali 19. januára tohto roku
do prevádzky Kauflandu na Romanovej

ulici. Zistili, že pri dvoch druhoch výrob-
kov boli uvádzané nepravdivé údaje o
úrovni nákupných podmienok. Týkalo sa
to výrobku pod názvom CD stojan double
pre 2 x 50 CD. Cena tohto tovaru platná
pred akciou deklarovaná na vývesnej
tabuli bola 1799 korún, v skutočnosti cena
platná pri uvedenom výrobku pred ak-
ciou, ale vedená v cenovej evidencii bola
1499 korún. Podobne aj tovar s názvom
Vitana instantná polievka gulášová 36 g -
cena výrobku platná pred akciou bola
deklarovaná na vývesnej tabuli 18,90, v
skutočnosti cena tohto výrobku pred ak-
ciou bola vedená v cenovej evidencii
17,90. Pokuta neminula ani Kaufland, a to
vo výške 40-tisíc korún. 
Inšpektori SOI robia v obchodných prevá-
dzkach kontroly kvôli zisteniam, či predá-
vajúci dodržiavajú povinnosti, vyplývajú-
ce im zo zákona ochrane spotrebiteľa.
Rozhodujúcim pre konštatovanie, či bol
zákon dodržaný, alebo porušený, je stav
zistený v čase kontroly. Porušenie zákona
má správny orgán povinnosť sankciono-
vať pokutou až do výšky dvoch miliónov
korún. Marián Taller

Na Miletičovej

sa opäť začal

dopravný chaos
LIST ČITATEĽA
Istý slovenský politológ sa nedávno
vyjadril o národoch východnej Euró-
py, že sú zaťažené polovičatosťou. Re-
konštrukcia Miletičovej ulici je toho
dôkazom.
Napriek neskolaudovaným prácam sa
premávka na komunikácii otvorila v pon-
delok 18. septembra. Nedokončené
chodníky, jamy, priehlbiny, neukončená
dlažba, ohradené časti chodníkov - nut-
nosť chodcov použiť vozovku. Trúbenie
áut na chodcov, ohrozená bezpečnosť
zdravia. Dôležití sú vodiči áut a nie chod-
ci. Čo po chodcoch, ak sa stane vážnejší
úraz, kto bude vinník, no predsa on sám.
Ubudlo pár stromov, ubudli stovky štvor-
cových metrov zelene, všetko je v betóne
a asfalte. A s nedostatkami. 
Chodníky sa urobili bez deliacich zábrad-
lí voči komunikácii - v časti pri trhovisku,
a tak autá parkujú na chodníkoch - hoci to
žiadna dopravná značka nedovoľuje, na-
vyše zvýšený obrubník o tom jasne ho-
vorí. Nameral som len 85 cm priechodnej
šírky na chodníku, pri parkovaní áut. To sa
budeme roky obmedzovať, to matka s ko-
číkom a dieťaťom alebo dvaja starší man-
želia držiac sa pod ruku sa budú obtierať o
špinavé autá. To sa nedomysleli pri pro-
jektovaní rekonštrukcie detaily?
Bývam pri Miletičovej 33 rokov a z roka
na rok je na nej väčší a väčší parkovací
chaos. Ešte pred rekonštrukciou parkovali
vozidlá na zastávke MHD 10 metrov od
stojana, označujúceho začiatok zastávky.
Ináč sa veselo odbočuje cez dve plné čiary
z Miletičovej na Koceľovu - odbočenie
doľava zo smeru od Trenčianskej. Keby
sa na komunikáciu osadili „biskupské klo-
búky“ - cez ne by iste nikto neodbočoval.
Písať o ďalších nedostatkoch asi nemá
význam. To sa už nezmení. Zmení sa nám
len hluk v okolí, zmení sa nám len hrom-
ženie na vodičov, lebo tak, ako sa porušo-
vanie parkovania tolerovalo doteraz, bude
sa asi aj naďalej. A pritom odťahovacia
služba je na Bazovej ulici, vzdialená len
1000 metrov. Ing. Peter Bella, Ružinov

ZÁHRADNÍCTVO

JUMONT
Návrhy, projekty, 

realizácia okrasných záhrad

� 0903 700 480

Firma JUTEX Slovakia spol. s r.o. - Podlahoviny
príjme do pracovného pomeru 

predavača, predavačku 
do novootvorenej predajne na Ivanskej ceste 2.
Podmienky: ukončene stredoškolské alebo učňovské štúdium,

prax v obchode, zručnosť, komunikatívnosť, bezúhonnosť.
Životopisy zasielať na mail balis@jutex.sk,

alebo priniesť na predajňu.
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Protipovodňový

múrik čaká

na obnovu
STARÉ MESTO
Múrik, ktorý chráni chodcov pred
pádom do Dunaja a mesto pred priveľ-
kou vodou, sa bude v nasledujúcich
dvoch rokoch dôkladne rekonštruovať
- vlastne ho vybudujú nanovo, jeho
charakter však má byť zachovaný.
Informoval o tom technický námestník
Povodia Dunaja Peter Minárik. Hoci
múrik je v úseku medzi osobným prísta-
viskom a Propelerom zatiaľ dostatočným
prvkom protipovodňovej ochrany na
brehu, jeho podložie nechráni mesto pred
priesakmi pri dlhodobejšom vzdutí Duna-
ja. Preto potrebuje pevnejšie, vodotesné a
o niekoľko metrov hlbšie základy.
Rekonštrukcia sa teda bude vlastne rovnať
jeho zbúraniu a postaveniu nanovo. Pre
tých, ktorí pokladajú jeho siluetu za
súčasť obrazu mesta, má P. Minárik upo-
kojujúcu informáciu, že nový múrik by
mal byť verný duchu pôvodného, aj keď s
istými zmenami. Budú na ňom širšie a aj
odolnejšie bránky vedúce k pontónom na
rieke, aby sa vyhovelo zvýšeným náro-
kom na obsluhu osobného prístavu. O
presnom výzore hovoriť ešte nemožno,
lebo vec je len v predprojektovej príprave.
Je možné, že múrik bude menej mohutný,
so zaguľateným temenom a pribudnú na
ňom konštrukčné prvky na uchytenie
mobilných zábran proti povodni. (gub)

V Karlovej Vsi

pribudnú nové

komunálne byty
KARLOVA VES
Na Ulici Hany Meličkovej na sídlisku
Dlhé diely v Karlovej Vsi ešte v tomto
roku pribudne do majetku mesta 90
nových komunálnych bytov, ktorých
výstavbu zabezpečuje mestská inves-
torská organizácia GIB. 
Výstavba komunálnych bytov je jedna z
priorít rozvoja Bratislavy na roky 2004-
2006, ktoré schválili poslanci mestského
zastupiteľstva. Stavba 90 bytov si vyžiada
náklady vo výške 153 miliónov korún,
pričom mesto ráta aj so štátnou dotáciou
vo výške 30 miliónov korún. V objekte,
ktorý sa skladá z troch častí, budú jedno-,
dvoj- a trojizbové byty, ale aj byty pre
znevýhodnených občanov, ktoré musia
spĺňať špecifické kritériá - nižšie položené
parapetné dosky, širšie dvere, špeciálne
vybavená kúpeľňa a podobne.
Súčasťou stavby je aj vybudovanie prí-
stupových komunikácií, chodníkov, par-
číka so zeleňou, fontánou a detským ihri-
skom. Nechýbajú garážové státia a neby-
tové priestory, v ktorých bude napríklad
lekáreň, ambulancie viacerých lekárov,
ale aj niekoľko drobných predajní. Objekt
bude stavebne dokončený v novembri
tohto roka. Magistrát Bratislavy eviduje
okolo 900 žiadostí na pridelenie bytu. 
Generálny investor Bratislavy v apríli
2005 ukončil výstavbu 95 komunálnych
bytov v novopostavenom obytnom dome
na Janotovej a Tománkovej ulici, ktoré
sú tiež na sídlisku Dlhé diely v Karlovej
Vsi. (juh) 

Na mieste BEZ

chcú stavať byty

a kancelárie
NOVÉ MESTO
Na mieste bývalého priemyselného
areálu Bratislavských elektrotechnic-
kých závodov (BEZ) by mal v najbliž-
ších rokoch vyrásť rozsiahly poly-
funkčný súbor, ktorý sa má v budúc-
nosti ďalej rozširovať.
Územie, kde má nový komplex vyrásť, je
ohraničené Račianskou, Kominárskou a
Škultétyho ulicou a železničnou traťou
Bratislava - Filiálka. V rámci výstavby
prvej etapy súboru s názvom SLOVANY
má byť postavených na 3. - 35. nadzem-
nom podlaží spolu 539 bytov. V dvojpod-
lažnom parteri má byť takmer 5350 štvor-
cových metrov plochy pre občiansku
vybavenosť a takmer 5500 štvorcových
metrov administratívnych priestorov. V
troch suterénnych podlažiach má byť
umiestnených 898 garážových stojísk a
na teréne v areáli Slovany 46 parkovacích
státí. Súčasťou má byť nová technická
infraštruktúra a dopravné napojenie, v
rámci ktorého má byť rozšírená Račians-
ka ulica v úseku ulíc Škultétyho - Budy-
šínska. Investičný zámer tiež predpokladá
rekonštrukciu Kominárskej a Škultétyho
ulice a prekládky inžinierskych sietí. V
rámci rekonštrukcie Kominárskej ulice
má byť rekonštruovaných 29 parkovacích
státí a v rámci rekonštrukcie Škultétyho
ulice má byť vybudovaných 20 parkova-
cích státí.
V prvej etape sa má vybudovať poly-
funkčný obytný súbor Slovany I, v dru-
hej etape obytný súbor Račianska ulica, v
tretej etape výstavba objektov občianskej
vybavenosti. S výstavbou by sa malo
začať v druhom kvartáli budúceho roku,
jej ukončenie sa predpokladá v štvrtom
kvartáli 2009. (juh)

Stavať na Železnej studienke je problém
NOVÉ MESTO
Hoci stavebné konanie v súvislosti s
plánovanou výstavbou hotelového
komplexu na mieste bývalej výletnej
reštaurácie Snežienka sa ešte nezača-
lo, spoločnosť Snowdrop plánuje za-
čať stavebné práce už koncom tohto
roka. 
Ako nás informoval hlavný architekt
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
Jaroslav Kocka, investor zatiaľ dolaďuje
stavebné plány. Dodal, že prípadné
zmeny týkajúce sa plánovanej stavby
hotela nezaregistroval. Hotelový kom-
plex Snežienka Resort, o ktorom sme
písali v Bratislavských novinách číslo 27,
má mať 6 podlaží podzemné garáže, re-
štauráciu, výletnú kaviareň a bar s celko-
vou kapacitou 150 miest. V komplexe má
byť aj fitnes centrum. Lokalitu prenajala
súkromníkovi mestská časť Nové Mesto.
Možná výstavba na Železnej studienke
má podľa riaditeľa Mestských lesov Vla-
dimíra Kutku dve základné problémové
miesta. Jedným je kanalizácia, ktorú má

táto lokalita vybudovanú iba v časti po
Partizánsku lúku. Každá ďalšia stavba by
preto potrebovala vlastnú žumpu alebo
čistiareň odpadových vôd. Žumpa je ná-
ročná na odvoz špeciálnymi vozidlami a
čistiareň môže pri zanedbanej starostli-
vosti narobiť ekologické problémy. V.
Kutka pripomenul, že v súčasnosti je v
tejto obľúbenej rekreačnej zóne niekoľko
nedokončených stavieb a nadmerná
výstavba môže neúmerne zaťažiť aj
potok Vydrica, ktorého tok je najmä v let-
ných mesiacoch často veľmi slabý.
Navyše pod Cestou mládeže nie je kana-
lizácia, pretože vozovka bola budovaná
najmä na rekreačné účely a kanálové
vpuste slúžia pre dažďovú vodu. Aké-
koľvek zvýšenie frekvencie dopravy
alebo vážnejšie nehody na ceste by sa
automaticky prejavili znečistením Vydri-
ce, uviedol Kutka, podľa ktorého je dru-
hým zásadným problémom výstavby na
Železnej studienke práve doprava. Pripo-
menul, že nová Cesta mládeže slúži aj
cyklistom, korčuliarom, chodcom a väč-

šiu záťaž neznesie aj kvôli malej šírke. V
zime sú tu podľa neho niekedy problémy
so zjazdnosťou, pretože sa ošetruje opa-
trne vzhľadom na okolitú prírodu. 
Na Železnej studienke je v súčasnosti
okrem plánovanej výstavby nového
hotela v hre aj výstavba 24 rekreačných
domov v areáli bývalého sanatória na lie-
čenie srdcovo-cievnych ochorení. V
tomto prípade síce mesto súhlasilo s pre-
stavbou objektu na areál zdravia, ale je
proti výstavbe domov. Primátor Andrej
Ďurkovský sa v tejto súvislosti vyjadril,
že nesúhlasí s masívnou výstavbou, pre-
tože by narušila oddychový priestor Bra-
tislavčanov. Rekonštruovať by sa mala aj
známa Rotunda pri Železnej studienke,
kde je v súčasnosti jeden bufet a jedno
pohostinské zariadenie. Ďalšia prestavba
sa týka Deviateho mlyna, ale aj novej
rybárskej reštaurácie. Neďaleko nej, na
Klepáči, obnovujú pôvodní majitelia
starý mlyn, ktorý by mal mať aj ubytova-
cie kapacity a slúžiť by mal skautom a
klubovej činnosti mládeže. (rob)

BRATISLAVA
Bratislavský samosprávny kraj fi-
nančne nepodporí rekonštrukciu Ra-
čianskej ulice. Poslanci minulý týždeň
neodhlasovali sumu vo výške 41 milió-
nov korún, ktorú žiadal primátor
Andrej Ďurkovský ako príspevok od
samosprávneho kraja. 
Primátor sa začiatkom júla obrátil na
predsedu Bratislavského samosprávneho
kraja (BSK) Vladimíra Bajana, aby pri-
spel na opravu a rozšírenie časti Račian-
skej ulice vzhľadom na hustotu premáv-
ky a potrebu zvýšenia priepustnosti tejto
frekventovanej ulice. Rozšírenie by sa
týkalo úseku v smere od Gaštanového
hájika po Pioniersku ulicu. Celkové in-
vestície na zvýšenie priepustnosti Ra-
čianskej ulice sú vo výške viac ako 83
miliónov korún a mesto už v predchádza-
júcich dvoch rokoch investovalo do jej
úprav viac ako 24 miliónov korún. Prí-
spevok BSK mal byť vo výške 41 milió-
nov korún a mesto by uhradilo zvyšných
18 miliónov. Poslanci Bratislavského
samosprávneho kraja však hlasovaním
rozhodli, že na rekonštrukciu Račianskej
ulice samosprávny kraj neprispeje. Zo 42
prítomných poslancov BSK hlasovalo za
poskytnutie finančného príspevku mestu
iba 8, siedmi boli proti a zvyšných 21 sa
zdržalo hlasovania. 
Proti boli aj dvaja z piatich poslancov
zvolených vo volebnom obvode Bratisla-
va 3, v ktorom je Račianska ulica -
Dušan Galis (SMER-SD) a Veronika

Točková (KNP). Návrh nepodporili ani
Milada Dobrotková (SDKÚ-DS) a
Tomáš Korček (SDKÚ-DS), ktorí sa hla-
sovania zdržali. Jediný Peter Flaškár
(SMK) z pätice poslancov z volebného
obvodu Bratislava 3 hlasoval za návrh. 
Proti boli aj ďalší bratislavskí poslanci -
Dušan Fígeľ (SDKÚ-DS) a Ivana Kniežo-
vá (KNP), návrh nepodporilo spolu 22
poslancov z 30 prítomných poslancov
zvolených v Bratislave. Namieste je otáz-
ka, čí záujem títo poslanci, ktorí dostali
mandát od Bratislavčanov, vlastne v kraj-
skom parlamente zastupujú. rekonštrukcia
Račianskej ulice je totiž najmä v záujme
Bratislavčanov, ale aj obyvateľov Svätého
Jura, Pezinka a Modry. Podľa všetkého
ide zo strany krajských poslancov o odve-
tu za návrh bratislavského primátora, aby
sa Bratislava stala samostatným vyšším
územným celkom. A možno to bude para-
doxne ďalší argument pre povýšenie Bra-
tislavy na krajskú úroveň.
Podľa hovorkyne magistrátu Evy Chudi-
novej si mesto bude musieť poradiť
samo a nájsť potrebné peniaze vo vlast-
nom rozpočte. Podľa nej je Bratislava
takisto súčasťou Bratislavského samo-
správneho kraja ako iná obec či mestská
časť a Račianska ulica je rovnako dôleži-
tá pre obyvateľov Bratislavy, ako aj celé-
ho kraja. Jej oprava by mala byť dôležitá
pre všetkých, povedala E. Chudinová.
Dodala, že snahy, aby sa Bratislava stala
samostatným vyšším územným celkom,
sa tak ukázali ako opodstatnené. 

Ďalšie náklady na opravu ulice a jej roz-
šírenie sú potrebné aj kvôli zvyšujúcemu
sa počtu automobilov jazdiacich po Bra-
tislave. Bratislavský samosprávny kraj je
od 1. januára 2005 výbercom daní z
motorových vozidiel, ktoré sa používajú
na podnikanie alebo v súvislosti s podni-
kaním. (rob)

~     ~     ~
Keďže viacerí z krajských poslancov
sa pravdepodobne budú uchádzať o
priazeň bratislavských voličov aj v
decembrových komunálnych voľbách,
stojí za to pripomenúť si, ako hlasova-
li o návrhu na príspevok na rekon-
štrukciu Račianskej ulice.
ZA: M. Čarnogurská (KDH), P. Čiernik
(KDH), P. Flaškár (SMK), B. Hollý
(KDH), K. Pastor (KDH), F. Šebej (OKS),
P. Šramko (KDH), P. Tatár (OKS)
PROTI: D. Fígeľ (SDKÚ-DS), Dušan
Galis (SMER-SD), Ivana Kniežová
(KNP), Veronika Točková (KNP)
ZDRŽALI SA: V. Čerňanská (SDKÚ-
DS), M. Dobrotková (SDKÚ-DS), M.
Encinger (SDKÚ-DS), M. Flašíková-
Beňová (SMER-SD), M. Ftáčnik (SMER-
SD), I. Hanulíková (SMER-SD), J. Hrabi-
na (SDKÚ-DS), D. Hruška (SDKÚ-DS),
T. Korček (SDKÚ-DS), M. Kuruc
(SDKÚ-DS), O. Nevický (SDKÚ-DS), A.
Rozin (SMER-SD), O. Wursterová
(SMK), B. Záhradník (SDKÚ-DS)
NEHLASOVALI: A. Petrek (SDKÚ-
DS), J. Plechlo (KNP), Ľ. Farkašovská
(SMER-SD), V. Mikuš (SDKÚ-DS)

Bratislavský samosprávny kraj neprispeje

na opravu a rozšírenie Račianskej ulice

VETERINÁRNA KLINIKA
Staromestská 6D, 811 03 Bratislava, 02/5441 2869
(ZASTÁVKA MHD ZOCHOVA) www.vetline.sk

Ordinačné hodiny:
Pondelok 9:00 - 20:00 Piatok 9:00 - 20:00
Utorok 9:00 - 20:00 Sobota 9:00 - 18:00
Streda 13:00 - 20:00 Nedeľa 9:00 - 15:00
Štvrtok 9:00 - 20:00 Pohotovosť  24 hodín 0903 927 653

Dostupná veterinárna starostlivosť pre každého.
Pri dlhodobej spolupráci výrazné zľavy.

Možnosť parkovania priamo pred klinikou.

Prenájom:
Záhradnícka - 2i nezar., parkety, dlažby, 64m2, zvýš.príz., dom.spotr. 18 000 Sk+E
Cintorínska- 2i čiast.zar., 56m2, dlažba, spotr., gar. vo dvore, rek. 2004 23 000 Sk
Sibírska - 2i zar., 53m2, dlažba, 2.p, výťah, tehl. stavba, balkón+loggia 13 000 Sk+E
Predaj:
Slávičie údolie - 4i, novostavba, 95m2, výťah, samostatné kúrenie, dlažby, parkety, log-
gia, vstavané skrine, parkovacie miesto, pivnica 6,00 mil. Sk
Drotárska cesta - 5i nadšt. mez., OV, 214m2, tehl, 6-r, stavba, 3.p./4 14,00 mil. Sk
Sladová - novostavba - holodom, zastavaná plocha 123m2, úžitková plocha 223m2,
garáž, rozvody KTV, tel., príprava na alarm, elektr. brána, príprava na krb 8,50 mil. Sk
Ladzianskeho - 2i, 66m2, čiast. rek., dub. park., tehla, bez kuch. linky, aj HU 2,57 mil. Sk
Lehotského - 3,5i, 90m2, 2.p./4, rek., tehla, nová kúp., dlažby, parkety 4,90 mil. Sk

Štúrova u l i ca  11
811 02 Brat i s lava  1
te l . :  02/529 65 330
fax : 02/529 65 332
off ice@reas .sk
www.reas .sk

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

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

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

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

HĽADÁME OBCHODNÝCH PARTNEROV
NA PREVÁDZKOVANIE PATENTOVANÝCH

REKLAMNÝCH PANELOV ADCO. 
SOFISTIKOVANÉ KNOW-HOW. 

VÝHODNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY.
INFO: WWW.ADCO.SK , 0907 425 088

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

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

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

KÚPIM STAROŽITNOSTI
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Nový hotel na Panenskej znepokojuje ľudí

bývajúcich v okolí najmä pre parkovanie
STARÉ MESTO
Po vyjdení článku o obnove domov na
Panenskej ulici, ktoré majú slúžiť ako
luxusný hotel, sa na našu redakciu
obrátili obyvatelia žijúci a pracujúci
na Panenskej a Štetinovej ulici.
Upozornili nás, že kvôli projektu hotela
a súvisiacim ťažkostiam bola spísaná
petícia, pod ktorú sa podpísalo 214 osôb.
„Aj keď s výstavbou hotela v princípe
súhlasíme, podľa nášho názoru je veľ-
kosťou predimenzovaný a po sprevá-
dzkovaní zasiahne životné prostredie v
tejto historickej časti mesta nebývalo
agresívnym spôsobom,“ uvádza sa v
liste predsedníčky petičného výboru a
podpredsedníčky Bytového družstva
Štetinova Marty Vladárovej. „Investor
má potrebu 76 parkovacích miest, ktoré
nemá vôbec pokryté a tento počet nie je
v tejto lokalite vôbec možný - problém
môže investor vyriešiť jedine perma-

nentným obsadzovaním verejných par-
kovacích miest na ulici. Priamo pri hote-
li sa nachádzajú obytné domy s približne
80 bytmi, ktorých obyvatelia už dnes
nemajú kde parkovať, a ich jedinou
možnosťou sú verejné miesta na ulici,
ktoré sú v absolútne nevyhovujúcom
počte.“
Podľa M. Vladárovej sa obyvatelia s
týmito problémami stretávajú už asi tri
roky, odkedy sa zintenzívnila výstavba
na Štetinovej a Panenskej ulici. Ako upo-
zornila, zatiaľ nevzniklo nijaké riešenie,
ktoré by bolo dlhodobo uspokojivé pre
obyvateľov. Preto občania už asi pred
rokom spísali petíciu, pričom sa im poda-
rilo zvrátiť novozavedené dopravné rie-
šenie na Štetinovej ulici, ktorá bola uve-
dená takmer do pôvodného stavu.
So žiadosťou o vyjadrenie sme sa obráti-
li na spoločnosť Urbia Holding, ktorá je
investorom obnovy domov na Panenskej

ulici 15 a 17 - Habermayerovho paláca a
vedľa stojaceho historického domu z 18.
storočia - a ich premeny na hotel Haber-
mayer Palace. Ako nám povedal Július
Šubík, projektový manažér spoločnosti
Urbia Holding, počas rekonštrukcie spo-
ločnosť Urbia Holding postupuje v súla-
de s platnou legislatívou. „Rekonštruk-
ciou spomínaných objektov dôjde ku
kultivácii okolia, čo prinesie skvalitnenie
životných podmienok pre všetkých oby-
vateľov danej lokality,“ konštatoval.
„Hotel Habermayer Palace bude hotel
štvorhviezdičkovej kategórie, so zamera-
ním na biznis klientelu, ktorá neprichá-
dza do hotela na vlastných automobi-
loch, a preto nebudú zvýšené nároky na
obsadzovanie parkovacích miest v loka-
lite Panenskej ulice.“
Dianie na Panenskej ulici budeme ďalej
sledovať a v prípade potreby sa k téme
ešte vrátime. (juh)

Boj s čiernymi

skládkami

nemá konca
RUŽINOV
Mestská časť Ružinov je s takmer šty-
ridsiatimi štvorcovými kilometrami
plochy druhou najväčšou v Bratislave,
čo poskytuje nezodpovedným jedin-
com dostatok možností na ustavičné
budovanie čiernych skládok.
Samospráva reaguje - aj na naše podnety
v nedávnej minulosti odstránila niekoľko
čiernych skládok, na jej internetovej
stránke sa však stále objavujú sťažnosti
obyvateľov štvrte na nové a nové nele-
gálne smetiská. Od začiatku roku rástlo
takéto smetisko v nevykosenej burine
medzi ulicou Na križovatkách a parkom
na Vietnamskej ulici a nelegálne smetis-
ko vzniklo aj pri ubytovni Inovec pri
Malom Dunaji. Ako vyplýva z informá-
cie oddelenia životného prostredia ruži-
novského miestneho úradu, oba priestory
sú zaradené do aktuálneho programu čis-
tenia mestskej časti.
Hovorkyňa miestneho úradu Anna
Mihalčínová k tomu dodáva, že mestská
časť eviduje jednotlivé skládky, pričom
sa snaží tie menšie likvidovať okamžite,
aby nenarástli. Napríklad neporiadok pri
uličke Na križovatkách už bol v čase
nášho rozhovoru zlikvidovaný. Pri likvi-
dácii väčších skládok však Ružinov
potrebuje pomoc organizácie Odvoz a
likvidácia odpadu, ktorá v minulosti
poskytla samospráve bezplatne kontajne-
ry a zabezpečila odvoz odpadu. V prípa-
de skládky pri ubytovni Inovec si však
budú musieť overiť, či sa skládka nachá-
dza na pozemku v správe mestskej časti,
respektíve, kto je za priestor zodpovedný.
Hovorkyňa uvádza, že je ťažké zisťovať
pôvodcov skládky, pričom mestská polí-
cia, ktorá tieto veci kontroluje, môže
nanajvýš udeliť pokutu do 1000 korún,
čo je často menej ako náklady na legálnu
likvidáciu odpadu. Pripomína tiež, že bez
pomoci obyvateľov je úsilie samosprávy
márne, nezostáva priestor, čas a pro-
striedky na skrášľovanie mestskej časti.
Veľa dier je aj v zákonoch, pretože postih
znečisťovateľov životného prostredia je
viac symbolický ako účinný. (gub)

PETRŽALKA
Tento týždeň by mali po poldruha
mesiaci opäť uviesť do prevádzky
výťah na lávku ponad železnicu, diaľ-
nicu a dva prúdy Einsteinovej ulice
medzi Dvormi a Inchebou, otázkou
však je, ako dlho bude fungovať.
Podľa pracovníka odboru dopravy brati-
slavského magistrátu Ladislava Žalkovi-
ča sú totiž výťahy na oboch stranách
lávky terčom útokov vandalov. Aj preto
oprava cez dodávateľskú firmu Tyssen
trvá tak dlho, pretože tá nemá k dispozícii
náhradný panel na ovládanie výťahu a
jeho dodávka z Nemecka trvá niekoľko
týždňov. Uviedol tiež, že výťah na strane
Incheby by mal byť opravený už tento
týždeň. Podľa jeho slov je výťah aj jeho
fungovanie obrazom spoločnosti - po
každej oprave je totiž hneď pomaľovaný,
znečistený a poničený. „Vyzerá tak, ako
si ho ľudia urobili,“ uvádza L. Žalkovič a
dodáva, že je tam lávka, ktorú môžu ľudia
využívať a že predtým nemali nič.
Ide však práve o to, že chodci môžu zväč-
ša využívať len strmú rampu či schodište
na lávku - vysvetlite však vozíčkarom,
matkám s kočíkmi či starším občanom,
prečo musia vynakladať enormnú fyzickú
námahu, aby prekonali prekážku, ktorú si
sami nepostavili. Reagujeme totiž na
početné sťažnosti obyvateľov, že aj výťah
na druhej strane cesty, pri Dvoroch, býva
veľmi často odstavený. Nie je zriedka-
vosťou obraz, keď sa zdravotne postihnu-
tý človek len za pomoci zábradlia dostáva
na hornú úroveň lávky, kým mu nejaký
dobrodinec nevynesie hore vozík, alebo

matka, ktorá prenáša kočík, zatiaľ čo sa
jej maličké dieťa snaží prekonať výškový
rozdiel. Na druhej strane cesty potom
musia peší prekonávať tú istú prekážku
smerom dole.
Petržalská samospráva podľa jej hovorcu
Mareka Papajčíka nemôže v tomto smere
vykonať nič, pretože lávka nie je v jej
správe. Jej obmedzená prevádzka však
obmedzuje aj fungovanie Petržalského
korza, ktoré malo byť osou života v tejto

lokalite Petržalky od železničnej stanice
po Dunaj. 
Problémy evidentne nepramenia z van-
dalstva, ale z toho, že projektant a inves-
tor sa nerozhodli na takejto frekventova-
nej trase použiť výťahy s vyššou úrovňou
ochrany. Ich kúpna cena je síce vyššia -
zrejme však nie o toľko, koľko si vyžadu-
jú opravy zraniteľnejšie zariadenia.

Gustav Bartovic
FOTO - Oto Limpus

Chodci ponad Einsteinovu ulicu doplácajú

na nedomyslený projekt výťahov

KÚPIME
v Bratislave pri hlavnej ceste

RODINNÝ DOM alebo STAVEBNÝ
POZEMOK na podnikanie

tel.: 0903 205 915

�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

Panenská 6, 811 03 Bratislava, Tel.: 599 805 85, 599 805 84, 

Fax: 599 805 86,      iuris@iuris.sk,      www.iuris.sk

PREDAJ STAVEBNÉHO POZEMKU

CHCETE OKAMŽITE STAVAŤ?
BA V. - Petržalka, Panónska cesta

� výborná poloha s dobrým dopravným napojením
� blízkosť obchodných centier TESCO, Carrefour
� určenie: administratíva, obchod, služby, sklad

� celková výmera: 16 704 m2

� možnosť delenia A:  9261 m2

B:  7443 m2
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Počet turistov

v Bratislave

stále rastie
BRATISLAVA
Počas prvého polroka tohto roka
navštívilo Bratislavu 321 345 turistov.
Ich počet sa oproti rovnakému obdo-
biu v roku 2005 zvýšil o takmer 13 per-
cent. Podiel domácich návštevníkov
hlavného mesta je 35 percent. 
Turisti zo Slovenska predstavujú podľa
informácií magistrátu stále najvýznam-
nejší zdrojový trh návštevnosti našej
metropoly. Pokiaľ ide o zahraničných
turistov, ich počet od januára do konca
júna narástol na 207 469 a oproti rovna-
kému obdobiu minulého roku je to tak-
mer 16-percentný nárast. Najviac ich pri-
šlo z Nemecka a z Českej republiky. V
poslednom období sa zvýšil aj počet ľudí
prichádzajúcich z Veľkej Británie a Ta-
lianska, ktorí sa k nám chodia väčšinou
zabávať. Bratislava sa podobne ako Pra-
ha stala obľúbeným miestom britských
„stag parties“. Do hlavného mesta jazdia
viac aj Rakúšania kvôli zlepšujúcemu sa
dopravnému spojeniu Viedne s Bratisla-
vou. Viedenčania využívajú od 1. júna aj
pravidelné lodné spojenie medzi centra-
mi hlavných miest na komfortnom kata-
maráne. 
Na celkovom zvýšení počtu turistov sa
podieľajú najmä krajiny, z ktorých pri-
chádzajú turisti letecky - ide o Taliansko,
Veľkú Britániu či Francúzsko. V súčas-
nosti má Bratislava dopravné spojenie s
30 hlavnými mestami európskych krajín
a ich počet stále rastie. Letecké spojenie
do Veľkej Británie je zabezpečené linka-
mi do Londýna a do Manchestru. K ta-
lianskemu Rímu a Milánu pribudlo spo-
jenie aj do Neapola. Vo Francúzsku je
priamo prístupný Paríž a Nice na Azúro-
vom pobreží. Väčšinu spojenia zabezpe-
čujú letecké spoločnosti Ryanair a Sky-
Europe, no záujem o Bratislavu majú
napríklad aj spoločnosti WizzAir, BMI
baby alebo Norwegian. V auguste pristá-
lo na letisku M. R. Štefánika lietadlo, na
palube ktorého boli prvýkrát len japonskí
turisti. Ich počet bol 349 a išlo o prvý
charterový let na linke Tokio - Bratislava. 
Na zvyšujúcu sa návštevnosť vplývajú aj
mnohé vonkajšie okolnosti, akými sú
napríklad vstup Slovenska do Európskej
únie, narastajúca popularita mestskej
turistiky či zlepšujúca sa dostupnosť a
informovanosť. Možno aj preto je rast
počtu zahraničných turistov v Bratislave
vysoko nad priemerom európskych
miest. 
So zvyšujúcim sa počtom turistov súvisí
aj výstavba hotelov a ubytovacích zaria-
dení rôznych kategórií a tried. V súčas-
nosti je v hlavnom meste spolu 76
komerčných zariadení poskytujúcich
ubytovanie. Keďže tento počet nestačí,
má to vplyv na rast cien ubytovania.
Zlepšiť situáciu by mala plánovaná
výstavba menších hotelov v centre mesta
a jeho širšom okolí, ale aj dokončenie
veľkých projektov na dunajskom nábre-
ží, v rámci ktorých sa ráta aj s ubytovací-
mi zariadeniami. (rob)

Polícia zasahuje,

občania však

žiadajú viac
VRAKUŇA
Smutne známe drogové centrum na
Stavbárskej ulici, známe ako Penta-
gón, zažilo len v tomto roku niekoľko
razantných akcií, pri ktorých uviazli v
sieti stovky nielen malých dílerov -
ľudia z okolia však žiadajú viac.
Po poslednom zásahu začiatkom sep-
tembra, keď v policajnej sieti uviazla
minimálne jedna „väčšia ryba“ s BMW,
sa na internetovej stránke miestnej časti
vynoril rad nadšených ohlasov - ale aj kri-
tík. Jeden z občanov štvrte popisuje, aký
rozruch v okolí drogového brlohu vyvolal
príchod kukláčov. S tým, že zásah bol, je
spokojný, kritizuje však, že menší previ-
nilci umožňovali väčším útek a polícia si
s tým neporadila, rovnako ako jej ušli
ďalšie prichádzajúce autá - polícia vraj
mohla mať v rukách viacerých. Väčšina
pisateľov si žiada väčšiu efektívnosť a
častejšie zásahy polície.
Predbežné výsledky záťahu nám polícia
zatiaľ neposkytla, hovorkyňa krajského
policajného riaditeľstva Alena Toševová
však informovala, že len za osem mesia-
cov tohto roku policajti predviedli zo
Stavbárskej ulice 427 osôb, na šesť z nich
bol vydaný zatykač. Podľa jej slov objekt
kontrolujú vo dne i v noci. Zaevidovali tu
180 trestných činov, z ktorých vyše 140
súviselo s drogovou kriminalitou. 
„Že by sa niekto prebudil?“ píše sa v
internetovom odkaze ďalšieho očitého
svedka akcie, ktorý sa pýta, či mieni
polícia zintenzívniť aktivitu v lokalite.
Na túto otázku nám hovorkyňa polície
neodpovedala, nazdáva sa však, že v boji
proti drogám by sa mali viac angažovať
aj občania. Tí si naopak myslia, že to je
najmä záležitosť polície a zrejme majú
pravdu. (gub)

Spoločnosť OLO otvorila nový moderný

závod na triedenie druhotných surovín
RUŽINOV
Bratislavský primátor Andrej Ďur-
kovský v utorok 26. septembra sláv-
nostne otvoril nový závod na separá-
ciu druhotných surovín spoločnosti
Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) vo
Vlčom hrdle.
Všetky stavebné a montážne práce na
objekte závodu a na technológiách trie-
diacich liniek sú ukončené, skončili sa aj
kompletné prevádzkové skúšky techno-
lógie a potrebné kolaudačné konania.
Spoločnosť OLO je pripravená začať
ostrú prevádzku ihneď po nadobudnutí
právoplatnosti kolaudačného rozhodnu-
tia, ktoré sa očakáva v najbližších dňoch. 
Rast množstva druhotných surovín v
Bratislave zvyšoval nároky na spôsob ich
následného spracovania. Koncom 90.
rokov minulého storočia bola vybudova-
ná triediaca linka na dotrieďovanie plas-
tov v areáli OLO na Ivánskej ceste 22.
Dynamický rozvoj separovaného zberu
najmä v posledných rokoch preukázal
nedostatok spracovateľských kapacít,

ktorý sa najviac prejavil v komodite
zmesového papiera. Pretože aj doposiaľ
využívaná triediaca linka na plasty už
prestala vyhovovať kvantitatívnym náro-
kom, spoločnosť OLO prikročila k vybu-
dovaniu triediaceho závodu, ktorý by
vyhovoval požiadavkám rastúcej pro-
dukcie druhotných surovín získavaných
zo separovaného zberu od občanov na
dlhšie obdobie.
Investorom dotrieďovacieho závodu je
spoločnosť OLO, ktorá na tento investič-
ný zámer získala z prostriedkov Recy-
klačného fondu asi 6,1 milióna korún.
Stavebná časť si vyžiadala náklady 32,5
milióna korún. V priestoroch haly dotrie-
ďovacieho závodu sa nachádzajú dve
triediace linky. Na linku na triedenie
plastov (PET fľaše), viacvrstvových
materiálov (tetrapaky), plastových fólií a
nápojových plechoviek preinvestovalo
OLO asi 15 miliónov korún. Časť haly je
prenajatá spoločnosti RECOPAP, s.r.o.,
ktorá je aj investorom druhej triediacej
linky na dotrieďovanie papiera. Pod-

mienkou prenájmu je dlhodobý záväzok
firmy RECOPAP odobrať od spoločnosti
OLO kompletné množstvo dovezeného
zmesového papiera získaného zo separá-
cie na území Bratislavy. Práve nedosta-
tok spracovateľských kapacít na túto dru-
hotnú surovinu bol v minulosti najväč-
ším problémom rozvoja separovaného
zberu v meste. 
Stavebné práce sa začali vo februári a
ukončené boli v júli tohto roka. Po ukon-
čení prevádzkových skúšok technológie
sa už v najbližších dňoch očakáva začia-
tok ostrej prevádzky. Triediacia linka spo-
ločnosti OLO umožňuje vytriediť pri jed-
nozmennej prevádzke asi 70 až 100 ton
materiálu, pri počte 12 až 15 zamestnan-
cov. Na linke spoločnosti RECOPAP je
možné vytriediť pri jednozmennej prevá-
dzke asi 800 - 1000 ton papiera pri rovna-
kom počte zamestnancov. V budúcnosti
sa uvažuje o zavedení viaczmennej pre-
vádzky v závislosti od rastu vyzbieraných
množstiev jednotlivých komodít separo-
vaného zberu. (juh)

Pri brehu Dunaja pribudne ďalšie miesto 

pre pristávanie lodí, ale aj nočný klub 
STARÉ MESTO
Na ľavej strane Dunaja povyše Nového
mosta pribudnú onedlho ďalšie zaria-
denia priamo na vodnej hladine. V
týchto dňoch sa už začali stavebné
práce na pontóne, ktoré umožnia ďal-
šie pristávanie osobných, najmä výlet-
ných lodí.
Zariadenia na vyviazanie a ukotvenie pla-
vidiel si dala urobiť spoločnosť Slovenská
plavba a prístavy (SPaP). Podľa Juraja
Sotáka z SPaP sa okrem vybudovania pri-
stávacieho pontónu musí urobiť od ná-
brežia aj nástupný chodník. Spoločnosť
zriaďuje toto nové miesto aj vzhľadom na
zvýšený počet osobných lodí, ktoré potre-
bujú zakotviť na bratislavskom nábreží.  
V ďalších dvoch prípadoch ide už o stav-
bu účelových zariadení. Podľa J. Sotáka
vznikne na rieke nočný klub s kasínom a

druhá spoločnosť bude mať na Dunaji
zatiaľ bližšie nezistenú prevádzku. Na
petržalskej strane rieky by mala na dunaj-
ských vodách vzniknúť literárna či diva-
delná galéria, ktorú majú podľa J. Sotáka
prevádzkovať herci Vladimír Hajdu a
Roman Luknár. Mala by byť ukotvená v
okolí Nového mosta, pravdepodobne ne-
ďaleko lode Kriváň. 
Jednou z rozhodujúcich organizácií, ktorá
povoľuje zaradenie lodných plavidiel do
prevádzky, je Štátna plavebná správa
(ŠPS). Jej riaditeľ Ján Juria nám povedal,
že správa vydá na základe žiadosti
záujemcu najskôr predbežné povolenie na
stavbu alebo obnovu objektu. Projekt mu-
sí spĺňať prísne kritériá zohľadňujúce pla-
vebnú bezpečnosť a povodňové prietoky.
Prevádzkovateľ na lodnom plavidle musí
získať doklad o klasifikácii plavidla - kla-

sifikačný preukaz, a požiadať ŠPS o vyda-
nie lodného osvedčenia. Štátna plavebná
správa skúma napríklad bezpečnosť ply-
nových zariadení, elektriny, nakladanie s
odpadom, tlakovými nádobami a podob-
ne. Dôležitá je aj kontrola správneho
naprojektovania plavidla, protipožiarnych
opatrení, únikových východov či existen-
cia záchranných pomôcok. Ak nie sú tieto
záležitosti v poriadku, ŠPS nemôže povo-
lenie vydať. 
Bratislava v súčasnosti ponúka poznáva-
ciu plavbu na niekoľkých výletných lo-
diach v rámci územia hlavného mesta,
alebo aj za jeho hranice, najmä k Vodné-
mu dielu Gabčíkovo. Nedávno vznikla aj
nová pravidelná preprava do Viedne a
naspäť rýchlou loďou Twin City Liner,
ktorá premáva v tejto sezóne od 1. júna až
do 19. októbra. (rob)

Spevácky zbor Lúčnica
pozýva spevákov od 16 rokov na

K O N K U R Z
do hlasových skupín - soprán, alt, tenor, bas
v dňoch 10. a 11. októbra 2006 (1500-1800 h)

Konkurz sa uskutoční v priestoroch Lúčnice, Štúrova ul. 6, Bratislava, 1. poschodie
Bližšie informácie na tel. č.: 02/529 62 432, e-mail: lucnica@lucnica.sk alebo www.lucnica.sk

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

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 

Odvezte sa profesionálne

16 661
0903 732 444
0907 732 444

PREKLADY / TLMOČENIE
Pomôžeme Vám!
bežná terminológia, reklamné, 
propagačné a iné materiály 
v rôznych odborných oblastiach.

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ!
02/5464 3232  0903 263 639  0905 576 888

SENIORLINKA 
24 hodinová pomoc v núdzi pre 
seniorov a ZŤP - 02/55 640 840

Venia n.o. - Opatrovateľské služby
v domácom prostredí pre starších 
a ZŤP občanov - 02/55 564 709
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Nájomcovia

hrobov nemusia

mať obavy
BRATISLAVA
Televízna relácia o problémoch s hro-
bovými miestami v Košiciach vyvolala
nervozitu medzi pozostalými aj v Bra-
tislave, ale nemusia sa báť o hrobové
miesta so svojimi blízkymi, aj keď
zatiaľ nemajú zmluvy.
Riaditeľ pohrebníctva Marianum Milo-
slav Hrádek v tejto súvislosti pokladá za
veľmi dôležité všetkých nájomcov uistiť,
že „aj keď naši zákazníci ešte nemajú
zmluvy o prenájme hrobového miesta,
nemusia sa báť“. Televíznu reláciu z
Košíc označil za zavádzajúcu a poplašnú.
A klienti sa podľa neho nemusia báť ani
v budúcnosti, hoci prvé zmluvy majú
uzrieť svetlo sveta až niekedy na budúci
rok. Na ich uzavretie je však ešte niekoľ-
ko rokov času a pre klientov pohrebníc-
tva je dostatočne platný dokument o uží-
vacom práve k hrobu.
M. Hrádek odôvodňuje situáciu okolo
zmlúv nedostatočným softvérom, ktorý
nestačí na veľkú databázu 90-tisíc klien-
tov. Na prelome rokov by malo mať
pohrebníctvo nový softvér a potom pri-
kročí k uzatváraniu zmlúv. Nič z tohto sa
nedotýka cien.
„Chcel by som poprosiť klientov o zho-
vievavosť,“ pokračuje M. Hrádek. „Ak si
vezmeme počet zmlúv a predstavíme si,
že za optimálnych okolností potrebujeme
čo i len päť minút na uzatvorenie jedinej
zmluvy, ide o tisícky hodín práce. Vec
bude tiež nákladná - veď len na papier do
tlačiarne musíme rátať so sumou 60-tisíc
korún.“
Marianum chce potom pokračovať po
jednotlivých cintorínoch a na nich v spo-
lupráci so samosprávou pozývať nájom-
cov hrobových miest, aby nemuseli zo
všetkých častí jazdiť do centra a aj preto,
že takéto riešenie je pre obe strany lac-
nejšie. Len poštovné by stálo pohrebníc-
tvo doslova státisíce korún. Pracovníci
budú vybavení laptopmi a na mieste
zmluvu s klientom podpíšu. M. Hrádek
však opäť prosí o zhovievavosť - podľa
odhadov firmy si celá akcia vyžiada pri-
bližne jeden a pol roka. (gub)

Na Krasovského sa už stavia, ochranári

bojujú za záchranu priľahlého lesíka
PETRŽALKA
Na Krasovského ulici v priestore medzi
štadiónom Artmedie Bratislava a Ein-
steinovou ulicou už stavajú 18-podlaž-
ný polyfunkčný dom. Zastavať sa má
aj vedľajšia plocha so zeleňou, proti
čomu protestujú ochrancovia prírody.
Územné rozhodnutie na výstavbu poly-
funkčného domu bolo vydané pre spoloč-
nosť STAVO-ing, s.r.o., 16. júna minulé-
ho roku, stavebné povolenie 13. marca,
právoplatnosť nadobudlo 29. marca tohto
roka. Stavba má mať 18 nadzemných
podlaží. Na prvom až treťom budú gará-
že so 127 parkovacími miestami a obcho-
dy. Na štvrtom až šiestom budú kancelá-
rie a administratívne priestory. V objekte

plánujú vybudovať spolu 44 bytov, ktoré
umiestnia na 7.-17. podlaží, najvrchnejšie
poschodie má byť technické. Budova
bude napojená na prístupové komuniká-
cie a bude mať aj priľahlé parkovisko.
Perspektívne majú pribudnúť v priľahlom
priestore aj ďalšie budovy. Pritom sa má
odstrániť aj lesík medzi Einsteinovou uli-
cou a štadiónom Artmedie, resp. budova-
ným polyfunkčným domom. Proti tomu
protestujú ochrancovia prírody, podľa
ktorých tento lesík predstavuje ochranu
neďalekého Sadu Janka Kráľa. Brati-
slavské regionálne ochranárske združenie
vypracovalo projekt, ktorý mohol výrubu
lesíka zabrániť, ten však obvodný úrad
životného prostredia zamietol. Ochranco-

via prírody poukázali na to, že pod petíciu
požadujúcu zachovanie lesíka sa podpísa-
lo 14-tisíc občanov. Zorganizovali tiež
dve protestné akcie, ktoré sa uskutočnili
až po uzávierke tohto vydania Bratislav-
ských novín.
Ako sme už informovali, okrem 18-pod-
lažného domu, ktorý sa už stavia, má v
jeho blízkosti na území pozdĺž Einsteino-
vej ulice - aj na mieste lesíka, za zachova-
nie ktorého bojujú ochrancovia prírody -
vyrásť ešte jeden polyfunkčný dom, dva
hotely a obchodné centrum. Spolu majú
vytvoriť nové polyfunkčné centrum,
ktoré má podľa predstáv investorov pri-
spieť k ďalšej urbanizácii severnej strany
Einsteinovej ulice. (juh)

Na Krasovského ulici sa začala výstavba nového polyfunkčného domu, v ktorého susedstve majú vyrásť aj ďalšie budovy.
Ich výstavba by znamenala zánik priľahlého lesíka, za záchranu ktorého bojujú ochranári. FOTO - Oto Limpus

Nízkoprahové zariadenie mesto stále nemá
BRATISLAVA
Tragická tohtoročná zima priniesla
smrť mnohým bezdomovcom, ale
pred blížiacou sa zimou nemá nikto zo
zainteresovaných odpoveď, čo bude s
ľuďmi, ktorí nespĺňajú podmienky na
prijatie do regulárnych útulkov.
Bezprostredne po zime prišla iniciatíva
desiatich organizácií, ktoré reprezento-
vali štátnu správu, samosprávu i ob-
čianske združenia, v súčasnosti však nie-
koľko zainteresovaných združení a orga-
nizácií vydalo vyhlásenie, v ktorom
varujú pred opakovaním tragédie. Vy-
hlásenie podporujú Fórum kresťanských

inštitúcií, Rehoľa Milosrdní bratia, ob-
čianske združenie Proti prúdu, De Paul
Slovensko a Hľa človek. Vyzývajú na
spojenie síl, pokiaľ je ešte čas. Napriek
všetkej snahe totiž ešte nevzniklo žiadne
nízkoprahové zariadenie pre ľudí v naj-
kritickejšom stave, ktorí nevyhovujú
podmienke nulovej alkoholovej toleran-
cie, alebo nemajú dosť peňazí na zapla-
tenie ubytovne. Jaroslav Šipoš zo zdru-
ženia Proti prúdu upozorňuje, že denné a
nočné zariadenia pre bezdomovcov do-
plnené účinkovaním terénnych pracov-
níkov v Anglicku umožnili znížiť počet
bezdomovcov až o dve tretiny. Veľkú

snahu pri zriadení nízkoprahového útul-
ku a o prácu s touto skupinou bezdo-
movcov, vyvíja organizácia De Paul Slo-
vensko, ale bez pomoci verejnej správy
jednoducho nič nevykoná.
Z kruhov, ktoré sa bezdomovcom venu-
jú, sme získali informáciu, že v Petržalke
sa údajne uvažuje o dvoch objektoch,
ktoré by boli pre nízkoprahové zariade-
nie vhodné. No hovorca mestskej časti
Marek Papajčík uvádza, že v tejto mest-
skej časti funguje naďalej len Domov
Misionárok lásky - sestry matky Terezy a
úrad o nejakom plánovanom útulku pre
bezdomovcov informácie nemá. (gub) 

+ Iba 15 minút od Bratislavy

+ Uvádzacia cena:

+ Aj na hypotekárny úver
990 Sk/m2

Inžinierske siete už vo výstavbe.

Využite uvádzacie ceny

PREDAJ POZEMKOV
�� cena je konečná, bez ďalších poplatkov
�� podiel na verejnej občianskej vybavenosti v cene
�� inžinierske siete v cene (plyn, elektrina, kanalizácia)
�� podiel na komunikáciách v cene

�� lokalita vzdialená iba 15 minút od Bratislavy (19km)
�� nová obytná zóna – obec Oľdza (za Štvrtkom na Ostrove)
�� 69 pozemkov pod samostatne stojace rodinné domy, 14 domov radovej zástavby
�� veľkosť pozemkov od 640 m2 do 1372 m2

�� rozsiahla verejná občianska vybavenosť (detské ihriská, verejný gril, park)
�� stredisko služieb – reštaurácia/cukráreň, tenisový kurt, posilňovňa a množstvo doplnkových služieb

www.vasdomov.sk | info@vasdomov.sk | tel: +421 2 63 833 672 | mobil: +421 915 454 089, +421 910 271 932 | fax: +421 2 63 833 672

669 pozemkov9 pozemkov
pozemky od 638 mpozemky od 638 m22 do 1375 m do 1375 m22

pozemky pre vás

bezkonkurenčná cena
výhodná poloha

NEDEĽNÝ BRUNCH
KAŽDÚ NEDEĽU OD 24. 9. 2006

V ČASE 11.30 - 15.00

� WELCOME DRINK

� BOHATÝ STUDENÝ A TEPLÝ BUFET

� ŠALÁTY, OVOCIE, DEZERTY

� VYBRANÉ NEALKO NÁPOJE, KÁVA

350,- Sk /OSOBA

DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

Dulovo námestie 1, Bratislava
Rezervácie: 5596 8534 www.hoteldukla.sk

PRIJMEME 
PREDAVAČA 

do predajní 
s vínom

v Bratislave 
na Mierovej 168 
a Račianskej 97

Nástup možný 
od 1. 10. 2006

Kontakt: Ing. Ferenc
0902 988 722
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STARÉ MESTO
NA ULICI PALISÁDY neznámi pácha-
telia napadli niekoľkých mužov, ktorí
tam pracovali na stavbe. Jeden z napad-
nutých utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali
ošetrenie v nemocnici. Privolaní policaj-
ti prehľadali okolie a na policajné odde-
lenie predviedli 35-ročného muža, ktoré-
ho po vypočutí prepustili. Polícia po
páchateľoch pátra, okolnosti incidentu sa
ďalej preverujú.
NA ŠTEFÁNIKOVEJ ULICI sa 41-
ročný Zdeno vlámal do viacerých pivníc
a pokúsil sa o krádež vecí z nich. So
sebou si nič nestihol zobrať, privolaní
policajti ho zadržali priamo na mieste
činu. Zdena neminulo obvinenie pre
pokračujúci trestný čin krádeže v štádiu
pokusu, hrozí mu trest odňatia slobody
až na dva roky. Skončil v policajnej cele
s návrhom na vzatie do väzby. 
NA ŠANCOVEJ ULICI policajti kon-
trolovali 32-ročného Petra z Bratislavy.
Odmietol predložiť doklady totožnosti a
následne fyzicky napadol policajta, kto-
rému spôsobil zranenia s liečením asi päť
dní. Vyšetrovateľ Petra obvinil z prečinu
útoku na verejného činiteľa, stíha ho na
slobode. 

KARLOVA VES
NA MAJERNÍKOVEJ ULICI hliadka
dopravnej polície kontrolovala osobné
motorové vozidlo Škoda Felícia s brati-
slavským evidenčným číslom, v ktorom
sedeli dvaja muži. Služobný pes našiel v
priestoroch auta tri skladačky s obsahom
sušenej rastliny a jednu striekačku s ob-
sahom bieleho neznámeho prášku.
Oboch mužov predviedli na policajné
oddelenie v Karlovej Vsi.

PETRŽALKA
NA HAANOVEJ ULICI policajti za-
držali 34-ročného muža z okresu Ru-
žomberok, ktorý vyliezol po lešení na 4.
poschodie na balkón svojej známej a
chcel sa dostať do bytu. Predtým sa jej
telefonicky vyhrážal zabitím. Muža
predviedli na policajné oddelenie a
umiestnili v cele. Pod jeho konanie sa
zrejme podpísal i alkohol, namerali mu
totiž 0,7 mg/l alkoholu v dychu. Ľuboša
neminulo obvinenie pre porušovanie
domovej slobody a pre nebezpečné vy-
hrážanie, hrozí mu trest odňatia slobody
až na dva roky.
NA BOHROVEJ ULICI neznámy pá-
chateľ lúpežne prepadol 21-ročnú ženu.
Snažil sa jej vytrhnúť tašku, ktorú mala
prevesenú cez plece. Žena spadla na zem,
kde jej neznámy páchateľ zobral tašku aj
s mobilným telefónom za viac ako 13 000
korún. Z útoku vyviazla bez zranení.
NA VIEDENSKEJ CESTE neznámy
páchateľ odcudzil vozidlo Volkswagen
Multivan s nemeckým evidenčným
číslom. Majiteľovi, 55-ročnému nemec-
kému štátnemu príslušníkovi, bola spô-
sobená škoda za viac ako 1,2 milióna
korún. (ver)

Vzdelávanie

vinohradníkov

a vinárov
Vzdelávanie v školách sa traduje v Bra-
tislave už od 13. storočia. Bola to najprv
kapitulská škola (dómska) a 3 farské
školy. V roku 1365 dal richtár Jakub II.
postaviť školu pri dóme na vlastné ná-
klady.
Za vlády rakúskych cisárov a uhorských krá-
ľov Jozefa II. (1780-1790) a po ňom i Fran-
tiška I. (1792-1835) nastal v Prešporku neví-
daný rozvoj školstva a vzdelávania. Základ-
né vzdelanie poskytovali deťom viaceré
ľudové školy, prevažne cirkevné. V niekto-
rých školách financovaných mestom sa vy-
učovali vo vyšších ročníkoch v prírodoved-
ných predmetoch aj základy vinohradníctva
a vinárstva, lebo značná časť obyvateľov
mesta mala prevažnú časť príjmov z predaja
vína. Bolo to najmä v cirkevných školách
rádov, ktoré vlastnili, alebo mali v prenájme
vinohrady, alebo dostávali dary a dávky vo
víne a mali preto záujem o vyučovanie týchto
predmetov. Napríklad klarisky dostali od
kráľa Ondreja III. v roku 1278 vinice, ktoré
obhospodarovali do roku 1782. Jezuiti vlast-
nili viacero viníc v Devíne a v Kittsee. Vini-
ce vlastnili aj františkáni a uršulínky. Vino-
hradníctvo a vinárstvo sa prednášalo aj v je-
zuitskom gymnáziu a evanjelickom lýceu a
na stredných školách pre dievčatá, ktoré
patrili uršulínkam a notredamkám. 
Po vydaní patentu o zrušení nevoľníctva bola
v roku 1884 založená prvá dvojročná vino-
hradnícka a záhradnícka škola na Slovensku,
ktorá bola v Bratislave na terajšej Matúškovej
ulici. Zásluhu na jej založení mal bratislavský
vinohradnícky a vinársky spolok a tiež dotá-
cia zastupiteľstva mesta Bratislavy na jej vy-
budovanie a kúpu pozemku v hone Vier-
zieger (terajší Horský park) v sume 24 000
zlatých. Jej prvým riaditeľom bol Károly
Engelbrecht a prax vo vinohrade viedol K.
Lunczer. Škola mala aj internát na terajšej
Sasinkovej ulici 26. Vyučovalo sa pôvodne v
maďarskom jazyku 48 hodín týždenne, pri-
čom prevládali praktické cvičenia. V rokoch
1884-1919 ju absolvovalo 413 žiakov, z toho
len 38 Slovákov. V roku 1923 bola škola
zoštátnená a premiestnená do Modry, kde
pôsobí aj v súčasnosti ako Stredná poľnohos-
podárska technická škola.
Po roku 1923 nebola v Bratislave žiadna vi-
nohradnícka škola. Vysokoškolské vzdelanie
v odbore bolo čiastočne na Kráľovskej aka-
démii v Prešporku, ktorá bola založená v
roku 1777. V rokoch 1941-1945 sa vinohrad-
níctvo a vinárstvo v Bratislave prednášalo na
Slovenskej vysokej škole technickej. V
súčasnosti sa vychovávajú odborníci z oblas-
ti vinárstva na Chemicko-technologickej fa-
kulte STU pod vedením profesora Fedora
Malíka. Viliam Horniak

(Pokračovanie nabudúce.)

Šľachtické kúrie boli oslobodené od daní
Ulica, ktorá od roku 1945 nesie nie
práve najvhodnejšie meno Žižkova,
bývala hlavnou tepnou podhradskej
poddanskej obce, ktorá sa až po roku
1850 stala súčasťou slobodného krá-
ľovského mesta Prešporka. Predtým
niesla obec meno Zuckermandl. Mala
vlastnú samosprávu a vlastnú dnes už
nejestvujúcu radnicu.
Vznikla postupne od prelomu 16. a 17.
storočia pozdĺž cesty, ktorou dovážali od
stredoveku do mesta kameň z kameňolo-
mov na svahoch hradného brala. Za naj-
staršie pevné stavby vznikajúcej ulice
možno považovať slobodné šľachtické
kúrie, ktoré boli natrvalo až do roku 1850
oslobodené od daní. Kamperova kúria
(číslo 12) a Braemerova kúria (číslo 18)
sa dodnes zachovali. Obe boli pôvodne
samostatnými objektmi. Kamperova,
ktorá je staršia, mala v úrovni druhého
poschodia v atike strieľne a obe boli
obkolesené vodnými priekopami, takže
sa do nich vstupovalo pravdepodobne po
provizórnych alebo po padacích mos-
toch. Obe kúrie boli určite značne poško-
dené v roku 1621, keď cisárska armáda
postupovala na mesto v snahe vytlačiť z
neho povstalecké vojská Gabriela Bet-
hlena. Až neskôr, pravdepodobne v prie-
behu 18. storočia, postavili medzi kúrie
dva domy. V dome číslo 14, ktorého piv-
nica využila priestor bývalej priekopy
okolo Kamperovej kúrie, a ktorého stav-
bou sú zamurované pôvodné západné
okná Kamperovej kúrie, bol hostinec
Zlatý anjel (Diversorum ad auream
Angelum). Aj v dome číslo 16, teraz
novostavbe zvýšenej o jedno podlažie,
bol hostinec. Niesol meno Zlatý had (Di-
versotum ad Serpentum). Oproti stál
ďalší hostinec - Čierny medveď. V 18.
storočí v ňom bola známa kaviareň. Dom
číslo 12 - Kamperovská kúria - bol
známy aj pod menom Zlatá koruna či
Kronenhaus („Frey Haus bey der Golde-
nen Cronn am Zuckermandl“). V 18. sto-
ročí vznikol kostolík Najsvätejšej Troji-
ce, ktorý sa stal farským kostolom obce.
V 50. a 60. rokoch minulého storočia
celú historickú štvrť s výnimkou 8 objek-
tov nemilosrdne zbúrali. Niektoré zacho-
vané budovy sa mali stať sídlami zložiek

Slovenského národného múzea. Po dlho-
trvajúcej obnove sa do objektov postup-
ne nasťahovali Archeologické múzeum
SNM, Múzeum kultúry karpatských
Nemcov SNM, Múzeum kultúry Maďa-
rov na Slovensku a časť administratívy
SNM. V pomerne malom objekte bý-
valého hostinca Zlatý anjel je uložený
mimoriadne bohatý zbierkový fond k
histórii nemeckého osídlenia terajšieho
Slovenska od stredoveku, ktorý pracov-
níci múzea pod vedením riaditeľa Dr.
Ondreja Possa v rekordnom čase sústre-

dili. Priestory nestačia na ich stále inšta-
lovanie, preto sa musia výstavy obmie-
ňať. Návštevníkmi múzea sú často obča-
nia nemeckej národnosti a ich potomko-
via vysídlení zo Slovenska po druhej
svetovej vojne.
V sobotu 23. septembra sa v Bratislave
stretli Nemci pochádzajúci zo Slovenska,
ktorí sú dnes roztrúsení po celom svete.
Po ekumenickej pobožnosti, ktorá sa
konala v Dóme svätého Martina v
nemeckej reči, odhalili na budove múzea
pamätnú tabuľu, pripomínajúcu ťažký
osud Nemcov vyhnaných zo Slovenska
po roku 1945. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus

KARLOVA VES
Bohatý program ponúkajú tradičné
karloveské hody, ktoré sa uskutočnia
od piatka 29. septembra do nedele 1.
októbra. Popri vystúpeniach viace-
rých súborov a skupín podujatie po-
núkne aj veľa iných atrakcií.
Podujatie otvorí v piatok o 15.00 h vy-
stúpením pred Kostolom sv. Michala
detský folklórny súbor Čečinka, nebude
chýbať ani starostovský guláš a vínko,
od 16.00 do 17.00 h je na programe sta-
vanie hodového stromu. Program pokra-

čuje od 14.00 do 18.00 h viazaním hodo-
vého strapca v Líščom údolí, o 18.00 h
svätou omšou v Kostole sv. Michala a
stretnutím Pri kríži o 19.00 h. V sobotu
sa od 8.00 do 14.00 h bude konať na
športoviskách na Majerníkovej, Adámi-
ho a Karloveskej 3 športové predpolud-
nie. Hlavný program hodov sa uskutoční
v Líščom údolí, kde od 13.00 do 23.00 h
vystúpi viacero súborov a populárnych
skupín, o 15.00 h prejde mestskou čas-
ťou tradičný hodový sprievod. O 19.00 h
sa začína v Karloveskom centre kultúry

na Molecovej 2 hodová zábava s boha-
tým kultúrnym programom. V nedeľu je
od 11.30 v kostole slávnostná omša, od
14.00 h pokračuje hodový program v
Líščom údolí. Chýbať nebudú stánky s
občerstvením, umelecké remeslá a vý-
robky, kolotoče, adrenalínové športy.

~     ~     ~
ČUNOVO
V nedeľu 1. októbra budú hody aj v
Čunove. Budú však bez atrakcií, ak do
nich nerátame poobedňajší futbalový
zápas a ľudovú veselicu. (ver)  

Hody ponúkajú program na celé tri dni

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 -
klimatizácia ��� 

Z D A R M A

Špeciálna ponuka pokračuje ešte v októbri!

Klimatizácia pre model
1,3 GLX 

VYUŽITE SKVELÚ PRÍLEŽITOSŤ!
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Volejbalisti bratislavského VKP napriek

oslabeniu stále myslia na jubilejný titul

Najvyššia futbalová súťaž má za sebou

polovicu, všetci túžia po prvej osmičke

Doprastav

chce znovu

medailu
VOLEJBAL
Keď sa v minulej sezóne nepodarilo
hráčkam Doprastavu prejsť štvrťfiná-
lovým sitom, zavládlo v klube menšie
sklamanie. Nečudo, obhajoba bronzu
sa rozplynula, čo bolo pre ambicióz-
nych funkcionárov i samotné hráčky
nepríjemné vytriezvenie. 
Nečudo, že v novej sezóne by sa Dopra-
stav rád prebojoval na stratené pozície, čo
by znamenalo znovu boj o medaily.
„Nemôžeme si dovoliť deklarovať iné
ciele. Pri rozpočte, ktorý máme, pri podpo-
re ľudí a firiem, ktoré sú našimi sponzor-
mi, si nemôžeme dovoliť byť horšie ako
štvrté,“ povedal tréner doprastaváčok
Marek Rojko pre agentúru SITA. „Prípra-
vu sme výrazne zintenzívnili, absolvovali
sme neporovnateľne viac tréningových
jednotiek, ako bývalo v predchádzajúcich
sezónach, káder je silnejší, investovali sme
nemalé prostriedky do nákupu konkuren-
cieschopných hráčok,“ dodal. Najväčšou
posilou by mala byť smečiarka Paula
Kubová z Liptovského Hrádku, ktorá má
za sebou aj reprezentačné skúsenosti.
Doprastav bude hrávať v PKO. (mm)

V Rači majú

šancu mladé
POZEMNÝ HOKEJ
Niekoľko dôležitých zmien predzname-
nalo začiatok novej sezóny hokejistiek
KPH Rača. Tá najvýzamnejšia sa
dotkla trénerského postu. na miesto do-
terajšieho kormidelníka Jozefa Mokré-
ho si sadol Ján Viola. 
Majstrovský káder doplnilo viacero talen-
tovaných dievčat, ktoré by sa mali presa-
diť aj v seniorskej kategórii a od ktorých
sa čaká, že úspešne nahradia aj dve dlho-
ročné opory, sestry Fischerové, ktoré
zamierili do Rakúska. Raču čaká v novej
sezóne účasť v Interlige, kde je cieľom
postup do Final Four, okrem toho sa pri-
pravuje aj na finále Európskeho pohára
majstrov v Prahe. (mm)

Najlepšia bola

Karolína
ŠERM
Desiate miesto spomedzi 73 šermiarok
z piatich krajín bolo najlepšie umiest-
nenie slovenskej šermiarky v 7. ročníku
Memoriálu Juraja Balogha v šerme
kordom juniorov v športovej hale Elán. 
Karolína Aujeská (Slávia UK Bratislava)
síce na najlepšie nestačila, ale jej výsled-
ky naznačili, že slovenskému šermu ras-
tie talent, ktorý by raz mohol konkurovať
aj širšej európskej špičke. (mm)

VOLEJBAL
Leto sa definitívne rozlúčilo, čo zname-
ná už tradičný začiatok súťaží kolek-
tívnych športov pod strechou. Pri
predstavovaní jednotlivých klubov
pokračujeme výstavnou loďou brati-
slavského športu - tímom volejbalistov
VKP. Len nedávno sa policajti tešili z
deviateho majstrovského titulu a už je
tu ďalšia sezóna, ktorá sa začala s
podobným cieľom, ako sa skončila tá
vlaňajšia...
Premiéra však nevyšla podľa predstáv,
VKP prehral v úvodnom stretnutí Stredo-
európskej ligy so slovinským Autocom-
merce Bled 0:3. Nič to však nezmenilo na
ambíciách. „Máme len tie najvyššie a tým
hlavným je obhajoba majstrovského titu-
lu,“ prezradil prezident VKP Boris Soko-
lovský a pokračoval: „Chceme sa však
lepšie presadiť v Slovenskom pohári, kde
sme posledné dva ročníky pohoreli. No a
dúfame, že so cťou zvládneme aj vystúpe-
nia v Top Teams Cup a v MEVZA.“ V
Stredoeurópskej lige je cieľom Bratislav-
čanov umiestnenie v polovici tabuľky,
určite však pred Humenným, čo je jasné
vzhľadom na to, že majstrom je VKP...
Top teams Cup príde na rad až v decem-
bri. V polovici posledného mesiaca roka
sa VKP stretne v Lotyšsku postupne s do-
mácou Rigou, maďarským Kaposvárom a
dánskym Odense. Bratislavčania sú v tejto
sezóne hlavne kvôli nabitému medziná-
rodnému programu spoločne s Humen-
čanmi oslobodení od slovenskej extraligy.
Zahryznú sa do nej až od štvrťfinále, ktoré
bude na programe budúci rok.

Tohtoročný titul bol pre policajtov devia-
ty, ak ho teda o pár mesiacov obhája,
budú sa môcť tešiť z jubilejného. „Bude
to ťažké, pretože po odchádzajúcich hrá-
čoch zostala v kádri dosť veľká diera.
Musíme preto čo najrýchlejšia nájsť
náhradu. Uvedomujeme si, že to nebude
otázka pár dní, ale že nás čaká veľa práce.
Vrchol by mal prísť v marci budúceho
roku, keď sa bude rozhodovať o titule,“
tvrdil tréner Jaroslav Nosek.
Z PKO odišli tradičné opry - smečiar Ne-
mec, nahrávač Haník, preč je aj Stehlík a
vážne zranenie vyradilo možno až do kon-
ca sezóny Demetera. Posilami by mohli
byť Končál a Hollý vracajúci sa z hosťo-
vania, tajným tipom na novú hviezdičku
sa stal odchovanec Rehák. Ten je v se-

demnástich rokoch jediným klasickým
univerzálom v kádri. Napriek problémom
sa VKP neuzavrel do svojho hradu. Troch
hráčov poslal do Žiliny, ktorá aj vďaka
príchodom Hodála, Frča či Noseka bude
naďalej hrávať extraligu. „Sú to mladí
hráči, ktorí nemajú šancu, aby u nás pravi-
delne hrávali a pobyt v Žiline im môže len
prospieť,“ vysvetlil rozhodnutie vedenia
klubu manažér Ivan Husár.
Fanúšikov VKP trápia v súčasností aj
zmeny v PKO. Keďže dlhoročné do-
movské priestory sú v oblasti, kde sa plá-
nuje výstavba, šepkalo sa o tom, že sezó-
nu dohrajú v inej hale. Podľa posledných
informácii však policajti dokončia novú
súťaž ešte v PKO... (mm)

FOTO - TASR

FUTBAL
Skončiť do ôsmeho miesta - raj. Skon-
čiť deviaty - koniec sveta. Tak vyzerá
pohľad hráčov, trénerov, funkcioná-
rov a fanúšikov na nový model naj-
vyššej futbalovej súťaže. 
Minulý týždeň sa skončila prvá polovica
základnej časti, po ktorej je jasné, že
Artmedia nebude mať problém dostať sa
do vysnívanej osmičky, ak sa nič
nepredvídané nestane, chýbať tam nebu-
de ani Slovan, zato interistov čaká boj o
8. priečku zaručujúcu účasť aj v budú-
com ročníku Corgoň ligy...
ARTMEDIA: Exmajster na začiatku
riadne napínal fanúšikov. Raz zahral ako
z partesu, inokedy sklamal. Tréner Jozef
Adamec síce dokázal s mužstvom postú-
piť v Pohári UEFA, no ani to nezakrylo
jeho rozpory s hráčmi. Ako prvý sa
porúčal Sninský, nahlas sa hovorilo o
jeho nezhodách s Kozákom, a keď prišla

zahanbujúca prehra v Trenčíne 0:4,
niečo sa muselo stať. Skutočne sa aj
stalo. Tréner Jozef Adamec sa vrátil do
Trnavy a na lavičku si sadol exslovanis-
ta Horný: „Artmedia má dobrý káder.
Keď budeme všetci ťahať za jeden
koniec povrazu, určite prídu aj výsled-
ky,“ prezradil bývalý stredopoliar bela-
sých a prvé výsledky naznačili, že muž-
stvo sa prebúdza. Remíza s Espanyolom
síce nebola žiadnym ternom, ale šesť
ligových bodov so Sencom a Košicami
zaradili Petržalčanov medzi bezpro-
stredných prenasledovateľov Žiliny...
SLOVAN: Koniec leta žičil aj Tehelné-
mu poľu. Po víťazstve nad Trnavou si
belasí odviezli tri body aj z Trenčína a
tréner Jozef Jankech mohol konštatovať:
„Podobná miniséria nám môže veľmi
pomôcť, najmä pred ťažkými duelmi, v
ktorých sa bude rozhodovať o umiestne-
ní v osmičke najlepších.“ O ambíciách

nováčika prezradí veľa už najbližšia
nedeľa. Na Tehelnom poli privíta práve
Artmediu a ktoré z týchto dvoch tímov
zvládne derby lepšie, to si výrazne posil-
ní svoje ambície - buď sa Slovan dosta-
ne jasnejšie pred mužstvá, ktoré bude
čakať boj o záchranu, alebo Artmedia do
tesnejšieho závesu za Žilinčanov.
INTER: Od žlto-čiernych sa na jeseň
nečakali žiadne zázraky, ale jediné
víťazstvo za 12 kôl je málo aj na tím,
ktorý má tie najskromnejšie plány. „Tré-
ner Jurkemik má našu dôveru a neplá-
nuje sa jeho výmena,“ vyhlásil prezi-
dent Interu Milan Lônčík, čím vyvrátil
všetky špekulácie, že by sa na Pasien-
koch malo pristúpiť k obľúbenej výme-
ne kormidelníkov. Aj záver jesene tak
zostane na bývalom československom
reprezentantovi, aby prebral mužstvo a
skúsil ho doviesť na pozície zaručujúce
pokojnú jar... (mm)

Na hokejové

zápasy sa dá ísť

aj po 1. tretine
HOKEJ
V úvodných kolách hokejovej Extrali-
gy vyvolala rozruch informácia, že po
1. tretine sa už nedá ísť na domáce
slovanistické zápasy. Vstupenky sa
jednoducho nepredávali a tak tí, ktorí
prišli neskoro, sa museli pobrať do-
mov... 
Po úprave systému zabezpečujúceho pre-
daj sa situácia zmenila a vstupenky na li-
gové stretnutia sa dajú kúpiť do konca 2.
tretiny. Poteší to zrejme mnohých fanúši-
kov, ktorých doteraz tešili výkony slova-
nistov. Belasí totiž začali nový ročník vo
veľkom štýle a po 6. kole viedli tabuľku.
Zo šiestich stretnutí vyhrali päť, zaváhali
len s Nitrou a naposledy zvíťazili nad
Zvolenom. „Som rád, že sme sa otriasli
po prehre s Nitrou a znovu nadviazali na
víťaznú šnúru,“ prezradil asistent trénera
a manažér Róbert Pukalovič. Mrzela ho
však slabšia návšteva. Letné počasie
akoby odháňalo ľudí zo zimných štadió-
nov, ani na tento atraktívvny duel nepriš-
lo viac ako 4-tisíc divákov... (mm)

Artmedia je

bez fanklubu
AD: ARTMEDIA UŽ ZABUDLA
NA LIGU MAJSTROV (BN 31/2006)
Chcem iba reagovať na článok, že
Artmediu opustili fanúšikovia. Áno,
lebo už aj pán Kmotrík sa vyjadril, že
chce mať trnavského diváka, predtým
tréner Weiss v prípravnom zápase v
januári tvrdil, že on takýchto fanúši-
kov nepotrebuje, že máme chodiť fan-
diť na Matadorku. 
A vrcholom všetkého je, že už nie sme
Petržalka a idú nám búrať štadión, tak
veru s týmto verný fanúšik Petržalky
nemôže nikdy súhlasiť. Ja pri Petržalke
ostávam dovtedy, kým budeme hrať na
vlastnom, za Starým mostom, potom ma
nikto nikdy nedostane na firemný klub
pána Kmotríka. Verní fans boli na zápase
s Espanyolom, ale keďže sa s daným sta-
vom už nič nedá urobiť, tak sa zahrali na
klasického diváka, ktorý nepovzbudzuje,
iba sa pozerá, pretože mu berú to, kvôli
čomu žil, čomu daroval všetko a obetoval
ozaj veľa vecí.
Nikdy som neľutovala žiadny zápas, ani
pri mínus 10 stupňoch. Len páni v sakách
si fanúšikov vážiť nevedia. Áno, chudáci
hráči bez fanklubu, ale s tým páni vo ve-
dení museli rátať, keďže už protesty a
sťažnosti boli a ako je vidieť, im to je
jedno. Tak preto prosím autora článku,
nech na fanúšika nekydá, je tu niekto iný,
kto za daný stav môže. A pokiaľ nerozu-
mie tomu, čo sa tu deje, tak nech je rad-
šej ticho. Jana Ježíková, Petržalka

*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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O márnej pýche krásnej Desperandule
DIVADLO
Krásna Desperanduľa má najkrajšiu
pokožku na svete, nedotknuteľné jem-
né prstíky, hebké vlasy a najnádher-
nejšie ušné lalôčiky pod slnkom. A je
taká pyšná, až vraždí. Rozprávku z pe-
ra legendárneho českého divadelníka
Huberta Krejčího Desperanduľa, pri-
pravilo Dezorzovo bábkové divadlo na
pôde Divadla a.ha, Školská ul. 14.
Dezorzovo bábkové divadlo sa tak vra-
cia na slovenskú divadelnú scénu s pre-
miérou čiernej grotesky, kde sa okrem
znásilňovania krásnej ženy dejú všetky
neprístojnosti hraničiace so zločinom.
Hubert Krejčí nás v Desperandule pre-
sviedča, že nie dobro, ale len zlo môže
zvíťaziť nad zlom. Len zlo totiž pozná

všetky pokrivené spôsoby, prostredníc-
tvom ktorých v takej radosti prekvitá na
svete. 
Roztopašná hororová šou však detského
diváka určite nepostraší. Deti v hľadisku
prežívajú s úbohými nápadníkmi krásnej
ženy všetky príkoria, ktorých sa im
dostalo, až po ich smrť. Aj keď sa mies-
tami zdá, že hra by bola prijateľnejšia (aj
čo sa týka humoru) pre staršieho diváka,
tí menší sa v hľadisku určite nenudia. Už
len samotné bábky a umenie, s akým im
členovia bábkového divadla vdychujú
dušu, dáva záruku, že nuda sa na javisku
dnes večer konať nebude. 
Režisérom je Gejza Dezorz a svojich
hercov vedie ku kumštu, ktorý majú už
dávno v rukách a v hlase. Umeniu viesť

bábku. V bábkovej rozprávke Desperan-
duľa držia svojich zverencov za nitky
Kamil Kollárik, Andrej Gorila Kováč,
Majo Mitaš, Alexander Maďar, Pepi,
Julius von Fontana. Podtitul rozprávko-
vej hry napĺňa jej obsah, pod menom
neposlušnej dcéry a vrahyne naplno
vyznievajú slová: strašlivá dcára či spra-
vodlivá zpláta pýchy i márnivej nádhar-
nosti. 
Bábková rozprávka Desperanduľa trvá
presne hodinu a za tento čas dôjde aj na
odplatu. Rozmarná Desperanduľa s naj-
krajšími ušnými lalôčikami na svete je
unesená a umučená diabolským knieža-
ťom, ktorý jej sľuboval manželstvo a
bohatstvo na celý život. Tak jej treba,
škrata jedna! Dáša Šebanová

Hudobné slávnosti sa chýlia k záveru
HUDBA
Jesenný sviatok vážnej hudby, Brati-
slavské hudobné slávnosti, prešiel do
svojej poslednej časti a chýli sa ku
koncu. Okrem koncertu, ktorý bude v
rámci Roka slovenskej hudby vo Veľ-
kom evanjelickom kostole (3. októbra
o 17.00 h), vystúpenia Arménskej fil-
harmónie (3. októbra o 19.30) či Praž-
skej komornej filharmónie (5. októbra
o 19.30), zaznejú na koncertnom pódiu
festivalu aj tóny Budapest Festival
Orchestra. Záverečný koncert 42. roč-
níka BHS odohrajú Radio-Sympho-
nieorchester Wien spolu s Českým fil-
harmonickým zborom Brno.
Budapest Festival Orchestra s dirigentom
Ivánom Fischerom vystúpi 4. októbra o
19.30 h v Koncertnej sieni Slovenskej

filharmónie. Na programe je Omša h mol
BWV 232 J. S. Bacha so sólistami Sibyl-
lou Rubens, Ingeborg Danz, Andreasom
Wellerom a Thomasom Bauerom. 
Budapest Festival Orchestra založili roku
1983 Iván Fischer a Zoltán Kocsis
„výberom z najlepších mladých maďar-
ských hudobníkov“, ako napísali lon-
dýnske The Times. Omša H mol BWV
232, ktorú na koncerte budapeštiansky
orchester odohrá, pre svoju kompozičnú
a interpretačnú náročnosť počas života J.
S. Bacha nikdy nezaznela kompletne.
Stalo sa tak až 100 rokov po jeho smrti.
Prvé dve časti Kyrie a Gloria predložil
Bach kráľovi Friedrichovi Augustovi s
nádejou, že získa titul dvorného skladate-
ľa. Ostatné časti vznikali postupne. 
Na záverečnom koncerte 42. ročníka

BHS v piatok 6. októbra zaznie Symfó-
nia č. 7 D dur KV 45 a Omša c mol KV
427 W. A. Mozarta. Vystúpia Radio-
Symphonieorchester Wien a Český fil-
harmonický zbor Brno s dirigentom
Martynom Brabbinsom a sólistami
Simonou Houda-Šaturovou, Denisou
Hamarovou, Pavlom Bršlíkom a Gustá-
vom Beláčkom. Mozartova Omša vznik-
la v čase, keď sa hudobník ženil s Kon-
stanze Weberovou. Nevieme, či splnil
ďalšie manželské sľuby, Omšu však,
podobne ako svetoznáme Rekviem,
nedokončil. V každom prípade si šťastná
novomanželka zaspievala pri premiére
25. augusta 1783 v Salzburgu sopránové
sólo. Chýbajúce úseky doplnil vynalieza-
vý Mozart výňatkami z iných svojich
omší. (dš)

Vitajte a

nevyzúvajte sa,

prosím!
VÝSTAVA
Špinu nám v tomto krásnom jesennom
čase do bytu nenanosíte a keby aj, ste
naši hostia a my sa pridržiavame
rokmi prevereného úslovia: Hosť do
domu, Boh do domu. Vitajte teda a
nevyzúvajte sa. A zavrite dvere, aby
ste nám nevyniesli spanie. Ste vo
výstavných priestoroch Múzea mesta
Bratislavy, v Starej radnici na výstave
Vitajte a nevyzúvajte sa, prosím! s
podtitulom Naše bývanie v 50. rokoch
(minulého storočia).
Päťdesiate roky. Každému zarezonujú v
ušiach celkom odlišným tónom, každý
má iné spomienky na polčas medzi
devätnástym storočím a dobou, ktorú
žijeme dnes. Výstava inštalovaná v
MMB, sa v autorskej a kuratórskej kon-
cepcii Pavla Habáňa a Eleny Kurincovej
sústredila na bývanie 50. rokov. Umož-
ňuje nahliadnuť do domácnosti mestskej
strednej vrstvy, v ktorej vybavení pre-
trvávalo ešte mnoho zariadenia z „ lep-
ších časov“, ale začali sa tu už uplatňo-
vať aj nové prvky, napr. sortiment elek-
trospotrebičov či progresívne materiály
ako plasty a nylon.
Pre staršie generácie Bratislavčanov je
výstava nostalgickou spomienkou na ich
mladšie roky, pre súčasnú generáciu
poskytuje možnosť nahliadnuť do inte-
riéru rodičov a starých rodičov, v ktorom
sa formovalo štandardné vybavenie
modernej domácnosti. Predmety, ktoré
dopĺňajú klasické členenie bytu na pred-
sieň, kúpeľňu, toaletu, komoru, kuchyňu,
obývačku, spálňu a detskú izbu, pochá-
dzajú od zberateľov, ale aj zo živých či
zanikajúcich domácností. 
V samostatných vitrínach sú umiestnené
solitéry ako sklo, keramika, odevné
doplnky, elektrospotrebiče, ktoré priblížia
uplatňovanie dizajnu a materiálov cha-
rakteristických pre dané obdobie. Atmo-
sféru rodinného života, bývania i odieva-
nia dopĺňajú dobové fotografie. A tak
máte jedinečnú príležitosť privrieť oči a
vrátiť sa o pol storočia späť. Možno ste
vtedy prežívali prvú lásku - nahliadnite
teda do spálne. Možno ste sa ako novo-
manželka práve učili variť - zastavte sa v
kuchyni. A vari ste sa práve stali matkou
alebo otcom - neobíďte detskú izbu. Vrá-
tiť sa späť a snívať - aj to umožňuje výsta-
va Vitajte a nevyzúvajte sa, prosím!
Potrvá až do 4. februára 2007. (dš)   

V Pálffyho paláci

sa spomína 

na K. Barona
VÝSTAVA
Keď sa pri pohári sektu na vernisá-
žach, ale aj vo „vyšších umeleckých
kruhoch“ povie meno Karol Baron,
každý má snivé predstavy a vízie.
Nepotrebuje na to ani šľuk omamnej
cigarety či hlt vína. Výstavu význam-
ného slovenského surrealistu otvorili
v Pálffyho paláci GMB na Panskej
ulici 19.
Karol Baron bol citlivým vnímateľom
príbehov, v ktorých sa objavuje aspoň
náznak bizarnosti či absurdity. Obdivu-
hodne ich vedel pospájať do nových
vzťahov, dodať im pravú pointu surreali-
tického diela. V rokoch 1990-1993
vytvoril svojím charakteristickým ruko-
pisom množstvo umeleckých cyklov, ale
aj svojský svet so zvláštnymi obyvateľ-
mi. Cyklus sa skladá zo šiestich diel, kto-
rých inšpirujúca predloha je rozdielna:
Botticelliho Venuša, sv. Sebastián, Vták
Fénix, Barbie, Alberova túlavá ruka a
Metafyzický paradox. Baron tu inštalo-
val „divadlo“, do ktorého môžete vstúpiť
a stať sa súčasťou predstavenia. Vo svo-
jej tvorbe vytvára snové krajiny, svet fan-
tastiky, nevedomia. Blízke sú mu prejavy
H. Boscha či G. Arcimbolda. 
Po tragickej smrti Karola Barona, ku kto-
rej došlo ako sa na pravého surrealistu
patrí v Paríži, sa cyklus obrazov rozhod-
la umelcova manželka Soňa Baronová
darovať Galérii mesta Bratislavy. Môže-
te ho vidieť do 22. októbra v Pálffyho
paláci GMB. (dš)

Festival Nu Jazz

Dayz v Inchebe
HUDBA
Kvalitnú elektronickú hudbu nepo-
chybne ocenia návštevníci festivalu Nu
Jazz Dayz, ktorý bude 6. a 7. októbra v
Inchebe, hala D1 na Viedenskej ceste 7. 
Zahrievacie kolo môžu nedočkavci absol-
vovať vo štvrtok 5. októbra v Subclube,
kde počas warm-up party vystúpia Biki-
niinspector and Squal a Alex Svenson.
Festival otvorí slovenská speváčka Tina,
po nej sa predstaví česká kapela Lesní
Zvěř. Kapela predvedie ako znie spojenie
funku, džezu, blues a drum&bassu.
Džez, bosa novu aj sambu sľubuje počas
piatkového večera poľsko-kubánska spe-
váčka Yvonna Sánchez.
Pri vystúpení maďarského projektu Yon-
derboi and Kings Of Oblivion nepochyb-
ne pookreje srdce nejedného fanúšika
inteligentnej elektroniky. Poľskí Bikini-
inspector and Squal urobia bodku za
prvým dňom festivalu. A pred poslucháč-
mi a divákmi festivalu Nu Jazz Dayz
bude ešte jeden celý deň a noc... (dš)

Desperanduľa je hororová šou, ktorá však detského diváka určite nevystraší. FOTO - Stanislav Kaclík



VCHOD B
byt nadzemné izby výmera bytu pivnica počet cena spolu
číslo podlažie s terasou m2 m2 garáží vrátane DPH
B2.b II. 3 126,2 6,6 2 8 882 612,20 Sk
B3.b III. 3 126,2 5,8 1 8 849 958,60 Sk
B5.b V. 3 126,2 9,4 1 8 461 399,80 Sk

VCHOD C
byt nadzemné izby výmera bytu pivnica počet cena spolu
číslo podlažie s terasou m2 m2 garáží vrátane DPH
C2.a II. 3 125,9 2,6 2 8 819 304,20 Sk
C2.b II. 3 93,6 6,3 1 8 849 958,60 Sk
C3.a III. 3 125,9 6,8 2 9 076 415,60 Sk
C3.b III. 3 93,6 6,6 2 7 078 572,20 Sk
C4.a IV. 3 125,9 8,4 3 9 617 722,80 Sk
C7.a VII. 4 260,1 5,9 3 18 429 458,60 Sk

VCHOD F
byt nadzemné izby výmera bytu pivnica počet cena spolu
číslo podlažie s terasou m2 m2 garáží vrátane DPH
F2.b II. 5 253,6 6,7 3 17 167 903,90 Sk
F3.b III. 5 253,6 5,5 3 17 371 203,50 Sk
F4.b IV. 5 253,6 5,3 3 16 975 100,10 Sk
F5.a V. 3 93,7 11,3 2 6 986 002,10 Sk
F5.b V. 5 253,6 5,5 3 16 835 703,50 Sk
F7.b VII. 4 258,2 5,8 3 18 256 908,60 Sk

VCHOD G
byt nadzemné izby výmera bytu pivnica počet cena spolu
číslo podlažie s terasou m2 m2 garáží vrátane DPH
G2.a II. 3 99,2 5,5 2 6 928 953,50 Sk
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PIATOK 29. septembra
� 17.00 a 20.00 - BHS: Medzinárodná tri-
búna mladých interpretov, New Talent
2006 - Cena Nadácie SPP, komorné koncer-
ty - semifinále, Malá sála Slovenskej filhar-
mónie
� 19.00 - Louis Schwizgebel-Wang, klavír-
ny recitál - koncert laureáta súťažeGeneva
International Musical Competition, Zrkadlo-
vá sieň Primaciálneho paláca
� 19.00 - Večer autentického folklóru,
účinkujú FS Hôra z Rejdovej, ĽH Haviar z
Rožňavy a sólistka Mária Brdárska, DK
Zrkadlový háj, , Rovniankova 3
� 20.00 - BHS: Mozartove klávesy, Capel-
la Istropolitana, dirigent Pawel Przytocki,
program: W.A. Mozart, Koncertná sieň Slo-
venskej filharmónie

SOBOTA 30. septembra
� 16.00 - BHS: Slovenský komorný
orchester B. Warchala, koncert v rámci
roka slovenskej hudby, program: J. Podproc-
ký, I. Szeghy, J. Hatrík, A. Dvořák, Malá sála
Slovenskej filharmónie
� 16.30 - koncert súboru Musa Ludens,
sprievodné podujatie k výstave Leonardo da
Vinci, zvedavý génius, Rytierska sieň Brati-
slavského hradu
� 17.00 - Turandot, činoherná rozprávka
pre deti od 9 do 15 rokov, premiéra, Divadlo
a.ha, Školská ul. 14
� 17.00 - Carlo Gozzi: Princezná Turan-
dot, činoherná rozprávka pre deti od 9 do 15
rokov, premiéra, Divadlo a.ha, Školská 14
� 18.00 - VKP - Karlovac, Stredoeurópska
volejbalová liga, muži, PKO
� 18.00 - Inter Bratislava - Svit, extraliga
mužov  v basketbale, ŠH Pasienky
� 19.00 - M. Huba - M. Porubjak: Tančia-
reň, divadelná prechádzka históriou v prie-
storoch starej tančiarne v podaní Činohry
SND, DPOH, Laurinská ulica 24

� 19.00 - T. Williams: Mačka na horúcej
plechovej streche, hra nielen o manželskej
kríze a rodinných vzťahoch, Malá scéna,
Dostojevského rad 7
� 19.30 - BHS: Jazzový večer, Mozart revi-
sited, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 

NEDEĽA 1. októbra
� 9.00 - Dostihy chrtov, Memoriál D. Ko-
cúrovej, Závodisko Starý háj

� 15.30 - Princezná Turandot, činoherná
rozprávka pre deti, Divadlo a.ha, Školská 14
� 16.00 - BHS: Medzinárodný deň hudby,
Filharmónie Bohuslava Martinů Zlín, Spe-
vácky zbor mesta Bratislavy, Bratislavský
chlapčenský zbor, dirigent: Jakub Hrůša, pro-
gram: M. Krajči, W. A. Mozart, B. Martinů,
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
�17.00 - Slovan Bratislava - Martin, hoke-
jová Extraliga, Zimný štadión O. Nepelu
�17.30 - Slovan Bratislava - Artmedia BA,
futbalový zápas Corgoň ligy, Tehelné pole
� 19.00 - Rocky Horror Show, muzikál v
réžii Jozefa Bednárika má pred sebou už len
osemnásť predstavení. Nezmeškajte príleži-
tosť v divadle Aréna, Viedenská cesta
� 19.30 - BHS: Slovenská filharmónia,
dirigent Peter Feranec, program: S. Rach-
maninov, S. Prokofiev, A. Dvořák

PONDELOK 2. októbra
� 19.00 - Rocky Horror Show, kultový
muzikál v réžii Jozefa Bednárika, divadlo
Aréna Viedenská cesta
� 19.00 - Garderóbier, spoločný projekt
Štúdia L+S a Divadla Bolka Polívky Brno,
autorom hry je Ronald Harwood, účinkujú B.
Polívka, M. Lasica, E. Vášáryová, Z. Herfor-
tová, L. Gažiová, na hudbu Juraja Bartoša,
zložil texty piesní Milan Lasica, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája 5
� 20.00 - BHS: Medzinárodná tribúna
mladých interpretov - New talent 2006,
finále, dirigent: Rastislav Štúr, koncert troch
finalistov súťaže, program: A. Dvořák, Kon-
certná sieň Slovenskej filharmónie

UTOROK 3. októbra 
� 15.00 - Anita Tešovičová: Matky odchá-
dzajú tíško / Karin Lászlová: Aj duša volá
SOS, Krutosť má nežnú tvár, krsty kníh
súčasných autoriek, Klub spisovateľov, Lau-
rinská ulica
� 17.00 - BHS: Koncert v rámci Roka slo-
venskej hudby, organový recitál Ján V.
Michalko, program: Ľ.Rajter, J.L. Bella, J.
Beneš, I. Zeljenka, Veľký evanjelický kostol
� 19.00 - Mafiánske historky II., pokračo-
vanie úspešnej divadelnej inscenácie o
mafiánskych bossoch a ich intelektuálskom
učiteľovi, Dom kultúry Zrkadlový háj, Rov-
niankova 3
� 19.00 - BHS: Balet ND Praha, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.30 - BHS: Arménska filharmónia,
dirigent: Eduard Topčian, program: D. Šosta-
kovič, A. Chačaturian

STREDA 4. októbra
� 10.00 a 14.00 - Doskakavenia priatelia,
podujatie pre deti s hercami Martinom Vane-
kom a Igorom Admacom, Divadlo a.ha,
Školská 14
�14.30 - Inter Bratislava - B. Bystrica, fut-
balový zápas Corgoň ligy, Pasienky

� 14.30 - Artmedia Bratislava - Dubnica,
futbalový zápas Corgoň ligy, Petržalka
� 19.00 - BHS: W. A. Mozart, účinkujú: D.
Jenis, E. Jenisová, O.  Klein, E. Šeniglová,
M. Malachovský, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Slovak Street Sesion, adrenalíno-
vá show, réžia J. Ďurovčík, účinkujú: majster
sveta v cyklotriale S. Pčolo, majsterka sveta
v agressive inline M. Svobodová a ďalší,
divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.30 - BHS: Budapest Festival Orches-
tra, dirigent: Iván Fischer, program: J. S.
Bach: Omša h mol BWV 232, Koncertná
sieň Slovenskej filharmónie
� 20.00 - Deep Purple, koncert, vystúpenie
rockovej legendy v Bratsilave, Incheba Expo
aréna, Viedenská cesta 7

ŠTVRTOK 5. októbra
� 19.00 - Mafiánske historky II., pokračo-
vanie úspešnej divadelnej inscenácie o
mafiánskych bossoch a ich intelektuálskom
učiteľovi, Dom kultúry Zrkadlový háj, Rov-
niankova 3
� 19.30 - BHS: Pražská komorná filhar-
mónia, diriguje Jiří Bělohlávek, program: W.
A. Mozart, B. Martinů, W. A. Mozart, R.
Schumann, Koncertná sieň Slovenskej fil-
harmónie
� 20.00 - Digitopia VII: Zbigniew Kar-
kowski (PL) - laptop, elektronika a Helmut
Schaefer (A) - laptop, elektronika,  koncert,
siedme pokračovanie série medzinárodných
koncertov na tému digitálna hudba, tentoraz v
elitnom poľsko-rakúskom obsadení, A4
Nultý priestor, Nám. SNP 12
� 20.30 - Klezmer Night, klezmerovský ta-
nečný večer, dvojkoncert: Amsterdam Klez-
mer Band a Pressburger Klezmer Band, Klub
Za zrkadlom, Rovniankova 3

PIATOK 6. októbra
� 10.00 - Popol a vášeň, verejná generálka,
hra britského dramatika Christophera Hamp-
tona. DPOH, Laurinská 24
� 19.00 - Nevyliečiteľní, divadelné predsta-
venie amerického dramatika Ch. Duranga,
Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Pred odchodom na odpočinok,
divadelná hra kontroverzného rakúskeho
dramatika Thomasa Bernharda, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.30 - BHS: Záverečný koncert 42.
ročníka BHS, Radio-Symphonierorchester
Wien, Český filharmonický zbor Brno,

dirigent: Martyn Brabbins, program: W. A.
Mozart: Symfónia č7 D dur KV 45, Omša
C mol KV 427, Koncertná sieň Slovenskej
filharmónie

SOBOTA 7. októbra
� 19.00 - For sale, premiérové predstavenie
Divadla Ludus, Malá sála PKO, Nábrežie
arm. gen. Ludvika Svobodu
� 19.00 - Rómeo a Júlia, najkrajšia hra o
láske z pera nesmrteľného dramatika W. Sha-
kespeara, Divadlo Astorka, Námestie SNP 3
� 19.00 - Popol a vášeň, premiéra hry brit-
ského dramatika a filmového scenáristu
Christophera Hamptona, ktorý prijal po-
zvanie SND na premiéru jeho hry a osobne
ju uvedie v celoslovenskej premiére v
DPOH, hra Popol a vášeň, v origináli
Embers, vznikla podľa románu košického
rodáka Sándora Máraia Sviece dohárajú,
predstavenie režíruje Roman Polák. DPOH,
Laurinská 24
� 20.00 - Geniálna epocha podľa Schulza,
divadelná inscenácia vzniká postupne od
vopred daného námetu s hrubým náčrtom
scenára, cez jeho dotváranie formou herec-
kých improvizácií, až po konečný dramatic-
ký a javiskový tvar, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

NEDEĽA 8. októbra
� 16.00 - Desperanduľa, roztopašná horo-
rová šou v podaní Dezorzovho lútkového
divadla z pera legendárneho českého diva-
delníka Huberta Krejčího, Divadlo a.ha,
Školská 14
� 19.00 - S. Linke/U. Dietriech: Tanz-Dis-
tanz, Festival Bratislava v pohybe 2006, pro-
jekt Laban pre 21. storočie, DPOH, Laurins-
ká ulica 24

VÝSTAVY
� František Hauskrecht: Úlety a prílety
(hybrid fotografia), výstava fotografií, Galé-
ria Codum&Global, Tematínska 10 (vestibul
Bratislavskej vysokej školy), výstava potrvá
do 20. októbra
� Jindřich Štreit: Fotografie 1965-2005,
Kalendáře pro Jindru Štreita, dvojvýstava
fotografií, Slovenská národná galéria, Ester-
házyho palác, Námestie Ľ. Štúra 2, výstava
potrvá do 12. novembra
� Anton Sládek: Industriálna Bratislava,
výstava fotografií, Galéria Veža, Továrenská
14, výstava potrvá do 15. októbra
� Spomienka na Karola Barona, výstava
pri príležitosti autorových nedožitých naro-
denín a daru umelcových diel, Galéria mesta
Bratislava, Pálffyho palác, Panská ulica,
výstava potrvá do 22. októbra
� Ukiyo-e: Japonské farebné drevorezy,
kolekcia 18 japonských farebných drevore-
zov, Slovenská národná galéria, Esterházyho
palác, Námestie Ľ. Štúra 4, výstava potrvá do
5. novembra

vyjdú opäť o týždeň
5. októbra

Atraktívne bývanie v parku
Spoločnosť CZB REAL, s.r.o., investor výstavby Polyfunkčného

domu GAUDÍ na Bazovej ulici, ponúka na predaj tieto byty >>>
Polyfunkčný dom Bazová ulica bude posta-
vený ma rohu ulíc Svätoplukova-Bazová-
Kvačalova, v príjemnej časti Bratislavy.
Dom bude situovaný v prostredí so zele-
ňou a s výhľadom na park. 

V ponuke sú posledné voľné byty.
V cene bytu je zahrnutá pivnica, garáž/dvojga-
ráž v suteréne domu, pozemok a nadštandar-
né materiálové vybavenie bytu (obklady, dlaž-
by, sanita, batérie, interiérové dvere, vstupné
dvere, parkety)

začiatok výstavby: október/november 2006
ukončenie výstavby: február/marec 2008

CZB REAL, s.r.o., Rajská 15/A, 811 08 Bratislava
telefón: 5263 2844-5, fax: 5263 2846

e-mail: czbreal@slovanet.sk, www.czbreal.sk


