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Novým stánkom

kultúry v meste

bude nábrežné

Auditórium
BRATISLAVA
Náhradou za pomaly zanikajúci areál
Parku kultúry a oddychu by mal byť
objekt s názvom Auditórium, ktorého
výstavba sa pripravuje v Zóne Pribi-
nova. Mal by byť prístavbou budovy
Skladu číslo 7.
Ako nám povedal vrchný radca primá-
tora Dionýz Hutár, štúdia prístavby
Skladu číslo 7 by mala byť spracovaná
do konca tohto roka. Pôjde o sálu s
kapacitou 1000 až 1300 osôb, ktorá
nahradí sály Parku kultúry a oddychu.
Termín dokončenia prístavby je naplá-
novaný do konca roku 2009. Obnovený
Sklad číslo 7 bude slúžiť ako zázemie
Auditória - bude sa využívať ako prie-
stor pre galérie, výstavy a drobnú klubo-
vú činnosť. D. Hutár vyzdvihol, že mes-
to získa priestory pre kultúru v novo-
stavbe priamo oproti novému SND, pri-
čom ďalším prínosom bude, že sa zhod-
notí technická pamiatka - budova Skla-
du číslo 7, ktorá sa bude využívať na
nové funkcie. Nové kultúrne centrum
pritom bude v hodnotnej zóne, v prie-
store, kde írska developerská skupina
Ballymore Properties buduje medziná-
rodné obchodné centrum Eurovea.
Minulý týždeň poslanci mestského zastu-
piteľstva odsúhlasili návrh na budúci
dlhodobý nájom stavby Auditória na Pri-
binovej ulici od spoločnosti Ballymore
Danube. Z prijatého uznesenia vyplýva,
že mesto si budovu prenajme na 30 ro-
kov za cenu 130 miliónov korún za
prvých 12 rokov nájmu. Mesto Bratisla-
va si zároveň vyhradzuje predkupné prá-
vo na kúpu budúcej budovy Auditória.
Účelom nájmu je prevádzka kultúrno-
spoločenského centra. Výška nájmu by
mala byť dohodnutá tak, že nájomné vo
výške 130 miliónov korún bude uhrade-
né v dvoch splátkach, pričom prvá splát-
ka vo výške 97,5 milióna korún bude
zaplatená do 30 dní od podpísania zmlu-
vy o výstavbe a budúcej nájomnej zmlu-
ve, druhá splátka vo výške 32,5 milióna
bude zaplatená do 30. dní od uzatvorenia
nájomnej zmluvy. Nájomné od 13. roku
(vrátane) do 30 roku nájmu bude vo
výške asi 190 eur za štvorcový meter
podlahovej plochy ročne a bude sa zvy-
šovať o mieru ročnej inflácie. Zmluva o
výstavbe a budúcej nájomnej zmluve by
mala byť podpísaná do 30. novembra
tohto roka, inak uznesenie, ktoré schváli-
li poslanci, stratí platnosť.
Pripomeňme, že poslanci mestského
zastupiteľstva pred časom rozhodli o pre-
daji pozemkov spoločnosti Henbury
Development za takmer 281 miliónov
korún, ktorá tam chce vybudovať multi-
funkčné rezidenčné centrum a nábrežnú
promenádu, ktorú po kolaudácii odovzdá
mestu. Juraj Handzo

Narastajúci

počet áut 

spôsobuje

meškanie MHD
BRATISLAVA
Počas rannej, resp. popoludňajšej dop-
ravnej špičky výrazne narastá percen-
to jázd vozidiel mestskej hromadnej
dopravy so zmeškaním voči cestovné-
mu poriadku, pričom meškanie sa
pohybuje v rozpätí od 5 do 30 minút.
Podľa poznatkov Dopravného podniku
Bratislava sa najväčšie meškania počas
rannej špičky v súčasnosti týkajú liniek,
ktoré prichádzajú zo západnej časti
mesta najmä po Lamačskej ceste, praž-
skej, Mlynskej doline a Karloveskej
ulici. Meškania sú počas týždňa rôzne a
pohybujú sa od piatich až po desiatky
minút. Dopravný podnik sa ich snaží
sanovať tým, že vypravuje ďalšie vozid-
lá. Celkove však napriek negatívam
vyplývajúcim z meškaní počas rannej
špičky vyhodnotenie jedného celého dňa
ukázalo, že vyše 95 percent spojov išlo v
predpísanej tolerancii voči cestovnému
poriadku (do 3 minút). 
Z analýz Dopravného podniku Bratislava
vyplýva, že dopravná situácia v meste sa
neustále zhoršuje, čo spôsobuje niekoľko
faktorov. Okrem prudkého obmedzenia
výkonov mestskej hromadnej dopravy v
rokoch 1990 - 1995, ktoré viedlo k jej
dodnes pretrvávajúcej preťaženosti, je to
predovšetkým prudký nárast individuál-
nej automobilovej dopravy. Svoju úlohu
okrem iného zohráva aj nedostatok
finančných prostriedkov na základnú
údržbu a rozvoj cestnej siete mesta a
siete električkových a trolejbusových
tratí, ako aj na obnovu a modernizáciu
vozidiel mestskej hromadnej dopravy. 
K zlepeniu súčasnej situácie by mohli
prispieť najmä opatrenia, ktoré zabezpe-
čia skrátenie cestovných dôb a tým aj
zvýšenie obežných rýchlostí jednotli-
vých liniek mestskej hromadnej dopravy.
Základným predpokladom je vytvorenie
ďalších podmienok pre preferenciu mest-
skej hromadnej dopravy, predovšetkým
koľajovej, na svetelne riadených križo-
vatkách a prejazdoch automobilov cez
električkové trate, ale aj autobusovej a
trolejbusovej dopravy na viacpruhových
komunikáciách a svetelne riadených kri-
žovatkách. 
Osobitným problémom je nástup žiakov
a študentov na začiatok vyučovania v
jednotlivých školách. V súčasnosti je v
celej Bratislave jednotný čas začiatku
školského vyučovania - o 8.00 h. Pol až
trištvrte hodiny pred začiatkom školské-
ho vyučovania je dopravná špička mimo-
riadne ostrá. Analýzy dopravného podni-
ku naznačujú, že rozloženie začiatkov
školského vyučovania by prinieslo aj
skvalitnenie nielen MHD, ale aj celkovej
dopravy na území mesta - stačil by posun
začiatku vyučovania o 15 minút aspoň na
stredných školách. (juh)

Na slávnostnom odhalení studne bola aj dcéra jedného z mužov, ktorí tu pred 80 rokmi zahynul. FOTO - Filip Malý

STARÉ MESTO
Stredovekú studňu odhalili minulý
týždeň na Župnom námestí pri Kosto-
le Svätej Trojice. Počas obnovy námes-
tia ju náhodne našli robotníci v apríli
tohto roka. Dno je v hĺbke 14 metrov a
voda je hlboká asi sedem metrov.
Na slávnostnom odhalení sa zúčastnila aj
86-ročná Bratislavčanka, ktorej otec v
tejto studni tragicky zahynul v roku
1926. „Nech je vyjadrením vďaky všet-
kým, ktorí pri práci v našom meste polo-
žili svoj život. Prial som si zároveň, aby
sa opäť stala miestom stretnutí a príjem-
ných posedení,“ povedal pri tejto príleži-
tosti bratislavský primátor Andrej Ďur-
kovský.
Studňu najskôr architektonicky upravili a
nainštalovali do nej vnútorné osvetlenie,

ktoré je pod hladinou. Podľa Jozefa
Baranca z Dopravného podniku Bratisla-
va, ktorý bol investorom stavby, prie-
skum v nej robili najskôr potápači, ktorí
zisťovali stav muriva a do prác sa zapoji-
li aj horolezci - špecialisti na opravu hra-
dieb. Po spevnení obvodových stien bolo
osadené denné a nočné osvetlenie, sklá a
vonkajší kameň. Celkové náklady na
stavbu boli podľa J. Baranca približne
1,75 milióna korún. 
Sprístupnená studňa je podľa architekta
Ľudovíta Urbana riešená ako komunika-
tívny prvok v rámci pešej zóny a je
umiestnená v rade lavičiek a v stromora-
dí. Na jej vrchu je kamenný sedák z leš-
tenej žuly, takže slúži aj ako lavička.
Významnú úlohu hrajú nielen počas den-
ného svetla sklené doplnky studne, ktoré

odrážajú alebo absorbujú slnečné lúče.
Studňa je prekrytá bezpečnostným sklom
hrubým tri centimetre, pod ktorým je na
úrovni chodníka zabudovaná aj poistná
mreža. Zvukový kontakt so studňou
umožňuje otvor v skle, ktorý slúži aj na
vetranie vzhľadom na jej vysokú
vlhkosť. Kamenná studňa má špeciálne
osvetlenie a podsvietenie je nastavené na
režim, ktorý v priebehu asi 25 minút
mení farby od základnej zlatej po medo-
vú farbu. Večerné nasvietenie sa začína
spolu so zažatím verejného osvetlenia.   
Studňa stála na niekdajšom predmestí
Svätého Michala v blízkosti rovnomer-
ného kostola, vedľa cesty vedúcej do
vinohradov. Svojmu účelu slúžila až do
konca 19. storočia, keď sa začala budo-
vať v meste vodovodná sieť. (rob)

Nová studňa oživila vzhľad pešej zóny

Súťaž o pozemky v Petržalke sa zopakuje
Výberová komisia ukončila ponukové
konanie na predaj lukratívneho tak-
mer desaťhektárového pozemku v
Petržalke na území ohraničenom Sta-
rým mostom, Kočánkovou, Klokočo-
vou a Einsteinovou ulicou. O dôvo-
doch tohto rozhodnutia a o tom, aký
bude ďalší postup, sme sa pozhovárali
s riaditeľkou magistrátu Bratislavy
Annou PAVLOVIČOVOU.
- Ponukové konanie sa uskutočnilo štan-
dardným spôsobom, aj keď s upozorne-
ním, že nejde o verejnú obchodnú súťaž.
Pod pojmom štandardný spôsob mám na
mysli splnenie podmienky týkajúcej sa
označenia obálky s ponukou. Jeden zo
štyroch účastníkov ponukového konania
dodal ponuku v obálke predpísaným spô-
sobom, avšak navyše opatrenú sprievod-

ným listom, ktorý podateľňa magistrátu
podľa predpisov označila prezenčnou
pečiatkou, teda pečiatka sa nedostala na
obálku. Aby sa predišlo možným špeku-
láciám a podozreniam z manipulácie s
touto obálkou, poslanci mestského zastu-
piteľstva rozhodli o nevyhodnotení
ponukového konania a vrátili ho na rieše-
nie výberovej komisii.
Výberová komisia zasadala tento týž-
deň v pondelok, aký je výsledok jej
rokovania?
- Keďže mestské zastupiteľstvo o ponu-
kovom konaní nerozhodlo a poverilo
výberovú komisiu, aby stanovila ďalší
postup, komisia prijala rozhodnutie

ukončiť ponukové konanie a vrátiť
finančnú zábezpeku účastníkom ponuko-
vého konania. Zároveň komisia rozhodla
aj o vrátení neporušených obálok s ponu-
kami jednotlivým účastníkom ponukové-
ho konania.
Aký bude ďalší postup pri predaji
týchto lukratívnych pozemkov, o ktoré
sa zaujímajú viacerí veľkí investori?
- Výberová komisia rozhodla o vyhláse-
ní nového ponukového konania dňa 10.
októbra 2006, pričom podmienky sú rov-
naké ako pri pôvodnom ponukovom
konaní. Nové ponukové konanie bude
ukončené 24. októbra 2006 o 13. hodine
a jeho výsledky budú predložené na
rokovanie mestského zastupiteľstva o
dva dni neskôr, teda 26. októbra.

Zhováral sa Juraj Handzo
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Nastáva čas 
psychologických
štúdií
Celkom rozumiem mimovládnym orga-
nizáciám, keď hádžu hrach na stenu,
lebo odjakživa mám toto nutkanie,
možno pod vplyvom antického porekad-
la, že kvapka svojou vytrvalosťou
kameň rozruší.
S rovnakou zanovitosťou sa obraciam
pred každými voľbami na ľudí okolo seba
(čitateľov i počúvajúcich), aby zvážili,
koho chcú voliť. Aby hľadali osobnosti a
nepodliehali straníckym psychomasá-
žam, lebo napokon žiadna strana nie je
viac ako záujmové združenie, charakte-
rom nie nepodobné bývalej jedinej štáto-
strane. Nastal teda čas psychologických
štúdií - ak chceme, aby sa zachovalo
dobré a aby nedobré nahradilo čosi lep-
šie. A nemusia to byť štúdie hlboko
vedecky fundované, stačí malé porovna-
nie z praktického života. 
Našťastie, máme tu novú vládnu zostavu
a tá nám po svojom nástupe k moci jasne
rozpráva o rozdieloch medzi deklarácia-
mi a činmi. Kto neveril pred voľbami, že
zbohatlíci budú aj napriek ľudovým
heslám po voľbách preferovať zbohatlí-
kov, nech sa pozrie na to, ako vyzerá
takzvaná milionárska daň - nepostihuje
zbohatlíkov, ale jednoduchých živnostní-
kov, ktorí aj tak majú čo robiť, aby preži-
li. Nech si uvedomí, že táto ľudová vláda
pripravila zákon, ktorý vytláča malých
akcionárov nielen z možnosti rozhodovať
o svojich akciách (to už dávno nemajú)
ale aj z práva vlastniť. Ak sa vám takáto
ľudová politika páči, voľte zástupcov
týchto strán, aby už nemusela Bratislava
znášať bremeno najprosperujúcejšieho
regiónu na Slovensku.
Sledujte, skrátka, čo hovoria a čo robia.
Je na to známe pravidlo: Nikdy sa nepo-
zeraj na ruku, ktorou kúzelník predvádza
trik. Tá odvádza pozornosť a trik v sku-
točnosti robí ruka druhá. Apropos, trik
po anglicky znamená len švindeľ.
Tiež svedomito sledujte slovník vašich
kandidátov a ich kumpánov. Rozmohlo sa
totiž medzi našimi politikmi používať vý-
razy, ktoré nie sú už ani nemiestne, ale vy-
ložene chrapúnske. Niekoľko minister-
ských poradcov nimi zaplavuje už aj inter-
net a tešia sa zo svojej originality. Ale my
nepotrebujeme mať v konšelských radách
grobianov, lebo od grobianstva slovného k
chrapúnstvu činnému je len krok. 
Buďme chvíľu psychológmi a sociológ-
mi. Chvíľa má cenu štyroch rokov a viac.

Gustav Bartovic

Štyria kandidáti

na primátora

sú neznámi
BRATISLAVA
V čase uzávierky našich novín boli
známe iba tri mená zo siedmich kandi-
dátov na primátorské kreslo. 
Okrem Andreja Ďurkovského (SDKÚ-
DS, KDH) to sú Monika Flašíková-
Beňová (SMER-SD, ĽS-HZDS, SMK,
SF, SZ) a kandidát postkomunistickej
strany Úsvit Rudolf Martančík. 
Mená ďalších štyroch uchádzačov ako i
strany, ktoré ich nominujú, odmietla
zapisovateľka bratislavskej mestskej
volebnej komisie Anna Hajdúchová
uviesť pred prvým zasadaním mestskej
volebnej komisie, ktoré bude vo štvrtok
12. októbra. (gub)

Kandiduje

väčšina terajších

starostov 
BRATISLAVA
S troma výnimkami - v Jarovciach,
Petržalke a Podunajských Biskupiciach
- prejavili všetci starostovia mestských
častí záujem o opätovné zvolenie.

~     ~     ~
STARÉ MESTO: kandidujú Peter Čier-
nik (KDH, SMK, SZ),  Andrej Petrek
(SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZS), Marta
Černá (Nezávislé fórum), Martin Borguľa
(Smer-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF), Andrej
Trnovec (SĽS) a nezávislí kandidáti Vladi-
mír Mikuš a Jozef Andriskin.
KARLOVA VES: kandidujú Bystrík
Hollý (SKDÚ-DS, KDH), Iveta Hanulíko-
vá (Smer-SD, ĽS-HZDS, SNS), Vladimír
Dzjuban (SZ, PS) a nezávislý Ján Soukup.
DÚBRAVKA: kandidujú Peter Polák
(SDKÚ-DS), Ľubica Navrátilová (Nezá-
vislé fórum) a nezávislí Alena Tobiašová,
Janka Mahďáková a Ján Sandtner.
DEVÍNSKA NOVÁ VES: kandidujú
Vladimír Mráz (Nezávislé fórum), Jozef
Molnár (Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS,
DSS), Peter Rajkovič (KDH, OKS) a
nezávislá Drahomíra Ludvigová.
VAJNORY: kandidujú Anna Zemanová
(DÚS, DSS, OKS, SZS), Ján Panák
(Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS, SZ) a Ján
Mrva (SDKÚ-DS).
RUŽINOV: kandidujú Pavol Kubovič
(SDKÚ-DS, KDH), Slavomír Drozd
(SMER-SD, SMK-MKP, ĽS-HZDS,
SF), Ladislav Kozmon (SDĽ), Jaroslav
Nahalka (SĽS) a nezávislí Ján Vojtek a
Ivan Beňo.
NOVÉ MESTO: kandidujú dvaja nezá-
vislí - Richard Frimmel a Róbert Beňo.
ČUNOVO: kandidujú Alžbeta Broszová
(KDH) a nezávislá Gabriela Ferenčáková.
DEVÍN: kandidujú Jozef Paczelt
(SDKÚ-DS, OKS), Jozef Vončina ako
nezávislý, Ľubica Kolková (KDH, SZS,
PS), Juraj Šterbatý (SMER-SD, ĽS-
HZDS, SNS, SF, SZ).
RUSOVCE: kandidujú ako nezávislí Eva
Papánková, Dušan Antoš, Peter Kršiak a
Michal Tulek, Ladislav Bizík (HZD), Ró-
bert Kalmár (SF), Gabriel Karácsony (ĽB).
RAČA: kandidujú  Jozef Házy (Nezávislé
fórum), Ján Zvonár (SMER-SD, SNS, SF,
ĽS-HZDS, SZ), Roman Žitný (SDKÚ-
DS) a siedmi nezávislí - Radomír Vajan-
ský, Milan Gschweng, František Turák,
Pavol Bielik, Marián Polák, Marián
Čuhák a Milena Čeganová.
VRAKUŇA: kandiduje Ľudmila Lacko-
vá (Smer-SD, SMK-MKP, ĽS-HZDS, SF)
a Ladislav Fatura ako nezávislý.
ZÁHORSKÁ BYSTRICA: záujem ma-
jú traja kandidáti, ich mená však zapiso-
vateľka volebnej komisie Lídia Abíková
odmietla uviesť až do zasadnutia komisie.
LAMAČ: kandidujú Peter Šramko
(KDH, DSS, OKS, SZS), Oľga Keltošo-
vá (SDKÚ-DS, SMER-SD, SNS) a Juraj
Pravda (SF).
PETRŽALKA: kandidujú Milan Ftáčnik
(SMER-SD), Jaroslav Pokorný (PS, SZ),
Dušan Sysel (JS), Michal Laššák (SĽS),
Ladislav Snopko (SDKÚ-DS-KDH),
Peter Majchrák (ĽS), Branislav Hochel
(DSS, OL) a nezávislí Peter Matúška,
Anton Šafárik a Tatiana Mikušová.
JAROVCE: kandidujú Hilda Mittertacho-
vá (SDKÚ-DS, KDH) a nezávislí Klára
Wolfová, Ladislav Halás a Pavel Škodler.
PODUNAJSKÉ BISKUPICE: kandi-
duje František Dej (SMER-SD, ĽS-
HZDS), Herman Arvay (ĽB), Jarmila
Ferančíková (SNS, SF), Ján Duranský
(SDKÚ-DS, KDH) a nezávislí Alžbeta
Ožvaldová, Viera Jílková, Jozef Tóth a
Imrich Nagy. (gub)

BRATISLAVA
Z programu priorít a rozvoja mesta
Bratislavy na roky 2004 až 2006, ktorý
obsahuje 69 konkrétnych úloh, sa dote-
raz bratislavskej samospráve podarilo
splniť 40 položiek, ďalších deväť
ukončí do konca tohto roka. 
Program priorít a rozvoja mesta schválilo
mestské zastupiteľstvo v októbri 2003.
Bratislava tak prvý raz od roku 1990
dostala program svojho rozvoja na dlhšie
ako jednoročné obdobie, čo umožnilo
efektívnejšie plánovanie investičných
projektov financovaných z rozpočtu a
úverových zdrojov. V programe je doved-
na 69 úloh v hodnote 8,7 miliardy korún,
z toho vyše päť miliárd korún bolo urče-
ných do stavieb dopravnej a technickej
infraštruktúry. Úver, ktoré si mesto zobra-
lo v decembri 2004 od Dexia banky, sa na
krytí týchto výdavkov podieľal sumou
3,2 miliardy korún. Z celkového počtu 69

úloh sa ďalej pracuje na 21 projektoch,
osem sa napokon nebude realizovať,
najmä pre zložitý stav vlastníckych
pomerov, mimoriadnu finančnú nároč-
nosť alebo pre nároky reštituentov. Také-
to problémy sú napríklad v prípade zá-
meru prepojenia Koliby cez Vlársku ulicu
a predĺženia Tomášikovej ulice.
V rokoch 2004 - 2006 bratislavská samo-
správa začala obnovu území a objektov,
ktoré boli v havarijnom stave alebo
nespĺňali technické a estetické parametre.
Medzi tieto projekty patrí vybudovanie
Mosta Apollo, nákup moderných pro-
striedkov mestskej hromadnej dopravy,
zlepšenie sociálnych podmienok zamest-
nancov Dopravného podniku Bratislava,
úpravy a rozširovanie komunikácií, urba-
nizácia viacerých mestských verejných
priestorov či obnova zariadení pre voľný
čas, ako napríklad zoologická záhrada a
Železná studienka. 

Finančne a významovo najdôležitejší
projekt v Bratislave, ktorým je nosný sys-
tém mestskej hromadnej dopravy v úseku
Janíkov dvor - Šafárikovo námestie, sa
podarilo dostať len do úvodnej fázy spra-
covaním správy o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie. Stanovisko minis-
terstva životného prostredia, nevyhnutné
na ďalšie pokračovanie projektu, mesto
získalo až 18. augusta tohto roka. Závery
a odporúčania uvedené v ministerskom
stanovisku umožňujú mestu Bratislava
pokračovať v ďalšej etape - príprave na
výber dodávateľa projektovej dokumen-
tácie. Stavba sa začne v druhej polovici
roku 2007.
Úverové prostriedky na financovanie
programu rozvoja mesta sa doteraz vyčer-
pali na 60 percent. Spôsob a formy čerpa-
nia zvyšných prostriedkov z úveru stano-
ví nové mestské zastupiteľstvo po komu-
nálnych voľbách. (juh)

Bratislavská samospráva splnila veľkú

väčšinu programu priorít rozvoja mesta

BRATISLAVA
V programe priorít a rozvoja mesta,
ktorý mestskí poslanci schválili v roku
2003, dominujú dopravné stavby. Via-
ceré z nich sa medzitým už dokončili,
na niektorých sa ďalej pracuje.
Medzi úspešne splnenými úlohami z pro-
gramu rozvoja a priorít mesta možno
spomenúť napríklad rozšírenie komuni-
kácie na Nábreží arm. gen. L. Svobodu v
oboch smeroch. Začali sa tiež práce na
projekte preferencie mestskej hromadnej
dopravy na vybraných riadených križo-
vatkách na troch kľúčových mestských
radiálach, po ktorých premáva električ-
ková doprava. Ako prvá prišla na rad
Karloveská radiála, kde bola vlani upra-
vená križovatka a svetelná signalizácia
na križovatke ulíc Sch. Trnavského -
Harmincova a rozšírenie Harmincovej
ulice na štyri pruhy. Boli tiež dokončené
dve cestsné svetelné signalizáci na križo-
vatkách Rigeleho ulica - Rázusovo
nábrežie a Botanická ulica - Internát
Družba. Definitívne ukončenie úprav v
rámci projektu preferencie mestskej hro-
madnej dopravy na spomenutých radiá-
lach sa predpokladá v roku 2009.
V rokoch 2002 až 2005 sa prebudovala
Galvaniho ulica, z ktorej vznikla štvor-
prúdová rýchlostná komunikácia tvoriaca
spojnicu medzi Rožňavskou a Ivanskou
cestou. Náklady na jej prestavbu predsta-
vovali 230 miliónov korún. Pribudli tiež
nové cestné svetelné signalizácie na kri-
žovatkách Slovnaftská - Komárňanská,
Gagarinova - Nevädzova - Seberíniho -
Obilná, ešte v tomto roku má byť dokon-
čená svetelná signalizácia na križovatke
ulíc Trenčianska - Miletičova. Pokročil aj
projekt televízneho dohľadu križovatiek:
kamery boli osadené na križovatkách

Mlynské Nivy - Košická, Košická - Prie-
vozská, Most Apollo, Gagarinova - Diaľ-
nica D1, Račianske mýto, Rožňavská -
Vajnorská. Ešte v tomto roku budú osade-
né kamery na križovatkách Račianska -
Jarošova a Nový most - Nábrežie.
Na cyklotrasy bolo vyčlenených 16,2
milióna korún. Vybudovali sa cyklotrasy
pozdĺž Malého Dunaja v úseku od Dvoj-
krížnej po Gagarinovu ulicu, v novembri
tohto roka bude ukončené aj pokračova-
nie cyklotrasy od Gagarinovej po Slov-
naftskú. Zatiaľ čo v roku 2003 bolo v
Bratislave 32 kilometrov hlavných a 20
kilometrov vedľajších cyklistických trás,
dnes ich je už 85 kilometrov.
Značné prostriedky sa investovali do
mestskej hromadnej dopravy. Okrem
technologických stavieb bola dokončená
trolejbusová trať na Dlhé diely, kde boli

nasadené duobusy - trolejbusy, ktoré v
časti, kde nie je vybudované trolejové
vedenie, jazdia ako autobusy. Jednou z
kľúčových dopravných stavieb uplynu-
lých dvoch rokov bola kompletná rekon-
štrukcia električkovej radiály od tunela
až po Floriánske námestie. Súčasťou pro-
jektu bolo aj skvalitnenie architektúry a
humanizácia verejných priestorov v tejto
časti mesta, čím vznikla nová atraktívna
pešia zóna. Na túto stavbu mesto vyčle-
nilo 325 miliónov korún.
Okrem toho vyčlenilo prostriedky na
modernizáciu vozidiel mestskej hromad-
nej dopravy a nákup nových vozidiel -
okrem spomenutých duobusov (zatiaľ je
zakúpených šesť kusov, vyčlenených ja
na ne spolu 105 miliónov) kúpilo 22 ku-
sov veľkokapacitných vozidiel Solaris za
203,5 milióna korún. (juh)

Najviac sa vybudovalo v oblasti dopravy

Nezabudlo sa ani na obnovu pamiatok
BRATISLAVA
V rámci programu priorít a rozvoja
mesta bratislavská samospráva v
uplynulých rokoch zabezpečila obno-
vu, rekonštrukciu alebo revitalizáciu
viacerých objektov a zariadení slúžia-
cich verejnosti.
Okrem rekonštrukcie Apponyiho paláca
a Starej radnice, ktorá stále pokračuje,
mesto obnovilo kostol klarisiek, ktorý
slúži na kultúrno-spoločenské podujatia.
Príprava stavby sa začala v roku 2004 s
plánovaným dokončením v roku 2006.
Ďalším významným krokom bola revita-
lizácia Železnej studienky, ktorej súčas-

ťou bolo opätovné spojazdnenie lanovky
na Kolibu, oprava Cesty mládeže (obe
tieto stavby boli ukončené v septembri
minulého roku), rekonštrukcia výletné-
ho areálu Partizánska lúka, ktorý bol
odovzdaný verejnosti 8. júla tohto roka,
a otvorenie náučného chodníka v sep-
tembri tohto roka. 
Zoologická záhrada sa dočkala vybudo-
vania nového chovného zariadenia pre
mačkovité šelmy. Zariadenie s náklad-
mi takmer 50 miliónov korún v dolnej
časti areálu bolo dokončené v tomto
roku. 
V druhej polovici októbra bude ukonče-

ná revitalizácia bývalej Vodnej prieko-
py, ktorá sa premení na atraktívnu pešiu
zónu s modernou čitárňou U Červeného
raka. V apríli tohto roka bola obnovená
prvá miestnosť lekárne Červený rak na
Michalskej ulici, ktorá je ojedinelou far-
maceutickou expozíciou. 
Mesto nezabudlo ani na deti a mládež -
okrem areálu na Partizánskej lúke
zabezpečilo v priestore medzi jazerom
Veľký Draždiak, objektom súkromnej
vysokej školy a Chorvátskym ramenom
na ploche takmer 1500 štvorcových
metrov výstavbu nového detského areá-
lu. (juh)

Najväčšou dopravnou stavbou v meste bol Mosta Apollo. FOTO - Oto Limpus
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V Avione otvoria

osem nových 

obchodov
RUŽINOV
Už o niekoľko dní, 26. októbra, otvoria
v novej časti nákupného centra Avion
Shopping Park osem nových obcho-
dov so svetovou módou a hračkami.
Verejnosti budú prístupné všetky vonkaj-
šie priestory, časť podzemnej garáže a
časť nových interiérov. Dostavba ako
taká sa tým nekončí, na jar budúceho
roku majú byť dokončené a slávnostne
odovzdané aj ostatné nové obchody. Po
dostavbe druhej časti Avionu sa súčasná
obchodná pasáž rozšíri o 18-tisíc štvorco-
vých metrov nových priestorov a celková
plocha Avion Shopping Parku sa zvýši na
66-tisíc štvorcových metrov. Okrem toho
bude pre zákazníkov k dispozícii 620 par-
kovacích miest v novej podzemnej parko-
vacej garáži, takže celkovo bude v Avio-
ne 3200 bezplatných parkovacích miest,
čo predstavuje najväčšiu parkovaciu
kapacitu na Slovensku. 
Architektonický návrh vychádzal z naj-
novších poznatkov z tvorby podobných
nákupných centier vo svete a je založený
na spojení princípov organickej architek-
túry a konštruktivizmu v pôdorysnom i
priestorovom usporiadaní. Exteriér zauj-
me nielen kombináciou hliníka, skla a
fínskej borovice, ale aj kvapkovitými
svetlíkmi jedinečného a architektonicky
zaujímavého tvaru.
Pre zákazníkov bude najzaujímavejšie, že
do marca 2007 bude v Avione otvorených
45 nových obchodov prevažne medziná-
rodných značiek odevov a obuvi za prija-
teľné ceny. V Avione tým vznikne jedi-
nečná kombinácia svetových módnych
značiek, z ktorých niektoré budú mať na
Slovensku svoju premiéru - H&M,
Peek&Cloppenburg, Orsay, Marks&Spen-
cer, Pimkie, Promod, Next, S. Oliver, Se-
phora, Esprit, Cropp Town, Calliope, Time
Out, Salamander a iné. Chýbať nebudú ani
nové kaviarne. 
Avion sa tak stane najväčším obchodným
centrom na Slovensku s celkovou prena-
jímateľnou plochou 65 000  štvorcový-
chmetrov. (juh)

Pripravujú

pomník 

M. R. Štefánikovi
STARÉ MESTO
Bratislavská samospráva pokračuje v
prípravách na vybudovanie monu-
mentálneho pomníka Milanovi Rasti-
slavovi Štefánikovi v podobe repliky
sochy od sochára Bohumila Kafku.
Základný kameň pomníka M. R. Štefáni-
ka bol položený v priestore budúceho
námestia na nábreží Dunaja pred novo-
stavbou Slovenského národného divadla
ešte 4. mája 2004. Medzitým už bola
vyhotovená negatívna forma na sochu
generála M. R. Štefánika a následne po
nej bol vyhotovený pracovný odliatok
sochy vysoký 230 centimetrov. Odliatok
bol odovzdaný výtvarníkom, aby na jeho
základe zhotovili definitívnu podobu
sochy vysokej 7,5 metra.
Bronzová socha M. R. Štefánika v letec-
kej uniforme stála pôvodne od roku 1938
na dnešnom Námestí Ľ. Štúra. Pred ňou
tu bola socha Márie Terézie, ktorú českí
vojaci po vzniku Československa zničili.
Podobná osud neskôr postihol aj Kafko-
vu sochu Štefánika, ktorú po nástupe ko-
munistov k moci začiatkom 50. rokov
rozrezali a roztavili. (juh)

Projekt Panorama City počíta s výstavbou

dvoch mrakodrapov vysokých 135 metrov
BRATISLAVA
V zóne Pribinova vyrastú dve najvyššie
budovy na území bývalého Českoslo-
venska. Veže s výškou 135 metrov
budú súčasťou projektu Panorama
City, na ktorom už v roku 2006 začne
pracovať spoločnosť J&T Real Estate. 
,,Tento projekt bude súčasťou zámeru
rozšíriť súčasné centrum Bratislavy, resp.
vybudovať nové centrá v blízkosti Duna-
ja. Bude logicky nadväzovať na súčasnú
výstavbu v tejto oblasti i na projekty ktoré
sú vo fáze výstavby, ako Eurovea, budo-
va Národného divadla či Tower 115,“
vysvetlil Peter Korbačka, predseda pred-
stavenstva J&T Real Estate.
Panorama City bude polyfunkčný pro-
jekt, ktorého súčasťou budú exkluzívne
byty, kancelárske priestory, štvorhviez-

dičkový hotel, terasa a námestie lemova-
né terasou s reštauráciami, kaviarňami,
ale aj park so zelenými plochami a množ-
stvom zelene. 
Šieste až tridsiate deviate nadzemné pod-
lažie ponúkne exkluzívne bývanie vo
vežových domoch s vlastnou identitou a
veľkolepým výhľadom. Byty sú pritom
navrhované tak, že zaujímavé výhľady na
panorámu mesta sú zabezpečené už od
deviateho podlažia z každého z nich. Jed-
notlivé obytné veže budú pozostávať z
bytov rôznych veľkostných kategórií. 
Kancelárie najvyššieho štandardu budú
umiestnené v druhom až piatom nadzem-
nom podlaží. Môžu byť riešené ako veľ-
koplošné priestory alebo ako samostatné
miestnosti. Obchody a služby sú situova-
né do priestorov prízemia a prvého

poschodia. V severnej časti zástavby má
byť obchodná pasáž. Celé obchodné cen-
trum bude vytvárať eliptické námestie s
viacerými terasami reštaurácií a kaviarní.
Tvar elipsy bude zdôraznený galériou,
ktorá bude spájať premosteniami jednot-
livé nadzemné časti objektov
Na západnom okraji zóny v úplnom cen-
tre eliptického námestia bude umiestnený
spomenutý štvorhviezdičkový hotel, kto-
rého súčasťou bude reštaurácia, kaviareň,
zasadačky a biznis centrum. Na najvyš-
šom podlaží v hrote trojuholníkovej veže
by mal byť elegantný bar. 
V rámci projektu bude vysadených spolu
asi 50 nových stromov a v rámci sadov-
níckych úprav sa na ploche vyše 3700
štvorcových metrov zasadí zeleň. (juh)

VIZUALIZÁCIA - J&T Real Estate

STARÉ MESTO
Už nasledujúci pondelok uzavrie
výberová komisia príjem prihlášok
na mestské Vianočné trhy na Hlav-
nom a Františkánskom námestí, a
následne rozhodne ako budú predaj-
covia rozmiestnení.
Samotné trhy budú od 24. novembra do
23. decembra. K dispozícii sú miesta pre
106 stánkov, z ktorých približne jednu
tretinu by mali tvoriť stánky s občerstve-
ním. Štatút trhov umožňuje ponúkať
okrem darčekov a občerstvenia aj predaj
rýb a živých stromčekov, ako aj iné

komodity (pečené gaštany, zemiaky,
pukance, imelo a podobne). Za tento
tovar budú najnižšie nájomné sadzby -
200 korún za deň, respektíve za stánky
predávajúce ryby a stromčeky 500
korún. 
Magistrát sa tak zrejme snaží reagovať
na požiadavky verejnosti, ktorá aj v
našej ankete vyjadrila záujem o pestrej-
šie zloženie sortimentu, a tým aj zvýraz-
nenie predvianočnej atmosféry. Návrh
preferovať stánky, ktoré sa v predchá-
dzajúcej sezóne lepšie prezentovali,
zatiaľ ohlas nenašiel. Ako nás ďalej

informovala hovorkyňa magistrátu Eva
Chudinová, presné rozmiestnenie stán-
kov bude známe až po uzávierke a
vyhodnotení prihlášok. 
Komisia má predbežne záujem reorgani-
zovať ich umiestnenie na Františkán-
skom námestí tak, aby boli otočené
prednou časťou k sebe a vznikla tak ulič-
ka, ktorou bude priestor otvorený aj do
Hlavného námestia. Uviedla tiež, že
výberová komisia bude prísne posudzo-
vať jednotlivé ponuky, či ich sortiment
skutočne zodpovedá stanoveným krité-
riám. (gub) 

Už sa možno hlásiť na Vianočné trhy

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Fax: 02/4591 4046

Zasekli sa vám dvere?

www.ozvucenie.sk

predaj   prenájom   projekty   inštalácie   akustika

profesionálna zvuková technika

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

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)
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Ďakujeme, že

nám nezničíte 

detské ihrisko!
LIST ČITATEĽA
Neďaleko policajnej stanice na Lacho-
vej ulici je detské ihrisko. Donedávna
bolo zdevastované a preto aj málo vy-
užívané. Z iniciatívy mamičiek sa to
však zmenilo. Najmä zásluhou jednej z
nich (K. K.) sa ihrisko stalo jedným z
výhercov dotácie mestskej časti Petr-
žalka určenej na revitalizáciu. 
Mamičky vlastnými silami za spolupráce
vlastných maloletých detí (1,5- až 2,5-roč-
ných) natreli nanovo preliezky i bludisko,
upravili a vyzdobili priľahlé chodníky i
stĺpiky. V spolupráci s mestskou časťou sa
podarilo vymeniť piesok v pieskovisku a
vydezinfikovať bludisko, ktoré si poniek-
torí spoluobčania pomýlili s verejnými
toaletami. Ihrisko sa prebudilo k novému
životu. Z pôvodných 2 až 3 detí týždenne
tu dnes možno vidieť hrať sa 10 - 12 detí
denne a nielen z blízkeho okolia (Lacho-
va, Furdekova či Mlynarovičova ulica),
ale prichádzajú aj rodičia s deťmi z Ges-
sayovej a vzdialenejších ulíc. Správa o
konečne vhodnom priestore na hranie na-
šich najmenších sa rýchlo šíri. 
O to zarážajúcejšie je, že poniektorí obča-
nia si to ešte stále neuvedomili. Už dva dni
po dezinfekcii bolo bludisko opäť znečis-
tené výkalmi. Okrem toho sa priamo me-
dzi preliezkami zjavili psie výkaly, ktoré
mamičky, keďže nechceli, aby ich deti do
nich stúpali, upratali. Žiaľ, ani upozorne-
nie majiteľov štvornohých miláčikov ne-
pomáha a dokonca boli mamičky nevybe-
rane a priam arogantne slovne napadnuté,
keď ich upozornili na tieto síce prirodze-
né, ale nepríjemne zapáchajúce a ne-
vzhľadné výtvory ich psíkov. Ani pohro-
zenie mestskou políciou nepomáha, tá do-
konca na zavolanie ani nepríde.
No je tu ešte jedna vec, graffity - umenie
či vandalizmus? Rozhodne nápisy, ktoré
sa objavili na upravenom bludisku, patria
do druhej kategórie. Aj touto cestou
chceme vyzvať a poprosiť všetkých gra-
fiťákov a sprejerov, aby vynechali uve-
dené ihrisko. Mamičkám a deťom dalo
dosť námahy, aby si priestory upravili a
počarbané steny bludiska nie sú práve
najlepším spôsobom realizácie.
Prosím, skúste si nájsť iné plochy, nenič-
te prácu našich najmenších. Alebo ešte
lepšie, príďte a dohodneme sa na spoloč-
nej výzdobe. Miesto sa určite nájde a aj
vy budete mať lepší pocit. Ďakujeme.

Angelika Švajdlenková, Petržalka

Klub Lúčnica nevyužíva ponúkané šance
Rozkošné a dobré priestory v lukratív-
nom a najcentrovatejšom centre pod
miestnosťami, kde sa rodí zázrak slo-
venského folklóru - to je KLUB LÚČ-
NICA na rohu Štúrovej a Medenej
ulice, miesto nevyužitých šancí.
Reštaurácia je z kategórie cenovo dostup-
ných, jedlá na objednávku nie sú oveľa
drahšie ako menu. Priestory navodzujú
atmosféru intimity od chvíle, keď vojdete.
Nechýba mladícky duch a úsmev - pánska
toaleta je na dverách označená kyjakom,
dámska príhodne metlou. Dva či tri stolí-
ky pri bare oddeľuje od hlavnej miestnos-
ti len oblúk klenby, tretia miestnosť sa dá
od prvých dvoch odseparovať a má aj
vlastný vchod. Otrepané falošné okienka
vyzerajú v tomto prostredí, ktorému
dominuje patinované staré drevo, ako ori-
ginálne, roztrúsené svietidlá miestnosti
pretepľujú. Klub s takouto atmosférou by
si iste ľahko získal početnejšiu stálu klien-
telu, oveľa širšiu, ako je dnešná, čo by
možno mohlo významne zmeniť ekono-
mické kalkulácie zariadenia. Prevažne
mladým, ktorí sem chodia v čase mimo-
obednom, však evidentne neprekáža to, na
čom sme sa my pobavili - aj keď hostina,
o ktorej sme mali predstavy, sa nekonala.
Možno aj preto, že u čašníka prevažovala
vľúdnosť nad profesionalitou, istotne pre
atmosféru pivničky sme s humorom a
úsmevom prešli nedostatky, ktoré by sme
lepším reštauráciám neprepáčili.
Z pomerne skromného jedálneho lístka, v
ktorom teplé i studené predjedlá nahra-
dzuje vlastná kategória „Malé jedlá“, sme
neokoštovali napríklad polievky. Na lístku
sú dve - Čorejova kapustová a Domáca

fazuľová s klobásou - v neskoré popolud-
nie však po víkendovej pauze ešte navare-
né nemali, a hríbikovú, ktorá bola k menu
na obed, už vypredali. Za úsmev stála aj
príhoda s výberom „malých jedál“. Vybra-
li sme si Nosálovu klobásu (trikrát) a
guláš. Kelové guľky s klobásou a cibuľou,
nakladaný Encián a pizza podľa dennej
ponuky neboli - lebo je pondelok. Čašník
sa však vrátil, lebo: „...z malých jedál je
tam všetko, ale tie klobásky máme už len
dve... môže byť ešte jeden guláš?“
S úsmevom sme pristali a ochutnali Guláš
Lúčnica (59 Sk) - bola to len polievka, síce
s výdatným množstvom mäsa a so zemiak-
mi, v riedkej šťave, ale prerážalo polievko-
vé korenie a chute, ktoré sme nevedeli
identifikovať. Lepšie v hodnotení obstála
pečená Nosálova klobása (33 Sk).
Kategórii hlavných jedál chýba hovädzie
mäso, ponúkajú výber hydiny, bravčové-
ho mäsa a z rýb vyprážané filé, bohatší je
výber bezmäsitých jedál, čo asi vyhovuje
tanečníkom súboru. Ochutnali sme Pirohy
bryndzové so smotanou a opekanou sla-
ninkou (89 Sk) a tie si zaslúžili pochvalu.
Aj Zemiaková placka plnená mäsovou
zmesou (89 Sk) patrila k vydarenejším
kúskom návštevy, pikantná zmes nadrob-
no nakrájaného mäsa s kúskami cibule,
rajčín a papriky bola uložená v zemiako-
vej placke, ktorú hodnotiteľ pochválil.
Trochu nižšie sme hodnotili Kurací rezeň
na šampiňónoch (119 Sk) - samotné mäso
s hubami a šťavou bolo chutné, ale nie
výnimočné, skôr lepší štandard. Hodnoti-

teľ vyčítal prílohe, ktorou bola Kari ryža
(30 Sk), nedostatočnú chuť, vôňu a farbu,
ktoré jej malo ono korenie dodať spolu s
názvom. Ďalšie jedlo bolo opäť z bezmä-
sitých - tradičné Halušky s bryndzou (79
Sk). Ocenili sme, že halušky boli očividne
hádzané z lopárika, pritom boli prevažne
drobné a chutné. Smola je, že sme si ani k
jednému z bezmäsitých jedál nemohli
objednať kyslý mliečny nápoj, hoci aj
pirohy aj halušky si ho doslova pýtajú,
jednoducho preto, že v podniku ho
nedržia. Ponúkané sladké mlieko nie je
adekvátna náhrada. No a napokon opäť
trochu úsmevu: piatym jedlom bol Čier-
nohorský rezeň (119 Sk) sprevádzaný
bezchybnými čerstvými zemiakovými
hranolčekmi (25 Sk). Hoci mäsa dali sluš-
nú porciu, s jeho kvalitou to bolo slabšie -
zemiakové cesto, v ktorom bolo obalené,
akosi nedržalo a bolo tenké, teda mäso sa
vysušilo viac, ako má byť. Úsmev prišiel
pri účtovaní tohto jedla - čašník nedonie-
sol objednanú tatársku omáčku a ani nám
nevysvetlil, že nie je. Keď to zistil a mal ju
už na bloku, neúčtoval nám však pohár
sódy v tej istej cene. Aj to napokon dobro-
myseľne vysvetlil.
Vcelku - nasýtili sme sa a aj pobavili, veľ-
kolepé to však nebolo. Priestory by si
zaslúžili viac profesionality od zostavova-
nia jedálneho lístka až po jeho zapĺňanie a
obsluhu. Milá reštaurácia, ktorá by profe-
sionalitou mohla len získať.
Naše hodnotenie:��

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

Pozor na rozúčtovanie nákladov za služby
V oblasti služieb spojených s bývaním
kontroluje Slovenská obchodná inš-
pekcia len správnosť rozúčtovania
úhrad na jednotlivých užívateľov
bytov. Preveruje, či správca domu
dobre rozúčtoval užívateľom bytov
náklady za služby.
Inšpektori to kontrolujú v prípadoch, ak
je medzi správcom domu a užívateľom
bytu uzatvorená zmluva o výkone správy.
Inšpekcia odporúča spotrebiteľom, aby v
prípade podozrenia z nesprávneho vyúč-
tovania najskôr reklamovali u správcu
domu. Až potom, keď správca na rekla-
máciu nereaguje, alebo sa po vybavení
reklamácie cítia poškodení,  by sa mali
obrátiť na SOI. Na vybavenie reklamácie
vyúčtovania sa nevzťahuje 30-dňová
lehota. V podaní je potrebné uviesť struč-
ný popis problému a priložiť kópiu vyúč-
tovania, ktorá nesmie byť staršia ako 2
roky od jej vyhotovenia.
Pri kontrole správnosti vyúčtovania
vychádzajú inšpektori Slovenskej ob-
chodnej inšpekcie zo skutočne vynalo-
žených nákladov na dom, fakturovaných
dodávateľmi. Overujú si správnosť za-

počítaných údajov z príslušných faktúr,
správnosť použitých údajov z prísluš-
ných bytových meradiel a správnosť
fakturovaných cien. Kontrola správnosti
rozúčtovania spočíva v porovnaní účto-
vaných súm za jednotlivé služby uvede-
né vo vyúčtovaní s údajom vypočítaným
inšpektormi SOI, spôsobom dohodnu-
tým v zmluve alebo predpísaným spôso-
bom, a v overení správnosti sumárneho
výsledku vyúčtovania, teda výšky nedo-
platku alebo preplatku. Ak nie je dohod-
nutý, ani predpísaný spôsob vyúčtova-
nia, urobia kontrolu správnosti vy-
účtovania spôsobom, ktorý použil správ-
ca, pričom sa musí použiť rovnaký spô-
sob vyúčtovania pre všetkých užívate-
ľov bytov. 
Podľa zákona o tepelnej energetike, ktorý
je účinný od 1. januára 2005,  odberateľ,
ktorý rozpočítava množstvo dodaného
tepla konečnému spotrebiteľovi - správ-
covi domu, je  povinný využívať na roz-
počítavanie množstva dodaného tepla na

prípravu teplej úžitkovej vody určené
meradlá na meranie pretečeného množ-
stva teplej úžitkovej vody spotrebovanej
konečným spotrebiteľom - ide o bytové
meradlá na teplú úžitkovú vodu. 
Ak konečný spotrebiteľ obstará na svoje
náklady určené meradlo, ktoré okrem
množstva pretečenej teplej vody meria aj
množstvo dodaného tepla na prípravu
teplej vody, účtuje sa dodávka teplej vody
podľa údajov tohto určeného meradla.
Obdobne správca musí pri rozpočítavaní
množstva dodaného tepla na vykurovanie
využívať určené meradlá tepla alebo
pomerové rozdeľovače u konečného
spotrebiteľa - bytové rozdeľovače a
meradlá tepla na vykurovanie.
Ostatné podmienky rozúčtovania doda-
ného tepla a teplej vody sú vecou doho-
dy. Vyhláška  Úradu pre reguláciu sieťo-
vých odvetví, ktorou sa ustanovuje teplo-
ta teplej vody na odbernom mieste, pra-
vidlá rozpočítavania množstva tepla
dodaného na prípravu teplej vody a
množstva dodaného tepla,  je účinná od
1. januára 2006. Uplatní sa  až pri vyúč-
tovaní za rok 2006. Marián Taller

Aj pri obnove

mesta dvakrát

meraj a raz rež
LIST ČITATEĽA
Rodný dom, rodný kraj, rodné mesto -
to sú pre určitú skupinu ľudí kategórie,
ktoré znamenajú veľa. Keďže som ro-
dená Bratislavčanka, pre mňa rodné
mesto a miesta, kde som prežila pekné
obdobie dospievania a neskôr obdobie
pracovnej aktivity, majú osobitnú prí-
chuť. Medzi takéto lokality Bratislavy
zaraďujem aj Šafárikovo námestie.
Práve malú oázu zelene na tomto námes-
tí vnímam osobitne citlivo. Neraz ma
zarazil necitlivý prístup „mestských rad-
ných“ k jeho zeleni. Romantická Kačacia
fontána, ako i fontána pri Bártfayovej
soche Maríny boli neraz namiesto ovla-
žovania okolia a jeho skrášľovania iba
skládkami odpadkov. A práve takéto
malé oázy zelene s umeleckým dotvore-
ním zútulňujú mesto a tvoria jeho kolorit.
Majú svoju históriu, a preto ich treba
ochraňovať a skrášľovať.
Na skrášľovanie však nemáme všetci
rovnaký názor a rovnaký uhol pohľadu.
Pre mňa, ako aj pre značnú časť Brati-
slavčanov bola studenou sprchou správa,
že na ploche zelene Šafárikovho námes-
tia (z ktorého už viackrát dôvodne alebo
bezdôvodne ubrali čo sa len dalo) sa má
postaviť galéria so stálou expozíciou
fotografií Ladislava Bielika. Nuž, proti
expozícii tohto známeho zosnulého
reportéra nič nemám a som za. No s
extra modernými monštruóznymi stav-
bami, hoci aj s vysokou architektonic-
kou hodnotou na romantickom Šafáriko-
vom námestí nesúhlasím a som rozhod-
ne proti. 
Bolo by neodpustiteľným hriechom rea-
lizovať takýto projekt neziskovej organi-
zácie Camera Obskura na Šafárikovom
námestí. Citlivý a na historickú krásu
vnímaví Bratislavčania ešte dodnes
„nerozchodili“ necitlivý zásah prístavby
Slovenskej národnej galérie „veľdiela
Vítkovických železiarní“, ktoré pôsobí
ako päsť na oko v historickom centre
Bratislavy. Výstavba spomenutej galérie
na Šafárikovom námestí by bola ďalším
necitlivým zásahom do lokality starého
mesta. Veď myšlienku stálej galérie foto-
grafa Ladislava Bielika možno realizo-
vať aj inde a možno práve v neďalekom
okolí Šafárikovho námestia. Čo tak v
priestoroch Umeleckej besedy alebo
priamo v priestoroch na Dostojevského
rade, kde Bielik pracoval ako fotorepor-
tér? Na tejto ulici vznikla v roku 1968 aj
jeho svetoznáma fotografia muža s odha-
lenou hruďou pred hlavňou sovietskeho
tanku. Preto apelujem na zodpovedných,
aby sa držali starého múdreho príslovia:
„Dvakrát meraj a raz rež!“

Katarína Tóthová, 
poslankyňa Národnej SR

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
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Digital Park

sa rozrastie

o štyri budovy
PETRŽALKA
Administratívne centrum Digital
Park na Einsteinovej ulici v Petržalke,
ktorého prvá časť sa už stavia, sa v
dohľadnom čase rozrastie o štyri nové
sedempodlažné budovy.
Územie, kde budú stáť nové objekty, je
zo severu ohraničené Einsteinovou uli-
cou, zo západu Panónskou cestou a
mimoúrovňovou križovatkou Panónska
- Einsteinova, na juhu lokalita hraničí so
železničnou traťou. Východnú hranicu
územia tvorí čerpacia stanica pohon-
ných hmôt a rozostavaná stavba objektu
Digital park I - Business Center. Vznik-
ne tu komplex štyroch rovnako vyso-
kých vzájomne prepojených administra-
tívnych budov slúžiacich ako zariadenia
vyššej občianskej vybavenosti.
V objekte majú byť administratívne
priestory, obchodné plochy, stravovacie
zariadenie, hromadné garáže a technic-
ká vybavenosť. Objekty majú mať dve
podzemné spoločné podlažia, sedem
nadzemných podlaží a jedno podlažie
ustúpené po celom obvode budovy.
Krčky prepojujúce objekty budú
šesťpodlažné. V nadzemnej časti objek-
tov majú byť kancelárske plochy, v
časti prvého nadzemného podlažia by
mali byť drobné obchody, stravovacie
zariadenie pre zamestnancov areálu a
lekáreň. Ustúpené ôsme nadzemné pod-
lažie bude čiastočne využité ako kance-
lárie a čiastočne na technologické zaria-
denie.
V podzemných podlažiach majú byť
garáže s parkovacími miestami, tech-
nické a prevádzkové zázemie objektu a
plocha na zásobovanie. Dovedna je pre
areál Digital Park II navrhovaných 810
parkovacích miest. Výstavba druhej
etapy komplexu by sa mala začať na
začiatku roku 2008, jej ukončenie sa
predpokladá na konci roku 2009. (juh)

Reduta má byť

moderným

stánkom kultúry
STARÉ MESTO
S dokončením rekonštrukcie Reduty
sa ráta v roku 2010. Pôvodný návrh jej
obnovy bol rozvrhnutý do piatich etáp
na roky 2003 až 2008. Pre nedostatoč-
ný prísun potrebných financií však do-
šlo zdržaniu.
Rekonštrukcia Reduty prinesie komplex-
nú modernizáciu budovy a výmenu in-
fraštruktúry, ktorá má zabrániť vzniku
havárií. Architektonické riešenie rešpek-
tuje pôvodné kvality historizujúcej
eklektiky - zachované a obnovené budú
uličné fasády vrátane okenných výplní a
štukatérskej výzdoby. Ďalšie sálové a
reprezentačné priestory budú sprístupne-
né verejnosti.
Najviditeľnejšie zmeny budovy, ktorá je
sídlom Slovenskej filharmónie, sa týkajú
nádvoria. To bude mať presklené zastre-
šenie, čím sa vytvorí letná scéna. Má ísť
o neformálny priestor ponúkajúci spek-
trum podujatí rôznych hudobných
žánrov zameraných najmä na mladého
poslucháča. V časti krídla na Palackého
ulici by malo vzniknúť informačné cen-
trum Slovenskej filharmónie s pokladni-
cou na lístky a libressom. V doteraz
nevyužitých priestoroch podkrovia sa
ráta so zázemím pre organizačných pra-
covníkov, čím získajú priestor umeleckí
pracovníci v blízkosti Koncertnej siene.
Nad organom sa vytvorí priestor pre
nahrávacie štúdio a nad Malou sálou zas
skúšobňa pre menšie komorné telesá. K
novinkám dôjde aj pod zemou. Odkryjú
sa zasypané suterény a vyhĺbi sa priestor
pod nádvorím. Tu by mali byť sklady, ale
aj skúšobná sála orchestra so zázemím a
komunikačnými priestormi.
Celkové rozpočtové náklady boli schvále-
né vo výške 712 miliónov korún. O nároč-
nosti rekonštrukcie Reduty svedčia aj
niektoré fakty. Objem budovy je asi 75 000
kubickýchmetrov, čo je zhruba 357 prie-
merných bytov v Petržalke alebo 125 ro-
dinných domov. Stavba má štukovú zlá-
tenú výzdobu so 425 položkami pamiat-
kovo hodnotných častí a detailov v inte-
riéroch a na budove.
V rokoch 2003 až 2006 sa na Redute
robili len záchranné a rekonštrukčné
práce na časti strechy, kde osadili medenú
krytinu. Oprava sa týkala aj časti kamen-
ných prvkov a pripravili sa projekty, inži-
nierska činnosť a vykonala sa štátna ex-
pertíza. Na roky 2007 a 2008 sa koncert-
ná sezóna prispôsobila stavebným prá-
cam posunutím termínov, čo sa dotkne aj
Bratislavských hudobných slávností. V
roku 2008 sa predpokladá dokončenie re-
konštrukcie traktu z Medenej ulice, v
roku 2009 traktu z Palackého a v roku
2010 dokončenie časti na Mostovej ulici
a Koncertnej siene, ako aj celkové odo-
vzdanie stavby. Postup prác bude opäť li-
mitovaný prísunom finančných prostried-
kov z ministerstva kultúry. (rob)
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STARÉ MESTO
Letná otvorená scéna patrí ku koloritu
mnohých väčších miest - v Bratislave
dlho existoval amfiteáter priamo na
Hrade, neskôr jeho funkciu prevzala
otvorená scéna na Búdkovej ceste, v
deväťdesiatych rokoch však začal
postnúť.
Vtedy si objekt prenajala od mesta spoloč-
nosť Debut. Ako vyplýva zo slov jej riadi-
teľa Marcela Šimončiča, v roku 1995 pre-
vzali objekt pre mesto stratový a v tom
čase už takmer v ruinách. S nákladom 19
miliónov korún ho zrenovovali, uskutoč-
nili tam stovky filmových predstavení a
desiatky koncertov. Amfiteáter však v
roku 2003 mestskí poslanci zverili do
správy mestskej časti Staré Mesto s tým,
že zostane zachované jeho poslanie na
kultúrne a spoločenské účely. V máji 2005
vypršala Debutu nájomná zmluva.
Vlani - až v auguste - za asistencie
súkromnej bezpečnostnej služby miestny
úrad Bratislava - Staré Mesto nútil spoloč-

nosť Debut priestor opustiť. Po prvom
pokuse o deložovanie napokon mestská
časť ponechala Debut v areáli, zároveň
však dala amfitáter strážiť. Podľa M.
Šimončiča bol tento pokus staromestskej
samosprávy protiprávny, pretože podľa
zákona, ako ho tlmočili Debutu právnici,
sa zmluva predĺžila automaticky, lebo
mesto ju v termíne nevypovedalo. Magi-
strát sa však údajne k tejto veci nevyjadril.
V polovici novembra z večera na ráno
súkromní strážcovia objekt obsadili a
zákazali pracovníkom firmy Debut vstup
do objektu - jej majetok tam však zostal.
Vedúci právneho oddelenia miestneho
úradu Bratislava - Staré Mesto Marek
Šujan tvrdí, že zmluva o prenájme medzi
magistrátom hlavného mesta a spoločnos-
ťou Debut vypršala 30. mája 2005. Otáz-
ne potom je, prečo nechala staromestská
samospráva Debut usporiadať v amfiteát-
ri koncert a filmové predstavenie ešte v
septembri 2005.
„Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

má amfiteáter len zverený do správy, z
čoho vyplýva, že nemôže s ním nijakým
spôsobom vlastnícky nakladať. Rozhod-
núť o zámene môže len jeho vlastník, kto-
rým je hlavné mesto Bratislava,“ uvádza
M. Šujan a dodáva, že o osude amfiteátra
nie je rozhodnuté. Podľa slov M. Šujana
mala mestská časť Staré Mesto počas svo-
jej správy príjem za prenájom amfiteátra
len tisíc korún ročne. 
M. Šimončič argumentuje tým, že spoloč-
nosť dala mestu oveľa viac zrenovovaním
objektov a že opätovné pustnutie je len
špekuláciou samosprávy, aby sa zničený
areál mohol celkom zlikvidovať a poze-
mok predať v špekulatívnom obchode s
nehnuteľnosťami. 
Spoločnosť Debut podľa M. Šimončiča v
súčasnosti vedie niekoľko súdnych spo-
rov v súvislosti s deložovaním, ktoré
pokladá za protiprávne. Údajne má všetky
svoje tvrdenia o neoprávnenosti vypove-
dania z areálu podložené zmluvami a ďal-
šími dokumentmi. Gustav Bartovic

Amfiteáter na Búdkovej ceste stále pustne,

nemusí vraj vôbec smerovať k zániku

Posledné kultúrne podujatie bolo v amfiteátri vlani v septembri. Odvtedy objekt pustne.... FOTO - Oto Limpus
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� 0905 646 511

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, že 
navrhovateľ Enviro Solutions, s.r.o., Bratislava

predložil zámer 
Úprava odpadov zo zdravotnej

a veterinárnej starostlivosti
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 26. 9.
do 17. 10. 2006 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elektro-
nickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk  /EIA/SEA - Informačný systém
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)  Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť  Ministerstvu
životného prostredia SR, odbor posudzovania vply-
vov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava 1 do 17. 10. 2006.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok v areá-
li nemocnice na Krajinskej ulici, k. ú. a MČ Bratisla-
va - Podunajské Biskupice, územný obvod Bratisla-
va II. Dotknuté územie je ohraničené z východu
Biskupickou ulicou, zo západu Krajinskou ulicou, na
juhu lokalita hraničí s Vetvárskou ulicou a severnú
hranicu dotknutého územia tvorí Oblúková ulica.
Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie
zariadenia na zber a úpravu odpadov zo zdravot-
nej a veterinárnej starostlivosti. Umiestnenie vlast-
ného zariadenia na úpravu odpadov zo zdravotnej
a veterinárnej starostlivosti je plánovaný v areáli
nemocnice v Podunajských Biskupiciach, v súčas-
nosti nevyužívanej budove bývalej práčovne. Prevá-
dzka má byť umiestnená v samostatnej jednopod-
lažnej budove o celkovej výmere 330 m2 , kde má
byť pracovná hala, kancelárie, šatne a sociálne
zariadenia. V prevádzkovej hale má byť umiestne-
ná váha na kontrolu hmotnosti spracovaného
odpadu, vlastné technologické zariadenie a miesto
pre ukladanie plných a prázdnych kontajnerov. Pre-
vádzka má byť vybavená chladiacim zariadením
umožňujúcim uskladniť odpad. 
Predpokladaný termín začatia: 10/2006
Predpokladaný termín ukončenia: 11/2006
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Spoločnosť Bratcarl odmieta informovať,

ako bude vyzerať priestor pred Carltonom
STARÉ MESTO
Akciová spoločnosť Bratcarl, ktorá
vykonáva stavebné úpravy pred hote-
lom Carlton, odmieta informovať
verejnosť, o aké úpravy ide, hoci ide o
exponované verejné priestranstvo a
pozemok patrí mestu. 
Ako sme už informovali, v priebehu
uplynulých týždňov sme sa rôznymi
spôsobmi opakovane pokúšali získať
podrobnosti o vykonávaných zmenách,
podarilo sa nám však zistiť len toľko, že
Eric Assimakopoulos, jeden zo spolu-
majiteľov hotela Carlton, nedal súhlas
na zverejnenie akýchkoľvek informácií.
Spoločnosť Bratcarl nám informácie
odmietla poskytnúť napriek tomu, že
sme sa na jej predstaviteľov obrátili opa-
kovane. 
Podľa nášho dobre informovaného zdro-
ja, ktorý si neželá byť menovaný, má byť
ústredným prvkom nanovo upraveného
priestoru pred hotelom Carlton jedinečne

technicky riešená fontána v hodnote nie-
koľkých miliónov korún, vybavená asi
300 dýzami a farebným osvetlením.
Pôjde údajne o veľkú atrakciu, aká v Bra-
tislave ešte nebola, a jej prezentáciou
chce E. Assimakopoulos Bratislavčanov
„ohúriť“, čomu je prispôsobené aj nača-
sovanie zverejnenia podrobností. Náš
zdroj uviedol, že novo upravený priestor
pred Carltonom bude dokončený a sprí-
stupnený pre verejnosť ešte do konca
tohto roka (pripomeňme, že na tabuli na
stavenisku bol uvedený termín ukonče-
nia 20. október tohto roka).
Iní investori a stavebníci nerobia okolo
svojich aktivít také tajnosti a našej
redakcii bez problémov vopred, resp.
priebežne poskytujú informácie o svo-
jich stavebných aktivitách. S embargom
na informácie, motivovaným úmyslom
investora ohúriť verejnosť, sme sa dote-
raz ešte nestretli.      
O tom, že Bratislavčanom nie je ľaho-

stajný budúci vzhľad časti jedného z naj-
krajších námestí v meste, svedčia aj via-
ceré maily, ktoré dostávame do redakcie
od našich čitateľov. Citovali sme už vyja-
drenie televízneho režiséra Gejzu Ďurja-
ka (nedopatrením sme ho pritom označi-
li za bývalého televízneho režiséra, za čo
sa mu ospravedlňujeme), že Bratislavča-
nia majú nárok na to, aby videli, čo sa má
pred Carltonom postaviť. Verejnosť mala
podľa neho mať možnosť vidieť dopre-
du, čo vyrastie pred Carltonom, ktorý má
250-ročnú históriu. G. Ďurjak upozornil,
že ak sa Bratislavčanom nebude výsle-
dok úprav pred Carltonom páčiť, budú
úplne bezmocní. 
Nezostáva mám nič iné len zopakovať, že
považujeme za veľmi neobvyklé, keď sú
verejnosti odopierané informácie o tom,
ako bude vyzerať exponované verejné
priestranstvo v centre mesta. Postup spo-
ločnosti Bratcarl nemožno hodnotiť inak
ako neštandardný. (juh)

Starosta môže

živnostníkov

pokutovať
PETRŽALKA
Mestská časť Petržalka má nové vše-
obecne záväzné nariadenie, ktoré
určuje pravidlá času predaja v obcho-
doch a prevádzkach služieb na zákla-
de živnostenského podnikania. 
Na základe doterajšieho nariadenia ne-
mohol starosta mestskej časti postihnúť
živnostníka, ktorý nedodržiaval stanove-
né otváracie hodiny či čas prevádzky. Po
novom už bude môcť udeliť na základe
novely zákona o obecnom zriadení sank-
ciu do výšky 200-tisíc korún. Staré naria-
denie neriešilo ani prevádzkový čas von-
kajších sedení v kaviarňach, reštaurá-
ciách či baroch. 
Podľa nového nariadenia sú otváracie a
prevádzkové hodiny pre predajne potra-
vín, priemyselného tovaru a pohostinské
zariadenia stanovené od 6.00 do 21.00 h
počas celého týždňa vrátane víkendu.
Týka sa to aj pohostinských zariadení,
ktoré majú zriadené vonkajšie sedenie.
Sezónne exteriérové sedenie môže povo-
liť na žiadosť podnikateľa starosta mest-
skej časti. Uvedený čas sa týka aj prevá-
dzkovania internetu, videopožičovní, po-
čítačových herní a ostatných služieb.
Naopak, čerpacie stanice, hotely, penzió-
ny, ubytovne a kempingy môžu poskyto-
vať služby zákazníkom nepretržite a pre-
vádzka vo výrobniach je stanovená od
7.00 do 19.00 h.
Výnimky z prevádzkového času môže
dať starosta maximálne na rok a pri orga-
nizovaní neverejnej spoločenskej akcie
(svadba, promócia a pod.) musí prevá-
dzkovateľ požiadať o jej predĺženie naj-
neskôr 7 dní pred konaním akcie. Staros-
ta môže prevádzku aj obmedziť na zákla-
de opodstatnených sťažností občanov na
rušenie nočného pokoja, alebo verejného
poriadku. Kontrolu nad dodržiavaním
nariadenia, ktoré nadobúda účinnosť 13.
októbra, majú zamestnanci mestskej časti
Petržalka a mestská polícia. (rob)

Topole nešíria

alergény, ale

skôr tieň
DÚBRAVKA
Mestskú časť Dúbravka v nasledujú-
cich rokoch čaká v oblasti správy zele-
ne viacero noviniek, bežnou je nová
zmluva na jej údržbu, výnimočnou
bude náprava nevhodne vysadených
stromov a iných väčších drevín.
Ako nás informoval vedúci odboru život-
ného prostredia Ján Cibuľa, ochota oby-
vateľov pred vari tridsiatimi rokmi
pomôcť pri zazelenení nového sídliska
postaveného na planine si stále zasluhuje
uznanie. Na druhej strane priniesli tieto
aktivity v známej akcii Z aj neželané
ovocie. Tým, že stromy vysádzali neod-
borníci, dochádza dnes k nežiaducemu
zatieneniu bytov až do výšky tretieho
poschodia, alebo čo je ešte horšie, môžu
byť ohrozené základy bytových domov.
Ľudia totiž vysádzali stromy príliš blízko
budov a nevedeli reálne odhadnúť, do
akých rozmerov dorastú. Dnes košaté
koruny bránia prístupu slnka do nižšie
situovaných bytov a korene sa tlačia pod
základy. Ján Cibuľa upozorňuje, že túto
hrozbu verejnosť ešte stále vníma ako
menej závažnú, než poletujúce páperie
zo samičích topoľov. „Mylne sa domnie-
vajú, že toto páperie negatívne pôsobí na
alergikov. Nie je to však celkom tak.
Páperie neobsahuje peľ, ale zrelé se-
mienka. Viac škody v skutočnosti narobí
tým, že znečisťuje vonkajšie plochy i
interiéry bytov,“ vysvetľuje J. Cibuľa.
Tomu sa dá predísť hlbokým rezom
samičích topoľov, ktorý obmedzí tvorbu
páperia na 3 až 4 roky.
Aj s touto otázkou sa bude musieť popa-
sovať víťaz súťaže o správcovstvo zelene
v Dúbravke, ktorý vzíde z ponúk poda-
ných do 21. novembra. Jeho povinnos-
ťou bude okrem komplexnej starostlivos-
ti o zeleň aj jarné upratovanie, letná
údržba verejných priestranstiev a komu-
nikácií III. A IV. triedy, starostlivosť o
ihriská a lavičky v parkoch. (gub)

Leandra Astória

Najpredávanejšia kuchyňa v 11tich prevedeniach.
Pri objednávke tejto plánovanej kuchyne zľava -25% vrátane dolpnkov. 
Zľava neplatí na akciový tovar.

Štýlová kuchyňa v prevedení čerešňa, jelša, buk a vanilka patina. 
Pri objednávke tejto plánovanej kuchyne zľava -25% vrátane dolpnkov. 
Zľava neplatí na akciový tovar.

6990,-

Lena blok 195

Cena akciového bloku 195 je bez pracovnej dosky, ktorú je
možné doobjednať. Kuchyňa Lena prevedenie buk + vanilka.
Cena pracovnej dosky Trani light grey dĺžka 135 cm je 1000,- Sk. 
Blok je možne rozšíriť o ďalšie prvky zo systému deco speed.

Bratislava: Ivánska cesta 26 (smer letisko) tel.: 02/4821 1810, Po. – Ne.: 10.00 – 20.00

Pezinok: Štefánikova 6, tel.: 033/641 1200, Tehelná 10, tel.: 033/641 1379, Po. – Pia.: 9.30 – 18.00, So.: 8.330 – 12.00

www.nabytokgalan.sk

-25%

-25%
195 cm

Investor rekonštrukcie priestoru pred hotelom Carlton chce Bratislavčanov údajne prekvapiť. Zatiaľ sa mu však podarilo
niektorých iba nahnevať - jeho neochotu zverejniť budúci vzhľad priestoru vnímajú ako aroganciu. Partia pomocných
robotníkom zo Žiliny zatiaľ vytrhala novú dlažbu a tak sa celé priestranstvo dláždi znova. FOTO - Oto Limpus

Odvezte sa profesionálne

16 661
0903 732 444
0907 732 444



10BRATISLAVSKÉ NOVINY 34/2006

DPB skúša 

nový autobus

Tedom Kronos
BRATISLAVA
V uliciach Bratislavy v týchto dňoch
skúšobne jazdí nový žltý autobus urče-
ný pre cestujúcich mestskej hromad-
nej dopravy. Ide o autobus Tedom
Kronos 123 G českého výrobcu Tedom
z Třebíča s pohonom na zemný plyn. 
Autobus, ktorý vyrábajú v plynovej aj
dieselovej verzii, skúša na podmienky
bratislavských cestujúcich Dopravný
podnik Bratislava. Je vybavený novo vy-
vinutým elektronicky riadeným motorom
na spaľovanie zemného plynu. Tedom
Kronos patrí do série nízkopodlažných
vozidiel bez nástupných schodíkov s
možnosťou naklonenia na zastávkach. Je
vybavený plošinou pre osoby na invalid-
nom vozíku a má aj miesto na pripútanie
vozíka alebo kočíka. Zvonku autobus
chráni skelet s hliníkovým oplechovaním
a sklolaminátovými čelami. 
Zmestí sa doňho spolu 110 cestujúcich,
je dlhý takmer 12 metrov a dosahuje
rýchlosť 70 - 90 km za hodinu. V Brati-
slave ho už raz testovali a mohol by
nahradiť zastaraný typ 12-metrových
autobusov značky Karosa B732. Od 25.
septembra skúšobne jazdí na trasách
liniek 20, 22, 37, 57 a 63.
Bratislavský magistrát a Dopravný pod-
nik Bratislava odovzdali koncom júna do
užívania verejnosti 22 nových poľských
autobusov Solaris Urbino za 203,5 milió-
na korún, ktoré majú nahradiť dosluhujú-
ce vozidlá značky Ikarus. Od začiatku
septembra premáva v meste aj šesť
nových českých duobusov Škoda 25Tr
Irisbus. (rob)

Otestujú novú

nízkopodlažnú

električku
BRATISLAVA
Od 16. októbra do konca novembra
bude Dopravný podnik Bratislava tes-
tovať novú nízkopodlažnú električku
vyrobenú v Škode Plzeň pre talianske
mesto Cagliari.
Nové päťčlánkové vozidlo s maximál-
nou obsaditeľnosťou asi 235 osôb, ktoré
spĺňa požiadavku bezbariérovosti pri
nástupe a výstupe, bude testované bez
cestujúcich na trati od Rače po Dúbrav-
ku. Ako nám povedal generálny riaditeľ
Dopravného podniku Bratislava Ján
Zachar, po vykonaní skúšok sa zváži, či
tento typ vozidla vyhovuje požiadavkám
na hlučnosť, vibrácie a spotrebu elektric-
kej energie. Po uskutočnení skúšok bude
dopravný podnik informovať verejnosť o
ich výsledkoch.
V Bratislave by mala byť v budúcnosti
testovaná aj nízkopodlažná električka
vyrobená chorvátskou spoločnosťou
Končar Záhreb a je predpoklad, že
dopravný podnik dostane na testovanie aj
električku značky Bombardier - vozidlo
rovnakého typu, aké zakúpilo rakúske
mesto Innsbruck.
Okrem testov nových vozidiel dopravný
podnik v tomto období investuje do zní-
ženia hlučnosti prevádzkovaných elektri-
čiek. Na niektorých úsekoch sa obrusujú
koľajnice, do konca tohto roka bude
nasadených do prevádzky 20 električiek
vybavených mazacím zariadením, ktoré
eliminuje pískanie najmä v oblúkoch. Na
niektorých tratiach, napríklad na Mosto-
vej a na Kapucínskej ulici, sa použila
technológia na zníženie hluku. (juh) 

Yosaria Plaza čaká na zmenu stavebného

povolenia, preto sa údajne teraz nestavia
RUŽINOV
Prestavba bývalého obchodného domu
Prior v Ružinove a jeho prebudovanie
na nákupno-zábavné centrum Yosaria
Plaza sa oneskoruje. Podľa investora
je predpoklad, že otvorené bude až na
jar 2008.
Podľa informácií zo spoločnosti Yosaria
Plaza zdržanie spôsobila tohtoročná tuhá
zima i problémy pri prekládkach inžinier-
skych sietí, ktoré boli položené na iných
miestach, než boli zakreslené. Navyše
boli údajne v natoľko katastrofálnom sta-
ve, že sa na úseku dlhom 150 metrov
museli vymeniť. Najväčší problém bol s
odpadovým potrubím Istrochemu, ktoré
sa muselo prekladať v súlade s normami
EÚ, vymeniť sa muselo aj vodovodné
potrubie, ktoré zásobuje celý Ružinov.
Celý pôvodný objekt sa musel injektovať,
pokročili práce pri budovaní základov
novej prístavby, ktoré sú vybetónované
do hĺbky 15 metrov. Z výkopovej jamy

bolo odvezených asi 40-tisíc kubických
metrov materiálu.
Dôvod, pre ktorý sa v súčasnosti nestavia,
je ten, že oproti pôvodnému projektu sa
zmenili vjazdy a výjazdy do a z podzem-
nej garáže, pretože spoločnosť Yosaria
Plaza chce, aby boli širšie a pohodlnejšie.
V tejto súvislosti už podali žiadosť o
zmenu pôvodného stavebného povolenia.
Proces od podania žiadosti po vydanie
nového stavebného povolenia potrvá štyri
mesiace, je predpoklad, že bude vydané v
januári 2007. Je otázkou, aká tuhá bude zi-
ma a či poveternostné podmienky umož-
nia ďalej kopať základovú jamu, pretože
pri jej hĺbení sa dostali na úroveň podzem-
nej vody a prípadné mrazy by mohli ďal-
šie práce spomaliť. Preto je pripravený aj
druhý variant, ktorá ráta s pokračovaním
stavebných prác až od 1. marca 2007. V
marci je riziko mrazov oveľa nižšie a dá sa
pracovať dvojnásobne vyšším tempom
ako v zime. Vzhľadom na tieto skutočnos-

ti by sa otvorenie Yosaria Plaza mohlo
odložiť až na jar 2008.
Nie je vylúčené, že nákupno-zábavné cen-
trum by mohlo byť otvorené už v
novembri 2007, spoločnosť Yosaria Pala-
za však nechce uvádzať do stresu budú-
cich nájomníkov, preto ráta radšej s
neskorším termínom. Medzičasom sa
uskutočnil tender na výber generálneho
dodávateľa, ktorý vyhrala spoločnosť
Skanska SK, a tender na riešenie interié-
rov, ktorý vyhral Ateliér 1 (Hurajt - Pagáč
- Straňák - Barcík). Navrhnuté interiéry sú
moderné až futuristické.
V uplynulých týždňoch sa objavili infor-
mácie spochybňujúce reálnosť výstavby
obchodného centra. Problémom je údajne
nedostatočné finančné krytie projektu, čo
bráni ďalším stavebným prácam. Predsta-
vitelia spoločnosti Yosaria Plaza to odmie-
tajú s tým, že tieto informácie sa nezakla-
dajú na pravde. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Petr Franta

UPC Telefón
Digitálny telefón od UPC

2 mesiace pau‰álu za 1 Sk*

bezdrôtov˘ telefón za 1 Sk*

in‰talácia za 1 Sk*

V posunkovej reãi toto gesto znamená: Dobr˘.

* Cena za volania v rámci siete UPC je zahrnutá v cene programu na jeden mesiac. Pri uzatvorení Zmluvy 
o pripojení do 31. 10. 2006 s 25 mesaãnou dobou viazanosti platí: Cena 1,- Sk mesaãne za SluÏbu poãas prv˘ch
2 mesiacov, cena 1,- Sk za bez‰núrov˘ telefón zn. Philips a In‰talácia za 1,- Sk.
Upozornenie: Uvedené informácie nie sú záväzné a nemusia obsahovaÈ v‰etky podmienky poskytovania
sluÏieb.  Podrobné informácie vám radi poskytneme na infolinke alebo na Zákazníckom stredisku. 

02/594 22 222

www.upc.sk

Hovory v sieti UPC 
0 Sk
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Od septembra je Bratislava bohatšia o novú
materskú školu. Bola by to možno úplne všedná
informácia, keby sme k nej aj čosi nepridali - je
to škôlka, kde deti medzi sebou i so svojimi uči-
teľkami komunikujú len v angličtine. 

Škôlka na Royovej ulici je v rekonštruovanom rodinnom
dobe. Jeho interiér je prispôsobený tak, aby v dvoch skupi-
nách mohlo „pracovať“ dvadsať detí. Slovo pracovať nie je
v úvodzovkách náhodou. Deti začnú rozcvičkou, ale potom
ich naozaj čaká vyučovanie. Pravda nie také, aké spoznajú
neskôr v škole, ale budú sa predovšetkým hrať. Deti sa
vzdelávajú podľa nových Oxfordských materiálov, v ktorých
ich budú počas celého roka sprevádzať tri zvieracie posta-
vičky mačička, kačička a klokan. Počas vzdelávania deti
zapájajú všetky zmysly. Zvierací kamaráti im porozprávajú
rôzne príbehy, zahrajú si divadielko a naučia sa spolu nové
slovíčka, pesničky a ku každej téme si niečo pekné vyrobia.
Celý vzdelávací program je rozdelený do dvojtýždenných
tém. V nich deti nenútenou formou spoznávajú napríklad
farby, domáce zvieratká, oblečenie, hovoria o počasí, o
obľúbených hračkách o tom čo jedia, čo robia na Vianoce
alebo hovoria aj o ľudskom tele.
Súčasťou škôlky je monitorovanie zdravotného stavu detí, k
dispozícii bude detský psychológ a aj logopéd „Aby sme
zachytili možný problém hneď na začiatku. Zvláštnosťou
našej škôlky bude aj to, že medzi deti budú chodiť lektori z

anglicky hovoriacich krajín, každý bude mať iný akcent,
budú rozprávať s deťmi o danej téme a hrať sa“ - hovorí
riaditeľka zariadenia Mgr. Eva Šalková. Podľa rozprávania
pani riaditeľky považujú pedagógovia za dôležité aj to, že
dbajú na morálne vzdelávanie a prosociálne správanie detí.
Exteriér domu je prispôsobený na hry detí a je tam aj mies-
to, kde si deti môžu samé vypestovať zeleninu. Je to škôlka
rodinného typu, kde sa deti budú cítiť veľmi príjemne.

FANTASY KINDERGARTEN
Royova 31, Bratislava - Kramáre

fantasy@prosolutions.sk www.prosolutions.sk/fantasy

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

predložil zámer 
Polyfunkčný obytný súbor 

SLOVANY – I. etapa
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 26. 9.
do 17. 10. 2006 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elektro-
nickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk  /EIA/SEA - Informačný systém
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)  Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť  Ministerstvu
životného prostredia SR, odbor posudzovania vply-
vov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava 1 do 17. 10. 2006.
Miestom realizácie zámeru má byť  pozemok s parc. č.
11476/1 a 11476/24, k stavebným prácam dôjde na
parcelách č. 21996/1, 21995, 11486/6, 11486/3,
11486/4, 11485, 11480/1, 21283/2 a 22001/1 v
lokalite na Račianskej ulici, k. ú. a MČ Bratislava – Nové
Mesto, územný obvod Bratislava III. Navrhovaná činnosť je
situovaná na území bývalého priemyselného areálu Brati-
slavských elektrotechnických závodov (BEZ). Záujmové
územie je ohraničené Račianskou ulicou, Kominárskou a
Škultétyho ulicou a železničnou traťou Bratislava – Filiálka.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba I. etapy súboru
Slovany, polyfunkčného obytného súboru, v ktorom má byť
umiestnených 529 bytových jednotiek umiestnených na 3.
NP – 35. NP, 5349 m2 občianskej vybavenosti a 5493 m
2 administratívnych priestorov umiestnených v dvojpodlaž-
nom parteri. V troch suterénnych podlažiach má byť umiest-
nených 898 garážových stojísk a na teréne v areáli SLOVA-
NY 46 parkovacích stojísk. Súčasťou má byť vybudovanie
novej technickej infraštruktúry, dopravného napojenia v
rámci ktorého má byť riešené rozšírenie Račianskej ulice v
úseku ulíc Škultétyho – Budyšínska a rekonštrukcia komuni-
kácií Kominárskej a Škultétyho ulice a prekládky inžinier-
skych sietí, ktoré sú umiestnené v zábere navrhovaného
zámeru. V rámci rekonštrukcie Kominárskej ulice má byť
rekonštruovaných 29 parkovacích stojísk a v rámci rekon-
štrukcie Škultétyho ulice má byť vybudovaných 20 parkova-
cích stojísk. Celková výmera je 24 899 m2 . Rozvoj záuj-
mového územia sa má realizovať etapovite. V I. etape sa
uvažuje vybudovať Polyfunkčný obytný súbor Slovany I, v II.
etape sa má realizovať Obytný súbor Račianska ul. V III.
etape – pozdĺž Račianskej ulice sa má realizovať v rámci
areálu SLOVANY II výstavba objektov občianskej vybave-
nosti – komplex administratívnych objektov a hotel. 
Predpokladaný termín začatia činnosti: 2Q/2007
Predpokladaný termín ukončenia činnosti:4Q/2009

Fantasy-materská škola,
kde sa hovorí po anglicky

�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

PREDÁM
2 detské tenisové rakety (pre 10-13
rokov) - značky HEAD a Yonex - grap-
hite, titanium - veľmi kvalitná, obidve
používané 1 rok. Cena dohodou. 

�� 00990033  224477  771199

Petržalský

Propeler 

zlikvidovali
PETRŽALKA
Známe stredisko Propeler na petržal-
skom Tyršovom námestí, kde sa roky
stretávala mládež a organizovali sa
rôzne koncerty, v týchto dňoch zaniklo.
Predajný stánok, terasa, sociálne zaria-
denie a sklad boli postavené načierno. 
Podľa informácií hovorcu Petržalky
Mareka Papajčíka, nepovolenú stavbu
zlikvidovali na základe exekučného príka-
zu právoplatného od 2. novembra 2005.   
Petržalský stavebný úrad sa viackrát
pokúšal s majiteľom dohodnúť, no ten na
žiadne navrhované riešenie nepristúpil.
Dva roky sa na programe podieľali aj Kul-
túrne zariadenia Petržalky, ktoré patria
pod petržalský miestny úrad. Riaditeľ
zariadení Ladislav Snopko nám povedal,
že Propeler patril v minulosti k tým mies-
tam, kde sa stretávali nonkonformní mladí
ľudia pri svojej hudbe a jeho význam spo-
číval najmä v stretávaní sa. L. Snopko si
podľa vlastných slov uvedomuje, že exis-
tencia Propeleru bola polo legálna a jeho
prevádzka robila často problémy, čo vied-
lo k jeho zrušeniu. Dodal, že Kultúrne
zariadenia Petržalky sa asi pred šiestimi
rokmi márne snažili na tomto mieste rea-
lizovať v lete koncerty spôsobom, ktorý
by zodpovedal požiadavkám verejnosti
dodržiavať nočný kľud. „Nepodarilo sa
nám však uzavrieť s magistrátom potreb-
nú zmluvu, pretože na druhej strane sme
pociťovali nechuť k takejto spolupráci.“
Snopko dodal, že okrem rockovej hudby
tu chceli ponúknuť jazz, folk, folklór, ale
aj promenádne koncerty pre starších ľudí. 
Pozemok na ktorom sa stavba nachádza je
vo vlastníctve hlavného mesta, a rovnako
aj plány na jeho využitie. Podľa hovorky-
ne magistrátu Evy Chudinovej,  na Tyršo-
vom námestí sa neplánuje intenzívna
zástavba, ale toto miesto má slúžiť ako
oddychová a rekreačná zóna. Jednou z
možností využitia tohto priestoru, je podľa
nej aj vytvorenie openair scény. (rob)
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MHD sa stáva

problémom 

aj pre turistov 
BRATISLAVA
Zvyšujúci sa počet najmä zahranič-
ných turistov v hlavnom meste znáso-
bil nároky aj na služby Dopravného
podniku Bratislava počas tohtoročnej
turistickej sezóny. Čoraz viac návštev-
níkov mesta totiž využíva MHD. Práve
preto nás zaujímalo, či má dopravný
podnik k dispozícii dostatok predaj-
ných miest s lístkami a ako je to s mož-
nou jazykovou bariérou. 
Podľa informácií od Petra Pankráca z
DPB si zahraničný turista môže kúpiť
cestovné lístky na Hlavnej stanici v pre-
dajni cestovných lístkov medzi nástupiš-
ťami autobusov a električiek neďaleko
hlavného vchodu do staničnej haly. 
V Bratislave je 12 predajných miest ces-
tovných lístkov. Keď sme zisťovali, aký
majú otvárací čas, prišli sme na to, že
počas týždňa je to vcelku v poriadku, no
víkend je už horší. Jedinou otvorenou
predajňou lístkov na mestskú hromadnú
dopravu v sobotu je práve tá na Hlavnej
stanici. Otvorená je od 08.00 do 16.00 h.
Ostatné sú počas víkendu zatvorené, a to
aj na autobusovej stanici Mlynské nivy.
Keďže na letisku sa predávajú lístky v
infostánku BKIS, cestujúci si ich môžu
kúpiť aj počas víkendu. Na jednu mests-
kú časť tak nevychádza v priemere ani
jedno predajné miesto na lístky zriadené
dopravným podnikom. Pokiaľ ide o pre-
dajné automaty na cestovné lístky, podľa
informácií z tejto akciovej spoločnosti, v
súčasnosti je ich k dispozícii 411 a lístky
sa dajú kúpiť už aj v množstve novino-
vých stánkoch, čo asi pred piatimi rokmi
bol problém. 
Podľa našich poznatkov sa aj počas toh-
toročnej tuiristickej sezóny stávalo, že
zahraničnému turistovi predali zlý typ
lístka. Problém je podľa Dopravného
podniku Bratislava v nízkej znalosti
cudzích jazykov u predávajúceho perso-
nálu, alebo aj v nepresnosti v uvádzaní
cieľa cesty zo strany návštevníka. 
Priamo v prostriedkoch MHD sa jazyko-
vú bariéru snažia odstraňovať dvojjazyč-
ným hlásením zastávok aj s možnosťou
prestupu. Zatiaľ však ide iba o 10 percent
vozového parku DPB. Slovenským hlá-
sením je vybavená viac ako polovica
električiek a trolejbusov a modernizova-
né či nové autobusy. V súčasnosti jazdí
po Bratislave 850 vozidiel MHD. 
Situáciu v MHD by mal zlepšiť systém
Bratislavskej integrovanej dopravy, ktorý
by mal cestujúcim priniesť jednotný ces-
tovný doklad použiteľný vo všetkých
dopravných prostriedkoch dopravcov na
území mesta, teda Dopravného podniku
Bratislava (DPB), Slovenskej autobuso-
vej dopravy (SAD) a Železničnej spoloč-
nosti Slovensko (ŽSS) s atraktívnymi
jednotnými tarifnými a prepravnými
podmienkami. Spustiť by ho mali v dru-
hej polovici roku 2007. (rob) 

Štatút Antolskej

je ešte stále

otvorený
PETRŽALKA
Odpoveď na žiadosť drvivej väčšiny
zdravotníckych pracovníkov aj ďalšie-
ho personálu nemocnice na Antolskej
ulici v Petržalke o odčlenenie od
Fakultnej nemocnice Bratislava by
mala byť známa koncom októbra.
Vyplýva to z rozhodnutia ministra zdra-
votníctva Ivana Valentoviča po vnútor-
nom audite vo Fakultnej nemocnici s
poliklinikou (FNsP) Bratislava. Minister
totiž poveril pracovnú skupinu vedenú
novým riaditeľom FNsPB Andrejom
Mayerom vypracovať správu o súčas-
nom stave bratislavského zdravotníctva a
na jej základe sa minister rozhodne, či
podporí žiadosť predloženú petičným
výborom o odčlenenie petržalskej ne-
mocnice od FNsPB.
V tejto chvíli ani nie je dôležitý počet
podpisov, ktorých zber sa skončil posled-
ným septembrovým dňom, ako fakt, že
pod drobnohľad sa dostane celý systém
bratislavských nemocníc a súčasne aj
rozhodnutie vykonať vnútorný audit vo
všetkých zariadeniach v kompetencii
zdravotníctva.
Ministerstvo tiež požiadalo Správu
finančnej kontroly o hĺbkovú previerku
hospodárenia FNsPB s tým, že až jej
výsledky rozhodnú o tom, či rezort vyvo-
dí dôsledky voči zodpovedným. Do
úvahy pripadá aj trestnoprávna zodpo-
vednosť. Vnútorný audit totiž poukázal
na nedostatky v riadení FNsPB, o kto-
rých informoval petičný výbor z Antol-
skej. Ten kritizoval predovšetkým eko-
nomickú nekompetentnosť - kým bola
Nemocnica svätého Cyrila a Metoda na
Antolskej ulici samostatným subjektom,
bola zisková, za niekoľko mesiacov od
pričlenenia k fakultnej nemocnici sa
dostala do straty takmer pol miliardy
korún. 
Problémy však nemali len ekonomické
dosahy, odrážali sa aj na organizačnom
chode nemocnice v Petržalke. Z Ružino-
va riadili nemocnicu len ponad Dunaj:
„Málokedy sa nás spýtali, čo potrebuje-
me, čo by bolo vhodné urobiť,“ konštatu-
je T. Barta. Uviedol tiež, že vedenie ne-
mocnice sa k snahám petičného výboru
stavia korektne, pretože ten reprezentuje
záujmy nemocnice samej. Nemocnica na
Antolskej sa nevyhýba ani poslaniu slúžiť
lekárskej fakulte, má v tomto smere
dokonca pripravený projekt, ide jej len o
organizačnú a hospodársku subjektivitu a
o práve o nej by sa malo rozhodnúť kon-
com októbra. Gustav Bartovic

V Karlovej Vsi by sa už nemalo stavať,

inak tejto lokalite hrozí dopravný kolaps
LIST ČITATEĽA
V posledných dňoch vrcholili infor-
mácie o zlej dopravnej situácii na
Karloveskej, Devínskej a Botanickej
ulici. Niekoľkomiliónové investície do
zlepšenia dopravnej situácie výstav-
bou svetelných križovatiek nepriniesli
očakávaný efekt. Pretože bývam na
Dlhých dieloch a každodenne prechá-
dzam križovatku Devínska - Karlo-
veská viem, že situácia sa ešte viac
zhorší.
Na Dlhých dieloch sa totiž mestská časť
rozhodla zastavať každý voľný priestor
a realizuje sa, alebo sa pripravuje
výstavba minimálne ďalších tisíc bytov
v tejto oblasti, pričom vzhľadom na
cenovú úroveň bytov je úplne reálny
predpoklad, že do tejto oblasti sa bude
denne presúvať ďalších dve- až tritisíc
áut. Sídlisko Dlhé diely bolo pôvodne
plánované pre 12-tisíc obyvateľov, pri-
čom už dnes tam býva 30-tisíc. Chápem,
že ide o atraktívnu lokalitu, avšak pri
posudzovaní vplyvov novej výstavby
akoby všetky kompetentné a povoľova-
cie orgány zabudli, že dennodenne sa
obyvatelia Dlhých dielov a Karlovej Vsi
stávajú účastníkom často hororového
presunu z domu do práce, do školy a
späť. Konkrétny prípad, keď kompetent-
né orgány ignorujú tragickú dopravnú
situáciu, sa udial pred niekoľkými me-
siacmi, ale jeho začiatok siaha ďalej do
minulosti. O čo ide?
Obvodný úrad životného prostredia v

Bratislave, ktorý, mimochodom, sídli
priamo na spomínanej križovatke, posu-
dzoval v máji tohto roku vplyvy na
životné prostredie pri zámere vystavať
na Kresánkovej ulici bytové domy
Kaskády. V spise sa zhromaždila pekná
kopa písomností, avšak najzaujímavejší
list tam chýbal - názor magistrátu.
Magistrát jednoducho nestihol v poža-
dovanom termíne vypracovať svoje sta-
novisko, a tak obvodný úrad sa nemal v
rámci svojho presného „glotového“
postupu o čo oprieť a musel v termíne
rozhodnúť. 
Šikovnejšia bola mestská časť Karlova
Ves, ktorá sa vo svojom vyjadrení dotkla
aj dopravnej situácie a uviedla, že
dopravné napojenie na mestskú cestnú
sieť, realizované cez Kresánkovu, resp.
Matejkovu ulicu v troch smeroch pova-
žuje za optimálne riešenie, pričom zvý-
šenie dopravnej intenzity sa predpokladá
len mierne. Toto stanovisko podpísal
priamo starosta mestskej časti Bystrík
Hollý, ktorý si vo svojom profesijnom
životopise uvádza, že je súdny znalec na
dopravu. Nie je to smiešne?
Dlhé diely, ktoré mali v minulosti byť
12-tisícovým sídliskom a pôvodne na
tomto pozemku mali mať park a športo-
viská, budú mať teraz na tomto území
byty a parkoviská. Verejná zeleň nebude,
pretože miestne zastupiteľstvo 1. 7. 2003
predalo časť tohto územia - parcely č.
1459/25 - 26 na výstavbu polyfunkčných
domov! Pritom aktualizácia územného

plánu Bratislavy z roku 1993 predpokla-
dala na tomto území verejnú zeleň.
Mestská časť si dala v roku 1999 vypra-
covať aktualizáciu urbanistickej štúdie
Nové centrum Bratislavy, Dlhé diely,
Karlova Ves, ktorá už predpokladala
50% zastavenie plôch na bývanie. Táto
štúdia sa však v žiadnom prípade nemô-
že pokladať za záväzný smerný územno-
plánovací podklad na usmerňovanie
investičnej činnosti a územné rozhodo-
vanie v danom území.
Návrh nového územného plánu, ktorý
však ešte nie je platný, predpokladá na
danom území už viacpodlažnú výstavbu,
avšak to je už iná kapitola iného príbehu.
Kto teda za to môže, že dennodenne sto-
jíme v strašnej zápche, že kolabuje
doprava z Karlovej Vsi a Dlhých dielov?
Odpoveď ponechám na čitateľa. Chcel
som ukázať na skutočne malom príklade,
že nie semafory a rozšírenie ciest je rie-
šením, ale zdravý rozum a dočasné poza-
stavenie akejkoľvek viacpodlažnej by-
tovej výstavby na Dlhých dieloch by
mohlo čiastočne upokojiť situáciu, ktorá
sa však, samozrejme, bude musieť riešiť
možno viacúrovňovou križovatkou,
možno rozšírením Devínskej cesty a
možno oboma spôsobmi. Avšak pokiaľ
sa na Dlhých dieloch budú bezhlavo sta-
vať síce „najlepšie adresy“, krásne byty a
výškové stavby, život sa tu stane pre
dopravu a nedostatok zelene katastro-
fickým.

Ing. Stanislav Žiačik, Karlova Ves

Doprava podľa karloveskej samosprávy

vraj nekolabuje len kvôli výstavbe bytov
KARLOVA VES
Výstavba na Dlhých dieloch je praktic-
ky ukončená, až na pripravovanú a
sčasti realizovanú výstavbu polyfunk-
čných bytových domov v lokalite tak-
zvaného polyfunkčného centra Dlhé
diely a v lokalite Hlaváčikova.
Mimo sídliska Dlhé diely sa ráta ešte s
nízkopodlažnou zástavbou, prevažne vo
forme rodinných domov, konkrétne v
lokalite medzi Devínskou cestou a Dlhý-
mi dielmi. Informovali nás o tom pracov-
níci Miestneho úradu Karlova Ves v reak-
cii na podnet nášho čitateľa Stanislava
Žiačika, ktorý vidí príčinu zápch a hustej
premávky v okolí karloveskej Riviéry
práve v neúnosnej zástavbe Dlhých die-
lov. Na tomto sídlisku sa podľa neho
mestská časť rozhodla zastavať každý
voľný priestor a realizuje sa alebo sa pri-
pravuje výstavba minimálne ďalších tisíc
bytov. V tlači sa dočítal, že sídlisko Dlhé
diely bolo pôvodne plánované pre 12-tisíc
obyvateľov, pričom už dnes tam býva 30-
tisíc ľudí. Podľa neho dočasné pozastave-

nie akejkoľvek viacpodlažnej bytovej
výstavby by mohlo čiastočne upokojiť
situáciu, ktorá sa však, samozrejme, bude
musieť riešiť možno mimoúrovňovou kri-
žovatkou, možno rozšírením Devínskej
cesty a možno oboma spôsobmi. 
V reakcii zo sekretariátu starostu Karlo-
vej Vsi sa uvádza, že kolabujúca doprava
pri Riviére nie je len dôsledkom výstavby
na Dlhých dieloch, ale predovšetkým
toho, že ulice Karloveskú a Botanickú
využívajú vodiči na prejazd celou západ-
nou časťou Bratislavy do centra mesta a
naopak. Po sprístupnení diaľničného
tunela Sitiny by malo dôjsť k zníženiu
dopravného zaťaženia týchto komuniká-
cií. V rámci zlepšovania dopravnej situá-
cie na Dlhých dieloch zriadilo hlavné
mesto novú trolejbusovú dopravu a v
budúcnosti plánuje rozšírenie Botanickej
ulice o tretí jazdný pruh v smere do mesta
a vybudovanie mimoúrovňovej križovat-
ky Karloveská - Molecova. V štádiu
posudzovania je zatiaľ aj koncepcia napo-
jenia Karlovej Vsi, vrátane Dlhých die-

lov, na celomestský nosný systém mest-
skej hromadnej dopravy. 
Podľa informácií miestneho úradu sa v
80. rokoch minulého storočia plánovalo
na Dlhých dieloch postaviť 6600 bytov
pre asi 22-tisíc obyvateľov. Počet trvalo
bývajúcich obyvateľov na celom území
Karlovej Vsi bol ku koncu roku 2005 pri-
bližne 33 600 ľudí, z toho na Dlhých die-
loch býva asi 17-tisíc ľudí. K nim je
možné pridať ešte asi 400 obyvateľov
rodinných domov rozptýlených na území
vo svahu medzi Devínskou cestou a sídli-
skom. Podľa pracovníkov Miestneho
úradu Karlova Ves je plánovaná výstavba
na Dlhých dieloch v súčasnosti dokonče-
ná na 90 až 95 percent. 
Magistrát nedávno v tejto časti mesta
obmedzil dopravu v záujme zvýšenia
priepustnosti križovatiek na Karloveskej
ulici pri Riviére a najmä v rannej špičke
sú v oblasti nasadení policajti. Podľa
zástupcov mesta sa po opatreniach situá-
cia v doprave v okolí Molecovej a Bota-
nickej ulice zlepšila. (rob)

KÚPIME
v Bratislave pri hlavnej ceste

RODINNÝ DOM alebo STAVEBNÝ
POZEMOK na podnikanie

tel.: 0903 205 915

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

Hľadáme spoľahlivých pracovníkov 
do trvalého pracovného pomeru 

ženy aj mužov, na pomocné práce v stravova-
com zariadení v lokalite Avion Shopping Park
(Ivanská cesta) do dvojzmennej prevádzky, za
výhodných pracovných podmienok.

Info: 0915 774 136, 0905 389 268, 6542 2119

PRENÁJOM
PRIESTOROV
PRIEVIDZA

Do prenájmu ponúkame priestory od 15 do 150 m2
v kvalitnej novostavbe v centre Prievidze vhodné pre sídlo
firmy, kancelárie (advokátna, auditorská, cestovná, realitná,
stávková...), ambulancie lekárov s priestorom pre potrebné
technické vybavenie a zázemie, drobné prevádzky (kader-
níctvo, kozmetika, videopožičovňa, internetová kavia-
reň...). Výhodná poloha na centrálnom autobusovom a
vlakovom terminále zaisťuje mestskú a prímestskú klien-
telu. Parkovisko pre 20 áut vo vzdialenosti 30 m.

Telefón: 0905 317 628

Máte spotrebný úver založený
nehnuteľnosťou a nestíhate

splácať vysoké splátky? 
Vyriešime váš problém! 

Požičiame vám!
� 0910 915 190
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Neporiadok

na Mesačnej

robia aj stavbári
RUŽINOV
Na devastácii ihriska na Mesačnej ulici
sa síce podieľajú vandali, ale aj - stav-
bári. Podľa nášho čitateľa tu bolo
kedysi najkrajšie ihrisko na Ostred-
koch, dnes však svojím vzhľadom pri-
pomína skôr neslávne známy košický
Luník. 
Nie je to jediný prípad v meste, keď je
neželaným výsledkom stavebného ruchu
neporiadok a špina, ktoré znepríjemňujú
život v zabehaných lokalitách. Máme nie-
koľko informácií o tom, že aj pri rekon-
štrukcii Miletičovej a priľahlých ulíc vzni-
kol neporiadok, ktorý nemusí byť nevyh-
nutným sprievodcom stavbárskych akti-
vít. Podľa stanoviska hovorkyne mestskej
časti Ružinov Anny Mihalčínovej sa obe-
ťou takéhoto úsilia - zatepľovania domu
na Sputnikovej - stalo aj spomínané ihris-
ko. Referát životného prostredia uvádza,
že neporiadok spôsobujú odpadky z reza-
nia polystyrénu, ktorý sa pri zatepľovaní
používa ako izolačný materiál.
Podľa nášho čitateľa sa však ihrisko na
Mesačnej ulici začalo meniť k zlému už
predtým, pustne odvtedy, odkedy vznikol
v jeho blízkosti sklad cigariet. Podgurá-
žené kompánie sa v noci odreagúvajú na
mantineloch ihriska, čo ruší ľudí v spán-
ku, za sebou zanechávajú smetie všetké-
ho druhu, v podvečerných hodinách sa
tam stretávajú pochybné skupinky mla-
dých, evidentne fajčiacich marihuanu a
mestská polícia podľa nášho čitateľa
nezasahuje. Ak občas na podnet obyvate-
ľov príde mestská či štátna polícia, sku-
pinky sa včas presunú do bioparku pri
Planétke či dokonca do areálu Základnej
školy na Ostredkovej 14, ktorý tiež nivo-
čia. Obyvatelia z priľahlých domov
tvrdia, že sa im okolie mení postupne na
bratislavský Luník IX. (gub)

Kompostáreň

chcú zriadiť

s pomocou únie
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Už na budúci rok by mala začať spra-
cúvať biologický odpad z mestskej
časti Devínska Nová Ves vlastná kom-
postáreň, ktorú plánuje mestská časť
zriadiť s využitím zdrojov z fondov
Európskej únie.
„Pre nás to má ohromný zmysel a finan-
čný význam,“ uvádza Mária Šimonová z
miestneho úradu, ktorá stála pri zrode
projektu. „Zelený odpad sa nesmie likvi-
dovať spolu s komunálnym a nielen v
tejto časti mesta, ale ani v okolitých
obciach kompostáreň nemáme a musíme
vynakladať veľké prostriedky na odvoz
zeleného odpadu spracovateľom za
opačnou stranou Bratislavy.“
Ich požiadavka zatiaľ nie je schválená,
prostriedky z únie na roky 2007 - 2013 sa
ešte nerozdeľujú, v Devínskej Novej Vsi
však vedia, že sa to oplatí - dosiaľ pri-
spievala na podobné stavby únia do
výšky 75 percent, 20 percent dal rezort
životného prostredia. Tých päť percent z
predpokladaných nákladov pol milióna
by obec zvládla. 
Formality okolo stavebného povolenia
však už vybavené majú, takže hneď, ako
dostanú peniaze, môžu začať. „A mali by
sme po starosti,“ hovorí M. Šimonová.
„Jednak by sme používali kompost pri
zazeleňovaní našich plôch a jednak by
sme ho mohli predávať, a tak zlepšiť
bilanciu rozpočtu.“ (gub)

NOVÉ MESTO
Nelegálne skládky odpadu sú jedným
z trvalých problémov mesta Bratislava
i jednotlivých mestských častí, zjavne
však nie sú problémom neriešiteľným
- v Novom Meste v poslednom čase
registrujú pokles ich počtu.
V správe referátu životného prostredia
miestneho úradu o aktuálnej situácii v
tejto oblasti sa konštatuje, že z dvadsia-
tich siedmich evidovaných neriadených
skládok do septembra zlikvidovali desať.
V štyroch lokalitách na podnet miestne-
ho úradu odstránili čierne skládky vlast-
níci pozemkov, na ktorých odpad ležal, v
dvoch prípadoch v spolupráci s miest-
nym úradom vyzbierali odpad sami
občania priľahlých domov a najväčšiu
čiernu skládku - na Zátiší - zlikvidovala
mestská časť v spolupráci s hlavným

mestom. V ďalších dvoch prípadoch pri-
sľúbili vlastníci pozemkov odstrániť
neriadené skládky do konca roka. 
Za pozitívum v mestskej časti pokladajú
skutočnosť, že sa prestali masovo vytvá-
rať nové veľké neriadené skládky. „Nie
je to ani rýchly ani momentálny jav, ale
výsledok niekoľkoročného pôsobenia,
počas ktorého sme si našli vhodné metó-
dy, ako proti čiernym skládkam bojo-
vať,“ hovorí vedúca referátu životného
prostredia Miriam Kamhiyeková. 
Základným princípom je pre nich likvi-
dácia skládky hneď na začiatku jej vzni-
ku. „Aj občania a majitelia nehnuteľnos-
tí si už uvedomujú, že čím skôr sa sklád-
ka odstráni, tým je to lacnejšie a menej
prácne,“ dodáva M. Kamhiyeková. Toto
vedomie je výsledkom častých návštev
referentov životného prostredia a ich

komunikácia s občanmi, presná eviden-
cia toho, čo sa vonku deje. Podarilo sa im
tiež presvedčiť vlastníkov nehnuteľností,
kde boli veľké skládky, že ak si splnia
povinnosť vlastníka a dajú nehnuteľnosť
do poriadku, miestny úrad ľahšie
dohliadne na udržiavanie poriadku. Pri
likvidácii veľkých skládok spolupracujú
s mestskou organizáciou Odvoz a likvi-
dácia odpadu, malé skládky odstraňujú
vlastníci pozemkov ihneď vo svojej réžii.
Začali tiež účinne spolupracovať s
obvodným úradom životného prostredia,
ktorý tiež pôsobí na vlastníkov pozem-
kov pod skládkami. Jednak je to v súlade
so zákonom a jednak je to asi jediná cesta
- asi nikto nepozná prípad, keď sa poda-
rilo vypátrať skutočne zodpovedného,
teda pôvodcu skládky. Týmto smerom
zrejme cesta nevedie. (gub)

DÚBRAVKA
Ani štatút prírodnej rezervácie nestačí
na ochranu územia pred vandalmi,
ktorí ho menia na nelegálnu skládku
odpadu - ale prípad, ktorý sledujeme
na popud našej čitateľky, dáva návod,
ako môžu pomôcť aj samotní občania.
Jarmila Matejovová nás informovala o
dvoch skládkach na území Národnej prí-
rodnej rezervácie Devinska Kobyla:
„...zvlášť nad Dúbravkou, Karlovou
Vsou a Dlhými dielmi vídavam rozrasta-
júce sa kopy odpadov priamo v lese, ide
o rôzny odpad vrátane stavebnej sute.“
Uvádza, že kúsok nad Kostolom svätého
Kozmu z dúbravskej strany je veľká
skládka, tá je však ničím v porovnaní s
horou odpadu nad kameňolomom nad
riekou Morava. Pani Matejovová sa

okrem iného pýta, na koho sa možno v
tejto súvislosti obrátiť.
Existuje síce rad právnych noriem, ktoré
by mali problém riešiť, nie je však jedno-
duché sa v nich vyznať. Vedúci odboru
ochrany životného prostredia v Dúbrav-
ke Ján Cibuľa uvádza, že v zásade pod-
net na odstránenie nelegálnych skládok v
katastri mestskej časti dáva práve ich
odbor, bolo by však vhodné, aby občania
presne lokalizovali, kde sa odpad nachá-
dza. Zo zákona totiž pripadá boj so
skládkou vlastníkovi, správcovi alebo
užívateľovi príslušného pozemku. A to je
v tomto prípade spoločnosť Lesy Sloven-
skej republiky so sídlom v Banskej
Bystrici. 
Hovorca Lesov Slovenskej republiky
Peter Gogola spresňuje postup - ak sa pri

čiernej skládke dá zistiť jej pôvodca,
musí ju odstrániť on, bez ohľadu na to, že
pozemok je v správe inej právnickej či
fyzickej osoby. Ak je odpad na pozem-
koch vo vlastníctve štátu, teda Lesov
Slovenskej republiky, a je preukázateľne
komunálnej povahy, to znamená, že ho
tam vyviezla obec, je na nej, aby odpad
odstránila. Ak nie sú splnené tieto dve
podmienky, odstránenie odpadu je vecou
príslušného obvodného úradu životného
prostredia, v prípade takýchto čiernych
skládok v Bratislave je to Obvodný úrad
životného prostredia na Peknej ceste.
Dôležité však je, čo sme sa dozvedeli na
všetkých inštitúciách - upozornenia
občanov na vznik čiernej skládky pomá-
hajú. Prvou adresou je pre nich katastrál-
ne príslušný miestny úrad. (gub)

Kvalitu ovzdušia denne monitorujú,

informácie však už budú iba na internete
BRATISLAVA
Bratislava je asi jediným mestom na
Slovensku, ktorá na internete poskytu-
je denne výsledky meraní koncentrá-
cie škodlivín v ovzduší z piatich moni-
torovacích staníc.
Aby mesto svoje služby občanom v tejto
oblasti ešte skvalitnilo, stalo sa partne-
rom úspešného medzinárodného pro-
jektu CITEAIR spolufinancovaného
Európskou úniou v rámci programu
INTERREG IIIC. Projekt umožňuje aj
porovnávať aktuálnu kvalitu ovzdušia v
Bratislave s inými mestami v Európe.
Znečistenie ovzdušia v Bratislave mož-
no charakterizovať ako stredne veľké.
Koncentrácie oxidu uhoľnatého, ako aj
oxidov síry a dusíka sú spravidla hlboko
pod limitné hodnoty pre zdravie ľudí,
problémom sú koncentrácie prachových
častíc PM10, ktorých hodnoty niekedy
prekračujú prípustný limit, najmä pri
nepriaznivých poveternostných pod-
mienkach, akými sú teplotná inverzia či
suché bezveterné počasie. V horúcich
letných dňoch zasa v Bratislave vzniká
ozónový smog.
Jedným z najväčších producentov znečis-
tenia ovzdušia je doprava. Okrem iného
produkuje skleníkový plyn - oxid uhliči-
tý, čím prispieva ku globálnym klimatic-
kým zmením. Aj táto skutočnosť je dôvo-
dom, prečo je rozvoj dopravy Bratislave
koncipovaný ako udržateľný. Dopravná
politika mesta je v tomto zmysle zamera-
ná na optimalizáciu mobility s pretrváva-
júcim dominantným podielom mestskej
hromadnej dopravy. Environmentálne
hľadiská sa zohľadňujú, aj pokiaľ ide o
samotné prostriedky mestskej hromadnej

dopravy. Podiel autobusov prestavaných
na pohon stlačeným zemným plynom
(CNG), ktoré sú podstatne šetrnejšie k
životnému prostrediu ako vozidlá s diese-
lovým pohonom, už v tomto roku dosiah-
ne vyše 33 percent z ich celkového počtu
vo vozovom parku Dopravného podniku
Bratislava. Táto politika sa prejavuje aj
pri nákupe nových vozidiel - koncom
júna tohto roka sa do autobusovej pre-
mávky mestskej hromadnej dopravy
zaradilo 22 nových autobusov Solaris,

ktorých motor spĺňa prísnu normu EEV
(Environmental Enhansed Vehicle) a
škodlivé emisie sú redukované o 85 per-
cent. Začiatkom septembra začali na trase
zo sídliska Dlhé diely pod Nový most
premávať nízkopodlažné trolejbusy s
duálnym pohonom, ktoré v časti, kde nie
je trolejové vedenie, jazdia ako autobusy.
Nasadenie trolejbusov na Dlhých dieloch
takisto prispelo k tomu, že prostredie už
nie je znečisťované exhalátmi z výfuko-
vých plynov. (juh)

Až donedávna informovali verejnosť o stave životného prostredia v meste svetel-
né informačné tabule (na snímke je tabuľa inštalovaná na Kamennom námestí).
Ich prevádzka bola z technických príčin zrušená. Slovenský hydrometeorologic-
ký ústav, ktorý tabule prevádzkoval, bude informácie poskytovať verejnosti cez
internet a televízie. FOTO - Oto Limpus

Úspešne bojujú s čiernymi skládkami

Občania môžu pomôcť v boji so skládkami

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, že 
navrhovateľ Office park, s.r.o., predložil zámer

DIGITAL PARK II
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 28. 9.
do 19. 10. 2006 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elektro-
nickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk  /EIA/SEA - Informačný systém
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)  Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť  Ministerstvu
životného prostredia SR, odbor posudzovania vply-
vov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava 1 do 19. 10. 2006.
Severnú časť dotknutého územia ohraničuje Einsteinova
ulica, zo západu ohraničuje dotknuté územie Panónska
cesta a mimoúrovňová križovatka Panónska - Einsteinova,
na juhu lokalita hraničí so železničnou traťou. Východnú
hranicu dotknutého územia tvorí ČSPHM – OMV a rozo-
stavaná stavba objektu Digital park I – Business Center.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba komplexu šty-
roch rovnako vysokých vzájomne prepojených administra-
tívnych budov slúžiacich ako zariadenia vyššej občianskej
vybavenosti. V objekte majú byť administratívne priestory,
obchodné plochy, stravovacie zariadenie, hromadné gará-
že a technická vybavenosť. Objekty majú mať dve pod-
zemné spoločné podlažia, sedem nadzemných podlaží
(NP) a jedno podlažie ustúpené po celom obvode budovy.
Krčky prepojujúce objekty budú šesťpodlažné. V nadzem-
nej časti objektov sú navrhované kancelárske plochy, v
časti prvého NP je uvažované s funkciou drobných obcho-
dov a stravovacieho zariadenia pre zamestnancov areálu
a lekáreň. Ustúpené ôsme NP bude čiastočne využité ako
kancelárie a čiastočne pre technologické zariadenie. Pod-
zemné podlažia majú byť využité ako garáže s parkovací-
mi miestami pre osobné automobily, technické a prevá-
dzkové zázemie objektu s plochou pre zásobovanie. Cel-
kom je pre areál DIGITAL PARK II navrhovaných 810 par-
kovacích miest. Plocha riešeného územia je 22. 977 m2 ,
zastavaná plocha je cca 5. 533 m2 .
Predpokladaný termín začatia činnosti: 01/2008
Predpokladaný termín ukončenia činnosti:12/2009

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, že 
navrhovateľ Vienna gate 2, a.s., Bratislava

predložil zámer 
Polyfunkčný bytový dom 

Vranovská ulica v Bratislave
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 26. 9.
do 17. 10. 2006 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elektro-
nickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk  /EIA/SEA - Informačný systém
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)  Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Obvodné-
mu úradu životného prostredia v Bratislave, Karlo-
veská 2, 842 33  Bratislava 4 do 17. 10. 2006.
Miestom realizácie zámeru má byť  pozemok s parc. č.
3713/1 - 4 a 3714 v lokalite na Vranovskej ulici, k. ú. a MČ
Bratislava - Petržalka, územný obvod Bratislava V. Pozemky
sú vymedzené ulicou Vranovská, objektmi na Úderníckej
ulici, susediacim pozemkom p. č. 3720/1 a kúpaliskom
Matador. Vstup na pozemky je z Vranovskej ulice.
Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie a prevá-
dzka polyfunkčného objektu s prevažujúcou funkciou
bývanie. Ako doplňujúca funkcia sa navrhuje občianska
vybavenosť v pasáži parteru 1. nadzemného podlažia (NP).
Na severnej strane má tvoriť prevládajúcu funkciu šport. V
podzemnom podlaží (PP) objektu je riešená statická dopra-
va v hromadných garážach. Polyfunkčný bytový dom má
byť obdĺžnikového zaobleného tvaru. Objekt má mať 1 PP
slúžiace na parkovanie osobných automobilov a 6 NP. V 1.
NP majú byť okrem bytov umiestnené priestory pre drobné
služby a pivničné miestnosti. V ostatných nadzemných pod-
lažiach majú byť riešené byty. Komunikačne sa má jednať
o pavlačové polyfunkčné bytové domy. Navrhovaná špor-
tová plocha má byť umiestnená nad podzemnými garáža-
mi v úrovni pôvodného terénu. Má ísť o tri samostatné,
oplotené ihriská prístupné z chodníka idúceho súbežne s
príjazdovou komunikáciou. Prednosťou športoviska má byť
jeho komunikačné napojenie na jestvujúce kúpalisko
Matador v susedstve. Navrhuje sa nové oplotenie a drob-
nou architektúrou bude riešené dotvorenie hlavných objek-
tov (fontána, lavičky, nízke osvetlenie v dlažbe, dlažba a
podobne).
Predpokladaný termín začatia činnosti: 03/2007
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 02/2009
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O deliaci 

ostrovček

sa bojovalo dlho
STARÉ MESTO
O vznik deliaceho ostrovčeka na Sta-
romestskej ulici, ktorého výstavbu
nedávno dokončili, dlho bojovali
najmä dopravní policajti. Magistrát
jeho výstavbu odsúval, údajne pre
nedostatok peňazí. 
Podľa našich informácií z dopravného
inšpektorátu polícia kvituje jeho vybudo-
vanie, aj keď návrh na zábrany prišiel od
príslušného dopravného inžiniera už pred
troma rokmi, no mesto sa odhodlalo na
jeho výstavbu až teraz. Cez kritický úsek
na Staromestskej ulici, najmä v oblasti
zastávok mestskej hromadnej dopravy,
prebiehali chodci cez štvorprúdovú ko-
munikáciu. Dochádzalo tu často k veľmi
nebezpečným kolíziám, aj napriek tomu,
že tam bola znížená rýchlosť na 40 km za
hodinu. Na tomto úseku bolo v minulos-
ti množstvo nepríjemných dopravných
nehôd. V roku 2005 sa tu ťažko zranili
dvaja chodci a jeden ľahko. V tomto roku
sa tu ťažko zranil pri dopravnej nehode
jeden chodec. 
Od 6. októbra musia už chodci namiesto
nebezpečného prechádzaniu cez túto frek-
ventovanú ulicu použiť buď podchod,
alebo prejsť nadjazdom vedúcim z Kapu-
cínskej ulice ponad Staromestskú ulicu až
k tunelu. Vybudovanie deliaceho ostrov-
čeka zlepšilo aj bezpečnosť vodičov, pre-
tože musia znížiť rýchlosť kvôli jazdným
pruhom, ktoré boli zúžené na minimálnu
povolenú šírku. Autá sa tu nemôžu už ani
otáčať a ani nedovolene odbočiť v smere
zo zjazdu z Kapucínskej na Nový most. 
Deliaci ostrovček na Staromestskej ulici
dokončili 6. októbra. Je dlhý 164 metrov
a široký 1,5 metra. Pôvodne mal byť
ostrovček odovzdaný už koncom augus-
ta, ale výstavba sa predĺžila kvôli dodá-
vateľovi oplotenia. Najskôr boli osadené
obrubníky a vybúraná konštrukčná
vrstva vozovky medzi obrubníkmi. Až v
druhej polovici septembra sa mohlo
začať s dokončovacími prácami. Na
celom úseku pribudlo drôtené oplotenie
zelenej farby a medzi obrubníkmi boli
vysadené kríky, ktoré by mali v budúc-
nosti vytvoriť živý plot. (rob)

Karlova Ves má

nové futbalové

ihrisko
KARLOVA VES
Nové futbalové ihrisko v hodnote 18
miliónov korún postavili v areáli býva-
lej Základnej školy na Karloveskej
ulici číslo 3. Má špičkový umelý tráv-
natý povrch s fibrilovaným vlasom,
ktorý škole dodala firma z Holandska. 
V Európe bolo doteraz inštalovaných asi
40 ihrísk s takýmto trávnikom. Navyše
pri stavbe bol použitý aj termoplastový
granulát, ktorým sa trávnik okrem kremi-
čitého piesku zasypáva. Nové ihrisko je
štvrtým v Európe a prvým na Slovensku,
kde ho použili. Granulát je bez zápachu
pri akejkoľvek teplote, je absolútne
neškodný pre životné prostredie a v lete
aj pri vysokej teplote zabezpečuje dobrý
hrací komfort. Dobrý podklad zvyšuje
kvalitu trávnatého koberca, predlžuje
jeho životnosť a šetrí pohybové ústrojen-
stvo športovcov. 
Jeho použitie zvýšilo cenu o tri milióny
korún. Umelá trávnatá plocha je v rámci
Karloveského futbalového centra na
Molecovej ulici pravdepodobne najkva-
litnejším umelým futbalovým trávnikom
položeným na Slovensku a aj v Česku. 
K ihrisku patrí aj telocvičňa bývalej
základnej školy, čím vzniklo v Karlovej
Vsi kvalitné futbalové centrum pri Kar-
loveskom športovom klube. (rob)

Cyklisti by mali 

Partizánsku 

lúku obísť
NOVÉ MESTO
Partizánska lúka a chodník pri potoku
Vydrica vedúci až po Rotundu pri
Železnej studienke by mali využívať
len chodci. Ak chcú cyklisti predsa len
prejsť spomínaným územím, mali by
rešpektovať značenie a zosadnúť z
bicykla.
Podľa vyjadrenia riaditeľa Mestských
lesov Vladimíra Kutku cyklisti môžu na
tomto úseku využívať obnovenú a
pohodlnú Cestu mládeže. Na Partizánsku
lúku prichádzajú najmä rodiny s deťmi.
Tým, že cyklisti toto územie obídu a
využijú inú trasu, vyhnú sa možným,
často aj nepríjemným kolíziám s deťmi
alebo ich rodičmi. Navyše chodníky na
lúke sú zväčša projektované ako pre-
chádzkové, teda určené pre peších, uvie-
dol V. Kutka. 
Na Železnej studienke pribudli aj dve
nové železné rampy, ktoré zabránia vodi-
čom jazdiť cez Partizánsku lúku a popri
jazerách. Jednu osadili pri Klepáči, pre-
tože podľa Vladimíra Kutku sa stávalo,
že vodiči nerešpektovali zákaz vjazdu a
práve tu vchádzali autom na Kysuckú
cestu, ktorá vedie popri jazerách až pod
Červený most. Pod týmto mostom je
druhá rampa namontovaná aj kvôli rybá-
rom, ktorí sa odtiaľto pokúšali vojsť k
jazerám, jazdili po hrádzach a parkovali
na asfaltovej ceste pod svahom. Rampy
sú konštruované tak, aby cez ne mohli
pohodlne prejsť chodci. (rob)

K vyhradenému parkovaciemu miestu

pri hoteli Carlton pribudlo ďalšie 
STARÉ MESTO
Nedávno pribudlo pred hotelom Carl-
ton na pešej zóne druhé vyhradené par-
kovacie miesto. Umiestnené je tesne pri
plote stavby pred hotelom, ktorá má
názov Úpravy Hviezdoslavovho námes-
tia a ktorej sme sa už viackrát venovali.   
Na prvé parkovacie miesto, ktoré vzniklo
pri Carltone pri zákrute električkových
koľají a vjazde do podzemných garáží,
sme sa už raz pýtali. Z referátu komuni-
kácie Starého Mesta sme vtedy dostali
odpoveď, že ide o dočasné parkovanie
približne na dva mesiace pre službu, ktorá
vozí klientov hotela Carlton. Firma
pôvodne žiadala o štyri miesta, no dosta-
la len jedno. Po rekonštrukcii priestran-
stva pred hotelom bude toto parkovacie
miesto zrušené a autá pracujúce pre hotel
budú stáť pred ním.
Keďže predsa len pribudlo aj ďalšie par-
kovacie miesto, znovu sme sa obrátili na
referát komunikácie miestnej časti Staré
Mesto. Marek Hitka nás informoval, že

vozidlá jazdiace pre hotel majú povolené
jedno parkovacie miesto pri ohrade - tam
musia stáť pozdĺžne. Ďalšie dočasne
povolené miesto je nad vchodom do gará-
ží. Spolu sú to dve miesta. Iné povolenia
na parkovacie miesta na tomto mieste
Staré Mesto už nevydalo. „Mestská polí-
cia situáciu niekoľkokrát denne rieši blo-
kovými pokutami a priestupky viacerých
nedisciplinovaných taxikárov postúpila aj
na dopravný inšpektorát.“ Toľko infor-
mácia zo Starého Mesta. 
Vedľa týchto, najnovšie už dvoch vyhra-
dených parkovacích miest, si postupne
zvykli stáť aj ďalšie autá. Pred niekoľký-
mi dňami v pešej zóne pri hoteli parkova-
li spolu štyri čierne mercedesy, ktoré
pravdepodobne vozia klientov hotela.
Dva z nich stáli na vyhradených mies-
tach, ostatné parkovali načierno.
Zodpovednosť sa súčasný stav nesie sta-
romestská samospráva, ktorá tu vyčlenila
spomenuté dve parkovacie miesta, čo
však zneužívajú ďalší vodiči. Ako keby

staromestskí úradníci nevedeli, že ak
povolia jednu výnimku, budú ju žiadať
ďalší. A keď je nedostanú, pomôžu si
sami. Okolo dočasných parkovacích
miest pri Carltone sa tak tvoria denne
strapce áut a mestská polícia tu zbytočne
musí zasahovať. 
Hotel Carlton a firma, ktorá vozí hotelo-
vých hostí, nemali žiadny nárok odhryz-
núť si kus pešej zony len pre seba. A
samospráva Starého Mesta nemala právo
ani povinnosť výjsť im v ústrety a poskyt-
núť náhradu za parkovacie miesta, ktoré
dočasne zanikli kvôli rekonštrukcii prie-
storu pred hotelom. Navyše ak v podzemí
je dosť parkovacích miest v hotelovej
garáži Carlton.
Samospráva Starého Mesta tak opäť dala
prednosť pohodliu podnikateľov pred
spokojnosťou občanov. Navyše ak firma,
ktorá si v pešej zóne prenajala parkovacie
miesta, nie je ani zo Starého Mesta, ale
kdesi z Petržalky. (rob, ado)

FOTO - Oto Limpus
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STARÉ MESTO
NA ŠPITÁLSKEJ ULICI pred banko-
matom bol lúpežne prepadnutý 19-ročný
Bratislavčan. Pristúpili k nemu traja
neznámi páchatelia, jeden z nich ho od-
zadu chytil a následne ho vyzval, aby im
dal všetky veci. Mladík im odovzdal pe-
ňaženku s dokladmi a 900 korún v hoto-
vosti, mobilný telefón a striebornú retiaz-
ku, ktorú mal na krku. Lúpežným pre-
padnutím mu vznikla škoda asi 12 700
korún, zranený, našťastie, nebol.
NA STAROMESTSKEJ ULICI sa
dvaja mladíci vlámali do stánku s občer-
stvením a potom nastúpili do autobusu
MHD smerom do Petržalky. Privolaní
policajti pred železničnou stanicou v
Petržalke zadržali dvoch mladíkov, ktorí
mali pri sebe väčšie množstvo cukríkov
a slaných tyčiniek. Na policajnom odde-
lení museli vysvetľovať, odkiaľ ich
vzali. Jedného z nich neminulo obvine-
nie, za krádež je 16-ročný Miroslav stí-
haný na slobode.

PETRŽALKA
NA RUSOVSKEJ CESTE došlo ku
krádeži z kancelárskych priestorov firmy.
Neznámy páchateľ odcudzil rôznu elek-
troniku, pánske hodinky, dve krátke
guľové zbrane, ktoré mal majiteľ v legál-
nej držbe. Odhadovaná výška škody je
viac ako 860-tisíc korún. 
NA PANÓNSKEJ ULICI v komplexe
obchodného centra horelo. Požiar spôso-
bil na terase pizzérie škodu asi za milión
korún. Susediace predajne neboli poško-
dené. Podľa vyjadrenia vyšetrovateľa
príčin požiarov nie je vylúčené, že požiar
bol založený úmyselne.
NA KRIŽOVATKE ULÍC BUDA-
TÍNSKA - LIETAVSKÁ vodič vozidla
Audi bez evidenčného čísla nezastavil na
výzvu policajnej hliadky a unikal sme-
rom na Most Lafranconi. Vodiča prena-
sledovalo niekoľko policajných áut, no
ten pokračoval v jazde. Na Šancovej ulici
mu policajné auto skrížilo cestu, no vo-
dič Audi do policajného auta narazil,
odtlačil ho a ďalej unikal. Nereagoval ani
na varovný výstrel do vzduchu a niekoľ-
ko výstrelov do zadnej časti vozidla. Na-
pokon sa ho podarilo zastaviť až na Pio-
nierskej ulici, 35-ročného muža a 21-roč-
nú spolujazdkyňu policajti zadržali. Vo-
dič pri zadržaní kládol odpor. 

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA TOPLIANSKEJ ULICI sa pod
zámienkou kontroly plynomeru dostal
do bytu 94-ročnej ženy neznámy muž.
Starenka ho vpustila do bytu, kde si naj-
prv pýtal potvrdenie o zaplatení plynu a
predstieral kontrolu plynomeru, potom
ženu na chodbe fyzicky napadol. Keď
spadla na zem, odcudzil jej z obývačky
koženú tašku, v ktorej mala okrem 45-
tisíc korún v hotovosti i osobné doklady
a rôzne písomnosti. Starenka utrpela
zranenia vyžadujúce si jednorazové
ošetrenie. (ver)

Výrobcovia vína

v Prešporku

a v Bratislave
Prešporskí vinohradníci vyrábali prevaž-
nú časť vyprodukovaného hrozna na víno
v  15. storočí, najmä vo vlastných lisov-
niach (prešovne) a v pivniciach. Bolo tu len
6 rodín, ktoré ročne vyprodukovali viac
ako 100 hl vína.Väčšina z celkového počtu
484 vinohradníckych rodín vyrábala 20-40
hl vína ročne. 
V 18. storočí produkovali ročne prešporskí
vinohradníci asi 18-tisíc hl vína ( vyše 300 l
na obyvateľa). Vyrobené víno predávali pod
vlastnými viechami alebo konzumentom či
iným odberateľom vo väčších množstvách
aj „cez ulicu“. Tí, ktorí nemohli všetko víno
takto predať, predávali prebytky vína živ-
nostníkom - výčapníkom nazývaným leitge-
beri (tí združení v Gilde kupovali víno až do
19. storočia). V 18. storočí bolo leitgeberov
102. Tí a niektorí aj mimobratislavskí veľko-
obchodníci s vínom (napr. Fuggerovci z Čer-
veného Kameňa) ponúkali často za víno
cenu nižšiu, ako boli výrobné náklady, preto
si vinohradníci začali zakladať spolky a
neskôr aj družstvá, ktoré spracovávali časť
hrozna vinohradníkov na víno a starali sa aj
o jeho odbyt.
V 19. storočí sa zmodernizovala výroba vína,
keď výrobu prevažnej časti vína postupne
preberal vinársky priemysel. Na Radlinského
ulici vznikla v roku 1825 vinárska firma J. E.
Hubert a Habermann (neskôr len rodina
Hubertových) ako prvá uhorská výrobňa
šumivého vína podľa originálnych receptov
šampanského vína. Táto firma mala obchod-
né zastúpenie v 43 mestách sveta na všetkých
kontinentoch, okrem Austrálie. Jej šampan-
ské získalo rad zlatých medailí a na svetovej
výstave vín v Paríži v roku 1863 prvé miesto
ako najlepšie z posudzovaných vín.  
V roku 1863 bola založená na Pražskej ulici
ďalšia vinárska firma, najvýznamnejšia v
Uhorsku - F. J. Palugyay a synovia. Mala
filiálky vo viacerých krajinách Európy, dodá-
vala víno aj na kráľovské dvory a získala celý
rad ocenení na medzinárodných súťažiach
(povestným šumivým vínom sekt Palugyay).
Cisár František Jozef udelil v roku 1871 tejto
firme titul cisársko-kráľovský, rakúsko-uhor-
ský dvorný dodávateľ vín.
V Bratislave boli koncom 19. a začiatkom 20.
storočia aj menšie vinárske firmy ako Galvá-
nek, devínska firma Sontág (vyrábala prevaž-
ne ríbezľové víno) a račianska firma Lenard a
Laban, ktorá klasickou metódou vyrábala aj
sekt Patria. Tieto vinárske podniky boli v roku
1948 znárodnené a začlenené do n.p. Malo-
karpatské vinárske závody (od roku 1958
Vinárske závody, n.p. Bratislava), ktoré mali
prevádzkarne v Bratislave na Pražskej ulici
č.1 a 5-7, vo Vajnoroch a najväčšiu prevádz-
kareň v Rači. Viliam Horniak 

(Pokračovanie nabudúce.)

Zábradlie na námestí sa dalo obnoviť
Dnešné Šafárikovo námestie (do roku
1926 Námestie kráľa Ondreja) vzniklo
v 90. rokoch 19. storočia rozšírením
priestoru pred Landererovým palá-
com, ktorý stál od 60. rokov 18. storo-
čia na dnes prázdnom mieste
(„parku“) naproti nájazdu na most.
Južná fasáda paláca lícovala s líniou
neskôr založenej Dobrovičovej ulice.
Palác prebudovali po roku 1857 na
kasáreň pionierov (ženistov) a zvýšili
ho o jedno poschodie. Pri bombardo-
vaní v roku 1944 bol palác veľmi
poškodený a tak ho zbúrali. 
V roku 1890 dokončili prvú časť železné-
ho mosta cez Dunaj. Napojenie cesty z
mosta na sieť ulíc v centre mesta bolo
možné až po odstránení niekoľkých
poschodových domov, ktoré stáli na
mieste pred dnešnou budovou Univerzity.
Pôvodnou dominantou námestia bol Lan-
dererov palác v jeho osi. Dnešná domi-
nanta - palác Univerzity - je situovaná
excentricky. Zbúraný palác z urbanistic-
kého hľadiska na námestí veľmi chýba,
parčík na jeho mieste je len prechodné

riešenie. Terén pred palácom sa pôvodne
plynulo znižoval až na úroveň hladiny
Dunaja. Po navezení zeminy ho vyrovna-
li na úroveň sem ústiacej Štúrovej (pôvod-
ne Barosovej) ulice. Prešporský okrášľo-
vací spolok tam už okolo roku 1900 zria-
dil park, do ktorého stredu pribudla 1914
romantická Kačacia fontána od Roberta
Kühmayera. Fontána bola podľa vzoru
podobných fontán vo Francúzsku, v Ra-
kúsku či v Maďarsku obkolesená trávni-
kom, k jej nádrži nebol priamy prístup.
Okolo parku inštalovali ornamentálne
železné zábradlie, ktoré z pásového žele-
za vyrobila pravdepodobne firma Marton
na blízkej Grösslingovej ulici. Zábradlie
rovnakého typu chránilo zeleň na Hlav-
nom námestí a na Františkánskom ná-
mestí, na dnešnom Komenského námestí
za Mestským divadlom, ako aj parčík
pred Kostolom Notre Dame medzi dneš-
nými ulicami Jesenského a Palackého.
Tam historické zábradlia zanikli už dáv-

nejšie. Najdlhšie sa zachovalo zábradlie
okolo parku na Šafárikovom námestí. Nie
je pravda, že by sa nedalo opraviť. Origi-
nál nebol taký zničený, aby musel skon-
čiť v železnom šrote alebo v depozite
múzea. Bol tu zrejme iný dôvod, prečo sa
k pripravovanej zmene nesmeli vyjadriť
členovia kultúrnej komisie staromestské-
ho zastupiteľstva. 
Obnova parku na Šafárikovom námestí
bola potrebná, ale mali sa presne zacho-
vať zásady, ktoré použili jeho zakladate-
lia. Zmena chodníkov či rozsahu trávna-
tej plochy nie je rekonštrukciou urbanis-
ticko-architektonického útvaru zo začiat-
ku 20. storočia, ale jeho ničením. Zacho-
vané malo ostať (aj napriek údajnému
súhlasu pamiatkového orgánu s výme-
nou) originálne oplotenie parčíku v stre-
de Šafárikovho námestia. Mohlo sa
rekonštruovať tak, ako sa rekonštruujú
originálne prvky drobnej záhradnej
architektúry a zariadení verejných prie-
stranstiev vo Viedni či v Budapešti.    

Štefan Holčík
FOTO - Otto Zinser

BRATISLAVA
Škola pre mimoriadne nadané deti a
gymnázium v Bratislave funguje v
hlavnom meste od roku 1998 a riadi sa
Projektom alternatívnej starostlivosti o
nadané deti, ktorý je v Európe unikát-
ny svojim kontinuálnym vzdelávaním.
Vzdelávanie sa začína prvým stupňom
základnej školy a končí sa maturitou na
gymnáziu a na Slovensku sa s ním zača-
lo v roku 1993. Celoslovenský projekt je
realizovaný prostredníctvom 26 škôl, v
ktorých sú okrem bežných tried zriadené

aj triedy pre mimoriadne nadané deti. V
školskom roku 2006/2007 sa do projektu
zapojilo už viac ako 2600 nadaných žia-
kov. Školy zastrešuje unikátna škola v
hlavnom meste, do ktorej chodí v súčas-
nosti 560 žiakov, z toho 260 na prvom
stupni a 300 na gymnáziu. Nadané deti
na celom Slovensku učí spolu 400 peda-
gógov, z nich 66 pôsobí v Bratislave s
priemerným vekom 30 rokov.    
Riaditeľka školy a autorka projektu
Alternatívnej starostlivosti o nadané deti
Jolana Laznibatová informovala, že v

tomto roku sa do projektu pridali aj ďal-
šie dve školy. „Zároveň našu školu opus-
tili prví maturanti, ktorí ukončili štúdium
s celkovým priemerom známok 1,27 a
všetci niekoľkonásobne uspeli v prijíma-
cích pohovoroch na vysoké školy doma a
v zahraničí,“ dodala Laznibatová. 
Keďže ide o štátne školy, peniaze na nad-
štandardné vzdelávacie programy, mate-
riálové vybavenie a ohodnotenie pedagó-
gov im nestačia.  Bratislavskú školu
preto už štvrtý rok finančne podporuje
Nadácia Penta. (rob)

Škola pre nadané deti má už 560 žiakov 

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.

Jesenná akcia Citroën. 

*Pri kúpe cez OTP Leasing. 

od 567 000 Sk* bez DPH

od 254 900 Sk*

Jesenná servisná akcia!
U najúspešnejšieho predajcu vozidiel Citroën na Slovensku, vo firme

MOTOR PARTNER v Bratislave, sme pre vaše Citroëny pripravili októbrovú

servisnú akciu. 

Pri výmene motorového oleja v mesiaci Október vám dáme 1 liter oleja

zadarmo a ešte vám pridáme aj darček. Čakajú Vás aj atraktívne ceny

akciových modelov vozidiel Citroën.od 379 900 Sk*
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Na basketbalovú scénu sa vracia Slovan,

vo svojom kádri má len amatérske hráčky

Štadióny budú, otázne je kde, kedy, koľko

a za aké peniaze budú nakoniec postavené

Postup bol pre

Bratislavčanov

privysoko
STOLNÝ TENIS
Škoda. Stolní tenisti ŠKST Bratislava sa
veľmi hotovali, že na turnaji 7. skupiny
I. fázy Pohára ETTU mužov využijú
výhodu domácich stolov a postúpia do
II. fázy. Žiaľ, zostalo iba pri želaní. 
Bratislavčania najskôr podľahli belgické-
mu Virtonu 2:3, potom talianskemu Cas-
telgoffredu 1:3, a keď sa im nedarilo ani
proti portugalskému ADC Ponta do
Pargo (0:3), postup sa rozplynul. Nepo-
mohol už ani záverečný duel so Saraje-
vom, ktorý síce domáci vyhrali 3:0, no
stačilo to iba na konečnú 4. priečku. 
„Boli by sme šťastní, keby sme postúpili,
ale tento turnaj nás nezastihol v optimál-
nej pohode. Pre zranenie sme nemohli
počítať s našou dvojkou Zajícom, čo bolo
pre mladý tím citeľné oslabenie. Hneď v
úvode sme odohrali nešťastný zápas s
Virtonom, ktorý potom negatívne ov-
plyvnil ďalšie naše účinkovanie. Výkony
mojich zverencov mali klesajúcu tenden-
ciu, boli príliš kŕčovité. Viac uvoľnenosti
v hre chýbalo najmä našej jednotke Bar-
doňovi,“ povedal pre agentúru SITA tré-
ner ŠKST Aleš Sviták. (mm)

Hokejisti

nezabudli
HOKEJ
Nedeľňajší hokejový sviatok Slovan -
Žilina nebol len duelom vedúceho
mužstva Extraligy s posledným maj-
strom, ale mal aj ľudský rozmer. 
Obidva kluby sa totiž ako reprezentanti
miest, v ktorých žil zavraždený Daniel
Tupý, rozhodli prispieť sumou 50-tisíc
korún na postavenie pomníka obetiam
rasovo motivovaných trestných činov.
Mladého študenta zavraždili 4. novembra
na Tyršovom námestí v Bratislave. (mm)

Zo stovky príde

22 hráčok
TENIS
Viac ako pätina hráčok z prvej teniso-
vej stovky sa prihlásilo na turnaj kate-
górie ITF Ritro Slovak Open 2006.
Presne 22 tenistiek prisľúbilo účasť na
podujatí, ktoré sa začne 23. októbra v
Sibamac aréne NTC. 
Rebríčkovo najlepšou bude Nemka
Martina Müllerová (38.), zo sloven-
ských dievčat sa najväčšie šance dávajú
Martine Suchej (74.). Komu názov tur-
naja nič nehovorí, pripomíname, že ide
o pokračovanie bývalého podujatia,
ktoré sa konalo v Inchebe a jeho posled-
ný ročník (2002) vyhrala Slovinka
Matevžičová. (mm)

BASKETBAL
Rodinný podnik! Aj tak sa dá v dobrom
označiť oživený klub Slovan Bratislava.
Ide o družstvo basketbalistiek, ktoré v
uplynulých desaťročiach patrilo medzi
klasické kluby československého a
neskôr slovenského basketbalu a ktoré
sa podujala vzkriesiť rodinka Kozmo-
novcov. Šéfom klubu je Ladislav Koz-
mon, oficiálnou prezidentkou Beáta
Kozmonová a zrejme najväčšou hráč-
skou oporou Renáta Kozmonová...
Dievčatá v belasom patrili vždy medzi to
lepšie, čo behalo pod košmi. Pamätné sú
federálne derby so Sláviou UK, prípadne
mastenice s pražskými tímami VŠ a
Sparta, KPS Brno či neskôr s dievčatami
z Banskej Bystrice alebo Ružomberka.
To všetko je minulosťou, ktorú sa podu-
jala zmeniť spomínaná rodinka Kozmo-
novcov. „Všetko sa to spustilo, keď som
zistil, že Bratislava momentálne nemá
ženský basketbal. A skončilo sa to úspeš-
nými rokovaniami s Ružomberkom.
Jeho béčko malo hrať spolu s áčkom naj-
vyššiu súťaž, a tak som začal rokovania s
ružomberským prezidentom o odkúpení
extraligovej licencie,“ priblížil prvé dni
oživeného Slovana Ladislav Kozmon. S
predchádzajúcim klubom však nemá nič
spoločné: „Je úplne nový. So Slovanom
má rovnaký iba názov,“ tvrdil slovanis-
tický šéf. Že nejde len o jednorazovú
akciu, ale o seriózne budovanie, svedčí
fakt, že okrem áčka by tu mali byť aj ďal-
šie družstvá zahŕňajúce prípravku, žiač-
ky, kadetky a juniorky.
„Začínali sme od nuly a v úvode sme
nemali nič. Trénera, hráčky, ani lopty.
Hneď od prvého dňa prípravy však bolo

jasné, že nechýba nadšenie, entuziaz-
mus,“ pripomenul Ladislav Kozmon.
Tréner Roman Renert si na prvých trénin-
goch vyberal zo sedemnástich dievčat,
ktorých vekové rozpätie bolo takmer
dvadsať rokov. Najskúsenejšou hráčkou
je Milena Paulišincová-Rázgová, nechý-
bajú však ani šestnásťročné dievčatá,
ktoré určite dostanú šancu aj v samotnej
ligovej súťaži. „Našou filozofiou nebude
kupovanie zahraničných hráčok. Naopak,
chceme predstaviť v lige slovenské
basketbalistky,“ prezradil šéf Slovana.
Ciele extraligového nováčika sa neviažu
k medailám. „Je ťažké predpovedať, na
aké umiestnenie máme, ale určite
nechceme hrať o záchranu. Radi by sme
skončili do 8. miesta,“ naznačil ciele

Roman Renert a pochválil zverenky za
prístup k tréningom: „Dokonca ich nie-
kedy musím brzdiť,“ pripomenul s úsme-
vom. S trénerom súhlasila aj Milena Ráz-
gová-Paulišincová: „Dva roky som
basketbal nehrala, ale Kozmonovci ma
prehovorili. Teraz to beriem ako veľkú
výzvu a pokúsim sa dať dievčatá dohro-
mady. Baby sú na tom dobre, basketbal
je pre ne všetkým, nechajú si poradiť od
trénerov i od nás starších.“
V trinásťčlennom kádri je deväť hráčok,
ktoré už okúsili extraligu, všetky však
budú hrať zadarmo a to isté sa týka aj
trénera. Od klubu majú zabezpečné
tenisky či posilňovňu, stravovanie alebo
saunu. Domovom Slovana zostávajú
Pasienky. (mm)

FUTBAL/HOKEJ
Zdá sa, že s výstavbou multifunkčnej
haly, ktorá by bola určená najmä pre
hokej, a s Národným futbalovým šta-
diónom na Tehelnom poli to nebude
také jednoduché. Aj keď sa spočiatku
zdalo (najmä pred voľbami), že v pod-
state sú všetci za postavenie obidvoch
stánkov, povolebná realita je už troš-
ku iná.
Hokejový i futbalový zväz síce navrhli
svoje predstavy, ako by mali štadióny
vyzerať, no nedávne rokovanie vlády
naznačilo, že nová politická generalita
ich jednoznačne neprijala. Premiér
Robert Fico to po rokovaní zatiaľ len
naznačil: „Od podpredsedu vlády a
ministra školstva chceme predloženie
niekoľkých alternatív, nielen jednu.
Čakáme rôzne možností.“

Robert Fico ďalej pripomenul, že zatiaľ
určené lokality nie sú zrejme jedinými
možnosťami, kde by mohli hala a štadión
stáť. „Myslíme si, že štadión by mohol
byť na úplne inom mieste, ako si predsta-
vujú niektorí podnikatelia v Bratislave.“
Takisto sa mu nezdalo, že je len jedna
alternatíva výstavby, teda spoločný vklad
štátu a súkromného sektora. „Ak ho
budeme financovať ako štát, chceme mať
nad ním ako štát kontrolu,“ pripomenul
Fico.
V praxi to znamená, že je celkom možná
zmena všetkých plánov. Multifunkčný
stánok nemusí stáť v Petržalke, Národný
futbalový štadión na Tehelnom poli.
Nemusia ho financovať súkromníci, pre-
tože ťažko čakať, že niekto sa pohrnie
do výstavby a potom nebude môcť na
tom zarábať. Prípadne dá od toho ruky

preč štát a všetko zostane len na zväzoch
či súkromných firmách, čo je zase tak-
mer, alebo presnejšie, úplne nepredstavi-
teľné.
Vysoká hra okolo dvoch supermoder-
ných stánkov sa teda začala. Pôjde teraz
o to, kto bude mať aké kontakty, kto ako
zalobuje, kto koho presvedčí, že práve
ten jeho návrh je lepší než konkurentov.
Podľa množstva stavebných firiem, ktoré
zrazu „vstúpili“ do športu a osobitne fut-
balu je jasné, že šancu cíti množstvo pod-
nikateľov... Čas sa však kráti. Tehelné
pole by už o pár týždňov malo ísť dole,
no dovtedy by malo byť jasné, čo bude
ďalej. Aby hokej a futbal neskončili ako
kultúra so Slovenským národným divad-
lom a aby sa medzištátne zápasy sloven-
ských tímov nehrali napríklad v Uher-
skom Hradišti či vo Viedni... (mm)

Po prestávke sa

dá ísť znovu 

na ligový futbal
FUTBAL
Reprezentačná prestávka vyplnená
kvalifikačným dvojzápasom s Wale-
som a Nemeckom rozdelila odvetnú
časť najvyššej futbalovej súťaže na
dve polovice. 
Tá prvá sa skončila 14. kolom a od naj-
bližšieho víkendu sa začnú jej posledné
kolá. Bratislava sa môže tešiť na zaujíma-
vý šláger nedávnych prvoligistov. Slovan
privíta Košice a pokúsi sa presvedčiť, že
posledná prehra v Senci bola iba neprí-
jemným vybočením spomedzi slušných
výsledkov. Corgoň liga pokračuje aj hneď
po víkende. V utorok v už tradične rovna-
kom čase sa predstavia v Bratislave ďal-
šie dve zaujímavé mužstvá. Na Pasienky
príde Trnava a do Petržalky Banská
Bystrica. Zatiaľ čo v prvom prípade pôjde
o účasť v ligovej osmičke, v druhom sa
budú rozdeľovať body medzi mužstvami,
ktoré by na jar nemali chýbať medzi eli-
tou. (mm)

Slov-Matic

chce ísť ďalej
FUTSAL
Futsalisti Slov-Maticu Bratislava majú
v tejto sezóne dva ciele. Čo najlepšie
obstáť v domácej súťaži, čiže znovu
zabojovať o titul, a presadiť sa na
medzinárodnej scéne, čo by znamenalo
postúpiť zo skupiny Ligy majstrov. 
Turnaj v Sarajeve sa hrá už tento týždeň a
Bratislavčania začali boj o postup už v
utorok, keď sa stretli so semifinalistom
minulého ročníka Kairatom Alma-Ata.
Ďalším súperom Slov-Maticu bol Parti-
zan Sarajevo a skupinový program uzav-
rú v piatok stretnutím s Arzignanom
(Taliansko). „Vieme, že nás čakajú druž-
stvá, ktorí patria do absolútnej európskej
špičky. Najväčším favoritom je tím z
Alma-Aty, ktorý sa chce prebojovať až do
finále súťaže. My sa pokúsime prekvapiť,
dopredu sa nevzdávame,“ prezradil tréner
Milan Kollár. (mm)

Chýbalo im

iba 18 bodov
KOLKY
Tomu sa povie smola! Osemnásť
bodov chýbalo kolkárom Interu Brati-
slava, aby postúpili do semifinále
Pohára NBC klubových družstiev. 
V maďarskom meste Zalaegerszeg obsa-
dili žlto-čierni v konkurencii pätnástich
tímov 8. miesto, keď získali 3196 bodov.
Na štvrtú priečku zaručujúcu postup im
chýbalo iba spomínaných osemnásť
bodov... (mm)

Hráčkam Slovana štart v najvyššej basketbalovej súťaži nevyšiel - na domácej
palubovke prehrali s ŽBK Poprad 63:85. Vpravo domáca Zuzana Smuteková stí-
haná Popradčankou Martinou Gandžalovou. FOTO - Martin Baumann, TASR

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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Suzuki Swift -
Pre model GS klimatizácia ���

Pre model GLX aj hliníkové disky

Špeciálna akcia na Swift pokračuje + AKCIA na zimné pneumatiky

Akcia na zimné pneumatiky!
INFORMUJTE SA V PREDAJNI.

Klimatizácia ��� + hliníkové disky + poťahy = ZDARMA !

Suzuki Ignis -
Pre model GLX+

klimatizácia ���

hliníkové disky a poťahy

ZVÝHODNENIE O 55.000Sk
Z D A R M A

Z D A R M A
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Divadlo Gunagu mieša krv so šťavou lásky
DIVADLO
Keď chce muž manipulovať so ženou,
dá jej veľa peňazí. A potom jej ich
vezme. Tento feministický úvod zjed-
nodušene nazerá na premiéru novej
hry Divadla Gunagu, autora a režiséra
Karola Vosátku, s názvom Telenovela.
Norbert (Roman Pomajbo) vlastní pol
Slovenska. Nataša (Oľga Belešová) o
tom vie, a keď si spomenie na svoje det-
stvo s otcom alkoholikom, zaskvejú sa jej
pred očami Norbertove peniaze a urobí
všetko, čo od nej manupilátor žiada. Do
zostavy skvele zapadá aj Kristián (Marián
Prevendarčík), ktorý spravil kšeft roku a
pripravil svojho šéfa o 250 miliónov. Par-
tičku skvele dopĺňa Anička (Henrieta Jan-
čišinová) s práve skončenou vysokou
školou a nedostatkom peňazí na baletnú
školu pre deti. Všetci štyria sa vyberú na
Bahamy, kde ich Norbert pozval.

A pri morskom pobreží sa odohrá desivý
príbeh manipulácie, zotročenia a pošlia-
pania ľudskej dôstojnosti, pri ktorom sa
síce konzumuje delfínie mäso a pije naj-
lepšie víno, ľudia užívajúci tento „zdra-
vý“ spôsob života však musia kotkodá-
kať, napodobňovať Kylie Minoque či
Cher, brechať, búkať a robiť Norbertovi
podnožku pod nohy. Za účasti okolitého
osadenstva pripitý Norbert znásilňuje
Aničku, a keď ho Kristián prihluší fľašou
od koňaku, všetci si na chvíľu vydýchnu.
No len na chvíľu. Norbert totiž vstane z
mŕtvych. A na palube lietadla ho veselo
privítajú jeho obete, lebo ako vraví Nata-
ša: „Vždy som ho milovala, lebo si
myslím, že len sviňa s veľkou dušou
dokáže spasiť tento svet.“
A tak sa divadlo Gunagu hrá. Na moc,
manipuláciu, vplyv peňazí, zotročenie. V
duchu svojej poetiky triafa do čierneho a

nemá prestreté na zamate, aj keď je už
večer. Stmieva sa. Na Slovensku kradne
temer každý, prečo by si neuchmatol
Norbert. Keď zacíti závan lásky, vytasí
tesáky a rozhryzie každú blanu, ktorá by
ho mohla s týmto citom spájať. V kúti-
koch úst sa mu pritom spení krv, ktorá
steká po brade. Vzápätí nastúpia jeho
zverenci a krv zlížu. Veď zarábajú 650-
tisíc mesačne. Divadlo Gunagu namierilo
a trafilo cieľ. Strela bola ostrá a letela
priamo. Ak vám vyhovuje, keď niekto s
vami hovorí o veciach priamo, javy
pomenúva bez okolkov, pri rozprávaní
mu prskajú sliny z úst a nedovolí, aby
vám nechal čo len kúsok ilúzií, choďte na
predstavenie Telenovela. Svedčí aj o tom,
že to, čo sa deje vôkol nás, nenecháva
vnímavých a schopných kumštýrov v po-
koji. Aj preto vzniklo divadelné predsta-
venie Telenovela. Dáša Šebanová

Pred 110 rokmi sa narodil Ovídius Faust
SPOMIENKA
Bratislavčania si 1. októbra pripome-
nuli 110 rokov od narodenia významné-
ho múzejníka a erudovaného historika
PhDr. Ovídia Fausta.
Po ukončení štúdií sa mu podarilo v krát-
kom čase spojiť archív, múzeum a príruč-
nú knižnicu do jedného celku - Vedecké
ústavy mesta Bratislavy, kde sa ujal funk-
cie riaditeľa. Hlavnú pozornosť zameral
na archívny a muzeálny výskum, zbera-
teľskú a publikačnú činnosť. V popredí
záujmu O. Fausta bolo rozšírenie a rein-
štalácia Mestského múzea. Za jeho pôsob-
nosti sa Mestské múzeum podstatne roz-
rástlo. Dal zriadiť konzervačnú dielňu,
kde sa zachraňovali umelecké a novozí-

skané predmety. Pri jeho nástupe mala
muzeálna knižnica 83 zväzkov, keď
odchádzal, bolo to už 4000 kníh. Ovídius
Faust ovládal niekoľko cudzích jazykov.
Táto skutočnosť tiež prispela k tomu, že
ho Mestská rada 1. mája 1935 vymenova-
la za magistrátneho radcu a prednostu kul-
túrnej skupiny.
Svoje pôsobenie musel ukončiť na jar
1945. Za všetky jeho zásluhy sa k nemu
zachovali veľmi kruto. Pozbavili ho všet-
kých funkcií, prenasledovali ho, vyviezli
do tábora, kde ho internovali. Bolo pre
neho zadosťučinením, keď v roku 1965
dostal v Prahe osobné vyznamenanie za
zásluhy od ministra školstva a kultúry.
Napriek spomenutým skutočnostiam až

do svojej smrti pôsobil na rôznych mies-
tach, prevažne ako odborný a vedecký
dokumentátor.
Dr. Ovídius Faust miloval Bratislavu, aj
svoje povolanie. Svoju oddanosť múzej-
níctvu a lásku k mestu dokázal tým, že
svoj majetok poručil Mestskému múzeu
v Bratislave. V tejto pozostalosti sú ruko-
pisy, staré tlače, rôzne poznámky o
pamiatkach Bratislavy a jej histórii,
množstvo fotografií, literatúry atď. V
sedemdesiatych rokoch ho krutá choroba
pripútala na lôžko a 18. apríla 1972
zomrel. Je pochovaný na Martinskom
cintorína a jeho meno je uvedené na
informačnom paneli medzi významnými
osobnosťami. PhDr. Veronika Plachá

Začína sa

Bienále

animácie
FILM
Tento rok sa uskutoční už ôsmy ročník
Medzinárodného festivalu animova-
ných filmov pre deti BAB, ktorý bude
od 17. do 21. októbra.
Tohtoročný festival rozvíja kontinuitu
podujatia, ktoré je na mape svetových
festivalov jedinečné. Umožňuje umelec-
kú konfrontáciu animovanej tvorby pre
deti a sleduje jej prepojenie na ilustráciu.
BAB má od roku 1993 záštitu Medziná-
rodného Centra filmov pre deti a mládež
CIFEJ so sídlom v Montreale a od roku
2003 je aj súťažným festivalom. 
V tomto ročníku je prihlásených 35 ani-
movaných filmov pre deti zo 14 krajín.
Súčasťou festivalu sú retrospektívne pre-
hliadky, profilové prehliadky tvorcov,
tematické filmové pásma, medzinárodné
odborné semináre.
Predstavenia budú v kine Tatra na Námes-
tí 1. mája a vo Filmovom klube 35 mm na
FTF VŠMU na Svoradovej ulici 2. (dš)

Bratislava očami

spisovateľky
LITERATÚRA
Spisovateľka Anita Tešovičová má za
sebou plodný mesiac. Počas septem-
brových dní pokrstila dve knižky.
Jedna je venovaná deťom v predškol-
skom veku a volá sa Bola Mica u holi-
ča? Krátke básničky dopĺňajú ilustrá-
cie Miroslava Cipára. 
Druhá kniha básní má o niečo smutnejší
podtón, pretože je venovaná pamiatke
spisovateľkinej matky. Básne s názvom
Matky odchádzajú tíško sú spomienkou
na spoločne strávené chvíle dvoch milu-
júcich sa žien. 
Aj keď ani jedna z knižiek Anity Tešovi-
čovej nie je venovaná Bratislave, spiso-
vateľka je Bratislavčanka telom aj
dušou: „Od prvého okamihu, keď som
do Bratislavy vkročila, bol môj vzťah k
nej veľmi vrúcny. A hoci Bratislava
nebola v tom čase taká pekná ako dnes,
mne sa videla úžasná. Vychutnávala som
prechádzky po jej starom meste. Dýcha-
lo na mňa históriou. Fascinovalo ma
množstvo ľudí na uliciach, cengot elek-
tričiek, krásna okolitá príroda, ale najmä
možnosť navštevovať kultúrne poduja-
tia, divadlá, koncerty... Z Bratislavy dnes
začína byť príťažlivé európske mesto.
Veľa by sa dalo ešte zlepšiť, najmä čisto-
ta, životný štandard a bytové podmien-
ky, ale aj úroveň kultúry a služieb či stav
zelene... No verím, že otcovia mesta
dajú všetko postupne do poriadku tak,
aby sa Bratislava stala známou a zaují-
mavou nielen pre vychýrenú krásu mla-
dých čučoriedok...” (dš)

Laco Lučenič

ukončí turné

v Bratislave
HUDBA
Bratislavským koncertom 30. októbra
v Dopler klube ukončí hudobník Laco
Lučenič veľké koncertné turné po Slo-
vensku. Je výnimočné aj tým, že na
ňom bude mať podstatné hudobné
slovo aj Marián Varga. 
Turné pod názvom Satisfactory Tour
2006 zavíta celkovo do dvanástich miest.
„Divadlo hudby Satisfactory chceme
predstaviť po celom Slovensku. Zmien
oproti divadelnej verzii bude viacero, ale
tou najväčšou bude špeciálny hosť,
Marián Varga. Nebude mať bežný sólový
vstup, zahrá aj s elektronickými tanečný-
mi podkladmi, čo bude veľký zážitok.
Marián bude mať v rámci koncertu nor-
málne vystavaný, vygradovaný blok.
Veľmi sa na hranie s ním teším, je to pre
mňa, a myslím si, že i pre neho nová
výzva,“ povedal Laco Lučenič. (dš)

Polemic 

v Petržalke
HUDBA
Neplánované prekvapenia pripravila
pre svojich fanúšikov skupina Pole-
mic. Vo štvrtok 19. októbra o 19.00 h
odohrá koncert v Dome kultúry Lúky
v Petržalke na Vigľašskej 1.
Skupina zahrá bratislavskému publiku
celovečerný koncert zostavený z piesní
posledného albumu Nenudin, ale aj zo
svojich starších hitov. Tento rok absolvo-
val Polemic okrem série vystúpení na
Slovensku aj úspešné koncerty v Česku,
Maďarsku a Rakúsku. (dš)

Privoňajte si 

k umeniu zblízka
VÝSTAVA
Deťom aj dospelým je venovaná výsta-
va v GMB Pálffyho paláci na Panskej
ulici 19, kde sa všetci môžu pozrieť na
umenie zblízka. Deti si aj vyskúšajú, čo
to znamená byť maliarom. 
Tvorivé dielne k výstave Umenie zblíz-
ka, s podtitulom Pohľad detí na sloven-
ské umenie 20. storočia, sa uskutočnia v
sobotu 21. 10. o 14.30 v Pálffyho paláci.
Ich cieľom je priblížiť tým najmladším
umenie hravou, zážitkovou formou. Do
sveta umenia vstúpia návštevníci tajom-
nou Pasážou od Mateja Kréna, spoločne
objavia príbehy umelcov a umeleckých
diel. Deti sa v tvorivých dielňach aj samy
stanú umelcami a v galérii vytvoria svoje
vlastné umelecké dielo. Podujatie sa týka
detí od 5 do 15 rokov za symbolické
vstupné 20 Sk (sprevádzajúci rodič má
vstup zdarma.) (dš)

Divadlo Gunagu zostalo verné svojráznemu humoru aj v najnovšom predstavení Telenovela. FOTO - Ctibor Bachratý

UUnniikkááttnnyy  oobbjjaavv  vveeddccoovv..  CChhoorríí  ss  lluuppiieennkkoouu,,  aattooppiicc--

kkýýmm  eekkzzéémmoomm,,  pplleessňňoovvýýmm  oocchhoorreenníímm  kkoožžee  aa  nneecchhttoovv

aalleebboo  bbéérrccoovvýýmmii  vvrreeddmmii  mmaajjúú  ššaannccuu  nnaa  uuzzddrraavveenniiee..

PPoommôôžžee  iimm  zzáázzrraaččnnýý  oobbjjaavv  ččeesskkýýcchh  vveeddccoovv  „„MMúúddrraa

hhuubbaa““  PPyytthhiiuumm  oolliiggaannddrruumm..  AA  aakkoo  úúččiinnkkuujjee??  JJeeddnnoo--

dduucchhoo..  JJee  ttoo  ppaarraazziitt,,  kkttoorrýý  ppôôvvooddccuu  kkoožžnnýýcchh  ttaažžkkooss--

ttíí  jjeeddnnoodduucchhoo  zzoožžeerriiee..

Kožu si často začíname všímať až vtedy, keď sa objavia

problémy. Napríklad kožné a nechtové mykózy, psoriá-

za, ekzémy a v spojení s inými chorobami bércové

vredy, preležaniny a podobne.

„Sledovaním účinkov kozmetických prípravkov s

„múdrou hubou“ sa zaoberáme už dlhú dobu. Táto

mikroskopická huba odoberá svojím protivníkom

(patogénnym plesniam a kvasinkám; na lupienky a

ekzémy pôsobí svojou enzymatickou formou) živiny

priamo z tela, až ich zahubí nedostatkom živín.

Je to upír medzi plesňami, ktorý nie je schopný brať ži-

viny z ničoho iného než z iných plesní. „Keď nemá po-

travu, prestane byť aktívny a odumiera.“, hovorí Dr.

Mencl, mikrobiológ Krajskej nemocnice v Pardubiciach.

„Už niekoľko rokov pozorujeme veľmi dobré výsledky

porovnateľné s lokálne pôsobiacimi liekmi pri mykó-

zach kože i nechtov. Prichádza k nám niekoľko pacien-

tov, ktorí aplikujú prípravok s „múdrou hubou“ na

bércové vredy. Sledujeme výrazné zlepšenie nielen

samotnej rany, ale aj sprievodných príznakov“,

potvrdzuje MUDr. David Stehlík, primár dermatologic-

kého oddelenia Krajskej nemocnice v Pardubiciach.

BBiiooddeellttaa a BBiiooggaammaa pomáhajú pri lupienke a atopickom

ekzéme. BBiiooddeeuurr eliminuje mykózy a plesňové ochore-

nia nechtov na nohách. BBiiooBBlloocckk je pre nechty na

rukách s plesňovým ochorením, BBiioommyyccoossiinn pri prele-

žaninách bércových vredoch a FFeeeell  FFrreesshh pri vulvova-

ginálnych mykózach. Proti zápalom úst a paradentóze

sa používa BBiiooPPlluuss. „Už pri prvom a druhom výplachu

úst pomocou roztoku s parazitujúcou hubou cítila väč-

šina pacientov úľavu,“ hovorí stomatológ MUDr. Ivan

Pelikán. „Po predpísaných piatich výplachoch bolo pri-

bližne 90% pacientov bez ťažkostí.“ 

Po tridsaťročnom výskume a testovaní dostanete

dnes kúpiť prípravky s Pythium oligandrum, triedy

Chromista-Stramenopila vo Vašich lekárňach. Ak

máte otázky, radi Vám odpovieme na našej infolinke

00990055  443377  110077, e-mail: vviittaammaaxx@@sszzmm..sskk,, Pozri aj

wwwwww..mmuuddrraahhuubbaa..sskk,, wwwwww..ppyytthhiiuumm..cczz a wwwwww..bbiioo--

pprreeppaarrááttyy..cczz alebo wwwwww..ttvv--jjoojj..sskk  aarrcchhíívv,, Črepiny

2.1.06 Múdra huba.

BBrraattiissllaavvaa  bbeezz  bbeerrccoovvýýcchh  vvrreeddoovv,,  lluuppiieennkkyy,,  

pplleessnníí  aa  aattooppiicckkýýcchh  eekkzzéémmoovv..  ZZoožžeerriiee  iicchh  „„UUppíírr““!!  
LLeekkáárrii  pprriinnááššaajjúú  zzáázzrraaččnnéé  úúččiinnkkyy  mmiikkrroosskkooppiicckkeejj  hhuubbyy  BBrraattiissllaavvččaannoomm  ddoo  lleekkáárrnníí..

,,
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PIATOK 13. októbra
�18.00 - Slovan Bratislava - Skalica, hoke-
jová Extraliga, Zimný štadión O. Nepelu
� 19.00 - Mafiánske historky II., Miki má
narodeniny - pokračovanie úspešnej divadel-
nej inscenácie o mafiánskych bossoch a ich
intelektuálskom učiteľovi, Dom kultúry
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Riaditelia, divadelné predstavenie
hry D. Besseho o rôznych podobách moci,
Malá scéna SND, Dostojevského rad 7

SOBOTA 14. októbra
� 10.00 - NAY tanečný dom, tanečný festi-
val , na ktorom sa okrem niekoľkých skve-
lých vystúpení odohrá viac ako 17 tanečných
workshopov vedených domácimi i zahranič-
nými profesionálnymi majstrami tanca. Celé
podujatie bude sprevádzať výnimočný živý
hudobný program, ktorý vyzve prítomných
do tanca hlboko do noci - od etno-elektroniky
cez tradičný swing až po dynamickú cigáns-
ku kapelu. Neopakovateľný spev zaznie v
podaní ženskej speváckej skupiny Trnky a
Muzička. Vstupné je 220,- Sk. Estrádna hala
PKO, Nábr. arm, gen. L. Svobodu
� 14.30 - Slovan Bratislava - Košice, fut-
balová Corgoň liga, Tehelné pole)
� 14.30 - Zvonček a Bambuľka, divadelné
predstavenie pre deti, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 18.00 - VKP Bratislava - Aon hotVol-
leys Viedeň, Stredoeurópska volejbalová
liga mužov, PKO
� 19.00 - Play Gorkiy alebo Letní hostia,
simultánne tlmočenie jednej z najúspešnej-
ších hier divadelného súboru Astorka Korzo
´90 do anglického jazyka. Hru nominovali na
cenu najlepšia inscenácia sezóny 2004/2005,
pod vedením režiséra Romana Poláka podáva
vynikajúce herecké výkony celý súbor.
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Iluzionisti, divadelné predstavenie
v hereckej kreácii Milana Lasicu, Zuzany
Fialovej a Adyho Hajdu, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája 520.10.

NEDEĽA 15. októbra
� 10.00 a 14.00 - Zvonček a Bambuľka,
divadelné predstavenie pre deti, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská ulica 36
� 13.00 - Tatranská cena, dostihy, 3r+,
rovina I. kat., 1000 m, Závodisko, Starý háj
�16.00 - Ako ožije hlina, tvorivé dielne k 8.

ročníku Bienále animácie Bratislava, Bibia-
na-Medzinárodný dom umenia pre deti,
Panská ulica
� 16.30 - Pavúk, film režiséra Davida Cro-
nenberga, kino Tatra, Námestie 1. mája 5
� 17.00 - Musica Aeterna, v rámci cyklu
Koncerty komorných orchestrov vystúpi jedi-
nečný hudobný súbor pod vedením prof. Jána
Albrechta, ktorý sa zameriava na pôvodnú
starú hudbu z obdobia renesancie, baroka či
gotiky. Medzinárodná kritika považuje súbor
Musica Aeterna za jeden z najlepších svojho
druhu v Európe. Zaujímavosťou je, že súbor
používa pôvodné nástroje zo 17. a 18. storo-
čia. Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
�19.00 - Bratislavský jazz Club 8: Martin
Valihora Quintet, koncert, Divadlo Astorka,
Námestie SNP 33 

� 20.00 - Duran Duran, vystúpenie britskej
kapely, ktorá sa v roku 2002 po 18-ročnej
prestávke znovu stretla, aby podnikla veľké
európske turné, Incheba Expoaréna, Vie-
denská cesta 7

PONDELOK 16. októbra
� 18.30 - História násilia, film kanadského
režiséra Davida Cronenberga aj o tom aké
ťažké je opustiť svoju minulosť, premietanie
v rámci prehliadky Osobnosť mesiaca, kino
Tatra, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - J.  Kander - F.  Ebb - B. Fosse:
Chicago, Jókaiho divadlo z Komárna, DPOH,
Laurinská 24
� 19.00 - V. Klimáček: Dr. Gustáv Husák,
divadelná hra s podtitulom Väzeň preziden-
tov - prezident väzňov, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10

UTOROK 17. októbra
�14.00 - Inter Bratislava - Trnava, futba-
lová Corgoň liga, Pasienky
�14.00 - Artmedia Bratislava - B. Bystri-
ca, futbalová Corgoň liga, Petržalka
� 17.00 - Iné svety, dokumentárny film re-
žiséra Marka Škopa nielen o Šariš, uvedie
režisér Marko Škop, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
� 18.30 - Slávnosť osamelej palmy, rradost-
ná dokumentárna inscenácia o zabudnutom
slovenskom filmovom režisérovi Elovi
Havettovi, éžia Marko Škop, Juraj Johanides,
A4 Nultý priestor, Nám. SNP 12

STREDA 18. októbra
� 11.00 - Tajomný kľúč, opera pre deti,
Opera SND, Hviezdoslavovo námestie 

�19.00 - Slovak Street Sesion, adrenalínová
show, réžia: J. Ďurovčík, účinkujú: majster
sveta v cyklotriale S.Pčolo, majsterka sveta v
agressive inline M. Svobodová a ďalší.
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10

ŠTVRTOK 19. októbra
� 18.00 - Franz Kafka, prezentácia knihy
poviedok v preklade Milana Žitného, Mozar-
tova sieň Rakúskeho veľvyslanectva, Ven-
túrska 10
� 19.00 - Neberte nám princeznú, muzikál
o šťastí, láske, ale aj generačnom nepochope-
ní, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - Koza alebo Kto je Sylvia?, čierna
komédia režiséra M. Čičváka nielen o sexe s
kozou, účinkujú: J. Kukura, E. Vášaryová, M.
Markovič/P. Šimun, A. Bárta, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 19.00 - Polemic, koncert hudobnej skupi-
ny, skupina zahrá bratislavskému publiku
celovečerný koncert zostavený z piesní
posledného albumu Nenudin, ale aj zo svo-
jich starších hitov. Tento rok absolvoval Pole-
mic okrem série vystúpení na Slovensku aj
úspešné koncerty v Česku, Maďarsku a
Rakúsku. Bratislavská návšteva má publiku
potvrdiť úspešnosť kapely a zožať ovácie
publika s ktorými sa Polemic na svojej kon-
certnej šnúre opakovane stretáva, Dom kultú-
ry Lúky, Vigľašská 1.

� 20.00 - Morča, divadelné predstavenie
divadlo SkRAT, hudba a réžia Ľ. Burgr, účin-
kujú Ľ. Burgr, Z. Piussi, P. Fornayová, M.
Chalmovský. Morča je ideálnym symbolom
niečoho, čomu treba dávať jesť, na oplátku sa
bude ten kus absurdného života donekonečna
krútiť na kolese, pripomínajúc šťastnému
majiteľovi jeho vlastný pohyb v bludnom
kruhu. Vo výstupe, ktorý dal meno celej diva-
delnej koláži, dominuje nereprodukovateľný
„neperspektívny" človek burgrovský v
modrých tepláčikoch, A4 Nultý priestor,
Nám. SNP 12

PIATOK 20. októbra
� 19.00 - Funky party so starými funkový-
mi skladbami 70. a 80. rokov, hrá funková
skupina FUNKIEZ, Studio cafe club, Lau-
rinská 13 
� 19.00 - Rodinná slávnosť, každá rodina
má svoje tajomstvá, réžia M.Čičvák, účinku-
jú: J. Kukura, Z. Cigánová, Z. Frenglová, R.
Stanke, D. Cinkota, H. Mickovičová a ďalší,
Divadlo aréna, Viedenská cesta 10

�19.00 - Kontrabas, herecký koncert Marti-
na Hubu podľa hry známeho dramatika
Patricka Süskinda v réžii Martina Porubjaka,
Štúdio L+S, Nám. 1. mája 5
� 19.00 - Hypemarket, hra súčasného slo-
venského autora V. Klimáčka, ktorá reflektu-
je na našu nakupovaciu mániu a iné nešváry
súčasného života, DPOH, Laurinská 24

SOBOTA 21. októbra
� 14.30 - Začarované gajdy, pôvabné roz-
právanie pre deti aj dospelých o gajdošovi,
ktorý chcel, aby mu svet padol k nohám,
hudobná rozprávka, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 19.00 - Music Club: Reggae& Afromu-
sic, Thierry & Friends Jamadan, Dom kultúry
Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Hello, Dolly, muzikál o priekupníč-
ke citov, ktorá si každého získala svojim šar-
mom, Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1
�19.00 - P. Mascagni: Sedliacka česť, Rug-
giero Leoncavallo: Komedianti, premiéra
opery, Opera SND, Hviezdoslavovo námestie

NEDEĽA 22. októbra
� 10.00 a 14.30 - Začarované gajdy, pôvab-
né rozprávanie pre deti aj dospelých o gajdo-
šovi, ktorý chcel, aby mu svet padol k nohám,
hudobná rozprávka, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 16.00 - Malá čarodejnica, divadelné pred-
stavenie v podaní Divadla LUDUS,interak-
tívna, veselá rozprávka plná kúziel, Dom kul-
túry Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Popol a vášeň, hra britského dra-
matika a scenáristu Christophera Hamptona o
stretnutí dvoch priateľov po rokoch mlčania,
DPOH, Laurinská 24

VÝSTAVY
� Crazycurators Biennale, pilotný projekt
medzinárodnej výstavy súčasného výtvarné-
ho umenia, zameraný na mladé, inovatívne a
experimentálne formy umenia, SPACE,
Lazaretská 9, výstava potrvá do 29. októbra
�Umenie zblízka, pohľad detí na slovenské
umenie 20. storočia, GMB, Pálffyho palác,
Panská 19, výstata potrvá do 22. októbra
�Norbert Kelecsényi: Kyklopiáda, Pálffy-
ho palác, Zámocká 47, výstava potrvá do
29.októbra
�Ján Hlavatý, Peter Roller: Maľby, sochy,
ArtAtrium Istrobanky, Laurinská ulica, výsta-
va potrvá do 2. januára
� Harmónia farieb, odevy a doplnky čín-
skych národností, Historické múzeum SNM,
Bratislavský hrad, potrvá do 25. februára
�Estónsky domov 2002 - 2006, Architektú-
ra v krajine - človek v architektúre, kaviareň
Múzejka, výstava potrvá do 5. novembra
�Neznáme formy, výstava skla z medziná-
rodného sklárskeho sympózia Lednické
Rovne, Dizajn štúdio ÚĽUV, Dobrovičova
ulica 13, výstava potrvá do 20. októbra

vyjdú opäť o týždeň
19. októbra


