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Vhodná

organizácia

dopravy

chráni životy
STARÉ MESTO
Vhodná reorganizácia dopravy môže
nielen zrýchliť prúd vozidiel, ale pre-
javuje sa aj na zvýšení bezpečnosti
všetkých účastníkov cestnej premávky,
vrátane chodcov. Tento problém sa
najmarkantnejšie prejavuje v centre
Bratislavy.
Ako uvádza Ján Vrbik, dopravný inžinier
Dopravného inšpektorátu Bratislava I,
dôkazom je napríklad osadenie pevných
zábran na Námestí 1. mája pri Prezident-
skom paláci. Po ich umiestnení sa tu
úplne eliminovali nehody, hoci predtým
na tomto úseku často dochádzalo k neho-
dám s tragickými následkami. „Najúčin-
nejšie opatrenia na zvýšenie bezpečnosti
a plynulosti dopravy nie sú ani drahé, ani
technicky náročné,“ uvádza J. Vrbik.
Problém je v tom, že dopravní policajti
môžu opatrenia na zmeny len navrhovať,
o ich uplatnení rozhoduje správca komu-
nikácie. Teda v Bratislave sú to magi-
strát, mestské časti a Národná diaľničná
spoločnosť.
Už sme informovali o zápase, ktorí
museli bratislavskí dopravní policajti
zviesť v súvislosti s prehradením Staro-
mestskej ulice - ale prvé výsledky už
registrovali, hoci na podrobnejšiu štatis-
tiku treba dlhšie obdobie. Aj na plynulos-
ti premávky a bezpečnosti na križovatke
ulíc Karadžičova a Záhradnícka sa pod-
písalo veľmi jednoduché prestavenie
svetelnej signalizácie, ktoré znížilo počet
nehôd na nulu. Policajti v centre však
stále musia bojovať o inštaláciu zábrad-
lia, ktoré by chránilo chodcov na vjazde
do Mýtnej ulice od Račianskeho mýta a
takisto nevedia presadiť druhý prúd na
odbočenie vľavo na križovatke ulíc
Vazovova a Radlinského. Jeho zriadenie
a následné zipsové radenie vozidiel by v
špičke odbúralo vytváranie kolón až po
Námestie 1. mája.
Riaditeľ okresného dopravného inšpekto-
rátu Vladimír Synak dodáva, že aj reorga-
nizácia na Lamačskej ceste by mohla zní-
žiť zaťaženie v špičke: „Doprava je tu
organizovaná naopak - mali by byť tri
jazdné pruhy na výjazd, tým viac preto,
lebo je to do kopca. Aj bez toho však logi-
ka hovorí, že ak chceme mať centrum
odľahčené, musíme vytvoriť viac príleži-
tostí na jeho opustenie ako na vstup.
Pohyblivý pracovný čas inštitúcií v centre
takéto riešenie umožňuje.“ V meste sa
nedostatočne využíva aj možnosť kombi-
novať či naopak vyhradzovať jazdné pru-
hy vo vzťahu medzi osobnou a hromad-
nou prepravou.
Okrem chronických problémov má
doprava aj opakované problémy. Akút-
nym je vodorovné značenie. Správcovia
komunikácií majú najvyšší čas dať ich
opraviť a obnoviť. Gustav Bartovic

Nová pešia zóna

na Obchodnej

a Kapucínskej 

je skolaudovaná
STARÉ MESTO
Rekonštrukcia električkovej trate a
obnova povrchu na Obchodnej a
Kapucínskej ulici je ukončená aj for-
málne, uskutočnili sa všetky prebera-
cie konania a všetky objekty prevzali
jednotliví správcovia, skončilo sa
kolaudačné konanie.
Znamená to, že všetky objekty sú v pre-
vádzke, vrátane signalizačného zariade-
nia na električkovej trati na Obchodnej
ulici. Ako nám povedala riaditeľka sek-
cie dopravy a cestného hospodárstva bra-
tislavského magistrátu Tatiana Krato-
chvílová, preberacie konanie a kolaudá-
cia sa týkali spolu takmer 40 objektov -
išlo nielen o električková trať, komuni-
kácie a chodníky, ale aj o sadové úpravy,
verejné osvetlenie, inžinierske siete,
drobná architektúra a podobne. 
Súčasťou projektu kompletnej rekon-
štrukcie tejto električkovej radiály od
tunela cez most nad Staromestskou uli-
cou, Kapucínsku ulicu, Župné námestie,
Hurbanovo námestie a Obchodnú ulicu
až po Floriánske námestie bolo okrem
modernizácie samotnej trate aj skvalitne-
nie architektúry a humanizácia verejných
priestorov. Vznikla tu nová atraktívna
pešia zóna aj mimo mestskej pamiatko-
vej rezervácie. Celková plocha upravo-
vaných priestranstiev je 40-tisíc štvorco-
vých metrov. Náklady na celú stavbu
dosiahli 320 miliónov korún.
Rekonštruovalo sa v troch samostatných
celkoch. Ktorými boli Župné námestie,
Hurbanovo námestie a Obchodná ulica.
Okrem rekonštrukcie električkovej trate
sa podľa návrhu architektov z ateliéru
Bogár Králik Urban rekonštruovali aj
súvisiace verejné priestory. Novú podo-
bu dostalo námestie pred kapucínskym
kostolom, ako aj zhromažďovací priestor
pred Kostolom najsvätejšej trojice.
Rekonštrukciou vznikol veľkorysý kva-
litný mestský priestor, v ktorom sa
uprednostňuje peší pohyb pred automo-
bilovou dopravou a súčasne vyhovuje aj
pohybu zdravotne postihnutých občanov.
Preto bola na Obchodnej ulici inštalova-
ná už spomenutá špeciálna svetelná sig-
nalizácia pohybu vozidiel v strede medzi
koľajnicami a dlažba bola vybavená
vodiacimi pásmi pre slabozrakých a
nevidiacich.
Je predpoklad, že vynovená Obchodná
ulica sa stane popri tradičnom korze dru-
hým centrom mesta. Nové možnosti v
parteri sa vytvorili napríklad pre letné
terasy. Ktoré bude mesto podporovať.
Podobnú skúsenosť má magistrát z pred-
chádzajúcich rekonštrukcií, napríklad z
Hviezdoslavovho námestia alebo Mosto-
vej ulice, kde mesto investovalo do verej-
ných priestorov a o ich oživenie sa posta-
rali užívatelia okolitých zariadení. (juh)

Cieľ a štart Supermaratónu bol v Bratislave na nábrežnej promenáde pod Mostom Lafranconi. FOTO - P.CH. 

BRATISLAVA
Na sedemnástom ročníku Supermara-
tónu Viedeň - Budapešť, ktorého eta-
povým mestom bola prvý raz v histórii
aj Bratislava, si úspešne počínali aj
slovenské štafetové družstvá.
Najlepšie sa darilo družstvu Fakulty
humanitných vied Univerzity Mateja
Bela Banská Bystrica v zložení Jakub
Beňo, Martin Prokein, Zdeno Babík,
Martin Pupiš, Martin Škarba, ktoré v
silenj konkurencii 167 štafiet obsadilo
výborné desiate miesto. Banskobystriča-
nia zároveň vyhrali súťaž univerzitných
tímov. Solídnu dvanástu priečku si vybo-
jovala ďalšia banskobystrická štafeta, v
ktorej bežali študenti osemročného špor-

tového gymnázia. Štafeta v zložení
Lukáš Kula, Matúš Lunter, Martin
Mistrík, Matej Rádl, Roman Vajs zvíťa-
zila v hodnotení stredných škôl.
Okrem dvoch banskobystrických štafiet
sa v celkovej klasifikácii objavili aj ďal-
šie tri slovenské družstvá. Colná správa
Slovenskej republiky skončila na 28.
mieste, miešaný tím Fakulty telesnej
výchovy a športu UK skončil na 34.
priečke a družstvo žien z tej istej fakulty
obsadilo 113. miesto. V kategórii žien sa
Bratislavčanky klasifikovali na 15. mies-
te. Zo 42 jednotlivcov dokončilo super-
maratón merajúci celkove 318,6 kilomet-
ra 34 vytrvalcov. Z troch slovenských
bežcov videl budapeštiansky cieľ iba

Alexander Bögi, ktorý skončil na 30.
mieste.
Supermaratón odštartoval 19. októbra vo
viedenskom Pratri, jeho účastníci po
absolvovaní 98,8 kilometra dlhej trasy
prenocovali v Bratislave. Odtiaľ sa vyda-
li na druhý úsek dlhý 100 kilometrov. Na
slovenskom úseku viedla trasa cez Most
Apollo snerom na Dobrohošť, Vojku,
Bodíky, Gabčíkovo, Palkovičovo a hra-
ničný priechod Medveďov, druhá etapa
končila v Györi. Na tretí deň absolvovali
bežci na trase Györ - Tata 60,5 kilometra,
štvrtý deň na úseku Tata - Budakeszi 59,2
kilometra. V posledný deň bol na progra-
me polmaratón a po ňom účastníci dora-
zili do cieľa v Budapešti. (brn)

Na Supermaratóne sa darilo aj Slovákom

Kritické križovatky sú najmä v Ružinove
O kritických miestach na bratislav-
ských uliciach a križovatkách, doprav-
ných nehodách, ale aj o spolupráci
samosprávy s políciou, sme sa pozho-
várali so zástupcom riaditeľa Krajské-
ho riaditeľstva Policajného zboru v
Bratislave Pavlom BRATHOM.  
- Bratislavské križovatky s najvyššou
nehodovosťou sa nachádzajú v druhom
bratislavskom okrese. Ide najmä o križo-
vatku Bajkalská ulica - Prístavný most.
Polícia tu za deväť mesiacov tohto roku
eviduje až 30 dopravných nehôd. Druhou
najnehodovejšou križovatkou je Gagari-
nova -Tomášikova (11 nehôd), nasleduje
Trnavská - Bajkalská (9 nehôd) a Baj-
kalská - Prievozská (7 nehôd). Medzi
najnehodovejšie ulice v Bratislave patrí
Lamačská cesta, na ktorej sa za 9 mesia-
cov tohto roku stalo viac ako 190 doprav-
ných nehôd. Len o niekoľko nehôd me-

nej evidujeme na Bajkalskej ulici (186) a
Račianskej ulici (181). Pomerne vysoký
počet nehôd však bratislavská polícia
zaznamenala aj na  Vajnorskej (175)  a
Einsteinovej ulici (124).
Aké sú príčiny nehôd a aké opatrenia
robí dopravná polícia pre zvýšenie
bezpečnosti účastníkov cestnej pre-
mávky v hlavnom meste?
- Príčinami  dopravných nehôd je najmä
nedisciplinovanosť vodičov, ako aj
chodcov, nedodržiavanie rýchlosti, bez-
pečnej vzdialenosti medzi vozidlami,
nedostatočné venovanie sa vedeniu
motorového vozidla, nesprávny spôsob
jazdy či nedanie prednosti v jazde. Jednu
z posledných dopravno-bezpečnostných
akcií robila polícia v druhom bratislav-

skom okrese, kde v uplynulom období
došlo k zvýšenému počtu dopravných
nehôd s vážnymi následkami na živo-
toch a zdraví.
Aká je v tomto smere spolupráca so
samosprávou, ktoré opatrenia sa v
spolupráci s ňou podarilo urobiť?
- Krajský dopravný inšpektorát Policaj-
ného zboru v Bratislave a okresné do-
pravné inšpektoráty úzko spolupracujú s
cestnými správnymi orgánmi, ako aj so
správcami komunikácií na území celého
Bratislavského kraja. Je dôležité upozor-
niť na to, že za komunikáciu je zodpo-
vedný v prvom rade jej správca. Prísluš-
ná dopravná polícia  mu dáva návrhy,
ktoré smerujú k zvýšeniu bezpečnosti
účastníkov cestnej premávky, no ich rea-
lizácia je často podmienená finančným
rozpočtom správcu komunikácie.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Jablká dozreli, 
nastáva čas 
anonymov
Nadchádzajú hektické predvolebné
týždne a kadečo sa vynorí a my budeme
o tom informovať. Pôjdeme po podrob-
nostiach a budeme hľadať súvislosti,
príčiny i dôsledky udalostí a vecí.
A budú nám chodiť anonymy. A my
nebudeme na ne odpovedať. Ani inak
reagovať. Z viacerých dôvodov, ale ten
jeden, ten najlepší, stojí za všetky - na
anonymy sa neodpovedá. Na anony-
moch sa dá smiať, ale nie stavať.
Lebo anonym nie je informácia, ale
prejav zbabelosti či zákernosti. Ano-
nym neinformuje, ale sa snaží ublížiť.
Niekedy niekomu mimo redakcie, nie-
kedy priamo redakcii. Vždy je však
obrazom svojho autora. Ten obraz je -
prázdny. 
Anonym je súčasťou davu, ale aj ten dav
sa skladá len z prázdnych obrazov,
nepamätám sa na to, že by dav priviedol
seba samého i tých ostatných k niečomu
pozitívnemu. Dav vie veci pohnúť aj
týmto smerom, ale ak sa má nakoniec to
pozitívne vyvinúť, je potrebné, aby veľmi
rýchlo z neho vystúpili tváre, konkrétne
tváre s konkrétnymi projektmi. Ak by sa
tak stalo pred sedemnástimi rokmi, dnes
sme oveľa ďalej. 
Nie som sám, čo takto uvažuje, preto
získalo toľko nezávislých kandidátov
dostatok podpisov pod petičné hárky.
Preto vo voľbách ľudia uprednostňujú
krúžkovanie nezávislých kandidátov -
lebo aj strana je dav. A ten nepustí svoj-
ho zástupcu, ani keď už je zvolený. Ak
má stranícky kandidát tvár, nie je to jeho
tvár, ani tvár voličov, ktorí mu dali moc,
je to tvár strany, ktorá nič nedala, ale
zato bude vehementne žiadať. Lebo
niečo žiadať, ale nedať nič a neniesť
zodpovednosť - to je charakteristický
motív davu. A to je aj motív anonyma.
Neverím im už ani vtedy, keď chvália,
alebo keď prinesú zaujímavý tip. 
Môžeme smelo hádzať nepodpísanú
poštu do koša, lebo si v duchu zákona
vieme ochrániť tých, ktorí nás otvorene
informujú a otvorene priznajú, že majú
obavy z toho a toho a že by boli radšej,
keby sme ich meno nezverejňovali.
A robíme to preto, lebo nechceme mesto
prázdnych masiek, plné davu, ale ožive-
né tvárami skutočných a konkrétnych
ľudí. Gustav Bartovic

Spoločnosť

Metro Bratislava

asi zrušia
BRATISLAVA
Spoločnosti Metro Bratislava, a.s., kto-
rá je hlavným investorom výstavby
Mosta Apollo, už žiadne nové projekty
nedajú, zrejme ju zrušia. Hlavná
úloha, pre ktorú bolo Metro Bratislava
založené je splnená.
Okrem postavenia mosta zrekonštruova-
la spoločnosť aj súvisiacu križovatku
Košická - Miletičova. Ako ďalej infor-
moval bratislavský primátor Andrej Ďur-
kovský, rozšírenie Prístavnej ulice, ktoré
je tiež potrebné pre lepšiu priepustnosť
premávky v okolí Mosta Apollo, by už
mala urobiť iná spoločnosť.
„Bol by som radšej, keby to prevzal buď
Generálny investor Bratislavy alebo
niektorá iná z našich mestských investor-
ských spoločností, aby sme spoločnosť
Metro nezaťažovali takýmito úlohami,“
povedal A. Ďurkovský. Podľa neho exis-
tencia spoločnosti Metro Bratislava, kto-
rej akcionármi sú mesto a štát, nie je pod-
mienená ani splácaním úveru vo výške
45 miliónov eur, ktorú si vzala na výstav-
bu Mosta Apollo. „Celý úver prevzal pod
svoju starostlivosť štát, takže za neho
ručí,“ dodal A. Ďurkovský s tým, že o
existencii spoločnosti Metro Bratislava
bude rozhodovať až novozvolené mests-
ké zastupiteľstvo. 
Ako uviedol generálny riaditeľ Metra
Bratislava Ladislav Csáder, spoločnosť
zastaví aj ešte nedokončené odčerpáva-
nie ropy, ktorá vytiekla do podložia po
bombardovaní rafinérie Apollo v Brati-
slave na sklonku druhej svetovej vojny.
Práce by sa mali skončiť zhruba v polo-
vici novembra, Metru Bratislava sa totiž
nepodarilo získať viac peňazí, ako sa na
odstránenie ekologickej záťaže vyčlenilo
z rozpočtu na výstavbu Mosta Apollo.
Spoločnosť má k dispozícii 412 miliónov
korún, od začiatku prác v júli minulého
roku sa im doteraz podarilo odčerpať vy-
še 4-tisíc ton ropy. Vyťaženú ropu spra-
cúva banskobystrická firma Detox, ktorá
z nej vyrába vykurovací olej. Za odstrá-
nenie ropy mal štát zaplatiť združeniu
firiem Detox a Istrex vyše 300 miliónov
korún. Podľa Csádera vyčistili územie,
ktoré zasahuje do stavby Mosta Apollo,
vyčistiť zvyšok by trvalo ďalší rok.
Potvrdil, že nové projekty už nemajú, ich
dcérska spoločnosť Metro Investing však
robí dozor na rôznych stavbách Národnej
diaľničnej spoločnosti. Na otázku, či by
podľa neho bolo zrušenie Metra Bratisla-
va odôvodnené, odpovedal, že „ak sa
akcionári rozhodnú, že nás zrušia, tak nás
zrušia, k tomu sa ja vyjadrovať nebu-
dem.“
Zámer založiť spoločnosť Metro Brati-
slava schválili mestskí poslanci v júni
1997, do obchodného registra bola zapí-
saná 20. novembra toho istého roka. Sto-
percentným akcionárom bolo mesto,
ktoré v roku 1998 spoločnosť poverilo
investorskou a organizačnou činnosťou
súvisiacou so stavbou piateho bratislav-
ského mosta cez Dunaj. Vo februári 2001
vstúpil do spoločnosti štát, akcionármi sú
v súčasnosti Bratislava so 66-percent-
ným podielom a ministerstvo dopravy,
pôšt a telekomunikácií s 34-percentným
podielom. (brn, sita)

Magistrát postupne buduje systém
televízneho dohľadu dôležitých križo-
vatiek, ktorý má prispieť k zvýšeniu
plynulosti dopravy na území mesta. V
budúcnosti sa má ešte rozšíriť.
Systém automatizovaného riadenia cest-
nej dopravy pôvodne zahŕňal oblasť
centra mesta. Bolo v ňom zaradených 68
križovatiek, ktorých signálne plány bolo
možné ovládať priamo z riadiacej centrá-
ly na Krajskom riaditeľstve Policajného
zboru na Špitálskej ulici. Základným
nedostatkom pôvodného systému bola
okolnosť, že chýbali aktuálne vizuálne
informácie o stave dopravy na jednotli-
vých križovatkách, preto sa rozhodlo o
osadení kamier vnútorného monitorova-
cieho okruhu. Ten má umožniť operatív-
ne aktualizovať riadenie križovatiek na
konkrétnych miestach.
V prvej etape boli počas výstavby Mosta
Apollo do televízneho dohľadu zahrnuté
križovatky Mlynské nivy - Košická a
Košická - Prístavná, kamery boli osadené
na oboch stranách Mosta Apollo a na kri-
žovatke Dolnozemská - Einsteinova.
Zároveň boli prepojené s monitorovacím
pracoviskom na Krajskom dopravnom
inšpektoráte na Špitálskej ulici. Ďalej sa
systém rozšíril o lokalitu Gagarinovej
ulice v mieste jej prepojenia s diaľnicou
D1 a prepojili sa systémy Krajského
dopravného inšpektorátu a Národnej
diaľničnej spoločnosti. V priebehu tohto

roka bola ukončená výstavba televízneho
dohľadu ulíc Rožňavská - Vajnorská a
Račianskeho mýta. V týchto dňoch sa
dokončujú križovatky Račianska - Jaro-
šova a Nový most - Nábrežie.
V druhej etape, ktorá je v štádiu legisla-
tívnych príprav, by sa mal televízny
dohľad križovatiek rozšíriť o ďalšie loka-
lity. Do konca roka by mali byť na prí-
slušné stavebné úrady v Starom Meste,
Novom Meste, Ružinove a Dúbravke
ohlásené ďalšie stavby. Malo by ísť o
lokality Trnavská - Bajkalská, Rožňav-
ská - Galvaniho, Trnavské mýto, Kara-

džičova - Mlynské nivy, Šafárikovo
námestie, Vajnorská - Bajkalská, Záhrad-
nícka - Miletičova, Ružinovská - Tomá-
šikova, Harmincova - M. Sch. Trnavské-
ho a Tomášikova - Gagarinova.
Vo vzdialenejšej budúcnosti by sa mal
systém ďalej rozšíriť - uvažuje sa o Ame-
rickom námestí, lokalitách Lamačská -
Mlynská dolina, Nábrežie - Mlynská
dolina, Hodžovo námestie, Karadžičova
- Záhradnícka, Bajkalská - Prievozská,
Vajnorská - Tomášikova a Harmincova -
Lamačská. Juraj Handzo

FOTO - Traffic Info GTS Nextra

Doprave v meste by mal pomôcť televízny

dohľad križovatiek, jeho časť už funguje

BRATISLAVA
Nielen o primátorské kreslo, ale aj o
kreslá starostov či o mandáty poslan-
cov miestnych zastupiteľstiev sa uchá-
dzali záujemcovia, ktorí nespĺňali ele-
mentárne podmienky pre vstup do
volebnej súťaže.
Keďže mestská a miestne volebné komi-
sie neskúmali motív, možno neúspeš-
ných uchádzačov len vyčísliť, v lepšom
prípade menovať. Ťažko možno pove-
dať, či išlo o zámer, teda pokus obísť pra-
vidlá, alebo neznalosť - podobné príhody
by sa však podľa členov volebných
komisií nemali stávať zo žiadneho dôvo-
du. Najčastejšou príčinou, prečo nezare-
gistrovali kandidáta, boli u nezávislých
podpisy na petičných listinách z iného
volebného obvodu, v iných prípadoch
uchádzači nemali trvalý pobyt v mieste
svojej kandidatúry. 
Zo sedemnástich bratislavských mest-
ských častí v dvanástich bez problémov
zaregistrovali miestne volebné komisie
všetkých uchádzačov. Ide o mestské časti
Petržalka, Dúbravka, Devín, Devínska
Nová Ves, Rusovce, Podunajské Bisku-
pice, Čunovo, Jarovce, Vrakuňa, Vajno-
ry, Lamač a Nové Mesto. Volebná komi-
sia v Novom Meste síce tiež musela
odrátať z petičných listín kandidáta mená
niektorých občanov, ktorí bývali v iných

mestských častiach, ani v jednom prípa-
de to však počet hlasov neznížilo pod
predpísanú hranicu. Podobne aj v Lama-
či niektoré podpisy na kandidátnyhc listi-
nách neuznali, počet kandidátov sa však
nezmenil.
STARÉ MESTO
Dvaja kandidáti na staromestského sta-
rostu mali na petičných hárkoch aj pod-
pisy občanov z iných mestských častí -
Vladimír Mikuš a Jozef Andriskin. V
oboch prípadoch po odrátaní neplatných
podpisov ich kandidátne listiny nespĺňali
predpísaný počet obyvateľov mestskej
časti. Kandidát V. Mikuš z toho istého
dôvodu nebol zaregistrovaný ani do
volieb poslancov miestneho zastupiteľ-
stva. Ďalší uchádzač o post starostu
neprešiel, pretože nevedel dokázať, že
má trvalé bydlisko v tejto mestskej časti.
RAČA
O jedného kandidáta na starostu menej
majú v mestskej časti Rača. Ako potvrdi-
la zapisovateľka miestnej volebnej komi-
sie, zaregistrovaný napokon nebol nezá-
vislý kandidát Milan Gschweng, ktorý
mal na petičných hárkoch v niektorých
adresách občanov namiesto Bratislavy
uvedené len skratku BA. Členovia miest-
nej volebnej komisie tieto podpisy neuz-
nali ako platné a M. Gschweng  napokon
nemal dostatok podpisov na kandidátnej

listine. V Rači sa tak o post starostu mest-
skej časti uchádza 9 kandidátov.
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Pôvodna informáciá, že jeden trojice
kandidátov na tunajšieho starostu nemal
dostatok platných podpisov, sa ukázala
ako nepresná. V Záhorskej Bystrici mali
napokon dostatok podpisov všetci traja
kandidáti na starostu: Tomáš Besedič
(SDKÚ-DS, KDH, DSS, OKS), Vladi-
mír Kubovič (SMER-SD, ĽS-HZDS,
SNS, SZ) aj nezávislý kandidát Vladimír
Macášek.
VAJNORY
Predčasne sa podľa všetkého s volebnou
kampaňou začalo vo Vajnoroch. Starost-
ka mestskej časti Anna Zemanová už
podala na miestnu volebnú komisu pod-
net na prešetrenie porušenia zákona o
komunálnych voľbách. Volebná kampaň
sa totiž oficiálne začína 15. a potrvá do
30. novembra do 7.00 h.
A. Zemanová, ktorá opätovne kandiduje
na starostku, reagovala na informačný
leták koalície SDKÚ-DS, KDH a starost-
skynho protikandidáta za SDKÚ-DS
Jána Mrvu.
„Viacerí občania sa obrátili na miestny
úrad s tým, že prečo ich obťažujú, keď sa
ešte volebná kampaň nezačala. Ľudia sa
v tom vyznajú a preto boli pohoršení ,“
tvrdí A. Zemanová. Gustav Bartovic

Podmienky na registráciu nesplnil rad 

mestských aj miestnych kandidátov

ZELENINA U MAROŠA

HLÁVKOVÁ REZANÁ KAPUSTA
CIBUĽA a TATRANSKÉ ZEMIAKY

KEDY: každú októbrovú a novembrovú sobotu
KDE: pri trhovisku v Rači od 7.00 do 12.00 h, alebo v areáli Poľnohos-
podárskeho družstva Rača - mechanizačné stredisko, ulica Pri Šajbách 5
(cesta z Rače do Vajnor) od 7.00 do 14.00 h, kde Vám ponúkame širší sorti-
ment zeleniny. Tiež Vám naložíme aj VYKVASENÚ KAPUSTU do Vašej nádoby.
Nádoby z PVC s obsahom 5 a 12 kg si môžete kúpiť aj u nás.

Tešíme sa na Vašu návštevu! � 4488 1167

ČALÚNNICTVO
- veľký výber látok
- odvoz dovoz zabezpečím

Tel.: 0905 793 219

.sk

O všetkých článkoch
v týchto novinách
môžete diskutovať 
na novom webe

V sobotu 14. 10. 2006 
som našiel pred Kostolom 
Sv. Trojice na Námesti SNP

načúvacie zariadenie značky
SIEMENS TRIANO S. 

Telefón: 0907 328 688

Tento oznam nájdete aj na
www.bratislavskenoviny.sk

� Straty a nálezy
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Vo Vrakuni 

by sa mali

zmierniť zápchy
VRAKUŇA
Uvoľnenie cestnej dopravy od doprav-
ných zápch a zvýšenie priepustnosti na
križovatke ulíc Ráztočná - Dvojkrížna
- Hradská vo Vrakuni by malo byť už
onedlho reálne. V týchto dňoch sa tu
začala príprava výstavby kruhového
objazdu. 
Podľa prednostky vrakunského miestne-
ho úradu Ildikó Csibovej sa v poslednom
období v tejto lokalite začali tvoriť
zápchy častejšie ako predtým. Kým do-
nedávna sa autá kopili až od pol ôsmej,
dnes začína premávka hustnúť už o hodi-
nu skôr. Jednou z príčin je podľa nej to,
že mnohí Bratislavčania sa odsťahovali a
bývajú v okolitých dedinách a do hlavné-
ho mesta cestujú ráno najmä do práce. Aj
keď sama preferovala, aby sa problémo-
vá križovatka vyriešila osadením sema-
forov, mesto sa rozhodlo pre kruhový
objazd. 
Vedúca oddelenia územného plánovania
miestneho úradu Jaroslava Hapčová nám
povedala, že investor urobil dôkladnú
analýzu a prepočty a rozhodol sa pre
objazd, ktorý má výrazne zrýchliť prie-
pustnosť križovatky. V súčasnosti je
podľa nej už vydané takzvané nulté sta-
vebné povolenie, na základe ktorého sa
začalo pripravovať územie na samotnú
stavbu. V rámci toho sa musí napríklad
preložiť oplotenie vedľajšieho športové-
ho areálu a premiestniť aj niektoré káble
zemného a nadzemného vedenia. Neďa-
leko križovatky vzniknú lávky pre peších
na obidvoch stranách mosta cez Malý
Dunaj a na voľnom trojuholníkovom
priestranstve pribudne parkovisko a nová
zeleň.
Podľa informácií od riaditeľa mestskej
organizácie Generálny investor Bratisla-
va (GIB) Kamila Beladiča by sa samotná
križovatka s kruhovým objazdom mala
začať stavať 5. novembra, pričom celko-
vé náklady na stavbu sú 50 miliónov
korún. (rob)

Univerzitnú 

Knižnicu už

celkom obnovili 
STARÉ MESTO
Komplexná rekonštrukcia Univerzit-
nej knižnice, ktorá sa začala v roku
2001, je skončená. Posledným z trojice
obnovovaných komplexov je už sko-
laudovaný - ide o Lisztov pavilón so
záhradou a novostavbu skladov.
Náklady na tretiu stavbu boli 125 milió-
nov korún a len posuvné regály na knihy
stáli 36 miliónov. Lisztov pavilón zariadi-
li novým nábytkom a od novembra bude
pripravený na podujatia komorného cha-
rakteru. Záhradný nábytok na letné akti-
vity môže využiť viac ako sto návštevní-
kov a terasa pred pavilónom má slúžiť
ako javisko. Mimoknižničnú činnosť roz-
bieha multifunkčné centrum knižnice.
Kým Lisztov pavilón bol rekonštruovaný
podľa pôvodných plánov, dvojpodlažné
podzemné sklady museli naprojektovať
znovu, kvôli archeologickému nálezu.
Stavba sa tým úplne zmenila, predĺžil sa
termín ukončenia a zvýšili sa aj náklady. 
Zväčšili sa aj sklady knižnice, ktoré sú
teraz moderné, odvlhčené a bezpečnost-
né a majú takmer dvojnásobnú kapacitu,
teda asi 1,5 milióna kníh. (brn, tasr)

www.ozvucenie.sk

predaj   prenájom   projekty   inštalácie   akustika

profesionálna zvuková technika

V Petržalke vyrastie veľký polyfunkčný

súbor s bytmi, obchodmi i kanceláriami
PETRŽALKA
Černyševského II je názov polyfunk-
čného súboru, ktorý vyrastie na území
medzi Jantárovou cestou, križovatkou
ulíc Černyševského - Vavilovova, Čer-
nyševského a Einsteinovou ulicou.
Podľa vyjadrenia Miroslava Kubánku,
riaditeľa spoločnosti Tatra Residence zo
skupiny Tatra Banka Group, ktorá je
developerom projektu, budú v poly-
funkčnom objekte najmä administratívne
priestory a byty. Moderný polyfunkčný
súbor sa bude skladať z dvoch častí -
kancelárskeho vežového objektu s 19
nadzemnými podlažiami, vysokého bez-
mála 70 metrov, a bytového komplexu s
15 nadzemnými podlažiami dosahujúce-
ho výšku asi 47 metrov. Navrhnuté archi-
tektonické a urbanistické riešenie objek-
tu v širšom kontexte nadväzuje na existu-
júcu zástavbu v okolí, už postavený poly-
funkčný objekt Ravak, obchodný dom
Átrium a novo navrhovaný polyfunkčný
objekt WAW House.
V administratívnej časti bude k dispozí-
cii vyše 7700 štvorcových metrov kan-
celárskej plochy. Pôjde o administratív-
ne priestory vyššieho štandardu zodpo-
vedajúceho súčasným trendom, pričom
dôraz sa kladie na energetickú úspornosť
prevádzky a jej šetrnosť vo vzťahu k ži-
votnému prostrediu. Bytov bude spolu

96, z toho 14 štvorizbových, 28 trojizbo-
vých a 54 dvojizbových. Ich špecifikom
bude nepochybne výhľad na hlavné
architektonické a prírodné dominanty
Bratislavy - Hrad, Dóm svätého Marti-
na, Nový most, Sad Janka Kráľa a
Dunaj. Výhodou bývania v polyfunkč-
nom súbore Černyševského II bude blíz-
kosť centra mesta. Súčasťou polyfunk-
čného súboru budú aj nebytové priesto-
ry, v ktorých bude sídliť expozitúra

banky, bude tu tiež veľkokapacitná jedá-
leň a niekoľko obchodných prevádzok.
Ráta sa aj s vybudovaním potrebného
počtu parkovacích miest - dovedna ich
bude 293, z toho 275 je navrhnutých vo
vnútri objektu.
Je predpoklad, že výstavba polyfunkčné-
ho súboru sa začne na prelome rokov
2006 a 2007, jej ukončenie je napláno-
vané na december roku 2008. (juh)

VIZUALIZÁCIA - ATHE Studio

Detské súkromné zariadenie
Fedákova 1, Bratislava-Dúbravka (pri OD Saratov)

poskytuje starostlivosť 
o deti vo veku od 12 mesiacov

Info: 6446 3497, 0907 519 104

�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

Mystická Trieda C
E Mimoriadne zvýhodnenie cien - limuzína 

triedy C už od 1 036 450,- Sk s DPH!

E  Pri modeloch C 180 Kompressor, 200 CDI a 220 

CDI, T-Model (kombi) za cenu limuzíny. Kombi 

s možnosťou odpočtu DPH.

E Comfort Edition: pre všetky modely Triedy C 

doplnková výbava v hodnote 1 140 EUR bez DPH 

(940 EUR pre SportCoupé) podľa vlastného 

výberu v cene vozidla! 

E Limitovaná ponuka pre limuzínu triedy C — mož-

nosť objednať paket Mystic (prevedenie Elegance, 

designo metalíza – 4 farby, kožené čalúnenie, 17" disky 

z ľahkej zliatiny) v hodnote 6 425 EUR bez DPH teraz 

za cenu 1 595 EUR bez DPH.

* Do 160 000 km vrátane práce 
   a materiálu predpísaného výrobcom. 

6 rokov*

bezplatný
servis

MercedesCard:
systém výhod 
a zliav

Záruka
mobility
Mobilo Life

24 hodinový 
servis

*Bezplatný servis je poskytovaný po dobu 6 rokov alebo do 160 000 km, vrátane práce a materiálu predpísaného výrobcom.

infolinka: 02/49 29 49 49, e-mail: info@daimlerchrysler.sk, BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 1MOTOR (166867)
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Kombinovaná spotreba: od 6,3 do 12,3 l /100 km
Emisie CO2: od 167 do 293 g /km

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

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

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

KÚPIM STAROŽITNOSTI
PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Tel./fax: 02/44644222

Zasekol sa vám trezor?
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Na Železnú

by autá nemali

jazdiť vôbec
LIST ČITATEĽA
Už dlhšiu dobu sledujem v Bratislav-
ských novinách články o plánovanej
výstavbe hotela na Železnej studnič-
ke. Pokiaľ mám vedomosť, hotel má
stáť v miestach, kde sa teraz nachá-
dza dolná stanica sedačkovej lanovky
na Kolibu a kde bola kedysi reštaurá-
cia Snežienka.
Je pravda, že bývalá reštaurácia Snežien-
ka je v katastrofálnom stave a výstavba
hotela by určite lokalitu minimálne skul-
túrnila. Kladiem si však otázku, kto bude
tvoriť klientelu tohto hotela, keďže má
stáť relatívne ďaleko od centra mesta?
Načo by chodili hostia tak ďaleko, keď
sa môžu ubytovať v širšom centre mesta
za porovnateľné ceny?
K čomu smerujem? V súčasnosti je pre-
jazd motorových vozidiel od Červeného
mosta cez lesopark zakázaný aspoň cez
víkend a sviatky. Silne pochybujem, že
to takto ostane aj po výstavbe hotela,
najmä keď súčasťou stavby majú byť
podzemné garáže a parkovisko na
povrchu. Klienti hotela predsa nebudú
po víkendoch chodievať MHD a už
vôbec nie peši asi tri kilometre od Čer-
veného mosta. Predpokladám, že im
mesto udelí výnimky a je to vybavené!
Samozrejme, hotel sa musí denne záso-
bovať a horskí nosiči tieto služby zrejme
zabezpečovať nebudú.
Osobne by som dal zákaz vjazdu od par-
koviska pri Červenom moste nielen cez
víkendy a sviatky, ale aj cez pracovné
dni. Takisto by som skončil aj s rozširo-
vaním parkovísk. Je pravda, že za pekné-
ho počasia počet vozidiel v okolí Červe-
ného mosta niekoľkonásobne prekračuje
kapacity, ale kvôli tomu tam predsa
nepostavíme parkovací dom! Mestská
hromadná doprava tam jazdí aj cez
víkendy a sviatky, takže raz za čas by
bolo vhodné nechať svoje vozidlo doma
a ísť aspoň do prírody bez neho.

Mgr. Tomáš Husár, Petržalka

Friends majú priateľské ceny a - rezervy
Reštaurácia Friends na Vazovovej ulici
je podnikom, kde sa dá dobre a za pri-
jateľné ceny najesť, ale... Chcelo by to
zo strany zákazníka poznať celý sorti-
ment, alebo zo strany podniku lepšie
vyvážiť kvalitu jedál.
Už sám podnik pôsobí skôr ako neveľká
kaviareň než reštaurácia. Celý priestor je
opticky rozdelený do troch zón, čo ho ešte
trochu zmenšuje. Vstupuje sa cez strednú
časť, vpravo je nefajčiarska, vľavo faj-
čiarska zóna, za ktorou je aj barový pult.
Tlmené svetlo zjemňuje hranaté obrysy
priestorov, niet tu jediného jedálenského
stola. Sedí sa v hlbokých kreslách pri ka-
viarenských stolíkoch, čo je mierne nepo-
hodlné, ak chcete veľký obed. Steny, aj v
chodbe k toaletám, zdobia komorné akty,
dobré fotografie riešené ako grafiky, čo
kaviarenský vzhľad ešte zdôrazňuje.
Za reštauráciu hovorí jedálny lístok s bo-
hatým výberom, každá kategória v ňom
je označovaná ako špeciality, čo znie tro-
chu smiešne. Nie je to totiž celkom prav-
da, hoci niektoré originálne jedlá tu majú
a stoja za to. Svorne sme však skonštato-
vali veľkú nerovnováhu medzi poliev-
kami na jednej strane a niektorými teplý-
mi predjedlami či hlavnými jedlami na
strane druhej.
Kvôli prehľadu sme chceli ochutnať aj
brokolicovú polievku, ktorá bola súčas-
ťou menu v deň našej návštevy, ale nema-
li ju. Tak sme ochutnali štyri zo stáleho je-
dálneho lístka. Šampiňónový krém (39
Sk) bol chutný, hríby v ňom však chutili
ako nedovarené, akoby boli len vložené
do hotovej polievky. Paradajková poliev-
ka so syrom (39 Sk) bola celkom jasne z

pretlaku, hustotou i chuťou pripomínala
polievky závodných a študentských
jedální. Nie vyššie ako priemer sme oce-
nili Domácu slepačiu polievku (35 Sk)
síce bohatú na zeleninu a mäso, ale len
priemernej chuti. Navyše sa v nej našiel
úlomok kosti, čo by sa naozaj nemalo stá-
vať. Cesnaková polievka s krutónmi a
syrom (35 Sk) bola dobrej chuti, bez
negatív, ale aj bez výnimočností. 
Dobrý bod pre obsluhu - pred podávaním
sa čašníčka spýtala, či chceme teplé pred-
jedlá pred polievkami alebo po nich. Keď
ich priniesli, bolo to oživenie. Predovšet-
kým porcie boli pomerne veľké, aké
zvyknú podávať v lepších reštauráciách,
Pikantné kuracie pečienky (69 Sk) by do-
konca s prílohou mohli nahradiť aj hlavné
jedlo. Nebolo ich len dosť, boli aj chutné,
také ako by človek očakával. Označenie
špecialita si zaslúži Vyprážaná šunková
rolka plnená Nivou (59 Sk), bolo to
výborné a chrumkavé, hoci by si rolka
zaslúžila viac šunky. Kráľovský medailón
zo sviečkovice obložený cibuľkou (119
Sk) bol tiež bohatý, čo sa týka chuti aj
množstva. Sklamaním bola Špargľa pre-
kladaná omeletou a kaviárom (59 Sk) -
dva kúsky špargle vo fádnej omelete s
čiernymi ikrami.
Jeden neduh mali spoločný všetky spomí-
nané predjedlá - takzvanú oblohu. Tri
mesiačiky neprezretých paradajok a dve
kolieska šalátovej uhorky. Táto istá kom-
binácia, ale obohatená o krúžky papriky a
lístky čínskej (konečne!) kapusty. Ku

všetkým jedlám rovnaké, čo je nevhodné,
najmä ak v niektorom jedle je napríklad
dostatok dusenej kyslej kapusty. A také
sme mali. Od svojho hodnotiteľa zožal
viac chvály ako ostatné jedlá, tak ním
začneme - Gazdovská kapsa plnená slani-
nou a klobásou s kyslou kapustou (179
Sk) je skutočne excelentné a výdatné je-
dlo, plné chuti a vône. Dojem z neho ne-
pokazili ani Zemiakové krokety (39 Sk)
napriek svojej tvrdosti. Výborný bol aj
Steak z pravej sviečkovice „Friends“
(299 Sk) v pórovo-smotanovej omáčke so
zeleným korením a cherry. Brat tohto
jedla Kurací steak „Friends“ (199 Sk) v
horčicovej omáčke s kari korením však za
ním pokrivkával. Nebolo to zlé jedlo, ale
ani nič výnimočné, rovnako ako príloha
Americké zemiaky (35 Sk). Vyprážaná
palacinka plnená kuracím mäsom a bylin-
kami (109 Sk) by ako špecialita mohla
osloviť milovníkov maďarských mäso-
vých palaciniek. Rozhodne by im však o
to viac prekážal nedostatok chutí a šťav-
natosti - bola málo slaná, nekorenená,
avizované bylinky sme necítili - skôr
sklamanie. Celkom sklamaním potom
boli Fussili Mexicana (149 Sk), cestoviny
s kuracím mäsom, chilli fazuľkami, sla-
ninkou, paprikou a paradajkou napriek
tomu, že boli podliate vínom, neprekona-
li cestoviny zo závodnej jedálne.
Priateľská rada pre Friends je preto jediná
- vyvážiť výkon v kuchyni.
Naše hodnotenie:��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia hradila sama.

Ubytovacie služby sa trochu zlepšili
Slovenská obchodná inšpekcia urobila
v období od 5. júna do 4. júla tohto
roka kontrolnú akciu zameranú na
vybavenosť ubytovacích zariadení.
Inšpektori preverili dlhodobo fungu-
júce zariadenia i zariadenia novootvo-
rené.
Hlavným cieľom kontroly bolo zistiť
kvalitu pohostinských a ubytovacích slu-
žieb. Obchodná inšpekcia preverila cel-
kovo 484 ubytovacích zariadení a 247
pohostinských odbytových stredísk na
Slovensku. Inšpekcia sa domnieva, že na
Slovensku nie je ešte úroveň poskytova-
ných služieb v oblasti ubytovania na
dostatočnej úrovni a máme čo dobiehať v
porovnaní so svetovým štandardom. Toh-
toročné výsledky kontrol zaznamenali
určité zlepšenie úrovne poskytovaných
služieb v ubytovacích zariadeniach v po-
rovnaní s minulým rokom, na čom sa
podieľali najmä prevádzkarne, kde bola
vykonaná opakovaná kontrola.
V Bratislave navštívili inšpektori naprí-
klad aj hotel Kyjev na Kamennom ná-
mestí, kde zistili, že elektrické zásuvky
nemali označené napätie. Chýbali stolné

lampy, nočné stolíky alebo poličky s noč-
nou lampou, čalúnené stoličky alebo ča-
lúnené kreslá a televízory. K dispozícii
neboli ani uzatvárateľné nádoby na od-
padky a uteráky. 
V hoteli Miva na Bzovíckej ulici inšpek-
tori obchodnej inšpekcie zistili, že na
viditeľnom a vhodnom mieste nebolo
uvedené obchodné meno a sídlo podnika-
teľského subjektu. Elektrické zásuvky
nemali označené napätie, chýbali toaletné
stolíky so zrkadlom a koše na odpadky.
Ďalej chýbali aj elektrické sušiče vlasov,
vrecká na hygienické vložky, hygienické
papierové vreckovky, predložky na pod-
lahe WC a telové šampóny. 
V penzióne Zlatá noha na Bellovej ulici
nebol na viditeľnom a vhodnom mieste
uvedený prevádzkový čas, meno a prie-
zvisko osoby zodpovednej za činnosť.
Zamestnanci, ktorí prichádzajú do styku s
hosťami (recepčná), nepoužívali jednotné
pracovné odevy, chýbali i menovky s
uvedením funkcie pracovníka. Chýbali tu

aj vešiaky, nočné stolíky alebo poličky s
nočnou lampou, televízory, koše na
odpadky a poháre na pitie. Ďalej chýbali
vrecká na hygienické vložky a uteráky.
V turistickej ubytovni Stop na Závodnej
ulici chýbalo na viditeľnom a vhodnom
mieste uvedené obchodné meno, sídlo
podnikateľského subjektu, prevádzkový
čas, meno a priezvisko zodpovednej
osoby a trieda ubytovacieho zariadenia.
Na oknách ubytovacích objektov a izieb
hostí neboli záclony a chýbali zrkadlá.
Ubytovňa mala znečistená maľovku na
chodbách a špinavé okná na schodi-
skách.
V ubytovni Vlčie hrdlo zamestnanci
nepoužívali jednotné pracovné odevy a
chýbali i menovky s uvedením funkcie
pracovníka. Inšpektori obchodnej inš-
pekcie zistili, že výmenu posteľnej bie-
lizne tu nerobia v zmysle vyhlášky
jedenkrát za týždeň, ale každých 14 dní.
Ďalej neposkytujú príležitostné lôžka,
ani detské lôžka. V ubytovni chýbali sto-
ličky, stojanové vešiaky, pri umývadlách
neboli elektrické zásuvky s označením
napätia. Marián Taller

Čierna skládka

kompetentných

zrejme netrápi
LIST ČITATEĽA
Pod Kalváriou som si urobil fotografiu,
ktorá je dobrou ukážkou toho, ako sa
robí v Bratislave jesenné upratovanie.
Ide o skládku odpadu, ktorá je priamo
pod kostolom na Kalvárii na Ulici Pro-
kopa Veľkého, oproti záhradnej pivár-
ni Funus.
Táto nelegálna skládka blízko Horského
parku vznikla nedávno celkom legálne
tak, že na ploche, kde predtým parkovali
autá, umiestnili pracovníci spoločnosti
OLO  kontajnery na odpad a napokon tam
pristavili aj veľký kontajner v rámci takz-
vaného  jesenného upratovania v Bratisla-
ve. Ale aj ten za pár dní ľudia vrchovato
naplnili odpadom a čo sa nezmestilo do
kontajnera, kládli dookola. Zodpovední
pracovníci (z OLO či z VEPOSU?) kon-
tajner naplnený odpadom odviezli, ale
zostatok aj s preplnenými menšími kon-
tajnermi tam zostal ako nelegálna skládka
odpadu. Dnes to vyzerá tak, že žiadna z
firiem zodpovedných za poriadok v Brati-
slave a Starom Meste sa nemá k tomu, aby
zostávajúce smeti  dala odviesť. Donedáv-
na  mohli na tejto ploche aspoň parkovať
autá, ale teraz je z tohto miesta len jedno
veľké pekné smetisko - priamo pred
očami ľudí ktorí sa idú poprechádzať do
Horského parku alebo okolo Slavína.

Martin Cesnak, Staré Mesto

Nové semafory

sú nastavené

nelogicky  
LIST ČITATEĽA
Rád by som sa s vami podelil o moje
skúsenosti s prejazdom cez nedávno
zrekonštruovanú križovatku Botanic-
ká, Karloveská - Devínska cesta. 
Pracujem v Dúbravke a každý deň pod-
večer prechádzam spomenutou križovat-
kou v smere do centra. Sú tu za sebou tri
semafory. Prvý na križovatke Molecova -
Karloveská, druhý na konci električkovej
zastávky a tretí - kritický - na križovatke
Botanická - Devínska cesta. 
A práve tu je kameň úrazu, keďže nača-
sovanie tretieho semafora je oproti dvom
predchádzajúcim oneskorene asi o 10
sekúnd. V praxi to znamená, že autá
musia po naskočení zelenej na prvých
dvoch semaforoch pri tretom zastaviť asi
na 10 sekúnd, čo značne spomaľuje ply-
nulosť premávky. Neviem, kto odsúhlasil
takéto riešenie, či je to náhoda alebo
účel. Ďakujem však komukoľvek, kto mi
to zdôvodní a ja už nebudem musieť
nadávať zakaždým, keď budem stáť pri
semafore pred Riviérou.

Ing. Michal Štefanec, Bratislava



6BRATISLAVSKÉ NOVINY 36/2006

Už mrzne, 

strechy sa 

ešte len hľadajú
BRATISLAVA
Až minulý týždeň sa začali prvé roko-
vania s konkrétnym obsahom na tému
pomoci bezdomovcom v prípade tu-
hých mrazov. Nočné mrazy si však už
tento rok na Slovensku prvú obeť z ich
radov vybrali.
S aktivitou tentoraz prišli zástupcovia
bratislavských samospráv a mimovlád-
nych organizácií na pôde Starého Mesta.
Jeho samospráva navrhla zriadiť priesto-
ry na provizórne ubytovanie a aj zdravot-
né centrum v meste. V týchto chvíľach
ešte nie sú známe lokality a objekty,
ktoré by mali tomuto cieľu slúžiť. Staré
Mesto je však ochotné pripojiť sa k pra-
covníkom v teréne, ktorých chce pripra-
viť pre túto zimu organizácia Proti prúdu. 
Jej predstaviteľka Sandra Tondrová in-
formovala, že o probléme sa hovorilo
minulý týždeň aj na ministerstve sociál-
nych vecí. Nemenovaná organizácia,
ktorá chystá rekonštrukciu objektu blíz-
ko centra, je ochotná vykurovateľné prie-
story na zimu prenajať na pomoc bezdo-
movcom. Aj na tejto porade sa okrem
občianskych združení zúčastnili zástup-
covia samosprávy, vrátane magistrátu.
Na pomoc bezdomovcom by mal vznik-
núť operačný štáb, ktorý by koordinoval
všetky aktivity. Jeho zloženie, ako aj
financovanie a spoluprácu všetkých zain-
teresovaných zložiek by mala doriešiť
pracovná porada tento týždeň.
Napriek všetkému S. Tondrová vyjadruje
ľútosť, že po skúsenostiach z minuloroč-
nej zimy sa opäť šije strecha pre tento
problém horúcou ihlou. (gub)

Ďalšia časť 

Mierovej ulice 

je opravená
RUŽINOV
Po zrekonštruovanej časti Mierovej
ulice jazdia od pondelka 23. októbra už
aj trolejbusy. Oprava sa týkala úseku
od Kaštieľskej ulice po Radničné
námestie. Magistrát začal so stavebný-
mi prácami v júni tohto roka. 
Dĺžka rekonštruovaného úseku, ktorý
obnovoval Generálny investor Bratislavy,
je 534 metrov. Pribudli tu tri trolejbusové
odstavné miesta (tzv. niky) kvôli bezpeč-
nému zastavovaniu trolejbusov, ako aj 20
pozdĺžnych parkovacích miest. Súčasťou
stavebných úprav bola aj prekládka trole-
jového vedenia a telekomunikačných ve-
dení, verejného osvetlenia a úprava sve-
telnej signalizácie. Na komunikácii urobi-
li ďalej aj odvodnenie dažďových vôd do
novej kanalizačnej stoky. Nový živičný
povrch je položený aj na križovatke ulíc
Tomášikova - Mierová - Kaštieľska.
Všetky priechody pre chodcov spĺňajú
kritériá bezbariérovosti a sú vybavené
dlažbou pre slabozrakých.
Prekládku plynového potrubia financo-
val Slovenský plynárenský priemysel a
Bratislavská vodárenská spoločnosť zas
rekonštrukciu vodovodného potrubia.
Dodávateľom celej stavby boli Vodohos-
podárske stavby, a.s., a náklady vyčíslili
na sumu 27 miliónov korún.
V minulom roku sa obnovovali úseky
Mierovej ulice od Hraničnej po Klad-
niansku a od Kladnianskej po Tomášiko-
vu ulicu.. Posledná etapa rekonštrukcie
Mierovej ulice v úseku od Radničného
námestia po Gagarinovu ulicu je naplá-
novaná v roku 2008. (rob)

STARÉ MESTO
Terčom nevyberaného útoku vandalov
a zlodejov v Starom Meste sa v piatok
minulý týždeň opäť stala populárna
socha Schöner Náciho. Skupina pácha-
teľov ju o jednej v noci zvalila na zem.
Soche sa odlomil klobúk, ktorý zmizol. 
Po nedávnej krádeži kačky z Anderseno-
vej sochy na Hviezdoslavovom námestí
utrpela pešia zóna ďalšiu ujmu, tentoraz v
podobe jednej z charakteristických posta-
vičiek historického jadra. Je asi symbolic-
ké, že Schöner Nácimu zmizol práve klo-
búk, ktorým vzdával okoloidúcim ľuďom
úctu, pretože práve tá vandalom chýba.
Socha sa pri páde na dlažbu mierne
poškodila aj na iných miestach. 
Podľa informácií z miestneho úradu
kamerový systém nainštalovaný v blíz-
kosti sochy zachytil pohyb štyroch osôb
a záznam posudzuje polícia kvôli možnej
identifikácii páchateľov. Z predbežného
vyšetrovania však nevyplýva, žeby za
ničením sochy a krádežou boli zahranič-
ní turisti. Polícia začala trestné stíhanie
vo veci trestného činu poškodzovania
cudzej veci v súbehu s trestným činom
krádeže. Krajské policajné riaditeľstvo
vyčíslilo predbežnú škodu na takmer
315-tisíc korún. 
Sochu Schöner Náciho na Rybárskej
bráne naposledy poškodili anglicky
hovoriaci turisti v pondelok 22. mája
nadránom. Samospráva Starého Mesta
vtedy odhadla rozsah poškodenia na 100-
tisíc korún. Starosta Starého Mesta vtedy
sľúbil posilniť policajné hliadky v histo-
rickom centre mesta. Ani to však nezabrá-
nilo ďalšiemu poškodeniu sochy.

Populárna socha Schöner Náciho bola
poškodená aj 4. augusta 2004, keď do nej
narazilo pravdepodobne zásobovacie
vozidlo pohybujúce sa po pešej zóne.
Mestská polícia aj vtedy tvrdila, že udalosť
zaznamenala bezpečnostná kamera, no
vinníka sa napriek tomu nepodarilo vypát-
rať. Staromestskej samospráve vtedy trva-
lo päť mesiacov, kým dala sochu opraviť.
Stalo sa tak až vďaka finančnému príspev-
ku súkromnej stavebnej sporiteľne, ktorá
zareagovala na článok v Bratislavských
novinách v novembri 2004. 

Schöner Náci sa narodil v roku 1897 v
Petržalke a vlastným menom sa volal
Ignác Lamár. Jeho otec Karol bol obuvní-
kom a do tohto remesla zasvätil aj syna. V
spomienkach Bratislavčanov zostal ako
dobrák v čiernom obleku, bielej košeli s
motýlikom. V ruke zvykol držať rukavi-
ce, tenkú paličku, pár kvetov a malé
balíčky. Tváril sa vraj kultivovane a
každý ho mal rád. Autorom jeho sochy je
akademický sochár Juraj Meliš. 

(rob, juh)
FOTO - Robert Lattacher

Socha Schöner Náciho v pešej zóne sa

v noci opäť stala terčom útoku vandalov 

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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otvára novú veterinárnu 
ambulanciu na

Kalinčiakovej 1veterinárna klinika
Starohájska 35,

BA-Petržalka

otvorené: Po - Pia od 1500 do 1830, Kalinčiakova 1, tel: 0914 223 501
www.petvet.sk

PETRŽALKA
Na Humenskom námestí začala mest-
ská nezisková organizácia Spoločnosť
pre rozvoj bývania s výstavbou domu, v
ktorom budú byty určené pre strednú
vrstvu do osobného vlastníctva.
Bytový dom na Humenskom námestí
urbanisticky dotvorí námestie na jeho juž-
nej strane. Bude riešený ako štíhly bodový
dom so 16 nadzemnými a jedným pod-
zemným podlažím. Južná strana námestia
nebola z urbanistického hľadiska dosiaľ
priestorovo uzavretá. Výstavba domu
umožní vytvorenie nových priestorov pre
občiansku vybavenosť, v okolí sa ráta s
výsadbou zelene s možnosťou zakompo-
novania nového detského ihriska. 
Na prvom nadzemnom podlaží budú tri
priestory pre občiansku vybavenosť, na
každom ďalšom nadzemnom podlaží
budú štyri byty. Z celkového počtu 60
bytov bude 15 jednoizbových, 31 dvojiz-
bových a 14 trojizbových. Navrhnutý tvar
domu umožnil projektantovi vytvoriť časť
bytov s netradičným pôdorysom. Ich
budúci vlastníci budú mať možnosť zaria-
diť si ich a bývať v priestoroch, ktoré sa
budú výrazne líšiť od ostatných v okolí. V
podzemí budú najmä pivnice pre vlastní-
kov bytov, projekt ráta aj s možnosťou
prechodu do podzemných garáží, ak sa ich
v budúcnosti rozhodnú vlastníci bytov
alebo iný investor vybudovať. Dom bude
postavený koncom budúceho roku. 
Vytvorenie Spoločnosti pre rozvoj býva-
nia patrilo medzi priority rozvoja mesta
Bratislava. Vznikla v záujme začatia sys-
tematickej výstavby bytov v meste. Byto-
vý dom na Humenskom námestí, ktorý
získal už aj stavebné povolenie, je prvým

objektom, ktorého výstavbu spoločnosť
organizuje vo vlastnej réžii. 
Spoločnosť pre rozvoj bývania vznikla na
jeseň roku 2004 ako spoločný verejno-
súkromný projekt (PPP) mesta Bratislava
a Istrobanky. Jej cieľom je sprístupniť bý-
vanie najmä mladým rodinám, občanom,
pre ktorých sa Bratislava stala miestom

pracovnej sebarealizácie, ako aj ďalším
záujemcom. Spoločnosť sa bude oriento-
vať najmä na výstavbu bytov do osobného
vlastníctva, ako aj nájomných bytov s
dostupným nájomným. Ďalšie stavby pri-
pravuje v Ružinove na ulici Priekopy a v
Petržalke na Osuského ulici. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Ján Mezei

Spoločnosť pre rozvoj bývania už začala

stavať v Petržalke prvý polyfunkčný dom

Vláda zrušila

privatizáciu

letiska
BRATISLAVA
Vládny kabinet minulú stredu formál-
ne zrušil rozhodnutie predchádzajúcej
vlády zo začiatku februára tohto roka
o privatizácii 66 percent akcií brati-
slavského Letiska M. R. Štefánika
konzorciu TwoOne. 
„Považujeme vec za ukončenú,“ komen-
toval rozhodnutie predseda vlády Robert
Fico. Aké má vláda konkrétne plány
týkajúce sa rozvoja najväčšieho sloven-
ského letiska, však premiér zatiaľ
nechcel komentovať. Podľa augustového
uznesenia vlády má totiž minister dopra-
vy spolu s ministrom hospodárstva a pre-
zidentom Fondu národného majetku SR
do 30. októbra tohto roka vypracovať
materiál o ďalšom rozvoji letiska. „K
budúcnosti letiska sa bude vláda vyjadro-
vať až potom,“ uviedol R. Fico, pričom
počas celej tlačovej konferencie hovoril
o termíne 30. november.
Súčasná vláda v polovici augusta odpo-
ručila prezidentovi FNM a ministrovi
dopravy odstúpiť od zmluvy o kúpe
akcií letiska, uzatvorenej s konzorciom
TwoOne v dôsledku nepredloženia súhla-
su Protimonopolného úradu SR s koncen-
tráciou. Fond národného majetku od kúp-
nej zmluvy s konzorciom TwoOne odstú-
pil 20. septembra. Konzorcium v minu-
losti prezentovalo, že v tejto súvislosti
zvažuje aj arbitráž. „Nemôžem sa obá-
vať arbitráže, záujemca totiž nesplnil
podmienky, ktoré sám podpísal,“ pove-
dal R. Fico. 
Konzorcium TwoOne zložené z vieden-
ského letiska, private equity skupiny
Penta a rakúskej Raiffeisen Zentralbank
schválila predchádzajúca vláda ako naj-
vhodnejšieho kupca 66-percentného
balíka akcií. Transakcia sa mala uzavrieť
do 15. augusta tohto roka po splnení
všetkých odkladacích podmienok. Jed-
nou z nich bolo aj získanie súhlasu Proti-
monopolného úradu. Ten však 14. augus-
ta oznámil, že lehotu na vydanie rozhod-
nutia predlžuje do 19. októbra, na zákla-
de čoho odporučila vláda odstúpiť od
zmluvy. Následne 11. septembra tohto
roka Protimonopolný úrad vydal negatív-
ne stanovisko k predaju akcií letiska kon-
zorciu TwoOne.
Bratislavské letisko je podľa predsedu
vlády R. Fica atraktívne, a tak nebude
problém rozvíjať ho aj s inými zdrojmi
ako s tými, ktoré malo získať privatizá-
ciou. „Rozvoj letiska plnohodnotne za-
bezpečí štát, máme k dispozícii cudzie
zdroje, úvery,“ doplnil minister dopravy
Ľubomír Vážny. 
Podľa ministra dopravy Ľ. Vážneho je
letisko v dobrej finančnej kondícii, jeho
ročné tržby sa pohybujú na úrovni okolo
jednej miliardy korún, pričom sa očaká-
va rast letiska o 10 až 15 percent ročne.
„Bez pomoci štátu je letisko schopné zís-
kať úver vo výške 2 až 2,5 miliardy
korún. Nie je problém, aby banka
poskytla letisku úver v tomto objeme,“
zdôraznil Ľ. Vážny. (brn, sita)

Domov Pri kríži

funguje už 

pätnásť rokov
DÚBRAVKA
Domov Pri kríži sídliaci na rovnomen-
nej ulici v Dúbravke, ktorého zriaďo-
vateľom je v súčasnosti bratislavský
magistrát, si pripomína pätnáste výro-
čie svojho založenia. 
Domov pre starších ľudí je jedinečný
tým, že okrem penziónu pre dôchodcov
má aj lôžkové oddelenie. Penzión pre
dôchodcov pozostáva z jednoizbových
bytov pre mobilných obyvateľov, ktorí
nie sú odkázaní na cudziu pomoc. Lôž-
kové oddelenie, ktoré je umiestnené na
prvom poschodí, v nepretržitej prevá-
dzke poskytuje opateru ťažko pohybli-
vým a ležiacim obyvateľom, ktorí sú už
odkázaní na pomoc inej osoby. 
Domov vznikol v roku 1991 a spočiatku
poskytoval základné služby spojené s
bývaním pre mobilných a sebestačných
občanov. S pribúdajúcimi rokmi a
postupným starnutím jeho obyvateľov
bolo potrebné služby rozšíriť. To zname-
nalo v priebehu rokov postupne vykonať
niekoľko stavebných úprav a rekonštruk-
cií. Stavebnými úpravami vznikli nové
bezbariérové priestory pre lôžkové odde-
lenie, rehabilitačná miestnosť s telocvič-
ňou, ambulancie zubného a praktického
lekára, ateliér pre pracovné terapie, spo-
ločenská miestnosť s knižnicou, bufet,
výdajňa stravy s jedálňou, kancelárie a
ďalšie potrebné prevádzkové priestory
pre personál. Rekonštrukcie sa vykoná-
vali bez prerušenia prevádzky domova,
čo si od jeho personálu i obyvateľov
vyžadovalo veľa trpezlivosti a vzájomnej
ohľaduplnosti.
„V budúcnosti plánujeme dobudovať
záhradu, ktorá by mala vytvoriť oddy-
chovú zónu v exteriéri domova,“ uviedla
riaditeľka domova Alžbeta Rumanová.
„Pripravujeme aj výstavbu kuchyne s
jedálňou, ktorá by poskytovala stravu aj
pre dôchodcov v priľahlej mestskej
časti.“ Ako dodala, skvalitňovanie a roz-
širovanie služieb v zariadení je výsled-
kom dobrej spolupráce a podpory pra-
covníkov magistrátu Bratislavy a poslan-
cov bratislavského mestského zastupiteľ-
stva. Snahou zariadenia je uspokojovať
nielen materiálne, ale aj duchovné potre-
by človeka. Preto v ňom bola v roku
1996 zriadená kaplnka. (ver)

Najviac si ceníme Vašu dôveru!
PREDAJ: 
1-izb., OV, Špitálska, 37m2, 5p., výťah, upr. 2,6 mil. Sk
2- izb., DB, zv. príz., 50m2, pôv., neprech. izby 1,7 mil. Sk
2-izb., OV, Mýtna, 70m2, 3p., výťah, balkón 3,1 mil. Sk
2,5-izb., OV, Zámocká, 84m2, 4p., holobyt, park.státie 6,2 mil. Sk
3-izb., OV, Martinčekova, 6/12p., 80m2, log., zrek. 3,4 mil. Sk
3-izb., OV, J. Stanislava, novost., 130m2, 2 x ter. 5,9 mil.+0,55 garáž
3-izb., OV, Drotárska cesta, 77m2, log., 5/8p., tehla 5,3 mil. Sk
3-izb., OV, Beňadická, 74m2, 4p., log. 2,55 mil. Sk
3-izb., OV, Rusovce, tehla, 1/2p., 74m2, čiast.upr., gar. v dome, pivnica, 
loggia, kúpou voľný, aj HU 2,89 mil. Sk
3-izb., Bohúňova v rad. zást., ÚP-150m2, 214m2 záhr., pôv. 7,25 mil. Sk
RD - Vinosady, rozostavaný 4 izb. dom s pozemkom cca 500 m2 3,5 mil Sk
RD - Limbach, 767 m2, 2-gener., ÚP - 300m2, 3xgaráž 14,5 mil. Sk
RD - Limbach, 7i, 10á záhr., lux., 2 x kúpeľňa, výhrad 12,9 mil. Sk
RD - Vinosady, novost., 10á záhr., fitness, vnút. bazén, 5i 10,5 mil. Sk
RD - Fialkové údolie, 4 podl., klim., alarm, 2xgar., sauna, terasa 36 mil. Sk
RD - Ivánka pri Dunaji, 8á poz., 4i, nové kúrenie 4,7 mil. Sk
RD - DNV, starý RD, poz. - 290m2 2,5 mil. Sk
SP Vajnory, 1,5 ha, VIS 1200,- Sk/m2

PRENÁJOM:
1-izb., Drotárska cesta, 6/8p., zrek., KTV 13 000,- Sk/m.+KTV
2-izb., Tichá, zar., 97m2, garáž, terasa, novost. 30 000,- Sk/m. 
3-izb., Šancová, 86m2, zar., terasa, upr., 6p., výťah 20 000,- Sk/m.
3-izb., Mateja Belu, exkl. zar., 2/3 bez výťahu 1200,-EUR/m 
3-izb., Trnavská, novost., nez., 92+65m2 terasa 800,- EUR/m. 
4-izb., Hviezdoslavovo nám., lux., nez., terasa 2000,- EUR/m.
RD-Machova, vhodný na podnikanie, 5 miestností + velká garáž vhodná na
výrobu, servis, pozemok cca 12 a 1800,- EUR/m.+E

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

Panská 27, 811 01 Bratislava
Tel.: 5443 5831, 5443 5845-6 Fax: 5443 5852 
E-mail: reality@1nas.sk Internet: www.1nas.sk
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Renault Mégane Grandtour ICE
uÏ od 455 200 Sk bez DPH*

V˘hodná ponuka limitovanej série ICE s klimatizáciou a moÏnosÈou odpoãtu DPH

U‰etríte 111 190 Sk**  + Odpoãet DPH 19 %
* Uvedená cena je akciová cena bez DPH vrátane balíka N1.
** Uvedená úspora zah⁄Àa akciovú zºavu a Balík N1 zadarmo v hodnote 23 000 Sk s DPH. Akcia platí do 30. 11. 2006 alebo do vypredania zásob.
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KESTLER, spol. s r.o., Panónska cesta 5, Bratislava-PetrÏalka
tel.: 02/6720 2711, e-mail: kestler@partner.renault.sk, www.renault-kestler.sk

KESTLER Co, spol. s r.o., Krajinská cesta 12, Bratislava, Podunajské Biskupice
tel.: 02/4341 1172, e-mail: kestler_co@partner.renault.sk

DÚBRAVKA/LAMAČ
Dedičia Františka Hauskrechta z La-
mača vlastnia v tomto meste dvanásť-
tisíc štvorcových metrov pôdy, na kto-
rej stoja budovy vo vlastníctve mesta a
štátu - zatiaľ doplácajú na svoju dôve-
ru, ale chcú sa súdiť, a to napokon za-
platí mesto.
Pôvodný majiteľ nadobudol plochy v
Lamači - Podháji a v Dúbravke - Kopriv-
nici ešte za prvej republiky. Keď jeho
synovi ako dedičovi ponúkal socialistic-
ký štát smiešnu sumu za odkúpenie
pozemkov, odmietol, a tak ho vyvlastni-
li. Majetok sa vrátil dedičom v tretej
generácii, to však už v Dúbravke na ich
pozemkoch stáli budovy - dnes časť
vlastní mestská polícia a časť štátny
hasičský a záchranársky zbor. V Lamači
na ich pozemku stojí penzión Podháj.
Nájomné za zastavanú pôdu nedostávajú.
Nastali nekonečné peripetie. Dušan Hau-
skrecht, vnuk pôvodného vlastníka,
spolu s manželkou chcel obhajovať
práva všetkých aktuálnych dedičov. Naj-
prv musel v rozpore s duchom práva
dokázať svoju nevinu, teda že otec
pozemky nepredal. Potom mu mestskí
poslanci navrhli odkúpenie pozemkov za

sumu, ktorá predstavovala len maličký
zlomok ceny stanovenej zákonom. 
Hauskrechtovci verili, že sa im podarí
dohodnúť. Nechcú, aby im pozemky vrá-
tili a aby hasiči a policajti museli budo-
vať nové objekty, majú dosť rokov aj na
to, aby chceli náhradnú pôdu. Chcú len
finančné vyrovnanie. Spravodlivé vyrov-
nanie na súčasnej cenovej úrovni. Dote-
raz ani neobháňali mesto a hasičov po
súdoch, aby im zaplatili za nájomné, zato
mesto dalo ich na súd, vraj nechcú plo-
chu zadarmo odstúpiť. To bol jeden z
posledných krokov primátorovania Joze-
fa Moravčíka. Hauskrechtovci nesúhlasi-
li s novým znárodnením a mesto napo-
kon od súdneho sporu odstúpilo.
Aparát nového magistrátu vyšiel Hau-
skrechtovcom v ústrety. Sekcia správy a
nakladania s nehnuteľným majetkom
mesta dala za ťažké peniaze vypracovať
geometrické plány oboch lokalít a za
rovnako ťažké peniaze (lebo to sa platí
podľa odhadnej hodnoty nehnuteľnosti)
súdnoznalecký posudok. Navrhla tiež
oba pozemky odkúpiť a návrh postúpila
na prerokovanie voleným zástupcom.
Večná viera Hauskrechtovcov v spra-
vodlivosť ožila. Kým nenarazila na

komisiu pre správu a podnikanie s
majetkom mesta, ktorá zarazila odkúpe-
nie pozemkov v Lamači, a mestskú radu,
ktorá tak isto odsúdila pokus o dohodu v
Dúbravke. Bolo to v júli tohto roku.
Anne a Dušanovi Hauskrechtovcom
došla trpezlivosť. Obrátili sa na našu
redakciu a oznámili nám, že sa pripravu-
jú podať žalobu. Jej finančný dosah na
mesto nebude predstavovať len odhadná
cena za pozemky, ktoré majú v skutoč-
nosti oveľa vyššiu trhovú hodnotu. Oslo-
vení právnici sú odhodlaní uplatniť
nárok svojich mandantov aj na ušlé
nájomné a patričné úroky, súdne trovy a
ďalšie výlohy.
„Ak by sa na poslancov vzťahovala klau-
zula zodpovednosti za spôsobené škody,
neviem, ako by v tomto prípade reagova-
li,“ hovorí A. Hauskrechtová a jej manžel
dodáva: „Doteraz sme neverili, že nás
mestskí poslanci ťahajú za nos, nazdávali
sme sa, že konajú podľa práva. Keď však
odborníci z magistrátu zhromaždili mate-
riály a zistili, že sme v práve, že je najlep-
šie pre obe strany, ak to mesto odkúpi, a
niekoľko poslancov opäť vecný návrh
zhodí zo stola, nevidíme schodnejšiu
cestu, ako sa súdiť.“ Gustav Bartovic

DÚBRAVKA/LAMAČ
Len za pozemok v Dúbravke by mali
dostať podľa súdneho odhadcu dva-
násti dedičia Hausksrechtovci vyše 22
miliónov korún, ďalšie náležitosti,
ktoré si môžu uplatniť, však túto sumu
môžu zvýšiť.
Ide napríklad o nájomné za dlhé roky. V
stanovisku magistrátu, ktoré nám tlmoči-
la jeho hovorkyňa Eva Chudinová, sa
uvádza, že hlavné mesto si pozemky, na

ktorých stojí požiarna zbrojnica a Mest-
ská polícia v Dúbravke, prenajíma za
cenu 10 korún za štvorcový meter. Obrá-
tili sme sa na zástupcu dedičov, Dušana
Hauskrechta, ktorý však zopakoval, že
rodina nepoberá za užívanie pozemkov
žiadne peniaze.
V stanovisku bratislavského magistrátu
sa ďalej píše: „...prípadne ich v zmysle
uznesenia mestského zastupiteľstva ku-
puje za cenu 35 korún za štvorcový me-

ter.“ S tým však dedičia, pochopiteľne,
nesúhlasili. Odhadná cena, ktorú uvádza
aj sama hovorkyňa, je 2054,80 korún za
štvorcový meter. Návrh na odkúpenie
pozemkov za riadnu cenu však poslanci
6. júla zamietli. 
„V každom prípade je možné, aby si žia-
datelia uplatňovali svoje práva súdnou
cestou,“ končí E. Chudinová svoje vyja-
drenie. Zdá sa, že iné riešenie už asi
neexistuje. (gub)

Vlastníci pozemkov chceli pätnásť rokov

dohodu, poslanci vybrali drahšiu cestu

Mesto súdny spor o pozemky akceptuje

Antický tábor

v Rusovciach

obnovia načas
RUSOVCE
Antický tábor Gerulata v Rusovciach
by mali stihnúť obnoviť v plánova-
nom termíne do júla 2007. Uviedol to
vedúci oddelenia marketingu a komu-
nikácie bratislavského magistrátu
Milan Vajda.
Práce súvisiace so zabezpečením expo-
nátov v lapidáriu, s konzerváciou murív a
ďalšími úpravami v exteriéri sa robia za-
tiaľ v súlade s časovým harmonogramom
projektu. „Dôvodom rekonštrukcie je
dlhodobá podpora zachovania kultúr-
nych pamiatok Bratislavy, ako aj záujem
verejnosti o spomínanú národnú kultúrnu
pamiatku, ktorá je súčasťou unikátneho
reťazca opevnení na rímskej hranici,“
povedal M. Vajda. Ako ďalej uviedol, v
rámci projektu je naplánovaná aj výsad-
ba zelene v areáli kastela. Konkrétne
pôjde o revitalizáciu pôvodného trávni-
ka, vysadenie nových trávnatých plôch.
Chýbať by nemala ani trváca zeleň popri
múre dotvárajúca charakter doby, naprí-
klad vinič a pavinič, či zeleň v prenos-
ných kvetináčoch s citlivejšími na chlad
rastlinami ako oleander alebo figa.
Súčasťou opravy tábora je predovšetkým
konzervácia murív veže, studne, kanála a
dlažby a vybudovanie chodníkov. Opra-
va vyhliadkovej plošiny už bola ukonče-
ná. V rámci projektu sa robia aj konzer-
vačné práce na objektoch, ktoré už boli
pred približne 25 rokmi opravované, ale
ktoré si vyžadujú opätovnú úpravu.
Obnova kultúrnej pamiatky sa zameriava
aj na zabezpečenie historických predme-
tov získaných pri archeologickom výsku-
me rímskeho vojenského tábora, ktoré sa
nachádzajú v budove lapidária. Podľa
expertov z Mestského múzea Bratislava
si niektoré exponáty pre zachovanie dob-
rého stavu vyžiadali inštaláciu klimatizá-
cie. Niektoré kamenné nálezy boli
umiestnené na pevné podstavce, iné boli
stabilizované bez podstavca v umelom
kameni. V blízkej budúcnosti by malo
byť pred farebný reliéf Daidala a Ikara
nainštalované sklo s ochranným filtrom
chrániacim farby exponátu.
K novým archeologickým nálezom pat-
ria keramické črepy, mince, stavebné
prvky ako strešná krytina, mazanica,
dlážka a keramika, ďalej bronzové frag-
menty, kostené ihlice, kahance či železné
predmety. Nálezy sú uchovávané v depo-
zitári Múzea mesta Bratislavy. Ostatné
predmety, ktoré sa v tábore našli v minu-
losti a vystavovali ich v lapidáriu, budú
aj naďalej prístupné verejnosti v rámci
stálej expozície. 
Obnova Gerulaty by mala stáť okolo 4,5
milióna korún. Takmer 2,3 milióna korún
pôjde z prostriedkov Európskej únie,
vyše dva milióny zaplatí štát, zvyšných
225-tisíc korún pôjde z rozpočtu mesta
Bratislava. Práce na obnove pamiatky sa
začali 1. februára tohto roka. (brn, sita)

Na Vianočných

trhoch bude

115 predajcov
STARÉ MESTO
Tradičné Vianočné trhy budú od 24.
novembra do 23. decembra na Hlav-
nom námestí a Františkánskom námes-
tí. Počas adventného mesiaca tu bude
predávať spolu 115 predajcov v 106
stánkoch. 
Podľa informácií hovorkyne magistrátu
Evy Chudinovej uchádzačov vybrala ko-
misia zo 186 záujemcov, čo bolo o deväť
viac ako vlani. Zo 106 stánkov bude 41
tzv. gastrostánkov a 65 stánkov je urče-
ných na predaj vianočných darčekov.
Rozhodujúcimi kritériami boli ponuka
tovaru, referencie a výška ponúkaného
nájomného. Rovnako ako počas uplynu-
lých rokov budú aj teraz štyri predajné
stánky prenajaté charitatívnym organizá-
ciám za symbolickú jednu korunu.
Príjmy z Vianočných trhov v roku 2005
presiahli 9 miliónov korún. Magistrát
podľa E. Chudinovej prísne ohraničuje
sortiment tak, aby zodpovedal typickým
vianočným produktom. V ponuke občer-
stvenia sú cigánska pečienka, pečené klo-
básy, mastný chlieb s cibuľou, pagáče,
husacie a kapustné lokše, kapustnica, vare-
ný punč, víno, grog. Ďalej je to drobné
pečivo, oplátky, medovníky, med alebo
vianočná medovina, ale aj drevo, sklo,
koža, prútie, šúpolie, včelí vosk sú mate-
riály, z ktorých sa vyrábajú predávané úžit-
kové a dekoračné umelecké predmety.
Počas tohtoročných Vianočných trhov sa
čiastočne zmení usporiadanie stánkov na
Františkánskom námestí tak, aby sa
námestie otvorilo do Hlavného námestia a
zároveň bolo priechodné. Uprostred Fran-
tiškánskeho námestia budú umiestnené
občerstvovacie stolíky, ktoré boli vlani
rozmiestnené na vonkajšej strane v blíz-
kosti okolitých budov. (rob)

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

2.etapa

predaja

3... 2... 1... ŠTART!

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

www.monarskaalej.sk

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

Ves chráni

pamätihodnosti
DEVÍNSKA NOVÁ VES
V mestskej časti Devínska Nová Ves
platí nové nariadenie týkajúce sa
pamätihodností na jej území a jeho
cieľom je najmä ich ochrana a eviden-
cia. Predpis sa netýka kultúrnych
pamiatok Slovenskej republiky. 
Do evidencie pamätihodností sú zarade-
né okrem hnuteľností a nehnuteľností aj
kombinované diela prírody a človeka,
historické udalosti, názvy ulíc, zeme-
pisné a katastrálne názvy, ktoré sa viažu
k histórii a osobnostiam Devínskej Novej
Vsi.
Vlastník pamätihodnosti je povinný
ochraňovať ju a zachovať jej pamiatkovú
hodnotou a dobrý technický prevádzko-
vý a estetický stav. Pokiaľ ide o stavby,
skupiny stavieb alebo areály a územia,
musí ich využívať vhodným spôsobom.
V prípade stavebných zmien nesmie
vlastník pamätihodnosti objekt znehod-
notiť a ak je potrebné spresnenie rozsahu
ochrany pamiatkových hodnôt pamäti-
hodnosti, má požiadať o odborné stano-
visko krajský pamiatkový úrad. 
Na pamätihodnosť a v okolí 10 metrov je
možné umiestniť reklamné a informačné
zariadenie, oznamy alebo iné technické
zariadenie len na základe kladného sta-
noviska miestneho zastupiteľstva. 
Medzi pamätihodností podľa tohto naria-
denia patria napríklad školská budova na
Charkovskej ulici, pamätné a archeolo-
gické priestory na uliciach Slovinec,
Istrijská, Námestie 6. apríla a ďalšie, ale
aj areál Kostola svätého Ducha. (rob)

Kremeľská ulica

je čiastočne

uzatvorená
DEVÍN
Od 16. októbra do 30. novembra je
čiastočne uzatvorená Kremeľská ulica
v úseku od Brigádnickej ulice po býva-
lú otočku MHD smerom do Devínskej
Novej Vsi v dĺžke 250 metrov. 
Dôvodom je stavba odvodňovacieho
žľabu na Haďom chodníku. Obchádzko-
vé trasy sú určené prenosným doprav-
ným značením. Doprava je jednosmerná
od Brigádnickej ulice po otočku bývalej
MHD v smere do Devínskej Novej Vsi
po Kremeľskej ulici a z Devínskej Novej
Vsi do mesta je vedená po obchádzkovej
komunikácii za cintorínom. (ver)

Regulácia cien

vlastne robí

teplo drahým
BRATISLAVA
Výrobcovia tepla musia už teraz nahla-
sovať na regulačný úrad očakávané
ceny produkcie na rok 2007, zatiaľ
však nie je jasné, koľko bude stáť plyn,
ktorý sa na cene tepla a teplej úžitkovej
vody podieľa až 70 percentami.
Jasné však je, že pravidlá regulácie cien v
sieťových odvetviach nie sú dotiahnuté -
minimálne práve v prípade plynu. To sa
odráža najviac na peňaženkách obyvate-
ľov veľkých miest. Podľa štatistiky vyše
polovica domácností odoberá teplo z cen-
trálnych zdrojov - na vidieku prevláda
individuálne vykurovanie, o to väčší po-
diel domácnosti vykurovaných z centrál-
neho zdroja je v meste. Zákon o energeti-
ke rozdeľuje odberateľov do dvoch kate-
górií, pričom domácnosti patria medzi
chránených odberateľov. V plnej miere to
platí len tam, kde je domácnosť priamym
odberateľom plynu aj na kúrenie.
V mestskej zástavbe je však ochrana do-
mácností len iluzórna. Zväz výrobcov
tepla zostavil model vychádzajúci z prie-
merných hodnôt spotreby a dospel k zaují-
mavým záverom. V panelákovej domác-
nosti sa priamo spotrebuje na varenie me-
sačne plyn v sume do 140 korún. Tá istá
domácnosť však zálohovo platí za teplo a
teplú vodu 2500 - 3000 korún. Z tejto
položky tvorí cena plynu až 1800 korún,
ktoré tá istá domácnosť zaplatí ako nepria-
my odberateľ už v nechránenej cene.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví síce
stanovuje cenu tepla pre výrobcov, nesta-
novuje však cenu plynu ako primárneho
zdroja na výrobu tohto tepla. Domácnosti
sú teda na vcelku smiešnu sumu, chráne-
nými subjektmi, ale ak ide o zaplatenie
položky viac než desaťnásobnej, už sú va-
zalmi voľnej tvorby cien v energetike.
Výrobcovia tepla volajú po novele záko-
nov regulujúcich sieťové odvetvia a ener-
getiku, ale ako sa zmení cena tepla pre
Bratislavčanov na budúci rok, si netrúfnu
ani odhadnúť. Gustav Bartovic

Výstavba Astoria Palace mešká, magistrát

trvá na tom, aby sa uvoľnil jazdný pruh
STARÉ MESTO
Termín dokončenia stavby Palace
Astoria na Hodžovom námestí mešká.
Podľa posledných informácií investo-
ra stavba bude dokončená pravdepo-
dobne v júni budúceho roku.
Zástupcovia investora o tom informovali
magistrátu hlavného mesta. „Magistrát
trvá na tom, aby spoločnosť urýchlene,
najneskôr však do konca tohto roka,
uvoľnila zabratý jazdný pruh smerom z
Hlavnej stanice do centra mesta, ktorý
komplikuje dopravu v tomto uzle,“ pove-
dala nám hovorkyňa magistrátu Eva
Chudinová. „Podmienkou je však pre-
kládka trolejového vedenia, ktoré musí
byť upevnené na novobudovanej stavbe.
Pokiaľ však budova nie je postavená,
nemôže sa na ňu trolejové vedenie upev-
niť.“ 

Uzatvorený je aj vchod do podchodu zo
strany Palisád, ktorý spoločnosť opravu-
je vo vlastnej réžii, pričom ako náhradu
slúži povrchový priechod pre chodcov
cez Štefánikovu ulicu. Uzavretý vstup do
podchodu by mal byť otvorený v marci
budúceho roku s tým, že spoločnosť bu-
de robiť zostávajúce práce už po otvore-
ní vstupu - ide o dokončenie elektroinšta-
lácii, obkladov a podobne. Po otvorení
podchodu však zostane k dispozícii aj
povrchový priechod pre chodcov, preto-
že podchod na Hodžovom námestí nemá
bezbariérové vstupy. 
Polyfunkčný objekt Astoria Palace bude
mať sedem nadzemných podlaží s pre-
važne administratívnym využitím. Z hľa-
diska Bratislavčanov je však najzaujíma-
vejšie prvé nadzemné podlažie - parter,
ktorého podstatnú časť má tvoriť pešia

komunikácia prepájajúca ulice Palisády a
Panenskú na Staromestskú. V parteri má
byť aj výstup z podchodu pod Hodžo-
vým námestím, zastávka mestskej hro-
madnej dopravy, priestory mestskej
vybavenosti (trafika, kaviareň, obchodné
prevádzky), hala administratívnej budo-
vy, výstupy z podzemnej garáže a podob-
ne. Hmota budovy bude terasovito ustu-
povať od susediacich budov. Prostredie
majú skrášliť zazelenené terasy.
Stavba je technicky rozdelená do dvoch
etáp. Toto riešenie si vynútila zložitosť
stavebnej parcely, cez ktorú prechádzajú
inžinierske siete prakticky všetkých
médií. Prvá etapa rieši prípravu územia a
druhá výstavbu samotného objektu.
Pôvodný termín dokončenia bol naplá-
novaný v roku 2006, evidentne sa však
nestihne. (juh) 

Kvôli výstavbe polyfunkčného domu Astoria Palace je už dva roky neprejazdný jeden pruh v smere od Hlavnej stanice.
Mesto trvá na tom, aby sa práce urýchlili, dôvodom ich meškania je predovšetkým skutočnosť, že skutočná poloha inžinier-
skych sietí nezodpovedá ich polohe, ako je zaznamenaná v dokumentácii. FOTO - Oto Limpus

Bratislavčanom na sídliskách záleží na tom, v akom prostredí žijú. 

Krajšie je aj na ul. Hany Meličkovej na Dlhých Dieloch.

Mediálni partneri

Na 26 miestach nášho mesta je opäť o kúsok krajšie. Vynovené ihriská nájdete na Šášovskej, Wolkrovej a Markovej ulici 
v Petržalke, na Tilgnerovej v Karlovej Vsi či Albrechtovej v Ružinove. Predzáhradky pred panelákmi ožili na Sedmokráskovej,
Šalviovej, Bodrockej, Gercenovej, Adámiho a ulici H. Meličkovej. Pred novou skalkou sa určite zastavíte na Karpatskom
námestí v Rači. 
Vo Vrakuni deti veselo pomaľovali sivý múr a príjemné zákutie s jazierkom chystajú v ZŠ vo Vajnoroch. Mnohé ďalšie vynovené
priestranstvá možno inšpirujú aj niektorých z vás.

Komunitná nadácia Bratislava,  tel.: 02/54 64 80 04, www.knb.sk

A ak sa spoja viacerí podobne naladení susedia, vzniknú 
príjemné malé kvetinové zákutia, ožijú zanedbané ihriská 
a zazelená sa – aj vo vzťahoch medzi ľuďmi.

Vďaka Sídliskovému programu Komunitnej nadácie 
Bratislava bolo z fondu Slovenskej sporiteľne založeného
v nadácii rozdelených 300 000 Sk medzi mnohých aktívnych
ľudí a ich susedov. 
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PETRŽALKA
NA BZOVÍCKEJ ULICI asi 25- až 30-
ročný muž vošiel do pobočky banky a po
tom, čo otvoril vchodové dvere, druhou
rukou vytiahol zbraň. Pracovník SBS mu
zbraň z ruky vyrazil, došlo k zápasu.
Páchateľ pritom použil slzotvorný plyn a
pracovníkovi SBS takmer odhryzol prst.
Bez toho, aby niečo odcudzil, z miesta
činu ušiel smerom na Dolnozemskú
ulicu. V tom čase sa v banke nenachádza-
li žiadni klienti. Zraneného pracovníka
SBS previezli do ružinovskej nemocnice.
Na mieste polícia zaistila zbraň, ktorú
páchateľ pri lúpeži použil. 
V SADE JANKA KRÁĽA boli lúpežne
prepadnutí dvaja 15-roční chlapci, ktorí
tu sedeli na lavičke. Zrazu k nim pristúpi-
li štyria neznámi páchatelia, pričom jeden
z nich mal pri sebe i zbraň, ktorou na nich
mieril. Páchatelia mladých chlapcov
vyzvali, aby im vydali všetko, čo majú a
jedného z poškodených prinútili ľahnúť si
na zem. Po opätovnej výzve im poškode-
ní vydali dva mobily, čím im bola spôso-
bená škoda vo výške asi 10-tisíc korún.
Chlapci neboli zranení, vyšetrovateľ
začal trestné stíhanie vo veci pre trestný
čin lúpeže.
NA OVSIŠTSKOM NÁMESTÍ sa
strieľalo. Privolaná policajná hliadka
zadržala 56-ročného Viliama z Bratisla-
vy, u ktorého pri prehliadke našla legálne
držanú strelnú zbraň. Pri streľbe boli zra-
není dvaja muži z Bratislavy, ktorých
rýchla zdravotná pomoc previezla na
ošetrenie do bratislavských nemocníc.
Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre
trestný čin ublíženia na zdraví v štádiu
pokusu. Okolnosti prípadu polícia vyše-
truje. 

DÚBRAVKA
NA ULICI M. SCHNEIDERA-TR-
NAVSKÉHO ozbrojený maskovaný muž
lúpežne prepadol pobočku banky. Vošiel
do pobočky a namieril zbraňou na pracov-
níčku za priehradkou, pričom žiadal
vydať finančnú hotovosť. V ďalšom kona-
ní mu však zabránil pracovník ochrany,
ktorý za pomoci ďalšieho pracovníka
banky páchateľa na mieste zadržal. Poli-
cajti 49-ročného Milana Č. z Bratislavy
zadržali a vyšetrovateľ ho následne obvi-
nil z lúpeže. 

STARÉ MESTO
NA KONVENTNEJ ULICI 29-ročný
Andrej z Bratislavy po tom, čo ho policaj-
ná hliadka vyzvala, aby predložil preukaz
totožnosti, ju začal najskôr slovne napá-
dať a následne fyzicky zaútočil na jedné-
ho jej člena. Polícia mu však v útoku
zabránila a predviedla ho na policajné
oddelenie v Starom Meste. Vyšetrovateľ
ho obvinil z útoku na verejného činiteľa a
umiestnil ho do cely s návrhom na vzatie
do väzby. (ver) 

Mesto Bratislava

malo aj vlastné

vinice a víno
Z archívnych dokumentov sa dozvedá-
me, že mesto Prešporok vlastnilo vinice
už v 14. storočí. Víno z nich vyrobené v
mestských pivniciach sa používalo na
reprezentačné účely, ale tiež na predaj
vo vlastných výčapoch, a to v pivničnom
výčape Zeleného domu (na západnom
rohu dnešného Hlavného námestia) a v
jeho Zelenej izbietke - v Grünstübli, na
nádvorí radnice a vo vinárni Veľkí
františkáni.
V roku 1525 odkúpilo mesto vajnorské
vinice rádu cisterciánov, ktoré patrili
začiatkom 14. storočia rakúskemu klášto-
ru Heiligenkreuz, ktorý ich do roku 1525
prenajímal nášmu mestu.Kúpnopredajnú
zmluvu potvrdil 21. mája 1525 aj kráľ
Ľudovít II. Vajnory (pôvodne Prača) boli v
tom čase poddanskou obcou Prešporku až
do roku 1821, keď tu bolo vyše 120 ha
viníc, z toho 7 ha v majetku mesta.
V polovici 18. storočia vlastnilo mesto
okrem 7 ha viníc vo Vajnoroch v chotári
Prešporka približne 20 ha viníc. Z nich vy-
produkovalo priemerne ročne približne
800 hl prvotriedneho vína.
Značnú časť vína získalo mesto aj z odvá-
dzaných daní z vinohradov v naturálnej
forme a z darov. V roku 1435 odvádzalo
474 prešporských vinohradníckych rodín
z dane z vína (tzv. desiatok) podiel vo
výške 230 hl. Príjem vo víne malo mesto
od začiatku 17. storočia aj z inkasovania
nájomného za uskladňovanie vína v Pre-
šporku cudzím obchodníkom. Aj z obec-
ného šenku vo Vajnoroch malo mesto prí-
jem vo forme vína. V druhej polovici 16.
storočia tvoril výnos z uvedených zdrojov
takmer polovicu mestských príjmov.  
Vinohrady mal aj Mestský špitál so staro-
bincom a chudobincom (na Špitálskej ulici
vedľa Kostola sv. Alžbety), ktorý mal v
17. a 18. storočí 15 viníc, z ktorých sa
ročne produkovalo približne 120 hl vína.
Po druhej svetovej vojne malo mesto
vlastné vinohrady s výmerou 20 ha na
Kramároch, ktoré sa stali obeťou výstavby
nemocničného areálu. Spravovali ich
Záhradnícke a rekreačné služby mesta
Bratislavy, víno z nich spracovávali a skla-
dovali v pivnici na konci Pražskej ulice.
Dlhoročným riaditeľom tohto podniku bol
známy krasokorčuliar Emil Skákala a
účtovníkom trnavský futbalista Anton
Malatinský.
Mesto dostalo v roku 1945 od Správy
fondu národného majetku aj 550 ha
skonfiškovaných viníc, ktoré prenajalo
takmer 200 nájomcom. Tí si založili v
roku 1946 Vinohradnícky svojpomocný
spolok. Pri kolektivizácii po roku 1948
prevzalo väčšiu časť viníc bratislavské
JRD a časť z nich bola zlikvidovaná na
bytovú výstavbu.
Vinohrady vlastnili aj prešporskí richtári.
V roku 1288 daroval uhorský kráľ Ladi-
slav IV. pôdu v mestskej časti Vydrica
prešporskému richtárovi Jakubovi, aby
na nej vysadil vinohrady. Aj jeho potom-
kovia (niektorí z nich boli tiež richtármi)
vlastnili vinohrady kúpené vo Vajno-
roch. Viliam Horniak

(Pokračovanie nabudúce.)

Architekti neúspešne navrhovali postaviť

radnicu v barokovo-klasicistickom slohu
Objekt Starej radnice, adaptovaný z
meštianskeho domu po roku 1439,
potrebám mestskej samosprávy už v
19. storočí nevyhovoval. Po čiastoč-
nom poškodení Napoleonovým voj-
skom v roku 1809 radnicu opravili, ale
začali uvažovať aj o jej zásadnejšej
prestavbe.
Problém bol veľmi akútny na začiatku
druhej polovice storočia. Vtedy architekt
Ignaz Feigler navrhol celú Starú radnicu
prestavať a zvýšiť o jedno poschodie. V
barokovom stave mala ostať len veža.
Celá fasáda radnice sa mala prebudovať v
neogotickom slohu, takže by bola veľmi
podobná ako priečelia kaštieľa v Rusov-
ciach od toho istého projektanta. Realizá-
cia sa neuskutočnila, mesto prikúpilo
susediaci Apponyiho palác, čím sa prie-
storové pomery radnice na čas vyriešili.
Len v nádvorí postavili podľa Feiglerov-
ho projektu novú zasadaciu sieň. V novo-
gotickom slohu mali prestavať Starú rad-
nicu aj na začiatku 20. storočia. Projekt
Ferenca Tumu z roku 1901 ostal, našťas-
tie, len na papieri. Aj vtedy (1903) sa
naskytla možnosť výhodnejšie kúpiť
ponúkaný susediaci Letný arcibiskupský
palác, známy ako Primaciálny palác.
Neskôr sa ukázalo, že to bola najlepšia
kúpa mesta počas jeho stáročia trvajúcej
histórie, lebo v paláci nájdené anglické
tapisérie svojou hodnotou vyrovnali
náklady na kúpu paláca. Palác síce obsa-
hoval množstvo reprezentačných, ale
pomerne málo prakticky ako kancelárie
použiteľných priestorov. Preto sa mesto
rozhodlo postaviť novú budovu magistrá-
tu, a to ako objekt spájajúci pôvodnú
Starú radnicu, Apponyiho palác a Prima-
ciálny palác do jediného stavebného
komplexu. 
Do architektonickej súťaže s veľmi pres-
ne určenými podmienkami zaslalo svoje
projekty v roku 1907 desať projektant-
ských kancelárií. V podmienkach boli
presne vymedzené hranice zastavateľné-
ho pozemku, výšky jednotlivých krídel
budov, ako aj riešenie nádvoria, ktoré ma-
lo vychádzať zo zachovanej arkádovej
chodby a oblúčkovej atiky nad strechou.
Návrhy rôznych architektov využívali
tvaroslovie historických a historizujúcich
slohov od stredoveku až po začiatok 20.
storočia. Napriek tomu, že návrhy so se-
cesným, respektíve neobarokovým či
neoklasicistickým riešením viac koreš-
pondovali s priečelím Primaciálneho
paláca, rozhodla sa porota vybrať návrh
„gotickej“ radnice. Členovia poroty boli
pravdepodobne ovplyvnení úspechom
„gotického“ hradu Vajdahunyadvár, ktorý
postavili v Budapešti (Városi liget) pri

príležitosti Milleniárnej výstavy (1897), a
ktorý vtedy považovali za jednu z naj-
krajších stavieb v celom Uhorsku. Na rea-
lizáciu teda navrhli projekt budapeštian-
skeho architekta Jenőa Hübnera. 
Na mieste, kde je od roku 1911 kamenná
neogotická fasáda východného krídla
Starej radnice, stávala predtým plná stena
a pred ňou od prvej tretiny 18. storočia
súsošie svätého Jána Nepomuckého, kto-
ré dalo námestiu aj meno Johannisplatz.
Architekti M. Komor a D. Jakab navr-

hovali postaviť novú budovu pri námestí
v barokovo-klasicistickom slohu tak, aby
pri terajšej Kostolnej uličke vznikla nika,
kde malo byť súsošie znovu postavené.
Návrh týchto architektov, ktorí postavili
v Uhorsku niekoľko radníc a v Prešporku
neskôr budovu Reduty, bol zamietnutý.
Ak by vtedy neboli uprednostnili Hübne-
rov banálny projekt, mohlo mať mesto v
susedstve Primaciálneho paláca oveľa
vhodnejšiu budovu. Kópia súsošia sväté-
ho Jána je dnes umiestnená na nádvorí
Primaciálneho paláca pri Laurinskej
ulici. Štefan Holčík  

FOTO - archív a Oto Limpus

CitiFinancial – predajné miesta

KríÏna 12, Bratislava, Tel.: 02/ 55 571 222

Ko‰ická 42, Bratislava, Tel.: 02/ 55 410 856

CitiFinancial – regionálna kancelária

Záhradnícka 72 (1. poschodie), Bratislava

Mobil: 0903 654 275

• pôÏiãka od 10 000 do 600 000 Sk

• bez ruãiteºa

• aj na splatenie in˘ch úverov

• uÏ za 1 deÀ
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jazyky, mapy a pohľadnice, listy a albumy
PRICESTUJEM - ZAPLATÍM

� 0905 646 511



16BRATISLAVSKÉ NOVINY 36/2006

Na tenisovom turnaji Ritro Cup rozdelia

75-tisíc dolárov, Hantuchová nepríde

Téma štadiónov sa stáva evergreenom,

hokejisti už menia svoje plány s halou

Interisti

sa konečne

rozbehli
FUTBAL
Keby bol každý týždeň ako tento.
Povzdychli si fanúškovia Interu po
poslednom anglickom týždni nabitom
tromi ligovými kolami.
Žlto-čierni ho síce začali prehrou v Žiline,
ktorá ich však odrazila do dvoch úspeš-
ných výsledkov. V strede týždňa nedali
šancu Trnave a poslali ju domov s výsled-
kom 2:0. Ešte horšie skončili na Pasien-
koch Nitrania, ktorí prehrali v sobotu 0:3
a mohli skončiť ešte horšie...
„Som rád, že sme sa konečne chytili.
Posledné výsledky nás upokojili, darí sa
nám aj strelecky a cítime, že máme na to,
aby sme postúpili do elitnej osmičky,“
prezradil kapitán Rado Kunzo. Tréner La-
dislav Jurkemik tiež chválil: „Chlapci ko-
nečne pochopili náš zámer. Hrajú bojov-
ne, disciplinovane a veľmi ma teší, že sme
sa dokázali presadiť aj strelecky.“ Jeho
zverenci momentálne strácajú len bod na
ôsmu Nitru a už túto sobotu nastúpia na
ihrisku namočeného Trenčína.. Ak by sa
im podarilo naplno bodovať, je možné, že
sa konečne dostanú nad pásmo zaručujúce
iba boj o záchranu...
Ďalším dvom bratislavským tímom sa cez
víkend darilo menej. Petržalčania cestova-
li do Žiliny, kde však nestačili na rozbeh-
nutých domácich a odniesli si nádielku
0:3. Tím spod Dubňa tak len potvrdil
svoje dominantné postavenie v Corgoň
lige a tréner Štefan Horný musel priznať:
„Súper vyhral zaslúžene. Škoda, že sme
nevyužili šancu na vyrovnanie za stavu
1:0, zápas by sa bol určite vyvíjal inak.“
Športovo však treba priznať, že domáci
mali oveľa viac šancí a keby aj oni preme-
nili každú, výsledok by bol pre Artmediu
oveľa nepríjemnejší!
Slovanisti cestovali do Dubnice a proti
zdecimovaným domácim mali blízko k
trom bodov. Viedli 1:0, no v záverečných
sekudnách ich obral o dva body bývalý
spoluhráč Adámik. „Taký je futbal, hráva-
jú sa aj takéto zápasy,“ vzdychol kormi-
delník Jozef Jankech, ktorého okrem stra-
ty víťazstvá mrzel aj vynútený odchod
Sama Slováka. Ten musel kvôli zraneniu
predčasne z ihriska a v najbližšom období
bude na trávniku určite chýbať. (mm)

TENIS
Na prelome tisícročia sa zdalo, že v
Bratislave by mohla vzniknúť tradícia
väčšieho ženského tenisového turnaja.
V roku 1999, keď sa uskutočnil pre-
miérový ročník, Bratislavčania tlieska-
li víťaznej Mauresmovej. Francúzka
sa o pár rokov neskôr stala jednou z
najväčších hviezd svetového ženského
tenisu, momentálne je dokonca hráč-
kou, ktorá sa objavuje aj na 1. priečke
svetového rebríčka.
Po štyroch ročníkoch sa však turnaj patria-
ci do WTA Tour skončil a trvalo ďalšie tri
roky, kým prišiel pokus o jeho oživenie.
Práve tento týždeň sa v Národnom teniso-
vom centre uskutoční turnaj ženského
okruhu ITF Ritro Slovak Open. „Bratisla-
va sa znovu môže tešiť na svetový ženský
tenis,“ tvrdí riaditeľ turnaja Igor Moška.
Dotácia súčasného turnaja je síce len 75-
tisíc dolárov, čo je o takmer stotisíc me-
nej, ako vyžaduje zaradenie do turnaja
WTA Tour, no nemení to na ambíciach
organizátorov. „Naším želaním je dostať
sa medzi elitné svetové turnaje,“ priznal
Igor Moška. Predpokladaný termín, nad
ktorým sa uvažuje, je rok 2008...
„Vieme síce, že sa objavujú snahy o zre-
dukovania počtu turnajov WTA Tour, no
napriek tomu sa pokúsime vybojovať,
aby Bratislava mala aspoň jedno poduja-
tie, na ktorom by sa predstavilo to najlep-
šie zo svetového ženského tenisu,“ vyja-
dril svoje želanie Igor Moška.
Divákov, samozrejme, najviac zaujímajú
tenistky, ktoré sa v Bratislave predstavia.
Je jasné, že fanúšikovia márne čakali na
Hantuchovú a spol., no aj mená tých,
ktoré sem prídu, sľubujú zaujímavé pred-

stavenia. Slovenskou jednotkou bude
Martina Suchá, momentálne sa nachádza
okolo 80. miesta svetového rebríčka. O
takmer 50 priečok vyššie je turnajová
jednotka, Češka Šafářová. Medzi ďalšie
kandidátky na víťazstvo sa zaraďujú
Talianka Oprandiová a Francúzka Loito-
vá. Voľné karty dostanú slovenské talen-
ty, Cibulková, Rybáriková, Juricová a
Kučová.
„Je dobré, že v čase nášho turnaja je len
jeden iný,“ prezradil Igor Moška. Práve
turnaju v Linzi s dotáciou 600-tisíc dolá-

rov dala prednosť väčšina svetových
špičkových hráčok a okrem Hantuchovej
sa v Rakúsku predstaví aj druhá najlepšia
Slovenka Gajdošová. „V Bratislave do-
stanú šancu naše talenty, ktoré sú prísľu-
bom do budúcností a ktoré teraz dostanú
šancu zahrať si na významnom turnaji,“
dodal Igor Moška.
Hlavná časť turnaja sa začala v pondelok.
Do piatka je vstupné 50 korún, počas
víkendových semfinále a finále bude cena
100 korún. Víťazka turnaja dostane 11 160
dolárov. (mm)

FUTBAL/HOKEJ
Ešte pred pár mesiacmi vyzeralo všet-
ko ružovo. Futbalisti prezentovali svo-
je štúdie, ako bude vyzerať nový su-
permoderný stánok, o niečo neskôr vy-
šla na svetlo božie aj hokejová štúdia,
ako bude vyzerať nová multifunkčná
hala, kde sa bude hrať hokej.
Obe strany hneď na začiatku zdôrazňo-
vali, že rátajú aj so štátnymi peniazmi.
Presnejšie, hlavne so štátnymi... Pred
voľbami sa ani žiadna zo strán nevyjadri-
la, že by na prosbu oboch zväzov pove-
dala nie, prešli však voľby a situácia sa
mení.
Už pred dvomi týždňami sme písali, že
vláda zvažuje svoj vstup do súčasných
projektov a navrhuje ich prehodnotenie.
Vo futbalovom zväze to zatiaľ vyvolalo
jediný ohlas - slovanisti deklarovali, že

jar teda ešte odohrajú na Tehelnom poli.
Inak - ticho.
Oveľa pružnejšia reakcia prišla z hokejo-
vej strany. Prezident zväzu Juraj Široky
verejne potvrdil, že plány na výstavbu
haly sa nemenia. „Ak by sme nedostali
peniaze zo štátnych zdrojov, máme pri-
pravené financie zo súkromného sekto-
ra,“ prezradil Juraj Široký a súčasne po-
tvrdil úvahy, že multifunkčná hala zrej-
me nevyrastie na medializovanom mies-
te medzi mostami Apollo a Prístavným
mostom. „Skutočne sa uvažuje aj o iných
variantoch. Dokonca nevylučujeme, že
sa spojíme s futbalom a ich nový štadión
vyrastie blízko hokejovej haly,“ spome-
nul jednu z eventualít Juraj Široký.
Za spomínané riešenie je čoraz viac hla-
sov. Podstatne by sa tým totiž vyriešil
jeden zásadný problém - parkovacie plo-

chy. Obidva stánky potrebujú veľký prie-
stor nielen na samotnú stavbu, ale aj na
parkovisko - keďže podzemné garáže sú
odmietané kvôli hrozbe teroristických
útokov a navyše sú ľahko napadnuteľné.
Teoreticky je tak možné, že Bratislavča-
nia budú na veľké futbalové a hokejové
podujatia chodiť mimo mesta. Vo svete
to však nebýva nič nezvyklé a určite by
to neznamenalo nič zlé ani pre Bratisla-
vu... Zlý je však pohľad na čas. Hokejo-
vý šampionát je síce ešte relatívne ďale-
ko, ale futbalová kvalifikácia MS 2010
netrpezlivo podupkáva za dverami.
Funkcionári SFZ dobre vedia, že o nece-
lé dva roky by sa už malo hrať v novom
stánku, čo však pri momentálnych pro-
blémoch SFZ, či márnom zháňaní mi-
liárd na jeho výstavbu vyzerá ako po-
riadne šibeničný termín... (mm)

Račianski

pozemkári

doma striedavo
POZEMNÝ HOKEJ
Pozemní hokejisti KPH Rača nedoká-
zali naplno využiť výhodu domáceho
umelého trávnika.
Počas víkendových duelov Interligy mu-
žov na Národnom štadióne Pavla Rosu
vyhrali len nad maďarským Építökom
3:0, keď predtým podľahli tímu HC Ros-
co (takisto z Maďarska) 1:4. Cez víkend
si zahrali aj ženy. V rovnakej súťaži vy-
hrali pozemné hokejistky Rače nad súper-
kami zo Zlatých Moraviec 3:2. (mm)

Aj slovanistky 

valcujú súperov
HOKEJ
Hokejový Slovan prežíva predčasné
Vianoce. Muži vedú s obrovským ná-
skokom hokejovú Extraligu, ženy
dokonca dve súťaže: Európsku EWHL
a českú 1. ligu.
Muži naposledy vyhrali nad Liptovským
Mikulášom 4:1 a ich náskok na čele ta-
bulky narástol na 14 bodov. Ženám sa
zase darilo v českej najvyššej súťaži. V
sobotu rozdrvili Hodonín 18:1!!! (mm)

Záverečná

v Starom háji
DOSTIHY
Rozlúčka so sezónou čaká milovníkov
koní, už najbližšiu nedeľu sa uskutoč-
nia posledné dostihy sezóny 2006.
Na Závodisku v Starom háji sa uskutoč-
ní niekokoľko zaujímavých dostihov, z
ktorých sa tri dostali aj do oficiálneho
názvu - Jesenná míľa, Odvetná cena a
Veľká jesenná steeplechase. kto si teda
chce prísť naposledy staviť, alebo aspoň
si vychutnať atmosféru rozlúčky, od
12.30 h si príde na svoje. (mm)

Bratislavčania

vedú 3. ligu
FUTBAL
Štvrtá najvyššia futbalová súťaž, ofi-
ciálne 3. lige, má za sebou 10 kôl a po-
sledný víkend znovu potvrdil, že na
postup myslia hlavne Bratislavčania. 
Medzi piatimi vedúcimi tímami je trojica
z hlavného mesta a dvaja z nich sú
dokonca na prvých dvoch priečkach.
Vedúci Inter má rovnako ako druhá Petr-
žalka 22 bodov. Zhodou okolností ich
kormidelníci sú nedávni spoluhráči z
Pasienkov. Inter vedie Marián Šuchan-
čok a Petržalku Ľubomír Luhový. O
postup však určite zabojuje aj piaty Ruži-
nov. (mm)

Slovenskou jednotkou na turnaji bude Martina Suchá, ktorá je momentálne okolo
80. miesta svetového rebríčka. FOTO - 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 !

Suzuki Swift Suzuki Ignis
SPECIAL EDITION

ZVÝHODNENIE O 55.000Sk
LIMITOVANÁ SÉRIA

FREEZE

Akcia na zimné pneumatiky!
INFORMUJTE SA V PREDAJNI

ZDARMA     klimatizácia ��� pre model GS a pre GLX aj hliníkové disky ZDARMA      klimatizácia ��� + hliníkové disky + poťahy pre model GLX +
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1.3 GLX+ AC1.3 GLX AC

PULTY CENTRALIZOVANEJ OCHRANY
- PRE VÁŠ POCIT BEZPEČIA

Nepretržité monitorovanie objektov 
chránených elektronickou zabezpečovacou  

a požiarnou signalizáciou;
Zásahy na objekt v rukách profesionálov,

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

e-mail: pco@mp.bratislava.sk
tel.  02 / 59 98 06 33    fax: 02 / 54 41 82 50
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Taliansky verizmus na scéne Opery SND
DIVADLO
Nerozlučné „dvojičky“ na opernej scé-
ne, dve diela obdobia talianskeho veriz-
mu, Sedliacka česť a Komedianti, krá-
čajú ruka v ruke už viac ako jedno sto-
ročie. Iba zriedkavo sa jedno či druhé
dielo objaví v kombinácii s inými krát-
kymi operami. Opera SND pripravila v
réžii Mariána Chudovského dve jedno-
aktovky, ktoré mali premiéru 20. a 21.
októbra.
Talianska literatúra zareagovala na spolo-
čensko-politickú situáciu krajiny v
poslednej štvrtine devätnásteho storočia
vznikom literárneho smeru známeho pod
názvom verizmus. (la verita, il vero -
pravda). Život zobrazuje bez príkras, ob-
nažený s jeho krutosťou, vášňami a pud-
mi, pod ťarchou ktorých skonávajú aj
zdanlivo najšľachetnejšie srdcia. Strhnutý

celofán, pod ktorým sa objavia už poriad-
ne zažltnuté klinčeky. S takými kvetmi sa
môžete ťažko postaviť na pozlátený prah
svojej vyvolenej, zostanete teda stáť pred
vrátami do maštale. 
V roku 1880 publikuje Giovanni Verga
poviedku Cavalleria Rusticana, v preklade
Sedliacka česť. Koncom zimy 1890 zve-
rejnili výsledky konkurzu na jednodej-
stvovú operu pre skladateľov - debutan-
tov. Zvíťazil dvadsaťsedemročný Pietro
Mascagni s operou Cavalleria Rusticana.
Podľa Vergovej drámy napísali libreto
Guido Menasci a Giovanni Targioni-Toz-
zetti. Cavaleria Rusticana priniesla hudbu
strhujúcej melodiky a temperamentu, plnú
dramatickej nervnosti a kontrastov. 
Na súťaži sa zúčastnil aj mladý skladateľ
Ruggiero Leoncavallo. Neuspel, lebo jeho
operu Komedianti posúdili ako dvojdej-

stvovú. Keď mal malý Leoncavallo osem
rokov, v ich meste sa odohral vášnivý prí-
beh lásky dvoch komediantov, ktorí našli
smrť pod nožom žiarlivého manžela. Keď
vrah vyšiel „polepšený“ po dvadsiatich
rokoch z väzenia, bol prekvapený, že jeho
príbeh získal svetovú opernú slávu.
Na scéne SND v dvoch operných jedno-
aktovkách Sedliacka česť a Komedianti
účinkujú okrem iných Jolana Fogašová,
Sorina Munteanu, Ľubica Rybárska, Eva
Urbanová, Miroslav Dvorský, Igor Jan,
Sergej Larin, Michal Lehotský. Hudobne
obe opery naštudoval dirigent Ondrej
Lenárd. Veristické opery majú jednu
výhodu: aj keď nie ste oddaným milovní-
kom opery, zažijete večer plný hudobného
opojenia, pri ktorom sa môžete tešiť
dokonca aj z hereckých výkonov oper-
ných majstrov. Dáša Šebanová

For sale: Keď je aj duša na predaj
DIVADLO
Ak blednete závisťou pri pohľade na
superštíhle telá mladučkých moderáto-
riek či slovnú zručnosť a vynaliezavosť
súčasných spíkrov, choďte do Divadla
Ludus na premiérové predstavenie hry
Mira Dacha For sale. Nielenže vám
spadnú z očí ružové okuliare, ale si
nepochybne začnete viac ceniť svoj
teplý kancelársky flek, pri ktorom
aspoň nemusíte robiť šaša na „profesio-
nálnej úrovni“.
„Ber to profesionálne“ je totiž zázračný
slogan, ktorým mladí, práve skončení,
vysokoškoláci ospravedlnia všetky svoje
činy. Chcú sa predať za každú cenu, v kaž-
dom okoloidúcom vidia hroziacu konku-

renciu a neváhajú s ľahostajnosťou prejsť
okolo kamaráta, ktorý nezvládol „ruch
veľkomesta“ a rozhodol sa pre dobrovoľ-
ný odchod zo života.
Priateľstvo, láska a vzájomná podpora sú
celkom prázdne slová v atmosfére rivality
a strachu o mešec. Podstatné je, koľko do-
stanete. A tak sa príbeh štyroch vysoko-
školákov mení v šialený cirkus v honbe za
peniazmi, v ktorom sa aj zdravie či funk-
čné vzťahy odsúvajú na vedľajšiu koľaj.
Miro Dacho sa svojím textom obracia naj-
mä na rovesníkov účinkujúcich hercov,
mladých ľudí od 15 rokov. Brutalita ich
každodennosti je možno nepredstaviteľná
aj pre ich rodičov, ktorí by mohli ísť na
predstavenie ruka v ruke so svojimi deť-

mi. Režisérom hry je Jozef Jenčo. V hlav-
ných úlohách „úbohých“ detí dravej
súčasnosti sa predstavia Marián Chalány,
Petra Vajdová, Zuzana Porubjaková a Ja-
kub Rybárik, študenti 3. a 4. ročníka he-
rectva na VŠMU. Nepovažujú za podstat-
nú pointu hry, podľa ktorej nekončia všet-
ci zúčastnení na visiacom štránku kolosu
zvaného šoubiznis. Silnejší prežijú.
Hra Mira Dacha však kladie divákovi
podstatnú otázku: za akú cenu zostávame
naďalej žiť a čo všetko sme schopní obe-
tovať, aby sa naše vrecká naplnili minca-
mi. Keď totiž zanie klapnutie poslednej
klapky, slovo ako sebaúcta v našom živo-
te už nemusí vôbec nič znamenať. Aj o
tom je hra For sale. Dáša Šebanová

Astorka pozýva

na divadelný

festival
DIVADLO
Divadlo Astorka od 13. do 18. novem-
bra pripravilo medzinárodnú divadel-
nú prehliadku činoherných divadiel Fe-
stival Astorka 2006. Predstavenia mô-
žete vidieť na Veľkej scéne divadla, v
divadelnom klube Trezor a v divadel-
nom foyer Astorky na Námestí SNP 33.
Festival Astorka 2006 predstaví komorné
divadelné inscenácie postavené na výni-
močných hereckých výkonoch často oce-
nených prestížnymi cenami. 
Bratislavskí diváci tak môžu vidieť
herecký koncert Jiřího Bartošku a Vilmy
Cibulkovej v Ionescovom Kráľ umiera či
mnohými cenami ovenčenú varšavskú
herečku Małgorzatu Rożniatowsku, zná-
mu z Kieslowského filmu Krátky film o
láske alebo unikátnu brestovskú inscená-
ciu hry Karola Wojtylu. Veľký umelecký
zážitok sľubuje budapeštianska Thália
Színhás s majstrovským stvárnením prí-
behu slávneho herca Edmunda Keana v
podaní Lászlóa Gálffiho.
Predstavia sa aj partnerské divadlá Astor-
ky - Teatr im. Wojciecha Boguslawskie-
go a Švandovo divadlo z Prahy. Na festi-
vale formou výstav či videoinštalácií
predstavia divadlá svoju tvorbu a posla-
nie. Pre divákov bude sprístupnená aj
výstava fotografií pod názvom Neznáma
tvár festivalu. Festival Astorka prináša
pre bratislavský región jedinečnú a
neopakovateľnú možnosť spoznať pred-
stavenia vynikajúcich zahraničných
súborov. (dš)

Hana Zagorová

sa predstaví

v Istropolise
HUDBA
Dojemná Hana Zagorová tento rok
oslávila už okrúhle výročie, ktoré ju
zaradilo do kategórie zrelých žien, na
šarme jej však neubralo. Naopak.
Možno len umocnilo prežívanie textov,
ktoré Hana Zagorová interpretuje s
hereckým talentom, potvrdeným štú-
diom herectva na JAMU v Brne.
Aj keď speváčka účinkovala vo viace-
rých filmoch, jej kariéru možno považo-
vať za výlučne spevácku. Do dnešného
dňa nahrala tridsať albumov.
O tom, že jej vek neubral nič z guráže a
pôvabu, ktorým je speváčka známa, sa
môžete presvedčiť na koncerte v Istropo-
lise na Trnavskom mýte 1, kde Hana
Zagorová vystúpi 17. novembra o 19.00
so sprievodnou kapelou Boom!Band.
Spevácku spoločnosť jej budú robiť aj
dlhoroční umeleckí partneri Standa Hlo-
žek a Petr Kotvald. (dš) 

Karel Gott 

bude spievať

na Pasienkoch
HUDBA
Ak ste po celý svoj život milovali „bož-
ského Káju“ máte sa v novembri na čo
tešiť. Karel Gott štartuje svoje posled-
né turné zložené z najväčších hitov a
zastaví sa aj v Bratislave. V utorok 7.
novembra o 19.00 h odohrá v Športo-
vej hale Pasienky 29. koncert zložený
zo samých hviezdnych skladieb. 
Na svoje si prídu babičky, ale aj ich dcéry
a pridajú sa nepochybne aj vnúčatá. Taká
dlhá je totiž hviezdna kariéra Sinatru
východu či speváka storočia - presne
týmito titulmi ovenčujú médiá Karla
Gotta. Zaslúžene. Gott je nepochybne
jedna z najväčších legiend českej hudob-
nej scény všetkých dôb a súčasne aj
jedna z najväčších - nie po anglicky spie-
vajúcich - legiend na svete.
Na koncerte budú spoluúčinkovať aj
operní a muzikáloví speváci Terezka
Mátlová a Petr Kolář. Moravská filhar-
monie Olomouc, ktorá bude spevákov
hudobne sprevádzať, patrí k špičkovým a
súčasne najstarším symfonickým orches-
trom v Českej republike. (dš)

Jesenný nával

dobrého džezu
HUDBA
V petržalskom Klube Za Zrkadlom na
Rovniankovej ulici 3 budú na prelome
októbra a novembra dva zaujímavé
koncerty, ktoré prebudia k životu nie-
len milovníkov džezu.
V pondelok 30. októbra o 20.00 h je v
Klube Za Zrkadlom naplánované vystú-
penie americko-poľského džezového zo-
skupenia The Colors. Je zložené z vyni-
kajúcich džezových hudobníkov: Paul
Wertico (bicie), Krzysztof Ścierański
(kontrabas), Bernard Maseli (vibrafón) a
Marek Raduli (elektrické gitara).
Paul Wertico je americký hudobník sve-
tovej triedy a v zoskupení The Colors sa
stretáva s poľskými džezmanmi zvuč-
ných mien. Krzysztof Ścierański je naj-
lepší džezový hráč na kontrabas v Poľ-
sku. Bernard Maseli je zase známy ako
najlepší poľský džezový vibrafonista.
Marek Raduli hrával so slávnymi poľ-
skými rockovými a popovými skupinami
Banda i Wanda, Budka Suflera a dnes je
uznávaným členom džezovej komunity.
Vo štvrtok 2. novembra o 20.00 h milov-
níkov džezu osvieži koncert špičkového
maďarského džezového tria Kaltenecker
Trio. Tvorí ho mladá generácia maďar-
ských džezmanov, klavirista Zsolt Kalte-
necker, basgitarista Péter Papesch a
bubenícky fenomén Gergö Borlai. Kalte-
necker Trio hrá vlastnú tvorbu štýlu fu-
sion music. (dš)

Sedliacka česť: Jolana Fogašová ako Santuzza a Vitomir Marof ako Alfio. FOTO - Alena Klenková

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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PIATOK 27. októbra
�10.00 - (Ne)mám rád, predpremiéra, diva-
delná koláž z cyklu Škola hrou, Divadlo
Ludus, Malá sála PKO
�11.00 - Ritro Slovak Open, turnaj ženské-
ho tenisového okruhu ITF , NTC
� 19.00 - (Ne)mám rád, premiéra, divadel-
ná koláž z cyklu Škola hrou, Divadlo Ludus,
Malá sála PKO
�19.00 - Večer autentického folklóru, pred-
stavujeme Vám obec Braväcovo, účinkujú:
Folklórny súbor a ľudová hudba Bukovinka,
Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3
�19.00 - Sme tu pre všetky deti Slovenska,
slávnostný večer Nadácie pre deti Slovenska,
DPOH, Laurinská 24 
� 19.00 - Lipa spieva Lasicu, na koncerte
účinkuje Peter Lipa a Milan Lasica, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - Oktagon, premiéra predstavenia
Divadla bez domova Oktagon. Autorkou
divadelnej hry je Uršula Kovalyk, režisérom
predstavenia Patrik Krebs, hrajú predajcovia
a predajkyne časopisu Nota bene a sociálni
pracovníci. Oktagon je druh boja, ktorý sa
odohráva v osemuholníkovej klietke. Nemá
žiadne presné pravidlá. Život na ulici je pre
bezdomovcov oktagonom. Štúdio 12, Jaku-
bovo námestie 12

SOBOTA 28. októbra
� 10.00 -  44. ročník slalomu na suchu,
Cvičná lúka, Kamzík
� 11.00 - Ritro Slovak Open, turnaj ženské-
ho tenisového okruhu ITF , NTC
� 14.30 - Zbojnícka princezná, divadelné
predstavenie pre deti, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 15.30 - Slovan - Viktoria Košice, Extrali-
ga basketbalistiek, Pasienky
�17.00 - Slávia VM - Nitra, volejbalová Ex-
traliga žien, Mladosť
� 17.30 - Slovan Bratislava - Ružomberok,
futbalový zápas Corgoň ligy, Tehelné pole
�19.00 - B. Ahlfors: Posledná cigara, diva-
delné predstavenie fínskeho dramatika, Malá
scéna SND, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Lipa spieva Lasicu, na koncerte
účinkuje Peter Lipa a Milan Lasica, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája 5

�19.00 - Hello, Dolly!, muzikál o priekupníč-
ke citov, ktorá si každého získala svojim šar-
mom, Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1

� 19.00 - Rocky Horror Show, jeden z pia-
tich najúspešnejších muzikálov všetkých
čias,autor hudby, veršov a libreta: Richard
O´Brien, svetová divadelná premiéra: 19. jún
1973 v Londýne, réžia: Jozef Bednárik,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10

NEDEĽA 29. októbra
� 10.00 a 14.00 - Zbojnícka princezná,
divadelné predstavenie pre deti, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Artmedia Bratislava - Trnava,
futbalový zápas Corgoň ligy, Tehelné pole
�11.00 - Ritro Slovak Open, turnaj ženské-
ho tenisového okruhu ITF , NTC
� 12.30 - Dostihy: Jesenná míľa - 3r+, rovi-
na I. kat., 1000 m, Odvetná cena - 2r+, rovina
I. kat., 1800 m, Veľká jesenná steeplechase
(5r+, steeplechase, 5000 m, Starý háj
� 14.00 - Inter Bratislava - Modranka, 1.
hádzanárska liga žien, ŠH Jégeho ulica
�15.00 - Malá čarodejnica, divadelné pred-
stavenie Divadla Ludus interaktívna, veselá
rozprávka plná kúziel, Malá sála PKO, Nábr.
Arm gen. Ludvika Svobodu
�16.00 - Moje tajné labyrinty, tvorivé dielne
k výstave Cesta tam a zase späť, Dom umenia
pre deti, Bibiana, Panská ulica 41
� 17.00 - Slovan Bratislava - ŠKP Poprad,
hokejová Extraliga, Samsung Aréna
� 19.00 - JAM SESIONS: Gabriel Jonáš,
Juraj Kalász & Marián Ševčík, Music Club
Hlava XXII, Bazová 9
� 19.00 - Rocky Horror Show, jeden z pia-
tich najúspešnejších muzikálov všetkých čias,
autor hudby, veršov a libreta: Richard
O´Brien, svetová divadelná premiéra: 19. jún
1973 v Londýne, réžia: Jozef Bednárik,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10

PONDELOK 30. októbra
� 19.00 - Dr. Gustáv Husák: Väzeň prezi-
dentov, prezident väzňov, divadelné pred-
stavenie o československom politikovi, ktorý
výrazne ovplyvnil dejiny krajiny, účinkujú:
Emil Horváth, Ján Gallovič, Marián Preven-
darčík, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
�19.00 - Sedliacka česť a Komedianti, dve
operné jednoaktovky z obdobia talianskeho
verizmu, réžia: M.Chudovský, Opera SND,
Hviezdoslavovo námestie 
�19.30 - Benefičný koncert, venovaný stému
výročiu narodenia skladateľa D. D. Šostakovi-
ča, Roku slovenskej hudby a kampani Živá
voda pre Malawi, vstup voľný so zbierkou na
výstavbu studní s pitnou vodou v stravovacích
centrách pre siroty v Malawi, Veľký evanjelic-
ký kostol, Panenská ulica
� 20.00 - The Colors, koncert hviezdneho
americko-poľského jazzového zoskupenia
zloženého z fenomenálnych jazzových hu-
dobníkov: Paul Wertico (bicie), Krzysztof
Ścierański (kontrabas), Bernard Maseli
(vibrafón) a Marek Raduli (elektrické gitara),
Klub za Zrkadlom, Rovniankova 3

UTOROK 31. októbra
�19.00 - Nápoj lásky, opera G. Donizettiho,
účinkujú: A. Kučerová, T. Juhás, P.Remenár,
M. Malachovský, Opera SND, Hviezdosla-
vovo námestie
�19.00 - Cudzia žena a muž pod posteľou,
hra na motívy novely ruského klasika F. M.
Dostojevského o nevere, pochybnostiach,
žiarlivosti, manželstve s krásnou voľnomy-
šlienkárkou a láske. V hlavných úlohách
Róbert Roth a Tomáš Maštalír, v réžii Vladi-
míra Strniska, DPOH Laurinská 24 
� 19.00 - Bratislavský Jazz Club 10: Hiro-
mi Trio, koncert japonske klaviristky a skla-
dateľky Hiromi Uehara, ktorá sa začala učiť
hre na klavíri vo veku šesť rokov,  v štrnástich
už hrala s Českým filharmonickým orches-
trom a keď mala sedemnásť, na svoj koncert
ju prizval Chick Corea. Je to fascinujúca hráč-
ka, povestná energickosťou porovnateľnou
snáď len s uragánom. Na bratislavskom kon-
certe ju bude sprevádzať  basgitarista Tony
Grey a bubeník Martin Valihora, PKO,
Nábrežie arm. gen. Ludvika Svobodu

ŠTVRTOK 2. novembra
� 14.00 - Nedeľné ateliéry pre deti a ich
rodičov, Kalendáre pre Jindru Štreita, poduja-
tie pre deti kde sa porozprávajú nielen s krás-
nymi fotografiami, ale si aj vyskúšajú aké to
je byť básnikom. Slovenská národná galéria,
Rázusovo nábrežie 2, Vodné kasárne.
� 19.00 - Valčík náhody, predpremiéra,
Divadlo Malá scéna, Dostojevského rad 7
� 20.00 - Kaltenecker Trio, koncert špičko-
vého maďarského jazzového tria, Klub za
Zrkadlom, Rovniankova 3

PIATOK 3. novembra
� 19.00 - For sale (na predaj), predstavenie
Divadla Ludus pre mládež od 15 rokov o tom
čo všestko súčasnosť ponúka na predaj a aké
ťažké je byť „in“, Malá sála PKO, Nábr. arm.
gen. Ludvíka Svobodu
� 10.00 - V. Haim: Valčík náhody, verejná
generálka, Malá scéna SND, Dostojevského
rad 7
� 19.00 - V. Haim: Valčík náhody, predpre-
miéra, Malá scéna SND, Dostojevského rad 7

SOBOTA 4. novembra
� 19.00 - V. Haim: Valčík náhody, premié-
ra, francúzsky dramatik Victor Haďm sa vo
svojej komornej hre nepúšťa do vzťahových
analýz a nevytvára konvenčnú žánrovú epizó-
du, ale privádza na javisko postavy vymyka-

júce sa nášmu bežnému, exaktne dokázateľ-
nému vnímaniu reality a života. Na javisku sa
totiž vedľa seba ocitnú anjel a mŕtva žena.
Mŕtva žena na polceste medzi životom a
smrťou, v tej predsieni neba či pekla, ktorej -
poučení tradíciou - radi hovoríme očistec.
Anjel je rozhodca: dáva úlohy, „boduje“ ženi-
ne pokusy vyrovnať sa s minulosťou, počúva
rekonštrukciu jej životného príbehu, zhodnotí
každú epizódu a má určiť ženinu ďalšiu
„cestu“. V komornom príbehu dostali skvelé
herecké príležitosti Zuzana Fialová a Ľuboš
Kostelný, v réžii Ľubomíra Vajdičku, Divad-
lo Malá scéna, Dostojevského rad 7
� 19.00 - A. Schnitzler: Duša krajina šíra,
hosťovanie Činohry Národního divadla Praha
v SND, DPOH, Laurinská ulica 24
� 19.00 - Mafiánske historky II.: Miki má
narodeniny, pokračovanie úspešného diva-
delného predstavenia pre divákov nad 18
rokov! hrajú: M. Vanek, I. Adamec, P. Batt-
hyány, I. Macho, réžia: Karol Vosátko, Dom
kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3

NEDEĽA 5. novembra
� 15.00 - Malá čarodejnica, rozprávka pre
deti, Divadlo Ludus, Malá sála PKO, Nábr.
arm. Gen. L. Svobodu
� 19.00 - V. Sigarev: Čierne mlieko, hosťo-
vanie Činohry Národního divadla Praha v
DPOH, DPOH, Laurinská ulica 24
� 19.00 - Desatoro, divadelné predstavenie
na motívy poviedok Stanislava Štepku o ľud-
ských pokleskoch, ktorým by pozemšťania
mohli predísť keby dodržiavali Božie Desato-
ro, réžia Ondrej Spišák, Radošinské naivné
divadlo, Škultétyho ulica 5

VÝSTAVY
�Mám talent, výtvarné práce projektu Dets-
ká duša, ktorý vznikol pre talentované problé-
mové deti, deti v hmotnej núdzi a deti z ulice,
výstavné priestory Medzinárodného domu
umenia pre deti Bibiana, Panská 41, výstava
potrvá do 26. novembra
� Vladimír Ossif: Untitled, v kontexte
súčasnej maľby na Slovensku má živelná a
hravá abstraktná geometria Vladimíra Ossifa
ojedinelé a špecifické miesto. Hoci autor
pôvodne patrí ku generácii predstaviteľov tzv.
„Novej maľby“ zaujatej najmä revivalom
expresionizmu, jeho maliarsky prejav sa po
polovici 80. rokov vyvíjal mimo Slovensko a
je spätý skôr s prostredím a tradíciou francúz-
skej analytickej maľby. GMB, Františkánske
námestie 11, výstava potrvá do 26. novembra

vyjdú opäť o týždeň
2. novembra

:najlepší hrajú s nami

Získajte platobnú kartu z limitovanej edície Tatra banka Open!

Tatra banka Open 2006
6. – 12. novembra 2006 | Sibamac aréna, NTC


