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Budúci park

v Petržalke víri

verejnú diskusiu

s magistrátom
PETRŽALKA
Zástupcovia občianskych iniciatív
predložili petržalskému starostovi Mi-
lanovi Ftáčnikovi ideové zámery rieše-
nia dvoch veľkých parkov v Petržalke.
Občianske iniciatívy navrhujú zriadiť
Centrálny park okolo Chorvátskeho rame-
na a Park pri lesíku Krasovského. Zároveň
kritizujú projekt parku medzi Draždiakmi.
Argumentujú predovšetkým tým, že prie-
stor, kde chce primátor zriadiť park, sa na
rekreáciu už dávno využíva, a aj tým, že
ide o lužný les s vysokým stupňom ochra-
ny. Tiež poukazujú na to, že projektu
nepredchádzala verejná diskusia. Umiest-
nenie parku v tomto priestore pokladajú
iniciatívy za nosenie dreva do lesa. Mesto
naopak argumentuje, že priestor je v za-
stavanom území mesta a les na ňom žiad-
ny stupeň ochrany, pozemky nie sú vede-
né ako lesné pozemky.
Občiansky návrh na park pri Chorvát-
skom ramene je z ideovej dielne archi-
tekta Borisa Bohúňa. Vychádza z my-
šlienky rozsiahlych prírodných parkov v
centrách veľkých miest ako napríklad
Tiergarten v Berlíne, Hyde Park v Lon-
dýne a Central Park v New Yorku. Verej-
ný záujem Petržalčanov deklarovali aj
delegáti na zhromaždení Bytového druž-
stva, čo predstavuje polovicu bytov Petr-
žalke. Mesto v tomto priestore predpo-
kladá vybudovanie štvorprúdovej cesty a
trate električky.
Druhý občiansky návrh predložila Elena
Pätoprstá zo združenia Nádej pre Sad J.
Kráľa a podložila ho petíciou so 14-tisíc
podpismi. Na odbornom spracovaní toh-
to zámeru sa podieľala aj Fakulta archi-
tektúry STU. Cieľom je vytvoriť v prie-
store medzi diaľnicou a Sadom Janka
Kráľa kompaktnú zelenú zónu. Park je
navrhnutý na mestskom pozemku a
mesto ho prenajíma na výstavbu poly-
funkčného vežiaka.
Primátor Andrej Ďurkovský si podľa
slov hovorkyne magistrátu Evy Chudi-
novej cení všetky návrhy občanov, ktorí
aktívne pristupujú k tvorbe parkov. Zdô-
raznila však, že doteraz primátorovi nik z
občianskej iniciatívy nepredstavil svoje
predstavy, takže nebolo o čom diskuto-
vať. 
Pokiaľ ide o priestor Draždiakov, magi-
strát tvrdí, že budovanie parku pôjde riad-
nym legislatívnym procesom a v tomto
zmysle sa pripravuje zadanie na urbanis-
tickú štúdiu, ktorá pôjde na verejnú disku-
siu, a pracuje sa na majetkovom urovnaní
priestoru. Hlavné mesto nechce les zlikvi-
dovať, ale územie skultúrniť, upraviť,
vybudovať tam osvetlenie, chodníky a
prírodné športoviská, uvádza E. Chudino-
vá. Podľa nej tomuto zámeru vyjadrilo
podporu aj oddelenie územného rozvoja
miestneho úradu. Gustav Bartovic

Na Krčacoch

pri policajnej

razii našli 

bezdomovcov
DÚBRAVKA
Cez víkend urobili mestskí a štátni po-
licajti raziu v chatovej oblasti na Dol-
ných a Horných Krčacoch, kde bezdo-
movci protizákonne okupujú záhradné
chatky. Policajný zásah prišiel bezpro-
stredne po tom, ako sme o tomto pro-
bléme písali v predchádzajúcom vyda-
ní Bratislavských novín.
Viacerí majitelia záhrad a pozemkov sa
totiž už mesiace sťažovali nato, že nezná-
mi vandali, pravdepodobne bezdomovci,
im vykrádajú a devastujú chatky a nele-
gálne v nich prespávajú. Sami vraj majú
strach bezpečne sa pohybovať na tomto
území. 
Hovorca mestskej polície Peter Pleva
nás informoval, že polícia urobila záťah
v nedeľu ráno nielen v chatovej oblasti
Dolné Krčace v Dúbravke, ale aj v prie-
storoch za areálom Slovenskej televízie,
kde sú opustené drevené nepoužívané
búdy a aj pri Technickom skle v Dúbrav-
ke. Polícia podľa neho na Krčacoch v
polorozpadnutých búdach narazila na
dvoch mužov, ktorí sa práve vrátili z vä-
zenia a na jednu 43-ročnú ženu z  Pukan-
ca, ktorá 8. februára porodila na Kramá-
roch a potom sa vrátila späť do jednej z
chatiek. Dieťa podľa P. Plevu zostalo v
nemocnici. Policajti objavili aj niekoľko
bezdomovcov, ktorí tvrdili, že majitelia
chatiek im ich prenajali, aby ich chránili
pred vlamačmi. Všetkých vyzvali, aby
čo najrýchlejšie chatky opustili. 
P. Pleva ďalej informoval, že mestskí
policajti boli zo stanice Dúbravka a na
mieste boli aj ich psovodi. Bezdomov-
com ponúkli pobyt v nízkoprahovom
centre pre bezdomovcov na Ivánskej
ceste, čo ale podľa neho odmietli s tým,
že na tento spôsob života si už zvykli a
nechcú ho meniť. 
Z opustených drevených búd za areálom
STV v Mlynskej doline predviedli na vy-
počutie na obvodné policajné oddelenie
jedného muža a pri Technickom skle „to
bolo v poriadku.“, dodal P. Pleva. 
O tom, že v oblasti Dolné a Horné Krča-
ce sa naozaj grupujú rôzne živly, svedčí
aj informácia z Krajského riaditeľstva
policajného zboru, podľa ktorej bol 14.
januára v oblasti Horné Krčace napadnu-
tý 35-ročný muž, ktorý sa v tom čase
zdržiaval v chatke bez popisného čísla.
Páchateľ ho napadol sekerou a zranil mu
hlavu a hrudník. Napadnutého previezli
do nemocnice. Podľa polície sa útočníka
krátko po čine podarilo útočníka zadržať
a vyšetrovateľ ho obvinil z ublíženia na
zdraví.
Víkendová policajná razia na Dolných a
Horných Krčacoch bola tento rok už
deviata v poradí, mestskí a štátni policaj-
ti chcú problém týmto spôsobom riešiť aj
v budúcnosti. (rob)

Výstavba River Parku podľa vodohospodárov korešponduje s protipovodňovým plánom mesta. FOTO - Miroslav Košírer

STARÉ MESTO
Nábrežie Dunaja na hornom konci
promenády pod Parkom kultúry a
oddychu sa veľmi rýchlo mení. Začína
sa stavať budova, ktorá má prečnie-
vať nad hladinu Dunaja.
V čase, keď sa hovorí o budovaní proti-
povodňových opatrení prakticky na
celom vnútromestskom úseku rieky,
vyvoláva rozsiahly stavebný zásah do
opevneného brehu otázky, či je to v
poriadku. Odpovedal technický námest-
ník riaditeľa Povodia Dunaja Peter
Minárik: „Pokiaľ je to v mieste umiest-
nenia nosného piliera, je to v poriadku.
Projekt tohto komplexu sa harmonizoval
s protipovodňovým plánom. My sme
zadali presné parametre, podľa ktorých
sa musí stavať, aby hotová stavba zod-

povedala aj z hľadiska protipovodňo-
vých opatrení.“
V rámci plánu je staviteľ povinný zvýšiť
breh v celom úseku o pol metra, aby sa
dosiahla požadovaná úroveň ochrany
mesta pred tisícročnou vodou. Práve pre
očakávané zvýšenie brehu sa stratí celý
fotogenický travertínový múrik. Technic-
ky bude nový breh nadväzovať na proti-
povodňové úpravy v úseku ústia Vydrice
a Čierneho potoka. 
Protipovodňová taktika platí aj pri stav-
be tohto piliera, ktorý bude po mať
dokončení tvar vidlice a ponesie hmotu
stavby nad vodou. Na nábreží sú pripra-
vené presné žulové kvádre, každý z nich
váži sto kíl. Tie budú chrániť pilier pred
vodami Dunaja a nadväzovať na pôvod-
né šikmé opevnenie brehu. Preto sa

súčasne so stavbou telesa pilieru začína s
prácami na obklade. Voda sa piliera bude
dotýkať, až keď dosiahne úroveň druhé-
ho povodňového stupňa.
„Až po úroveň promenády by mal byť
pilier hotový a obložený ešte do príchodu
jozefských vôd,“ hovorí stavbyvedúci
Pavol Briška. Pod budúcim pilierom už
je pripravený základ, v ňom sú zapustené
pilóty do podložia, ktorým v tomto úseku
pokračuje masív hradného brala. Po úro-
veň promenády je to zo dna stavebnej
jamy osem metrov a ďalšie štyri metre
piliera budú čnieť nad brehom. Tie však
porastú až zároveň s celou stavbou. O
náročnosti prác svedčí aj to, že pripravo-
vať priestor na stavbu piliera začali vlani
v apríli, do prác na samotných základoch
sa pustili v októbri. Gustav Bartovic

River Park už zapúšťa korene do Dunaja

O novom parku sa bude verejne diskutovať
O zeleni v Bratislave, príprave nových
parkov na území mesta a občianskych
iniciatívach navrhujúcich parky na
iných miestach, než plánuje magistrát
sme sa pozhovárali s mestskou záhrad-
níčkou Annou GALČÍKOVOU.
- Zatiaľ sa mi podarilo pripraviť modul
jednotnej evidencie zelene v geografic-
kom informačnom systéme, ktorý sa
buduje na magistráte. Bude ho treba
postupne napĺňať dátami. Pripravila som
návrh nového všeobecne záväzného
nariadenia o zeleni, ktorý je momentálne
na legislatívno-právnom oddelení na
posúdenie a vypracovala som návrh sys-
témových zmien, ktoré by mali priniesť
zlepšenie starostlivosti o mestskú zeleň.
To si však vyžaduje ešte legislatívne
zmeny, ktoré sa momentálne pripravujú.
V akom štádiu je príprava nových par-

kov na území mesta a v ktorých lokali-
tách by mali byť situované?
- Vytypovala som niekoľko lokalít s
možnosťou vybudovať parky. Momen-
tálne sa pripravuje vybudovanie parku v
lokalite na Mudroňovej a Streleckej ulici.
Zámer je v štádiu pripomienkovania
návrhu projektovej dokumentácie k
územnému rozhodnutiu a následne po-
žiadame o stavebné povolenie. Druhý
park plánujeme v Petržalke medzi Ma-
lým a Veľkým Draždiakom, kde sa vyko-
náva majetkovoprávne urovnanie po-
zemkov a pripravuje sa zadanie pre vy-
pracovanie štúdie, ktorá bude predložená
aj na verejnú diskusiu. 
Ako vnímate iniciatívu ochranárov,

ktorí spochybňujú zámery magistrátu
a prichádzajú s vlastnými návrhmi?
- Na území, v ktorom sa má vybudovať
park, je síce na určitej časti les, ale na
katastri pozemky nie sú vedené ako lesné
pozemky a nemajú žiadny stupeň ochra-
ny. Čo sa týka parku, ktorý navrhujú pri
Chorvátskom ramene, ide o územie, ktoré
je uvedené v územnom pláne ako územie
pre zeleň a občiansku vybavenosť. Bude
sa riešiť spolu s plánovanou električko-
vou traťou a nemá zmysel tam robiť park,
kým nie je vyriešená otázka električky.
Pokiaľ ide o lokalitu pri Krasovského
ulici, nie je tu možné momentálne budo-
vať park, pretože nie sú doriešené otázky
okolo dotknutých pozemkov.

Zhováral sa Juraj Handzo
(Rozšírenú verziu rozhovoru  nájdete na

www.BratislavskeNoviny.sk)
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Skončil sa 
fašiang, 
nebavme svet
V utorok mi bolo smutno. Vždy je mi
smutno, keď veselo pochovávajú basu.
Nesmútim za rozpustilým fašiangom.
Smutno je mi, že nevyužívame, čo máme. 
Pochovávanie basy je vlastne náramne
smiešna vec. Neviem, či sa deje niekde in-
de. Viem len, že je to naša ľudová tradícia
a ožila len v rokoch, keď sme striasli záka-
zy pripomenúť všetko, čo voňalo nábožen-
skou tradíciou. Ale aj táto tradícia nesie v
sebe inú národnú vlastnosť, dištanc od
druhých, skupinový, menšinový egoizmus,
s ktorým vraj kedysi Holíčania postavili
šibenicu „Enem pro nás a pro naše dzeci“.
Neponúkame ten nádherný flám uprostred
týždňa (niekde trvá od predchádzajúcej
soboty) hosťom, lebo sú cudzí. Pochová-
vanie basy v slovenskom podaní je intímna
vec. Pritom by to mala byť sranda.
Nedávno bola vo Viedni odborná mega-
výstava o turistickom ruchu. Slovensko
sa prezentovalo horami. Akoby v tom
mohlo súťažiť s Rakúskom, Francúz-
skom, Talianskom a Slovinskom. Pred-
stavilo tiež termálne kúpele, akoby ich
viac nemali v Maďarsku či Česku. Pre-
stavilo tiež metropolu. Akoby mala viac
historických budov než mestá okolitých
štátov. Ale nepredstavilo bratislavské
rožky, aby turisti videli, skade pochádza
lahôdka predávaná aj v Pešti či Viedni.
Slovinsko sa predstavilo Vesmírnou klo-
básou. Volá sa tak, lebo je to slovinská
špecialita, ktorú si vzala kozmonautka
slovinského pôvodu Sunita Wiliams do
kozmu. Pozná ju celý svet. Poznáme ju aj
my. Ale my ešte pod názvom kabanos.
Preto je mi na konci fašiangu smutno,
pretože máme plné huby vlastenectva a
rečí o krásach našej vlasti a nášho mesta,
ale nepredáme, čo máme. 
Je mi smutno, lebo v zmysle toho našské-
ho, slovenského, nepredáme, lebo čo ak
by to niekto kúpil? Chceme sa pretekať
supertowermi s atlantskými mestami a
neponúkame intimitu krásneho malého
mestečka, ktorú si vlastne svet váži. Je mi
ľúto, že drvivá väčšina občanov tohto
mesta patrí k zaujímavým regionálnym
zoskupeniam, ale tú kultúru neprezentu-
je, neprikladá ju na tvár mesta, pretože
pred všetkou kultúrou ušli. A možno
preto, lebo ak by spravili toto, potom by
museli nechať kúsok priestoru aj pre
pôvodnú pressburger-pozsonyi-brati-
slavskú kultúru. Z toho sa mám veseliť?

Gustav Bartovic

Premiér je za

menší futbalový

štadión
BRATISLAVA
Zámer obnoviť Bratislavský hrad a
výstavba nových štadiónov boli pred-
metom piatkových rokovaní premiéra
Roberta Fica s bratislavským primá-
torom Andrejom Ďurkovským.
V súvislosti s plánovanou výstavbou
Národného futbalového štadióna premiér
R. Fico uviedol, že nie je prívržencom
megalomanských projektov. Podľa jeho
slov by štadión nemal mať kapacitu 40-
tisíc divákov, keď na Slovensku je pro-
blém vypredať 30-tisíc lístkov. Prihovo-
ril sa za to, aby bol Národný futbalový
štadión menší a aby sa nové futbalové
štadióny mohli postaviť aj v iných mes-
tách, konkrétne v Banskej Bystrici a v
Košiciach. Do vlády by mal ísť materiál,
ktorý prediskutujú všetky dotknuté stra-
ny, vrátane mesta Bratislavy a Sloven-
ského futbalového zväzu. Podľa R. Fica
bude tiež potrebné domyslieť otázku
financovania tohto projektu, s prihliad-
nutím na dodržanie kritérií potrebných
pre prijatie eura.
S primátorom rokovali aj o plánovanej
výstavbe hokejovej arény, ktorú Slovens-
ko potrebuje vzhľadom na to, že je orga-
nizátorom majstrovstiev sveta v ľado-
vom hokeji v roku 2011. Ďalšou témou
rozhovorov boli problémy s vysporiada-
ním vlastníckych vzťahov pod komuni-
káciami, ktoré sa netýkajú len Bratislavy,
ale celého Slovenska. Podľa premiéra ide
o „tému na legislatívnu iniciatívu“. (juh)

Prednosta

zostal, zástupcu

nezvolili
KARLOVA VES
Starostka Karlovej Vsi Iveta Hanulí-
ková (Smer-SD) stále odmieta vo funk-
cii prednostu miestneho úradu Jozefa
Harvančíka, ktorý tu pôsobil aj v
predchádzajúcom volebnom období. 
Starostka trvá na tom, že potrebuje člo-
veka, ktorému by mohla veriť. Aj preto
navrhla minulý týždeň jeho odvolanie,
no poslanci miestneho zastupiteľstva ho
funkcie nezbavili. Jozef Harvančík z
vlastnej vôle odstúpiť nechce a podľa
našich informácií si do konca februára
čerpá riadnu dovolenku. 
Za vicestarostu mal byť zvolený Tibor
Merva (SDKÚ-DS), ktorého starostka na-
vrhla na podnet koalície SDKÚ-DS a
KDH, no neuspel, pretože vo voľbách
dostal len 10 hlasov.  Koalícia v miestnom
parlamente má 23 poslancov a spolu je v
miestnom zastupiteľstve 31 poslancov.
Najnovšie chce SDKÚ-DS podľa starost-
ky post prednostu a KDH má dostať zá-
stupcu starostu. Situácia sa možno vyrieši
27. marca, na kedy zvolala I. Hanulíková
riadne zasadnutie miestneho zastupiteľ-
stva. 
Karloveská samospráva je na tom
podobne ako ružinovská. Občania tu síce
zvolili starostku z koalície Smer-SD, ĽS-
HZDS a SNS, no väčšinu poslancov
ponechali z SDKÚ-DS a KDH. Na roz-
diel od Ružinova sa však v Karlovej Vsi
podarilo v krátkom čase prácu miestnych
poslancov naštartovať, pretože boli zvo-
lené komisie, miestna rada a starostka si
osvojila návrh na svojho zástupcu.
Okrem 23 poslancov koalície SDKÚ-DS
a KDH v karloveskom zastupiteľstve je 6
poslancov za koalíciu Smer-SD, ĽS-
HZDS a SNS, jeden za Nezávislé fórum a
jeden je nezávislým poslancom. (rob)

LAMAČ 
Dlho očakávané otvorenie novej časti
Lamačskej cesty, v úseku od bývalej
benzínovej pumpy po križovatku s
Harmincovou ulicou v smere do cent-
ra, je možno v dohľadne. 
O predčasnom užívaní komunikácie by sa
mohlo rozhodnúť 27. februára. Na tento
termín totiž Krajský úrad pre dopravu a
pozemné komunikácie v Bratislave vytý-
čil termín pojednávania o jej predčasnom
užívaní. Podľa vedúceho odboru dopravy
úradu Tomáša Tenczera má nový úsek
cesty v smere na Harmincovu ulicu povo-
lenie na predčasné užívanie od 16. sep-
tembra minulého roku. Podľa neho opač-
ný úsek nebol spustený, pretože investor,
Národná diaľničná spoločnosť, nepredlo-
žil potrebnú dokumentáciu týkajúcu sa
najmä dopravného značenia. Žiadosť o
predčasné užívanie komunikácie predlo-
žila spoločnosť až 12. januára. Podľa T.
Tenczera v prípade verejnej komunikácie

sa postupuje prostredníctvom verejnej
vyhlášky a celý proces má zákonom sta-
novené termíny. Krajský úrad pre dopra-
vu a cestné komunikácie v Bratislave
začal podľa neho konať 22. januára.
Lehota na vyvesenie verejnej vyhlášky je
15 dní, navyše desať dní musia mať k dis-
pozícii aj účastníci konania na pripomien-
ky. Podľa Tomáša Tenczera úrad pôjde na
kolaudačné konanie 27. februára a ak
budú účastníci konania súhlasiť so spus-
tením úseku, vydá súhlas na predčasné
užívanie komunikácie. Dodal, že problé-
my pri povoľovaní by mohli byť jedine s
možnou úrovňou hluku, keďže v blízkos-
ti cesty sú rodinné domy.
Istý čas po novom neskolaudovanom
úseku Lamačskej cesty v smere k Tescu
jazdili autobusy číslo 38 a 63, no 11.
januára ich dopravný podnik stiahol a
linky po tomto termíne musia odbočiť na
diaľnicu, čím v smere do centra neobslu-
hujú zastávku Tesco Lamač. Okrem toho

mnohí vodiči nerešpektujú jednosmerný
zákaz vjazdu na Lamačskú cestu od
Železničnej stanice Lamač a cestu do
cieľa si skracujú už teraz. 
Na otvorenie nového úseku cesty, ktorá
súvisí s výstavbou tunela Sitiny, netrpez-
livo čakajú najmä motoristi z Devínskej
Novej Vsi, Dúbravky, Záhorskej Bystri-
ce, Lamača, ale aj celého Záhoria, aby ich
jednoducho doviedla do lamačského
hypermarketu, na čerpaciu stanicu alebo
aj na starý úsek Lamačskej cesty v prípa-
de, že idú v smere od Lamača a nejdú po
diaľnici. 
Aj začiatok nového úseku Lamačskej
cesty v smere do Dúbravky a Lamača je
problematický, pretože ľavý jazdný pruh
cesty je stále zablokovaný prenosnými
značkami. A tak pri odbočovaní vodičov
z ľavého do pravého jazdného pruhu, kto-
rý smeruje na diaľnicu D2, alebo opačne,
z pravého do ľavého, dochádza často k
nebezpečným kolíziám. (rob)

Nový úsek Lamačskej už možno otvoria

Sklad číslo 7 v zóne Pribinova opravujú,

dočasne tam bude prezentačný pavilón
RUŽINOV
Spoločnosť Ballymore Properties,
ktorá na Pribinovej ulici stavia poly-
funkčný komplex Eurovea, začala s
rekonštrukciou historickej budovy
Skladu číslo 7.
Ako nás informovala Patrícia Hradilová
zo spoločnosti Ballymore Properties,
momentálne sa vykonávajú udržiavacie
práce na objekte, súčasťou ktorých je aj
oprava a osadzovanie výklopných plošín
na južnej fasáde. Vracajú sa tým do
pôvodného tvarového vzhľadu a budova
tak dostáva úplne iný vzhľad. Pred nie-
koľkými dňami, 2. februára, bola podpí-
saná zmluva s dodávateľom na výstavbu
a dodávku interiéru pre prezentačný
pavilón. Dve tretiny fasády sú už tepelne
odizolované minerálnou vlnou.
Začiatkom februára začal dodávateľ
montáž okien a v týchto dňoch sa začína
montáž dverí. Na troch vežičkách sa
vymieňa strešná krytina. Starý plech je
zamieňaný za titanovo-zinkový plech
bridlicovošedej farby. Práce by mali byť
ukončené do konca februára. Samotná
plochá strecha je pred dokončením a
položením dlažby na terčíky. Dodávateľ
na opravu statických porúch skladu už
svoje práce ukončil. „Objekt je teraz po
statickej stránke zabezpečený a vyhovuje

požiadavkám bezpečnosti,“ povedala
nám P. Hradilová. Všetky nosné aj ne-
nosné konštrukcie prešli statickými úpra-
vami. Sklad svojimi úpravami dostáva
nový výzor a vzhľad.
Historická budova Skladu číslo 7 bude
prechodne slúžiť ako prezentačný pavi-
lón, neskôr by mala tvoriť zázemie pre
nove kultúrne centrum Auditórium, kto-
rého výstavba sa pripravuje v jeho sused-
stve. V Auditóriu by mal byť nový repre-

zentačný priestor na organizovanie kul-
túrnych a spoločenských podujatí v hale s
kapacitou 1000 až 1300 osôb. Obnovená
technická pamiatka - budova Skladu číslo
7 - ponúkne veľkorysý priestor pre ga-
lérie, výstavy, múzejné účely a drobnú
klubovú činnosť. Oba objekty by sa tak
mali stať plnohodnotnou náhradou za
zanikajúci Park kultúry a oddychu. (juh)

FOTO - Oto Limpus
VIZUALIZÁCIA - ReSpect
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Diaľnicu do

Viedne otvoria

s oneskorením
BRATISLAVA
Diaľničné spojenie Viedne s Bratisla-
vou majú otvoriť 15. novembra tohto
roku, čo je oproti pôvodným plánom
oneskorenie zhruba šesť týždňov.
Avizoval to rakúsky kancelár Alfred
Gusenbauer počas prvej návštevy Slo-
venska od svojho nástupu do funkcie.
Podľa pôvodného projektu sa rátalo s
otvorením tejto spojnice v septembri, hoci
štátny tajomník rakúskeho ministerstva
dopravy Helmut Kukacka ešte vlani v lete
nevylučoval predčasné odovzdanie komu-
nikácie do prevádzky. 
Aj novembrový termín je však úspechom,
pretože tento diaľničný úsek sa rodil
mimoriadne ťažko. V polovici deväťde-
siatych rokov nebol ani na jednej strane
dostatok politickej vôle, neskôr spomalili
nástup stavebných prác problémy s vlast-
níckymi vzťahmi pod budúcou stavbou.
Až v októbri 2002 sa začalo s archeologic-
kým výskumom dotknutého priestoru, za
tri roky však mali stavitelia hrubú stavbu
hotovú, vrátane náročného premostenia
záplavového územia rieky Leitha. Diaľni-
ca totiž nesmie zasahovať do vzácneho
biotopu v tomto priestore, ktorý je bohato
osídlený vzácnymi druhmi močiarnych a
mokraďových rastlín i živočíchov.
Zvýšená aktivita rakúskych staviteľov na
diaľnici je výsledok tlaku rakúskych pod-
nikateľov na spolkovú vládu, aby zlepšila
dopravné podmienky na Slovensko, ktoré
je pre nich dôležitým nástupišťom na ďal-
šie trhy. Výsledkom tohto tlaku je aj zrý-
chlenie postupu pri budovaní rýchlocesty
S8 severne od Dunaja a aj zrýchlenie
modernizácie a rozšírenia železnice na
Marchegg. Úlohu zohralo aj to, že slo-
venská strana dobudovala podľa pôvodnej
dohody svoj úsek diaľnice už v roku 1999.
Zo všetkých rakúskych diaľničných úse-
kov je tento pre Slovensko najdôležitejší,
hoci A6 Nord-Ost Autobahn má len 22
kilometrov a štyri výjazdy. Je totiž pria-
mym diaľničným prepojením pre obe kra-
jiny. Z Jaroviec - Kittsee vedie cez Dolné
Rakúsko a Burgenland a neďaleko Parn-
dorfu sa napája na diaľnicu Viedeň -
Budapešť. Gustav Bartovic

Bajgle

sa vracajú 

do stredu mesta
STARÉ MESTO
Jednou z reakcií, ktorú sme dostali
ako ohlas na informáciu o súťaži v
pečení bratislavského rožka, je infor-
mácia o tom, že vzniká špecializovaná
cukráreň bajglí.
Bude v mieste, kde bol kedysi stred Bra-
tislavy, pod Michalskou bránou, a odštar-
tovať jej prevádzku chcú s produkciou
päťsto rožkov denne . „Nebude však pro-
blém s príchodom turistov zvýšiť kapaci-
tu na tisíc i viac rožkov,“ hovorí Milan
Čas, riaditeľ spoločnosti City Pressburg,
ktorá spolu s občianskym združením
Spoločnosť Ferdinanda Martinenga
chystá otvorenie cukrárne.
Cukráreň je súčasťou komplexu, ktorým
sprístupnia verejnosti všetky priestory v
Michalskej bráne. Popri kaviarenských a
reštauračných priestoroch by tam mala
byť miestnosť pomenovaná po cisárov-
nej Márii Terézii, ktorá by okrem iného
slúžila na prijatia význačných hostí Bra-
tislavy. V súlade s bratislavskými tradí-
ciami sa tu bude prezentovať s kávou aj
Július Meinl. „Chceme výrazne zviditeľ-
niť to, čo bolo a je pre Bratislavu typic-
ké,“ hovorí M. Čas.
Spoločnosť tiež chce revitalizovať časť
michalskej priekopy a využiť ju na služ-
by pre turistov. O obnove priekopy sme
písali už viackrát s tým, že aj rekonštruk-
cia potrubí, ktorú tu robili vodárne, nará-
žala na komplikované vlastnícke vzťahy.
Podľa predstaviteľov firmy sa väčšino-
vým spoluvlastníkom podarilo tieto
komplikácie prekonať.
Vnútorné priestory sú na otvorenie verej-
nosti pripravené, zostáva problém s
povolením na postavenie preskleného
výťahu do priekopy, ktorý by mal slúžiť
bezbariérovému prístupu. Proti výťahu
má však zatiaľ výhrady pamiatkový
úrad. (gub) 

Starosta Ružinova Slavomír Drozd: Držím

sa svojej línie, ale nevyhýbam sa dohode
Aj v tomto vydaní pokračujeme v sérii
rozhovorov so starostami jednotlivých
bratislavských mestských častí. Tento-
raz sme sa pozhovárali so starostom
Ružinova Slavomírom DROZDOM
(Smer-SD).

~       ~       ~
Každý starosta potrebuje na to, aby
mohol uskutočňovať svoj program, aj
podporu zastupiteľstva. Vaše rozpory
so zastupiteľstvom, najmä s poslanca-
mi za SDKÚ-DS a KDH, ktorí v ňom
majú výraznú väčšinu, naznačujú, že
spolupráca v rámci ružinovskej samo-
správy nebude jednoduchá... 
- Keď bol starostom Ružinova Pavol
Kubovič, zo 40 poslancov mal 39 zo
svojej koalície a práca miestneho zastu-
piteľstva sa niesla v duchu primeranom
tejto skutočnosti. Súčasní poslanci, z
ktorých viacerí tu boli aj v predchádza-
júcom volebnom období, si budú musieť
zvyknúť, že nastupuje iný štýl práce.
Myslím si však, že po čase prídeme na
to, že proste musíme spolupracovať,
inak to nepôjde.
Dobrý príklad, že spolupráca je
možná, poskytuje Petržalka, kde ľavi-
cový starosta Milan Ftáčnik dokázal
nájsť spoločnú reč so zastupiteľ-
stvom, v ktorom má výraznú prevahu
pravica...
- Pán Ftáčnik v rozhovore vo vašich novi-
nách správne povedal, že nech poslanci
iniciujú zmenu zákona o hlavnom meste
tak, aby si mohli veľké mestské časti zvo-
liť dvoch zástupcov starostu. Ja chcem
dodržiavať zákon, a keď bude v zákone
vykonaná zmena, ktorá umožní, aby mal
starosta dvoch zástupcov, nebudem sa
tomu brániť. Druhá vec je, s akými mena-
mi sa stotožním. Doteraz otázka znela
tak, že buď bude vicestarostom pán
Valentín Mikuš (SDKÚ-DS, pozn. red.),
alebo tu budú takéto problémy. Rozhovo-
ry s ním sa niesli stále v tomto duchu -
buď budem vicestarostom, alebo bude
zmena rokovacieho poriadku, zmena
organizačnej štruktúry... Skrátka -
deštrukcia. Keby som pristúpil na takéto
požiadavky, kto mi zaručí, že to nebude
pokračovať? 
Zástupca starostu je z radov poslan-
cov, reprezentuje ich, a keď sa väčšina
poslancov zhodne na konkrétnej
osobe, nemal by starosta ich názor
rešpektovať?
- Ja sa s ich názorom najprv musím sto-
tožniť, pretože zástupca zastupuje staros-
tu v jeho neprítomnosti, mal by byť teda
takpovediac na rovnakej vlnovej dĺžke
ako starosta. Nechcem povedať, že by
starosta a jeho zástupca mali byť kamará-
ti, ale mali by vedieť spolupracovať na
určitej vlnovej dĺžke. Mali by reprezento-
vať určitý spoločný štýl politiky. Pán
Mikuš bol v predchádzajúcom volebnom
období zástupcom pána Kuboviča, ktorý
prehral voľby, a myslím si, že keď prehral
voľby pán Kubovič, prehral ich spolu s
ním aj pán Mikuš. Ako vieme, pán Kubo-
vič bol väčšinou v parlamente a pán
Mikuš ho tu zastupoval. Práve na neho
narážali občania, ktorí prichádzali na
miestny úrad.
Nepramení napätie v ružinovskej
samospráve aj z vašej politickej neskú-
senosti? Predsa len, do politiky ste
vstúpili v podstate hneď na pozíciu
starostu... Milan Ftáčnik, váš straníc-
ky kolega, mal v Petržalke možno ešte
horšiu pozíciu a napriek tomu nemal
problém akceptovať, že poslanci si
zvolia dvoch zástupcov starostu...
- Myslím si, že to nie je záležitosťou

politickej skúsenosti či neskúsenosti. Ja
si chcem držať svoju líniu. Keď človek
príde do samosprávy z úplne iného pro-
stredia a nie je zaťažený osobnými väz-
bami a vzťahmi, napríklad s členmi
zastupiteľstva, má to svoje výhody, ale
aj nevýhody. Nehovorím o politickej
skúsenosti, ale o tom, že nie som zaťaže-
ný vzťahmi z minulosti a riešim situácie
tak, ako mi hovorí srdce a rozum. Aj v
súvislosti s tým, že keď je raz v zákone
uvedené, že má byť jeden zástupca sta-
rostu, tak by jednoducho mal byť jeden.
Iste, možno by bola lepšia dohoda, kom-
promisy - ale čo by na to povedali moji
voliči, ktorým som niečo pred voľbami
sľúbil?
Napriek tomu, že sa chcete držať svo-
jej línie, zastupiteľstvo išlo okľukou a
zvolilo dvoch uvoľnených poslancov,
čo je akási náhrada za zástupcu staros-
tu... Nevnímate to ako svoju porážku?
- Nie, nepovažujem. Považujem to
naopak za svoje morálne víťazstvo, preto-
že som sa nedal dotlačiť k tomu, aby som
akceptoval pána Mikuša. Aj napriek
tomu, že poslanci mi znížili plat takmer
na minimum (61-tisíc), potom ho zasa
trocha zvýšili (na 65-tisíc), napriek tomu,
že budem musieť sám sobášiť, si držím
svoju líniu. Keď zvolili uvoľnených
poslancov, rešpektujem to. Nech tí, ktorí
boli zvolení, preukážu svoju odbornosť v
oblastiach, ktoré im boli zverené.
Pred voľbami ste zdôrazňovali, že ste
proti nadmernému zahusťovaniu
zástavby a za zachovanie zelene...
- Nie som a priori proti výstavbe, ale
proti jej zahusťovaniu, ktorá neprináša
úžitok. Treba zohľadniť aj otázky dopra-
vy - jedna vec je postaviť vysoký dom, a
druhá vec je zohľadniť, čo sa stane, keď
sa každý deň ráno z neho vyhrnie naraz
množstvo ľudí. Sídliská v Ružinove
(Štrkovec, Trávniky, Ostredky, Pošeň)
sú situované medzi dvoma veľkými kri-
žujúcimi sa komunikáciami - Tomášiko-
vou a Ružinovskou a v ich vnútri sú
úzke, prevažne jednosmerné ulice. Keď
sa má postaviť nejaká väčšia stavba,
treba jednoznačne zohľadniť názor
odborníkov na dopravu. 

Kde konkrétne v Ružinove by sa podľa
vás malo stavať a kde nie?
- Stavať by sa mohlo v bývalých priemy-
selných zónach, ktoré už nespĺňajú svoj
účel, v lokalitách v okolí Prístavnej ulice,
v lokalite na Jégého ulici v areáli bývalej
cvernovky a podobne. Na druhej strane by
som nebol rád, keby sa zastavovali naprí-
klad voľné zelené plochy a v blízkosti kri-
žovatky Ružinovskej a Tomášikovej ulice.
Ak je však pozemok už v súkromných
rukách a územný plán počíta s tým, že
na ňom má byť občianska vybavenosť,
samospráva nemá páky na to, aby
tomu zabránila...
- Samozrejme, ak je všetko v súlade so
stavebným zákonom, samospráve neostá-
va nič iné, aby výstavbu odobrila. Čomu
však samospráva zabrániť môže, sú prí-
pady, keď sa stavia nad rámec toho, čo
bolo pôvodne schválené. V minulosti sa v
Ružinove často používal inštitút zmeny
stavby pred dokončením, teda prípady,
keď sa dodatočne povolila výstavba vo
väčšom rozsahu, ako bola povolená pô-
vodne. Takéto praktiky v budúcnosti
nemienime tolerovať.
Máte nejaké konkrétne predstavy, ako
riešiť problémy s parkovaním?
- Budem presadzovať, aby každá nová
stavba mala svoje podzemné parkovacie
garáže, prípadne aby sa stavali garážové
dom. Myslím si, že by ich mali stavať,
resp. ich výstavbu financovať súkromní
investori.
Čo podľa vášho názoru chýba v infra-
štruktúre Ružinova?
- V Ružinove chýba napríklad plaváreň.
Nemusela by mať ani 50-metrový bazén
ako plaváreň na Pasienkoch, stačil by aj
25-metrový. Zatiaľ je to len idea, pretože
máme rozostavanú tréningovú hokejovú
halu vedľa Štadióna V. Dzurillu, ktorú
potrebujeme dokončiť. Viem si predsta-
viť, že by plaváreň mohla stáť vedľa nej.
V Ružinove chýbajú aj ďalšie športovis-
ká, dnešné deti nemajú kam chodiť, len
tak na ulicu ich nemožno púšťať...

Zhováral sa Juraj Handzo
FOTO - Slavo Polanský

(Rozšírenú verziu rozhovoru nájdete na
www.BratislavskeNoviny.sk)

Ministerstvo životného prostredia SR upustilo
od požiadavky vypracovania správy o hodnotení

navrhovanej činnosti
Polyfunkčný objekt RETRO, 

ktorej navrhovateľom je Centaurea, a.s., Bratislava
V ďalších krokoch procesu posudzovania bude
správu o hodnotení nahrádzať zámer uvedenej čin-
nosti. Do zámeru je možné nahliadnuť, robiť si z
neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zho-
toviť kópie v dňoch od 19. 2. do 20. 3. 2007 na
prízemí Magistrátu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 1, v prie-
storoch Služieb občanom/FRONT OFFICE.

� � � �
V spolupráci s navrhovateľom sa uskutoční

verejné prerokovanie zámeru
dňa 1. 3. 2007 (štvrtok) o 1700 h

v miestnosti č. 5, 
na prízemí Primaciálneho paláca

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť
Ministerstvu životného prostredia SR, odbor posu-
dzovania vplyvov na životné prostredie, Nám.
Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava 1 najneskôr
do 20. 3. 2007.

O všetkých článkoch
môžete diskutovať na

www.BratislavskeNoviny.sk
.sk
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Mestskú políciu

autá na tráve

nezaujímajú
AD: KOĽKO STOJA DAŇOVÝCH
POPLATNÍKOV... (BN 06/2007)
� Keď čítam o miliónoch minutých na
financovanie mestskej polície, nedá mi
nespomenúť príhodu, ktorej som bol
pred chvíľou svedkom. Na Medveďovu
ulicu v Petržalke prišli tri hasičské autá
so zapnutými sirénami s majákmi. Ulica
je úzka, vozidlá hasičov ju skoro celkom
upchali. Hoci je tu normálne malá pre-
mávka, nahromadilo sa dosť osobných
áut, ktoré majú problém prekľučkovať
pomedzi zaparkované vozidlá, hasičské
cisterny, hasičov a množstvo zvedavcov.
Veľmi by sa zišiel niekto, kto by tu uro-
bil poriadok a trochu zorganizoval dopra-
vu. Medzi prichádzajúcimi autami sa
objaví aj auto mestskej polície. A hádaj-
te, čo urobili mestskí policajti, ktorí nás
ročne stoja 60 miliónov? Ani nevystúpili
z auta, prekľučkovali pomedzi autá, hasi-
čov a zvedavcov a zmizli.
� Tých mestských pajácov v pepito čiap-
kach tak naozaj treba... Akurát dávajú
papuče, alebo odtiahnu auto odtiaľ, kde
nikomu neprekáža. Obyčajné auto, na
honosný džíp alebo mercedes si netrúfnu,
zbabelci. Minule som si dvoch trúfol
obťažovať, že sa v centre povaľujú bez-
domovci. Hneď sa zdekovali. Zrušiť, zru-
šiť, zrušiť!
�Azda je chvályhodné, ak sa mestskí poli-
cajti preháňajú po parku v autách v Ružo-
vej doline a naháňajú psíčkarov, či majú
nahláseného svojho miláčika. No je viac
ako zarážajúce, že prechádzajú aj okolo
áut, zaparkovaných priamo na trávnikoch
a ihrísk a táto skutočnosť už ich vôbec
nezaujíma. Z diskusie k článku na

www.BratislavskeNoviny.sk

Prečo to nejde

estetickejšie?
AD: NA CHALUPKOVEJ ULICI
CHCÚ POSTAVIŤ... (BN 06/2007)
� Kontroverzná architektúra. Nedá sa
uprieť autorom, že sa pokúsili o niečo
nekonvenčnejšie. Avšak nemôžem nepo-
dotknúť, že mi chýba akási ladnosť tva-
rov, harmónia, alebo naopak hra protikla-
dov. Nepoznám v Bratislave jedinú stav-
bu, ktorá by vytvorila akýsi majestátny
špic. Skutočne nevidím dôvod, prečo to u
nás nejde trochu estetickejšie!
� Podľa mňa je toto najohyzdnejšie mon-
štrum čo sa ide v Bratislave stavať. Veď
to nemá ani hlavu ani pätu. Mám pocit,
akoby ten človek, čo to projektoval, v
živote nevidel normálny mrakodrap.
Zaujímalo by ma, aký názor na kvalitu
tejto stavby má hlavný architekt.

Z diskusie k článku na
www.BratislavskeNoviny.sk

Železničný tunel

vráti Bratislavu

Európe
LIST ČITATEĽA
Chcel by som prispieť do diskusie o
železničnom tuneli v Bratislave a jeho
zmysle pre mestskú, prímestskú, inte-
grovanú i medzinárodnú dopravu.
Predovšetkým treba pripomenúť, že
súčasná konfigurácia železničných tratí v
Bratislave je produktom zvrátenej filozo-
fie z druhej polovice 20. storočia. Jej cie-
ľom bolo vytlačiť železničné trate z
mesta s plným vedomím existencie želez-
nej opony za jeho hranicami. Výsledkom
bolo vybudovanie staníc Bratislava Nové
Mesto i Bratislava ÚNS. Toto riešenie
funkčne nezodpovedá súčasným potre-
bám osobnej regionálnej a medzinárodnej
dopravy. Vybudovanie železničného tu-
nela medzi stanicami Petržalka a Pred-
mestie, ako súčasti medzinárodného kori-
doru, vytvorí podmienky na efektívne na-
pojenie našej železničnej siete na európ-
sku, bez zbytočného zachádzania na
Hlavnú stanicu. Podzemná stanica Filiál-
ka bude dostupným a dôstojným miestom
na zastavovanie medzinárodných vlakov,
porovnateľná so stanicami vlakov Euro-
star v Lille alebo Praha Holešovice. 
Dôležitým prvkom regionálnej koľajovej
dopravy je doviesť cestujúceho čo naj-
bližšie k cieľu cesty v meste, bez zbytoč-
ného prestupovania. Vybudovaním tune-
la, zastávok na Dostojevského rade a Fi-
liálke, vrátane trate v trase nosného systé-
mu cez Petržalku, sa vytvoria podmienky
na smerovanie regionálnych vlakov k cie-
ľom v centre, skráti sa čas cestovania a v
podstate odľahčí MHD.
Zmysluplnejším by sa stal i systém inte-
grovanej dopravy. Nosný systém MHD
na báze električky a prepojenie staníc
Petržalka a Predmestie železničným tune-
lom sa navzájom nevylučujú, ani nena-
hrádzajú. Z hľadiska finančného zabezpe-
čenia je reálnejšie, aby tunel pod Duna-
jom vybudovala železnica. 
Nosnému systému MHD by prospelo
hľadanie využitia spoločných prvkov pre
obidva koľajové systémy. Jednou z mož-
ností je napríklad spoločné využívanie
trate na petržalskej strane, čo by mohlo
znížiť náklady mesta na výstavbu. V
záujme priblíženia základných parame-
trov technického riešenia oboch koľajo-
vých systémov by bolo vhodné upustiť od
presadzovania 1000 mm rozchodu pre
nosný systém MHD.   
Výstavba železničného tunela s využitím
stanice Filiálka je v podstate poslednou
šancou vrátiť zodpovedajúce postavenie
železnice pri plnení úloh v osobnej dopra-
ve v bratislavskom regióne. Vytvorí pred-
poklady na zavedenie plnohodnotného
systému prímestskej dopravy, aký pozná-
me z iných európskych miest. 

Ing. Viliam Šestina, Bratislava

Due Amici je ďalšou talianskou variáciou
Na Ventúrskej ulici 7, v priestoroch,
kde predtým bola reštaurácia Ludwig a
neskôr bar Zeppelin, nedávno otvorili
novú reštauráciu zameranú na talian-
sku kuchyňu - DUE AMICI.
Do reštaurácie sa vchádza priamo z ulice.
Prvé, čo si návštevník všimne hneď pri
príchode, sú dve veľké sklenené vázy
umiestnené pri vchode, jedna je plná
jabĺk, druhá zasa paradajok. Podlhovastý,
úzky interiér je útulný, prevláda v ňom
béžová a tmavohnedá farba, klenbový
strop je vyzdobený vymaľovanými orna-
mentmi, po oboch stranách sú police s
vystavenými vínami.
Nefajčiarovi zaplesá srdce - reštaurácia je
totiž nefajčiarska, zdá sa však, že nefajčia-
ri ju zatiaľ neobjavili, pretože v čase našej
návštevy sme boli v podniku jedinými
hosťami. Ani fajčiari však nemusia čas
strávený v Due Amici iba pretrpieť, obľú-
benú cigaretku si môžu dopriať na nádvo-
rí nedávno zrekonštruovaného domu, v
ktorom reštaurácia sídli, a to bez toho, že
by zmokli, pretože nádvorie je kryté pre-
skleným zastrešením. Cez nádvorie nosia
čašníčky všetky jedlá z kuchyne, ktorá je -
podobne ako toalety - na prvom poschodí.
Tu sa nachádzajú aj ďalšie priestory reš-
taurácie, ktoré si môže objednať uzavretá
spoločnosť.
Jedálny lístok inšpirovaný talianskou
kuchyňou sa zmestí na dve strany, ponú-
kaných pokrmov, ktorých názvy sú uve-
dené v taliančine i v slovenčine, nie je prí-
liš veľa, už viackrát sa nám však potvrdi-
lo, že prednejšia je kvalita ako kvantita. O
tom, že na kvalitu strívili aj majitelia Due

Amici, nás presvedčili už predjedlá a šalá-
ty. Teľací plátok na grile s marinovanou
fazuľou (219 Sk) bol jednoducho vynika-
júci, naše uznanie si vyslúžil Listový šalát
so sherry, paradajkami, kuracími prsiami,
parmezánom a dressingom (229 Sk), ale
aj Ľadový šalát s darmi mora (chobotnica,
krevety, sépia) s citrónovým dressingom
(299 Sk). Prekvapením boli polievky -
Krémová hrášková polievka s údenou
šunkou (149 Sk) nás upútala jemnou chu-
ťou a najmä svojou hustotou, veľmi zaují-
mavá bola aj Krémová tekvicová polievka
s pečenými tekvicovými jadierkami (149
Sk) a Minnestrone (119 Sk) - hustá poliev-
ka zo sezónnej zeleniny. Najviac nás však
prekvapila Rybacia polievka s tuniakom,
lososom, mušľami, krevetami a chobot-
ničkami (359 Sk), v ktorej bolo toľko
mäsa, že už ani nevyzerala ako polievka a
mohla by sa pokojne servírovať ako hlav-
ný chod. 
Po sľubnom úvode nasledovali hlavné
jedlá - Kačacie prsia na brandy s hrozien-
kami, žeruchou, pomarančom a pečenými
píniovými orieškami (499), ku ktorým
sme si ako prílohu zvolili Opekané zemia-
ky (99 Sk), boli zážitkom plným príjem-
ných chuťových kombinácií. Hotovým
koncertom chutí bol aj Grilovaný špíz z
tuniaka, lososa, mušlí svätého Jakuba a
kreviet (599), ku ktorému sme si ako prí-
lohu vybrali Grilovanú zeleninu (149 Sk).
Z cestovín sme otestovali Papardelle s
kačacím mäsom (389 Sk), nesklamali nás.

Veľmi príjemným kulinárskym zážitkom
bolo aj Rolované teľacie s prosciuttom a
šalviou, baklažánový gratin s parmezá-
nom (559 Sk). Ani tentoraz sme neodolali
dezertom, vyskúšali sme štyri a všetky
boli jednoducho bezchybné, či už išlo o
Tiramisu (159 Sk), Kokosovú pannacottu
s rumom (149 Sk), Horúcu čokoládovú
tortičku a vanilkovou zmrzlinou (189 Sk)
alebo Dvojfarebný čokoládový krém (199
Sk).
Obsluha bola rýchla a presná, čašníčka
bola milá a pozorná, po každom skonzu-
movanom chode sa nás nezabudla opýtať,
či nám chutilo - spomíname to preto, lebo
milý a vľúdny prístup k hosťom ešte stále
nie je v bratislavských reštauráciách
samozrejmosťou. Jediným nedostatkom,
ktorý nás počas návštevy Due Amici tro-
chu vyrušoval, bol fakt, že stôl, pri kto-
rom sme sedeli, bol trochu labilný. Kvali-
ta jedál bola na úrovni zodpovedajúcej
nie práve najnižším cenám a toto konšta-
tovanie platí aj obrátene - keď je návštev-
ník reštaurácie ochotný akceptovať také-
to ceny, právom očakáva adekvátnu kva-
litu. 
Due Amici je ďalšou variáciou talianskej
kuchyne, ktorá má v Bratislave stále širšie
zastúpenie. Nie je reštauráciou na každý
deň, kto sa ju rozhodne navštíviť, musí
mať so sebou poriadne tučnú peňaženku,
ale neodchádzali sme z nej sklamaní.
Naše hodnotenie:����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
informovaná. Útratu za konzumáciu si
redakcia platila sama. 

Na nafúknuté témy stačí zdravý rozum
Vonku je krásne slnečné počasie, na
záhrade mi kvitnú mini kosatce, prvo-
sienky, krókusy - ba už aj fialka sa uká-
zala. Drozdy sa predvádzajú, kto vie
krajšie spievať. Proste pohoda. 
Pred niekoľkými rokmi som si 19.februá-
ra zlomila nohu v členku. A všetci mi
závideli, že si ležím v nemocnici, keď
vonku je snehu po pás a mínus 18 stup-
ňov Celzia. Nebojte sa, nebudem písať o
počasí. Iba som nechcela začať zlými
správami, ktoré sa akosi pričasto na nás
valia z rôznych médií. Vrece sa roztrhlo s
obviňovaním lekárov z nedbalosti, deti si
berú život a matka podreže dcérku.
Najskôr na nás zaútočia listérie, potom
nebezpečné farbivá cukríkov a žuvačiek
po lehote spotreby. Aby toho nebolo
málo, nájdu sa úlomky skla v tatárskej
omáčke. A zmagorený spotrebiteľ dvíha
telefón a volá číslo Fóra spotrebiteľov. Po
dvadsiatom telefonáte začína aj náš spo-
lupracovník reagovať alergicky a navrhu-
je vyvesiť slúchadlo. Na to som však aler-
gická zasa ja, lebo nikdy neviem, či na
druhom konci drôtu nie je zúfalá babka,
ktorá naozaj potrebuje poradiť. Odpo-
viem teda najlepšie ako viem. O listériach

som už písala - nie sú také nebezpečné,
ako to podaktorí podávajú. Problém mô-
žu mať extrémne oslabené osoby a aj to
iba vtedy, ak skonzumujú pomerne veľké
množstvo nakazenej potraviny. 
Súčasná katastroficky podávaná „kauza“
prebaľovaných cukríkov a žuvačiek je
síce svinstvo na kvadrát, ale vôbec nie
taká nebezpečná, ako to na prvý pohľad
vyzerá. Spomeňte si, koľkokrát sme
skonzumovali salónky či iné vianočné
cukrovinky aj rok po uplynutí dátumu
spotreby! Ohrozili sme si teda zuby, ale
tie sa dajú zlomiť aj na kockovom cukre
či pri lúskaní orechov! Niežeby som tú
firmu, ktorá chce zarobiť na podobnom
obchode, obhajovala. Iba nechápem, pre-
čo toľko rečí a málo skutkov zo strany
kompetentných orgánov. Ide o trestný čin
- a to už dávno mala naštartovať aj proku-
ratúra: nie aby odborné kontroly diskuto-
vali o možnej výške pokuty!
Konečne sklo v tatárskej omáčke je tro-
chu z iného súdka. Kto pozná výrobu -
predovšetkým ak sa pri páse pohybujú aj

mladí brigádnici, vie, aká „psina“ je há-
dzať po sebe všetkým možným. Aj mne
sa raz ušiel džem, v ktorom bola polka
myši. Výrobca síce schytal za nedôslednú
výstupnú kontrolu, ale neroztrúbila som
to v médiách! Faktom je, že poriadok
musí byť a spotrebiteľ má právo, aby za
svoje peniaze dostal primeranú akosť. No
na druhej strane neškodí, ak sa aj spotre-
biteľ dokáže na niektoré veci dívať so
zdravým rozumom a nenaletí na neúmer-
ne nafúknuté témy často bulvárnych
médií. Veď zvážte: 100% kontrola akosti
by znamenala, že by sme zomreli hla-
dom! Pretože kontrola sa vykonáva v
laboratóriách a výrobok sa pri nej zne-
hodnotí. Verím a vyznávam, že človek je
tvor prispôsobivý a odolný - inak by sme
už boli asi vyhynuli pod vplyvom škodli-
vín, ktoré si vyrábame. 
Najviac pre svoje zdravie môžeme uro-
biť, ak sa stravujeme pestro a vyhýbame
sa jednotvárnosti. A aj o množstve potra-
vín, ktoré do seba „natlačíme“, by sa dalo
diskutovať. Popolcovou stredou sa začal
veľký pôst. Čo tak trochu uľaviť svojmu
metabolizmu? 

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov 

Spotreba paliva v kombinovanom cykle: 4,6 – 6,5 l/100 km, emisie CO2: 122 – 154 g/km

Feel the differenceFordFusion

Výnimo né ceny pre super vybavený model FordFusion

FordFusion – výnimo né kompaktné SUV za mimoriadnu cenu!

už za 329 000 Sk
A vo verzii s klimatizáciou, CD prehráva om, elektricky ovládanými prednými oknami, vyhrievanými 
zrkadlami, svetlometmi do hmly, zliatinovými diskami a s palubným po íta om už za 399 000 Sk.

Fusion už od 5 477 Sk mesa ne* s KOMPLETNÝM poistením GARANTOVANÝM 
po as celého obdobia splácania
* 60 mesiacov, 35 % akontácia, RPMN 9,14 %.

Summit Motors Bratislava, spol. s r. o., Tuhovská 9, Bratislava, tel.: 02/33 52 62 55, e-mail: ford.ba@summit.sk

Nezaspite to najlepšie 
z tejto zimy

Ilustra né foto
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Bazén v škole 

na Majerníkovej

opäť funguje
KARLOVA VES
Žiaci Základnej školy Alexandra Dub-
čeka na Majerníkovej ulici začali po
ôsmich mesiacoch opäť využívať zre-
konštruovaný bazén. Oprava 12-roč-
ného bazéna. ktorý pretekal, stála viac
ako tri milióny korún. 
Mestská časť prispela sumou 1,6 milióna
korún a ministerstvo školstva dalo jeden a
pol milióna. Rekonštrukcia nových roz-
vodov a prívodov, úpravy technologicky
starej strojovne a výmeny filtrov trvala
štyri mesiace. 
Dva metre hlboký bazén dostal plastové
obloženie. Škola ho nebude poskytovať
verejnosti, pretože aj bez nej je dostatoč-
ne využitý. Okrem vlastných žiakov sem
môžu chodiť aj žiaci z iných škôl,
zamestnanci, či matky s deťmi na mater-
skej. V bazéne sú tréningy synchronizo-
vaného plávania a vodného póla. Novú
vodnopólovú triedu by chceli v škole
otvoriť na budúci školský rok. 
Základná škola by potrebovala ešte asi
200-tisíc korún na namontovanie auto-
matického dávkovača na chlór a ďalšie
potrebné chemické látky, ale aj na kyse-
linu, ktorá vyrovnáva hodnoty kyslosti a
zásaditosti vo vode. Potrebná je aj výme-
na starých dverí a okien. Na sfunkčnenie
čaká aj vzduchotechnika. (brn) 

Pribudne asi 

sto prístreškov

MHD
BRATISLAVA
Minimálne sto nových prístreškov
mestskej hromadnej dopravy pribud-
ne v nasledujúcom období v meste. Na
základe zmluvy s magistrátom ich
postaví firma JCDecaux. 
Podľa informácií výkonného riaditeľa
spoločnosti Mariána Patoprstého v
súčasnosti stojí v Bratislave 400 prístreš-
kov mestskej hromadnej dopravy z diel-
ne tejto francúzskej firmy, ktorá pôsobí
na Slovensku od roku 1990. „Počnúc
rokom 2005 sú v Bratislave z dôvodu
úspory elektrickej energie a ochrany
životného prostredia inštalované prístre-
šky MHD, ktoré sú vo večerných a noč-
ných hodinách osvetlené energiou získa-
vanou prostredníctvom solárnych pane-
lov, inštalovaných priamo v telese prí-
strešku,“ informoval M. Patoprstý. 
Z informácií magistrátu vyplýva, že všet-
ky prvky mestského mobiliáru firmy JC
Decaux Slovakia, teda prístrešky na
zastávkach MHD, informačné vitríny a
reklamné stĺpy, sú majetkom tejto firmy.
Tento model funguje vo viac ako tisícke
miest Európy a v San Franciscu, kde táto
firma pôsobí. V Bratislave sa o ich pravi-
delnú údržbu stará niekoľko zamestnan-
cov a opravu či výmenu poškodených
častí robí firma do 24 hodín. Údržba
mesto nestojí ani korunu, firma na to vo
veľkej miere využíva peniaze získané z
reklamy. Navyše, podľa zmluvy má
mesto k dispozícii zadarmo 80 výves-
ných plôch na mestské informačné kam-
pane. 
Hlavným zámerom pôsobenia firmy na
Slovensku je budovanie a prevádzkovanie
zariadení mestského mobiliáru, tzv. street
furniture, ktorého súčasťou sú napríklad
prístrešky MHD, mestské informačné
vitríny, digitálne informačné tabule, rôzne
kiosky, toalety a smerovníky. V súčasnos-
ti robí firma túto činnosť na základe pod-
písaných dlhodobých zmlúv okrem Bra-
tislavy aj v Košiciach. (rob)

Pri Bottovej a Továrenskej by mal vyrásť

súbor Lipový park s výškovými budovami
Bývalá priemyselná zóna v okolí Botto-
vej a Továrenskej ulice priťahuje
záujem investorov - jedným z pripra-
vovaných zámerov je vybudovanie
polyfunkčného súboru Lipový park.
Navrhovaný obytný súbor bude umiest-
nený na ploche priliehajúcej k Bottovej a
starej Továrenskej ulici. Rekonštrukcia
týchto ulíc je súčasťou navrhovanej stav-
by. Stará Továrenská ulica v súčasnosti
predstavuje slepú odbočku Továrenskej
ulice. V rámci výstavby súboru Lipový
park dôjde k jej predĺženiu a napojeniu na
Bottovu ulicu.
Obytný súbor predstavuje kompozíciu
troch hmôt umiestnených na vyvýšenom
námestí - dvoch vertikálnych a jednej
horizontálnej, ktorá má tvoriť spoločnú
trojpodlažnú podnož vertikálnym hmo-
tám. Naplánované sú dve výškové domi-
nanty unikátnych zošikmených tvarov a
rôznych výšok, jedna s 34, druhá so 40
nadzemnými podlažiami. Ich fasády sú
zo strany priľahlej k námestiu zošikmené,
takže obe veže sa smerom hore zužujú.
Ich spoločná podnož má mať tri nadzem-
né podlažia. 
Výrazným architektonickým elementom
je priestor námestia. Jeho súčasťou je
mestský interiér (lavičky, odpadové
koše, osvetlenie a podobne) a taktiež prí-
rodné prvky, ako napríklad voda, zeleň
(stromy, kroviny, trávnik) a výtvarné
diela. Námestie bude prepojené pasážou
severným smerom k pozemku bývalého
areálu Výskumného ústavu káblov a izo-
lantov, kde sa v budúcnosti ráta s ďalšou
výstavbou.
Pod navrhovaným komplexom budú
umiestnené štyri podzemné podlažia s
garážami, v ktorých je naplánovaných
spolu 627 parkovacích státí (ďalších 23
parkovacích miest bude umiestnených na
povrchovom parkovisku). Vjazd do gará-
ží je riešený obojstrannou rampou zo Sta-
rej Továrenskej ulice. 
Na prvom nadzemnom podlaží sa budú
nachádzať obchodné priestory (kaviar-
ne, predajne) a vstupy do obytných a
administratívnych častí komplexu. Na
druhom,  treťom a čiastočne štvrtom
nadzemnom podlaží sa ráta s umiestne-
ním administratívnych priestorov, ktoré
budú prístupné samostatnými komuni-
kačnými jadrami oddelenými od byto-
vej časti. 

Na vyšších nadzemných podlažiach
oboch veží je navrhnutých dovedna 411
apartmánových bytov. Súčasťou vysoké-
ho štandardu bývania je charakter výhľa-
du z obytných priestorov, preto sú s veľ-
korysým presklením na celú svetlú výšku

obytných izieb - najmä obývačiek či
obytných hál. 
Orientačným termínom začatia výstavby
je tretí štvrťrok 2007, jej ukončenie sa
predpokladá v závere roku 2009. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Cerno+architekten

Pokiaľ sa chcete každý deň vracať z práce do pekného zrekonštruovaného domu s upraveným vchodom a ešte k tomu 
ušetriť nemalé fi nančné prostriedky za teplo, mali by ste sa ako vlastníci bytov spoločne dohodnúť na rozsahu 
modernizácie a apelovať na svojho správcu domu. I keď nemáte vo fonde prevádzky, údržby a opráv dostatočné 
množstvo fi nancií na potrebnú rekonštrukciu, nemusí vás to odradiť. Ideálnym riešením v takomto prípade je ú ver. 

Slovenská sporiteľňa ponúka investičný úver na obnovu a rekonštrukciu bytového domu až do limitu 250 
tisíc korún na jeden byt, čo väčšinou postačuje nielen na zateplenie fasády, ale aj na ďalšie potrebné opravy. „Mnohí 
majitelia bytov sa obávajú zvýšenia mesačných výdavkov do fondu opráv, ale tieto obavy nie sú na mieste. Úspory 
na nákladoch za bývanie väčšinou pokryjú aj zvýšené platby do fondu opráv, z ktorého sa spláca úver banke,“ 
hovorí Roman Javorček zo Slovenskej sporiteľne.

Príklad fi nancovania

Výška úveru je minimálne 200 tis. Sk a maximálne 25 mil. Sk, pričom je možné prefi nancovať až 100 % nákladov. 
Lehota splatnosti je od 4 až do 20 rokov, s výhodnou úrokovou sadzbou, a to pri minimálnej miere zabezpečenia, 
kedy vlastníci bytov neručia za úver svojimi bytmi. 

Slovenská sporiteľňa tiež ponúka bezplatné zriadenie bežného účtu SPORObusiness konto na správu fi nančných 
prostriedkov bytových domov pre spoločenstvá vlastníkov bytov a správcov bytových domov so 100 % zľavou za 
vedenie účtu a s výhodnejším úročením. Prostredníctvom komplexných služieb elektronického bankovníctva 
môže správca bytového domu kedykoľvek získať prehľad o aktuálnom stave na účte a bude mať nepretržitý prístup 
k fi nančným zdrojom na realizovanie platieb.

Pokiaľ vás takáto možnosť fi nancovania rekonštrukcie a modernizácie bytového domu zaujala, stačí sa obrátiť na 
ktorékoľvek obchodné miesto Slovenskej sporiteľne, kde okrem podrobností a fi nančného poradenstva získate aj  
zoznam dodávateľov  stavebných prác. 
Viac informácií aj na  www.slsp.sk a na nepretržitej linke Sporotel 0850 111 888 alebo 0915 111 888.

Výška úveru Splatnosť Mesačná splátka úveru
na bytový dom

Priemerné zvýšené náklady 
na 1 byt mesačne

1 200 000 Sk 15 rokov 6 667 Sk + mesačný úrok/* 205,30 Sk

2 500 000 Sk 15 rokov 13 887 Sk + mesačný úrok/* 427,70 Sk

Výpočet bol spracovaný na bytový dom so 48 bytmi.  
/*Mesačný úrok sa počíta zo zostatku úveru, ktorý sa mesačným splácaním znižuje.

Aj vy sa každý deň vraciate domov do „šedého“ paneláku a pri vchode si želáte, aby ste čo najskôr vošli do svojho útulného a zrekonštruovaného bytu?  Väčšina 
starších  bytových domov na Slovensku je v zlom stave. Ich majitelia doteraz zameriavali pozornosť najmä na vylepšenie samotných bytov. V súčasnosti už vzhľad 
ani tepelno-izolačné vlastnosti mnohých bytových domov nespĺňajú požiadavky ich obyvateľov, ktorí čoraz častejšie kladú dôraz na kvalitu bývania.

Kúpime pozemok 
na stavbu RD o výmere 600 - 2000 m2 v
Bratislave. Lokality: Koliba, Hradný vrch,
Horský park, Machnáč, Bôrik. Na pozem-
ku môže byť aj starší rodinný dom.

Info: 0905 253 079, 0905 682 518

Zistite svoj potenciál -
Oxfordský test schopností 

bezplatne
Centrum Dianetiky a Scientológie, 

Špitálska 25, 811 08 Bratislava 
Ut - So: 1400 - 2000, tel.: 02/5263 5286, -7, -8
www.dianetika.sk, bratislava@dianetika.sk

CINDERELLA FAMILY SERVIS, s.r.o.

HĽADÁ SPOĽAHLIVÉ
GAZDINKY NA UPRATOVANIE DOMÁCNOSTÍ

PRE LOKALITU DUNAJSKÁ LUŽNÁ, 
ROVINKA, BRATISLAVA

(AJ PRE SZČO, DÔCHODKYNE, NA TPP, PRÍP. DOHODU) 
TEL.Č.: 6542 2119, 0915 774 136, 0905 389 268

www.cindarella.sk          info@cindarella.sk

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

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

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

BN_07w.qxp  22.2.2007  12:38  Stránka 6



8BRATISLAVSKÉ NOVINY 7/2007

Drevorubači sú

obeťou útokov

ochranárov
PETRŽALKA
Drevorubači, ktorí ťažia v Pečnian-
skom lese neďaleko hraničného prie-
chodu Berg, sa už dvakrát stali obeťou
samozvaných ochranárov, ktorí na nich
zavolali políciu.
Ako nám potvrdili niekoľkí pracovníci
ťažiaci drevo, niektorí nadšenci aj priamo
napádali drevorubačov a kontrolovala ich
aj štátna polícia. V druhom februárovom
týždni ich na podnet občanov dvakrát
donútila mestská polícia prerušiť prácu, až
kým nedostala vysvetlenie z lesnej správy
v Gabčíkove, že muži s pílami len plnia
úlohy lesného hospodárskeho plánu. A ten
je schválený v zmysle zákona všetkými
kompetentnými inštitúciami, teda aj ochra-
nou prírody a ekologickými organizácia-
mi. Prerušenie práce pre drevorubačov
znamenalo straty na zárobku.
V tejto súvislosti Tomáš Kušík z Bratislav-
ského regionálneho ochranárskeho zdru-
ženia (BROZ) povedal: „BROZ sa dištan-
cuje od nekvalifikovanej aktivity, o ktorej
sme sa dozvedeli od lesníka Petra Ševčíka.
V lokalite sa drevo ťaží podľa schváleného
plánu, ktorý sme prijali aj my a v tomto
prípade netreba mať obavy.“ Uviedol, že aj
na ich adresu sa občania obracajú so sťaž-
nosťami na ťažbu, ktorú pokladajú za de-
vastáciu lesa, nevedia však ani povedať, v
ktorej lokalite to bolo. Podľa neho súčasný
spôsob hospodárenia v lese je neporovna-
teľne lepší, ako bol v minulosti.
Ešte zaujímavejšie je stanovisko námestní-
ka riaditeľa Lesného závodu Palárikovo,
Jozefa Habaru. Podľa neho ťažia nielen v
súlade s ochranárskymi organizáciami, ale
priamo na ich objednávku: „Momentálne
v tomto priestore po iniciatíve BROZ
odstraňujeme nepôvodné dreviny ako
pajaseň žliazkatý, javorovec jaseňolistý a
javor americký. Všetko sú to dreviny nále-
tové, ktoré sem zavialo počas neobhospo-
darovania lesa.“ Lesníci tu potom zasadia
pôvodné dreviny, pretože prirodzené zmla-
denie lesa by nestačilo na jeho obnovu.
Tento postup je v súlade aj s európskym
programom obnovy a manažmentu lužné-
ho lesa, do ktorého Pečniansky les patrí.
Drevorubači sú rozčúlení tým, že nekvali-
fikovaný podnet môže viesť k zastaveniu
práce. Zároveň si kladú otázku, kde boli
občania a policajti, keď im na jeseň cez
noc zmizlo zo skládok pripravených na
raňajší odvoz všetko drevo vyťažené v
predchádzajúci deň. Gustav Bartovic

Objem ťažby 

v lesoparku

vraj klesá
BRATISLAVA
So sťažnosťami na zvýšenú ťažbu
dreva v lesoparku sa v poslednom
období obracajú občania na organizá-
ciu Mestské lesy v Bratislave, ktorá
spravuje lesný majetok mesta.
Kritika sa týka najmä výrubu stromov v
okolí turistických trás, ale aj neporiadku,
rozrytých a špinavých lesných (často aj
značkovaných) ciest po mechanizmoch.
Mestským lesom vyčítajú aj to, že
víchrica sa zneužíva na zakrývanie zvý-
šeného výrubu stromov a ojedinelé vraj
nie je ani vytínanie zdravých vysokých
stromov. 
Z Mestských lesov v Bratislave sme sa
dozvedeli, že v súčasnosti sa v lesoparku
ťaží menej dreva, ako dovoľujú predpisy
a objem ťažby klesá. 
Podľa riaditeľa Vladimíra Kutku naprí-
klad v pláne na roky 2006 až 2015 pred-
pis určuje, že v rámci jedného roku nie je
možné vyťažiť viac ako 17 799 m3, no na
rok 2007 naplánovali len 16 000 m3. V
minulom roku vyťažili 16 390 m3 dreva.
Celkový objem ťažby na 10 rokov dopre-
du je naplánovaný na 177 989 m3, kým
na roky 1996 až 2005 bol plán približne
200 568 m3 a v skutočnosti sa vyťažilo
194 170 m3. Ťaží sa podľa V. Kutku
preto, lebo ťažba je spôsob obnovy lesa a
peniaze z nej získané sa používajú na
fungovanie lesoparku, konkrétne naprík-
lad na kosenie lúk, likvidáciu odpadu,
rekonštrukciu altánkov či opravu ciest.
Za rok 2006 dosiahli tržby Mestských
lesov 24 miliónov korún, ktoré sa podľa
riaditeľa použili na rozvoj a údržbu leso-
parku. 
Podľa informácií Petra Pivka z Mest-
ských lesov sa v súčasnosti ťaží drevo
(tzv. účelový výber) na Erdödyho kopci,
Prostrednom vŕšku, Mária foráši a v
oblasti Písané kamene. Za optimálnych
podmienok sa vyťaží mesačne 400 m3

dreva a medzi najväčších odberateľov
patria spoločnosti D.A.H., D a L, Drevo-
trade, JOP či Drevoindustria. Môžu si
vybrať z asi 17 druhov stromov, ktoré v
mestských lesoch rastú. 
Mestské lesy v Bratislave majú od hlav-
ného mesta zverené lesné porasty na plo-
che 3023 hektárov. Na nej sa okrem
iných činností robí aj ťažba dreva. Úze-
mie je rozdelené na 410 jednotiek prie-
storového rozdelenia lesa. Pre každú jed-
notku je vypracovaný plán hospodár-
skych opatrení a má číslo, podľa ktorého
je identifikovateľná na porastovej mape a
v porastovej knihe. 
Podľa P. Pivku pod pojmom vysoké stro-
my sa dá chápať to, že ide o stromy v tzv.
rubnom veku, teda spravidla staršie ako sto
rokov a sú určené na výrub bez ohľadu na
to, či sú zdravé alebo poškodené. (rob) 

Na Šrobárovom námestí plánujú postaviť 

výškový polyfunkčný objekt Vista Tower
PETRŽALKA
Polyfunkčný objekt s názvom Vista
Tower, v ktorom by mali byť byty,
hotel, obchodné priestory a služby, plá-
nuje postaviť rovnomenná spoločnosť
na Šrobárovom námestí.
Pozemok, kde sa má výšková dominanta s
24 nadzemnými podlažiami stavať, je z
južnej strany vymedzený Macharovou
ulicou, v tesnej blízkosti ktorej je objekt
materskej školy. Zo severnej strany hrani-
čí s otvorenými športoviskami umiestne-
nými v areáli Základnej školy na Černy-
ševského ulici. Z východnej strany tvorí
hranicu Šrobárovo námestie a od západu
pokračovanie Macharovej ulice, za ktorou
je železničná trať. 
Vista Tower má byť vysoká 84 metrov.
Tvar a kompozícia budovy vychádza z
urbanistických vzťahov v okolí. Strieda-
ním dvoch typických podlaží by sa mala
dosiahnuť potrebná diverzita a možnosť
orientácie jednotlivých bytov a izieb na
rôzne výhľady. Meniaca sa štruktúra by
mala pôsobiť prijateľnejšie aj v celkovej
panoráme mesta, keďže vyčnievajúce
hrany akoby sa strácali na pozadí okolitej
zástavby. Fasáda má byť presklená.
V troch podzemných a čiastočne aj na
prvom nadzemnom podlaží majú byť
garáže s 291 parkovacími státiami, ďal-
ších 31 miest na parkovanie má byť na
parkovisku pri budove. Na prvom nad-
zemnom podlaží má byť vstup do budovy
a obchody, na druhom nadzemnom podla-
ží je navrhnutá reštaurácia, kuchyňa, zasa-
dačka a sklady. Na treťom nadzemnom
podlaží by malo byť fitnes a wellness cen-
trum s kompletným zázemím. Na štvrtom
až deviatom podlaží by mal byť štvor-
hviezdičkový hotel s troma kategóriami
izieb (jednolôžkové, dvojlôžkové a apart-
mány), vybavenosťou a plošným štandar-
dom spĺňajúci všetky požiadavky tejto

hotelovej kategórie na základe platnej
vyhlášky o zariadeniach prechodného
ubytovania. Na desiatom až osemnástom
podlaží sa ráta s bytmi rôznych veľkostí -
jednoizbovými, trojizbovými a štvorizbo-
vými. Napokon na najvyšších podlažiach
sú navrhnuté veľkoplošné apartmány.
Dopravné napojenie je navrhované z

Macharovej ulice, ktorá je pripojená na
nájazd na Panónsku cestu.
Výstavba by sa mala začať začiatkom
roka 2008, dokončenie sa predpokladá v
polovici roku 2009. Počas výstavby sa
uvažuje o celkovej rekonštrukcii Šrobá-
rovho námestia. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Vavrica Architekti

MOTOR-CAR Bratislava, spol. s r. o., 
Tuhovská 11, 831 07 Bratislava - Zlaté piesky, tel.: 02/4929 4530-31 

mobil: 0918 500 130-31, 36, e-mail: predaj@hondamotorcar.sk, www.hondamotorcar.sk 

MOŽNOSŤ 

ODPOČTU DPH!

Nová HONDA

kombinovaná spotreba modelu 2.2 i -CTDi  6,5 l/100 km, emisie CO
2
 173 g/km 

Teraz u nás na Tuhovskej 11 v Bratislave:

Hľadáme spoľahlivých pracovníkov
do trvalého pracovného pomeru, 

aj brigádnikov a SZČO 
ženy aj mužov, na pomocné práce v stravovacom
zariadení v lokalite Avion Shopping Park (Ivanská
cesta) do dvojzmennej prevádzky, za výhodných
platových podmienok.

Info: 0905 389 268, 6542 2119, 0915 774 136
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Vjazd áut do

lesoparku treba

obmedzovať
NOVÉ MESTO
Vjazd na lesné cesty v Bratislavskom
lesoparku je bežným návštevníkom
zakázaný. Mestské lesy v Bratislave
evidujú asi 80 povolení na vjazd rôz-
nych vozidiel. 
Niektorí občania si však myslia, že ich je
zbytočne veľa. Kritika pisateľov sa týka
aj zbytočného množstva jednorazových
povoleniek. Na základe nich prídu
napríklad do lesa rôzne partie na desia-
tich i viacerých autách na piknik. Trpí
nielen životné prostredie, ale neraz aj
turisti, ktorí prišli za oddychom a na čer-
stvý vzduch. 
Ako nám povedal riaditeľ mestských
lesov Vladimír Kutka, tzv. povolenky je
možné rozdeliť do troch skupín. Prvá je
skupina poľovníkov, ktorá ich má 25
kusov. Ďalšia skupina sa týka obslužných
činností v lese - ide o smetiarov, pracov-
níkov lanovky, ťažby a prepravy dreva.
Tí majú tiež 25 kusov povoleniek. 
Mestské lesy vydávajú aj povolenia na
krátkodobé vstupy, napríklad pre náv-
števníkov lesoparku na víkendové pikni-
ky, alebo pre vedeckovýskumných pra-
covníkov. Za povolenky sa podľa riadite-
ľa V. Kutku zatiaľ neplatí. 
Povolenky na vjazd do lesa vydáva aj Ob-
vodný lesný úrad v Bratislave na jeden
rok a poplatok je 200 korún. Úrad vyža-
duje od žiadateľa dostatočný dôvod na to,
aby mu výnimku na vjazd udelil a potreb-
ný je aj súhlas vlastníka lesa. (rob) 

Cestovanie MHD

aj na lístok

železníc
BRATISLAVA
Od minulého týždňa si môžu cestujúci
pri kúpe cestovného lístka na vlak
kúpiť aj jednodňový cestovný lístok
na MHD, ako aj na cestu z Hlavnej
stanice na letisko.
Železničná spoločnosť Slovensko rozší-
rila doterajšiu zľavnenú ponuku, ktorú
nazvala Vlakom ďalej...Bratislava. Ces-
tovný lístok Vlakom ďalej...Bratislava 2
x 30 minút, si môžu cestujúci kúpiť za
doplatok 32 korún k jednosmernému
alebo spiatočnému lístku. Použiť ho
môže na dve cesty v mestskej hromadnej
doprave. Platí ako prestupný lístok 30
minút od označenia. Počas víkendov a v
dňoch pracovného pokoja platí 45 minút
a nedá sa použiť počas nočnej dopravy
(linky číslo 501 až 518). 
Lístok Vlakom ďalej...Bratislava celý
deň, si môžu kúpiť cestujúci k jednos-
mernému alebo spiatočnému cestovné-
mu lístku za doplatok 45 korún a takisto
neplatí v noci. Za 24-korunový doplatok
je možné kúpiť si lístok, ktorý platí na
jednu cestu linkou číslo 61 z Hlavnej sta-
nice na Letisko M.R. Štefánika, resp. z
letiska na hlavnú železničnú stanicu. V
cene doplatku je zahrnutý lístok za pre-
pravu batožiny. 
Zľavnené cestovné lístky na MHD môžu
využiť cestujúci 1. a 2. vozňovej triedy,
ktorí cestujú na obyčajný alebo polovič-
ný cestovný lístok. (brn) 

Sprejeri využili

neplatné

povolenia 
STARÉ MESTO
Incident, ktorý sa odohral koncom
januára pod Novým mostom a pri kto-
rom polícia prichytila dvoch sprejerov
maľujúcich na múr, sa skončil ich pre-
pustením. 
Sprejeri, ktorých prichytila mestská polí-
cia, sa totiž preukázali povolením z
magistrátu z roku 1997, na základe ktoré-
ho sa domnievali, že môžu plochu múru
pri moste sprejovať. Podľa hovorcu
mestských policajtov Petra Plevu mest-
skí policajti odovzdali dvoch mladíkov
štátnej polícii kvôli podozreniu zo spá-
chania trestného činu. Mladí muži potom
vysvetľovali svoje konanie na oddelení
štátnej polície, odkiaľ ich prepustili bez
postihnutia. 
Hovorkyňa magistrátu Eva Chudinová
nám potvrdila, že povolenie na tvorbu
grafitov skutočne vydalo mesto ešte v
roku 1997. „V platnosti boli tri takéto
povolenia. Keďže však neboli riadne za-
registrované, neboli v evidencii oddelenia
cestného hospodárstva magistrátu.
Okamžite po zistení bola platnosť taký-
chto povolení zrušená,“ uviedla.
Podľa hovorkyne magistrátu mesto má v
súčasnosti podpísanú jedinú zmluvu na
tvorbu grafitov v rámci mestského majet-
ku. Ide o priestor na podperách Nového
mosta, ktoré sú na konečnej zastávok
autobusov mestskej hromadnej dopravy.
S konkrétnym občanom má magistrát
uzatvorenú nájomnú zmluvu, z ktorej
vyplýva aj to, že pred samotnou maľbou
musí predložiť hlavnému mestu skicu
diela na posúdenie. Povinnosťou nájom-
cu je „udržiavať maľby systémom anti-
grafity“, dodala E. Chudinová. 
Magistrát v minulosti uvažoval nad
vytvorením priestorov pre sprejerov, no z
úmyslu zišlo kvôli nezáujmu o legálne
plochy, keďže sprejeri sa špecializujú na
nelegálne ničenie objektov. 
Od júla 2005 je v platnosti novela Trest-
ného zákona, ktorá postihuje sprejerstvo
skutkovou podstatou trestného činu
poškodzovania cudzej veci jej pomaľo-
vaním, postriekaním či popísaním farbou
alebo inou látkou. Trestná sadzba odňatia
slobody je do jedného roku, alebo peňaž-
ný trest. V prípade opakovania si môže
sprejer posedieť v chládku šesť mesiacov
až tri roky, no a od dvoch do ôsmich
rokov môže dostať ten, kto spôsobí
škodu značného rozsahu. 
Škody, ktoré spôsobujú sprejeri naprí-
klad dopravnému podniku, sa ročne
šplhajú aj do miliónov korún. Minulý rok
sa neštítili zastriekať aj nové duobusy,
ktoré ešte neboli zložené z vozňov na
jednej z bratislavských železničných sta-
níc. Mesto muselo pravidelne zatierať aj
steny Nového mosta. Kovová časť mosta
je teraz zatretá špeciálnym náterom,
ktorý má zabrániť sprejerom v ich vyčí-
ňaní. (rob) 

Parkovisko na Dostojevského rade by mala

čoskoro nahradiť polyfunkčná novostavba
STARÉ MESTO
Na pozemku medzi Pribinovou ulicou
a Dostojevského radom, ktorý sa dlhé
roky využíva ako parkovisko, sa plá-
nuje výstavba polyfunkčného domu s
pracovným názvom Bellisle Apart-
ments.
Lokalita, kde sa uvažuje o jeho výstavbe,
je zo severu ohraničená ulicou Dostojev-
ského rad, z východnej strany existujú-
cim polyfunkčným objektom Allianz -
Slovenská poisťovňa a budovou Doprav-
ného podniku Bratislava. Jej južná hrani-
ca susedí s pozemkom, na ktorom sa plá-
nuje ďalšia zástavba, a západná hranica je
ohraničená prístupovou cestou na existu-
júce parkovisko.
Malo by ísť o budovu so ôsmimi nadzem-
nými a troma podzemnými podlažiami. V
podzemí majú byť parkovacie garáže so
120 parkovacími státiami, prevažná väč-
šina prvého nadzemného podlažia je
určená na obchod, služby a vstupné prie-
story, na druhom nadzemnom podlaží sú
navrhnuté administratívne priestory a na
treťom až ôsmom nadzemnom podlaží by
malo byť 91 apartmánov slúžiacich na
prechodné ubytovanie a kapacitou 212
lôžok.  
Objekt je navrhnutý ako monoblok s

mnohouholníkovým pôdorysom, jeho
hmotové členenie korešponduje s pôvod-
nou urbanistickou štruktúrou a uzatvára
nárožie rešpektujúc existujúce stavby.
Investičný zámer je navrhovaný v dvoch
variantoch, ktoré sa odlišujú plochou
zelene. Prvý variant ráta so zeleňou na
úrovni terénu, druhý aj s umiestnením
zelene na pochôdznej streche objektu. 
Dopravne bude budova napojená z dvoch
strán. Zo strany ulice Dostojevského rad
bude umožnené krátkodobé zastavenie a

obsluha objektu, v zastavovacom pruhu
pred objektom sú navrhnuté štyri dočasné
povrchové státia. Vstup do podzemných
garáží by mal byť z novo navrhovanej
obslužnej komunikácie prepájajúcej
Dostojevského rad, Olejkársku a Pribino-
vu ulicu. 
Investorom je spoločnosť Bellisle Proper-
ties, začatie výstavby sa predpokladá
zhruba v marci budúceho roku a jej ukon-
čenie asi o dva roky neskôr. (juh)

VIZUALIZÁCIE - JF-atelier

OPRAVY VAŠICH ŠPERKOV
Pasáž Ventúrska č. 7, Bratislava 1

Tel: 02/544 303 19

Aktuálne informácie o dianí v meste
môžete mať odteraz denne
� navštívte www.BratislavskeNoviny.sk     � nechajte si posielať noviny e-mailom     � čítajte články prostredníctvom RSS kanála

.sk

BRATISLAVA
Spoločnosť Lordship Real Estate v
tomto roku vykupuje od zostávajúcich
menšinových akcionárov akcie firmy
Hotel Kyjev, a.s., Bratislava.
V súčasnosti Lordship Real Estate vlast-
ní 96,7 percenta akcií. Akcie bratislav-
ského hotela v súčasnosti patria niečo
menej ako 400 akcionárov.
„Svoj podiel chceme v tomto roku zvýšiť
na úplných 100 percent. Zvyšné akcie
budeme odkupovať tak, že oslovíme kaž-
dého individuálneho vlastníka cenných
papierov. Akcionárov nie je tak veľa, aby
sme nezvládli individuálnu prácu s
nimi,“ uviedol Martin Pilka zo spoloč-

nosti Lordship Real Estate, ktorá pripra-
vuje zásadnú prestavbu Kamenného
námestia.
Akciová spoločnosť Hotel Kyjev Brati-
slava má základné imanie 104 miliónov
korún. Dominantnou časťou majetku
spoločnosti je hmotný investičný maje-
tok, ktorý je reprezentovaný samotnou
budovou hotela a zariadením. Hotel
poskytuje v súčasnosti 380 lôžok v 180
izbách a piatich apartmánoch.
V minulom roku spoločnosť Hotel Kyjev
Bratislava vymieňala zaknihované akcie
za listinné. Listom oslovila svojich ak-
cionárov, aby si vyzdvihli listinné akcie v
marci minulého roku. Kto si akcie

nechcel prevziať, mohol za ne dostať 300
korún. Novým vlastníkom hotela sa stala
spoločnosť SK Centre Bratislava. Tá
následne vyhlásila povinnú ponuku na
kúpu zostávajúcich akcií. Cena bola sta-
novená na 307 Sk. Spoločnosť SK Cent-
re patrí medzi spoločnosti ovládané fir-
mou Lordship Real Estate.
Firma Lordship Real Estate začala pôso-
biť v roku 1989 vo Veľkej Británii. Po
zmenách v strednej a vo východnej Euró-
pe v roku 1991 vznikla spoločnosť
Lordship Estates so sídlom v Prahe a od
roku 1997 má pobočku v Brne. Od
januára tohto roku má spoločnosť zastú-
penie v Bratislave. (juh)

Spoločnosť Lordship Real Estate odkúpi 

zvyšné akcie spoločnosti Hotel Kyjev
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BVS odkanalizuje

malokarpatský

región
BRATISLAVA
Bratislavská vodárenská spoločnosť
začala s výstavbou súboru stavieb,
ktorých cieľom bude odkanalizovanie
malokarpatského regiónu. Ide o inves-
tíciu za 850 miliónov korún.
Stavba je súčasťou súboru stavieb odka-
nalizovania malokarpatského regiónu,
ktorý predstavujú mestá Pezinok, Modra
a Svätý Jur, ako aj okolité obce Bernolá-
kovo, Ivanka pri Dunaji, Slovenský
Grob, Chorvátsky Grob vrátane časti
Čierna Voda, Viničné a Dubová s napoje-
ním kanalizácie na stokovú sieť mesta
Bratislava a čistením odpadových vôd na
Ústrednej čistiarni odpadových vôd Vra-
kuňa. Čistiarne odpadových vôd v Svä-
tom Jure, Pezinku, Modre a Bernolákove
by mali byť postupne odstavené z pre-
vádzky a technicky prestavané na zachy-
távanie splaškových vôd. Výhľadovo
bude možné na vybudovaný systém na-
pojiť aj obce Limbach a Vinosady. 
Súbor stavieb zahŕňa stavbu hlavného
kanalizačného výtlačného potrubia s
dĺžkou 27 km, výtlaku z obcí v dĺžke
9,65 km, kanalizačnej siete v obciach s
dĺžkou 15,3 km a stavebné úpravy na čis-
tiarňach odpadových vôd v Svätom Jure,
Pezinku a v Modre. Ide o osem samostat-
ných stavieb, na ktoré sú vydané samo-
statné stavebné povolenia. 
V súčasnosti sa už vykonávajú práce na
jednej z nich, konkrétne na budovaní
hlavného výtlačného potrubia v úseku
od Ivanky popri ľavostrannej hrádzi Šúr-
skeho kanála po diaľnicu D61. Ďalej
trasa vedie k osade Triblavina, odkiaľ
pokračuje v súbehu so štátnou cestou
Triblavina - Čierna voda. Ďalej trasa
vedie popri poľnej ceste ku kanálu Čier-
na Voda až k výtlačnej čerpacej stanici
Čierna Voda. 
Prínosom vybudovania celého súboru
týchto stavieb bude zabezpečenie lepšej
ochrany kvality vodných tokov tejto časti
povodia Dunaja. Zároveň sa skvalitnia
podmienky na splnenie environmentál-
nych požiadaviek vo vzťahu ku Chráne-
nej krajinnej oblasti Malé Karpaty a Ná-
rodnej prírodnej rezervácie Šúr. (juh)

Z budovy bývalého riaditeľstva SND

na Gorkého ulici má byť luxusný hotel
STARÉ MESTO
Hoci verejnú súťaž o kúpu budovy, v
ktorej až donedávna sídlilo riaditeľstvo
SND, ukončili pred poldruha rokom, až
teraz ju získava nový majiteľ aj fyzicky.
Riaditeľstvo divadla sťahovanie ukončilo
až začiatkom februára. „Budovu práve
fyzicky preberáme,“ uviedol Maroš Sýko-
ra, hovorca spoločnosti J&T Real Estate,
ktorá ju bude rekonštruovať pre svojho
klienta - spoločnosť HUMAR Bratislava,
za ktorou stojí americká firma Blaydon
Tradin LLC. Tá kúpila budovu za 212
miliónov korún. 
V čase prevodu bola kauza do značnej
miery spolitizovaná, pretože sa o ňu uchá-
dzala aj Slovenská obchodná a priemysel-
ná komora, keďže údajne jej predchodca v
budove sídlil. Nešlo však o sídlo sloven-
skej, ale bratislavskej obchodnej komory.
Podľa väčšiny právnikov bol nárok komo-
ry pochybný.
Podľa M. Sýkoru sa v súčasnosti v budo-

ve všetko pasportizuje, zakresľuje sa reál-
ny stav stavby, aby na tomto základe
mohli architekti navrhnúť plán rekon-
štrukcie. V objekte má po nej byť v kvali-
te 4 - 5 hviezdičiek tzv. boutique-hotel, čo
je kategória malých mestských hotelov
typu ako napríklad Marrol's. Podľa hovor-
cu je vyriešená aj otázka parkovania -
vzhľadom na predpokladané ubytovacie
kapacity bude postačovať aj existujúce
parkovisko za operou.
Projektantov čaká neľahká úloha, pretože
v budove budú musieť vytvoriť zázemie
na fungovanie hotela, a to ovplyvní aj
počet izieb v hoteli. Okrem toho sa rekon-
štrukcia musí udiať v súlade s požiadav-
kami pamiatkarov, pretože objekt je na
zozname kultúrnych pamiatok. Developer
zároveň chce obnovu zladiť s obnovou
Gorkého ulice, ktorú zdržuje urbanistic-
ko-historický výskum na požiadavku
pamiatkarov. „Čaká nás náročná, ale krás-
na práca,“ uzavrel M. Sýkora.

Podľa Štefana Holčíka objekt vznikol v
rokoch 1903-1904. Nesie ešte znaky
eklektického stavebného slohu konca
19. storočia typu viedenskej Ringstrasse.
Pôvodne dvojposchodový palác so zvý-
šeným prízemím mal klasicky poňatú
fasádu s predimenzovanými okennými
otvormi a dekoratívnymi prvkami, ako
sú zvieracie hlavy, ovocné festóny, pilie-
re a rímsy. Štukové detaily fasády sú už
ovplyvnené vtedy módnym secesným
umením.
Nárožia stavby sú zdôraznené viac ako
poschodie vysokými vežami s bohato
profilovaným a dekorovaným zastreše-
ním. Vo figurálnej sochárskej dekorácii
veží sa uplatnili postavy boha Merkúra
ako patróna obchodu a ženská postava
symbolizujúca priemysel. Až v období
medzi dvoma svetovými vojnami posta-
vili najvyššie podlažie podľa projektu M.
M. Harminca. Gustav Bartovic

FOTO - Oto Limpus
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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

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV
- ženy na dlhodobé upratovanie 
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky
Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788

www.domestica.sk
e-mail: domestica@ba.telecom.sk

� drevené rolety - Esslingerové
- montáž a servis

� bambusové žalúzie, 
lamela 25 mm, 50 mm

� drevené sekcionálne brány
� interiérové žalúzie, hliníkové
� exteriérové žalúzie, hliníkové
� siete proti hmyzu

Peter Korenačka
Klimkovičová 4, 841 01 Bratislava

mobil: 0903 349 274 fax: 6446 2448
e-mail: info@drevenerolety.sk

www.drevenerolety.sk

Jazykové  kurzy 
pre verejnosť
semestrálne, 
individuálne, 
víkendové.  

Firemné kurzy 
priamo na vašom 
pracovisku.

Tandem Academia
Nevädzová 5, tel.: 02/4828 7234

www.tandemacademia.sk

Slovenská realitná akadémia
otvára kurz akreditovaný MŠ SR

OBCHODOVANIE
S NEHNUTEĽNOSŤAMI 

- realitný maklér
predmet školenia (10 lekcii):

� postup pri realizácii realitného obchodu �
„triky“ realitných maklérov � psychológia pre-
daja � realitný marketing � základy realitné-
ho práva + zmluvy � realitné podvody (ako sa
im vyhnúť) � ako funguje kataster nehnuteľnos-
tí � fungovanie realitnej kancelárie � dane a
nehnuteľnosti � financovanie nehnuteľností
polointenzívny - 2 x týždenne / večer

intenzívny - 4 x v sobotu
Úspešní absolventi získajú akreditované osvedčenie o

získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou

� 02/ 547 911 27, 0915 143 164 www.sora.sk

O všetkých článkoch
môžete diskutovať
na novom webe

www.BratislavskeNoviny.sk

.sk

Centrum liečby chronickej 
bolesti LIMING ponúka:

Liekové a homeopatické poradenstvo. 
Obstreky nervov, kĺbov, miechy. 
Akupunktúra, laser, elektroliečba.

Cviky na chrbticu, PILATES, JOGA. 
Naprávanie chrbta, masáže.

02/5249 4022, www.TCM.sk

Štrkovec: Komárnická 26
tel.: 4342 6622 mobil: 0903 511 511

4333 3137 0905 511 511
www.eurolingua.sk

renovácia

VANÍ
(plastovými vložkami)

a bytových jadier
www.plastrekon.sk
� 0905 252 497

ZRAKOVÉ CENTRUM 
- OČNÁ OPTIKA

Škultétyho 10, Bratislava, 
� 02/ 44 645 841-2
MUDr. Šalát Marián 
� 02/ 44 645 843

• komplexné očné vyšetrenie
• vyšetrenie zamestnancov pre prácu

s počítačom
• bezplatné objednanie na vyšetrenie
• aplikácia kontaktných šošoviek
• široký sortiment okuliarov, skiel,

slnečných okuliarov, puzdier,
kontaktných šošoviek a roztokov

Otváracie hodiny: 900 - 1230 1300 - 1730

K U P Ó N

20% zľava 
na okuliarový rám
Platnosť do 31. 3. 2007
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RAČA
NA KUKUČÍNOVEJ ULICI pred
vchodom do domu dosiaľ neznámy pá-
chateľ spôsobil škodu vo výške 1000
korún 38-ročnej žene, keď jej odcudzil
kabelku s osobnými dokladmi a peňa-
ženkou. Peňaženku s plným obsahom
policajti našli pri prepátraní okolia a
poškodenej ju vrátili. Žena neutrpela
žiadne zranenia.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA PODUNAJSKEJ ULICI sa do
vozidla Peugeot vlámali dvaja muži.
Policajné hliadky privolané prostred-
níctvom linky 158 zadržali dvoch
podozrivých mužov z Trnavy. Pri kon-
trole u 34-ročného Petra a 26-ročného
Ivana našli autorádio a kazety, ktoré
pochádzali z vykradnutého auta. Oboch
mužov policajti predviedli na policajné
oddelenie v Podunajských Biskupi-
ciach.
NA UZBECKEJ ULICI v predajni
zadržali pri krádeži tovaru 27-ročnú
Vieru. Tá sa bez zaplatenia pokúsila z
predajne vyniesť tovar, pričom ju
zadržala strážna služba. Privolaná poli-
cajná hliadka ju odviedla na oddelenie.
Keďže bola už v predchádzajúcich dva-
nástich mesiacoch za podobný čin
postihnutá, vyšetrovateľ ju obvinil z krá-
deže a umiestnil do cely s návrhom na
vzatie do väzby. Hrozí jej väzenie až na
dva roky.

DÚBRAVKA
NA PEKNÍKOVEJ ULICI sa obeťou
lúpežného prepadnutia stala 22-ročná
žena. Neznámy páchateľ sa jej pokúsil
odcudziť kabelku. Žena o kabelku s
páchateľom chvíľu zápasila, ale nako-
niec jej ju vytrhol a ušiel. Mladá žena pri
lúpeži zranenia neutrpela. Odcudzením
kabelky jej páchateľ spôsobil škodu vo
výške asi 8000 korún. Vyšetrovateľ začal
trestné stíhanie pre trestný čin lúpeže.
Polícia po páchateľovi pátra.
NA LANDAUOVEJ ULICI prepadol
dve staršie ženy z Bratislavy neznámy
páchateľ a jednej vytrhol z ruky kabelku.
V tej sa okrem finančnej hotovosti
nachádzali aj dva mobily, okuliare a
doklady v celkovej hodnote asi 40-tisíc
korún. Páchateľ ušiel na neznáme miesto
a polícia po ňom pátra. Ženy utrpeli
drobné zranenia.

STARÉ MESTO
NA DUNAJSKEJ ULICI našli 66-roč-
ného muža bez známok života, ktorý
spadol zo schodov. Privolaní zdravotníci
mohli konštatovať už len smrť. Presná
príčina jeho smrti zatiaľ nie je známa, ale
zrejme pri páde zo schodov utrpel zrane-
nie hlavy, následkom čoho zomrel. Vyše-
trovateľ obvinil 34-ročného Rudolfa D. z
okr. Myjava zo zločinu zabitia. Preveruje
sa viacero verzií, ďalšie okolnosti sú
predmetom vyšetrovania. Prípad vyše-
truje úrad justičnej a kriminálnej polície
v prvom bratislavskom okrese. (ver)

Americké

bombardéry

nad hlavou
Keď začali počas druhej svetovej vojny lie-
tať nad Bratislavou perute bombardovacích
lietadiel za cieľmi v Nemecku, museli sme si
zvykať na časté poplachy.
Američania štartovali predovšetkým v talian-
skom Bari, kde mali základňu. Zachádzku cez
západné Slovensko robili preto, aby sa vyhli sil-
nej protileteckej obrane nad „Ostmarkom“, ako
sa vtedy nazývalo Rakúsko ako súčasť Nemec-
ka. Od nás leteli zvyčajne cez Protektorát
Čechy a Morava. Keď Budapešť v rádiu ohla-
sovala: „Zavaró repülö Sopron -Györ“ a Viedeň
upozorňovala: „Feindliche Flugzeugverbände
im Raum Wiener Neustadt“, už sme sa pratali
do úkrytov. Letecký poplach ohlasovali v Brati-
slave sirény vlnivým tónom. Neskôr, keď sa
poplachy stali každodennou záležitosťou, siré-
ny troma za sebou idúcimi dlhými signálmi hlá-
sili predpoplach. Koniec poplachu značil dlhý
signál v jednej tónine.
Bratislavčania sprvoti poplachy nebrali vážne.
Neradi chodili do úkrytov, radšej sa pozerali na
divadlo nad hlavami. Lietadlá nad nami v
rojoch len preleteli. Strieľali na ne z protilietad-
lových diel umiestnených v Bratislave a okolí,
ale nepamätám sa, že by niekedy aj trafili.
Každý výbuch protileteckého šrapnelu zanechal
vysoko na oblohe značku v podobe čierneho
obláčika. Vytvárala to na nebi bizarné obrazy.
Na blankytnom pozadí leteli formácie striebor-
ných lietadiel ako keby bez vzrušenia. Piloti asi
tušili, že tí Slováci dolu ani nemajú chuť ich
zasiahnuť. Bombardéry leteli skôr v zhlukoch
než vo vyrovnaných formáciách. Zdola sme ich
ľahko spočítali. Občas medzi ne vletela nejaká
nemecká stíhačka, ale z dobre vyzbrojených
„liberátorov“ B-24 ju výstrely z kanónov a
guľometov rýchlo odohnali. Boli to napínavej-
šie scény než predstavenia v kine.
Keď začali letecké poplachy bývať denne, zo
školy nás po druhej vyučovacej hodine pravi-
delne púšťali domov. Školu sme mali na
Kumlíkovej ulici, ktorá sa teraz volá Kvačalo-
va. Jozef Kumlík bol Prešporčan, hudobný
skladateľ a založil Cirkevný hudobný spolok.
Preto po víťaznom februári nemohla niesť jeho
meno žiadna ulica. Zo školy som bol doma o
desať minút. Na športovom ihrisku cvernovej
továrne, ktoré bolo na mieste, kde je teraz Spo-
jená základná škola a gymnázium na Novo-
hradskej, vykopali pred kolkárňou tzv. proti-
črepinový úkryt. Bol to kľukatý výkop z viace-
rých asi päť metrov dlhých častí, hlbokých asi
dva a pol metra a širokých asi dva metre. Pôdo-
rys úkrytu bol teda „cik-cak“. Steny boli oblo-
žené doskami a spevnené trámami, ktoré niesli
aj drevený strop. Po stranách úkrytu boli lavice
z dosák. Zeminu z výkopu nahádzali zvrchu na
doskový strop a upevnili do násypu vysokého
asi meter. Z neho trčali vetracie komínčeky so
strieškami. Otto Zinser

(Pokračovanie nabudúce.)

Železničné sklady boli podradné stavby
V počiatkoch vlakovej dopravy neboli
jednotlivé traťové línie navzájom
pospájané. Každá sa niekde začínala a
niekde sa končila. Vlak premával z
Manchestru do Liverpoolu, z Prahy do
Českých Budějovíc, z Prešporku do
Trnavy. Iná trať spájala od roku 1848
Prešporok s Viedňou.
Na začiatku a na konci každej trati stála
obyčajne koncová (hlavná, hlavová) sta-
nica. Vlak do nej prišiel ako do slepej
ulice, a po vybavení cestujúcich zasa s
inými odchádzal po tej istej koľaji opač-
ným smerom. V Prešporku stáli dve také
stanice. Stanica pôvodne konskej želez-
nice na nároží terajšej Legionárskej a
Krížnej ulice a stanica parnej železnice
do Viedne medzi terajšou Pražskou uli-
cou (ktorá však vznikla až neskôr) a
dnešným Predstaničným námestím. Sta-
nice neboli navzájom prepojené. Ak
chcel niekto cestovať napríklad z Viedne
či Gänserndorfu do Trnavy či Serede,
doviezol sa do Prešporku na koniec teraj-
šej Štefánikovej ulice, odtiaľ iným
dopravným prostriedkom (napríklad fia-
krom) na Krížnu, a odtiaľ iným vlakom
ďalej. Vo Viedni, v Prahe, Paríži, Buda-
pešti, Miláne, Stuttgarte a mnohých
iných mestách takéto hlavové stanice ako
„hlavné“ dodnes prevládajú. Pôvodná
hlavová stanica stratila zmysel okolo
roku 1870, keď sa terajšia Hlavná stani-
ca stala prejazdnou. Pevný násyp a
pomerne nedávno postavený staničný

objekt však železnica naďalej používala.
Od druhej polovice 19. storočia sa prie-
stor bývalej osobnej stanice na pevnom
násype používal na odstavovanie vlakov
a na nakladanie a vykladanie tovarových
zásielok. Nie každá zásielka však zo sta-
nice odchádzala ihneď. Preto sa musel na
prechodné uloženie zásielok vybudovať
skladový objekt.
Prvý sklad vybudovali na mieste zrušenej
koľaje trate tak, že z jednej strany pone-
chali paralelnú koľaj. Z druhej strany bol
ku skladu prístup vozmi a neskôr autami.
Na konci 19. storočia už jeden skladový
objekt nestačil, vybudovali teda ďalší v
smere k ústiu tunela, severne od predošlé-
ho. Architektúra skladov je typická pre
prevádzkové, najmä továrenské objekty z
obdobia okolo roku 1900. Neomietaná
tehlová architektúra je doplnená kamen-
nými architektonickými článkami, ktoré
majú okrem praktickej, nosnej, aj dekora-
tívnu funkciu. Hrubšie piliere nesú roz-
ľahlú strechu, zúžené steny medzi nimi
bez nosnej funkcie sú perforované široký-
mi dvernými otvormi do jednotlivých
polí skladišťa. Tých je 31, budova je dlhá
skoro 150 metrov pri šírke 15 metrov.
Podobné prekladové sklady sa stavali na
všetkých významných železničných sta-
niciach rakúsko-uhorskej monarchie. Z
hľadiska železnice to boli podradné stav-

by, preto nepoznáme mená ich projektan-
tov. V Bratislave bolo podobné skladište
aj pri železničnej stanici za Ondrejským
cintorínom smerom na terajšie autobuso-
vé nádražie. Podobné boli aj skladištia
tovarov v prístavoch. Keďže išlo o vyslo-
vene utilitárnu architektúru, nikto nepred-
pokladal pomerne dlhé trvanie takých
objektov. Napriek tomu sa ich na území
bývalej monarchie zachovalo niekoľko
desiatok. V objekte staršieho „prvého“
skladu pri bratislavskej Hlavnej stanici je
dnes umiestnené Múzeum dopravy.
Objekt bližší k tunelu (druhý sklad), slúži
okrem Múzea dopravy ešte niekoľkým
iným nájomníkom. 
Pripravovaná prestavba predstaničného
priestoru spolu s generálnou rekonštruk-
ciou historickej budovy Hlavnej stanice
nie je možná bez priameho napojenia na
Pražskú ulicu. Akokoľvek by bola budo-
va skladu zaujímavou či výnimočnou
architektúrou, bolo by nezmyslom trvať
na jej zachovaní, ak je prekážkou pri
výstavbe dopraveného uzla, ktorý Brati-
slave už desaťročia chýba. Predchádzajú-
ca úprava Predstaničného námestia ako
aj trápny pokus o rozšírenie budovy
Hlavnej stanice asi pred 40 rokmi sú
dôkazom, že Hlavná stanica potrebuje
zásadné riešenie. A to je možné len po
odstránení nevhodných stavieb, medzi
ktoré patrí aj objekt takzvaného „druhé-
ho“ skladu. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus

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

Tel. predaj: 02/ 6353 4444-5, Tel. servis: 02/ 6353 7777-8
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Akcia prebieha aj v salóne na Račianskej ul. 184/A.

Jubilejná akcia firmy MOTOR PARTNER!
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Citroën C4 Líder
už od 425.000,- Sk*

Štandardná výbava akčných sérií: „C4 Líder“ a „C4 by LOEB“

• motor 1,6i 16V (80 kW / 110 k) • ABS s rozdeľovačom brzdovej sily

a brzdovým asistentom • 6 airbagov • automatická dvojzónová

klimatizácia • kompletná elektrická výbava s palubným počítačom

• atermické čelné sklo s dažďovým senzorom • autorádio ovládané

na volante (JBL – iba pre „by LOEB“)

Citroën C4 by LOEB
už od 539.900,- Sk*

DETSKÉ SÚKROMNÉ ZARIADENIE
SVETIELKO (1,5 - 3 roky) 

a SÚKROMNÁ MŠ (3 - 6 rokov)
rodinného typu v Dúbravke

prijíma deti zdravé, ale i čiastočne 
pohybovo zaostávajúce

www.svetielko.szm.sk 
Info: 0905 281606 skolka@vnet.sk

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
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BASKETBAL
„Je to tak v strede,“ odpovedal tréner
basketbalistiek Slovana Roman Renert
na otázku, či sa splnili jeho predsezón-
ne očakávania, s ktorými vstupoval do
nového ročníka.
Jediný bratislavský klub v basketbalovej
Extralige nadviazal na éru veľkého Slova-
na a hoci mu ešte chýba prejsť dlhý kus
cesty, aby bol opäť tímom, ktorý bude
naháňať strach aj tým najlepším, v najvyš-
šej súťaži sa nestratil.
„V súťaži sme mali dobré obdobia, aj
zápasy, ktoré nám nevyšli,“ prezradil
Roman Renert a pokračoval: „Niektoré
stretnutia sme stratili vlastnou vinou, nie-
ktoré nešťastne, v niektorých nás poškodi-
li rozhodcovia, ale celkove sme spokojní.
V kádri sú mladé, sedemnásť- až osem-
násťročné dievčatá, ktoré potrebujú jedi-
né: Hrať, hrať, hrať. Podľa možností čo
najviac a s čo najlepšími súpermi.“
Slovanistky sú momentálne v skupine o
záchranu, ale vypadnutie im už dlhšie
nehrozí, čo si ich tréner cení: „Na začiatku
sme si vraveli, že Extraligu musíme
udržať. Také mesto ako Bratislava si ju
určite zaslúži. To sa nám podarilo, a preto
sme radi, že základný cieľ je splnený.
Musíme si totiž uvedomiť, že napríklad
teraz máme v kádri len jedenásť hráčok,
keďže najväčšia opora Kozmonová odišla
do Španielska. Vieme, že na tie najlepšie
kluby nemáme, nemôžeme sa s nimi

porovnávať - ekonomicky, hráčkami, skú-
senosťami - ale sme radi, že tie ostatné
sme potrápili. Na tom sme sa pred sezó-
nou s majiteľmi, manželmi Kozmonový-
mi, zhodli: Pre nás nebude dôležité porov-
návať sa s najlepšími, ale musíme ísť
vlastnou cestou, vyrovnať sa družstvám
zo stredu a začať niečo budovať!“
Roman Renert po niekoľkých mesiacoch
práce priznáva: „Pôsobenie pri tomto tíme
bolo pre mňa veľkou školou. V basketba-

le síce nie som nováčik, no niekedy sa
potvrdilo, že ženský basketbal naozaj
nemá logiku. Nepopieram, boli aj problé-
my, niekedy aj vo vzťahoch jednotlivých
hráčok, no vždy sa to vyriešilo. A či som
na dievčatá musel veľmi kričať? Práve
naopak, skôr sa sťažovali, že kričím málo.
Takto som však naučený, cez zápas zakri-
čím možno štyri razy, nemohol som inak,“
smial sa kormidelník Slovana a upresnil:
„Navyše bolo mi ťažké kričať na dievča,
že nedá napríklad spod koša, keď som
vedel, že urobila pre to všetko, jednodu-
cho jej to tam nespadlo. Pripadalo mi to
stupídne.“ 
Kedže sa blíži záver sezóny, fanúšikovia
už pomaly rozmýšľajú nad tou budúcou:
„Nad ňou si ešte nelámem hlavu,“ tvrdí
Roman Renert. „Isté je, že družstvo treba
doplniť, nielen kvantitou, ale aj kvalitou.
Pre tento ročník je skvelé, že sme zachrá-
není, pre budúcnosť si myslím, že dievča-
tá majú na to, aby čoskoro hrali aj o 5.-6.
priečku. Čo sa týka mňa, rovnako ako
hráčky všetko robíme zadarmo. Materiál-
ne podmienky sú výborné, ale inak je to
tak, ako sa vravelo pred sezónou: Nultá
sezóna za nula korún,“ pokračoval s
úsmevom Roman Renert. A ktorú hráčku
by chcel osobitne vyzdvihnúť? „Nemô-
žem menovať jednu. Všetky si zaslúžia
pochvalu! Renáta Kozmonová bola líder-
kou, ale všetky nechávajú na palubovke
srdce a dušu!“ (mm)

HOKEJ
Minulý piatok sa zdal súboj o druhú
priečku rozhodnutý. Hokejisti Slovana
vyhrali v napínavom súboji nad Zvole-
nom 2:1 a zdalo sa, že teoreticky by
ešte mohli ponaháňať vedúce Košice.
O deň neskôr bolo všetko inak.
Slovanisti nevyužili skvelý vstup v zápa-
se v Trenčíne (viedli 2:0) a Dukle pod-
ľahli 4:5. „Bol to zaujímavý duel, ktorý
sa divákom musel páčiť. Udialo sa v ňom
niekoľko zvratov, o výsledok sa bojovalo
až do konca. Body sme stratili v druhej
tretine, keď sa nám vypomstil prístup,“
prezradil ztréner Zdeno Cíger. 
Prehra znamenala dve veci. Košičania
sa už dve kolá pred koncom tešili z 1.
miesta v tabuľke základnej skupiny, a

tým aj z najlepšej priečky pre play-off,
no a zverenci Zdena Cígera nemohli
mať ešte ani tesne pred záverom jasno,
z ktorého miesta postúpia a s kým sa
stretnú v 1. kole play-off. Podľa posled-
ného vývoja to vyzerá, že Bratislačania,
ak sa im podarí udržať 2. miesto, by
mohli nastúpiť proti Nitre, ktorá je
zatiaľ siedma.
Definitívne sa však rozhodne asi až v
piatok, keďže v utorok by mali obaja
súperi vo svojich zápasoch zvíťaziť -
Slovan doma nad Lipt. Mikulášom, Zvo-
len v Žiline (kolo sa odohralo po uzávier-
ke nášho vydania). V piatok teda Brati-
slavčania nastúpia v Martine, Zvolen
hostí vedúce Košice a zrejme až tieto
stretnutia určia poradie po základnej

časti. Ak sa tak naozaj stane a slovanisti
sa dostanú do play-off z 2. miesta, vyra-
ďovaciu časť začnú najbližší pondelok a
utorok domácimi stretnutiami.
Pre záujemcov uvádzame ceny lístkov na
domáce zápasy. Na štvrťfinále budú stáť
150 a 250 Sk, na semifinále 200 a 300
Sk, na finále 250 a 350 Sk.
Fanúšikov hokeja určite zaujme aj infor-
mácia o nasadení reprezentácie do 20
rokov, ktorá by mala budúcu sezónu hrá-
vať Extraligu. Ak sa teda nestane niečo
nepredvídané, v novom ročníku zavíta v
rámci súťaže na bratislavský ľad aj repre-
zentačný výber, čo by mohlo byť spestre-
ním Extraligy. Či to však pomôže aj sa-
motným klubom a najmä reprezentácii,
ukáže čas... (mm)
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Basketbalistky Slovana hrajú v skupine

o záchranu, ale vypadnutie im nehrozí

Slovanisti nevyužili psychickú výhodu

Fico odmietol

megalomanský

štadión!
FUTBAL
Športové a politické Slovensko už nie-
koľko rokov pripomína Kocúrkovo a
nová vláda v tom úspešne pokračuje.
Hoci sa pod Tatrami dlho omieľa potre-
ba vybudovať nový stánok, ktorý by
slúžil najmä futbalu, premiér Robert
Fico na stretnutí s primátorom Andre-
jom Ďurkovským objavil Ameriku. 
Podľa jeho slov vraj nepotrebujeme
megalomanský štadión pre 40-tisíc divá-
kov, ale menší, a ušetrené peniaze vraj
máme vraziť do existujúcich stánkov
napríklad v Košiciach či v Banskej Bystri-
ci. Inými slovami, ak má nový štadión stáť
4 miliardy, treba ho zrejme postaviť za
dva a zvyšné dve miliardy vraziť do zni-
čených stavieb, ktoré o pár rokov tak či
tak vyhlásia za nevyhovujúce.
Škoda, že medzi desiatkami poradcov
pána premiéra sa nenájde aspoň jeden,
ktorý by mu pošepkal, že kapacita štadió-
nov nie je samoúčelná. UEFA určila,
koľko divákov sa má zmestiť na tribúny
stánkov uchádzajúcich sa o usporiadanie
niektorého finálového zápasu pohárových
súťaží. Ak ich nevojde stanovený počet,
smola, na rade je ďalší záujemca.
Je jasné, že Slovensko a jeho futbal neza-
plní takýto stánok každý deň, týždeň, ani
mesiac. Ak však nemáme mať problémy o
pár rokov, musíme myslieť dopredu.
Pokojne sa totiž môže stať, že za dve-tri
miliardy postavíme štadión pre 20-tisíc
fanúšikov, no ten nebude môcť hostiť
žiadne významnejšie podujatie a bude
využitý naozaj len raz-dvakrát do roka. A
môže sa stať, že postavíme štadión pre 35-
tisíc divákov a využijeme ho dvakrát čas-
tejšie.
Nakoniec, príklad máme v Národnom te-
nisovom centre. Hala je pekná, slušná, ale
primalá pre finále Davisovho pohára (o
tom sme sa presvedčili) a nevhodná pre
iné športy, hoci taký hokej by bral nový
stánok okamžite. Michal Minďáš

Interistky bez

Kuťku, odišiel

im do Slavie
HÁDZANÁ
Ked sa pred sezónou ujal trénerskej
taktovky hádzanárok Interu Tomáš
Kuťka, dohoda s fukcionármi hovorila
o tom, že ak sa okolo neho začne
obšmietať zaujímavý klub, Inter ho
uvoľní. 
Táto situácia nastala minulý týždeň, keď
Kuťka opustil interistky a zamieril do Sla-
vie Praha, kde už voľakedy trénoval. Bolo
to v sezóne 1997/1998, slovenský tréner
vtedy vytiahol zošívané na druhú priečku
a vyhral s nimi Český pohár. O niečo
podobné sa má pokúsiť aj teraz, ale určite
bude popri tom zdiaľky pozorovať aj
svoje bývalé zverenky.
Tie teraz dostal na starosť Ivan Sverák,
manažér a sponzor Interu. „S Tomášom
sme sa dohodli, že ak dostane lukratívnej-
šiu ponuku, nebudeme mu brániť v
odchode. Myslím, že je to korektné, v
Prahe bude mať určite výrazne lepšie pod-
mienky ako u nás, v amatérskom klube,“
uviedol Ivan Sverák na internetovej strán-
ke AŠK Inter.
Ako sa ďalej píše, v plánoch Tomáša
Kuťku boli najvyššie ambície. Bojovať o
prvú priečku a o postup do federálnej
WHIL. „Bolo to podmienené získaním
mecenáša. To sa však, žiaľ, mne, ani To-
mášovi Kuťkovi, nepodarilo. Je to škoda,
pretože som presvedčený, že ak by bol
projekt vyšiel a v kádri by sme mohli mať
tri-štyri poloprofesionálky a možno aj pro-
fesionálky, určite by pri družstve zostal. A
verím, že by sme dôsledne kráčali za vytý-
čeným cieľom. Teraz, aj keď je Tomáš
preč, sa len tak nevzdávame, urobíme všet-
ko pre to, aby sme sa pohybovali v hor-
ných priečkach tabuľky. Jednoduché to
však nebude, príležitosť dostanú mladé
hráčky a je len na nich, ako sa chopia prí-
ležitostí,“ prezradil Ivan Sverák.
Interisti v závere veria, že sa nájde niekto,
kto klubu pomôže. „Budeme dievčatám
držať palce, aby mali z hry radosť a aby ju
prenášali aj do hľadiska. Možno tam v
blízkej budúcnosti zablúdi niekto, komu
padnú do oka a bude chcieť, a tiež aj
môcť, hádzanú na Pasienkoch roztočiť na
čo najvyššie obrátky. Netreba preto stratiť
hlavu a podržať aj omladený tím pohro-
made,“ dodávajú na záver priaznivci
hádzanárskeho Interu. (mm)

Tréner Slovana Roman Renert je s do-
terajším účinkovaním dievčat v najvyš-
šej súťaži spokojný. FOTO - TASR

www.opel.sk   infolinka: 0800 101 101

Zaplaťte polovicu, užívajte naplno!
Astra teraz za 250 000 Sk*

Agila za 150 000 Sk*

Astra Classic za 200 000 Sk*

* 50 % z cenníkovej ceny

■ Zaplaťte len 50 % ceny vozidla
■ Užívajte si ho celý rok zdarma
■ Po roku doplaťte zvyšných 50 % v hotovosti bez navýšenia alebo využite výhodnú pôžičku

Opel – najkvalitnejšia nemecká automobilová značka posledných dvoch rokov (nezávislá správa TÜV Quality Report 05/06 magazínu AUTO BILD) Sp
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Doprajte si atraktívny dizajn, priestor, dynamiku a vyspelú technológiu... doprajte si Astru! 

Teraz vám na ňu stačí len 250 000 Sk.  

MaH, s.r.o., autorizovaný díler Opel
Bratislava, Polianky 15 ■ tel.: 02/69 25 11 11 ■ e-mail: mah@mah.sk ■ www.mah.sk

Bratislava-Petržalka, Panónska cesta 43 ■ tel.: 02/68 20 84 24 ■ e-mail: mah@mah.sk ■ www.mah.sk

Organizujete v Bratislave
športové podujatie?
Dajte o ňom vedieť

všetkým Bratislavčanom?
kam@banoviny.sk
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Čas, keď slovanista bojuje o lásku ženy
DIVADLO
Miloš Mistrík, kritik, recenzent a autor
mnohých publikácií o dejinách divadla
a jeho teórii siahol tentoraz do celkom
iného súdka. Napísal hru „pre divad-
lo“. Premiérovo ju uviedlo Divadlo
a.ha na Školskej ulici 14.
Hra Dankine zázraky je hrou pre jedného
herca a v réžii Matúša Oľhu účinkuje
Peter Trník. Dodnes mávam ťažké sny z
predstavy, že by som mala vystupovať
pred plným hľadiskom, uprednostňujem
komorné prostredie a večer pre dvoch.
Komorné prostredie Divadlo a.ha hercovi
zaručuje, horšie je to však s večerom pre
dvoch. Toto sústo si hlavný aktér musí
vyjesť do posledného hltu sám a ešte aj
vylízať tanier.

Peter Trník pozvanie k stolu prijal a zhos-
til sa ho s noblesou. Pri stolovaní neroz-
trúsil omrvinky zbytočných slov, ktoré
nemajú v kontexte vypovedaných skutoč-
ností čo hľadať. Nezostal po ňom zamas-
tený obrus, pod stolom sa nevyzúval z tla-
čiacich topánok, jediný jeho prehrešok
proti noblese je, že neustále okopával
lýtka dámy, čo sedela oproti nemu. Bol
totiž náruživý slovanista a ako taký sa
zamiloval do krehkej, vznosnej a vzdela-
nej ženy, s ktorou si nikdy nemohol poro-
zumieť. 
Niežeby náruživí slovanisti nemohli chá-
pať inteligentné ženy, to v žiadnom prípa-
de, náš hrdina bol však príliš jednoduché-
ho založenia. Bližší mu bol priamy kon-
takt so ženou, kde výzva hneď prináša

súhlas. Nerozumel rozpakom, ktoré poci-
ťujú ženy, keď muži príliš naliehajú.
Nerozumel mestu Paríž a návštevám
katedrál namiesto zľahnutia v hotelovej
izbe. Túto nerovnosť podáva Miloš
Mistrík v Dankiných príbehoch s jemnos-
ťou a nenásilne, ale dôrazne.
Konfrontácia dvoch svetov sa tak v
divadle jedného herca stáva aj konfrontá-
ciou dvoch ľudí, ktorí sa túžia stretnúť,
nikto nechce žiť bez lásky, ale niekedy to
jednoducho nie je možné. A tak necháva-
me nežného slovanistu opusteného a
nepochopeného na scéne, večne modlika-
júceho o dotyk, vzadu za ním však blika-
jú svetlá Paríža, ktoré jasne signalizujú,
že Slovan tento zápas jednoznačne pre-
hral. Dáša Šebanová

Operná rozprávka pre deti na scéne SND
OPERA
Inscenovať pre detského diváka taký
náročný hudobný žáner, ako je opera,
je odvaha hodná ocenenia. Slovenské-
mu národnému divadlu sa to podarilo.
Siahlo totiž do pozlátenej kapsy, kde
skrývalo poklad opernej rozprávky pre
deti a uviedlo dielo Tibora Freša Martin a
slnko - autormi libreta sú Alexandra Bra-
xatorisová, Branislav Kriška
Opera vznikla v roku 1975 a premiéru
mala v tom istom roku na scéne SND.
Prešlo teda viac ako tridsať rokov, aby
malých aj veľkých opäť uchvátilo rozprá-
vanie o statočnom Martinovi, ktorý si
obuje túlavé topánky a vyberie sa do sveta
zachrániť to najpodstatnejšie, čo hreje nie-
len ľudské telo, ale prehrieva aj myseľ a
dušu každého človeka - slnko. Krásny
námet na rozprávku.

V réžii Pavla Smolíka inscenátori pripra-
vili rozprávanie, ktoré im už dnes svojou
povesťou zaručuje plné hľadisko tých naj-
náročnejších, ale aj najpôvabnejších divá-
kov - detí. Detský divák sa nerozpakuje
dať najavo nespokojnosť hlasným hovo-
rom či neposednosťou. Kto by však na-
hlas rozprával pri scéne Jaroslava Valeka
plnej pôvabných zvieratiek v kostýmoch
Ľudmily Várossovej, kde oko pohliadne,
tam je o čo oprieť zrak.
A aj keď deti možno ešte nevedia oceniť
hlasy Martina (Daniel Čapkovič, Pavol
Remenár) či Studenej princeznej (Jana
Bernáthová, Andrea Čajová, Martina
Masaryková) alebo Pandúra a Čarodejní-
ka (Mikuláš Doboš a František Ďuriač),
nepochybne ocenia ústretovosť a otvore-
nosť, s ktorou k nim prichádzajú tvorcovia
rozprávky. Skladajú im hold svojou

pozornosťou a sútredenosťou a oni sa im
odvďačujú nielen pútavým príbehom s
morálnym posolstvom, ale aj áriami, ktoré
obstoja v konkurenčnom boji so spevom
pre dospelých fajnšmekrov.
Tibor Frešo nazval svoje dielo Operná
rozprávka pre deti v dvoch častiach. In-
scenátori sa rozhodli verne držať tohto
skladateľovho odkazu a predstavujú prí-
beh o hrdinskom šuhajovi Martinovi,
ktorý dokáže obstáť v skúškach so zlom,
premôže zlého Čarodejníka, roztaví
zamrznuté slnko a šťastne sa vráti ku svo-
jej Milici.
„Martin a slnko je našou najvydarenejšou
opernou rozprávkou a zastáva dôstojné
miesto na hracom pláne každého sloven-
ského operného divadla,“ povedal o diele
dramaturg Opery SND Martin Bendik.

Dáša Šebanová

Charizmatická

skupina U.F.O 

v Divadle Aréna
HUDBA
V Divadle Aréna na Viedenskej ceste 10
odohrá 9. marca koncert charizmatic-
ká skupina U.F.O, ktorá vznikla v roku
1969. Odvtedy prešla kapela rôznymi
zmenami, aby nakoniec zavítala aj pred
slovenské publikum.
Kapela mala medzinárodný úspech už po
vyjdení prvých albumov I. (1970) a Flying
(1973). Trvale sa zapísali do rokenrolovej
siene slávy majstrovskými dielami,
nahrávkami Phenomenon (1974), Force It
(1975), No Heavy Pettin´(1976), Lights
Out (1977) a Obsession (1978). 
Výrazný podiel na úspechu týchto opusov
predstavoval gitarový génius Michael
Schenker, ktorého U.F.O. odlákali zo sku-
piny jeho brata Rudolfa - Scorpions!
Koniec „starých časov“ v klasickej zosta-
ve spoločne s Moogom, Wayom a Schen-
kerom predstavovala nahrávka z vystúpe-
nia nazvaná Strangers In The Night
(1979), dodnes hudobnými recenzentmi a
odbornou verejnosťou považovaná za
jeden z najlepších koncertných záznamov
v histórii rocku.
Schenker sa pustil na sólovú dráhu so svo-
jim telesom M.S.G. Čas na obnovenie
legendárnej zostavy nastal v roku 1993.
Nové milénium privítali U.F.O. opäť vo
výbornej kondícii albumom Covenant a
Sharks, no problémy s nevyspytateľným
Michaelom Schenkerom vyústili do jeho
nahradenia virtuóznym Američanom Vin-
nie Mooreom, reprezentantom modernej
gitarovej školy.
V Bratislave sa U.F.O. prvýkrát v histórii
predstaví v Divadle Aréna 9. marca v zlo-
žení: Phil Mogg (spev), Pete Way (basa),
Paul Raymond (klávesy), Vinnie Moore
(gitary), Andy Parker (bicie). (dš)

Slávne diela

v netradičnej

podobe
HUDBA
Pri príležitosti Dňa výskumu rakoviny
sa uskutoční 7. marca o 19.00 v Divadle
Aréna na Viedenskej ceste 10 netradič-
ný koncert slávnych skladieb svetových
hudobných velikánov. 
Na koncerte zaznejú diela majstrov G. Ver-
diho, P. I. Čajkovského, S. Joplina, židov-
ské piesne, J. Brahms, N. Paganini. Kon-
cert odohrá cigánska kapela Romano štilo,
kapelník František Rigo, Miroslav Dvor-
ský - spev, Miriam Garajová - spev, Igor
Bázlik - klavír,  Ervín Schönhauser - spev,
Miroslav Dudík - husle,  špeciálny hosť
Pavel Šporcl - husle. 
Vstupné je 255 Sk, na koncert a autogra-
miádu umelcov s čašou vína 300 Sk. (dš)

Jan Nepomucký

- svätec strednej

Európy 
VÝSTAVA
V Starej radnici na Primaciálnom
námestí otvoria v piatok 23. februára
výnimočnú výstavu diel, ktoré sa viažu
k historickej postave svätca Jána
Nepomuckého. 
Jan Nepomucký patrí medzi najslávnej-
ších Čechov všetkých čias. Narodil sa
medzi rokmi 1340 - 1350 v Pomuku v
juhozápadných Čechách. V Prahe a v
Padove študoval právo a teológiu. Od
roku 1389 pôsobil ako generálny vikár
pražskej arcidiecézy. Nepriazeň u kráľa
Václava IV. zapríčinená postojmi v spore
medzi arcibiskupom Janom z Jenštejna a
kráľom, ako aj údajné odmietnutie
vyzradenia spovedného tajomstva, vyús-
tili v nasledujúcom roku v jeho mučeníc-
ku smrť. Mŕtve telo Jana Nepomuckého
hodili do Vltavy z Karlovho mosta.
Po svätorečení Jana Nepomuckého v
roku 1729 vzniklo množstvo jeho sôch
po celej strednej Európe. Zvyk zobrazo-
vať tohto svätca s piatimi hviezdami
okolo hlavy súvisí s legendou, podľa kto-
rej rybári našli jeho telo pomocou piatich
hviezd. 
Východiskom bratislavskej výstavy prác
viac ako tridsiatky súčasných stredoeu-
rópskych umelcov sa stalo medzinárodné
maliarske sympózium Sanctus Ioannes
Nepomucenna Medioeuropeansis, ktoré
sa uskutočnilo v rokoch 1999 - 2004 v
cisterciánskom kláštore v západočeskom
mestečku Plasy. Účastníci sympózia
vychádzali z historických súvislostí, aj z
legendy spojenej s osudom slávneho
mučeníka. 
Na sympóziu sa zúčastnilo štyridsať
umelcov z Česka, Slovenska, Poľska,
Rakúska, Maďarska, Talianska, Fran-
cúzska, Nemecka, Švédska, Veľkej Bri-
tánie, Bosny-Hercegoviny a Kanady,
ktorí vytvorili 54 obrazov vo formátoch
2 x 2 a 2 x 3 metre. 
Výstavu organizuje Múzeu mesta Brati-
slavy spoločne s kultúrnymi inštitútmi
Česka,  Maďartska, Poľska a Rakúska.
Doteraz bolo takmer dvadsať veľkých
prehliadok týchto prác v Rakúsku, Ne-
mecku, Česku, Taliansku, Belgicku, Špa-
nielsku, Poľsku a Chorvátsku. Zámerom
umeleckých výstav je vizuálna konfron-
tácia návštevníkov s témou a vzbudenie
ich záujmu o myšlienku novej strednej
Európy. Bratislavská výstava potrvá do
1. apríla. (dš)

Martin (Pavol Remenár) obstojí v skúškach so zlom a nakoniec roztaví zamrznuté slnko. FOTO - Alena Klenková

Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, koľko rôznych vecí denne zaplatíte a ani

si to neuvedomíte? Teraz bude jednou z tých vecí i Vaše nové auto! Na Spark Vám 

stačí len 100 Sk*, na Aveo 4-dv. 120 Sk* a Lacetti  5-dv. môžete mať už od 150 Sk

denne*. Jednoducho, ak si kúpite Chevrolet  na lízing, Vaše výdavky ostanú 

neuveriteľne nízke. Získate úžasné auto a ani si nevšimnete, kedy ste ho splatili.

Za toľko môžete mať Chevrolet Aveo! 
Chevrolet modely teraz s prekvapujúco nízkymi lízingovými 

splátkami.

Chevrolet. Veľké plus.

* denná splátka lízingu pri financovaní                     na 60 mesiacov, bez poistenia, výška zálohy od 42%. 

Bližšie informácie u autorizovaného predajcu. 

Emisie CO
2
 (g/km): 153-175; Kombinovaná spotreba (l/100 km): 6,4-7,4

Zmrzlinový pohár stojí niekedy aj 120 korún.

FANCAR, s.r.o.
Trnavská cesta 51, 821 01 Bratislava

tel.: 02/436 41 212, 436 41 213

e-mail: predaj@fancar.sk

www.fancar.sk

Organizujete v Bratislave
kultúrne podujatie?
Dajte o ňom vedieť

všetkým Bratislavčanom?
kam@banoviny.sk
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Najviac si ceníme Vašu dôveru!
PREDAJ: 
1-izb., OV, Konventná, 42m2, 5/6p., výťah, tehla, balkón 2,6 mil. Sk
2-izb., OV, Tupého, 125m2, terasa, gar.státie, príz. 9,15 mil. Sk
2-izb., OV, Tupého, 82m2, terasa, holobyt, 4/4p. 6,6 mil. Sk
3-izb., OV, Francisciho, 80+50m2 terasa, lux., 5p., výťah 5,9 mil. Sk
3-izb., OV, L. Dérera, 3/12p., 66m2, log., pôv. 3,45 mil. Sk
3-izb., OV, Tupého, 127m2, terasa, 2-gar. miesta 8 mil. Sk
3,5-izb., OV, 29. augusta, 94m2, 2xlog., 2/4p., pôv., vl. kúrenie 6,8 mil. Sk
3,5-izb., OV, Jesenského, 80m2, 1/6p., výťah, tehla, loggia 4,9 mil. Sk
3,5-izb., OV, Živnostenská, 3p., výťah, 110m2, log.,zrek. dom 7,7 mil. Sk 
3,5-izb., OV, Zochova, 1/5p., 125m2,log., vl.kúr.,zrek.dom 8 mil. Sk
4-izb., DB, H. Meličkovej, 80m2, 1/8p., log. 2,9 mil. Sk
4-izb., OV, Royova, mez., 117m2, terasa, krb, 3/3p., garáž 6,9 mil. Sk
4-izb., OV, Gorkého, č. zrek., 130m2, 7p., výťah 9,8 mil. Sk
4-izb., OV, Bardošova, 92m2, 4/4p., log., upr. 4,2 mil. Sk
4-izb., OV, ICT-Vajnorská, 125m2, 2xlog., gar. státie, 1/5p. 9,9 mil. Sk
4-izb., OV, Americká, 4/5p., 116m2, tehla, zrek., vl. kúr. 6 mil. Sk
5-izb., OV, Tichá, 4p., 140+40m2 terasa, vl.kúr., krb, kom., park. 12 mil. Sk
RD - Pezinok, 364m2, ÚP=229m2, gar., nutná rek. 3,6 mil. Sk
RD - Tomášov, 5i, podpiv., 1066m2 poz., ÚP=384 m2 10,5 mil. Sk
RD - Limbach, 7i, podpiv., 10á poz., výhrad 12,9 mil. Sk
RD - Vinosady, 10á záhr. s jazierkom, 5i, bazén, sauna, garáž 10,5 mil. Sk
3 x RD Rača, 1 700m2 poz., vzor.domy, aj jednotlivo 23 mil. Sk
SP - Veľký Biel, 8500m2, VIS 1 200,- Sk/m2

PRENÁJOM:
3-izb., Klenová, novost., sam.vstup, 100m2, ter, záhr., zar./nez.20 000,- Sk/m.
3-izb., Palisády, 115m2, zar., zrek., lux. 1200,- EUR/m.+E
3-izb., Trnavská, 92+65m2 terasa, novost., zar., park. 29 000,- Sk/m.+E
4-izb., Partizánska, 86m2, zrek., zar., tichá lokalita 30 000,- Sk/m. 
4-izb., Rozvodná, 140+10m2 balkón, nov., zar., lux., park. 1200,- EUR/m.
RD Rača, 4i, kúrenie na tuhé palivo 15 000,- Sk/m.+E
RD Liptovská, 100m2, 4i+prísl., nez., 2xgar., na kanc. 37 000,- Sk/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

hot shot, Námestie SNP 2
Restaurant Michaela, Kyèerského 10

Prineste aj
Váš notebook alebo PDA

*

www.ihotspotzone.sk
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Bussines Pub, Zámocká 30

Krcma u Štricáka, Lazaretská 19

Corrida de Toros, Laurinská 7
APERITÍV BAR v Technopole, Kutlíkova 17

Pizza Pazza, Polus, Vajnorská 100/A
Long Benn, Polus, Vajnorská 100/A
Cafe Schloßberg, Mikulášska 8

so sebou na kávu

Vyskúšajte zadarmo aj tieto Wi-Fi hotspoty:

Navrhovateľ ASKO nábytok, s.r.o., Bratislava
predložil zámer 

ASKO NÁBYTOK - Zlaté piesky, 
novostavba predajne nábytku

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 14. 2.
do 6. 3. 2007 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Obvodné-
mu úradu životného prostredia v Bratislave, Karlo-
veská 2, 842 33 Bratislava 4 do 6. 3. 2007.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
4357/5, 4357/18 a 4357/31v lokalite na ulici Cesta na
Senec, k. ú. Bratislava Trnávka a MČ Bratislava - Ružinov,
územný obvod Bratislava II. Územie sa nachádza v priesto-
re hlavného dopravného vstupu do mesta Bratislava a je
dopravne ohraničené Cestou na Senec (v pokračovaní na
Vajnorskú a Rožňavskú cestu) a Studenou cestou. Nachá-
dza sa v dotykovej polohe s výrobnou zónou Východný prie-
mysel a v širšej dotykovej polohe prírodného štrkoviska
Zlaté piesky. 
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba predajne
nábytku ASKO, ktorá je nebytovou budovou. Povahou
patrí medzi veľkopriestorové obchodné centrá. Stavba sa
má funkčne skladať z dvoch častí - predajne nábytku,
bytových doplnkov, výstavnej plochy a prístupom pre
zákazníkov, a skladom vzoriek s príslušným zázemím.
Výstavná plocha je dvojpodlažná - časť prízemia a galé-
ria. Sklad je jednopodlažný, v jeho rámci sa má nachá-
dzať dvojpodlažná časť zázemia. Výstavná a predajná
plocha má mať celkovú rozlohu 5630 m2 a má byť
umiestnená v prízemí objektu ako aj vo vloženom
poschodí - galérii. Nevyhnutné administratívne zázemie
má byť umiestnené v rámci predajnej resp. výstavnej plo-
chy. Objekt má mať 45 vonkajších parkovacích stojísk (z
toho 5 pre imobilných) a 3 parkovacie státia pre zamest-
nancov.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 2007
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 12/2007

Navrhovateľ Geocomplex, a.s., Bratislava
predložil zámer

Median House, bytový dom,
119 bytových jednotiek

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 13. 2.
do 5. 3. 2007 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Obvodné-
mu úradu životného prostredia v Bratislave, Karlo-
veská 2, 842 33 Bratislava 4 do 5. 3. 2007.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
5337/4 a 5346 v lokalite na Geologickej ulici, k.ú. a MČ
Bratislava - Podunajské Biskupice, územný obvod Bratislava
II. Východnú časť územia ohraničuje Podunajská a z juhu
Geologická ulica. Objekt je umiestnený v tesnej blízkosti
existujúcich bytových domov a občianskej vybavenosti.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba bytového domu
s garážami, s dvomi podzemnými suterénmi, administratív-
nymi priestormi a občianskou vybavenosťou. V návrhu sa
uvažuje so zachovaním štvorpodlažnej budovy, ktorá sa
nachádza na pozemku a bude slúžiť na prechodné ubytova-
nie. Budova by bola nadstavaná o jedno podlažie. S ostat-
nou existujúcou výstavbou sa neuvažuje. Stavba po dokon-
čení má slúžiť ako polyfunkčný dom so 119 bytovými jednot-
kami. V 1. podzemnom podlaží (PP) majú byť situované par-
kovacie státia s celkovým počtom 81 stojísk, komory a tech-
nické miestnosti. V 2. PP má byť situovaných 71 parkovacích
stojísk s technickými miestnosťami. Na 1. nadzemnom pod-
laží (NP) majú byť situované vstupy (8 ks) do objektu. Na
tomto podlaží majú byť tiež umiestnené obchodné jednotky
a služby. Penzión - prechodné ubytovanie má byť situovaný v
severnej časti objektu. Na 2. až 8. NP v tejto časti majú byť
situované ubytovacie apartmány s celkovým počtom 14. Vo
východnom a západnom trakte na 2. až 8. NP je navrhova-
ných 119 bytových jednotiek. Na 2., 3. a 4. NP sú v sever-
nom trakte navrhované kancelárske priestory.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 2007
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 04/2009

INŠTALATÉRI NON STOP
NEODTEKÁ - umývadlo, WC, kanalizácia, rína?
PREČISTÍME - špirálou, tlakom. Zameriame
trasu kamerou, určíme stav, sfunkčníme
TEČIE - radiátor, čerpadlo, vodovod,
preteká WC, vytápa vás sused, výmena stúpačiek
OPRAVÍME - el. zásuvku, osvetlenie, inštaláciu

0905 234 615 � 4363 8184

Železničné

zastávky by

mestu pomohli
BRATISLAVA
Dopravný podnik by privítal obnove-
nie niektorých zrušených železničných
staníc a zastávok na území mesta. Exi-
stujú štúdie, ktoré podporujú lepšie
zapojenie železníc do systému hro-
madnej dopravy. 
V Bratislave kedysi zanikli mnohé želez-
ničné zastávky a ich obnovenie by pomoh-
lo zmierniť aj absenciu metra. Navyše
koľajová doprava je z hľadiska prepravy
cestujúcich bezproblémovejšia a rýchlejšia
ako preprava autobusmi a trolejbusmi,
ktoré sa často ocitnú v zápchach. 
Podľa Karola Kajdiho z DPB, a. s., sa
uvažovalo so zriadením stanice na
konečnej zastávky trolejbusov na Dol-
ných honoch, prípadne aj s prestupným
terminálom železnica, trolejbusy a auto-
busy MHD na miesto bývalej železničnej
zastávky Vrakuňa. Malo by to podľa
neho opodstatnenie aj vzhľadom na roz-
rastanie sa tejto mestskej časti smerom
na lokalitu Ráztočná. S ďalšou železnič-
nou stanicou sa uvažovalo neďaleko
konečnej zastávky električiek na konci
Ružinovskej ulice. Z tohto miesta by
mohli byť obsluhované aj nové obchod-
né centrá v okolí Galvaniho ulice. 
„Hovorilo sa aj o ďalších staniciach na
území mesta, napríklad v Devínskej
Novej Vsi na sídlisku či pri obchodnom
dome Tesco Lamač, ale aj na Račianskej
vetve v oblasti Peknej cesty,“ uviedol
Karol Kajdi. Podľa neho je budovanie
ďalších železničných staníc na území
mesta, s perspektívou zavedenia koľajo-
vej dopravy typu S-Bahn, ako má naprí-
klad Viedeň, jedným z cieľov Bratislav-
skej integrovanej dopravy. Dodal, že tieto
plány sa však nepohnú bez potrebnej legi-
slatívy, územného plánu, spôsobu finan-
covania či zabezpečenia vlakových sú-
prav. A nebude to zo dňa na deň. (rob)

BRATISLAVA
Predstava, že zavedenie meračov spo-
treby tepla, ktorými musia byť vybave-
né vykurovacie systémy už dva roky,
ušetrí ľuďom peniaze, sa ukázala
mylná.
Takmer všetci Bratislavčania platia za
viac tepla, ako spotrebujú, dokonca aj v
prípadoch, ak majú namerané merače
priamo na byt. Informoval o tom podpred-
seda Združenia spoločenstiev vlastníkov
bytov Miroslav Takáč. Dodávatelia totiž
nemienia niesť ťarchu strát a tie rozpočíta-
vajú na konečných spotrebiteľov. Preto
podľa M. Takáča nie sú v mnohých prípa-
doch namontované pomerné merače na
päte domu, hoci by podľa zákona mali
byť. Často sú od domu veľmi vzdialené,
údajne existujú prípady, kde sa meria pria-
mo vo výmenníkovej stanici, a všetky

energetické straty platí dom na konci
potrubia.
Združenie spoločenstiev vlastníkov však
nevidí chybu len v tom, že dodávatelia
tepla si takto chránia svoje záujmy. Aj v
samotných spoločenstvách, v mnohých z
nich totiž vlastníci nevedia nájsť spoločnú
reč a prijať opatrenia, ktoré by nadbytoč-
né platenie aspoň zmiernilo, ak nie odstrá-
nilo. 
Existuje možnosť tlačiť na dodávateľa,
aby namontoval merač na päte domu aj
súdne. Tá je však zdĺhavá a tiež si vyžadu-
je jednotný postoj vlastníkov. Jednotu by
bolo podľa M. Takáča lepšie využiť na to,
aby si samospráva zadovážila sama prí-
pojku s meračom. Hoci ide o pomerne
vysokú investíciu, úspory sú nemalé. Ak
by predstavovali len jeden gigajoul
mesačne na domácnosť, tak je to pre ňu

pri bratislavských cenách za teplo úspora
okolo desaťtisíc korún ročne na byt.
Existuje aj ďalší spôsob obrany, o jeho
použití však dodávatelia tepla počujú len
veľmi neradi. Je to odpojenie od diaľko-
vého dodávania a zriadenie vlastnej
domovej kotolne. Aj tento systém má
svoje nevýhody, ale na svojom vlastnom
prípade poukazuje Miroslav Takáč na
finančné rozdiely. Vlastná kotolňa produ-
kuje teplo po 480 korún za gigajoul. S
výnimkou Termmingu vo Vrakuni však
ostatní bratislavskí dodávatelia predávajú
teplo za sedemsto a viac korún bez DPH.
M. Takáč tiež odporúča skontrolovať si
kalkulácie dodávateľov, hoci už aj majú
schválenú cenu regulačným úradom. V
mnohých prípadoch odberateľ zistí, že v
kalkulácii bola chyba - samozrejme, v
neprospech odberateľa. (gub)

Bratislavčania stále platia za viac tepla,

ako vyžiari z ich bytových radiátorov

BRATISLAVA
Jedným z najrušivejších momentov
života v meste je všadeprítomný hluk.
Aj keď je zápas s ním komplikovaný,
sú isté normy, ktoré môžu občana
chrániť.
Tvrdí to aj Peter Rybár z Regionálneho
úradu verejného zdravotníctva v Brati-
slave, ktorý je aj riaditeľom Národného
referenčného centra pre hluk a vibrácie.
Podľa jeho slov je najmä v centre a star-
šej zástavbe problém v tom, že keď vzni-
kali dnešné ulice, nepredpokladalo sa s
toľkými zdrojmi hluku.
O ich pestrosti nás informujú sťažnosti
čitateľov. Napríklad citylighty s mobil-
nými plagátmi, ktoré pred voľbami v
centre v rozpore so zákonom povolila
inštalovať mestská časť Staré Mesto,
rušia obyvateľov najmä v nočných hodi-
nách hučaním elektromotora. V noci pri-
tom podľa P. Rybára norma pripúšťa
hluk z technických zariadení len do úrov-
ne 45 decibelov. „Aj keď vyjadrenie
hluku v decibeloch nie je lineárne, viete
si predstaviť, aká je norma prísna, keď
úroveň 40 dB je hluk, ktorý vydáva star-
ší počítač,“ ilustruje situáciu P. Rybár a

dodáva, že cez deň je povolená hladina o
5 decibelov vyššia.
Inou kategóriou je rušenie obyvateľov
zvukmi z cestnej a železničnej komuni-
kácie, na čo si v posledných dvoch
rokoch najviac sťažujú obyvatelia Lama-
ča. „Musia sa intenzívne brániť,“ hovorí
P. Rybár. „Pri stavbe novej alebo podstat-
nej rekonštrukcii starej dopravnej infra-
štruktúry je staviteľ povinný prijať také
opatrenia, aby vonkajšie aj vnútorné
zaťaženie obytných budov hlukom
neprekračovalo stanovené hodnoty.“ 
Podľa zákona o verejnom zdravotníctve
z roku 2006 musia už byť nové budovy
projektované a postavené tak, aby sa dali
dostatočne vetrať aj pri oknách zatvore-
ných pred hlukom. Staršie budovy však
chráni práve norma pre zdroje hluku a
ich prevádzkovateľov.
Platí to aj pre staviteľov. V poslednom
čase nás priam bombardujú sťažnosti na
hluk, ktorý spôsobujú stavitelia poly-
funkčného centra na rohu Moskovskej a
Strážnickej ulice. Občania protestujú
najmä proti tomu, že sa stavia aj cez
víkendy a sviatky, na čo norma odpove-
dá rigorózne nie.

Vonkajší hluk v aglomeráciách môže
pôsobiť od siedmej ráno do ôsmej večer.
Stavbári môžu robiť ešte v sobotu od
ôsmej do dvanástej, keď majú dokonca o
desať decibelov mäkší limit, ale cez
voľné dni už vonkoncom nie. Dokonca,
ak je zdrojov hluku niekoľko, znižuje sa
povolená hladina pre nich v závislosti od
počtu zdrojov hluku.
„Pokiaľ ide o sťažnosti obyvateľov,
ktorí, pochopiteľne, nemajú techniku na
meranie intenzity hluku, musia sa obrátiť
na regionálny úrad verejného zdravot-
níctva a príslušný stavebný úrad. Ich
povinnosťou je zistiť, či ide o porušenie
noriem a stavebný úrad potom musí také-
to konanie zamedziť,“ končí P. Rybár.
Podľa podnetov od našich čitateľov v
prípadoch s hlučnými citylightmi na
Gorkého ulici a stavebným hlukom na
Moskovskej ulici stavebný úrad mest-
skej časti Staré Mesto reagoval tým, aby
si občania úroveň hluku premerali sami.
Takýto postup možno kvalifikovať len
ako nedostatok kultúry i vďačnosti -
občan je totiž ten, z poplatkov koho a
daní žije verejná správa, teda aj stavebný
úrad. Gustav Bartovic

Pred hlukom sa bráni ťažko, ale dá sa to

STOLÁRSKE A TESÁRSKE
PRÁCE0905 345 052

Výroba, predaj a montáž tatranského profilu
Vyhotovenie chát, domčekov, altánkov, garáží, plotov, atď.
Výroba psích búd, viac ako 40 druhov www.psiebudy.sk
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PIATOK 23. februára
�9.00 a 12.00 - OliverTwist, divadelné pred-
stavenie, Teátro Wűstenrot, Trnavské mýto 1
� 18.00 - Tanec večerných vločiek, novú
básnickú zbierku predstaví Erik Ondrejička,
hudobný vstup Danka Homolová, Divadelný
klub Trezor, vchod z Nedbalovej ulice
� 19.00 - Divadlo bez domova: Oktagon,
divadelné predstavenie predajcov časopisu
Nota Bene, Štúdio 12, Jakubovo nám. 12
� 19.00 - Slovácky krúžek a Skaličané,
akcia BKIS, galasála na 1. poschodí Dopra-
stavu, Košická 52 

SOBOTA 24. februára
� 8.00 - 12.00 - Výmenné stretnutie zbera-
teľov modelov áut, železníc, lietadiel, lodí,
Stredisko kultúry Nové mesto, Vajnorská 21
� 13.00 - Majstrovstvá Slovenska dospe-
lých a juniorov, atletika, ŠH Elán
� 14.30 - Zvonček a Bambuľka, divadelné
predstavenie pre deti, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - T. Ciller: Červená čiapočka, roz-
právka pre deti, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta 10
� 16.00 - Aladinova zázračná lampa, kla-
sické bábkové predstavenie Divadla Ladisla-
va Stražana, DK Kramáre, Stromová 18
� 17.00 - Čaj o piatej, Stredisko kultúry
Nové mesto, Vajnorská 21 
�18.00 - Inter - Nitra, Extraliga basketbalis-
tov, ŠH Pasienky
� 18.00 - Slávia VM - Doprastav, Extraliga
volejbalistiek, ŠH Mladosť
� 19.00 - Drive (Cz) a Meantime (Sk),
česko-slovenský dvojkoncert, DK Lúky, Vig-
ľašská 1
� 19.00 - W. Kohlhaase a R. Zimmerová:
Štika k obědu, divadelné predstavenie Praž-
ského divadla, Teátro Wűstenrot, Trnavské
mýto 1
� 19.00 - S. Lavrík: Tichý dom, divadelné
predstavenie, Divadelný klub Trezor, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33

NEDEĽA 25. februára
� 9.00 - Viedeň: návšteva Múzea vosko-
vých figúr a prehliadka Historického mú-
zea na Karlovom námestí, bezplatná pre-
hliadka Historického múzea mesta Viedne na
Karlsplatzi, Múzea voskových figúr (6 eur),
odchod z parkoviska na Trnavskom mýte,
cena: 499 Sk, akcia BKIS
� 10.00 a 14.30 - Zvonček a Bambuľka,
divadelné predstavenie pre deti, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse: Na čo
máme zúbky?, predstavenie Teátra Wüsten-
rot pre deti, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - Nedeľné matiné, Matej Drlička
(klarinet), Ladislav Fančovič (klavír), pro-
gram: C. Saint-Saëns, Charles-Marie Widor,

C. Debussy, F. Poulenc, Mirbachov palác,
Františkánske námestie 11
� 13.00 - Majstrovstvá Slovenska dospe-
lých a juniorov, atletika,  ŠH Elán
� 14.00 - Inter - Bánovce, 1. liga hádzaná-
rok,  ŠH Pasienky
� 16 00 - Čudujme sa spolu, tvorivé dielne,
Bibiana, Panská 41
� 16.00 - H. Krejčí: Desperanduľa, bábko-
vá rozprávka, Dezorzovo Lútkové Divadlo,
a.ha Divadlo, Školská 14
�19.00 - Jazzové Jam-Session so skupinou
The Trio (Ondrej Krajňák, Tomáš Baroš -
kontrabas a Marian Ševčík - bicie), Hlava
XXII. Bazová 9
�19.00 - Marián Varga a Moyzesovo kvarte-
to, koncert, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
�19.00 - High life, brilantná muzikálová šou
plná humoru, tanca a hitov, Teátro Wűstenrot,
Trnavské mýto 1

PONDELOK 26. februára
�17.00 - Kreslo pre hosťa, stretnutie s Ade-
lou Gáborovou, herečkou Divadla A. Bagara
v Nitre, DK Kramáre, Stromová 18
� 19.00 - G. Puccini: Turandot, operné
predstavenie, Opera SND, Hviezdoslavovo
námestie
�19.00 - J. Godber: Dovolenka snov, diva-
delné predstavenie, Divadlo West, Kolárska 3 
� 19.00 - Z. Križková: Poslovia, anjelská
komédia, Divadlo a.ha, Školská 14
�19.00 - Urs Widmer: Top dogs, divadelné
predstavenie, Štúdio 12, Jakubovo nám. 12
� 19.00 - M. Varga a Moyzesovo kvarteto,
koncert, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10

UTOROK 27. februára
�14.00 - Play Andersen, program zložený z
dvoch rozprávok H. Ch. Andersena o cíno-
vom vojačikovi a cisárových nových šatách,
Bibiana, Panská 41
�19.00 - E. Rostand: Cyrano z Bergeracu,
v hlavnej úlohe divadelného predstavenia
Martin Huba, DPOH, Laurinská 24
� 19.00 - R. Polák: Kentauri, divadelné
predstavenie súčasného autora v réžii R. Polá-
ka, Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Aninietak divadlo, archetypálny
mýtus o Orfeovi a Eurydike v niekoľkých
posunoch, scénický koncept Daniela Heviera
„Orfedika“, Štúdio 12, Jakubovo nám. 12
� 19.00 - Don Quijote podľa Sancha, fla-
menco muzikál, Teátro Wüstenrot, Trnavské
mýto 1
� 19.00 - V. Klimáček: Dr. Gustáv Husák,

divadelné predstavenie, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10

STREDA 28. februára
�10.00 - Play Andersen, program zložený z
dvoch rozprávok H. Ch. Andersena o cíno-
vom vojačikovi a cisárových nových šatách,
Bibiana, Panská 41
� 19.00 - W. Shakespeare: Rómeo a Júlia,
divadelná klasika, Divadlo Astorka, Námestie
SNP 33 
� 19.00 - I. Blahút: Konkurz, divadelné
predstavenie Prešporského divadla, Štúdio 12,
Jakubovo nám. 12
�19.00 - Don Quijote podľa Sancha, muzi-
kál, Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - E. Albee: Koza alebo kto je Syl-
via?, divadelné predstavenie, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 19.00 - O. Wilde: Ideálny manžel, komé-
dia, DPOH, Laurinská 24

ŠTVRTOK 1. marca
� 10.00 - O psíčkovi a mačičke, divadelné
predstavenie pre deti, verejná generálka, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 
�19.00 - J. Nvota, Š. Ondrišová: Lipa spie-
va Lasicu, divadelné predstavenie s pesnič-
kami, Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - A. Strindberg: Slečna Júlia, Di-
vadlo Kaplnka, Galéria, Ventúrska 3
� 19.00 - Symfonbický cyklus A6, koncert
Slovenskej filharmónie, program: J. Filas -
L´ultimo cavaliere, D. Šostakovič - Koncert
pre husle a orchester č. 1 a mol op. 99, A.
Dvořák - Symfónia č. 8 G dur op. 88, Kon-
certná sieň Slovenskej filharmónie, Reduta,
Palackého 2
� 19.19 - Daniela Kapitáňová alebo detek-
tívna zápletka, rozhovor s autorkou detektív-
ky Nech to zostane v rodine!, Divadelný klub
Trezor, vchod z Nedbalovej ulice

PIATOK 2. marca
� 10.00 - O psíčkovi a mačičke, divadelné
predstavenie pre deti, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36 
� 10.00 a 19.00 - N. E. Baehr, L. Peerce:
Incident, verejná generálka a predpremiéra,
pre mládež od 14 rokov, Divadlo Ludus,
Malá sála PKO
�10.00 a 19.00 - P. Vogel: Desdemona, Hra
o vreckovke, verejná generálka a predpre-
miéra, účinkujú: Rebeka Poláková, Kristína
Tóthová, Danica Matúšová, réžia: Joanna
Zdrada - Biel, Divadlo a.ha, Školská 14
�19.00 - N. La Bute: Vykúpenie, divadelné
predstavenie, Malá scéna SND, Dostojevské-
ho rad 7 
� 19.00 - Symfonbický cyklus A6, koncert
Slovenskej filharmónie, Koncertná sieň Slo-
venskej filharmónie, Reduta, Palackého 2
�19.00 - J. Nvota, Š. Ondrišová: Lipa spie-
va Lasicu, divadelné predstavenie s pesnič-
kami, Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5

�19.00 - A. Vášová, D. Ursíny, J. Štrasser:
Neberte nám princeznú, Divadlo Nová
scéna, Živnostenská 1

SOBOTA 3. marca
� 14.30 - O psíčkovi a mačičke, divadelné
predstavenie pre deti, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36 
�19.00 - A. Vášová, D. Ursíny, J. Štrasser:
Neberte nám princeznú, Divadlo Nová
scéna, Živnostenská 1
�19.00 - P. Vogel: Desdemona, Hra o vrec-
kovke, premiéra, účinkujú: Rebeka Poláko-
vá, Kristína Tóthová, Danica Matúšová, ré-
žia: Joanna Zdrada - Biel, Divadlo a.ha, Škol-
ská 14
� 19.00 - F. Schiller: Úklady a láska, diva-
delné predstavenie, DPOH, Laurinská 24

NEDEĽA 4. marca
� 10.00 a 14.30 - O psíčkovi a mačičke, di-
vadelné predstavenie pre deti, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36 
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse: Zvedavý
sloník, predstavenie Teátra Wüstenrot pre
deti, reštaurácia Gullfoss,Čulenova 5
� 10.30 - Organový koncert pod Pyramí-
dou, účinkuje Kamila Kevická (SR), Veľké
koncertné štúdio Slovenského rozhlasu,
Mýtna 1
� 15.00 - R. Fedér, Z. Haasová: Ako Tóno
hľadal tóny, divadelné predstavenie pre deti,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5
�16.00 - Moje tajné labyrinty, tvorivé diel-
ne k výstave Cesta tam a zasa späť, Bibiana,
Panská 41
�19.00 - P. Vogel: Desdemona, Hra o vrec-
kovke, 2. premiéra, divadelné predstavenie,
Divadlo a.ha, Školská 14
�19.00 - G. Feydeau: Tak sa na mňa prile-
pila, divadelné predstavenie, DPOH, Lau-
rinská 24 
�19.00 - Jazzové Jam-Session so skupinou
The Trio (Ondrej Krajňák, Tomáš Baroš-
kontrabas a Marian Ševčík-bicie), Hlava
XXII., Bazová 9

VÝSTAVY
�Felipe Benemelis: Ľudia, obrazy súčasné-
ho kubánskeho umelca, Galéria BCPB, Vyso-
ká ul. 17, výstava potrvá do 19. marca
� Jan Nepomucký - svätec Strednej Euró-
py, Múzeum mesta Bratislavy, Primaciálne
nám. 3, výstava potrvá do 1. apríla
� Prvý polčas, výstava najlepších prác z pr-
vých piatich semestrov Ateliéru fotografie na
VŠVU, Galéria Medium, Hviezdoslavovo
námestie 18, výstava potrvá do 18. marca
� Výtvarné dimenzie drotárstva, Galéria
ÚĽUV, Obchodná ulica 64, výstava potrvá do
21. apríla

� viac podujatí Kam v Bratislave
na www.BratislavskeNoviny.sk
e-mail: kam@banoviny.sk

vyjdú opäť o týždeň
1. marca

Motor-Car Bratislava - Lamač
Hodonínska cesta 7, 841 03 Bratislava 
Tel.: 02/49 29 43 99 
Fax: 02/49 29 43 94

Motor-Car Bratislava - Petržalka
Panónska cesta 31, 851 04 Bratislava 
Tel.: 02/68 294 111 
Fax: 02/68 294 294

Motor-Car Bratislava - Zlaté piesky
Tuhovská 5, 831 07 Bratislava
Tel.: 02/49 29 44 44 - osobné vozidlá, 
Fax: 02/49 29 49 29 - osobné vozidlá, 
Tel.: 02/49 29 41 11 - nákl. a úžit. vozidlá 

E 6 rokov (do 160-tisíc km) servis v cene vozidla 2)

E Bezplatné zapožičanie náhradného vozidla 3)

E Záruka MOBILITY       E 24 hodinový servis 

E MercedesCard - systém výhod a zliav.     

Doprajte si viac pohody s osobnými a ľahkými úžitkovými vozidlami Mercedes-Benz: 

1) Možnosť predĺženia záruky o 12 mesiacov - maximálne 100 000 km alebo o 24 mesiacov - maximálne 120 000 km. 2) Ošetrenie a údržba vrátane práce a spotrebného materiálu na všetky osobné a ľahké 
úžitkové autá prihlásené na Slovensku. 3) Počas jednej pracovnej smeny, na požiadanie počas opravy vozidla v servise. V prípade dlhšieho času možnosť využitia výhodných sadzieb na zapožičanie.

www.mercedes-benz.sk, info@mercedes-benz.sk
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