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O problémoch

mesta možno

diskutovať

na internete
REDAKCIA
Čitatelia www.BratislavskeNoviny.sk
môžu odteraz otvárať vlastné diskusie
o problémoch mesta a života v ňom.
Umožní im to Bratislavské fórum, kde
môžu zatiaľ diskutovať v siedmych
Fórach  - o cestovaní v MHD, o zeleni
v meste, o výstavbe výškových budov,
o parkovaní, o doprave, o živote v
pešej zóne, o problémoch svojej ulice.
Diskusia v Bratislavskom fóre ako aj k
všetkým redakčným článkom je odteraz
podmienená registráciou. Tá zaručí
registrovaným čitateľom jedinečnosť
prezývky, pod ktorou sa budú zúčastňo-
vať diskusií. V prípade záujmu môžu
dostávať súkromné správy od iných
registrovaných čitateľov a majú možnosť
byť elektronickou poštou informovaní o
ďalších diskusných príspevkoch k vybra-
ným článkom a témam. 
Registrovaní čitatelia majú tiež možnosť
vybrať si oblasti, z ktorých chcú elektro-
nickou poštou dostávať prehľad aktualít
z predchádzajúceho dňa.
Registrácia čitateľa je jednoduchá a
zaberie iba chvíľu. Veríme, že tvoriaca sa
internetová komunita čitateľov Bratislav-
ských novín sa bude ďalej rozrastať a
www.BratislavskeNoviny.sk sa stane
platformou nielen pre diskusiu o každo-
denných problémoch Bratislavy, ale aj o
tom, ako zvýšiť kvalitu života v hlavnom
meste. Radoslav Števčík

Súťaž o budúcu

podobu Vydrice

pokračuje
STARÉ MESTO
Keďže päť medzinárodných architek-
tonických súťaží o projekty obnovenia
Vydrice sú anonymné, po prvom kole
ešte nie sú známe postupujúce tímy.
Po trojdňovom vyhodnocovaní, pri kto-
rom si členovia poroty preštudovali
návrhy, do druhého kola postupuje pod
šesťmiestnymi súťažnými kódmi 22 ano-
nymných zo 47 overených návrhov.
Vybrala ich odborná porota pod predsed-
níctvom známeho architekta Karola
Hoffmana. 
Porota v súvislosti s vypísaním 2. kola
súťaže zdôraznila, že sa hľadá pre každý
súťažný sektor návrh, ktorý bude pred-
stavovať kvalitný architektonický príspe-
vok dnešnej doby do územia bratislav-
ského Podhradia. V tejto súvislosti poro-
ta podčiarkuje aj niekoľko vybraných
požiadaviek obsiahnutých v súťažných
podkladoch a zároveň doplňuje súťažné
podklady dokumentmi, ktoré by mohli
viac pomôcť rozvinúť autorom ich návrh
vo väčšej podrobnosti. (gub)

Tento rok sa do

Týždňa mobility

zapojí aj mesto

Bratislava
BRATISLAVA
Takmer 1300 európskych miest vráta-
ne Bratislavy sa tento rok zapojí do
podujatia Týždeň mobility, ktorý bude
od 16. do 22. septembra. Jeho súčas-
ťou bude aj Deň bez áut, ktorý tento
rok pripadne na sobotu 22. septembra.
Trasa, ktorú prejdú autá v krajinách
Európskej únie, je až v polovici prípadov
kratšia než šesť kilometrov. Podiel
dopravy na ročnej spotrebe ropy pritom
dosahuje až 70 percent a automobilová
doprava je zodpovedná za takmer štvrti-
nu emisií oxidu uhličitého. Zmyslom
Týždňa mobility je upozorniť na negatív-
ne dosahy nekontrolovateľného nárastu
automobilizmu, ktoré permanentne poci-
ťuje aj mesto Bratislava, a podporiť alter-
natívne formy dopravy, napríklad cyklis-
tickú. 
„Deň bez áut poskytuje ľuďom priestor
na zamyslenie sa nad tým, na čo naozaj
slúžia ulice v našich mestách,“ povedal
nám predseda občianskeho združenia
BicyBa Patrik Martin. „Mali by byť ulice
navrhnuté tak, aby sa zmaximalizovala
motoristická doprava, alebo by mali byť
spoločenskými priestormi, v ktorých sa
ľudia môžu stretávať, nakupovať, veno-
vať sa športovým alebo iným aktivitám?,
pýta sa P. Martin.
Deň bez áut je tiež príležitosťou na
zmenu najmä pre tých ľudí, ktorí denne
používajú na presun automobil. „Použi-
tím iného dopravného prostriedku sa
môžu pripojiť k obyvateľom z viac ako
tisíc miest z celej Európy, ktorí na svoju
prepravu v tento deň použijú prostriedky
mestskej hromadnej dopravy, bicykel
alebo vlastné nohy. Oceňujeme, že tento
rok Bratislava zodpovednejšie pristúpila
k tejto kampani Európskej komisie.
Podujatie Deň bez áut bude mať osveto-
vo-kultúrny charakter, na svoje si prídu
aj cyklisti,“ uviedol P. Martin 
Uplynulé tri až štyri roky možno podľa P.
Martina charakterizovať ako dobrý roz-
beh rozvoja cyklistickej dopravy v Brati-
slave, ale na viditeľnejšie zmeny to, žiaľ,
nestačí. „Problémom ostáva stále to, že
mesto nevyčleňuje na výstavbu cyklotrás
dostatočné finančné prostriedky - zrejme
to nepovažuje za dosť dôležité,“ povedal
nám. „Poslanci mnohých európskych
miest pochopili, že rozvíjanie nemotoris-
tických dopráv je pre mesto podstatne
ekonomickejšie ako rozvoj automobiliz-
mu,“
Ako dodal P. Martin, prednostne by sa
mali budovať úseky, ktoré môžu najvý-
raznejšie pomôcť ľuďom v doprave, teda
v centre mesta a na rovinatých spojni-
ciach centra a sídlisk vo vzdialenosti do
šiestich kilometrov. V Bratislave sa to
týka najmä Petržalky, Ružinova a Karlo-
vej Vsi. Juraj Handzo

Kritická situácia je aj na chodníkoch v okolí Metropolu na Špitálskej a Mickiewiczovej ulici. FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Zakázanému parkovaniu na chodní-
koch nevenuje mestská polícia zrejme
dostatočnú pozornosť. Najvypuklejší je
tento problém v centre mesta, kde
denne beztrestne parkujú vodiči na
miestach určených pre chodcov.  
Chodníky pre chodcov sú najmä v centrál-
nej časti mesta dennodenne doslova pre-
plnené parkujúcimi autami. Mnohí vodiči,
mýliac si ich zrejme s parkoviskom,
obmedzujú v pohybe bežných chodcov a
neraz ich vystavia aj ohrozeniu, pretože
kvôli autám musia ísť po komunikácii.
Najhoršie sú na tom mamičky s kočíkmi,
invalidi-vozičkári. Okrem toho takéto
autá obmedzujú neraz zásobovanie, prí-
stup záchrannej služby či hasičov. Mest-
ská polícia napriek kritike z nečinnosti

neustále trvá na tom, že nedisciplinova-
ných vodičov odťahuje. Podľa ich hovor-
cu Petra Plevu minulý týždeň bolo v rámci
mesta odtiahnutých 140 áut. No vyprázd-
nené miesta vzápätí podľa neho, napríklad
na Štefánikovej, obsadia ďalšie a ďalšie
vozidlá. My sme sa veľakrát osobne pre-
svedčili, že mestskí policajti odťahujú
autá z miest, kde chodcom neprekážajú,
ale stoja napríklad na vyšrafovanom páse.
Na rozporuplnú legislatívu poukazuje ve-
liteľ Mestskej polície v Starom Meste
Jozef Hitka. Podľa neho predpisy im
neumožňujú mimo zóny kontrolovaného
parkovania riešiť chodníky. Napríklad na
Palisádach nemôžu podľa neho mestskí
policajti založiť autám stojacim na chod-
níku papuču. 
Podľa neho je rozpor aj v zákone o pre-

mávke na pozemných komunikáciách.
Ten hovorí o tom, že za určitých okolnos-
tí sa na chodníku stáť môže. Na inom
mieste je však uvedené, že chodník je
určený len pre chodcov, pokiaľ to nie je
určené dopravným značením inak.
„Novela zákona by mala túto anomáliu
odstrániť s tým, že chodník bude jedno-
značne určený len pre chodcov,“ uviedol
J. Hitka. Konštatoval, že v paragrafe 24 je
formulácia „voľný pohyb chodcov“ príliš
vágna. „Aj preto, pokiaľ nie je ten chod-
ník zabraný celý, tak do odťahovania naši
policajti nejdú,“ uviedol J. Hitka.
Prax v meste ukazuje, že odťahované sú
neraz aj autá, ktoré výrazne neprekážajú.
Naopak drahé a luxusné vozidlá a autá
doslova brániace chodcom v pohybe
zostávajú neraz nepovšimnuté. (rob)

Státie na chodníkoch si polícia nevšíma

Na Deň bez áut bude zatvorený Starý most
O tom, čo sa pripravuje v rámci akcie
Deň bez áut a súvisiacich podujatí v
Bratislave, sme sa pozhovárali s ria-
diteľkou sekcie dopravy a cestného
hospodárstva magistrátu Bratislavy
Tatianou KRATOCHVÍLOVOU.
- Európsky týždeň mobility a Európsky
deň bez áut sa bude tento rok v Európe
konať už šiesty raz. Témou tohtoročné-
ho dňa bez áut sú Ulice pre ľudí. Cie-
ľom je spopularizovať alternatívne
druhy dopravy počnúc pešou, cyklistic-
kou a končiac mestskou hromadnou
dopravou. Upútať ľudí s témou deň bez
áut jedenkrát v roku oproti reklamnému
priestoru, v ktorom nás výrobcovia áut
presviedčajú o opaku, je úloha veľmi
náročná.
Čo konkrétne pripravuje magistrát
pri príležitosti Dňa bez áut? 

- Magistrát pripravuje Deň bez áut,
ktorý pripadá na sobotu 22. septembra,
v spolupráci s Krajským dopravným
inšpektorátom, dopravným podnikom,
Bratislavskou integrovanou dopravou,
Bicybou a občianskym združením
imhd. S ďalšími združeniami ešte roku-
jeme. Základnou akciou bude uzavretie
Starého mosta pre individuálnu dopra-
vu, v tento deň bude po ňom jazdiť len
MHD a cyklisti. Mestská hromadná
doprava bude 22. septembra premávať
zadarmo, sprievodnými akciami bude
cyklojazda, koncerty, priestor bude na
diskusie o doprave so zástupcami uspo-
riadateľských organizácií. Ďalej mesto
pripravuje projekt zvýraznenia priecho-

dov pre chodcov špeciálnym osvetlením
z dôvodu zvýšenia bezpečnosti cestnej
premávky.
Posilní dopravný podnik na tento deň
linky mestskej hromadnej dopravy?
- Tento rok pripadá Deň bez áut na sobo-
tu, teda deň, keď nie je nápor na MHD
taký veľký ako počas pracovných dní. O
posilnení MHD neuvažujeme.
Ako podporuje bratislavský magistrát
alternatívne druhy dopravy?
- Alternatívu tu máme v mestskej hro-
madnej doprave. Uvediem čísla. Doprav-
ný podnik prevádzkuje na území Brati-
slavy 106 liniek v dĺžke 2306 kilometrov.
V Bratislave je 1208 zastávok mestskej
hromadnej dopravy. Mesto bude naďalej
hľadať zdroje na to, aby sa zvyšovala
kvalita cestovania.

Zhováral sa Juraj Handzo
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Ak sa nám to 
vydarí, budem 
len smutnejší
Buďme úprimní - kontinentálny deň bez
áut má viac symbolický a výchovný
význam než vplyv na otepľovanie. Alebo
na správanie vodičov a politikov.
Vlaňajšok, aj keď sa do toho nestúpilo
plnou parou, ukázal, že idea môže zabrať
a akcia sa vydariť. Tento rok Bratislava
pristupuje k 22. septembru značne razant-
nejšie, ale obávam sa, že to bude ako kvet
kaktusu - večer sa rozvinie, aby prilákal
vôňou a ráno je znavený a povädnutý ako
motorista bez svojho auta.
Lebo aj u nás má Deň bez môjho auta
význam viac symbolický a výchovný a z
toho sa dá mnohé vyrátať. Symbolický
(ale aj výchovný) napríklad v tom, že autá
nechajú doma tí, čo majú najnižšiu spotre-
bu, a teda najmenej zaťažujú ovzdušie.
Symbolický vo verejnej doprave, že teda
totiž dopravný podnik bude žiadať za služ-
by toľko, čo sú hodné (potom ľudia cestu-
jú verejnou dopravou), teda v Bratislave
nič, ale potrvá to len jeden deň.
O výchovnom vonkoncom pochybujem a
je mi strašne smiešne pri predstave, že po
našom meste sa bude jazdiť päťdesiatkou
a podľa predpisov. Nebolo by mi to smieš-
ne, keby mi kamarát nepovedal: „Idem ti
takto do roboty, keď tu zrazu obmedzenie
rýchlosti. A za mnou sa rúti sedmičkový
bavorák. Reku, teraz ma obloží. Ale on
išiel pekne za mnou a spravil ma až keď sa
päťdesiatka skončila.“ Vyratúvaní a šta-
tistík máme dosť, ale aj bez nich je jasné,
že jednorazovka sa organizuje inak než
systém, a ak bude deň bez automobilu
úspešný, zostanem len smutnejší, pretože
neuralgické body na smrť chorej brati-
slavskej dopravy sa ešte ako-tak dajú pre-
tiahnuť na agóniu, ale jeden deň bez áut
jej problémy nevyrieši. Bratislava potre-
buje novú dopravu.
Exhaláty, ktorými Bratislava atakuje ozó-
novú vrstvu, sú v celosvetovom kontexte
zanedbateľné. Neporiadok, darebáctvo,
chrapúnske spôsoby, protekcie, policajné
terorizovanie bezradných a ochrana vši-
vákov, bezohľadnosť, bezkoncepčnosť
zodpovedných a všetko ostatné však bez-
prostredne postihuje duševný i fyzický
život každého, kto tu žije. Tým deň bez
auta neveľmi pomôže. Gustav Bartovic

Vlastnú drzosť

exportujeme
BRATISLAVA
O tom, že ľudská drzosť a neslušnosť
nepozná hraníc, tentoraz doslova,
svedčí prípad majiteľky auta s brati-
slavskou štátnou poznávacou značkou
BA-169 MO.
Auto odfotil občan Chorvátska vo chvíli,
keď ho majiteľka ručne umývala priamo
pod verejnými sprchami na pláži.
Podnet nám poslala čitateľka Sylvia
Jašíčková, ktorá poukazuje na to, že aro-
ganciu, drzosť a vandalstvo exportujú
niektorí spoluobčania aj za hranice, v
tomto prípade k „slovenskému moru“. „A
zároveň robia dobré meno pre Slovensko,
ako aj pre jej hlavné mesto,“ píše. 
Fotografia ženy drhnúcej bratislavské au-
to pod verejnými sprchami na morskej
pláži sa dostala aj na stránky chorvátskych
novín. Fotografiu s titulkom „ Slovakinja
istuširala automobil“ zaslal Alfred Škor-
janc zo  Záhrebu, ktorý dovolenkoval 26.
augusta v letovisku Bošane. (brn)

Foto na www.BratislavskeNoviny.sk

V septembri

budú hodové

slávnosti
BRATISLAVA
V septembri sa bude hodovať v nie-
koľkých mestských častiach Bratisla-
vy, vo Vajnoroch, v Dúbravke, ale aj v
Ružinove. Tradičné vinobranie, o kto-
rom sme už písali, čaká na priaznivcov
dobrého vína v Rači. 

~     ~     ~
VAJNORY: Bohatý kultúrny program
bude sprevádzať Vajnorské hody, ktoré
sa budú konať 15. septembra vo Vajno-
roch. Jeho súčasťou bude aj podpis doho-
dy o spolupráci tejto mestskej časti s
rakúskou prihraničnou obcou Wolfstahl.
Predpoludním počas svätej omše, ktorá
sa začína o 10. hodine v Parku Pod lipa-
mi, i po jej skončení bude účinkovať spe-
vácky zbor Jána Pavla II., ktorý po svätej
omši uvedie koncert piesní zo svojho CD
Ozveny Tatier. V popoludňajšom progra-
me, ktorý sa začína o 15. hodine, vystú-
pia v parku Pod lipami detské súbory
Juríček a Prvosienka so svojimi tančekmi
a piesňami, po nich príde na rad Vajnor-
ský folklórny súbor so svojím oberačko-
vým pásmom. Ako hosť príde a vystúpi
dychový súbor Musikverrein Wolfstahl
Stadtkapele Hainburg z Rakúska. Na tra-
dičnej hodovej zábave budú do tanca a
na počúvanie hrať Vajnorská dychovka a
Veselá muzika zo Stupavy. 

~     ~     ~
DÚBRAVKA: Tradičné Dúbravské
hody sa začínajú v piatok 21. septembra
a trvajú až do nedele 23. septembra.
V piatok sa uskutoční hodový turnaj a
pred domom kultúry zahrá dychová
hudba Záhorienka. Sobota predpoludním
sa ponesie v športovom súťaživom
duchu. Zaujímavé bude aj meranie síl vo
varení hodového guláša „O dúbravskú
zlatú varešku“. Popoludňajší kultúrny
program ukončí hodová veselica a hudba
v štýle country. V nedeľu si zmerajú sily
miestni futbalisti, zahrá Jožka Černý, ale
aj dychovka Bojané. 

~     ~     ~
RUŽINOV: Na konci mesiaca, 29. - 30.
septembra, budú hodovať Ružinovčania,
ktorých čaká skvelý program aj v podobe
vystúpení spevákov Zuzany Smatanovej,
Sisy Sklovskej, bratov Nedvědovcov,
Jožka Černého s cimbalovkou a iných. 
Program hodov sa začína v sobotu 29.
septembra o deviatej hodine a je roz-
miestnený do niekoľkých známych loka-
lít - do Areálu radosť na Štrkovecké jaze-
ro, ale aj na Drieňovú a Pivonkovú ulicu.
Sobota predpoludním je venovaná najmä
športovým aktivitám a súťažiam. Pri tejto
príležitosti oficiálne otvoria aj viacúčelo-
vé ihrisko v areáli Základnej školy na
Drieňovej ulici. Kultúrny program vyplní
4. ročník folklórneho festivalu Folkfest
Ružinov 2007, ale aj vystúpenia umelcov
v retro štýle pre strednú a staršiu generá-
ciu. V nedeľu budú spievať vyššie spo-
menutí speváci, na svoje si prídu aj deti.
Po večernom ohňostroji hody ukončí
bratská hudobná dvojica Jan a František
Nedvědovci so skupinami. (rob, juh)

BRATISLAVA
Deň bez áut je podujatím, ktoré je prí-
ležitosťou na zamyslenie, ako pomôcť
vyriešiť čoraz neúnosnejšiu situáciu na
cestách spôsobenú nekontrolovateľ-
ným rozvojom automobilizmu. Jednou
z alternatív je cyklistická doprava.
Podľa najnovších dostupných údajov je
na území mesta Bratislavy v súčasnosti
vybudovaných dovedna 85,2 kilometra
hlavných cyklistických trás. Prevažnú
väčšinu z toho - 67,2 kilometra - predsta-
vujú tranzitné a regionálne trasy. Dunaj-
ská cyklistická cesta meria 34,9 kilomet-
ra, z toho pravá strana 23,2 kilometra a
ľavá 11,7 kilometra.
Bratislavský úsek moravskej cyklistickej
cesty, ktorá na území mesta vedie z
Devínskej Novej Vsi cez Devín na Ná-
brežie gen. L. Svobodu a končí sa pod
Novým mostom,, meria 11,5 kilometra.
Vybudovaný je aj krátky, ani nie kilome-

trový úsek Vajnorskej cesty, ktorá by
mala v budúcnosti spájať Dostojevského
rad s Vajnorskou ulicou. Karpatská
cyklistická cesta zahŕňa úseky v Mlyn-
skej doline a na území Bratislavského
lesoparku a celkove meria 15,4 kilometra.
K týmto trasám možno pripočítať ešte
11,3-kilometrovú Záhorskú cyklomagi-
strálu, ktorá je v správe Slovenského
cykloklubu.
Okrem toho je v meste 22,5 kilometra
hlavných mestských trás - patrí medzi ne
napríklad Račianska radiála, Ružinovská
radiála, trasa popri Malom Dunaji.
Dúbravská radiála či trasa popri Chorvát-
skom ramene. Ďalšie, vedľajšie cyklistic-
ké trasy vybudovali mestské časti, najviac
(18) ich je v Petržalke. 
V roku 2001 prešla správa a údržba hlav-
ných trás pod správu mestskej organizá-
cie Správa telovýchovných a rekreačných
zariadení (STaRZ). Jednotlivé trasy boli v

roku 2005 prevzaté spolu s ďalšími trasa-
mi navrhnutými občianskym združením
BicyBa do návrhu územného plánu mesta
Bratislavy. Hlavné mesto Bratislava zara-
dilo budovanie cyklotrás do svojho pro-
gramu priorít a rozvoja na roky 2004-
2006. V rámci neho bolo na cyklotrasy
vyčlenených 16,2 mil. korún. Podľa úda-
jov občianskeho združenia BicyBa tvori-
la cyklistická doprava v roku 2006 1,6
percenta objemu dopravy na území mesta
Bratislava.
Budovanie cyklotrás v Bratislave napre-
duje pomaly, pretože sa na ne nevyčleňu-
je dostatok finančných prostriedkov. V
porovnaní s investíciami do iných foriem
dopravy sú trasy pre cyklistov na okraji
záujmu.
Na mape sú červenou farbou znázornené
existujúce cyklistické trasy, oranžovou
navrhované trasy. (juh)

MAPA - STaRZ

Cyklistické trasy v meste pribúdajú, ale

pomaly, nie je na ne dostatok financií

Denne
nové správy

o živote
v meste aj 

na internete
www.BratislavskeNoviny.sk

NOVÉ MESTO 
Mestské lesy chcú, aby zákaz jazdy
cyklistov na Partizánskej lúke a v jej
okolí mal záväzný charakter. Tabule,
ktoré tam v súčasnosti sú, majú len
povahu odporúčania. Mnohí cyklisti
však pokyn na zostúpenie z bicykla
ignorujú. 
Lokalita Partizánskej lúky a chodníky pri
potoku Vydrica vedúceho až po Rotundu
pri Železnej studienke nie sú určené na
jazdu bicyklom. Cyklisti môžu na tomto
území využívať obnovenú a pohodlnú
Cestu mládeže. Mnohí to aj robia, no tí
menej necitliví a nedisciplinovaní cyklis-
ti často ohrozujú chodcov, ale najmä
rodiny s deťmi. 
Podľa riaditeľa Mestských lesov Vladi-
míra Kutku informačné tabule zatiaľ
nemajú oporu v zákone. Nebezpečenstvo

hrozí najmä na Kysuckej ceste, kde sú
detské ihriská. „Pracujeme na tom, aby
to bolo potom aj legislatívne vymáhateľ-
né,“ uviedol V. Kutka. V súčasnosti
nemôžu proti cyklistom zasiahnuť ani
mestskí policajti. V prípade zákazu by sa
ponechala možnosť, aby cyklisti mohli
bicykel tlačiť. 
„Ľudí to štve, že sa tam premávajú na
tých bicykloch, ide predsa len o park,“
uviedol riaditeľ. Ak by tam však cyklis-
ti jazdili normálne a disciplinovane,
nebol by to podľa neho až taký problém.
„Dlho sme zvažovali, či tam dať zákaz,
alebo nie, pretože by platil pre všetkých.
No aby tam niekto sankcionoval 10-roč-
ného chlapca, ktorý sa tam učí bicyklo-
vať, tak to sme nechceli,“ povedal V.
Kutka. Práve preto to zostalo na báze
dobrovoľnosti, no, žiaľ, nemá to želaný

efekt a ľudia odporúčania podľa neho
neberú vážne. 
Chodníky na Partizánskej lúke a v jej
okolí sú zväčša projektované ako pre-
chádzkové, teda určené pre peších. Na
Železnej studienke nedávno pribudli aj
dve nové železné rampy, ktoré majú brá-
niť vodičom jazdiť cez Partizánsku lúku
a popri jazerách. Jednu osadili pri Klepá-
či, pretože sa stávalo, že vodiči nerešpek-
tovali zákaz vjazdu a práve tu vchádzali
autom na Kysuckú cestu, ktorá vedie
popri jazerách až pod Červený most. Pod
týmto mostom je druhá rampa namonto-
vaná aj kvôli rybárom, ktorí sa odtiaľto
pokúšali vojsť k jazerám, jazdili po hrá-
dzach a parkovali na asfaltovej ceste pod
svahom. Železné rampy sú konštruované
tak, aby cez ne mohli pohodlne prejsť
chodci. (rob)

Mestské lesy podporujú legalizáciu

zákazu bicyklovania na Partizánskej lúke
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Kauza sporných 

citylightov stále

nie je uzavretá
STARÉ MESTO
Už takmer desať mesiacov sa ťahá
kauza niekoľkých desiatok reklam-
ných zariadení, tzv. citylightov, ktoré v
centre mesta rozmiestnila spoločnosť
Akzent Media, o ich osude sa stále
nerozhodlo.
Stavebný úrad mestskej časti Bratislava
- Staré Mesto 23. augusta 2006 vydal
stavebné povolenie, ktoré tejto spoloč-
nosti umožnilo rozmiestnenie cityligh-
tov, a to bez súhlasu vlastníka pozem-
kov, ktorým je mesto Bratislava. Ako
nám povedala hovorkyňa staromestské-
ho miestneho úradu Alena Kopřivová,
stavebný úrad vydal stavebné povolenie
vzhľadom na to, že spoločnosť Akzent
Media získala nájomnú zmluvu na
pozemky, na ktoré následne umiestnila
citylighty. „Pozemky jej prenajala
mestská časť Bratislava - Staré Mesto
zastúpená vtedajším starostom Petrom
Čiernikom,“ konštatovala.
„Stavebný úrad konal v dobrej viere,
hlavné mesto však následne toto staveb-
né povolenie napadlo. Požiadalo o obno-
vu konania s tým, že chce byť jeho účast-
níkom. Obnovené stavebné konanie bolo
povolené a v súčasnosti je prerušené.
Stavebný úrad požiadal Akzent Mediu,
aby predložila súhlas hlavného mesta na
umiestnenie citylightov. Zatiaľ trvá leho-
ta, dokedy je Akzent Media povinná to
spraviť.“
Stavebný úrad mestskej časti Staré
Mesto vyzval spoločnosť Akzent Media
na predloženie súhlasu hlavného mesta
9. júla 2007, 60-dňová lehota, v rámci
ktorej má firma požadovaný súhlas pred-
ložiť, vyprší práve v týchto dňoch. Ak
spoločnosť súhlasné stanovisko nezíska,
je pravdepodobné, že bude nasledovať
nariadenie, aby boli inkriminované city-
lighty odstránené. (juh) 

MHD na Dlhých

dieloch kríva
KARLOVA VES
Na často preplnené a aj kaziace sa auto-
busy TAM sa sťažujú cestujúci karlo-
veského sídliska Dlhé diely. Okrem
autobusovej linky číslo 32 premáva na
tomto sídlisku aj šesť duobusov - trolej-
busov s pomocným naftovým moto-
rom.
Situácia v mestskej hromadnej doprave
na Dlhých dieloch nie je ideálna, ale ani
kritická. Tvrdí to Dopravný podnik Bra-
tislava. Cestujúca verejnosť je napriek
tomu nespokojná, a to najmä počas kri-
tickej dopravnej špičky. Vtedy sú trolej-
busy číslo 33 a autobusové linky 32
doslova preplnené ľuďmi vracajúcimi sa
na toto približne 15-tisícové sídlisko.
Niektoré nabité autobusy sa v kopcovi-
tom teréne pohybujú malátne a ťažko-
pádne. Nedávno jednému z autobusov
TAM odpadlo krídlo dverí. Našťastie sa
nikomu nič nestalo. 
Predseda predstavenstva dopravného
podniku Branislav Zahradník nesúhlasí s
paušálnym hodnotením autobusov TAM
na linke 32 ako malých, preplnených a
poruchových... „Samozrejme optimál-
nym riešením by malo byť nasadenie
výlučne trolejbusovej dopravy v kopco-
vitom teréne Dlhých dielov, vrátane
linky číslo 32. Na to je však potrebné
spojenie trolejového vedenia medzi
Dlhými dielmi a ostatnou časťou mesta,
najbližšie asi k úseku Hroboňova -
Patrónka,“ tvrdí B. Zahradník. Prvým
krokom je podľa neho vytvorenie kruho-
vej trolejbusovej trate pri Riviére, čoby
umožnilo nasadenie klasických trolejbu-
sov. Prepravca si podľa neho v týchto
dňoch objednal projekt pre stavebné
povolenie na túto stavbu. „Komplikáciou
sa ukazuje pripravovaná výstavba pre-
dajne Lidl na Karloveskej ulici a nevy-
hnutnosť posunu cca 20 stĺpov s trolejo-
vým vedením,“ uviedol. Nová kruhová
trať by mohla byť realitou v prvých
mesiacoch budúceho roka. 
Novinkou na linke číslo 33 bude zmena
nástupišťa, ktoré bude v smere na Dlhé
diely. Namiesto na Molecovej, bude už
na Karloveskej ulici. Má sa tým uľahčiť
komplikované prestupovanie z elektri-
čiek cez dve frekventované komuniká-
cie. „Tým sa okrem väčšej bezpečnosti
chodcov zabezpečí aj vyššia priepust-
nosť križovatky Karloveská - Moleco-
va,“ uviedol B. Zahradaník. Dodal, že
prepravca plánuje aj zmenu jazdných
pruhov na Molecovej tak, aby tri pruhy
smerovali z Dlhých dielov - z toho jeden
ako tzv. BUS-pruh. (rob)

Sochu generála Štefánika na Pribinovej

doplní socha leva spred národného múzea
BRATISLAVA
Socha Milana Rastislava Štefánika,
doplnená o sochu leva, v súčasnosti
stojí pred budovou Slovenského národ-
ného múzea na Vajanského nábreží, by
spolu mali stáť na začiatku Pribinovej
ulice.
Na území medzi Pribinovou ulicou a
Dunajom od budovy ministerstva vnútra
až po Zimný prístav stavia developerská
spoločnosť Ballymore Properties novú
mestskú štvrť Eurovea. V rámci jej
výstavby sa Pribinova ulica premení na
mestský bulvár, na začiatku ktorého by
malo stáť spomenuté súsošie. O jeho
mieste sa viedli diskusie, zvažovalo sa
jeho umiestnenie pred novou budovou
Slovenského národného divadla, prípad-
ne na opačnom konci budúceho nového
centrálneho námestia, ktoré vznikne v
priestore medzi SND a riekou Dunaj.
Podľa najnovších informácií však s naj-
väčšou pravdepodobnosťou toto výrazné
výtvarné dielo spočinie na vstupe do Pri-
binovej ulice.

Dokončené by malo byť k 4. máju 2009,
teda k dátumu, keď si verejnosť bude pri-
pomínať 90. výročie úmrtia generála Šte-
fánika. 
Znovupostavenie sochy generála Štefáni-
ka iniciovala Nadácia M. R. Štefánika v
roku 1993. K začiatku uskutočňovania
tejto myšlienky sa pristúpilo až po nástu-
pe Andreja Ďurkovského na post primá-
tora Bratislavy, ktorý iniciatívu zahrnul
do priorít mesta na roky 2004 - 2006. Ešte
4. mája 2004 bol položený základný
kameň budúceho pamätníka v zóne Pribi-
nova (dnes projekt Eurovea). 
Vzorom na opätovné vytvorenie sochy
generála Štefánika je dielo Bohumila
Kafku, ktoré sa nachádza v Prahe na
Petříne a jeho vyhotovená lukoprénová
forma bola v roku 2005 prevezená do
Bratislavy. V ateliéroch Katedry reštauro-
vania Vysokej školy výtvarnej v Bratisla-
ve bola vytvorená sadrová socha, vysoká
248 cm. V septembri 2006 sa začali práce
na soche vysokej 7,4 metra, ktoré podpo-
ril Doprastav, keď poskytol priestory, ako

aj materiálnu a finančnú pomoc. 
Nadácia M. R. Štefánika ako investor
diela vypísal v auguste 2006 výberové
konanie na odlievanie sochy do bronzu.
Súťaž vyhrala spoločnosť DSB EURO
Blansko. Náklady na prípravu odliatku
predstavujú sumu 8,27 milióna korún.
Celkové náklady na postavenie nového
pamätníka vrátane projektovej dokumen-
tácie, výstavby podstavca, pylónov a po-
dobne až po demontáž a opätovnú montáž
sochy leva, ktorý stojí na Vajanského
nábreží pred budovou Slovenského
národného múzea, predstavujú 31 milió-
nov korún. Mesto Bratislava sa podieľa
sumou 5,4 milióna korún.
Štefánikov pamätník pôvodne odhalili na
terajšom Námestí Ľ. Štúra v roku 1938.
Už v roku 1939 museli demontovať z
pylóna, ktorý stál za chrbtom Štefánika,
sochu leva, pretože prekážala Adolfovi
Hitlerovi. V roku 1944 odstránili aj pylón
a pravdepodobne v roku  1952 bola zlik-
vidovaná aj socha. (juh)

VIZUALIZÁCIA - ReSpect

BRATISLAVA
Na nedávny článok o osádzaní big-
boardov bez stavebného povolenia spo-
ločnosťou Akzent Media (BN 27/2007)
reagovala spoločnosť stanoviskom, v
ktorom obvinila úrady z porušovania
zákona (BN 28/2008). Tie to odmietajú. 
Prvý prípad sa týka nelegálnych bigboar-
dov v lokalite Einsteinova - Prístavný
most. Akzent Media argumentovala aj
tým, že už takmer rok platí nájomné Petr-
žalke za pozemok, ale konanie o jej
reklamných zariadeniach nebolo doteraz
právoplatne ukončené. Naopak druhý
nájomca povolenie na stavbu zariadení
dostal. Spoločnosť sa domnieva, že išlo o
nezákonný postup stavebného úradu. 
Podľa hovorcu petržalskej samosprávy
Ľubomíra Andrassyho miestny úrad
odmieta konštatovania predstaviteľov
spoločnosti Akzent Media, ktorými sa
snažia vytvoriť obraz nezákonného postu-
pu pracovníkov úradu pri posudzovaní
žiadosti (a následne i pri vydávaní rozhod-
nutí) ktorejkoľvek reklamnej spoločnosti.
„Je smutné, že vedenie Akzent Media
namiesto rešpektovania zákona pristupuje
k výstavbe nových nosičov vonkajšej
reklamy bez stavebného povolenia, reali-
zuje v mestskej časti „čierne“ stavby (Prí-
stavný most, TESCO),“ uvádza v stano-
visku hovorca Ľ. Andrassy. 

Ďalej uvádza, že spoločnosť nepredložila
úradu súhlasné stanovisko týkajúce sa
bezpečnosti cestnej premávky, a preto
nebolo možné ukončiť správne konanie.
„Argument vedenia spoločnosti, že petr-
žalskej samospráve už takmer rok platí
nájomné, je irelevantný, pretože prená-
jom pozemku nikdy neznamenal a ani
nemôže znamenať automatické vydáva-
nie súhlasných stanovísk k aktivitám,
ktoré nie sú v súlade s odborným, vec-
ným a právnym postojom miestneho
úradu,“ konštatuje v stanovisku hovorca
Ľ. Andrassy. 
Druhý prípad sa týka Ružinova, kde
Akzent Media postavila načierno reklam-
né panely v blízkosti diaľnice D1 a pri
obchodnom dome TESCO. Spoločnosť
tvrdí, že pri Ivánskej ceste má prenajatý
pozemok. Na susednom pozemku má
postaviť bigboard iná spoločnosť, čo
údajne prekazí využitie nimi prenajatého
pozemku. Susedná spoločnosť vraj dosta-
la stavebné povolenie, ktoré majú v roz-
pore so zákonom obmedzovať práva
majiteľov susedných pozemkov - tvrdí
spoločnosť Akzent Media.
V stanovisku ružinovského miestneho
úradu, ktoré nám poskytol hovorca Maroš
Smolec, sa okrem iného uvádza, že výsle-
dok štátneho stavebného dohľadu konšta-
toval, že „reklamné zariadenie je zrealizo-

vané bez príslušného povolenia stavebné-
ho úradu, za čo bude so spoločnosťou pre-
rokovaný správny delikt a súčasne jej
bude udelená sankcia v zmysle prísluš-
ných ustanovení stavebného zákona“.
Dodal, že spoločnosť nič neoprávňovalo
postaviť takéto zariadenie bez povolenia.
Iná spoločnosť na susednom pozemku má
riadne povolenie na umiestnenie reklam-
ného zariadenia. Splnila podmienky na
toto povolenie a neporušila zákon.
Ďalšia stavba bigboardu pri hypermarke-
te TESCO Lamač sa stala problémovou
kvôli kompetenčnému sporu karloveské-
ho a lamačského úradu o hranice územia.
Podľa starostky Lamača Oľgy Keltošovej
celý hypermarket TESCO Lamač patrí
územne Karlovej Vsi. „Je to Karlova Ves
aj s parkoviskami, je mi to ľúto, my len to
zlé potom znášame, nemôžeme dávať ani
pokuty. Oni si dali názov Lamač a keďže
nikto neprotestoval, zostalo to tak. Prečo
ten obchodný dom nemá názov Karlova
Ves, nechápem,“ uviedla O. Keltošová. 
Podľa spoločnosti Akzent Media bola
táto ich reklamná stavba postavená na
základe právoplatného rozhodnutia karlo-
veské stavebného úradu. Mestská časť
Lamač vykonala 9. júla 2007 štátny sta-
vebný dohľad. Ten zistil, že povolenie na
stavbu sa týkalo územia Karlovej Vsi a
nie Lamača. (rob)

Samospráva odmieta tvrdenie spoločnosti

Akzent Media, že porušovala zákon
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Nelegálne

billboardy

treba odpíliť
LIST ČITATEĽA
Pobavila ma polemika, rozhorčenie
zodpovedných nad umiestnením re-
klamných bilboardov pozdĺž ciest, z
ktorých mnohé boli postavené bez sta-
vebného povolenia. Je naozaj taký
problém prísť s vhodným technickým
vybavením a billboard odstrániť?
Menej chápavým vysvetlím - odpíliť?
V našom štáte to nielen v tejto oblasti je
tak, že ten, kto dodržuje zákon, ťahá
vždy za kratší koniec. Drzosť porušova-
teľov zákona nepozná medze a na dôva-
žok len pripomínam, že nejde „iba“ o
samotné porušenie zákona, ktoré je pred-
sa v normálnej spločnosti sankcionova-
né, ale aj o znižovanie bezpečnosti pre-
mávky na komunikáciách.
Ďalším postrehom je spôsob premávky
na Prístavnom moste. V smere od Baj-
kalskej ulice, od Slovnaftu a od Trnavy
do Petržalky dochádza k viacerým znižo-
vaniam počtu dopravných pruhov. Ak by
vedeli vodiči o tom, že existuje spôsob
tzv. zipsového zaradenia sa do vyžadova-
ného pruhu a dodržovali by potrebné
rozostupy medzi vozidlami, prejazd cez
tento preťažený most by bol bez nervozi-
ty a hlavne by bol bezpečný. Skutočnosť
je iná, o čom svedčia nehody, ktoré
okrem priamych materiálnych škôd spô-
sobujú kolaps bratislavské dopravy.
Úplne bežným javom je prechod vozi-
diel, presnejšie nezodpovedných vodi-
čov, z ľavého pruhu vedúceho od Bau-
maxu priamo na koridor diaľnice, hoci
by sa mali v prvom kroku zaradiť do pra-
vého, priebežného pruhu. Chvíľu pokra-
čovať v priamom smere. K tomuto pruhu
sa následne pridáva pruh spod mosta. Až
po ďalších cca 100-150 metroch sa tento
spoločný pruh, radením doľava, pripája k
dvom diaľničným pruhom.
Nie menším prehreškom je priskoré
radenie sa do diaľničného pruhu. Prisko-
ré, t. j. ešte cez plnú čiaru a nie cez pre-
rušovanú časť. 
Všetky tieto prehrešky nielen spomaľujú
premávku, ale priamo ohrozujú aj bez-
pečnosť účastníkov, keďže normálny
šofér neočakáva „útok“ z ľavej strany v
mieste, kde sa už nachádza tzv. zebra, cez
ktorú je zakázané jazdiť.
Domnievam sa, že by bolo pre všetkých
užitočnejšie, keby si príslušníci polície
začali už konečne všímať spôsob jazde-
nia cez vodorovné dopravné značenie.
Nielen na Prístavnom moste. Stačilo by
sledovať situáciu a nekompromisne prie-
stupky riešiť okamžitým odchytom pre-
vinilcov. Hádam by po pár mesiacoch
vodičov umravnili. Určite by to bolo
efektívnejšie, ako sa voziť  v autách po
diaľnici a kontrolovať ich rýchlosť.

Ing. Peter Gábriš, Bratislava

Oddychová zóna

v lesoparku je

ohrozená
LIST ČITATEĽA
Bezohľadnosť nebratislavských „deve-
loperov“ ku Chránenej krajinnej o-
blasti Malé Karpaty nepozná hraníc.
Snahou o vybudovanie hotelov s parko-
viskami, tzn. s prístupom automobilov,
chcú vytlačiť štyristotisíc Bratislavča-
nov z tejto prekrásnej lesoparkovej prí-
rody.
Nie je to len táto stavba (zámer hotela
Železná studienka), ale aj zamýšľané stav-
by „rekreačných domov“ v areáli bývalé-
ho sanatória na liečenie srdcovo-cievnych
chorôb, zámer prebudovania Snežienky
na hotel s dvoma podzemnými garážový-
mi podlažiami, rekonštrukciou objektov
tzv. Deviateho mlyna na ďalšie hotelové
priestory a Klepáč, ktorý má podľa
posledných informácii slúžiť mládeži.
Prekvapuje ma mlčanie „zelených“.
Teraz k zámeru postaviť hotel Železná stu-
dienka. Napojenie stavby má byť z „exis-
tujúcej“ obslužnej komunikácie, Cesty
mládeže. Táto cesta bola vybudovaná pre
cyklistov a premávku autobusu za asi 90
miliónov korún z daní občanov Bratislavy
a nebola vybudovaná ako obslužná. Posta-
vili ju pre rekreantov a nie pre úzku skupi-
nu „úspešných Nebratislavčanov“. Celú
oblasť doliny Vydrica využívajú Bratislav-
čania vyše 100 rokov na oddych a rekreá-
ciu v lesnom prostredí. Navrhované parko-
visko pre vyše 50 vozidiel a ďalšie pre
čakajúcich „na vjazd“, je jasným dôka-
zom, že Cestu mládeže mienia využívať
permanentne na príjazd a odjazd hostí, a
tým zamedziť pohyb peších rodičov s
deťmi, starých ľudí a cyklistov. 
V súčasnom období preteká Vydricou
maximálne jeden liter vody za sekundu,
takže využívanie tohto toku s chránenou
faunou a vodnými živočíchmi na odvá-
dzanie odpadových vôd (aj keď prečiste-
ných v lapači tukov) je pri dodržaní všet-
kých noriem nemožné.
Hluk, ktorý by sa šíril z hotela, najmä vo
večerných a nočných hodinách (hudobná
produkcia) bude rušiť zver v okolitých
lesoch. Údolie Vydrice - Železnej studien-
ky, sa nachádza v chránenej oblasti. Snaž-
me sa, Bratislavčania, zachovať túto oblasť
na rekreáciu a oddych aj našim deťom a
vnukom tak, ako to urobili naši predkovia
pre nás. To sa netýka len tejto, v súčasnosti
plánovanej stavby, ale všetkých, ktoré by
chceli v tejto oblasti Nebratislavčania reali-
zovať. Zdeno Chvalovský, Ružinov

Valaška môže byť aj symbolom zbojstva
Inak celkom pekné pivničné priestory
na Sedlárskej 4, v ktorých ešte nedáv-
no sídlila Ruská reštaurácia s neveľmi
dobrou kuchyňou, sa najnovšie poslo-
venčili a stala sa z nich SLOVENSKÁ
PIVNICA.
Poloha podniku je ideálna na zlákanie nič
netušiacich zahraničných turistov, ktorí sa
po Sedlárskej ulici a v jej okolí pohybujú
v hojnom počte. Ak sa rozhodnú vojsť,
hrozí, že si vytvoria neveľmi lichotivý
obraz o slovenskej pohostinnosti a úrovni
gastronomických služieb v tejto krajine.
Slovenská pivnica totiž nie je ničím iným
ako strojom na vyťahovanie peňazí z vre-
ciek zahraničných návštevníkov Bratisla-
vy. No poďme pekne po poriadku...
V podniku sa v porovnaní s jeho „ruskou
érou“ nič nezmenilo, ešte aj nábytok
zostal ten istý. Nová je len výzdoba na
stenách: na dlážke pribudlo zopár kožu-
šín, krčiažky, kolovrátok a - zbojnícka
valaška. Kedysi to bývala obľúbená
zbraň zbojníkov, lenže tí aspoň bohatým
brali a chudobným dávali, zatiaľ čo v
tomto lokáli „oholia“ každého bez
výnimky.
Šokom sú už ceny nápojov: za pol litra
piva Zlatý bažant sa tu nehanbia pýtať
mastných 90 korún, malé pivo stojí 54.
Takáto cena sa môže zdať primeraná
naozaj iba britským turistom alebo
írskym futbalovým fanúšikom, ktorí v
čase našej návštevy, v predvečer kvalifi-
kačného zápasu Slovensko - Írsko oku-
povali reštauráciu v hojnom počte. Aj
ceny vín vyrážajú dych, za sedemdecovú
fľašu od výrobcu Víno Doľany treba
zaplatiť od 555 do vskutku „satanských“
666 korún. Obyčajné presso s mliekom

vyjde na 75 korún, čo je aj na pomery v
bratislavskej pešej zóne neprimerane
veľa. 
Keby premrštené ceny aspoň kompenzo-
vala rovnako nadštandardná kvalita, azda
by sa s nimi bolo možné zmieriť, ale v
tomto podniku nič podobné nehrozí.
Varovným signálom bolo už to, že čašník
nás po prevzatí objednávky prišiel upo-
zorniť, že jej vybavenie bude dlho trvať,
pretože v kuchyni je len jeden kuchár. 
Rozhodli sme sa vyskúšať tri polievky:
typickú slovenskú špecialitu Demikát,
teda bryndzovú polievku s haluškami a
oškvarkami (99 Sk), Sedliacku - malo ísť
o hovädzí vývar so zeleninou, mäsom a
pečeňovými haluškami (129 Sk) a Ces-
nakovú krémovú v bosniaku (129 Sk).
Demikát bol bezvýrazný, viac mliekový
a bryndzu v ňom nebolo cítiť takmer
vôbec, cesnačku kolega z nášho hodno-
tiaceho tímu ohodnotil stručným slov-
ným spojením „nič moc“. V sedliackej
polievke bolo mäsa aj zeleniny mini-
mum, mäsové knedličky boli tvrdé a bol
problém rozdeliť ich na menšie časti.
Ďalšie nemilé prekvapenia na seba nene-
chali dlho čakať - na objednané predjedlo
sme čakali márne, a tak sme sa nedozve-
deli, ako chutí Beťársky oštiepok (249
Sk), ktorý mal byť podávaný so šunkou a
„brindzovým drezingom“ (ak máme
doslova a do písmena, teda aj s hrubými
gramatickými chybami, citovať jedálny
lístok). Namiesto toho beťár čašník pri-
niesol rovno hlavné jedlá, na ktorých bolo
už na prvý pohľad vidieť, že kuchár je v

kuchyni naozaj sám, nestíha a ponáhľa sa.
Hotovým prepadákom bola jedna z uká-
žok špecialít slovenskej kuchyne - Pre-
šporské ražniči (439 Sk). Podľa popisu
malo ísť o grilovanú bravčovú panenku
so slaninou, klobásou, paprikou a cibu-
ľou, teda celkom príjemnú kombináciu,
žiaľ, nebola. Mäso bolo suché a tvrdé,
hodnotiteľ celý pokrm ohodnotil slovom
„katastrofa“ a nechal ho nedojedený.
Trpkým sklamaním boli aj Bryndzové
halušky s oškvarkami (229 Sk), ktoré boli
suché a bez chuti - v hociktorej staničnej
reštaurácii by tento typický slovenský
pokrm vedeli pripraviť lepšie. Ani Tulác-
ka roštenka na prírodný spôsob so slani-
nou, klobásou, zelenou paprikou a prílo-
hou (399 Sk) nás nijako neoslnila, či už
chuťovo alebo vizuálne. Po týchto skľu-
čujúcich zážitkoch sme sa rozhodli, že
dezerty (mali sme vyhliadnuté napríklad
Šúľance s makom za 129 Sk) už ani
neochutnáme, radšej urýchlene zaplatíme
a pôjdeme kadeľahšie preč.
Summa summarum: v Slovenskej pivnici
nie je čo hodnotiť, ponúka najhoršiu
možnú kombináciu - totálnu nekvalitu za
vydridušsky premrštené ceny, je to skrát-
ka gastronomické Waterloo. Najlepšie je
širokým oblúkom sa jej vyhnúť a upozor-
niť všetkých známych, aby urobili to isté
- a najmä aby im ani na um nezišlo
pozvať do nej priateľov alebo nebodaj
návštevu zo zahraničia. Bola by to
hanba...
Naše hodnotenie:�
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si platila redakcia sama.

Menšie pokuty neznamenajú menej viny
Služby naše každodenné - kiež by boli
vždy v poriadku. Kiež by zákazník bol
vždy naozaj pánom a bol obslúžený k
svojej spokojnosti. Kiež by inšpektori
nemuseli nikoho pokutovať, pretože
každý by konal čestne a zodpovedne. 
Zdá sa vám táto modlitba utópiou, alebo
sa niekedy stane realitou? V každom prí-
pade, v súčasnosti sme od nej ešte ďale-
ko. Reálne sú totiž každodenné pokuty,
ktoré udeľuje za prehrešky Slovenská
obchodná inšpekcia. Ktovie, či existujú
veľké a malé podvody. Podvod je pod-
vod. Rozdiel je však vo výškach pokút.
Samozrejme, princíp zostáva rovnaký -
oklamaný zákazník. 
Pokutu 4000 korún sa rozhodol udeliť
inšpektorát SOI spoločnosti Baresto,
ktorá prevádzkuje Piváreň Podháj – Troj-
ka na Malokarpatskom námestí. Dňa 18.
mája 2007 sa tam inšpektori SOI vybrali
a urobili kontrolný nákup. V rámci neho
si objednali 3 druhy výrobkov (dve
porcie bravčové na šampiňónoch, ryža,
šalát; 2x 0,5 l Kofola, 2x 50 ml Bošácka
slivovica 52%). Po vyúčtovaní a zaplate-

ní kontrolného nákupu zistili poškodenie
spotrebiteľa o 8 korún nedodržaním
miery podaného jedného druhu alkoho-
lického nápoja Bošácka slivovica 52%,
keď miesto objednaných a zaplatených
2x50 ml im bolo podaných 2x46 ml.
Účastník konania vo vyjadrení uznal, že
zo strany jeho zamestnanca došlo k
pochybeniu. Ďalej uviedol, že pri kontro-
le neboli zistené žiadne iné nedostatky a
súčasne žiada o zhovievavosť pri uklada-
ní peňažného trestu.
Dňa 21. marca 2007 kontrolóri Sloven-
skej obchodnej inšpekcie posvietili na
prevádzku Reštaurácia u Štrngáča na
Ružinovskej ulici. Prevádzkuje ju spo-
ločnosť FINBUILD. Kontrolný nákup sa
týkal objednávky na štyri druhy výrob-
kov (1x40 ml Fernet Stock 38%, 1x40 ml
Spišská borovička, 1x500 ml sudové
pivo Budvar 12%, 2x presso s mliekom).
Po vyúčtovaní a zaplatení kontrolného
nákupu zistili poškodenie spotrebiteľa o

5 korún, čo bolo spôsobené nedodržaním
miery podaného alkoholického nápoja
Fernet Stock 38%. Namiesto deklarova-
ných a zaplatených 40 ml bolo podaných
35 ml tohto alkoholického nápoja. Poku-
ta bola vo výške 2000 korún.
Ďalším kontrolovaným zariadením bol
Predaj hydiny na Ulici kpt. Rašu, ktoré
prevádzkuje spoločnosť ČVIRO. Dňa 6.
marca účastník konania nepredložil  roz-
hodnutie orgánu hygieny, ktorým povo-
lil prevádzkovanie kontrolovanej predaj-
ne a určil sortiment predávaných výrob-
kov. Ďalej zistili, že prevádzka nebola
označená obchodným menom predáva-
júceho. Zákon o ochrane spotrebiteľa
upravuje niektoré podmienky podnika-
nia významné z hľadiska ochrany spot-
rebiteľa. K základným podmienkam
patrí aj povinnosť predávajúceho zabez-
pečiť hygienické podmienky predaja
výrobkov, resp. poskytovania služieb v
súlade s opatrením orgánu hygieny a tiež
povinnosť označiť prevádzku predpísa-
nými údajmi. Sankcia bola vo výške
2000 korún. Marián Taller

MOTOR PARTNER s.r.o.
Račianska ul. 184/A, 831 05 Bratislava

Tel. predaj: 02/ 4488 5074, Tel. servis: 02/ 4488 5034

Tel./Fax: 02/ 4488 5006

predaj.raca@motorpartner.sk, servis.raca@motorpartner.sk

www.motorpartner.sk

Vyskočte o triedu vyššie!
MOTOR PARTNER vám ponúka modely vyššej triedy za ceny nižšej triedy.

*Pri kúpe cez OTP Leasing. 

Akcia platí do 23. 9. 2007 alebo do vypredania vozidiel na sklade.

Za nový Citroën zaplatíte ešte menej:
Citroën C3 za cenu C1 už od 267.110 Sk*
Citroën C4 za cenu C3 už od 393.900 Sk*
Citroën C5 za cenu C4 už od 619.350 Sk*
Citroën C4 Picasso za cenu Xsara Picasso už od 580.500 Sk*

Akcia prebieha aj v salóne na Panónskej ceste 22.

Citroën C4 za cenu C3
už od 393.900 Sk*

Citroën C4 Picasso za cenu 
Xsara Picasso už od 580.500 Sk*

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

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

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

KÚPIM STAROŽITNOSTI
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Investor Twin

City zohľadní

názory občanov
RUŽINOV
Objem zástavby v rámci projektu
Twin City by mal byť asi o dvadsať
percent nižší, ako predpokladal
pôvodný návrh, na území by malo byť
viac zelene a viac sa zohľadnia pripo-
mienky občanov.
Asi takto by sa dali stručne zhrnúť
výsledky v poradí už tretej verejnej
diskusie o urbanistickej štúdii dostavby
územia autobusovej stanice a prestavby
areálu Kablo na Mlynských nivách v
Bratislave na mestské polyfunkčné úze-
mie, ktorá sa uskutočnila 5. septembra v
Spoločenskom dome Nivy na Súťažnej
ulici v Ružinove. Predstavitelia investo-
ra, ktorým je akciová spoločnosť HB
Reavis, prezentovali, akým spôsobom
zakomponovali do projektu občianske
pripomienky a návrhy. Okrem zníženia
objemu plánovanej zástavby a zvýšenia
podielu zelene investor akceptoval aj
návrh premeny Páričkovej ulice na pešiu
zónu. Otázka, či pôjde o úplnú pešiu
zónu, alebo budú po nej premávať trolej-
busy, ostáva naďalej otvorená. Investor
je pripravený splniť aj požiadavku oby-
vateľov priľahlého sídliska 500 bytov,
aby bol zrekonštruovaný a zveľadený
športový areál Základnej a materskej
školy na Kulíškovej ulici. Areál školy z
roku 1952, ktorý navštevujú aj žiaci šty-
roch stredných škôl v okolí, nevyhnutne
potrebuje rekonštrukciu. Za obnovu
areálu sa prihovoril aj ružinovský staros-
ta Slavomír Drozd. 
Azda najviac sťažností občanov smero-
valo k situácii s parkovaním. Investorovi,
ktorý na Karadžičovej ulici už postavil
prvé dve z plánovaných piatich budov
polyfunkčného centra City Business
Center (CBC), vyčítali, že návštevníci i
zamestnanci centra parkujú v okolitých
uliciach, čím zaberajú miesta pôvodným
obyvateľom. Vyjadrili obavy, že po
výstavby komplexu Twin City bude
situácia ešte horšia. Pavel Vlček, zastu-
pujúci investora, zopakoval verejný prí-
sľub, že z plánovaných asi 7000 parko-
vacích miest, ktoré budú k dispozícii v
komplexe Twin City, bude 1000 miest
vyčlenených pre obyvateľov sídliska 500
bytov. Okrem toho by sa mali na jeho
území revitalizovať aj chodníky, komu-
nikácie a zelené plochy.
Na území po oboch stranách ulice
Mlynské nivy plánuje spoločnosť HB
Reavis výstavbu polyfunkčného komple-
xu Twin City, ktorý je najväčším projek-
tom svojho druhu v strednej Európe.
Okrem výstavby novej autobusovej sta-
nice, ktorá si vyžiada investíciu asi
miliardu korún, by tu malo pribudnúť
množstvo bytov, administratívne priesto-
ry, hotel, nákupná galéria, komplex
ponúkne aj nové možnosti pre kultúru,
zábavu a relax. 
O urbanistickej štúdii rozhodnú ruži-
novskí poslanci 25. septembra, dovtedy
majú občania možnosť zasielať svoje pri-
pomienky k nej na internetovú stránku
mestskej časti Ružinov. K výstavbe Twin
City sa však bude vyjadrovať aj mestská
časť Staré Mesto, pretože časť plánova-
ného komplexu sa nachádza aj na jej
území. (juh)

O zbúraní nefunkčného komína teplárne

na Čulenovej ulici sa zatiaľ neuvažuje
STARÉ MESTO
Najvyšší komín v hlavnom meste,
ktorý stojí na Čulenovej ulici v blízkos-
ti novostavby Slovenského národného
divadla, tam bude stáť asi aj naďalej.
Teplárenská spoločnosť, ktorej patrí,
totiž neuvažuje o jeho zbúraní. 
Komín zostane na svojom mieste aj
napriek tomu, že po zastavení výroby
tepla od roku 2004 už neslúži svojmu
účelu. Podľa vyjadrenia hovorkyne Bra-
tislavskej teplárenskej, a.s., Jarmily Ga-
landákovej spoločnosť nedostala od
nikoho žiadosť, aby bol zbúraný. Komín
podľa mnohých obyvateľov mesta v
súčasnosti nezapadne do siluety novo-
stavby SND a pripravovanej výstavby na
dunajskom nábreží či v okolí Chalupko-
vej ulice. 
Petícia za zbúranie komína je organizova-
ná na internetovej stránke www.petitio-
nonline.com/chimney, kde sa môžu obča-
nia podporiť nasledujúci text: „My obyva-
telia a turisti Bratislavy, tu nižšie podpísa-
ní, sme za likvidáciu teplárenského komí-
na v centre Bratislavy ohraničeného ulica-
mi Landererova, Čulenova a Továrenská,
ktorý nemiestnym spôsobom zasahuje do
panorámy súčasnej a budúcej Bratislavy.“
Výzva za zbúranie je paradoxne adresova-
ná magistrátu, ktorý so stavbou nemá nič
spoločné. Komín vlastní akciová spoloč-
nosť Bratislavská teplárenská. 
Komín je vysoký 120 metrov a v prevádz-
ke bol od roku 1973. Má dva otvory, do
ktorých boli privedené spaliny z parných
kotlov, ktoré boli v minulosti kúrené v

prevažnej miere palivom na zemný plyn,
ako aj ťažkým vykurovacím olejom.
Mazutová prevádzka bola ukončená v
roku 2001. Komín má denné a nočné
letecké prekážkové značenie, ako aj ble-
skozvodovú sústavu. V súčasnosti sú reví-

zie zamerané na vonkajšie prehliadky, aby
bol garantovaný bezpečný pohyb osôb v
jeho okolí. Posledná oprava v roku 2006
bola zameraná na odstránenie nedostatkov
na vonkajšej strane komína. (rob)

FOTO - Oto Limpus

Kablovka zmizne z povrchu zemského
STARÉ MESTO
Megaprojekt Twin City sa týka aj úze-
mia, na ktorom leží areál továrne
Kablo Bratislava. Investor, ktorým je
akciová spoločnosť HB Reavis Group,
ho mieni kompletne asanovať.
Staré továrenské areály (tzv. brownfields)
v Bratislave sa v poslednom čase stali
predmetom záujmu developerov, pričom
v niektorých prípadoch už došlo k ich
zbúraniu (napríklad bývalá továreň Sie-
mens-Schuckert na Račianskej ulici).
Ako nám napísali Katarína Haberlandová
z Ústavu stavebníctva a architektúry SAV
a Denis Haberland z Pamiatkového ústa-
vu SR, stavebný fond starých tovární je
rovnako vzácny a rovnako ohrozený ako
iné druhy pamiatok utvárajúce kultúrne
dedičstvo našej krajiny. Upozornili, že v
priemyselnej zóne Chalupkova existuje

viacero cenných objektov industriálnej
architektúry. Okrem iného je to kotolňa
Kablo (Mlynské nivy) od architekta Ale-
xandra Feiglera (posledného aktívneho
člena významnej bratislavskej rodiny
architektov a staviteľov, ktorá sa pričinila
o moderný urbanizmus mesta) či funkcio-
nalisticky poňatá budova ústredne Kablo
od architekta Ramlera.
Projekt Twin City zahŕňa územie v okolí
Mlynských nív vrátane celého areálu
továrne Kablo. Ako nám povedal Miro
Sedlák zo spoločnosti HB Reavis, je
nevyhnutné všetko zbúrať. „Urobí sa
fotodokumentácia, aby sa aspoň vo vi-
zuálnej podobe zachovala atmosféra
tohto miesta ako dedičstvo pre budúce
generácie,“ konštatoval. Podľa jeho slov
sa nakrúca dokument a pripravuje sa aj
fotografická výstava. 

~     ~     ~
História podniku Kablo Bratislava siaha
do roku 1895, keď bola v Budapešti zalo-
žená účastinná spoločnosť Továreň na
káble so sídlom v Bratislave. Postupne sa
zaviedla výroba všetkých druhov káblov
a výrobkov z kaučuku. Závod, ktorý
začínal s 30 robotníkmi v malej dielni, sa
už do roku 1905 rozrástol na plochu 15-
tisíc štvorcových metrov. Továreň zalo-
žená v období Rakúska-Uhorska prežila
obe svetové vojny a po znárodnení v
roku 1946 bola začlenená do systému
československého káblového priemyslu.
V roku 1990 sa závod osamostatnil a v
roku 1992 ho kúpila rakúska kábelovňa
OEKW, dcérska spoločnosť koncernu
Siemens. V roku 1998 sa Kablo stalo
súčasťou holdingovej spoločnosti Prys-
mian. (juh)

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610 173
Fax: 02/4591 4046

Zabuchli ste si dvere?

EINSTEINOVA 21, BRATISLAVA, nová budova DIGITAL PARK oproti AUPARK-u
Kontakt – mobil: +421 911 735 333, +421 911 736 333, telefón: +421 2 32 42 13 81, E-mail: kiainfo@slovakiaauto.sk

SLOVAKIA AUTO, s.r.o.

Made in SlovaKIA
Kia Motors Sales Slovensko, s. r. o.

Pozývame vás na víkend otvorených dverí 14. a 15. septembra 2007

Príďte objaviť nový rozmer

-ročnej záruky
S K Ú Š O B N É  J A Z D Y  A  O B Č E R S T V E N I E

Za dvermi nový

spor o ochranu

prírody
PETRŽALKA
Za dvermi je možno nový dlhotrvajúci
spor medzi ochranármi a investormi,
tentoraz ide o priestor na pravom
brehu Dunaja, približne od ramena
Zuzana po Jarovské rameno.
V tomto prostredí je ústredným objektom
takzvaný Zemník, vyše dva kilometre
dlhá umelá nádrž, ktorá by vyhovovala
vodáckym športom, vrátane veslárov. Už
takmer poldruha desaťročia sa uvažuje o
vybudovaní areálu vodných športov,
ktorý by slúžil aj verejnosti ako jednodu-
ché prírodné kúpalisko.
Časom sa však projekty konkretizujú a
podľa najnovších výstupov sa má celá
oblasť od brehu Dunaja až po cestu spá-
jajúcu Rusovce s Petržalkou premeniť na
intenzívne stavenisko. Rekreačné urče-
nie síce zostane zachované, ale nepôjde o
prírodné prostredie, lež urbanizovaný
turistický a rekreačný areál.
Obsiahlu štúdiu k zámeru vydalo Brati-
slavské regionálne ochranárske združe-
nie, diskusia sa však zatiaľ nezačala, lebo
stanovisko doručili magistrátu až v lete.
Vážnym argumentom je, že len o pár
kilometrov nižšie má vzniknúť podobné
centrum Danubia park. Aj z radov špor-
tovcov sme už zaregistrovali kritické
postrehy - prílišné preľudnenie a komer-
cializácia prostredia sa nie dosť dobre
zhodujú s potrebami vrcholnej športovej
prípravy. (gub)

Začínajú

drviť konáre
STARÉ MESTO
V pondelok 17. septembra odštartuje v
mestskej časti Staré Mesto prvá etapa
štiepkovania (drvenia) konárov odre-
zaných zo stromov.
Obyvatelia ulíc Mudroňova, Údolná,
Rubinsteinova, Fialkové údolie, Bôrik,
Haydnova, Slepá, Vetvová, Broskyňová,
Riznerova, Čmeľovec, Myjavská, Rad-
vanská, Ľubinská, Javorinská, Medzier-
ka, Pri hradnej studni, V záhradách, Svet-
lá, Hummelova, Jančova a na Hrebienku
ako prví dostanú možnosť zbaviť sa bez-
platne zeleného odpadu. Musia iba uložiť
cez víkend konáre pred bránky. Štiepko-
vač ich v pondelok ráno začne drviť.
Masa, ktorá vznikne, sa dá použiť ako
mulčovací materiál alebo na kompost.
Ak o ňu neprejavia záujem obyvatelia,
odvezie ju dodávateľská firma. (brn)
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Na Jasovskej

pribudne

komplex budov
PETRŽALKA
Na Jasovskej ulici v bezprostrednej
blízkosti Chorvátskeho ramena sa pri-
pravuje výstavba rozsiahleho poly-
funkčného komplexu pozostávajúceho
z pätice objektov - v dvoch majú byť
byty, v dvoch ubytovňa pre dôchodcov
a v jednej mestský hotel. 
Územie, na ktorom má nový blok budov
vyrásť, je ohraničené Betliarskou,
Jasovskou a Vígľašskou ulicou. Všet-
kých päť objektov bude mať šesť podla-
ží a budú mať pultovú strechu.
V hoteli je na prízemí navrhnutý hlavný
vstup pre hostí, vedľajší vchod pre perso-
nál a reštaurácia so zázemím s kapacitou
42 miest, na vyšších podlažiach budú
hotelové izby, navrhnuté ako dvojlôžko-
vé, a na každom poschodí by mal byť aj
jeden apartmán (spolu by tu malo byť 29
izieb a päť apartmánov).
Ďalšie dve budovy majú slúžiť na dlho-
dobé ubytovanie pre dôchodcov (cieľo-
vou skupinou, pre ktorú má byť ubytov-
ňa určená, sú „chodiaci“ dôchodcovia
schopní samostatne existovať a starať sa
o seba). Na prízemí ubytovní je okrem
hlavného vstupu navrhnutá aj jedáleň,
ktorá bude slúžiť aj ako spoločenská
miestnosť, kaplnka pre bohoslužby a
kuchyňa.
V jednej z budov navrhovaného poly-
funkčného komplexu by mala byť leká-
reň, v druhej zasa miestnosť pre lekára a
sestry. Na vyšších podlažiach majú byť
jednoposteľové izby so samostatnými
kúpeľňami a WC (v jednej budove 44, v
druhej 45), pričom na každom poschodí
je navrhnutá aj menšia spoločenská
miestnosť. Časť izieb bude prispôsobená
pre osoby s obmedzenou schopnosťou
pohybu. Posledné dve budovy budú slú-
žiť na trvalé bývanie. V každej z nich má
byť 17 bytov rôznych veľkostí, od jedno-
izbových až po trojizbové. 
Pre všetky objekty bude slúžiť garáž s
kapacitou 104 parkovacích miest. Keďže
neďaleko by v budúcnosti mala viesť trať
rýchlej električky, investor chce medzi
plánovanou električkovou traťou a
navrhovanými novostavbami vysadiť
stromovú aleju, ktorá bude slúžiť ako
optická i hluková clona. 
Výstavba polyfunkčného komplexu na
Jasovskej ulici by sa mala začať v budú-
com roku, termín jej ukončenia ešte nie
je presne stanovený. (juh)

Na Pajštúnskej ulici pribudnú byty, ale aj

obchody, stravovacie zariadenie a služby
PETRŽALKA
Investori pochopili, že aj Petržalka je
zaujímavým miestom na bývanie-ďal-
ším dôkazom je zámer vybudovať na
Pajštúnskej ulici polyfunkčný dom, v
ktorom okrem bytov budú aj súkrom-
né ambulancie a služby pre verejnosť.
Dom má vyrásť medzi Pajštúnskou a
Tupolevovou ulicou, neďaleko rímsko-
katolíckeho farského Kostola sv. rodiny.
Nevyužitý a zanedbaný pozemok v
súčasnosti nie je celkom prázdny, stoja na
ňom železobetónové konštrukcie zákla-
dov pôvodne plánovaného objektu
občianskej vybavenosti, ktoré vznikli v
rokoch 2000 - 2001. Polyfunkčný dom
majú tvoriť štyri sedempodlažné, vzá-
jomne rovnako od seba vzdialené bloky,
postavené na spoločnom dvojpodlažnom
parteri. V strede je navrhnuté átrium,
ktoré rozdelí celý komplex na dve časti a
zároveň bude slúžiť ako miesto na stretá-
vanie a odpočinok. 
V suteréne a sčasti aj na prízemí sú
navrhnuté garáže, vstupy do nich budú z
východnej a západnej strany pozemku.
Parkovanie bude možné aj na povrchu,
dovedna bude k dispozícii 248 parkova-
cích miest. 
Na prízemí má byť okrem obchodov a
služieb aj bližšie nešpecifikované stravo-
vacie zariadenie. Na druhom nadzem-
nom podlaží budú umiestnené spomenu-
té súkromné ambulancie. Na treťom až
siedmom nadzemnom podlaží jednotli-
vých vyvýšených blokov má byť doved-
na 128 bytov rôznej veľkosti, od jednoiz-
bových až po priestranné penthousy. Naj-
viac - 64 - má byť trojizbových bytov,
dvojizbových má byť 40, jednoizbových,
štvorizbových bytov a penthousov má
byť po osem. 
Stojí za zmienku, že pri budove je

navrhnutá pešia promenáda a vstup do
objektu bude riešený ako bezbariérový,
čo umožní plynulý pohyb aj telesne
postihnutým ľuďom. Výstavba poly-
funkčného domu na Pajštúnskej ulici by

sa mala začať ešte v tomto roku, jej ukon-
čenie sa predpokladá vo štvrtom kvartáli
roku 2009. (juh)

VIZUALIZÁCIA - M. Monev,
Cakov-Makara

PETRŽALKA
Mesto Bratislava má záujem, aby prie-
stor na Tyršovom nábreží slúžil ako
oddychová zóna na kultúrno-spolo-
čenské a rekreačné využitie. Lunapar-
kové atrakcie, ktoré tu bývali v minu-
losti, sa sem už nevrátia.
Mesto po zdĺhavých súdnych sporoch
vypratalo z nábrežia lunapark a už nemie-
ni povoliť prevádzku klasických koloto-
čov v tomto priestore ako trvalé riešenie,
povolí ju iba príležitostne. Podľa hovor-
kyne magistrátu Evy Chudinovej v súčas-
nosti v Bratislave klasické kolotoče

nechýbajú, spravidla sú v prevádzke
počas kultúrno-spoločenských podujatí.
„Ak by v Bratislave mal vzniknúť moder-
ný zábavný park, nemohol by byť umiest-
nený v tejto lokalite vzhľadom na to, že
ide o záplavové územie,“ povedala. „V
spolupráci so Slovenskou technickou uni-
verzitou sa však pripravuje urbanistická
štúdia riešenia priestoru v okolí Zlatých
pieskov, pričom je predpoklad, že v
rekreačno-športovej zóne by našiel využi-
tie aj moderný zábavný park.“
Ako dodala, samostatnou otázkou však
ostáva záujem investorov postaviť v Bra-

tislave podobnú atrakciu. Mesto podľa
nej neeviduje záujem investorov o vybu-
dovanie moderného zábavného parku.
Pokiaľ ide o Tyršovo nábrežie, zostane
naďalej využívané na podobné účely ako
doteraz. Aj na budúci rok by na ňom mala
stáť mestská pláž, na ktorej by oproti toh-
toročnej sezóne mali pribudnúť ďalšie
sprchy a prípadne aj bazén. Nábrežie
bude slúžiť na kultúrne podujatia, koncer-
ty, festivaly. Mesto má tiež naďalej
záujem o to, aby sa priestor pred divad-
lom Aréna využíval aj na letné divadelné
predstavenia. (juh)

Tyršovo nábrežie sa bude využívať na relax

� postup pri realizácii realitného obchodu 
� fungovanie realitnej kancelárie 
� „triky“ realitných maklérov 
� psychológia predaja 
� realitný marketing 
� základy realitného práva + zmluvy 
� realitné podvody (ako ich odhaliť) 
� ako funguje kataster nehnuteľností 
� dane a nehnuteľnosti 
� financovanie nehnuteľností  
� riešenie prípadov z praxe 

úspešní absolventi získajú akreditované
osvedčenie s celoštátnou platnosťou

02/ 5479 1127, 0915 143 164
www.sora.sk

SLOVENSKÁ
REALITNÁ
AKADÉMIA

AKREDITOVANÁ VZDELÁVACIA ORGANIZÁCIA MŠ SR

otvára kurz 

OBCHODOVANIE 
S NEHNUTEĽNOSŤAMI

opäť otvára intenzívne
PRÍPRAVNÉ KURZYPRÍPRAVNÉ KURZY

na prijímacie skúšky
pre denné a externé štúdium v SR a ČR

na EKONOMICKÚ UNIVERZITU
a VŠ EKONOMICKÉHO SMERU,

PRÁVNICKÉ FAKULTY,
LEKÁRSKE FAKULTY,

MASMEDIÁLNU KOMUNIKÁCIU
a INÉ VŠ

PRÍPRAVA NA MATURITU:
ANGLICKÝ JAZYK,
NEMECKÝ JAZYK

výučba cez týždeň

DO 30. 9. 2007 VÝRAZNÉ ZĽAVY!

www.siv.skwww.siv.sk

(psychológia, politológia, architektúra
a ďalšie...), výučba v sobotu

• Bratislava, Trnava: 02/55 573 190,
02/55 574 130 • Košice: 055/674 8825
• Banská Bystrica: 048/414 82 83

• Žilina: 041/566 10 11
• Mobil: 0905 167 169, 0949 652 801,
0911 232 537 • Fax: 02/55 573 177

PREDAJ: 
NOVÉ BYTY - KLINCOVÁ, 2,3,4-izb., termín dokončenia: 10/2007 info v RK
1-izb.,Šancova, 34 m2, tehla, 4/5p, bez výť, zrek. 2,4 mil.
2-izb., Obchodná, 64+10m2 terasa, výťah, 4/5p. 5,4 mil. Sk
2-izb., Konventná, č. zrek., 80, 3/5p., tehla 5,8 mil. Sk
2 izb., J. Poničana - DNV, 48 m2, log., č.zrek., 6/8 p. 2,550 mil.sk
2-izb., Obchodná, príz., 62m+pivnica, zrek., bez kuch.linky 3,8 mil. Sk
2-izb., Dunajská, 2.p., výť, zrek., 62 m2+pivnica, vl. kur., pavlač5,9 mil. Sk
2,5 izb. Šancová, 70+6m2 piv., lux. rek., 3/5 p. 4,6 mil.sk
3-izb., Pribišova, 90m2, 2/8p., pôv. stav 3,4 mil. Sk
3-izb., Vrbová, 74 m2, 5/8p, log, výťah, pôv.stav 2,9 mil. Sk
3,5 izb., Klemensova, 100 m2, pôv.stav, 3p., vys. stropy, balkón 9,2 mil.sk
3(4) izb., Družstevná,105+11 m2 piv., 1p., vys. stropy, zrek. 6,7 mil.sk
4 izb., Mliekarenská, lux. novostavba, 122 m2+log., 2 garáže cena v RK
RD  - Ivánka pri Dunaji, 6á poz., 2-podl., podpiv., ÚP 180 m2, gar. 6,2 mil. Sk
RD - oproti Ruž.cintorínu, 2-i, poz: 4á, pôv.stav 4,9 mil
RD - Vančurova, 120m2, 4i, 3 á poz. 11 mil. Sk
RD - Horský park., novost., ÚP 400m2, 1414m2 poz., nadst. Info v RK
Chata - Veľké Košariská, UP 90m2, 4á poz. 3,5 mil. Sk
Chata  - Harmónia, 11á poz., 3,5-izb., ÚP 90 m2, č.podpiv., zrek. 3,6 mil. Sk
SP s chatkou vo Vrakuni, 399 m2, 3 x 18m, elektr. a voda 2,6 mil. Sk
PRENÁJOM:
OP - Dulovo nám., 100m2 - prízemie 9000,- SK/m2/rok
OP - Dulovo nám., 100m2 - suterén 4500,- Sk/m2/rok

Najviac si ceníme Vašu dôveru!

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

(bývalý hotel Dukla)

NNEEDDEEĽĽNNÝÝ  BBRRUUNNCCHH
KKAAŽŽDDÚÚ  NNEEDDEEĽĽUU  OODD  2233..  99..  22000077

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

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

KÁVA

445500,,--  SSkk //OOSSOOBBAA
DDEETTII DDOO 1122  RROOKKOOVV ZZDDAARRMMAA

Dulovo námestie 1, Bratislava
Rezervácie: 5596 8534

www.apollohotel.sk
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Daň za zabratie verejného priestranstva

pri stavebnej činnosti mesto asi ešte zvýši
BRATISLAVA
Výstavba v hlavnom meste, opravy a
rekonštrukcie, si neraz vyžadujú za-
bratie verejného priestranstva, na úkor
napríklad verejnej dopravy. Niekedy sa
práce zbytočne predlžujú. Mesto preto
uvažuje o zvýšení poplatkov. 
V súčasnosti je, ale aj v minulosti bolo
mnoho prípadov, ktoré dokumentujú
pomalý postup pri stavebných prácach,
opravách, rozkopávkach, alebo rekonštruk-
ciách. Magistrát preto od roku 2005 uplat-
ňuje všeobecno-záväzné nariadenie (VZN)
o dani za užívanie verejného priestranstva.
Podľa riaditeľky sekcie dopravy a cestné-
ho hospodárstva Tatiany Kratochvílovej
investor pri predkladaní projektovej
dokumentácie pre územné a stavebné
konanie musí myslieť aj na riešenie do-
pravy počas realizácie stavby. „My vyža-
dujeme od investora, aby nám predložil v
čase vybavovania stavebného povolenia
presné riešenie dopravy, nielen čo sa týka
pohybu ich dopravných prostriedkov, ale
aj obmedzovania verejnej dopravy,“
uviedla T. Kratochvílová. Podľa nej VZN
o dani za užívanie verejného priestranstva
určuje pomerne vysokú finančnú sadzbu
a pomáha tak regulovať dĺžku výstavby.

Každý, kto zaberie priestor komunikácie,
je povinný mať platné rozhodnutie a za
schválené zabraté štvorcové metre verej-
nej plochy platiť. 
Asi po jednom roku mesto nariadenie vy-
hodnotilo a zistilo, že jeho existencia má
význam - investori sa skutočne snažia
skrátiť výstavbu a obmedzenia. „Čím
dlhšie tam sú, tým viac platia. Stále to
však ešte nestačí a poplatky navrhujeme
zvýšiť,“ konštatovala T. Kratochvílová.
Podľa nej, je vo verejnom záujme takto
získavať peniaze a regulovať obdobie roz-
kopávok a obmedzení v doprave. V prípa-
de nedodržania podmienok dôjde k správ-
nemu konaniu. Posudzuje sa najmä, v
akom rozsahu sa naďalej obmedzuje ply-
nulosť a bezpečnosť cestnej premávky. 
Prax ukazuje, že pokute kvôli nedodrža-
niu termínu odovzdania zabratého prie-
storu, sa dá elegantne vyhnúť žiadosťou o
jeho predĺženie. Príkladom predlžovania
výstavby v lokalite dôležitého dopravné-
ho uzla v centre mesta je Astoria Palace
na Suchom mýte. Pôvodný termín dokon-
čenia výstavby bol koniec roka 2006.
Dlhodobé obmedzenia dopravy sa týkali
premávky zo Štefánikovej ulice na Staro-
mestskú a z ulice Palisády na Suché

mýto. Podľa magistrátu spoločnosť IPR
Slovakia, ktorá stavia Astoria Palace,
zaplatila na správnych poplatkoch spolu
sumu 34-tisíc korún. Minulý rok na dani
za užívanie verejného priestranstva zapla-
tila 65-tisíc korún. Náklady na celú
výstavbu majú byť vo výške 800 milió-
nov korún.
Vzhľadom na to, že obyvatelia mesta sa
vystavení takmer neustálym obmedze-
niam kvôli výstavbe a rôznym rozkopáv-
kam, mali by aj poplatky za zabratie
verejného priestoru byť skutočne omno-
ho vyššie. Táto daň by mohla byť použi-
tá v prospech občana. Hoci aj na zlepšo-
vanie bezpečnostných prvkov pri pohybe
chodcov v cestnej premávke.
Existuje aj iná možnosťou, ako uľaviť oby-
vateľom, ktorí musia týždne alebo aj me-
siace znášať obmedzenia, napríklad pri
zabratí chodníka kvôli úpravám v pro-
spech súkromníkov. Staviteľa treba jed-
noducho zaviazať, aby zabratie verejného
priestoru obmedzil na minimum. Naprí-
klad umiestnením a upevnením prekážok
nad zem tak, aby sa pod nimi dalo ľahko
prechádzať. Zvýšilo by to síce náklady,
no občanovi by to pomohlo od zbytočné-
ho chodenia navyše. (rob)

RUSOVCE 
Na rozpor v cestnom zákone, ktorý
rieši zodpovednosť za úraz na chodní-
ku, nás upozornil miestny poslanec z
Rusoviec Alexander Berkovič. Staro-
stlivosťou o chodníky zaväzuje tak
majiteľa nehnuteľnosti, ako aj správ-
cu komunikácie. 
Podľa A. Berkoviča, ak sa napríklad
pred rodinným domom niekto pošmyk-
ne a poraní, zákon stanovuje, že nárok
náhrady škody sa uplatní u majiteľa pri-
ľahlej nehnuteľnosti. Podľa cestného
zákona „chyby v schodnosti chodníkov
priľahlých k nehnuteľnosti...sú povinní
bez prieťahov odstraňovať vlastníci...
nehnuteľností, pokiaľ tieto chyby vznik-
li znečistením, poľadovicou, alebo sne-
hom“. 
Podľa miestneho poslanca je parado-
xom, ak sa v inom ustanovení toho isté-
ho zákona hovorí o tom, že „chyby v
schodnosti priechodov pre chodcov na
miestnych komunikáciách a prejazdných
úsekoch ciest cez obce, ako aj chyby v

schodnosti miestnych komunikácií urče-
ných výhradne pre chodcov, sú povinní
odstraňovať správcovia miestnych
komunikácií“. Správcami sú spravidla
štát alebo obec. Legislatíva teda podľa
neho diferencuje zodpovednosť a prená-
ša zodpovednosť nevlastníka za stav
veci vo vlastníctve iného. Poslanec A.
Berkovič sa pýta, ako má vlastník priľa-
hlej nehnuteľnosti odstraňovať chyby
„bez prieťahov“, ak denne odchádza z
domova do práce, na služobnú cestu,
alebo dovolenku? Navyše vlastník môže
byť aj chorý. „Čiže pojmu bez prieťahov
tu prinajmenej chýba logika realizácie
veci,“ konštatuje A. Berkovič.
Považuje ďalej za absurdné, aby či už
fyzické, alebo právnické osoby mali
zodpovednosť za pozemky, ktoré nema-
jú vo svojom vlastníctve. Čiže aby zod-
povedali za udržiavanie cudzieho majet-
ku, ak neboli k takému vzťahu dobro-
voľne, zmluvne alebo inak zaviazané.
Na podporu svojho tvrdenia poukazuje
na ustanovenie článku 20 Ústavy SR,

kde je v odseku 3 napísané: „Vlastníctvo
zaväzuje.“ Toto znenie by podľa neho
nemalo spochybniť stanovisko, že cito-
vané znenie z cestného zákona o zodpo-
vednosti za schodnosť chodníkov je v
rozpore s Ústavou SR. A. Berkovič uvá-
dza časť odpovede na podnet, ktorý
poslal Generálnej prokuratúre. Generál-
na prokuratúra mu v roku 2006 odpove-
dala: „Tieto chodníky sú využívané
najmä vlastníkmi, správcami alebo uží-
vateľmi nehnuteľností na vstup k takým-
to nehnuteľnostiam, resp. do týchto
nehnuteľností.“
A. Berkovič konštatuje, že zmyslom
jeho príspevku je podnet na zmenu cest-
ného zákona, v zodpovednosti za zabez-
pečenie schodnosti chodníkov a v zod-
povednosti za vzniknuté škody z dôvo-
dov ich znečistenia, poľadovice a napad-
nutého snehu. A to z vlastníkov alebo
správcov priľahlých nehnuteľností na
správcov, resp. vlastníkov pozemných
komunikácií, to znamená na správcov
resp. vlastníkov chodníkov. (rob)

Formulácie o zodpovednosti za schodnosť

chodníkov sú v cestnom zákone rozporné

Vyššie nájomné

za garáže

má otáznik
PETRŽALKA
Samospráva Petržalky opäť upravila -
po osemročnej prestávke - nájomné za
obecné parkovacie garáže a garážové
miesta. Jasné je, že úprava je zdraže-
ním, otáznikom je, či je korektné.
Pretože už napríklad v korešpondencii
medzi naším čitateľom Albertom B. a
úradom sa hovorí zo strany úradu v jed-
nom prípade o 80-percentnom zdražení, v
druhom o stopercentnom. Tabuľky, ktoré
niektoré listy sprevádzajú, uvádzajú
porovnania a výpočty, ale zdá sa, že skôr
na základe odhadu potrieb mestskej časti
a nie inflácie. Straty miestneho úradu sú
síce vyrátané presne, ale nové poplatky sa
neodvolávajú na nové cenové relácie, len
na potrebu opraviť pochôdzne plochy,
ktoré sú vlastne strechou garáží a zároveň
verejnou komunikáciou.
A práve v tom je otáznik - nájomcovia
garážových miest pod bytovými domami
podpisovali zmluvy, v ktorých sa hovori-
lo o úprave cien na úrovni medziročnej
inflácie. Jednou je otázka, prečo tak
osem rokov samospráva nerobila, druhou
zasa, prečo sa neodvoláva na inflačný
rast a nezarátala ho do konečnej cifry, ale
odvoláva sa okrem iného na potrebné
opravy chodníkov. Nesporne pozitívnou
zmenou je, že podľa nového platí jednot-
ná sadzba pre súkromné osoby i podnika-
teľov - 1392 Sk za garážové miesto, 1666
Sk za garáž.
Náš čitateľ diskutoval s mestskou časťou
- najprv sa dožadoval odpovede od úra-
dujúceho prednostu Mariana Miškanina,
potom mu odpovedal aj on, aj starosta
Milan Ftáčnik. Pán Albert chce totiž
vedieť, prečo sa zvýšením cien nezaobe-
ralo zastupiteľstvo, ale len rada a staros-
ta. Obaja mu odpovedali, ale on nebol
spokojný a obrátil sa na našu redakciu.
Nám povedal stanovisko petržalskej
samosprávy hovorca starostu Ľubomír
Andrássy - zastupiteľstvo o takýchto
veciach podľa jeho slov nemusí rozhodo-
vať, je to výlučná právomoc starostu. Ten
však nechal vec prerokovať v komisiách
a potom schváliť v rade mestskej časti,
takže mu nemôže nik vyčítať svojvôľu.
Pán Albert a ďalší Petržalčania však
zostávajú znepokojení práve touto otáz-
kou - prečo nie zastupiteľstvo, v ktorom
by taký návrh asi neprešiel? Petržalská
verejnosť sa totiž obáva, že nepôjde len o
garáže, ale o nebytové priestory vôbec a
to by položilo všetkých malých petržal-
ských podnikateľov na kolená. (gub)

V Mlynskej

doline pribudnú

semafory
KARLOVA VES
V súvislosti s opravou komunikácie v
Mlynskej doline pribudne na križovat-
ke Mlynská dolina - Pri Habánskom
mlyne svetelná signalizácia. Na tomto
mieste bolo totiž problémové odboče-
nie z vedľajšej ulice na hlavnú.
Svetelnú signalizáciu dajú do prevádzky
až po dokončení opráv niektorých úse-
kov ciest, ktoré súvisia s tunelom Sitina.
Komunikáciu v Mlynskej doline po ulicu
Pri Habánskom mlyne opravuje spoloč-
nosť Skanska, ktorá sa podieľala na
výstavbe tunela. Zvyšný úsek cesty po
Patrónku je v réžii mesta. 
Skanska dokončila v minulých dňoch
opravu a výstavbu nového úseku na
Lamačskej ceste pred Tescom. Pre vodi-
čov je otvorené už aj priame prepojenie
Lamačskej cesty s hypermarketom v
smere od železničnej stanice Lamač.  
Počas letných prázdnin dalo mesto opra-
viť rozbité a koľajové úseky komunikácií
v oblasti Patrónky. Peniaze na tohtoročnú
opravu sa nenašli len na Lamačskej ceste
v úseku za križovatkou Cesta na Červený
most, v smere na Polianky. 
Celkové náklady (križovatka Patrónka a
ulica Mlynská dolina) budú v rozsahu asi
39 miliónov korún, pričom na kritické
úseky použili betón, ktorý je odolnejší
voči vplyvom dopravy. (rob)
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Navrhovateľ  INTERCOM Agentúra s.r.o.,
Bratislava predložil zámer

Polyfunkčný súbor „Rustaveliho“ - Rača
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 4. 9.
do 24. 9. 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 24. 9. 2007.
Navrhovaná činnosť je ohraničená ulicami – Rustaveliho,
Závadská, Púchovská a Detvianska.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba polyfunkčného
súboru, ktorý má pozostávať z polyfunkčných objektov C1
až C15  - bývanie s občianskou vybavenosťou v parteri, s
tromi až siedmymi nadzemnými podlažiami (NP) a jedným
až dvomi podzemnými podlažiami (PP). Objekt s rezidenč-
nými apartmánmi a hotelovými službami „C16“ má pozo-
stávať z pätnástich NP a jedného PP. Objekt občianskej
vybavenosti „E“ má pozostávať z jedného NP. Obytné
domy sú navrhované ako schodišťové, s dvoma až piatimi
bytovými jednotkami na jedno podlažie a jedno vertikálne
komunikačné jadro. Pre potreby navrhovaného súboru sa
navrhuje výstavba 299 stojísk v podzemných jedno- až
dvojpodlažných parkovacích garážach a 120 povrchových
parkovacích miest v 1. variante a 82 povrchových parko-
vacích stojísk v 2. variante.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 05/2008
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 05/2010

Navrhovateľ Bau3Mex, a.s., Bratislava
predložil zámer

Rozšírenie výroby betónovej zmesi,
Bau3Mex, príjazdná ulica

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 4. 9.
do 24. 9. 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  Minister-
stvu životného prostredia SR, odbor posudzovania
vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava 1 do 24. 9. 2007.
Miestom realizácie zámeru má byť  pozemok s parc. č.
2043/38 v lokalite na Príjazdnej ulici, k. ú. a MČ Bratisla-
va - Vajnory, územný obvod Bratislava III. 
Účelom navrhovaného zámeru je umiestnenie prevádzko-
vého súboru výrobne betónových zmesí v areáli Bau3Mex,
a.s., Bratislava. Jedná sa o ľahko premiestniteľnú betoná-
reň. Navrhovaný variant predstavuje technologické a
organizačné opatrenia, ktorými sa dosiahne zvýšenie výro-
by betónových zmesí na kapacitu 64 000 m3, resp. 150
000 ton za rok. Vlastná stavba prezentuje elektrickú prípoj-
ku, vodovodnú prípojku a technologickú linku.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 01/2008
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: nie je známy
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Z Račianskej 

sa dá odbočiť 

na Pioniersku
NOVÉ MESTO
Odbočenie na Pioniersku ulicu z
Račianskej ulice v smere z Rače je rea-
litou. Nový jazdný pruh na pravé
odbočenie v križovatke Jozefa Čabel-
ku, pred  Výskumným ústavom zvá-
račským, funguje od 6. septembra. 
Odbočenie dalo urobiť mesto kvôli zvý-
šeniu priepustnosti križovatky. Pred nie-
koľkými rokmi zaniklo na úkor zvýšenia
počtu pruhov na ľavé odbočenie smerom
na Jarošovu ulicu. 
Súčasťou stavby bola úprava cestnej
svetelnej signalizácie, prekládka trolejo-
vého vedenia, verejného osvetlenia,
trakčných káblov a ochrana existujúcich
káblových telekomunikačných vedení.
Zastávku MHD pred výskumným ústa-
vom umiestnili opäť do pruhu určeného
na zastávku. 
Stavba súvisela s úpravami na Račian-
skej ulici, ktoré boli urobené v minulom
roku a mali zlepšiť plynulosť cestnej pre-
mávky (Pri Bielom kríži, Mladej garde,
Riazanskej ulici). 
Stavebné práce na novom jazdnom pruhu
sa začali 11. apríla a skončili sa 23. augus-
ta tohto roka. V období od 17. mája do 23.
júla bolo stavenisko odovzdané BAT, a.s.,
ktorá robila opravu horúcovodu v úseku
pod rozšírenou komunikáciou. Nový jazd-
ný pruh robila spoločnosť NOPE, a.s.
Bratislava. Celkové náklady stavebných
prác boli 16,5 milióna korún. (rob) 

� ANGLIČTINA
� NEMČINA
� TALIANČINA
� FRANCÚZŠTINA
� ŠPANIELČINA
� RUŠTINA
� SLOVENČINA
� PRE CUDZINCOV

ZÁPIS na voľné miesta len v centrále od 15.00 do 20.00

! CELOROČNÉ dospelí � deti od 10 rokov

! PRE FIREMNÉ KOLEKTÍVY ! INDIVIDUÁLNE
! RÁNO ! POPOLUDNÍ ! VEČER
MATURANTI, PRÍPRAVA NA MATURITU „A“

PRÍPRAVA NA MATURITU „B“
� Štrkovec - JŠ Komárnická 26 � Dolné hony - Gymn. Hronská 3 � Karlova Ves - ZŠ Karloveská 61
� Štrkovec - SŠ Tokajícka 30 � Nové Mesto - ZŠ Riazanská 75 � Petržalka - ZŠ Prokofievova 5

Tel.: 4342 6622, 4333 3137, 0903 511 511, 0905 511 511 www.eurolingua.sk

�AUTOMATICKÉ 
POHONY na brány

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

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

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

www.osakasushibar.sk

rezervacie @ osakasushibar.skrezervacie @ osakasushibar.sk

open from

am 11.00 - 23.00 pm

open from

am 11.00 - 23.00 pm

reservations 00421 2 4524 3080reservations 00421 2 4524 3080

best sushi
in town

best sushi
in town

Kazanska 56, BratislavaKazanska 56, Bratislava

DÚBRAVKA
Harmincovu ulicu plánuje mesto roz-
šíriť, no o termíne začatia prác sa
zatiaľ veľmi nehovorí. V súčasnosti sa
spracúva projektová dokumentácia.
Prípravu rozšírenia ulice brzdia podľa
našich informácií aj nedoriešené vlast-
nícke vzťahy pri komunikácii a protest
obyvateľov domov, korí namietajú, že sa
zvýši hluk a zníži kvalita bývania. Podľa
najnovších informácií rátal jeden z
variantov aj s vybudovaním protihluko-
vej steny pozdĺž časti budúcej štvorpru-
hovej cesty, v ktorej je obytná zóna. 
Podľa námestníčky riaditeľa Generálne-
ho investora Bratislavy Dany Zálešáko-
vej protihluková stena nevyrieši hluk
napríklad na siedmom alebo ôsmom
poschodí. Riešením je podľa nej výmena
okien v domácnostiach za protihlukové.
Najskôr sa musia vyriešiť komplikované
vlastnícke vzťahy, ktoré odďaľujú termín
definitívneho začatia prác. Pôvodným
termínom výstavby bol rok 2007, v
súčasnosti sa už hovorí o roku 2009.

Magistrát zatiaľ uľahčil v premávke
vodičom smerujúcim do mesta z ulice M.
Sch. Trnavského na Harmincovu, vytvo-
rením druhého jazdného pruhu na odbo-
čenie vľavo cez električkovú trať. Na
začiatku Harmincovej sa však pruh
ihneď zužuje do jedného, takže ide len o

provizórne riešenie. Dva pruhy na odbo-
čenie znamenajú dopravnú preferenciu
cez Harmincovu na tunel Sitina alebo
Patrónku, na úkor jazdy cez Karlovu Ves.
Na križovatke zostal len jeden jazdný
pruh smerujúci na Krčace. (rob)

FOTO - Oto Limpus

Harmincova si na rozšírenie ešte počká,

brzdia ho nevyriešené vlastnícke vzťahy

STARÉ MESTO
Nebezpečný priechod pre chodcov na
štvorpruhovej Pražskej ulici nad Hlav-
nou stanicou, už roky volá po vybudo-
vaní svetelnej signalizácie. Mesto sa už
minulý rok rozhodlo že semafory
osadí, no z plánu napokon zišlo. 
Minulý rok mal Generálny investor Bra-
tislava urobiť na úseku Pražská - Sokol-
ská, v mieste zastávky mestskej hromad-
nej dopravy svetelnú signalizáciu. Aj keď
je tam priechod pre chodcov, prechádza-
nie širokou ulicou smerom na Sokolskú

ulicu je nebezpečné nielen pre starších
obyvateľov. Na túto situáciu už roky
občania poukazujú, no zdá sa, že všetko
stojí kvôli zatiaľ nezačatému projektu
rekonštrukcie Predstaničného námestia,
ktorý má realizovať firma IPR.
Podľa magistrátu práve táto firma mala v
rámci výstavby urobiť aj premostenie kri-
tického úseku Šancovej ulice. Aj preto
mesto tento rok na projekte osadenia sve-
telnej signalizácie prestalo pracovať, pre-
tože čaká na vyjadrenie investora o spus-
tení stavby. Ak sa výstavba v dohľadnom

čase nezačne, mesto je pripravené svetel-
nú signalizáciu nainštalovať. 
O plánoch na prestavbu a výstavbu na
Predstaničnom námestí píšu Bratislavské
noviny už približne päť rokov. Stále nie je
isté, kedy sa začne stavať a čo sa vlastne
na Hlavnej stanici bude robiť. A tak prie-
chod na Pražskej zostáva pre chodcov
stále nechránený napriek tomu, že pre-
mávka je tu z roka na rok hustejšia.
Možno by pomohol ochranný ostrovček
v strede cesty, ktorý by chodca aspoň
čiastočne chránil. (rob)

RUŽINOV
Na Prievozskej ulici sa donedávna
dalo za križovatkou s Bajkalskou
odbočiť doľava a prejsť na Pažítkovú
ulicu. Nedávno tam boli osadené
zábrany a odbočenie už nie je možné.
Zisťovali sme, čo bolo dôvodom tohto
opatrenia.
Ako nám povedala hovorkyňa magistrá-

tu Eva Chudinová, hlavné mesto osadilo
betónové zábrany v tomto úseku na
požiadanie dopravnej polície, keďže tam
často dochádzalo k dopravným neho-
dám. Stalo sa tak už pred viac ako štvrť
rokom. „Existuje náhradné trasovanie,
ktoré je komplikovanejšie, ale bezpeč-
nejšie,“ uviedla E. Chudinová. „Takéto
opatrenia sa robia zvyčajne v úsekoch,

kde sa prechádza cez viac ako dva jazd-
né pruhy a je tam frekventovaná a nepre-
hľadná doprava.“ 
Ako ďalej konštatovala, situácia na
tomto úseku Prievozskej ulice by sa dala
riešiť aj svetelnou signalizáciou, ľavé
odbočenie však využívalo pomerne málo
áut a osadenie svetelnej signalizácie
výraznejšie potrebujú iné miesta. (juh)

Priechod na Pražskej volá po semaforoch

Odbočenie z Prievozskej bolo nebezpečné



15BRATISLAVSKÉ NOVINY 30/2007

PETRŽALKA
N A PANÓNSKEJ CESTE pod želez-
ničným viaduktom bol nájdený muž bez
známok života. Privolaný lekár už mohol
len konštatovať smrť, na mieste nevylú-
čil cudzie zavinenie. Presnú príčinu smrti
určí až pitva. Išlo o muža vo veku 30-35
rokov, zatiaľ neznámej totožnosti. Polí-
cia ďalej vyšetruje okolnosti jeho smrti a
zisťuje jeho totožnosť.
NA BRADÁČOVEJ ULICI neznámy
páchateľ rozbil okno na vozidle Škoda
Octavia patriacemu 36-ročnému mužovi
zo Stropkova a odcudzil autorádio a tri
cédečká. 
NA ŠVABINSKÉHO ULICI pre podo-
zrenie z prechovávania drog policajti z
vlastnej iniciatívy kontrolovali 23-ročné-
ho Bratislavčana. Pri kontrole našli igeli-
tové vrecúško s obsahom neznámej zele-
nej sušenej rastliny. Zaistený materiál
zaslali na expertízu.
NA ROMANOVEJ ULICI neznámy
páchateľ rozbil okno na vozidle Škoda
Felícia a odcudzil z neho autorádio, čím
spôsobil 23-ročnému Bratislavčanovi
škodu 3500 korún.

RUŽINOV
NA PREŠOVSKEJ ULICI neznámy
páchateľ násilím vnikol do osobného
vozidla Škoda Fabia. Odcudzil z neho
igelitovú tašku položenú na podlahe pred
zadným sedadlom. V taške bolo dosiaľ
nezistené množstvo stravných lístkov v
celkovej hodnote viac ako 326-tisíc
korún.

VRAKUŇA
NA STAVBÁRSKEJ ULICI našla poli-
cajná hliadka pri kontrole u 17-ročného
mladíka 22 skladačiek s neznámym hne-
dým práškom. Mladík skončil na policaj-
nom oddelení vo Vrakuni. Zaistený
materiál policajti zaslali na expertízu,
aby sa zistilo, či ide o heroín. Vyšetrova-
teľ už začal trestné stíhanie vo veci pre
trestný čin nedovolenej výroby omam-
ných a psychotropných látok, jedov
alebo prekurzorov, ich držania a obcho-
dovania s nimi.
NA STAVBÁRSKEJ ULICI policajti
kontrolovali 27-ročného Tibora z Brati-
slavy. Našli u neho dve papierové skla-
dačky. Expertíza potvrdila, že v oboch
skladačkách sa nachádzal heroín v množ-
stve 0,05 g s koncentráciou účinnej látky
8% hmotnosti, čo zodpovedá dvom
obvykle jednorazovým dávkam drogy.
Tibor teraz čelí obvineniu z drogovej
trestnej činnosti, za čo mu hrozí až troj-
ročný trest odňatia slobody.
NA RÁZTOČNEJ ULICI sa neznámy
páchateľ vlámal do priestorov súkrom-
nej firmy. Páchateľ, po ktorom polícia
pátra, násilím vnikol do viacerých kan-
celárií, odkiaľ odcudzil  rôznu počítačo-
vú techniku, hotovosť a stravné lístky.
Spôsobil škodu približne milión korún.
Polícia prípad vyšetruje ako trestný čin
krádeže. (ver)

V Dornkappli

sa žilo svorne

a bezkonfliktne
V roku 1928 mala Dornkappel nece-
lých 1300 obyvateľov, v roku 1930 to
bolo 2953, v roku 1934 už 5846 a v roku
1936 viac ako 6000 obyvateľov.
V Dornkappli žili v období I. ČSR okrem
Slovákov prevažne Nemci a Maďari.
Zastúpenie tu mali aj Česi, Moravania,
Rusíni, Bulhari, Srbi, niekoľko Číňanov a
14 židov. Všetci žili svorne, bezkonflikt-
ne a I. J. Marko právom nazval Dornkap-
pel predmestím troch jazykov (slovenský,
nemecký a maďarský).
Z 5846 obyvateľov v roku 1934 bolo
54 % rímskych katolíkov, 4,5 % evanjeli-
kov, 4 % bez vyznania a zvyšných 7 cirk-
ví malo 4-percentné zastúpenie. Kostol tu
však nebol, saleziáni slúžili bohoslužby v
telocvični Štúrovej školy, kostol bol
postavený neskôr.
V roku 1931 vo voľbách do mestského
zastupiteľstva 720 voličov odovzdalo
najviac hlasov dvom komunistickým
stranám (vyše polovicu) a socialisticky
orientovaným stranám vyše tretinu.
Dornkappel bola proletárskym predmes-
tím s malým počtom remeselníkov a
obchodníkov, úradníkov bolo len 20.
V roku 1933 sa začala fašizácia Nemec-
ka, Rakúska a postupne aj Bratislavy. Vo
voľbách do Národného zhromaždenia v
roku 1933 dostali na Dornkappli zo 778
hlasov fašistické strany viac ako 20 %.
Pod vplyvom predvolebných sľubov mali
fašisticky zmýšľajúci voliči až štvrtinové
zastúpenie vo voľbách.
Viac ako polovica dornkappelských
robotníkov bolo sezónnych, ktorí príleži-
tostne pracovali v okolitých vinohradoch,
u bulharských záhradníkov, na stavbe
ciest a železničných tratí a niektorí šťa-
stlivci aj v bratislavských priemyselných
podnikoch a na stavbách. Niektoré diev-
čatá pracovali ako slúžky alebo pracov-
níčky na príležitostné práce v bohatých
domácnostiach. Viaceré mladé ženy sa
živili prostitúciou. Väčšina z dievčat sa
dala na prostitúciu len preto, aby mohli
uživiť rodinu, keď ani jeden z rodičov
nemohol zohnať prácu a z jej zárobku žila
celá rodina. V roku 1937 bolo na
Dornkappli 981 nezamestnaných. Pre
nich organizovali spolky a organizácie
Červený kríž, Masarykova liga, Charitas
a cirkevné organizácie, najmä saleziáni a
dominikáni rôzne dobročinné akcie. Boli
to polievkové akcie, mlieko pre dojčatá a
aj chlieb a iné potraviny, najmä zemiaky,
ošatenie a obuv pre deti a niekedy aj uhlie
a mydlo. Mesto prispievalo na tieto akcie
ročne sumou cca 60-tisíc Kč.

Viera Hupková - Houšková
(Pokračovanie nabudúce.)

Fasádu školy poškodili pochybné opravy
S postupným rastom množstva obyva-
teľstva v Prešporku stále rástli aj
potreby školskej výučby. Staré školy
nevyhovovali ani priestormi, ani poč-
tom učiteľov. Zásadné zmeny nastali
po roku 1780, v čase vlády Jozefa II.,
keď celý školský systém v Uhorsku
reformovali, a keď štátne školy pre-
vládli nad cirkevnými. Od roku 1868
bola podľa uhorského školského záko-
na školská dochádzka pre chlapcov aj
dievčatá vo veku 6 až 15 rokov povin-
ná. Po skončení základnej školy postu-
povali žiaci do meštianskej školy. 
V Prešporku bola meštianska škola v 19.
storočí umiestenená v budove bývalej
nemeckej evanjelickej školy na dnešnom
Primaciálnom námestí, za jezuitským,
pôvodne evanjelickým kostolom. Na
začiatku 20. storočia premiestnili diev-
čenskú meštiansku školu do budovy, kde
bola predtým detská opatrovňa a nalezí-
nec na pôde historickej Pálffyovskej
záhrady (Edlova, teraz ulica Podjavorin-
skej). K budove patrila rozsiahla záhrada
pri ulici Palisády, medzi dnešnými ulica-
mi Zochovou a Svoradovou. Na tom
pozemku postavili pred rokom 1910
modernú budovu chlapčenskej meštian-
ky s vchodom zo Zochovej, vtedy Teloc-
vičnej ulice (Torna utca). Horná časť
ulice vtedy ešte nebola priechodná, voči
Palisádam ju uzatváral plot záhrady. 
Novostavba školy zodpovedala všetkým
požiadavkam na modernú hygienickú
školskú prevádzku. Široké schodištia a
chodby, priestranné a veľkými oknami
presvetlené triedy, špeciálne učebne,
telocvičňa, veľký dvor, ktorý bol otvore-
ným schodišťom spojený s nádvorím
dievčenskej meštianky, to všetko sa so
stiesnenými priestormi pôvodnej budovy
nedalo ani porovnať. 
Solídne vnútro školskej budovy bolo
navonok zdôraznené ozdobnou fasádou s
precízne modelovanou štukovou výzdo-
bou v secesnom slohu s prvkami neoba-
roka a neoklasicizmu. Nápadné ženské
maskarony sú zavŕšené sovami ako sym-
bolmi Pallas Atény, bohyne múdrosti a
vzdelania. Rastliné ratolesti, vence, fes-
tony, motívy bukových a gaštanových
listov, šišky ihličnatých stromov, figurál-
ne reliéfy, celá výzdoba hovorí o vzdela-
ní, ktoré má žiak v budove získať. Auto-
rom reliéfnej výzdoby bol pravdepodob-
ne tunajší sochár Adolf Meszmer, ktorý
spolupracoval na vytvorení mnohých
fasád v meste, aj na Mindszentyho foto-
grafickom ateliéri pri kláštore Notre
Dame, aj na výzdobe Reduty. Dva kvalit-
né figurálne reliéfy medzi oknami prvé-
ho a druhého poschodia pri Zochovej
ulici predstavujú skupiny nahých detí so
symbolmi vyučovaných predmetov:
písanie, kreslenie, matematika, geomet-
ria, geografia, história, fyzika, chémia. 
Školská budova stojí už sto rokov. Už 50
rokov v nej nesídli meštianska škola, ale

stredná priemyselná škola elektrotech-
nická. Budovu v minulosti čiastočne
modernizovali, dostala ústredné kúrenie,
miesto pôvodnej vyrezávanej drevenej
brány nepekné dvere z plechu a skla.
Keď objekt pred pár rokmi prevzala župa
(vyšší územný celok), začali sa na ňom
realizovať síce potrebné, ale z pamiatkar-
ského hľadiska pochybné opravy. Pri
oprave plášťa strechy zmizli všetky
dovtedy zachované typické historické
klampiarske ozdoby. Plechové šišky na
vysokých stožiaroch, ktoré boli v Brati-
slave ojedinelé, boli súčasťou architekto-
nického výrazu budovy. Zachované osta-
li len železné konzoly pod podstrešnou
rímsou, ktoré nesú odkvapové rúry.
Pred pár mesiacmi sa realizovala takzva-
ná oprava fasády nárožnej časti objektu
pri Zochovej ulici a pri Palisádach. Po
odstránení lešenia vidno nevhodnou
ostrožltou farbou natreté steny, na kto-
rých sú detaily „opravené“ tak primitívne
a nemožne, že by mala ihneď nasledovať

ich skutočná oprava. Panelovanie štítov je
zničené, sokle pod (zamurovanými)
oknami štítov nezmyselne zjednodušené,
z priamych línií kvádrovania sa stali
nejasné vlnovky (pokiaľ sa úplne nestra-
tili). Reliéfny dekoratívny prvok s pôvod-
ne ostrými hranami a kontúrami vencov,
lístia a mašlí sa „opravou“ zmenil na
amorfný nezmyselný kus omietkovej
babraniny. A to všetko za peniaze, ktoré
investor získava z daní obyvateľov mesta. 
Ešte nie je neskoro napraviť chyby a fa-
sádu opraviť v súlade s požiadavkami
pamiatkovej ochrany. Pri oprave ďalších
častí fasády treba dbať na to, aby so-
chárske diela opravovali odborníci re-
štaurátori, aby sa na dnes otlčené štíty
vrátilo pôvodné panelovanie, aby priame
línie v kvádrovaní na omietke boli zretel-
né, aby sa na strechu vrátili kovové oz-
dobné prvky. Okná do podkrovia obno-
viť tak, ako ich autor projektoval. Aby
budova školy v centre hlavného mesta
Slovenska reprezentovala, najmä ak už
stojí na hlavnej prístupovej ceste k Hradu
a k Parlamentu. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus
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HOKEJ
Minulý piatok sa začal nový ročník
Extraligy a zverencov trénera Zdena
Cígera v nich čakal ťažký oriešok -
obhájiť prvenstvo a dokázať tak, že
väčšina zástupcov extraligových klu-
bov sa nemýlila, keď ich pasovala za
najväčších favoritov nového ročníka.
V prípade, že by sa slovanistom poda-
rilo obhájiť titul, bol by už ich sied-
my!
Jediným prvenstvom sa slovanisti pýšili
už pred začiatkom ligy, s rozpočtom tak-
mer 100-miliónov korún bezkonkurenč-
ne vedú rozpočtový rebríček. Ten by im
mal pomôcť nielen v najvyššej súťaži,
ale aj v bojoch na januárovom Super Six
v Petrohrade, kde majú jednoznačný cieľ
- dobre reprezentovať Slovensko.
„Na jar sme sa tešili z titulu, ale aj z celej
vydarenej sezóny. Okrem toho, že sme
skončili prví, darilo sa aj jednotlivým
hráčom. Traja sa objavili v All Stars naj-
vyššej súťaže - Hovi, Kukumberg, Uram,
dvaja reprezentovali na svetovom šam-
pionáte - Kukumberg a Uram,“ prezradil
generálny manažér Maroš Krajči. Výraz-
ne sa zvýšila aj návštevnosť, pričom o
minimálne dva vypredané zápasy sa slo-
vanisti „pričinili“ tým, že semifinále a
finále vyhrali zhodne 4:0. Celkove ich
domáce stretnutia videlo takmer 180-
tisíc fanúšikov, čo dalo priemer 5300 na
jeden duel.
„Radi by sme si divákov udržali aj v no-
vej sezóne, v ktorej máme rovnako vyso-
ké ciele - obhájiť titul, vybojovať si účasť
v Európskej lige a v Petrohrade získať
medailu,“ pripomenul Maroš Krajči.
Práve okolo najvernejších fanúšikov sa
točila čiastočná prestavba štadióna.
Funkcionári dala odmontovať sedačky v

sektore pre tzv. vlajkonosičov a kapacita
sa tým zvýšila na 8025 divákov. Okrem
toho pribudli nové turnikety, zrekon-
štruovala sa strojovňa, opravila strecha a
objednala nová rolba. Celkove to stálo
vyše 30 milionov Sk.
Tréner Zeno Cíger bol spokojný s prípra-
vou, pochvaľoval si aj prístup hráčov,
jediné, čo ho mrzelo, bol menší počet
stretnutí s kvalitnými súpermi. „Oproti
minulosti sme zvolili inú prípravu, tréno-
valo sa jednofázovo, liga ukáže, či to
bolo dobré, alebo zlé.“ Fakt, že Slovan
má pred sebou dva vrcholy, nevidí ako
problém: „Trošku nám to sťaží situáciu,
ale pre hráčov to bude určite zaujímavé.“
Navrátilec Richard Kapuš tuší, čo ho na
Slovensku čaká: „Proti Slovanu sa bude
chcieť každý vytiahnuť, všetky zápasy
budú náročné, ale je to logické. Slovan
má svoje meno, postavenie.“

Okrem Kapuša pribudli do kádra Kro-
páč, Kmeč, Kováčik, z junioriek prišli
Smotrilla a Češík. Naopak, rozlúčili sa
Hurtaj (Wolfsburg), Kukumberg (Nižne-
kamensk), Vorel (Čeľjabinsk), Kusovský
(Žilina), nový klub si hľadá Tvrdoň.
Okrem vynoveného hľadiska bude pre
fanúšikov pripravená zaujímavá súťaž.
Ide o Miliónovú strelu, v ktorej si vyžre-
bovaní diváci môžu vyskúšať strelu na
malý otvor. V prípade, že budú úspešní,
čaká ich rozprávková odmena - rovný
milión!
Vstup do ligovej sezóny však majstrovi
celkom nevyšiel. Po prehre v Martine
(3:6) podľahol doma aj Trenčínu (1:2 po
predĺžení), ale Zdeno Cíger bol od skla-
mania ďaleko: „Výsledok ma mrzí, no
hra bola dobrá. Ukázali sme slušný
výkon, škoda len, že sa nám nepodarilo
využiť príležitostí.“ (mm)

Bratislava

má víťazku 

US Open
TENIS
Skvelý úspech. Bratislavská tenistka
Kristína Kučová, členka Národného
tenisového centra a Slovana Slovenská
sporiteľňa Bratislava, vyhrala jeden zo
štyroch najprestížnejších juniorskych
turnajov na svete - US Open!
Sedemnásťročná slovenská reprezentant-
ka prešla prestížnym podujatím ako pravá
suverénka. Stratila v ňom iba dva sety, z
toho jeden vo finále a pripomenula tak
úspech Kariny Habšudovej, ktorá tu
triumfovala pred šestnástimi rokmi. „Som
nesmierne šťastná, aj keď si stále neuve-
domujem, čo som vlastne dokázala.
Víťazstvo venujem najmä rodičom a ses-
tre Zuzane. Už sa teším domov, kde titul
patrične oslávim,“ povedala bezprostred-
ne po finále pre TASR. Pre agentúru SITA
dodala: „Finále bolo predovšetkým
bojom, so šťastným koncom pre mňa.
Vôbec mi neprekážalo, že sa hralo na
menšom dvorci. Aj tak bolo okolo kurtu
plno. Po prvý raz nás snímala televízia a
ešte čakám, či ma pozvú na večierok šam-
piónov, ako to býva v Londýne...“ (mm)

Smutné

bratislavské

rozlúčky
VODNÉ PÓLO/FUTBAL
Náhoda chcela, že Bratislava v priebe-
hu dvoch dní zažila dve vytriezvenia z
postupového sna. Ako prví to boli vodní
pólisti, ktorí nepostúpili na olympiádu
do Pekingu a nedostali sa ani medzi
mužstvá s druhou šancou v dodatkovej
kvalifikácii. Druhí boli futbalisti. S
Írskom len remizovali 2:2 a o majstrov-
stvách Európy môžu iba snívať.
Obe sklamania však majú ešte jedno spo-
ločné - dejiská podujatí. Staručké Pasien-
ky a rozvaliny Tehelného poľa pripomí-
najú všetko možné, len nie kultúrne špor-
tové stánky. Plaváreň je na tom o niečo
lepšie - aspoň tam neprší za golier. Futba-
lový štadión, ktorý patril k najkrajším v
Československu, však pripomína skanzen
a každému Slovákovi muselo byť ťažko,
keď videl, ako si šokovaní Íri fotili jeho
najzaujímavejšie zákutia...
Budúcu jeseň sa začne futbalová kvalifi-
kácia o postup na MS 2010, ktorá sa má
hrať len v stánkoch vyhovujúcich prís-
nym predpisom FIFA a UEFA. Už dnes je
jasné, že Tehelné pole takým štadiónom
nebude. Či dostaneme výnimku, alebo sa
bude hrať niekde v Žiline či v Trnave, to
je vo hviezdach. Rovnako ako úvahy, čo
bude so zamýšľaným, no stále ani len
nenaplánovaným Národným futbalovým
štadiónom! (mm)

V Slovane hrajú

dve Kanaďanky

a jedna Ruska
HOKEJ
Hokejový Slovan má zaujímavé posily,
presnejšie „posilky“. Z Kanady a Rus-
ka pricestovali tri hráčky, ktoré sa
predstavia v drese Slovana.
Ide o Kanaďanky Robertsovú a McGilli-
vrayovú, ktoré spolu s Ruskou Konovo-
vou posilnia káder účinkujúci v Európ-
skej ženskej hokejovej lige. 
Slovanistky nehrajú najvyššiu domácu
súťaž, ich prioritou je spomínaná medzi-
národná liga, ktorú v posledných dvoch
rokoch vyhrali a získali prvenstvo aj v
českej lige. Hokejoví fanúšikovia sa tak
majú na čo tešiť, posilnený káder má rov-
naké ciele ako pred rokom - triumfovať v
EHWL, aj u našich západných susedov.
Slovanistkám vstup do sezóny vyšiel. V
úvodnom stretnutí zdolali dievčatá zo
Záhrebu 5:0 a predĺžili svoju víťaznú
sériu na 26 duelov. (mm)

Ostrý štart

Slov-maticu
SÁLOVÝ FUTBAL
Sezóna sa ešte poriadne nezačala a fut-
salisti Slov-maticu už majú za sebou
možno najdôležitejšie zápasy sezóny.
V azerbajdžanskom Baku hrajú od pon-
delka základnú skupinu UEFA Futsal
Cupu, obdody futbalovej Ligy majstrov,
na ktorú odcestovali Bratislavčania s jas-
ným cieľom - postúpiť!
Slovenský majster z posledných troch
rokov sa v Baku postupne stretol s Came-
lotom Kišiňov, po našej uzávierke nastú-
pil aj proti Luparense Calcio a Arazu
Naxcivan. Z Azerbajdžanu postupujú do
ďalšej fázy prví dvaja. Slov-matic absol-
voval poslednú skúšku v 1. kole domácej
súťaže, kde vyhral nad Across Pinerola
6:1. „Samozrejme, že chceme dosiahnuť
čo najviac v Baku, doma by sme radi
obhájili prvenstvá v lige i pohári,“ prezra-
dil tréner Milan Kollár želania pred
novou sezónou. (mm)

Superliga 

s Bratislavčanmi
STOLNÝ TENIS
Prvé prehraté a vyhraté sety majú za
sebou aj stolní tenisti. V utorok sa začal
nový ročník medzinárodnej stolnoteni-
sovej Superligy. 
Hrá v nej dohromady šestnásť mužských,
dvanásť ženských družstiev a medzi pol-
tuctom slovenských tímov sú aj dvaja
bratislavskí zástupcovia - muži ŠKST a
Mostex Rača. V úvodnom kole hostili
Račania E.N. Praha a ŠKST Dugo Selo,
zápasy sa skončili po uzávierke. (mm)

Petržalčania menia termíny Pohára UEFA

Slovanisti sú so stomiliónovým rozpočtom

najväčšími favoritmi hokejovej Extraligy

FUTBAL
Kvalifikačný dvojzápas s Írskom a
Walesom vyplnil dvojtýždňovú pre-
stávku v najvyšších futbalových súťa-
žiach. Zatiaľ čo v Slovane doznievala
spokojnosť s víťazstvom nad Nitrou, v
Petržalke riešili zmeny s termínmi
Pohára UEFA a interisti sa zaoberali
doterajšími výsledkami v 1. lige.
Namiesto výletu do Atén horúčkovité prí-
pravy na domáci duel. Takto vyzeral
posledný týždeň na pravom brehu Dunaja.
Keďže Atény majú v pohárových súťa-
žiach tri mužstvá, UEFA vyriešila pro-
blém s ich domácimi stretnutiami aj na
úkor Petržalky. Pôvodne sa totiž mal hrať
úvodný duel v Grécku a odveta v Bratisla-
ve, čo by dávalo predsa len určitú výhodu
slovenskému mužstvu. Po rozhodnutí
UEFA je však všetko iné. Začína sa vo
štvrtok 20. septembra na Tehelnom poli (o

20.30 h), odveta bude v utorok 2. októbra
v Aténach. Ešte predtým sa však Petržalka
predstaví v lige. Prvý zápas po prestávke
ju čaká v piatok v Senci, kde by zverenci
Vladimíra Weissa nemali zaváhať, keďže
domáci patria k tomu slabšiemu v súčas-
nom ročníku Corgoň ligy.
Slovanisti sú už z pohárov vonku, takže sa
pokojne mohli sústrediť na pokračovanie
najvyššej súťaže. Cez víkend ich však
čaká nepríjemný súper, Banská Bystrica.
Tá má navyše za sebou päť prehratých
stretnutí a zverenci exinteristu Rudolfa
Reháka tušia, že prípadná šiesta by mohla
znamenať zemetrasenie v kabíne...
„Verím, že potvrdíme dobrú formu a že sa
nám opäť podarí bodovať,“ vyjadril svoje
želanie tréner Boris Kitka.
Rušno bolo po poslednom majstrovskom
stretnutí Interu. Žlto-čierni vstúpili do ligy
impozantne, dvoma víťazstvami a dobrou

hrou naznačili, že účasť v druhej najvyššej
súťaži berú len ako krátku epizódu... Prišli
však ďalšie kolá, prehry doma i vonku a z
ašpiranta na postup je zrazu priemerný
tím, ktorý má bližšie k boju o záchranu
ako k boju o postup. „Som sklamaný, tak-
to to nemôže ísť ďalej,“ vyhlásil kormi-
delník Vladimír Koník po domácej prehre
s Michalovcami a pokračoval: „Zlyhali
sme všetci, tréneri i hráči. Niektorí futba-
listi nielenže nemajú na Corgoň ligu, ale
ani na 1. ligu.“ Prvým opatrením funkcio-
nárov bolo preradenie trojice hráčov Hej-
čík, Brisuda, Komendy, druhým žiadosť,
aby sa Inter mohol presťahovať na štadión
do Dúbravky, kde by vraj mal domáckej-
šie prostredie. Splnili sa tak predpovede,
že skôr či neskôr žlto-čierni opustia
Pasienky, na ktoré si brúsia zuby spoloč-
nosti túžiace po nových plochách na
budovanie obchodných centier. (mm)

V premiére na domácom ľade Slovan v predĺžení prehral s Trenčínom. Vľavo
Richard Kapuš (Slovan) v súboji s Viliamom Čachom (Trenčín). FOTO - TASR
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Ida Kelarová

v utorok

rozospieva PKO
HUDBA
Bratislavský jazz klub sa v septembri
predstaví vystúpením speváčky Idy
Kelarovej & Desiderius Dužda & Jazz
Famelia. Koncert odohrajú v utorok
18. septembra v Spoločenskej sále
PKO o 20.00 h.
Tvorba tohto zoskupenia sa vyznačuje
prepájaním rómskych a džezových prv-
kov, rómskych harmónií a latinsko-ame-
rických rytmov so zvukom džezovej
kapely. Ida Kelarová prizvala na spoluprá-
cu tých najlepších českých a slovenských
hudobníkov. V ich osobách sa spája tradí-
cia rómskeho muzikanstva s otvorenosťou
a novátorstvom mladých džezmanov. 
Ida Kelarová vás ani na chvíľu nenechá na
pochybách, kto je hlavou skupiny. Svojou
intuíciou vedie celú kapelu od pomalých a
smutných piesní až k záverečným čardá-
šom. Jej schopnosť otvoriť svoje srdce a
emócie vložiť do svojho hlasu je povest-
ná. Ida Kelarová pochádza z rómsko-
moravskej hudobnej rodiny. Jej otec,
Koloman Bitto, bol vynikajúci a veľmi
známy rómsky muzikant. K hudbe privie-
dol aj dve zo svojich troch dcér - Idu a jej
nie menej slávnu sestru Ivu Bittovú. Otec
je dodnes najväčšou Idinou inšpiráciou. V
programe vystúpia: Ida Kelarová - spev,
Desiderius Dužda - spev, gitara Ondrej
Krajňák - klavír, Radovan Tariška - altsa-
xofón, Marián Ševčík - bicie, Tomáš
„Kaštan“ Baroš - kontrabas. (dš)

Miroslav Cipár 

a Lepší svet
VÝSTAVA
V priestoroch pracovno-socializačného
centra Lepší svet na Osuského ulici č. 8
v Petržalke otvorili výstavu exkluzív-
nych obrazov akad. maliara Miroslava
Cipára pod názvom Paris XI/XII 06. 
Vystavených je 57 originálnych diel v
technike tempera a tempera + tuš, ktoré
vznikli počas tvorivého pobytu tohto veli-
kána slovenského výtvarného umenia v
Paríži na konci minulého roku. Výstava sa
koná v súvislosti s 21. ročníkom Bienále
ilustrácií Bratislava. Kúpou niektorého z
originálov majstra Cipára môžete podporiť
ľudí s mentálnym postihnutím. (dš)

Comics Salón

oživí  fantáziu

návštevníkov
KOMIKS
Od 14. do 16. septembra bude v prie-
storoch SÚZA na Drotárskej ceste 46
4. ročník medzinárodneho festivalu
komiksu, anime, japonskej kultúry,
počitačových hier a všetkých elemen-
tov dobrej zábavy.
Cieľom Comics Salónu je priblížiť feno-
mén tejto popkultúry a ponúknuť tvorivú
alternatívu trávenia voľného času. Tak-
tiež poskytuje priestor našim výtvarní-
kom, komiksovým tvorcom a spisovate-
ľom na prezentovanie vlastných diel.
V priebehu troch dní sa bude paralelne v
štrnástich sálach odohrávať rôznorodý
program členený podľa jednotlivých sek-
cií festivalu - Comics, Anime, Japonsko
a Hry. Medzi hlavné sprievodné progra-
my patrí súťaž o najlepšie kreslené dielo
v kategórií vlastný Comics & Manga,
FanArt a Original Art. 
V rámci filmov sa návštevníci môžu tešiť
na pätnásť najnovších filmových trhákov
ako Spiderman 3, 300, alebo Ghost Rider
natočené podľa komiksovej predlohy.
Japonská kultúra sa predstaví prednáška-
mi o skladaní origami, bojových ume-
niach, jedle, znakoch, kimonách a o rôz-
nych iných zaujímavostiach z krajiny
vychádzajúceho slnka. (dš)

Radosť, ktorá

lieči v Radničke
VÝSTAVA
V chránenej dielni Radnička, v budo-
ve Múzea mesta Bratislavy, otvorili
galériu fotografií detí z projektu Zlatá
rybka EVO pod názvom Radosť,
ktorá lieči. 
Cieľom celonárodného filantropického
projektu Zlatá rybka je pomôcť chorým
deťom. Výstava osemdesiatich fotogra-
fií je prístupná verejnosti do konca
októbra. Chránená dielňa Radnička je
jeden z projektov, ktorý vytvoril pracov-
né podmienky pre ľudí so zdravotným
postihnutím.
„Verím, že projekt Zlatá rybka EVO
popri tom, že pomáha chorým deťom,
prispieva aj k propagácii filantropie na
Slovensku a prezentuje dôležitosť nema-
teriálnych hodnôt,“ povedal primátor
Bratislavy A. Ďurkovský. „Zo svojich
skúseností viem, aká dôležitá je pre
choré deti dobrá psychická pohoda a
úsmev na tvári. Viem, že každý môj malý
pacient a aj ostatné deti majú svoje tajné
želania, ktoré nie je možné dosiahnuť
drahými darčekmi. Som rád, že cieľom
projektu  je umožniť chorým deťom žiť
ich veľký sen,“ povedal veľvyslanec pro-
jektu renomovaný detský chirurg profe-
sor Jaroslav Siman. (dš)

Na Hrade znel hlas Ľubice Vargicovej
OPERA
Soprán opernej speváčky Ľubice Var-
gicovej zaznel už v takých hviezdnych
sálach, ako je viedenská Štátna opera,
Metropolitan Opera či Carnegie Hall v
New Yorku, v najvýznamnejších kon-
certných sieňach Japonska či na Salz-
burskom festivale. 
Naposledy spievala na galakoncerte
Opery SND k otvoreniu novej divadelnej
sezóny a tri dni predtým na Bratislav-
skom hrade v koncertnom programe
Zlaté husle. Jedno však zostáva pravdou.
Nech Ľubicu Vargicovú túlavé topánky a
skvostný hlas zavedú kamkoľvek, vždy
sa rada vracia domov, do Bratislavy.
„Rada spievam doma. Vzťah k môjmu
rodnému mestu Bratislave je u mňa pre-
menlivý. Som opojená šťastím, keď sa
vraciam, ale z každého kúta sveta je môj
návrat odlišný. Keď som prišla prvýkrát z
Japonska, bola som nesmierne šťastná, že
som doma. Z obrovských kvádrov betónu

som už mala depresie, Bratislava sa mi
zdala ako oáza zelene. Po davoch ľudí v
Tokiu som sa cítila ako na romantickom
vidieku. Po príchode z krásneho nemec-
kého alebo švajčiarskeho mestečka som
mala celkom opačné pocity. Nič to však
nemení na fakte, že domov sa vždy teším.
Pre mňa je podstatná moja rodina a tá je v
Bratislave.“ S historickou budovou Slo-
venského národného divadla sa speváčka
bude lúčiť ťažko: „Odkedy máme nové
divadlo, uvedomujem si, že „stará“ budo-
va je pre mňa nenahraditeľná, neviem si
predstaviť, že raz z nej odídeme navždy.
Je to jediná budova v Bratislave, okrem
paneláku, kde som vyrastala a môjho
súčasného domova, ku ktorej mám silný
citový vzťah.“ Ľubica Vargicová nevstu-
puje na scénu s bohorovnosťou všeznalé-
ho človeka. Pred vystúpením má trému a
svoje pôsobenie pred divákmi hodnotí
veľmi kriticky. Aké mala pocity po vystú-
pení so Zlatými husľami na Bratislav-

skom hrade, kde spievala temer pred
7000 divákmi? „Ťažko opísateľné. Zo
samotného koncertu som nemala veľký
zážitok, bála som sa. Zmocnila sa ma
tréma, pretože som išla spievať veci,
ktoré som dovtedy nespievala a z pred-
chádzajúcich skúšok som bola veľmi
vyčerpaná. Mala som obavy, že to
nezvládnem. Účinkovanie pred množ-
stvom ľudí ma zväzuje, radšej spievam
pre menšie publikum. Keď však zaznie
prvý tón, tréma opadne. Koncert som si
vychutnala až doma pri televíznom pre-
nose. Vypočula som si aj svojich vzác-
nych kolegov, Dalibora Jenisa a Mirosla-
va Dvorského, ich výkony boli vynikajú-
ce. Bolo mi cťou pri nich stáť. Nie vždy
sa podarí spievať s takými dobrými part-
nermi.“ Hlas Ľubice Vargicovej najbližšie
zaznie 22. septembra v Opere SND v
predstavení Giuseppe Verdiho La Travia-
ta, kde sa zhostí úlohy Violetty.

Dáša Šebanová

Detský folklórny súbor
PRVOSIENKA

K O N K U R Z
dievčatá  (6-9 r.), chlapci  (7-12 r.)

tanec i hudba
19. 9. 2007, 1600 - 1900 hod
DK Nivy, Súťažná 18, BA

www.prvosienka.com

VÝSTAVA
Medzinárodná prehliadka ilustrácií
detskej knihy, ktorá sa každé dva
roky koná v Bratislave pod názvom
Bienále ilustrácií Bratislava, má svo-
jich víťazov. Pod vedením predsedníč-
ky poroty pani Rosmarie Tschirky zo
Švajčiarska udelili jej členovia tieto
ocenenia.
Najvyššie ocenenie Grand Prix dostal
Einar Turkowski (Nemecko) za ilustráciu
ku knihe Es war finster und merkwürdig
still (na fotografii). Na slávnostnom otvo-
rení Bienále ilustrácií v historickej budove
SND v piatok 7. septembra si cenu autor
prišiel prevziať osobne. Zlaté jablko BIB
získali Kamila Christiansen (Dánsko):
Tarvelige Tom; En sandwich med 10 lag,
Iwona Chmielewska (Poľsko): Thinking

ABC, Ivan Alexandrov (Rusko): Mi tak
pohoji, Alenka Sottler (Slovinsko): Pepel-
ka, Farshid Shafiee (Irán): Peyvand
Zarbal. Plaketa BIB bola udelená ilustrá-
torom:Bente Olesen Nystrőm (Dánsko):
Hr. Alting, Maria Ekier (Poľsko): Basnie i
legendy polskie, Mikhail Fedorov (Rus-
ko): Malenkaja princesa, Angela Lago
(Brazilia): Joao Felizardo o rei dos nego-
cios, Hoda Hadadi (Irán): Agar man Kha-
laban boodam; Baz baran.
Čestné uznanie udelila medzinárodná
porota vydavateľstvu Editura Universul 
Chisinau / Moldavsko za publikáciu De la
facerea lumii citire, autor Claudia Partole,
ilustrácie Violeta Diordiev. Podľa slov
predsedníčky poroty Rosmarie Tschirky
porota posudzovala jednotlivé ilustrácie
podľa ich schopností rozpovedať detské-

mu čitateľovi príbeh, na dôležitom mies-
te bola aj výtvarná kvalita a originalita
diela a jeho odborná úroveň. Na víťaz-
nom diele, cene Grand Prix, ocenili
najmä humor, cit i rozum, s ktorým ústre-
tovo prichádza k deťom. Aj keď je ilustrá-
cia čierno - biela, oplýva farebnosťou,
myšlienkovej bohatosti a vychádza v
ústrety detskej fantázii. V bratislavských
výstavných sieňach otvoria počas BIB
sedem sprievodných výstav, na ktorých
sa predstavia autori z Talianska, Nemec-
ka, Fínska, Maďarska, Bulharska. Výsta-
vu držiteľa Zlatého jablka z minulého
ročníka BIB Ľuboslava Paľa otvorili v
Bibiane na Panskej 41. Výstava detskej
ilustrácie BIB 2007 potrvá v Dome ume-
nia na Námestí SNP 12 do 31. októbra.

Dáša Šebanová 

V Dome umenia na Námestí SNP otvorili

21. ročník Bienále ilustrácií Bratislava
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PIATOK 14. septembra
� 17.00 - Ružinovská tančiareň, tanečné
stretnutie strednej a staršej generácie, DK
Ružinov, Ružinovská 28
� 18.00 - Slovan Bratislava - Košice,
hokejová Extraliga,  Štadión O. Nepelu
�18.30 - Francúzska noc komornej hudby,
festival Konvergencie, Design Factory, Botto-
va 2
� 19.00 - Mimoriadny koncert troch hu-
dobných skladateľov v Redute: L. Burlas,
J. Iršai, L. van Beethoven, Koncertná sieň
Slovenskej filharmónie, Reduta

� 19.00 - Na skle maľované, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie 20
� 19.30 - V. Klimáček: Závisláci, Som bil-
board, Divadlo F7, Františkánske námestie 7
�20.00 - Big Deal, rockový koncert, Rančík
u Kanga, Starohájska 35, Petržalka

SOBOTA 15. septembra
� 9.00 - Medzinárodná výstava mačiek,
DK Ružinov, Ružinovská 28
�15.00 - P. Garajová-Jariabková: Do dáv-
nych čias mesta nakuknite decká, divadel-
né predstavenie divadla Ludus pre deti od 3
rokov, Partizánska lúka
� 17.00 - ŠKP Bratislava - Šaľa, WHIL
hádzanárok, ŠH Jégeho ulica
� 17.00 Čaj o piatej: S hudobnou skupi-
nou V - Kvartet, tradičné tanečné podujatie
pri hudbe 60.-90. rokov, pri sviečkach, Stre-
disko kultúry BNM, Vajnorská 21
� 18.00 - Salónny orchester Afrodíté, Hu-
dobný altánok, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Jazzová noc: Acoustic Colours,
Stano Palúch (husle), Michal Vavro (akustická
gitara), Juraj Griglák (kontrabas), Ajdži Sabo
(perkusie), festival Konvergencie, Design
Factory, Bottova 2
� 19.00 - Preßburger Klezmer Band a
Timna Brauer & Elias Meiri Ensemble,
Klub Za zrkadlom, Rovniankova 3 
� 20.00 - Nový Rownák, countryrock,
Rančík u Kanga, Starohájska 35, Petržalka

NEDEĽA 16. septembra
� 9.00 - Medzinárodná výstava mačiek,
DK Ružinov, Ružinovská 28
�10.30 - ŠKPBratislava - Hlohovec, Extra-
liga hádzanárov,  ŠH Jégeho ulica
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse: Beťárisko
Miško Friško, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
�10.30 - Nedeľné matiné, Renata Bialasová

(klavír/ČR), Dana Šašinová (klavír), Mikuláš
Škuta (klavír), program: L. Janáček, L. van
Beethoven, B. Bartók, GMB, Mirbachov
palác, Františkánske námestie 11
� 10.30 - Nedeľné rozprávkové dopolud-
nie: Pomotajčekovci, členovia Bratislavské-
bo bábkového divadla, DK Ružinov, Ruži-
novská 28 
�15.30 - Hudba ako hra, koncert pre deti, fes-
tival Konvergencie, Design Factory, Bottova 2
� 18.00 - Súbor Alexandra Jablokova,
Hudobný altánok, Hviezdoslavovo námestie
�18.30 - Bratislavská noc komornej hudby
IV., festival Konvergencie, Design Factory,
Bottova 2
� 19.00 - Bratislava Hot Serenaders, hud-
ba v štýle 20. a 30. rokov, Spoločenský dom
Nivy, Súťažná 18
� 20.00 - J. Martinka: Jemen - ukrytá
perla Arábie, cestovateľské letné kino, Ho-
ráreň Horský park, Lesná 1

PONDELOK 17. septembra
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9
� 19.30 - K. Vosátko: Telenovela, Divadlo
F7, Františkánske námestie 7

UTOROK 18. septembra
� 19.30 - K. Vosátko: Telenovela, Divadlo
F7, Františkánske námestie 7
�20.00 - Ida Kelarová & Desiderius Dužda
& Jazz Famelia, Bratislavský jazz club 17,
Spoločenská sála PKO

� 20.00 - Los Remedios - flamenco, Rančík
u Kanga, Starohájska 35, Petržalka

STREDA 19. septembra
� 9.00 - Soľ nad zlato, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 11.00 - W. Shakespeare: Othello, verejná
generálka, Divadlo Astorka, Námestie SNP 3
� 14.00 - Mobily, tvorivé dielne k výstave
Kde sa vzalo umenie, Bibiana, Panská 41
�19.00 - W. Shakespeare: Othello, predpre-
miéra, Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Sanyland, Acoustic Colours, folk,
jazz, world music, Rančík u Kanga, Starohájs-
ka 35, Petržalka

ŠTVRTOK 20. septembra
� 19.00 - W. Shakespeare: Othello, premié-
ra, Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Modelky,
Divadlo F7, Františkánske námestie 7

�20.00 - Potemkin + LaPuPu, film + hudba,
čaro nemého filmu, umocnené živou hudbou,
kultový film Sergeja Ejzenštejna + skupina
LaPuPu, Klub Za Zrkadlom, Rovniankova 3
� 20.00 - Anka Repková & Band, poprock,
Rančík u Kanga, Starohájska 35, Petržalka
� 20.20 - Literárne kino: Daniela Kapitá-
ňová inak, maľba Fero Jablonovský, kaviareň
Next Apaché, Panenská 28

PIATOK 21. septembra
� 9.00 - Malá morská víla, divadelné pred-
stavenie pre deti, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36 
� 19.00 - W. Shakespeare: Othello, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
�19.00 - Tanečný dom, výuka ľudových tan-
cov z Gemera, Gemerská Poloma a Kokava
nad Rimavicou, hrá ľudová hudba Muzička a
Radičovci, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Randevú v Gullfosse, Kamil Pete-
raj, Robo Grigorov, reštaurácia Gullfoss,
Čulenova 5
� 19.00 - Salón u Liszta: Architektonické
šperky Bratislavy, Lisztova záhrada, v prípa-
de nepriaznivého počasia Ventúrska 11
� 19.00 - J. W. Goethe: Prafaust, Divadlo
a.ha, Školská 14
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Modelky,
Divadlo F7, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Silent Duo, unplugged hits, Rančík
u Kanga, Starohájska 35, Petržalka

SOBOTA 22. septembra
� 10.00 - 20.00 - Deň Insity, sprievodné
podujatie k výstave 8. Trienále Insita 2007,
bohatý program v Slovenskej národnej galérii,
Vodné kasárne (Rázusovo nábrežie 2) a Ester-
házyho palác (Námestie Ľ. Štúra 4)
� 16.00 - Ela - Hop!, stretnutie so známymi
postavičkami z televíznej obrazovky, DK Kra-
máre, Stromová 18
�17. 00 - Jasminin orientálny sen, medziná-
rodná prehliadka orientálnych tanečníc, DK
Ružinov, Ružinovská 28
� 17.00 - Za dychovkou na Vajnorskú, ta-
nečné popoludnie pri dobrej dychovej hudbe,
Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21
� 18.00 - 19.00 - C. a k. dychový komorný
orchester, Hudobný altánok, Hviezdoslavovo
námestie
�19.00 - C. Orff: Carmina Burana, koncert
k 1100. výročiu prvej písomnej zmienky o
Bratislave, účinkujú: Oto Klein, Vladimír
Chmelo, Adriana Kohútková, orchester a zbor
Slovenskej filharmónie diriguje Vladimír
Válek, Hlavné námestie
� 19.00 - Křeni (CZ), Petr Brandejs Band
(CZ), bluegrass music, Rančík u Kanga, Sta-
rohájska 35, Petržalka

NEDEĽA 23. septembra
� 10.30 - Nedeľné rozprávkové dopolud-
nie: Žabí princ, Divadlo Bum-Bác, DK
Ružinov, Ružinovská 28 

� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse: Ježibaby,
reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - Nedeľné matiné, Marián Lapšan-
ský (klavír), GMB, Mirbachov palác, Franti-
škánske námestie 11
�16.00 - A. Korenči ml., M. Kaprálik: Jan-
ko a Marienka čokoládová chalúpka, roz-
právka pre deti, Divadlo a.ha, Školská 14
� 16.00 - Momentum musicum: Terra
musica - gitarové duo, cyklus komorných
koncertov, Tereza Balážová + Eva Kavuljako-
vá, CC centrum, Jiráskova 3
� 16.00 - Mobily, tvorivé dielne k výstave
Kde sa vzalo umenie, Bibiana, Panská 41
� 18.00 - 19.00 - Vox - Crystal Chord (GB),
Detské baletné štúdio MKC Školská, Hudob-
ný altánok, Hviezdoslavovo námestie
� 20.00 - F. Kulišev: Best of Polynesia, Tas-
mania, West Australia, cestovateľské letné
kino, Horáreň Horský park, Lesná 1

VÝSTAVY
� Atentát: Operácia Anthropoid 1941-
1942, Slovenské národné múzeum, Vajanské-
ho nábrežie 2, Bratislava, výstava je predĺžená
do 14. októbra
� Z mesta von - umenie v prírode, GMB,
Mirbachov palác, Františkánske námestie 11,
trvá od 7. septembra
�Jarmila Mittelmannová: Divoké kvety, K
Gallery Ventúrska 8, potrvá do 30. septembra
�Forma nasleduje ... risk, SNG, Esterházy-
ho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, potrvá do 14.
októbra
�Miroslav Cipár: Paris XI/XII 06, pracov-
no-socializačné centrum Lepší svet, n.o., Osu-
ského 8, Petržalka
�Veronika Rónaiová: Bonjour 2007, Bon-
jour Restaurant, Apollo BC, Mlynské Nivy 45
� Insita 2007 - 8. ročník Trienále insitného
umenia, SNG, Esterházyho palác, 3. poscho-
die, Námestie Ľ. Štúra 4, Slovenské národné
múzeum, Výstavný pavilón, Žižkova ulica,
potrvá do 30. septembra
�Súčasná nemecká knižná ilustrácia, Arto-
téka Mestskej knižnice v Bratislave, Kapu-
cínska ulica 1, potrvá do 28. septembra
� Orest Dubay ml. : Olejomaľby, Galéria
Ardan, Dobrovčova ul. 7, výstava potrvá do
12. októbra
�Maliari z Čaplovičovej (zo zbierky Ivana
Melicherčíka), Pálffyho palác, Zámocká ulica,
potrvá do 30. septembra
� Bienále ilustrácií Bratislava 2007, Dom
umenia, Námetie SNP12, potrvá do 26. októb-
ra
�Medzinárodné kultúrne dedičstvo očami
mladých fotografov 07, Stredoeurópsky dom
fotografie, Prepoštská ulica 4, potrvá do 23.
septembra, otvorená denne okrem pondelka
od 13.00 - 18.00

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

vyjdú opäť o týždeň
20. septembra

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 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) Platí na práce a materiál použité na údržbu predpísanú výrobcom, a to počas 6 rokov 
alebo 160 000 km na všetky osobné a úžitkové vozidlá. 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

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA O +12 ALEBO +24 MESIACOV
1)


