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Rozdiel v cene

za vodu a stočné

bude treba

doplatiť
BRATISLAVA
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4. septembra vydal nové rozhodnutie o
cenách vody a stočného pre odberate-
ľov Bratislavskej vodárenskej spoloč-
nosti, a.s., na rok 2007.  Krajský súd
totiž 28. júna zrušil pôvodné rozhodnu-
tie regulačného úradu z 22. decembra
2006, ktorým bola cena vody a stočné-
ho v Bratislave znížená o 10, resp. 9
percent oproti cenám z roku 2006.
Decembrové rozhodnutie regulačného
úradu spochybnila Bratislavská vodá-
renská spoločnosť, a.s., keď poukázala na
viaceré formálne a faktické nedostatky
postupu úradu. Aj preto ešte v januári
2007 BVS napadla rozhodnutie na Kraj-
skom súde. Ten napadnuté rozhodnutie
zrušil a nariadil úradu nové konanie. Tak
sa stalo, že pre odberateľov BVS stanovil
regulačný úrad ceny vody a stočného na
rok 2007 až začiatkom septembra.
Nová cena za výrobu a dodávku pitnej
vody verejným vodovodom bola stanove-
ná na 21,90 Sk bez DPH za meter kubic-
ký (s 19% DPH to je 26,06 Sk), nová
cena za odvedenie a čistenie odpadovej
vody verejnou kanalizáciou bola stanove-
ná na 21,60 SK bez DPH (s 19% DPH to
je 25,70 Sk).
Pre porovnanie, vlani bola pre odberate-
ľov BVS cena vody 23,00 Sk za kubický
meter bez DPH a cena stočného 22,60 Sk
za meter kubický bez DPH. BVS navrhla
rovnaké ceny aj na rok 2007, regulačný
úrad však rozhodol, že cena vody bude
nižšia o 10,22 percenta a cena stočného
nižšia o 8,85 percenta. To znamená, že
cena vody bola stanovená na 20,65 Sk
bez DPH a cena stočného na 20,60 SK
bez DPH. Nová cena vody, ktorú úrad
schválil v septembri, je oproti vlaňajšej
cene nižšia o 4,8 percenta, cena stočného
je nižšia o 4,42 percenta.
Nová cena vody a stočného platí podľa
rozhodnutia regulačného úradu od 1. ja-
nuára 2007 do 31. decembra 2007. Zna-
mená to, že odberatelia budú musieť BVS
doplatiť rozdiel v cene. Aj s DPH je to v
prípade vody 1,49 Sk, v prípade stočného
1,19 Sk za meter kubický.
Ak bola priemerná mesačná spotreba
trojčlennej domácnosti napríklad 9
metrov kubických vody, od januára táto
domácnosť platila mesačne vrátane DPH
za vodu a stočné 441,72 Sk. Podľa
nových cien však mala zaplatiť 465,84
Sk. Vodárňam tak bude musieť doplatiť
mesačne 24,12 Sk.
BVS v týchto dňoch robí mimoriadny
odpočet stavu vodomerov. Odteraz totiž
bude svojim odberateľom fakturovať
podľa nových cien. Akým spôsobom
vyrieši BVS doplatky spotrebiteľov za
obdobie od 1. januára 2007, zatiaľ nie je
známe. Radoslav Števčík

Národná galéria

tvrdí, že žiadny

zákon nebol

porušený
BRATISLAVA
Na článok v predchádzajúcom vydaní
Bratislavských novín, v ktorom sme
informovali o porušení zákona o verej-
nom obstarávaní pri príprave obnovy
Slovenskej národnej galérie (SNG),
reagovalo jej vedenie.
„Slovenská národná galéria sa titulkom,
ako aj  nepravdivými údajmi uvedenými v
samotnom článku cíti byť poškodená,
preto týmto žiada o zverejnenie svojho
stanoviska k článku a uvedenie niektorých
nesprávnych informácií na pravú mieru,“
uvádza sa v stanovisku, ktoré nám za
vedenie SNG poskytol riaditeľ Ekono-
micko-prevádzkového centra SNG Igor
Ondrášik.
„Predovšetkým: nie je pravda, že Minis-
terstvo kultúry SR prevzalo gesciu nad
verejným obstarávaním z dôvodu poruše-
nia zákona o verejnom obstarávaní zo
strany SNG. Slovenská národná galéria
totiž nemohla začať realizovať žiadny
proces verejného obstarávania bez súhla-
su a spolupráce s MK SR, pretože príkaz-
mi ministra kultúry SR č. 8/2007 a
18/2007 jej bolo - práve tak ako ostatným
inštitúciám v rezorte MK SR - uložené
spolupracovať pri realizácii verejného
obstarávania stavebných prác s centrálnou
obstarávacou organizáciou, zriadenou
Ministerstvom kultúry SR.“ 
Ako sa ďalej v stanovisku uvádza, pri prí-
prave súťaže nemohlo prísť k žiadnemu
porušeniu zákona, ako bolo uvedené v
článku, pretože samotný proces verejného
obstarávania sa ešte ani nezačal. Uskutoč-
nilo sa pracovné rokovanie na MK SR,
kde sa hovorilo o prípadnej etapizácii
stavby a vzhľadom na zložitosť celej pro-
blematiky sa spolu s autormi projektovej
dokumentácie hľadali najvhodnejšie spô-
soby riešenia celého problému. 
„V súvislosti so zavádzajúcou informá-
ciou, že SNG nemá pripravenú projektovú
dokumentáciu na všetky objekty, upresňu-
jeme, že projektová dokumentácia je spra-
covaná komplexne na celú investičnú
akciu; na úrovni tendrovej dokumentácie
je spracovaná dokumentácia na dva
objekty, zvyšné dva objekty sú v štádiu
spracovávania,“ uzatvára I. Ondrášik.
Informácie o porušení zákona zo strany
SNG, na ktoré reaguje vedenie galérie,
nám písomne poskytol hovorca minister-
stva kultúry Jozef Bednár. Považovali sme
ich preto za oficiálne vyjadrenie rezortu
kultúry. Je tu tvrdenie proti tvrdeniu -
rezort kultúry hovorí o konaní v rozpore
so zákonom, vedenie galérie hovorí, že k
porušeniu zákona nedošlo. Isté je len to,
že pravdivé môže byť len jedno z nich.
Dodajme, že pred uverejnením prvého
článku sme oslovili aj SNG, ale jej pred-
stavitelia nás odkázali na ministerstvo kul-
túry. (juh)  

V Deň bez áut sa po Starom moste dalo prejsť len pešo, na korčuliach, na bicykli alebo autobusom MHD. FOTO - TASR

BRATISLAVA
Sobotný Deň bez áut, do ktorého sa
zapojili okrem Bratislavy aj Žilina a
Brezno, úbytok v doprave hlavného
mesta veľmi nepriniesol. Podľa subjek-
tívnych hodnotení nebola hustota pre-
mávky nižšia ako počas iných sobôt v
roku. 
Zástupca jedného zo spoluorganizátorov
akcie, predseda združenia BicyBa Patrik
Martin vyjadril mierne sklamanie z účasti
ľudí na sprievodných podujatiach. Podľa
odhadov združenia prišlo na popoludňajšie
akcie len asi 500 ľudí. Vyššiu účasť čakali
aj pri jazdách cyklistov a korčuliarov, kde
prišlo asi len 130 ľudí. Podľa P. Martina si
ľudia na Deň bez áut ešte nezvykli. Oby-
vateľom mesta treba podľa neho jasne
ukázať, aké výhody má doprava bez áut.

Konštatoval, že mnohí vodiči napríklad
porušovali zákaz vjazdu na Starý most.
Ten bol v tento deň určený len pre MHD,
peších, cyklistov a korčuliarov.  
Tento fakt potvrdila aj krajská polícia. Po
tom, ako občania zavolali hliadku, niekoľ-
ko vodičov dostalo pokutu. Obmedzený
vjazd na most neskôr kontrolovali mestskí
policajti. Podľa štátnej polície sa na Deň
bez áut dopravná nehodovosť nevymyka-
la z priemeru nehodovosti cez víkend.
Rovnaký počet nehôd ako v tento deň
zaznamenali policajti aj počas predchá-
dzajúcej soboty.
S pozitívnym ohlasom Bratislavčanov sa
stretlo cestovanie mestskou hromadnou
dopravou zadarmo. Predbežné odhady
vodičov hovoria o miernom zvýšení počtu
cestujúcich. Dopravný podnik nevypravil

žiadne mimoriadne spoje a označovače
lístkov v prostriedkoch MHD fungovali.
Stalo sa, že neinformovaní cestujúci si
lístky mohli označiť. Denné tržby doprav-
ného podniku na cestovnom sú dva až tri
milióny korún.
Podľa Milana Vajdu z magistrátu vlani
bola jedinou aktivitou bezplatná MHD v
úseku do centra mesta od záchytného par-
koviska OD Tesco Zlate Piesky. „V tomto
roku bol  program i rozsah aktivít a part-
nerov podstatne širší. Nebola to už len
akcia mesta a DPB, ale pomerne široká
spolupráca s občianskym sektorom
(imhd.sk, BicyBa, Nadácia Ekopolis),“
pripomenul M. Vajda. Podľa neho práve
komunikáciu s občianskym sektorom o
tejto iniciatíve považuje mesto za výrazný
progres oproti minulosti. (rob)

O Deň bez áut príliš veľký záujem nebol

Regulačný úrad stanovil novú cenu vody
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
4. septembra schválil pre Bratislavskú
vodárenskú spoločnosť, a.s., nové ceny
vodného a stočného na rok 2007. Stalo
sa tak na základe rozhodnutia súdu,
ktorý uznal žalobu BVS na regulačný
úrad pre cenový výnos platný od
januára 2007. Ako sa zmení cena vod-
ného a stočného pre Bratislavčanov, to
sme sa spýtali generálneho riaditeľa
BVS, a.s., Daniela GEMERANA.
- Na základe septembrového rozhodnutia
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
bola cena za distribúciu pitnej vody bez
DPH stanovená na 21,90 Sk a cena za
odvedenie a čistenie odpadovej vody bez
DPH na 21,60 Sk. Pôvodne boli ceny
vody a stočného na tento rok stanovené
na 20,65 Sk za vodu, 20,60 Sk za stočné,
čo znamená, že nové ceny sú zhruba o

korunu vyššie. Stále je však nová cena
vody a stočného približne o 5 percent
nižšia, ako bola v roku 2006.
Znamená to, že nové ceny vody a stoč-
ného sa vzťahujú na celý rok 2007,
teda platia aj spätne?
- Áno, krajský súd zrušil rozhodnutie
regulačného úradu z decembra 2006 o
regulovaných cenách na rok 2007 a úrad
tak vlastne rozhodoval celkom odznova.
Vzhľadom na to, že takáto situácia dote-
raz nikdy nevznikla, a rozhodnutie úradu
má spätnú platnosť, naši právnici analy-
zujú možnosti vykonania tohto rozhod-
nutia v praxi. Ďalší postup budeme kon-
zultovať aj s regulačným úradom, aby
sme sa vyhli možným sporom. Bez ohľa-

du na to naši pracovníci v týchto dňoch
urobia mimoriadny odpočet stavu vodo-
merov a odteraz budeme odberateľom
fakturovať vodné a stočné s novými
cenami. K doúčtovaniu za uplynulé
obdobie pristúpime až po tom, ako si
budeme istí, že je to právne v poriadku.
Vlani Bratislavská vodárenská spoloč-
nosť pre na 2007 navrhla regulačné-
mu úradu nezmenené ceny na úrovni
roku 2006. Aké chcete navrhnúť ceny
vody a stočného na budúci rok?
- Návrh cien pripravujeme a Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví ho predloží-
me asi o mesiac. Zatiaľ neviem povedať,
aký bude náš návrh, ale ak zohľadníme
naše plánované zámery, možno očaká-
vať, že ceny v našom návrhu budú vyš-
šie, ako sú tie súčasné.

Zhováral sa Radoslav Števčík
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Koľko wattov 
asi treba na 
úctu k životu
V rodine sme mali jedinca, ktorý postrá-
dal aj hlas, aj hudobnú pamäť aj sluch
a náramne rád spieval. Za chrbtom sme
o jeho výkone vraveli, že spieva dobre.
Dobre nahlas.
Bavili sme sa, lebo bol výnimkou a
mysleli sme si, že prípady, keď robí člo-
vek niečo, na čo nemá ani najmenšie
predpoklady, sú zábavnou výnimkou.
Netušili sme, že krajinu raz zaplavia
davy držiteľov vodičských oprávnení. Sú
ako ten spevák. Jazdia dobre. Rýchlo. A
dosť. Nič viac. 
O ostatnom, čo k šoférovaniu patrí, ani
netušiac. Pretože tým, že sa stalo šoféro-
vanie masovým javom, stalo sa aj vecou
spoločenskou a ako taká musí mať nielen
kilá wattov výkonu, ale aj kilá konvencií.
Niektoré konvencie sú dokonca také
vážne, že sa ich (márne) snaží stabilizo-
vať zákon.
Napríklad uvoľniť cestu hasičom, sanit-
kám a policajtom. Policajtom zvyčajne
každý z pochopiteľných dôvodov uhne.
Šoféri sanitiek (ale aj hasiči) sú však
vystavení takej istej bezohľadnosti ako
ostatní vodiči. Len pred chvíľou som sa
viezol v mestskom autobuse po Trnavskej
ceste. Vodič sa stiahol nabok. Popred nás
najprv preletelo zo päťdesiat áut, aby
ich, nebodaj, sanitka nepredbehla.
Potom druhá polovica stovky. Asi aby im
sanitka neušla. Alebo verili, že keď frčí
sanitka, tak prípadný radar policajti
vypnú. Neviem. Viem len to, že ani jeden
neuhol, ani jeden nespomalil, aby sa
autobus plný ľudí mohol vrátiť do pre-
mávky.
Na tomto mieste sme už neraz písali o
tom, čo všetko vlastne šoférovanie je. Že
aj za situáciu v statickej doprave je zod-
povedný ten, kto predtým šoféroval. 
Napriek tomu nezaškodí pripomenúť, že
už láskavosti a trpezlivosti bolo dosť,
rovnako ako šikanovania vodičov lacnej-
ších áut, už by páni policajti mohli začať
niečo robiť.
Na úctu k životu a ku druhým netreba
kilá wattov, ale metráky výchovy, a keď
to nepomôže, potom zopár exemplárnych
niekoľkotonových trestov. Strach je nie-
kedy prenáramne užitočná vec.

Gustav Bartovic

Patrónka slúži

od pondelka

bez obmedzení
BRATISLAVA
Jedna z najfrekventovanejších a naj-
problémovejších križovatiek na Pa-
trónke slúži od pondelka 24. septem-
bra pre motoristov už bez obmedzení.
Sedemdňové meškanie spôsobilo naj-
mä nevhodné počasie.  
Rekonštrukčné práce vozovky, ktoré sa
na Patrónke začali 1. augusta, si vyžiada-
li náklady vo výške približne 45 miliónov
korún. Celkovo bola zrekonštruovaná
plocha s rozlohou 10 800 m2. Zdržanie
opráv spôsobilo počasie, pretože techno-
lógiu betónovej vozovky bolo možné
použiť iba v suchom, teplom, ale nie
extrémne horúcom počasí. Druhou príči-
nou boli kanalizačné vpusty, ktoré sa
vymieňali, a keďže boli v betóne, ťažšie
sa vyberali. Z nepredpokladaných činnos-
tí zabezpečilo mesto zdrsnenie povrchu
asi 30-metrového úseku cesty pri odbočo-
vaní z Lamačskej cesty do Mlynskej doli-
ny. Aj keď pomerne hladký povrch vyho-
vel norme, zdrsnený bol kvôli väčšej bez-
pečnosti pri jazde a brzdení. Tieto práce si
financie navyše nevyžiadali. 
Povrch vozovky na križovatke bol vyme-
nený za cementobetónový. Mesto sa pre
túto technológiu rozhodlo kvôli niekoľ-
konásobne vyššej životnosti a odolnosti
proti deformáciám. Výhody tejto techno-
lógie sú aj v nákladoch na prevádzku a
údržbu vozovky a v menšom počte uzá-
vierok počas životnosti krytu. 
V rámci rekonštrukčných prác boli opra-
vené najviac poškodené povrchy križo-
vatky Patrónka - samotná križovatka,
vjazd a výjazd Mlynská dolina a výjazd
Lamačská. Na vjazdoch a výjazdoch sa
použila technológia kombinácie asfaltu s
betónom. Samotné práce robil mestský
dodávateľ - Technické služby stavby,
s.r.o. Nepodarilo sa opraviť nerovný úsek
vozovky a koľaje za križovatkou
Lamačská - Cesta na Červený Most v
smere na diaľnicu. 
Oprava na Patrónke si vyžiadala aj znač-
né dopravné obmedzenia, ktoré spočiatku
spôsobili zápchy, no neskôr sa situácia
upokojila. Autobusové zastávky doprav-
ného podniku a Slovak lines v smere von
z mesta boli premiestnené na Lamačskú
cestu za križovatku s ulicou Cesta na Čer-
vený most. Zastávky v smere do mesta
zostali na svojich pôvodných miestach. 
Od pondelka 24. septembra obnovili na
Patrónke aj premávku trolejbusov číslo
204 obojsmerne cez Patrónku na Valaš-
skú. Trolejbusy tejto linky zastavia aj na
zastávkach Hýrošova a Valašská. Zároveň
obnovili aj prepravu cestujúcich pri výjaz-
doch z vozovne a príchode vozidiel trolej-
busovej linky číslo 201 do vozovne a po
trase Šancová, Pražská, Kramáre, Patrón-
ka, Valašská, Vozovňa - Hroboňova. 
Frekventovanej križovatke na Patrónke sa
odľahčilo od kamiónov otvorením tunela
Sitina koncom júna tohto roka. (rob)

RUSOVCE
Na vyjadrenie k súvislostiam firemnej
párty v historickom parku rusovského
kaštieľa stačilo úradu vlády päť riad-
kov, nedostali sme však odpoveď ani
na jednu zásadnú otázku.
Zaujímalo nás napríklad, za akú sumu a
prečo vôbec prenajal štátny orgán verej-
ný priestor pre súkromnú oslavu, navyše
ak je pre verejnosť park pod zámienkou
rekonštrukcie uzavretý. Tlačový odbor
úradu vlády nám sľúbil v priebehu ďal-
ších dní zadovážiť od príslušných úsekov
úradu odpovede aj na ďalšie otázky. My
sme miesto navštívili v pondelok 17. sep-
tembra a našli sme ho v stave, ktorý sme
prezentovali aj v novinách. O tri dni
neskôr prenajímateľ, teda správa úradu
vlády, prevzala od nájomcu, agentúry
Monarch, park.
Toto je jej stanovisko: „Preberacie kona-
nie a následná kontrola zrealizovaná dňa
20. septembra 2007 pracovníkmi Správy
zariadení Úradu vlády SR skonštatovala,
že agentúra Monarch práce  na odstraňo-
vaní škôd zrealizovala v súlade so
zmluvnými podmienkami. Ozdobná hla-
vica bola daná na rekonštrukciu a v blíz-
kom čase bude osadená na pôvodné
miesto.“
Niečo sa skutočne zmenilo. Zle zasypané
koľaje po zapadnutých autách boli zarov-
nané, zrazenú a poškodenú ozdobnú hla-
vicu stĺpa brány odviezli na rekonštruk-
ciu a pohrabané boli odpadky. No pri-
schnutá hrubá vrstva blata na parkových
asfaltových chodníčkoch zostala, vodia-
ca koľaj zámockej brány nie je opravená
a rovnako ani príjazdová cesta, v ktorej
sú doteraz jarčeky po vedení sietí.
Na náš článok zareagoval aj zákazník
Monarchu, spoločnosť Orange. Šéf
odboru pre vzťahy s verejnosťou Peter
Tóth uvádza: „Celková vyčíslená výška
škôd je 32 478 Sk, teda nie niekoľko
miliónov korún, z toho 27-tisíc predsta-
vuje poškodená hlavica stĺpu brány.
Zvyšné škody boli vyčíslené v súvislosti
s trávnikom.“ 
P. Tóth spresňuje, že hlavica bude opra-
vená do 13. októbra, ale pokladá za neko-
rektné naše vyjadrenia o poškodení tráv-
nika a uvádza, že vyjazdené koľaje a
jamy, ktoré vznikli pri manipulácii v
areáli, vyrovnali a osiali trávou a odstrá-

nili aj poškodenia, ktoré tam boli už pred
akciou. V telefonickom rozhovore P.
Tóth pripustil, že názory na vážnosť
poškodenia trávnika môžu byť rôzne, ich
odborník však ubezpečil, že veľká plo-
cha trávy, ktorá bola pod stanom, sa do
jari zregeneruje. Odborník, ktorého oslo-
vila redakcia, však zastáva názor, že
poškodenie tohto trávnika je nezvratné.
A v tom prípade by bolo treba len na
rekonštrukciu tejto plochy vynaložiť
vyše pol milióna korún. Okrem toho v
čase našej návštevy bola hustota semien

novo vysiatej trávy na totálne zdevasto-
vaných miestach nedostatočná. 
Navyše sme sa z neoficiálneho zdroja
dozvedeli, že na celý areál bolo vydané
stavebné povolenie na rekonštrukciu.
Tomuto faktu by nasvedčovala aj tabuľa
na bráne, ktorá oznamuje, že pre rekon-
štrukciu je do areálu vstup zakázaný, čo
sme uviedli aj v minulom čísle. Vynára
sa teda ďalší aspekt, a tým je otázka, ako
možno na stavenisku zorganizovať
firemnú oslavu. Gustav Bartovic

FOTO - Oto Limpus

O rozsahu škôd v rusovskom parku sa 

dá diskutovať, podstatu veci to nemení

STARÉ MESTO
Už v najbližších mesiacoch sa začne
niekoľko rokov pripravovaná kom-
plexná prestavba Predstaničného
námestia, ktorá je jedným z najvýz-
namnejších investičných zámerov na
území mesta.
Spoločnosť I.P.R. Slovakia, ktorá je
developerom tohto projektu, v súčasnos-
ti ukončuje práce na projektovom riešení
Predstaničného námestia. V priestoroch
Predstaničného námestia sa vykonávajú
meracie práce - geodetické zamerania
existujúcich stavebných objektov. Podľa
vyjadrenia vedenia spoločnosti je pred-
pokladaným termínom začiatku výstav-
by celého komplexu začiatok budúceho
roku.
Zámer prestavby priestoru ohraničeného
ulicami Žabotova, Šancová, Pražská a
budovou Hlavnej železničnej stanice sa
pripravuje v spolupráci s mestom Brati-
slava a Železnicami SR už od roku 2000.
Projekt predpokladá zásadnú zmenu

organizácie dopravy zapustením doprav-
nej obsluhy mimoúrovňovými križova-
niami do podzemia. V jej rámci má byť
vytvorené nové dopravné napojenie z
Pražskej ulice s odjazdom cez novú
komunikáciu do Šancovej ulice a
mimoúrovňovým podjazdom do Štefa-
novičovej ulice. V dotyku týchto komu-
nikácií má byť pod novou staničnou
halou umiestnený terminál MHD pre
autobusy a trolejbusy, o úroveň nižšie
bude umiestnená otočka električiek so
zázemím. Nad terminálom MHD má byť
umiestnená nová staničná hala, z ktorej
povedú priame vstupy k vlakovým
nástupištiam. 
V priestore má vyrásť okrem spomenutej
novej staničnej haly obchodné centrum,
dve administratívne budovy a hotel.
Obchodné centrum bude pozostávať z
krytej mestskej pasáže galériového typu,
ktorá bude lemovaná troj- až štvorpod-
lažnými objektmi. V priestore pred budo-
vou Hlavnej stanice bude ulica vyúsťo-

vať do Predstaničného námestia. Dvojica
administratívnych budov spolu s objek-
tom hotela priestorovo vymedzia Pred-
staničné námestie a vytvoria pohľad na
pôvodný objekt železničnej stanice z
roku 1904, ktorý sa zrekonštruuje. 
V prvom, druhom a čiastočne aj v treťom
podzemnom podlaží sú navrhnuté parko-
vacie miesta, súčasťou prvého a druhého
podzemného podlažia bude aj pre-
vádzkový tunel električky so zastávkou a
stanicou vo vstupnej a koncovej časti
centra. Prvé nadzemné podlažie obchod-
ného centra bude v nepretržitej prevá-
dzke a budú v ňom obchodné prevádzky
vrátane hypermarketu, na druhom nad-
zemnom podlaží, riešenom voči pešej
ulici ako galéria, majú byť obchody s
výberovým tovarom. Nová staničná hala
preberie kompletnú funkciu vybavovania
cestujúcich, spomenutý hotel bude v
západnej časti územia.
Náklady na stavbu sú vyše 7 miliárd
korún. Juraj Handzo 

Veľká prestavba Predstaničného námestia

sa má začať začiatkom budúceho roku 

DREVENÉ ROLETY
MONTÁŽ - OPRAVA - NÁTER - VÝMENA POPRUHU

BAMBUSOVÉ ŽALÚZIE - 25mm, 50mm
vhodné na všetky typy okien

fa KORENAČKA, Klimkovičová 4, Bratislava
� 0903 349 274 info@drevenerolety.sk
fax: 02/6446 2448 www.drevenerolety.sk

HĽADÁME PRACOVNÍKOV
do trvalého pracovného pomeru, 

aj brigádnikov a SZČO, ženy aj mužov 
na pomocné práce v stravovacom 

zariadení v IKEA (Ivanská cesta)
do dvojzmennej prevádzky - zaradenie do zmien
dohodou, za výhodných platových podmienok.
Info: 0915 774 136, 0905 389 268, 6542 2119

Úspešná rakúska firma zameraná 
na značkové výrobky 

hľadá pre stálu prácu vo Viedni

TECHNIKOV/MONTÉROV
KLIMATIZÁCIE

Nemčina je výhodou, nie podmienkou. Pracovné vy-
bavenie a ubytovanie poskytneme. Ak pracujete ako
montér/šéfmontér, máte skúsenosti s elektrikou a
elektronikou v oblasti chladiariny, montážou od spli-
tov až po multisplity, so spájkovaním klim. rozvodov, 

kontaktujte nás: 02/4463 0924, 0903 458 955,
tvg@tvg-klima.sk
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Na Viedenskej

začnú v októbri

stavať zábrany
PETRŽALKA
Do plánovaného termínu začatia stav-
by protipovodňovej zábrany na Vie-
denskej ceste medzi Starým a Novým
mostom chýbajú štyri týždne, doku-
mentácia však ešte len finišuje.
Technický námestník riaditeľa Povodia
Dunaja Peter Minárik sa vyjadril, že
presný termín síce závisí od toho, kedy
prídu posledné papiere. „Povolenia na
Prístavnú ulicu už máme, sem sme muse-
li zháňať aj vyjadrenia magistrátu, v celej
procedúre je veľa účastníkov.“ Napriek
tomu P. Minárik verí, že dokumentačne
bude stavba pripravená do polovice
mesiaca. Ukončená by mala byť začiat-
kom budúceho roku. Stavba je súčasťou
posilnenia protipovodňovej ochrany Bra-
tislavy a Žitného ostrova a je financova-
ná aj z peňazí Európskej únie. 
„Dopravu však zachováme,“ hovorí P.
Minárik. „Protipovodňovú zábranu
budeme budovať len po krátkych úse-
koch, pričom zostane jeden dopravný
pruh nedotknutý, takže nečakáme, že by
sa tvorili zápchy. Okrem toho by sa na
výstavisku nemali v tom čase konať
veľké akcie okrem Vianočných trhov -
vjazd do veľtržného priestoru je však
lepšie dostupný zo strany od Einsteino-
vej a ten zostane nedotknutý.“
Podľa P. Minárika zdržanie vo vydávaní
povolení spôsobilo Divadlo Aréna, ktoré
si na poslednú chvíľu žiada v protipo-
vodňovej zábrane o tri priechody viac
proti pôvodnému plánu - priechod pre
kulisy, služobný vstup a priechod pre
verejnosť na toalety. Divadlo chce totiž v
budúcnosti na nábreží prevádzkovať
amfiteáter, či prinajmenšom hrať pod
šírym nebom, čo je dnes vo svete rozšíre-
né. Vodohospodári im v snahe nestrácať
zbytočne dlho čas v plnom rozsahu vyšli
v ústrety. Gustav Bartovic

Prísnejšie 

podmienky pre

letné sedenia 
STARÉ MESTO
Staromestská samospráva by chcela
sprísniť podmienky na zriaďovanie
letných záhrad pre reštaurácie a
kaviarne. Dôvodom je časté porušova-
nie pravidiel záväzného nariadenia
mestskej časti zo strany prevádzkova-
teľov. 
Starosta Starého Mesta Andrej Petrek
vidí problém v nízkej účinnosti sankcií.
Konštatoval, že kontrolu exteriérových
sedení robia podľa neho denne pracovní-
ci miestneho úradu, mestská aj štátna
polícia. V júli až v septembri ju robila aj
hlavná kontrolórka. Zistila, že šesť pre-
vádzkovateľov otvorilo letné záhrady
skôr, než na to získali povolenie. Ďalší
jednoducho oznámil, že zaberie väčší
priestor, než na aký získal súhlas. Sedem
letných záhrad otvorili prevádzkovatelia
bez povolení a ďalší piati ich zriadili na
väčšej ploche, než mohli.
„Podmienky porušili aj traja prevádzko-
vatelia, keď konštrukcie terás boli v roz-
pore so stanoviskom pamiatkarov, nebol
zabezpečený trojmetrový odstup medzi
záhradami potrebný pre sanitky, policaj-
né a hasičské autá, do dlažby navŕtali a
upevnili úchytky markízy,“ informoval
starosta A. Petrek. Podľa starostu by sa
na budúci rok mohli stať problémy tohto
charakteru minulosťou, a to najmä na
Michalskej ulici, kde je situácia najkritic-
kejšia. 
„Naše úvahy smerujú k vybudovaniu
pódií, ktoré by mestská časť prenajímala
jednotlivým reštauráciám a kaviarňam.“
Tým by sa podľa A. Petreka striktne
reguloval priestor. „Všetko, čo by sa
nachádzalo mimo pódia, by bolo jasným
porušením všeobecno-záväzného naria-
denia. Na prvý pohľad by bolo každému
zrejmé, o ktoré stoly a stoličky si pre-
vádzkovatelia rozšírili priestor, čo sa
stáva najmä v neskorších nočných hodi-
nách,“ uviedol. 
V letnom období dal miestny úrad poku-
tu dvanástim právnickým a fyzickým
osobám, z toho desiatim vo výške 285-
tisíc korún. Dvaja upravili sedenia podľa
povolení. Proti rozhodnutiam o pokutách
sa siedmi odvolali, jeden porušovateľ
zaplatil päťtisícovú pokutu.
Letné sedenia znamenajú pre mestskú
časť príjem do rozpočtu okolo 15 milió-
nov korún. „Bol by som rád, keby sa z
tejto sumy dalo zaplatiť napríklad pred-
láždenie pešej zóny. Žiaľ, vzhľadom na
naše možnosti nedokážeme tieto peniaze
účelovo viazať,“ konštatoval starosta A.
Petrek. 
Problémy so sťažnosťami na porušovanie
nočného pokoja pokračovali aj toto leto.
Podľa starostu blokové pokuty vo výške
tisíc korún to nevyriešia a pri hrozbe
pokuty do 200-tisíc korún robia prevádz-
kovatelia všetko pre to, aby sa jej vyhli.
„Najväčšou hrozbou pre nich by podľa
môjho názoru bolo, keby sme im odmiet-
li vydať povolenie na zriadenie exteriéro-
vých sedení v budúcej sezóne. To by sa
mohlo týkať aj tých, čo trvalo rozmiest-
ňujú stoly a stoličky nad rámec povolenej
plochy, prípadne mimo nej ukladajú pre-
nosné reklamné pútače a iné predmety,“
dodal starosta A. Petrek. (rob)

Multifunkčná aréna by mohla vyrásť aj

na Tehelnom poli, má to plusy aj mínusy
NOVÉ MESTO
Najhorúcejším favoritom na umiestne-
nie multifunkčnej arény, ktorú je
potrebné postaviť pre majstrovstvá
sveta v hokeji v roku 2011, sa stal súčas-
ný cyklistický štadión na Tehelnom
poli.
Cyklistický ovál vlani od Slovenského
zväzu telesnej kultúry kúpil Slovenský
zväz cyklistiky, od ktorého ho v polovici
novembra 2006 kúpnou zmluvou získala
spoločnosť Strabag Development SK,
ktorej jediným vlastníkom je stavebný
koncern Strabag AG so sídlom vo Viedni.
Vedenie mesta začalo so spoločnosťou
Strabag Development SK rokovania,
ktoré ešte pokračujú. Je predpoklad, že
návrh na vybudovanie novej arény na
mieste cyklistického štadióna bude pred-
ložený na najbližšie rokovanie mestského
zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 4.
októbra. Pripomeňme, že doteraz boli v
hre dve iné lokality vhodné na vybudova-
nie arény - medzi mostmi v Petržalke a pri
letisku.
V uplynulých dňoch bola vypracovaná
overovacia štúdia, ktorá preukázala, že
cyklistický areál priestorovo postačuje na
vybudovanie multifunkčnej arény. Z hľa-
diska dostupnosti mestskou hromadnou
dopravou je poloha súčasného cyklistic-
kého štadióna optimálna, zložitejšie je to s
individuálnou dopravou. Nároky na par-
kovanie by mala vyriešiť podzemná par-
kovacia garáž pod revitalizovaným sused-
ným areálom Tehelné pole. 
Ako sme pred časom informovali, je roz-

pracovaný projekt rozšírenia a prestavby
územia ohraničeného ulicami Trnavská,
Odbojárov, Kalinčiakova a areálom
Základnej školy na Kalinčiakovej ulici.
Podstatou projektu je rozšíriť možnosti
športových aktivít na tomto území na
celoročné - kúpalisko by malo byť dobu-
dované tak, aby bola možná jeho celoroč-
ná prevádzka, čo má umožniť zasúvateľ-
ná strecha (podobná ako v Národnom
tenisovom centre), pribudnúť by mali
sauny, wellness, východne od kúpaliska
majú byť kryté plochy pre halové športy
od volejbalu až po aerobic. Projekt okrem
nových športovísk ráta aj s vybudovaním
hotela s príslušným zázemím a obchod-
nou pasážou. Jeho súčasťou je aj spome-
nutá podzemná garáž s asi 1300 parkova-
cími miestami prístupná z Trnavskej

ulice. V druhej etape by sa mal zrekon-
štruovať aj priľahlý Zimný štadión
Ondreja Nepelu a priľahlá tréningová
hala.
Oba tieto projekty - revitalizácia areálu
Tehelného poľa i navrhovaná výstavba
multifunkčnej arény na mieste súčasného
cyklistického štadióna - by sa vhodne
dopĺňali a ich súčasným pôsobením by
nastal synergický efekt. Definitívne roz-
hodnutie o tom, či aréna bude na Tehel-
nom poli alebo niekde inde, však už ne-
možno príliš odkladať - skúsenosti ukazu-
jú, že príprava veľkých investičných zá-
merov je veľmi zdĺhavá a ak by Slovens-
ko nestihlo novú halu dostavať do roku
2011, keď sa koná hokejový šampionát,
bola by to medzinárodná blamáž. (juh) 

VIZUALIZÁCIA - Ateliér FISCHER

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610 173
Fax: 02/4591 4046

Zasekli sa vám dvere?

STARÉ MESTO
Obľúbené klzisko s prírodnou ľado-
vou plochou, ktoré bývalo na Hviezdo-
slavovom námestí, sa ani po dvoch
rokoch absencie nevráti. Počas zimnej
sezóny malo už svoje tradičné miesto
na Hviezdoslavovom námestí. 
Po dvoch rokoch neúspešnej umelej
napodobeniny ľadu zostanú Staromešťa-
nia bez ľadovej plochy. Pritom len za
uskladnenie už niekoľko rokov nevyuží-
vanej mobilnej ľadovej plochy platí
mestská časť ročne viac ako 285-tisíc
korún.
Ako uviedla staromestská hovorkyňa
Alena Kopřivová, Staré Mesto ponúklo
klzisko na predaj a bol aj o neho záujem.
Keď však záujemcovia zistili výšku

nákladov spojených s montážou a najmä
energeticky náročnou prevádzkou, stratili
záujem.

„Sme ochotní predať ľadovú umelú
plochu aj za symbolickú korunu,
myslím si, že by ju mohli lepšie využiť
vyššie položené obce, kde je zima dlhšia
a teplotné výkyvy počas zimnej sezóny
nie sú také ako v Bratislave,“ uviedla A.
Kopřivová. 
Mobilnú ľadovú plochu zakúpila mestská
časť Staré Mesto zo sponzorských prí-
spevkov v roku 1999. V roku 2005 kúpil
bývalý starosta Peter Čiernik umelé klzis-
ko za približne 3 milióny korún. Po dvoj-
sezónnom nezáujme verejnosti ho  nová
samospráva nechala premiestniť do
Základnej školy na Mudroňovej ulici.

V niektorých iných mestských častiach
klziská z prírodného ľadu pod holým
nebom fungujú. V minulej sezóne po
prvýkrát také sprístupnili vo Vajnoroch a
okrem korčuľovania využíva sa na hoke-
jové zápasy. Klzisko patrí miestnemu
úradu a postavili ho v rámci projektu,
ktorý bol financovaný aj z prostriedkov
Európskej únie. Plochu dokážu udržiavať
v prevádzke až do teploty 15 stupňov nad
nulou. Prírodné klzisko býva aj na Iľjuši-
novej ulici v Petržalke a podľa dostup-
ných informácií bolo na korčuľovanie
verejnosti a škôl zadarmo. Využíva sa
podobne ako vo Vajnoroch aj na hokej
pre amatérov. Otvorená ľadová plocha
býva v zime aj v Areáli hier radosť na
ružinovskom Štrkovci. (rob)

Prírodné klzisko v Starom Meste nebude
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Petržalka

potrebuje park

aj nové centrum
LIST ČITATEĽA
Po prečítaní článku o projekte Petržal-
ka City (má vyrásť na území medzi
Kauflandom, Chorvátskym ramenom
a Rusovskou cestou) a reakciách niek-
torých občanov som sa rozhodol vyja-
driť svoj názor.
V úvode by som chcel uviesť, že som
zásadne proti akýmkoľvek nelogickým
stavebným zásahom do prírody, či už sa
týkajú Petržalky alebo ktoréhokoľvek
miesta na Slovensku. Jednoznačne som
za zachovanie zelene v Bratislave, ktorá
je alebo v blízkej budúcnosti bude pria-
mo alebo nepriamo ohrozená výstavbou,
konkrétne v Petržalke mám na mysli Sad
Janka Kráľa, lesy okolo dostihovej
dráhy, za Inchebou, za Ovsišťom, okolie
Veľkého a Malého Draždiaka až po lužné
lesy s ramenami Dunaja smerom na Ru-
sovce a Čunovo.
Prečo však niekomu prekáža, ak chce
niekto konečne po 30 rokoch stavebnej
uzávery skultúrniť plochu, ktorá je hanbou
Petržalky, na ktorej rastie neudržiavaná
tráva, buriny, je tam objekt odťahovej služ-
by, opustená budova a je pravda, že aj
nejaké stromy. Áno, majú tam vyrásť nové
budovy a aj výškové, ale aj mestský park a
zeleň má podľa projektu zaberať 11,5 hek-
tára. Petržalka by mala mať svoje centrum,
ktoré jej chýba. Nikto nikoho nenúti, aby
žil v meste a ak už tam býva, musí s rozvo-
jom a výstavbou počítať. Takisto by ste
boli proti výstavbe paneláku, na ktorý sa
pozeráte z okna, keby ho chceli stavať
dnes, ale to by sa nič nepostavilo.
Je pravda, že na tejto ploche mohol byť aj
zelený Petržalský Central park, ale keďže
do toho sa žiadny investor z pochopiteľ-
ných dôvodov nepustí, som za kompro-
mis, teda za mestský park, aj za nové cen-
trum. Mgr. Tomáš Husár, Petržalka

Autobusárka

vyplazila jazyk
LIST ČITATEĽA
Chcela by som vás informovať o sprá-
vaní šoférky, ktoré sa stalo v sobotu
22. septembra na trase autobusu č. 56
na zastávke Lokomotívne depo I o 9.11
h ráno smerom na Studenú ulicu.
Keď som spolu s mamou dobiehala na
autobus, šoférka ma nepočkala a odišla.
To mi neprekážalo. Išla včas. Problém
nastal, keď prechádzala okolo nás a
vyplazila na nás jazyk. V prvom momen-
te som nemala slov. Nuž čo, svedčí to o
jej inteligencii. No mala by si uvedomiť,
že je platená z našich peňazí. Chápem, že
DPB má nedostatok šoférov, ale máme
cestovať s takýmito ľuďmi?

Zuzana Barbieriková, Rača

Mesto potrebuje

kvalitnú

a trvácnu zeleň
AD: NA TRNAVSKEJ PRIBUDNE
DOPRAVNÁ ZELEŇ... (BN 31/2007)
Trnavská ulica patrí k jednej z najdô-
ležitejších komunikacií v meste, keďže
po nej prechádzajú denne tisíce Brati-
slavčanov. Je smutné, že to nezohľad-
nili autori návrhu.
Nesprávny výber rastlinného materiálu,
nevhodná koncepcia a nezohľadnenie
ekologickej situácie a dopravného zaťa-
ženia ulice udierajú do očí. Autori navrhli
výsadbu jaseňa a jeho guľovitú formu.
Pritom, ak aspoň trochu pričuchli k plá-
novaniu zelene, mali by dobre vedieť, že
takéto kultivary sa vysádzajú do mest-
ských častí, kde je stanovisko chránené a
nie také otvorené, ako je samotný stredo-
vý pás na Trnavskej ulici. Tento druh sa
využíva pri výsadbe úzkych ulíc a iných
zahustených urbanistických celkov,
keďže jeho koruna je ľahko tvarovateľná
a dlhodobo drží svoj tvar.
My takýto druh vysadíme na frekvento-
vanú komunikáciu, ktorá v lete vyžaduje
zatienenie a zlepšenie klímy veľkou zele-
nou hmotou. Nepoteší sa vodič auta v let-
ných horúcich dňoch, keď sa môže na
chvíľku skryť do tieňa pri čakaní na zele-
nú? Prečo tu umiestňujeme zeleň, ktorá
svojou korunou nikdy tento vytúžený
tieň účastníkom cestnej premávky nepo-
skytne? Ešte k tomu všetkému je náchyl-
ná na výkyvy počasia a ľahko namŕza a
zaťaženie exhalátmi tiež nevydrží dlho.
Podľa vizualizácie je zo spomínaných
kríčkov vidieť žalostne málo. Hoci
každý, kto sa s plánovaním zelene stretol,
vie, že sú dôležitým doplnkom pri stro-
moradiach v takýchto pásoch, kde slúžia
ako hluková aj prachová clona.
Samotné exponované plochy majú autori
v pláne zaplniť záhonmi kvetov, čo je
prvok finančne náročný na údržbu a
naozaj vyžaduje starostlivý dohľad počas
jednotlivých ročných období. Akoby
pozabudli na frekvenciu pohybu na tejto
ulici a nemyslia na samotnú údržbu zele-
ne. Pri takomto návrhu je hanba, že na
fakultách architektúry, urbanizmu, kra-
jinného plánovania, záhradnej a krajinnej
architektúry vypúšťame do sveta ľudí
bez základných vedomostí.
Toto mesto potrebuje kvalitnú a trvácnu
zeleň, ktorá poteší a spríjemní život oby-
vateľom v ktorejkoľvek lokalite a s
akýmkoľvek funkčným využitím urba-
nistického celku. Eva Malá, Bratislava

Je to na sídlisku, ale oplatí sa skúsiť
Dlhé diely akoby ani neboli z tohto
mesta. Sú aj iné sídliská na kopcoch,
nad Karloveským ramenom je to však
iné, ako stvorené pre inú reštauráciu -
LA MARTINÉ.
Dom na Matejkovej 15, kde táto reštaurá-
cia sídli, hýri sídlištnou kockatosťou, čím
je celý podnik limitovaný - napríklad
vypínač v pánskej toalete je skrytý za dve-
rami. Interiér podniku však vôbec neza-
krýva pôvodné línie, aj tak ich nevnímate.
Napriek presklenej stene máte aj v slneč-
nom popoludní pocit tlmeného osvetlenia.
Tmavé drevo zariadenia si v tomto pro-
stredí nežiada žiadne doplnky a predsa si
v prvej chvíli neuvedomujeme, že pod
taniermi nie je obrus, stoličky sú pohodl-
né. Hudba nevtieravá, repertoár univerzál-
ny. Skutočne výkonnú klimatizáciu ani
nevidieť ani necítiť. Žiaľ, reštaurácia je
umiestnená v  severnej časti domu, takže
sme o výhľad na krajinu okolo Dunaja
prišli. Možno v lete, keď sa sedí na terase,
ponúka aj túto lahôdku.
Trochu nás vyľakal rozsiahly jedálny lís-
tok, máme skúsenosti, že priveľká ponu-
ka nesie riziká. Alebo nie je lokál schop-
ný pokryť všetky položky, alebo všetky
položky tam sú, ale jedlá na jedno kopy-
to. Lenže čašníčka povedala, že všetko
majú a je to dobré a naozaj mali, okrem
jedinej položky - teľacieho, neodporučila
ho, lebo bolo zmrazené. Na našu smolu.
Aké bolo dobré to, čo nám priniesli, si
povieme hneď.
Z troch predjedál sme vyskúšali dve:
Immenso (109 Sk) je mozzarellový tanier
s bazalkou, rajčinou a toastom. Ak je syr
a bazalka čerstvá, niet čo pokaziť. Možno
si mohol kuchár odpustiť posypať okraj
taniera mletou paprikou a sušenou petr-

žlenovou vňaťou. Nielenže sa táto kom-
binácia nehodí k mozzarelle a paradaj-
kám, pri prudšom pohybe sypká ozdoba
lietala po celom stole.
Druhé predjedlo - Luciano (90 Sk) je
ovčí syr s olivami, vlašskými orechmi,
rukolou, prosciutom, výborná kombiná-
cia s dvoma druhmi syra, ale skutočne
len predjedlo. Tretie ponúkané predjedlo
z lístka tuniaka sme nevyskúšali, ale dali
sme si doniesť iný dar mora, Slávky
Pomodoro (259 Sk) - boli vo výbornej
omáčke, ale samotné mušličky zrejme
nepatrili k prvej triede už v obchode,
veľa sa ich neotvorilo. Na našu kritiku
reagoval majiteľ tým, že nám jedlo
neúčtoval.
Po prvej tretine sa teda ukazovalo, že je to
o niečo viac, ako by ste čakali na sídlisku,
zatiaľ to však nebolo nič veľké. No prišli
polievky. Dubákový krém (69 Sk) bol
výborný a sýty. Zeleninový vývar (45 Sk)
náš dojem nepokazil. La Martiné sa pýši
denným menu za 99 Sk, rozhodli sme sa
teda vyskúšať polievku z dennej ponuky.
Zeleninová polievka (45 Sk) bola napriek
jednoduchému názvu skutočne koncert
chutí, nič jej k domáckej zapraženej zele-
ninovej polievočke nechýbalo. Rovnako
ako spomínaný dubákový krém bola taká
sýta, že v miske muselo zostať. 
Namiesto štvrtej polievky sme mali Primi
Piatti, ako vravia Taliani, špenátové ris-
sotto (169 Sk), chuťovo to bol štandard,
okraj taniera bol však opäť samoúčelne
posypaný paprikou a vňaťou. Ako sme sa
presvedčili, táto ozdoba s výnimkou
dezertov nechýbala pri žiadnom jedle.

Možno by niektoré vyzerali aj chutili lep-
šie bez nej.
La Martiné podlieha slovenskej módnej
vlne potalianšťovania reštaurácií - cesto-
vín a cestovín. V tomto prípade tvoria
jednoznačnú prevahu v ponuke jedálneho
lístka, ale kuchár ich zjavne vie. Ako prvé
hlavné jedlo sme si z nich vybrali A'la
Poppino (179 Sk), naozaj chutné taglitele
s kuracím mäsom, špenátom, cesnakom,
syrom mascarpone a šľahačkou. Bohaté a
sýte. Nenadchol nás však Filet z lososa
La Martiné (349 Sk) - rybe sa nedalo nič
vyčítať, ale výrazná syrová omáčka potla-
čila jej chuť. Neveľmi spokojní sme boli
aj s Kotletou La Martiné (179 Sk) -
pomodoro, oregano, čerstvá bazalka aj
cesnak a petržlen dodali síce jedlu dobrú
chuť, ale mäso nebolo najmäkšie.
Štvrtým hlavným jedlom bolo Soté Dia-
boli (299 Sk) - hovädzie rezančeky na
cibuli, cesnaku s čerstvou paprikou a
paradajkou, pomodorom a eidamom bolo
hodné svojho mena. Skutočne pikantné a
maximálne chutné. Ako prílohu sme mali
dusenú ryžu (39 Sk), ktorú tu robia trochu
mäkšiu, ako býva zvykom, nie však bla-
tovú.
Najžiadanejší dezert Don Camillo nema-
li, tak sme vyskúšali palacinky majstra
kuchára (109 Sk) - čerstvo urobené, kom-
binované s prílohami podľa individuálne-
ho priania zákazníka. Každé iné a chutné.
Na záver môžeme potvrdiť: Aj na sídlis-
ku môže byť príjemná reštaurácia s cel-
kom slušnou kuchyňou.
Naše hodnotenie:���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si platila redakcia sama.

Za zaslanie reklamy bez súhlasu sa pyká
Technický pokrok prináša vymoženos-
ti, o ktorých ľudstvo pred rokmi ešte
ani nesnívalo. Spríjemňuje a uľahčuje
život. Na druhej strane jeho produkty
dokážu vliezť aj do privátneho a chrá-
neného územia človeka a otravovať mu
život. 
Aj keď dnes sa na nás reklama valí z kaž-
dého kúta, nie každá musí byť vítaná a prí-
jemná. Nie každá je aj žiadaná. Zákona o
reklame sa týka aj nasledujúci prípad z
množstva kontrol Slovenskej obchodnej
inšpekcie. 
Inšpektori SOI robili 27. februára 2007
kontrolu v spoločnosti COMSYCO, s.r.o.,
kde zistili, že 19. 2. a 20. 2. zaslali z e-mai-
lovej adresy newsletter@comsyco.sk na
adresu hotline@etechnologies.sk reklamu
- prezentáciu ponuky počítačov  s názvom
„Tankujte zadarmo s ACEROM“, a to bez
predchádzajúceho súhlasu užívateľa adre-
sy hotline@etechnologies.sk
V rámci kontroly firma COMSYCO
nepredložila inšpektorom relevantný
doklad o súhlase príjemcu na prijatie

reklamy. Na základe toho kontrolované-
mu subjektu oznámili začatie správneho
konania o uložení postihu.  Zástupca fir-
my k tomu uviedol, že si nie je vedomý
žiadneho porušenia zákona. V prípade, že
došlo k porušeniu zákona, nestalo sa tak
úmyselne, ale zrejme omylom, za čo sa
ospravedlňuje a urobí všetky opatrenia,
aby v budúcnosti k podobnému prípadu
nedošlo. Za porušenie zákona o reklame
uložil inšpektorát SOI účastníkovi kona-
nia pokutu vo výške 15-tisíc korún.
Ďalší prípad sa týka šírenia klamlivej
reklamy. Tento jav ,žiaľ, nie je v  pod-
mienkach rozmachu hypermarketov a
veľkých obchodných reťazcov ničím oje-
dinelým a vyskytuje sa až príliš často.
Reklamný text na letáku je často štylizo-
vaný tak, že zákazníka dokáže zmiasť. 
Pre porušenie zákazu klamať spotrebiteľa
uvádzaním nepravdivých údajov o úrovni
nákupných podmienok Slovenská

obchodná inšpekcia uložila pokutu spo-
ločnosti TESCO STORES SR, a.s., vo
výške 5000 korún. Inšpektori SOI na
základe podnetu spotrebiteľa vykonali
kontrolu 16. mája 2007 v hypermarkete
TESCO v centre hlavného mesta - na
Kamennom námestí
V rámci nej zistili v ponuke jeden druh
výrobku, pri ktorom bola na visačke
deklarovaná informácia  „dievčenská suk-
ňa á 540,- Sk 2 ks súprava“. Takto uvede-
ná informácia uvádzala spotrebiteľa do
omylu, že za cenu 540 korún, si zakúpi v
súprave dva kusy predmetného výrobku.
V skutočnosti si spotrebiteľ za uvedenú
cenu mohol zakúpiť len 1 ks predmetného
výrobku.
Za zistené protiprávne konanie, ktoré
kvalifikovala Slovenslká obchodná in-
špekcia ako klamanie spotrebiteľa uvá-
dzaním nepravdivých  údajov o úrovni
nákupných podmienok predmetného
výrobku, a tým aj za preukázané poruše-
nie zákona, zodpovedá v plnom rozsahu
účastník konania. Marián Taller

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

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*
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Existuje metóda

na záchranu

pagaštanov
STARÉ MESTO
Svietiace súkvetia pagaštana konského
od nepamäti Bratislavčanom signalizo-
vali, že jar je už naozaj v meste. Pred
pár rokmi však tento krásny strom
začalo ohrozovať hrdzavenie listov.
Pagaštany, ktoré sú beztak veľmi chúlos-
tivé stromy, tak už začiatkom leta začali
prichádzať o listy a hrozilo ich vyhynu-
tie. Európu postihla doslova epidémia,
ktorá sa začala na Balkáne v roku 1984.
Kolektív Gabriely Juhásovej z Ústavu
ekológie lesa Slovenskej akadémie vied
si v tomto roku overil v Bratislave účin-
nosť mikroinjektáže pagaštanov. Metóda
je účinnejšia ako postrek, lebo ten nepo-
kryje celú korunu, a zároveň citlivejšia k
okoliu. S úspešnosťou okolo 90 percent
zaočkovali v Starom Meste takmer 50
stromov. Na jeden z nich treba 10 - 30
mikroinjektorov, pričom v roku treba
kúru zopakovať trikrát - toľko je generá-
cií škodlivého motýľa. Aplikácia jedného
injektora stojí 3 eurá. (gub) 

STARÉ MESTO
Sanácia a rekonštrukcia objektu
nefungujúcich detských jaslí na Javo-
rinskej ulici je ekonomicky jednoznač-
ne prijateľnejšia ako jeho zbúranie a
postavenie novej budovy. 
Vyplýva to z overovacej štúdie možnosti
využitia tohto objektu pre účely mater-
skej školy a jaslí, ktorú si objednal staro-
mestský miestny úrad. V štúdii sa konšta-
tuje, že budova je v havarijnom stave,
spôsobenom najmä rozdielnou rozťaž-
nosťou kovových a murovaných častí
stavebných konštrukcií, ktorá viedla k
vzniku puklín a zatekaniu. Okrem toho
sa prepadávajú časti terás po obvode
objektu a v zlom stave sú aj ihriská a pie-
skoviská. 
Štúdia predpokladá obnovu objektu a
jeho adaptáciu na kombinované zariade-

nie s jednou triedou detských jaslí pre 20
detí a s dvoma triedami materskej školy
spolu pre 48 detí. Obnova by bola
pomerne prácna, vyžadovala by si roz-
siahlu sanáciu muriva, odstránenie ne-
vhodných strešných vrstiev, inštaláciu
nových rozvodov elektriny a kúrenia,
nové vybavenie kuchyne, opravu prepa-
dávajúcich sa terás, ako aj obnovu det-
ských ihrísk a pieskovísk. 
Štúdia odhaduje náklady na rekonštruk-
ciu vo výške 21,3 milióna korún, úprava
spevnených plôch a oplotenia by stála
vyše 1,1 milióna, obnova pieskovísk a
ihrísk viac ako 600-tisíc. Spolu ide o
sumu okolo 23 miliónov korún, naproti
tomu asanácia a výstavba nového objek-
tu by vyšla na takmer 32,4 milióna
korún.
V štúdii nie sú vyčíslené náklady na

obstaranie nového mobiliáru. Ešte v
minulom roku bol totiž pôvodný hnuteľ-
ný majetok jaslí rozčlenený na použiteľ-
ný a nepoužiteľný. Ako sme zistili na
miestnom úrade, použiteľný majetok
(jeho súčasťou bola napríklad práčka
Gorenje, kosačka, počítač, výtvarné dielo
Kozliatka, dve chladničky, vysávač, nov-
ší nábytok, rádiomagnetofón, mixéry) si
rozobrali detské jasle, niektoré materské
a jedna základná škola a tiež niektoré
pracoviská staromestského miestneho
úradu. Nepoužiteľný majetok bol vyra-
dený, miestny podnik verejnoprospeš-
ných služieb VEPOS vyviezol na sklád-
ku napríklad koberce, starý nábytok,
smaltované drezy, mrazničku a podobne.
V prípade rekonštrukcie a obnovy objek-
tu treba teda rátať aj s investíciami do
nového zariadenia. (juh)

Budovu bývalých jaslí na Javorinskej je

lepšie opraviť, ako zbúrať a postaviť novú

V meste nezarastajú len dopravné značky, 

ale neraz aj chodníky pri komunikáciách
NOVÉ MESTO
Problému zarastania dopravných zna-
čiek pri komunikáciách kríkmi a stro-
mami sme sa nedávno venovali na prí-
pade značky na Royovej ulici. Nedo-
statok bol síce odstránený, ale vynoril
sa ďalší.
Informatívnu dopravnú značku Spoma-
ľovací prah, ktorá takmer zmizla v šípo-
vom poraste po našom článku v Brati-
slavských novinách síce oslobodili a
sfunkčnili, no zodpovední pracovníci sa
zabudli pozrieť aj na druhú stranu tej istej
Royovej ulice. Podľa čitateľa Karola
Németha z Kramárov, ak by tak urobili,
určite by si všimli zarastený chodník.
Podľa neho sa po ňom nedá chodiť už
pomaly desať rokov -  je celý zarastený
orgovánom a šípkovými kríkmi. Ako
sme sa presvedčili, nielenže je zarastený,
ale na miestach, kde je porast menší, par-
kujú na chodníku autá, takže ľudia musia
chodiť po ceste.
Stačilo asi len trocha ochoty a všímavos-
ti, aby popri odstraňovaní zarastenej
značky zmizla aj táto prekážka brániaca
využívať chodník na jeho pôvodný účel.
Tento záhradnícky zásah by určite nebol
pre mestskú časť Nové Mesto príliš
náročný. Navyše by odhalil aj ďalší chro-
nický neduh našich ulíc - parkovanie áut
tam, kde sa parkovať nemá. 
Náš čitateľ upozorňuje na ďalšiu zarasta-
júcu dopravnú značku, ktoré je tentoraz
na mestskej komunikácii - na Stromovej
ulici. Zákaz odbočenia vľavo nemusí
vodič postrehnúť kvôli konárom stromu,
ktoré značku zakrývajú. V tomto prípade
ide o kompetencie a povinnosti mesta
starať sa o tzv. dopravnú zeleň. V praxi to
väčšinou znamená kosenie, orezávanie
stromov a kríkov. Mesto tvrdí, že na
komunikáciách prvej a druhej triedy má
asi pätnásťtisíc značiek. Pri tom množ-

stve sa niekedy stane, že nedostatok
nezbadajú. V tom prípade môžu o tom
občania informovať dispečing oddelenia
cestného hospodárstva magistrátu. V prí-

pade ciest 1. a 2. triedy je správcom
komunikácií mesto Bratislava, cesty 3. a
4. triedy spravujú mestské časti. (rob) 

FOTO - Oto Limpus

�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

Navrhovateľ SHARK Invest, s.r.o., Bratislava 
predložil zámer 

SHARK Centrum, Bratislava, Ružinov
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 11. 9.
2007 do 2.10. 2007 na prízemí budovy Magistrá-
tu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v prie-
storoch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verej-
nosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Obvod-
nému úradu životného prostredia v Bratislave, Karlo-
veská 2, 842 33 Bratislava 4 do 2. 10. 2007.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
15680/46, 15680/7, 15680/1, 3184/2 a 15680/42 v
lokalite na Ružinovskej ceste, k. ú. a MČ Bratislava - Ružinov,
územný obvod Bratislava II. Územie susedí zo SZ strany s
objektom čerpacej stanice, zo SV strany prebieha komuniká-
cia Vrakunská cesta, z J strany susedí so záhradkami a na JZ
strane prebieha komunikácia Ružinovská cesta. Účelom
navrhovaného zámeru je vybudovanie a prevádzka admi-
nistratívno-obchodného centra pre firmu SHARK na Ruži-
novskej ceste. Navrhovaný objekt má pozostávať z 11 pod-
lažnej budovy s jedným podzemným podlažím (PP). Na
prvom nadzemnom podlaží (NP) je dispozične navrhovaná
predajňa SHARK, so skladom a servisom a hlavný vstup do
budovy. Na 2. NP sa navrhuje reštaurácia pre potreby
budovy s terasami a skladové priestory. Na 3. NP sa
navrhujú sklady. Na 4.- 9. NP sú navrhované veľkoplošné
kancelárske priestory so zázemím. Na 10. NP sa navrhujú
4 služobné byty a na 11. NP sa má nachádzať technické
zázemie. Objekt má byť dopravne napojený na jestvujúcu
mestskú komunikáciu Ružinovská cesta.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 01/2008
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 03/2009

Navrhovateľ M-Invest Slovakia Mierová, spol. s r.o.,
Bratislava predložil zámer 

Polyfunkčné centrum Mierová, II. etapa
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 14. 9.
2007 do 5. 10. 2007 na prízemí budovy Magistrá-
tu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v prie-
storoch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verej-
nosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Obvod-
nému úradu životného prostredia v Bratislave, Karlo-
veská 2, 842 33 Bratislava 4 do 5. 10. 2007.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č. 47,
49-50, 52/1-2 v lokalite na Mierovej ulici, k. ú. a MČ Bra-
tislava - Ružinov, územný obvod Bratislava II. Z južnej stra-
ny je ohraničený Mierovou ulicou s obytnou zástavbou, na
severe Gagarinovou ulicou, zo západu Kaštieľskou ulicou
a z východnej strany plánovaným viacpodlažným poly-
funkčným centrom Mierová. 
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba polyfunkčného
centra Mierová, II. etapa, ktorý bude ponúkať priestory pre
bývanie, administratívne účely, obchod a služby a parkova-
cie priestory. Navrhovaný objekt má pozostávať z dvoch
jednopodlažných objektov rozdelených do častí A, B, z kto-
rých budú vyrastať veže A, B s rozdielnou výškou 12 a 16
nadzemných podlaží (NP). Objekt má byť od prízemia
delený na časti A a B, kde sa v obidvoch častiach na 1. NP
majú nachádzať obchodné prevádzky a predajne, na 2.
NP sú navrhnuté administratívne priestory, od 3. NP sa vo
veži A (12 NP orientovanej k Mierovej ulici) navrhujú byto-
vé jednotky. Veža B (16 NP orientovanej ku Gagarinovej a
Kaštieľskej ulici) je navrhnutá, ako administratívny poly-
funkčný objekt, od 13. NP s apartmánovým bývaním slú-
žiacim k prechodnému ubytovaniu hotelového typu. Celý
objekt má byť podpivničený, bez dilatačných celkov, v troch
úrovniach, kde sú umiestnené parkovacie stojiská, pivnič-
né priestory a technologické miestnosti slúžiace pre chod
objektu. V 1. podzemnom podlaží (PP) je umiestnených 68
parkovacích stojísk, v 2. PP 69 p. s. a v 3. PP 71 p. s. Cel-
kovo je v objekte umiestnených 208 parkovacích stojísk.
Objekt má byť dopravne napojený na jestvujúcu mestskú
komunikáciu Gagarinova ulica.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 03/2008
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 03/2009

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

Na Royovej ulici zeleň prerástla natoľko, že chodník je nepriechodný...

Túto dopravnú značku na Stromovej ulici vodiči zbadajú asi len ťažko...
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VEPOS prepustí

väčšinu svojich

zamestnancov
STARÉ MESTO
Staromestskí poslanci schválili reštruk-
turalizáciu podniku verejno-prospeš-
ných služieb VEPOS. Návrh novej
organizačnej štruktúry má riaditeľ
VEPOS-u predložiť do 30. septembra.
Podnik VEPOS, ktorý má na starosti
správu a údržbu komunikácií tretej a
štvrtej triedy, zelene, odvoz a likvidáciu
odpadu, prevádzkovanie detských ihrísk,
verejných WC a trhovísk, doteraz vyko-
nával činnosť vo vlastnej réžii a v spolu-
práci s dodávateľskými organizáciami.
Návrh reštrukturalizácie predpokladá, že
počet zamestnancov sa zníži zo súčas-
ných 95 na 11 a organizácia po ňom už
nebude priamo vykonávať spomenuté
činnosti, ale bude len spravovať majetok
a výkon týchto činností budú uskutočňo-
vať dodávateľské subjekty. Namiesto
priameho vykonávania doterajších čin-
ností by ich teda VEPOS po novom mal
len obstarávať a kontrolovať výkony. 
Dôvodom na rozhodnutie reštrukturali-
zovať podnik VEPOS je snaha znížiť
náklady spojené s vykonávaním činností.
Ako uviedol staromestský starosta
Andrej Petrek, činnosť VEPOS-u pri
správe a údržbe majetku zvereného mest-
skej časti je potrebné zefektívniť a skva-
litniť. Už teraz je väčšina činností s tým
spojených zabezpečená dodávateľsky.
VEPOS by mal zostať samostatnou roz-
počtovou organizáciou, čo miestnemu
úradu umožní kontrolovať jeho činnosť.
A. Petrek zároveň odmietol možnosť, že
by VEPOS mohol byť sprivatizovaný.
Zaujímali sme sa, akým spôsobom sa
bude riešiť hromadné prepúšťanie v tejto
organizácii a ako bude zabezpečená
zimná údržba, keď sa VEPOS bude
reštrukturalizovať, v rámci ktorej majú
namiesto samotného VEPOS-u zabezpe-
čovať iné subjekty dodávateľským spô-
sobom. Ako nám povedala hovorkyňa
staromestského miestneho úradu Alena
Kopřivová, odchod pracovníkov VEPOS
bude riešený dvoma spôsobmi v zmysle
Zákonníka práce. „Časť z nich odíde po
vzájomnej dohode, časť dostane zákonnú
výpoveď,“ konštatovala. „Ráta sa s tým,
že na odstupnom bude vyplatená suma
3,1 milióna korún.“
Podľa A. Kopřivovej zimná služba začne
oficiálne fungovať 15. novembra. Do 31.
decembra tohto roka bude všetko tak ako
doteraz - o časť komunikácií sa bude sta-
rať VEPOS, o časť zmluvná dodávateľ-
ská firma (v pomere asi 50 : 50). „Od 1.
januára 2008 povinnosti vyplývajúce zo
zimnej údržby komunikácií prejdú sto-
percentne na zmluvného partnera,“
uviedla. (juh)

Veľká predajná akcia KABÁTOV
Stará tržnica Nám. SNP (1p.)

Stále predajne: (Aj obleky, kostýmy, saká, nohavice)
Istropolis - Dom Odborov (1. p.)

OD - Centrum, Karlova Ves (1. p.)

otvorené po-pia 1000 - 1800 hod., so 900 - 1200 hod.

www.peknekabaty.sk

CINDERELLA FAMILY SERVIS, s.r.o.

HĽADÁ
GAZDINKY NA UPRATOVANIE DOMÁCNOSTÍ, 
UPRATOVAČKY PRE FIREMNÉ UPRATOVANIE

pre lokalitu Bratislava a blízke okolie
(AJ PRE SZČO, DÔCHODKYNE, NA TPP, PRÍP. DOHODU) 
TEL.Č.: 6542 2119, 0915 774 136, 0905 389 268

www.cindarella.sk          info@cindarella.sk

1. 10 - 5. 10. od 1000 - 1800 hod.

Pri dúbravskom dome kultúry má vyrásť

polyfunkčné centrum s bytmi a obchodmi
DÚBRAVKA
Bývanie, služby, obchody, stravovanie,
relax, ale aj možnosti kultúrneho a
športového vyžitia - to všetko by malo
ponúknuť nové polyfunkčné centrum,
ktorého výstavba sa pripravuje v
Dúbravke.
Polyfunkčné centrum má stáť na ploche
medzi Saratovskou a Trhovou ulicou v
blízkosti Domu kultúry Dúbravka, par-
koviska pred obchodným centrom Billa
a novostavbou obytného domu Rustika.
Bude ho tvoriť trojpodlažná spoločná
podnož, z ktorej majú vystupovať viac-
podlažné objekty plniace funkciu býva-
nia. Najvýraznejšou výškovou domi-
nantou je 24-podlažná veža zaujímavé-
ho hranatého a zároveň zaobleného
tvaru, navrhnutá na juhozápadnom
nároží areálu. Zo strany Trhovej ulice sú
navrhnuté tri osempodlažné terasovité
bytové domy.
Celým areálom má paralelne so Sara-
tovskou ulicou viesť zastrešená pasáž s
galériami, ktorá bude prirodzeným
pokračovaním existujúcej terasy pred
domom kultúry. Pasáž má slúžiť predo-
všetkým na nákupy a oddych a má v nej
byť umiestnená tržnica a priestory na
kultúrne a športové podujatia. O podlažie
vyššie sa ráta s otvorenou pasážou, ktorá
bude stavebne pripravená na budúce pre-
mostenie Saratovskej ulice. Systém pasá-
ží tak vlastne rozdelí celý areál na dve
časti - v jednej z nich má byť navrhova-
ná veža, v druhej spomenutá trojica tera-
sovitých bytoviek.
Pasáž má byť zároveň hlavným komuni-
kačným centrom, kde sú jednotlivé pod-
lažia prepojené pohyblivým chodníkom,
eskalátormi, výťahmi a schodiskami. Na
treťom nadzemnom podlaží má byť
nákupná galéria jednostranná, na štvrtom
má byť wellness centrum. Odtiaľ by mal
byť aj prístup na zelenú relaxačnú stre-
chu, na ktorej má byť nielen trávnik, ale
aj vyššia zeleň.
V obytnej časti je navrhnutých dovedna
202 bytov, z toho 115 v spomenutej veži
a 87 v trojici terasovitých bytoviek. Byty
majú byť jedno- až päťizbové, v terasovi-
tých bytovkách sa ráta aj s mezonetmi.
Stojí za zmienku, že na 24. podlaží
výškovej dominanty sa uvažuje s klubo-
vým zariadením pre všetkých obyvate-
ľov areálu.
Parkovanie je navrhnuté v dvojpodlaž-
nej podzemnej garáži s vjazdom a výjaz-
dom v smere na Saratovskú ulicu, pri-
čom je možné aj vnútorné prepojenie s
Trhovou ulicou a vybudovanie vjazdu a
výjazdu aj z tohto smeru. V garáži by
malo byť dovedna 612 parkovacích
miest, ďalších deväť by malo byť vonku
pri areáli. 
Výstavba polyfunkčného areálu, ktorý
by sa mal stať novým kultúrno-spoločen-
ským centrom Dúbravky, by sa mala
začať v budúcom roku, jej ukončenie sa
predpokladá v roku 2010. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Eduard Šutek,
Andrej Šutek

ÚČTOVNÍCTVO 
- ponuka služieb
� jednoduché, podvojné, DPH,

daňové priznania,
� personalistika, mzdy

�5363 2661 www.garantrans.sk

Na Dlhých

dieloch chcú

ľudia parky
KARLOVA VES
Namiesto ďalšej polyfunkčnej a byto-
vej výstavby na karloveskom sídlisku
Dlhé diely bojujú mnohí miestni oby-
vatelia za vznik nových parkov, oddy-
chových zón a športovísk. Stavebný
ruch na Dlhých dieloch ale zatiaľ
neustal.
Výstavba na sídlisku pokračuje stále na
základe stavebných rozhodnutí z minu-
lého obdobia. Miestny úrad podľa
našich informácií zatiaľ nevydal ani
jedno územné rozhodnutie, na základe
ktorého by mohlo byť vydané stavebné
povolenie na postavenie nových byto-
vých domov. V Karlovej Vsi je už nie-
koľko týždňov v platnosti konanie o sta-
vebnej uzávere. Tá je navrhnutá až do
roku 2010.
V tejto súvislosti sa v záujme výstavby
parkov a športovísk aktivizujú Dlho-
dielčania, ktorí za ich vybudovanie
organizovali aj petície. O jednej, ktorá
sa týka vybudovania športovo-rekreač-
ného areálu na Hlaváčikovej a Majerní-
kovej ulici, sme písali v jednom z minu-
lých čísel. 
Ďalšia iniciatíva sa týka vybudovania
parku v okolí Kresánkovej ulice medzi
kaskádovými domami známymi ako
SUN a novou výstavbou pod názvom
Kaskády. Podľa iniciátora vzniku parku
a člena petičného výboru Stanislava Žia-
čika, ak by sa park urobil na celom voľ-
nom území, mohol by sa napojiť až na
Devínsku cestu. V prípade vybudovania
priechodu pre chodcov a cyklistov so
semaformi by podľa neho vznikla bez-
pečná trasa a napojenie na chodníky pri
Karloveskom ramene. S. Žiačik verí, že
v prípade schválenia projektu orgánmi
samosprávy by sa mohol začať realizo-
vať najneskôr v roku 2009. 
Pozemky v blízkosti parku vlastní naprí-
klad aj spoločnosť OTYK. Tá bola v
rámci územného rozhodnutia zaviazaná
vybudovaním parku na tomto voľnom
území. Spoločnosť síce odmietla my-
šlienku, že by pozemky, na ktorých chce
stavať, vymenila, čím by sa územie
oddychu zväčšilo. Prišla však s architek-
tonickým návrhom parku. No ten zaberá
len približne polovicu navrhovaného
územia. 
Podľa starostky Karlovej Vsi Ivety
Hanulíkovej v prípade spoločnosti
OTYK by išlo asi o trojmiliónovú
investíciu. Mestská časť chce túto
oblasť Dlhých dielov riešiť komplexne
a výstavba parku by sa mala začať až po
utíšení stavebného ruchu v bezprostred-
nom okolí. Navyše, územie parku by sa
dalo podľa nej zväčšiť. Muselo by však
dôjsť k zmene v územnom pláne mesta,
aby sa zabránilo ďalšej výstavbe pri
parku. Karloveská samospráva chce
podľa nej takú zmenu navrhnúť v mest-
skom zastupiteľstve. Starostka podľa
vlastných slov výstavbu parku podporu-
je, no je potrebné naň zohnať ďalšie
financie. Samospráva by bola rada,
keby okrem už spomínanej súkromnej
spoločnosti podporili stavbu parku aj
ostatné firmy, ktoré tam pôsobia. „Bude
to na ich dobrej vôli,“ dodala I. Hanulí-
ková. (rob) 
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Na nároží Štefánikovej a Spojnej ulice

postavia štvorhviezdičkový hotel Abba
STARÉ MESTO
Na rohu Štefánikovej a Spojnej ulice
asanovali jeden z objektov, ktorý
využívala Demokratická únia žien Slo-
venska. Nahradiť ho má štvorhviezdič-
kový hotel Abba Bratislava, ktorý
bude súčasťou španielskeho reťazca
Abba Hoteles.
Administratívnu budovu a kongresovú
halu, objekt, ktorého vlastníkom bola
Demokratická únia žien Slovenska, dal
zbúrať terajší vlastník - spoločnosť Cam-
poburgo, S.L. Na búracie práce mal prá-
voplatné povolenie Stavebného úradu
Staré Mesto. Staromestský stavebný úrad
vydal v júli tohto roka spomenutej spoloč-
nosti územné rozhodnutie o umiestnení
stavby. 
Demokratická únia žien užívala dve
budovy - historickú a novšiu, ktorá bola
asanovaná. Historický objekt má ostať
zachovaný, prístavba za ním (na mieste
asanovaného preskleného objektu) má
mať štyri podzemné podlažia, ktoré sa
budú využívať najmä ako parkovacie plo-
chy, a šesť nadzemných podlaží. Na prí-
zemí má byť hotelová hala, reštaurácia a
rokovacie priestory pre 150 osôb, na vyš-

ších podlažiach bude dovedna 120 hote-
lových izieb. Podľa informácií zo staro-
mestského miestneho úradu stavebník
zatiaľ na stavebný úrad nedoručil žiadosť
o vydanie stavebného povolenia. 
Spoločnosť Abba Hoteles, ktorá prevádz-
kuje hotely vo viacerých španielskych

mestách, v Londýne a v Paríži a pripravu-
je otvorenie hotela v Berlíne, na svojej
internetovej stránke avizuje otvorenie
bratislavského hotela už v budúcom roku.
Má ísť o prvý hotel tohto reťazca v stred-
nej a vo východnej Európe. (juh)

FOTO - Oto Limpus

NOVÉ MESTO
Na Račianskej ulici na mieste, kde
donedávna stál skladový areál spoloč-
nosti Ferona, sa pripravuje výstavba
polyfunkčného súboru Nové Slovany,
ktorý by mal pozostávať z trojice pre-
važne bytových domov.
Plocha, na ktorej má stáť, je ohraničená
okrem Račianskej aj Škultétyho ulicou,
železničnou stanicou Bratislava-Filiálka,
na severe susedí s existujúcim objektom
pneuservisu a skladmi. Pre celý komplex
má slúžiť dvojpodlažná podzemná halová
garáž, ktorá je navrhnutá v dvoch varian-
toch - jeden ráta s 510, druhý so 433 par-
kovacími státiami. Jej dopravné napoje-
nie je navrhnuté zo Škultétyho ulice s
nadväznosťou na Račiansku.
V dvoch bytových domoch má byť 188
bytov, vo výškovom objekte sa ráta s 96
prenajímateľnými apartmánmi. Prvý z
dvojice bytových domov má byť posta-

vený v súbehu s Račianskou ulicou, má
mať dve podzemné a šesť nadzemných
podlaží. V parteri orientovanom do
Račianskej ulice by mali byť obchody a
služby. Stojí za zmienku, že sú tu
navrhnuté aj mezonetové byty, ktoré
budú na spodných podlažiach a majú
mať predzáhradky vo vnútornom nádvo-
rí. Druhý bytový dom má mať dve pod-
zemné a osem nadzemných podlaží a
bude vytvárať bariéru v smere na želez-
ničnú stanicu Bratislava-Filiálka. Zaují-
mavosťou je navrhovaný otvorený nere-
zový bazén na streche domu určený pre
obyvateľov celého súboru. Tretí, apart-
mánový objekt je navrhnutý ako vežová
dominanta s dvoma podzemnými a 29
nadzemnými podlažiami. 
V priestore medzi týmito objektmi vznik-
ne nádvorie, riešené ako strešná záhrada
nad podzemnou garážou. Uprostred bude
zeleň prístupná pre verejnosť, a keďže

podzemná garáž nesiaha až do stredu
nádvoria, na tomto mieste budú môcť byť
vysadené aj väčšie stromy a kríky. Sadov-
nícke úpravy sa majú urobiť na ploche
takmer 5900 štvorcových metrov.
Celý projekt je v súlade s urbanistickou
štúdiou zóny Račianska, Kukučínova a
Kominárska, ktorú schválilo novomests-
ké miestne zastupiteľstvo v apríli tohto
roka, ako aj s novým územným plánom
mesta Bratislava. Začatie výstavby sa
predpokladá v roku 2009, jej ukončenie
v roku 2011. Budúcim užívateľom súbo-
ru je rakúska spoločnosť Wien-Süd Hol-
ding Beteiligungsges so sídlom vo Vied-
ni. Táto firma spolupracuje so spoloč-
nosťou Futuris Properties, ktorá pripra-
vuje v susedstve, v areáli bývalých Bra-
tislavských elektrotechnických závodov,
výstavbu polyfunkčného súboru Slova-
ny, o ktorom sme informovali v  predo-
šlom vydaní. (juh)

Na Račianskej vyrastú aj Nové Slovany,

ich súčasťou bude 29-podlažný vežiak

VAJNORY
V budúcom roku odštartuje jedna z
najvýznamnejších investícií na území
Bratislavy. Vo Vajnoroch sa začne
prvá etapa výstavby vedecko-techno-
logického parku CEPIT.
Prvým stavebníkom, ktorý sa etabluje v
budúcom vedecko-technologickom par-
ku, je spoločnosť Millenium Properties.
Z celkovej plochy 630-tisíc štvorcových
metrov, ktoré bude mať CEPIT (Central
European Park Innovative Technolo-
gies) po dokončení, tento stavebník
zaberie 132-tisíc štvorcových metrov.
Mieni postaviť spolu 13 rôznych budov
- okrem objektu logistiky a objektu
vzdelávacieho centra zvyšné budú plniť
funkciu biznis parku. V objekte logisti-
ky sa majú triediť a prepravovať zásiel-
ky prostredníctvom vyspelých infor-
mačných technológií a modernej mani-
pulačnej techniky. Objekty biznis parku
budú vo vyváženom pomere obsahovať

kancelárske, výstavné, obchodné a kon-
traktačné priestory, ale aj sklady a prie-
story na montáž kancelárskej, teleko-
munikačnej a výpočtovej techniky.
Vzdelávacie centrum má byť orientova-
né na technické smery ako napríklad
priemyselná elektronika, mechatronika,
programovanie, logistika a poskytne
študijné miesta pre teoretické, ako aj
praktické vzdelávanie. Rozsiahly vzde-
lávací program má byť zameraný na
celoživotné vzdelávanie.
Územie, kde bude tento areál stáť, je
napojené na Rybničnú ulicu, ďalej je
ohraničené korytom Račianskeho poto-
ka, susedí s poľnohospodársky využíva-
nými plochami, jeho východnú hranicu
tvorí Svätojurská ulica.
Navrhovaná štruktúra objektov, ktoré
majú byť postavené v prvej etape
výstavby, sa pohybuje v rozmedzí jedné-
ho až troch nadzemných podlaží, časť
vzdelávacieho centra má mať päť nad-

zemných podlaží. Pre statickú dopravu
majú byť vybudované dve podzemné
garáže s jedným podzemným podlažím a
celkovou kapacitou 156 parkovacích
státí. Okrem nich sú v areáli navrhnuté aj
povrchové parkoviská s celkovou kapa-
citou 345 parkovacích státí. Dopravné
napojenie je riešené novo navrhnutou
komunikáciou na Rybničnú ulicu. Na-
vrhovaná komunikácia je dimenzovaná
tak, aby kapacitne zvládla intenzitu
dopravy aj dobudovaní CEPIT-u. V
prvej stavebnej etape bude ukončená
kruhovou križovatkou, na ktorú sa budú
následne napájať ďalšie komunikácie v
rámci CEPIT-u.
Projekt je pripravený v dvoch variantoch,
ktoré sa odlišujú rôznym funkčným
využitím priestorov biznis centra (jeden
ráta aj s výrobnou činnosťou). S výstav-
bou by sa malo začať v prvom štvrťroku
budúceho roku, jej ukončenie sa plánuje
o dva roky neskôr. (juh)

Prípravy vedecko-technologického parku

CEPIT pokročili, čoskoro sa začne stavať

Vody vo Vydrici

je od roku 1961

stále menej
NOVÉ MESTO
Na podozrivo málo vody v potoku
Vydrica počas jarnej a letnej sezóny
nás upozornilo už niekoľko našich
čitateľov. A to aj napriek tomu, že si
uvedomujú, že prietok potoka je už
tradične slabší najmä v letných mesia-
coch.   
Podľa vedúceho oddelenia povrchových
vôd SHMÚ Petra Škodu na toku Vydrica
má Slovenský hydrometeorologický
ústav dve vodomerné stanice - na Spari-
skách a Červenom moste. Z priemeru
ročných prietokov za obdobie rokov
1961 až 2006 vidno, že trend prietokov je
klesajúci. „Takýto trend má však väčšina
tokov na Slovensku, pričom v povodiach
južného a juhovýchodného Slovenska je
ešte výraznejší ako na Vydrici“, uviedol
P. Škoda. Konštatoval, že prvotnou príči-
nou menšieho prietoku je pokles zrážok,
potom nárast teploty vzduchu (nárast
výparu). Príčinou poklesu vody môžu
byť aj vplyvy vznikajúce činnosťou člo-
veka, predovšetkým odbery vody. Prieto-
ky môžu ovplyvniť aj ďalšie zásahy člo-
veka. Na malých tokoch, resp. povodiach
to môžu byť zásahy do podložia v blíz-
kosti tokov. 
„V prípade Vydrice ide podľa všetkého o
prirodzený pokles,“ uviedol P. Škoda a
dodal, že v tomto prípade by bola potreb-
ná ešte detailnejšia analýza. 
Na menej vody v posledných desaťro-
čiach poukazujú aj niektorí starší lesníci
pracujúci v oblasti tzv. Devínskych Kar-
pát. Tvrdia, že vody v potoku Vydrica
ubudlo po vybudovaní plynovodu popod
pohorie. 
Vydrica je potok, ktorý má dĺžku 17 kilo-
metrov a priemerný prietok 0,22 m3/s.
Pramení pod sedlom Biely kríž v lokalite
Dubové v nadmorskej výške 450 m.n.m.
Tečie cez Bratislavský lesný park, prete-
ká Železnou studienkou a pri moste La-
franconi sa vlieva do Dunaja. (rob)

Bratislava

bohatých

turistov neláka
BRATISLAVA
Bratislavu začínajú vynechávať zo
svojich ciest turisti s krajín z vysokou
kúpnou silou. Naopak, hlavné mesto
sa vraj stáva lacnou destináciou. V
poslednom období sa zvýšil počet
turistov z Ukrajiny. 
Až deväť z desiatich krajín, ktoré pred-
stavujú najsilnejšie zdrojové trhy Brati-
slavy, zaznamenalo alarmujúci prepad
podľa štatistík za prvých 6 mesiacov
tohto roka. Najväčší prepad počtu preno-
covaní zaznamenalo Nemecko.
Nemci doteraz viedli v najsilnejšej
desiatke krajín s vysokou kúpnou silou.
V priebehu šiestich mesiacov tohto roka
dosiahlo index prepadu v počte prenoco-
vaní mínus 40,5 percenta oproti rovnaké-
mu obdobiu v roku 2006. Veľký odlev
turistov zaznamenala aj Veľká Británia,
Francúzsko, Taliansko a USA. Jedinou
krajinou, pri ktorej sa počet prenocovaní
turistov oproti minulému roku zvýšil, je
Maďarsko (+20,9 %).
Podľa predstaviteľov Bratislavskej hote-
lovej asociácie (BHA) čísla naznačujú, že
Bratislava sa stáva „lacnou“ destináciou.
Potvrdzuje to 73-percentný nárast preno-
covaní turistov z ekonomicky slabších
krajín Európy. Najväčší je nárast Ukrajin-
cov - viac ako 200 percent. (rob)

Záhradnícku

ulicu rozšíria až

v budúcom roku
RUŽINOV
Záhradnícka ulica, ktorá je dôležitou
dopravnou medzi Ružinovom a cen-
trom mesta, sa bude rozširovať o dva
jazdné pruhy. Je predpoklad, že práce
sa začnú na jar budúceho roku. 
Mesto Bratislava pripravuje rekonštruk-
ciu Záhradníckej ulice v úseku od ulice
Líščie nivy po Miletičovu ulicu. V tomto
úseku by ulica mala byť rozšírená zo
súčasných dvoch na štyri jazdné pruhy.
Projektové riešenie bude pozostávať pri
dvoch nových jazdných pruhoch v smere
do centra, riešenia križovatiek na Jégého
ulici, ulici Ružová dolina, Mraziarenskej
ulici a napojenia na novú a plánovanú
výstavbu. V križovatke Záhradnícka -
Miletičova sa pripravuje úprava električ-
kovej trate a premiestnenie zastávok
mestskej hromadnej dopravy. Cieľom
týchto stavebných úprav je zvýšiť prie-
pustnosť ulice, čo si vyžaduje aj intenzív-
na výstavba v jej okolí.
Keďže ide o pomerne veľkú investíciu s
predpokladanými nákladmi okolo 200
miliónov korún, bude vypísaná medziná-
rodná verejná súťaž na dodávateľa.
Oprava električkovej trate, ktorá by na
jednom úseku mala byť preložená, si
vyžiada aj dočasnú odstávku premávky
električiek, podmienkou Dopravného
podniku Bratislava je, aby bola načaso-
vaná na letné mesiace, keď je veľa oby-
vateľov mesta na dovolenke. 
Projektová príprava rekonštrukcie
Záhradníckej ulice bola súčasťou priorít
rozvoja mesta na roky 2004 - 2006. V
tomto období bola spracovaná projekto-
vá dokumentácia. V súčasnosti je prípra-
va v štádiu stavebných povolení a podľa
informácií z magistrátu by sa mali práce
začať v plánovanom termíne. (juh)

Obnova domu

na Rudnayovom

námestí finišuje
STARÉ MESTO
Rekonštrukcia historického domu na
Rudnayovom námestí číslo 4 pokraču-
je podľa plánu a dokončená by mohla
byť buď do konca tohto roka, alebo
najneskôr v prvom kvartáli roku 2008.
Ako nám povedala vedúca inžinierskej
činnosti mestského investora pamiatko-
vej obnovy Paming Zdenka Turzíková,
práce na obnove domu sú z dvoch tretín
ukončené. Na dokončenie je potrebných
ešte asi sedem miliónov korún, Paming
už požiadal o ich pridelenie. Termín
dokončenia teda závisí aj od toho, kedy
ich dostanú.
Rekonštrukcia domu, ktorý je známy
najmä štylizovanými maľbami v
oknách, sa začala v decembri roku 2005
a bola zaradená do programu priorít roz-
voja mesta na roky 2004 - 2006. Pred jej
začatím tento historický objekt kvôli
nevyjasneným majetkovoprávnym vzťa-
hom dlhé roky pustol a bol vo veľmi
zlom technickom stave, preto bolo nutné
najprv jeho statické zabezpečenie a
oprava strechy. Komplexná obnova
zahŕňa obnovu elektrických sietí, vzdu-
chotechniky, fasády, okien, dverí a
zábradlí.
Je predpoklad, že časť objektu bude
využívať pre svoje potreby samospráva
ako administratívne priestory. Na prízemí
a na prvom poschodí by mali byť výstav-
nícke, galerijné priestory s doplnkovou
funkciou možnosti občerstvenia. (juh)



Integrovaná

doprava už

klope na dvere
BRATISLAVA
Termín naštartovania projektu inte-
grovanej dopravy v Bratislave sa neza-
držateľne blíži. Prvá etapa sa má spus-
tiť v marci 2008. V súčasnosti pripra-
vujú zainteresovaní dopravcovia spo-
ločný prepravný poriadok. 
Podľa konateľa spoločnosti BID, s.r.o.,
Petra Klučku všetci traja dopravcovia
(Slovak Lines, DPB a Železničná spoloč-
nosť) ponúkli jeden prepravný poriadok -
pôjde o reguly platné pre všetkých. Dôle-
žité je podľa neho optimalizovať jazdy
autobusov a vlakov v čase a priestore,
aby nedochádzalo k tzv. zhlukovitosti
liniek, aby bol dodržaný čas príchodov a
odchodov, ako aj nadväznosť spojov.
„Zároveň pripravujeme aj jednotné ozna-
čenie v autobusoch, vlakoch a prostried-
koch verejnej dopravy,“ uviedol P. Kluč-
ka. Konštatoval, že na skvalitnenie dopra-
vy je možné využiť prostriedky eurofon-
dov. „Sú to milióny, ktoré chceme inves-
tovať do označovačov cestovných líst-
kov, do predajných automatov, do trans-
parentov, ktoré budú v električkách,“
uviedol. Zdôraznil, že ide o desiatky až
stovky miliónov korún, ktoré je možné
použiť z programov Európskej únie. Inte-
grovaná doprava podľa neho ráta aj s
moderným tarifným informačným systé-
mom, ktorí bude poskytovať cestujúcim
potrebné informácie, ako aj s moderným
systémom koordinácie dispečerského ria-
denia. Kvalitu celého procesu by mali
podľa neho podporiť už zavedené a rozší-
rené čipové karty. 
Určitým problémom v prípravách a zla-
ďovaní integrovanej dopravy je podľa
neho vysoký poplatok za použitie
dopravnej cesty železničnou spoločnos-
ťou. „No nedávajme to za vinu železnič-
nej spoločnosti, je to jednoducho dôsle-
dok minulých období, keď sme neboli
pripravení na takýto integrovaný doprav-
ný systém,“ uviedol. Podľa P. Klučku je
v tejto chvíli potrebné dať dokopy záuj-
my štátu, mesta a vyššieho územného
celku, aby sa rovnováha v oblasti finan-
cií dodržala.
Ľudia by sa podľa neho nemali obávať,
že spustenie integrovaného systému
dopravy spôsobí enormný nárast cien
cestovných lístkov. „Samozrejme tým, že
ponúkneme väčší priestor, väčšiu kvalitu,
väčšie možnosti, tak dôjde k určitým
úpravám.“ Jednotlivé dopravné spoloč-
nosti chcú podľa neho uprednostňovať
cestujúcich, ktorí využívajú verejnú
dopravu dlhodobo, abonentov, majiteľov
električeniek. Tak, aby sa cestovný lístok
oplatilo kúpiť dopredu. 
Konkrétne dopravné riešenie aj s finan-
čnými nákladmi by malo byť podľa P.
Klučku predložené do mestského zastu-
piteľstva v decembri tohto roka. 
V súlade so schváleným postupom v roz-
voji integrovaného dopravného systému
na území Bratislavy a Bratislavského
samosprávneho kraja vznikla v júli 2005
obchodná spoločnosť Bratislavská inte-
grovaná doprava (BID, s.r.o.), so 65-per-
centnou majetkovou účasťou Bratislav-
ského samosprávneho kraja a 35-per-
centnou majetkovou účasťou hlavného
mesta SR Bratislavy. (rob)
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Mestská hromadná doprava do Shopping

Palace na Zlatých pieskoch je problém
RUŽINOV
Na problémy v mestskej hromadnej
doprave poukazujú čitatelia a cestujú-
ci aj v súvislosti s nedostatočným
pokrytím liniek MHD do Shopping
Palace pri Zlatých pieskoch. 
Priamo k obchodnému centru jazdí iba
autobus číslo 56 z Rače cez Rendez a
zastávka na Studenej ulici je trochu od
ruky. Sťažnosti sú aj na električku číslo 4,
ktorá veľkú časť dňa premáva iba po
Zátišie, v skutočnosti po stanicu Nové
Mesto. Lávka nad cestou pred Tescom na
Zlatých pieskoch je postavená zle a
zastávka električky je od nej ďaleko. 
Podľa informácií z Dopravného podniku
s návrhom na presmerovanie ďalších vaj-
norských autobusových liniek nesúhlasili
občania Vajnor. Touto zmenou by došlo k
zrušeniu priameho prestupu medzi auto-
busmi idúcimi smerom do Rožňavskej
ulice a električkami liniek číslo 2 a 4 v

smere jazdy do mesta. Riešením by podľa
prepravcu bolo vybudovanie zastávky v
mieste nadchodu cez Seneckú cestu na
mieste električkovej zastávky. 
Presmerovanie linky číslo 53 cez areál
Tesco Zlaté Piesky kvôli komplikovanej a
dlhej zachádzke cez vnútro areálu by
zdržalo linku asi o päť minút. To by zas
negatívne hodnotili cestujúci, ktorí cestu-
jú do Vajnor a nemajú záujem vystúpiť
pri hypermarkete. Navyše zachádzanie do
areálu by si vyžiadalo minimálne jedno
vozidlo a dvoch vodičov a nárast výko-
nov o asi 30-tisíc kilometrov ročne.  
Pokiaľ ide o električku číslo 4, podľa pre-
pravcu dlhé roky premávala na Zlaté pie-
sky celodenne. Rozhodnutím magistrátu
bola v sedle znížená kapacita v smere
Vajnorská - Zlaté piesky. Dopravný pod-
nik je pripravený od nového roku zabez-
pečiť celodennú obsluhu Zlatých pieskov
aj električkovou linkou číslo 4 bez náras-

tu počtu vypravovaných vozidiel. Nárast
kilometrických výkonov bude potom o
asi 48-tisíc kilometrov.
Pokiaľ ide o lávku, prepravca konštatuje,
že na Zlatých pieskoch bola postavená
skôr, ako bol vybudovaný areál TESCO
Zlaté piesky. Aj v tomto prípade išlo zrej-
me o zlé rozhodnutie o umiestnení nákup-
ných objektov a parkovísk. Uprednostne-
né boli parkoviská pre individuálnu auto-
mobilovú dopravu pred lepším prístupom
verejnej dopravy, konštatuje prepravca.
Obsluha areálu pre verejnú dopravu je
komplikovaná a nevhodná pre priebežné
linky smerujúce do Vajnor. Lávka bola
urobená investorom stavby nákupného
centra bez zapracovania autobusovej
zastávky pod lávkou. Táto zastávka by
potom aspoň čiastočne riešila obsluhu
areálu TESCO Zlaté piesky aj autobuso-
vou dopravou - hromadnou i prímestskou
dopravou. (rob)

Trolejbusová trať by stála 23 miliónov
RUŽINOV
Náklady na navrhované predĺženie
trolejbusovej trate z Trnávky na Gal-
vaniho ulicu a do obchodného centra
Avion odhaduje Dopravný podnik
Bratislava na 21 - 23 miliónov korún. 
O predĺžení trolejbusovej trate na Galva-
niho ulicu a neskôr aj na letisko sa hovo-
rí v súvislosti s nedostatočným pokrytím
okolia Galvaniho ulice linkami MHD.
Termín výstavby však ešte nie je známy. 
Na Rádiovej ulici majú konečnú dve tro-
lejbusové linky - 204 a 205, ktoré obslu-
hujú okolie Kramárov. Okrem toho jaz-
dia aj v okolí centra a širšieho centra
mesta. Týka sa to Bajkalskej a Miletičo-
vej ulice, Autobusovej stanice Mlynské
nivy, ale aj Račianskeho mýta, Trnavské-
ho mýta a Predstaničného námestia. 
V súvislosti s budovaním nových trolej-
busových tratí sa hovorí aj o vytvorení
trate na Patrónku, ďalej z Mlynských nív
cez Most Apollo do Ovsišťa, či prepoje-

ní Trnavskej cesty so Súhvezdnou ulicou
v Ružinove. Prioritou dopravného podni-
ku v súčasnosti je vybudovanie trolejo-
vého obratiska na Riviére pre trolejbusy
s pomocným pohonom (duobusy), ktoré

jazdia z Karloveskej ulice na Dlhé diely. 
V súčasnosti jazdí v Bratislave trinásť
trolejbusových liniek s číslami od 201 do
212 a linka duobusu číslo 33. (rob)

MAPA - DPB

RUŽINOV
Požiadavky na zvyšovanie kapacity ve-
rejnej dopravy v hlavnom meste z roka
na rok rastú. Mnohé súvisia s výstav-
bou veľkých nákupných centier, ale aj
bytovou výstavbou. Jednou zo zaned-
baných častí je aj okolie Galvaniho
ulice. 
Táto oblasť bola a je centrom stavebného
boomu. Napriek tomu sem už dlhšie jaz-
dia autobusy s tými istými a nepostačujú-
cimi intervalmi, neúmernými k množstvu
nových stavieb. Navyše dve linky tadiaľ
jazdili už v čase, keď bola Ivanská cesta
ešte roľou. Tretiu linku si čiastočne platí
jedno z obchodných centier. Toľko jeden
názor čitateľa z mnohých. Svoje postrehy
dopĺňa konštatovaním, že plánované pre-
dĺženie trolejbusovej trate (Bulharská -
Avion Shoppping centre) sa v dohľadnom

čase s veľkou pravdepodobnosťou ne-
uskutoční. 
Predseda predstavenstva Dopravného
podniku Branislav Zahradník priznal, že
sťažnosť čitateľa je čiastočne opodstatne-
ná. „Skutočne je pravdou potvrdenou aj
dopravnými prieskumami, pravidelnými
požiadavkami cestujúcej verejnosti, že v
uvedenej lokalite sústavne narastajú
požiadavky na zvýšenie kapacity verejnej
dopravy,“ uviedol.
Podľa B. Zahradníka dopravný podnik v
minulosti reagoval na zvýšenie týchto
požiadaviek. Vyplývajú z potreby obslu-
hy školských zariadení v oblasti Iván-
skej cesty a Galvaniho ulice, kvôli rozví-
jajúcim sa firmám, výstavbe nových
obytných budov, ako aj narastajúcim
prepravným nárokom leteckej dopravy
na Letisku M. R. Štefánika. V neposled-

nom rade ide aj o rozrastajúce sa obcho-
dy v rámci nákupného strediska a firmy
v jeho okolí. 
B. Zahradník konštatoval, že obsluha
tohto územia bola rozšírená, keď okrem
liniek číslo 61 a 67 sem predĺžili aj linku
číslo 63. „Musíme konštatovať, že v
súčasnosti je kapacita skutočne na hranici
únosnosti, a to nielen v čase dopravnej
špičky, ale aj v sedle a v dňoch pracovné-
ho voľna a pracovného pokoja,“ uviedol.
Kvôli súčasnému počtu vozidiel a vodi-
čov prepravca nevie riešiť situáciu v špič-
ke. Dopravný podnik je však pripravený
spracovať pre magistrát návrh na zvýše-
nie požadovanej kapacity aj s vyčíslením
nákladov. Zavedenie trolejbusovej trate k
Avionu, resp. až na letisko, nie je momen-
tálne z finančných dôvodov aktuálne,
dodal B. Zahradník. (rob)

Cestujúci sa sťažujú, že v okolí Galvaniho

ulice je málo liniek hromadnej dopravy
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Seminár o modernom
investovaní

Ako zlepšiť Vaše investície
4. 10. 2007 o 18.00 v DK Ružinov

Prihlášky: 02/6252 9131, 
alebo alliant@alliant.sk 

Dozviete sa: prečo vôbec investovať � ako investovať ak
nemáte dosť prostriedkov � ako zlepšiť Vaše
investovanie ak už investujete � ako investo-
vať lacnejšie a bezpečnejšie � ako zarobiť

Výroba a montáž
plastových okien s certifikátom

ZĽAVA 20%
pri objednávke do celého trojizbového bytu

5-komorový nemecký systém TR0CAL
Garážové brány 
Neváhajte a vyberte si kvalitu!
VÝSTAVNÝ SALÓN:
Nobelovo námestie 9
851 01 Bratislava
tel./fax: 02/6241 2391

02/6224 7195
e-mail: aluwin@aluwin.sk

Nobelovo námestie 9
851 01 Bratislava
tel./fax: 02/6241 2331

02/6224 7195
e-mail: aluwin@aluwin.sk

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

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

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

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave
zaslal záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti 

Návrh strategického dokumentu 
Koncepcia rozvoja hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy 
v oblasti tepelnej energetiky, 

ktorej navrhovateľom je Hlavné mesto SR Bratisla-
va, Primaciálne nám. č.1, 814 99 Bratislava 1.
Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť,
robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné
náklady zhotoviť kópie od 13. 9. 2007 do 3. 10.
2007 v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR
Bratislavy, Primaciálne nám. l.

Navrhovateľ TATRA REAL, a.s., Bratislava 
predložil zámer 

Polyfunkčný objekt Ivanská cesta, 
Bratislava

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 14. 9.
2007 do 5. 10. 2007 na prízemí budovy Magistrá-
tu hl. m. SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Obvodnému
úradu životného prostredia v Bratislave, Karloveská
2, 842 33 Bratislava 4 do 5. 10. 2007.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
16918/45 a 16918/49 v lokalite na Ivanskej ceste, k. ú.
a MČ Ružinov, územný obvod Bratislava II. Južnú hranicu
tvorí Ivanská cesta, severne sa nachádzajú skladové prie-
story KIKA a areál skladov a administratívy, východným
smerom ohraničuje pozemok Pestovateľská ulica. Západ-
ne sa nachádza administratívna budova firmy OLO.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba polyfunkčného
objektu, ktorý má rozšíriť ponuku služieb, obchodných prie-
storov a wellness v dotknutej mestskej časti. Polyfunkčný
objekt je navrhovaný ako 7-podlažný s ustúpeným streš-
ným podlažím. V trojpodlažnom parteri objektu sa majú
nachádzať spoločenské priestory, prevádzky služieb, zasa-
dačky a odbytové strediská. Na 3.-5. nadzemnom podla-
ží (NP) sa majú nachádzať priestory výrobných a nevýrob-
ných služieb, na 6. NP doplnkové ubytovanie a na
vrchnom 7.- podlaží sa navrhujú relaxačné priestory (fitnes
centrum, bazén a pod.) Objekt má byť vybavený dvojpod-
lažnou podzemnou garážou s kapacitou 147 parkovacích
stojísk. Vjazd a výjazd z garáže bude prístupný z Ivanskej
cesty, druhý vjazd spolu s výjazdom má byť situovaný z Pes-
tovateľskej ulice. Na povrchu bude ďalších 18 stojísk. Cel-
kový počet parkovacích stojísk predstavuje 165.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 05/2008
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 12/2009

ÚČTOVNÍCTVO
J& A s.r.o. spracuje jednoduché po-
dvojné účtovníctvo � mzdy � personalisti-
ku � výkazy pre štatistiku � rekonštrukciu
účtovníctva za minulé roky.
Kontakt: 0905/834 190, 0903/511 533,

www.jasro.sk

Letisko
M. R. Štefánika

SP AVION

Súčasná trasa 
Rožňavská - Rádiová

Plánovaná trasa
Rádiová - Avion

Plánovaná trasa
Avion - Letisko

Rádiová

Bulharská

Rožňavská



14BRATISLAVSKÉ NOVINY 32/2007

Prehľad 

zberných dvorov

mestských častí
BRATISLAVA
Okrem zberných dvorov spoločnosti
OLO na Bazovej ulici 6 a Ivánskej
ceste 22, ktoré slúžia všetkým Brati-
slavčanom, je v hlavnom meste ďalších
9 zberných dvorov, ktoré pre svojich
obyvateľov zriadili mestské časti. Ich
počet postupne rastie, zberné dvory
zriadilo zatiaľ 8 mestských častí.
Tieto zberné dvory sú určené výlučne pre
občanov danej mestskej časti, nie firmám
a živnostníkom, ktorých odpad je pro-
duktom ich podnikateľskej činnosti. Pred
uložením odpadu je potrebné preukázať
trvalý pobyt v mestskej časti.

~     ~     ~
RUŽINOV: Zberné suroviny, a.s., Bajkals-
ká - Komárňanská, (len objemný odpad a
drobný stavebný odpad bez elektroodpadu a
domového odpadu s obsahom škodlivín)
PODUNAJSKÉ BISKUPICE: Zberný
dvor, Dvojkrížna, (od občanov bezplatne
odoberajú objemný odpad, drobný staveb-
ný odpad do 1 m3/rok, elektroodpad bez
nebezpečných častí, papier, lepenku, plasty,
sklo a biologicky rozložiteľný odpad), otvo-
rené 7.30 - 15.30 h, sobota 8.00 - 14.00 h.
VRAKUŇA: Zberný dvor, Ihličnatá 7,
(objemný odpad, drobný stavebný odpad,
biologicky rozložiteľný odpad z údržby zele-
ne), otvorené od 15. 3. do 1. 11., pondelok -
štvrtok 7.00 - 15.00 h,  piatok 7.00 - 12.00 h
RAČA: Zberný dvor, Pri Šajbách, (bez-
platne odoberajú železný šrot, drevený a
čalúnený nábytok, koberce, šatstvo, dreve-
ný odpad, drobný stavebný odpad a biolo-
gicky rozložiteľný odpad z údržby zelene),
otvorené v sobotu 8.00 - 13.00 h.
DEVÍN: Zberné miesto, Lomnická,
(informácie o podmienkach zberu poskytnú
pracovníci miestneho úradu)
PETRŽALKA: Zberný dvor, areál Verej-
noprospešných služieb, Čapajevova
ulica 6, (drobný stavebný odpad vo vre-
ciach do 20 kg, kovové diely z pračiek a
chladničiek bez výplní, zmesí a izolácií,
nábytok rozobratý na dosky)
Zberné suroviny, a. s., Šustekova ulica
(výlučne objemný odpad a drobný staveb-
ný odpad bez elektroodpadu a bez domo-
vého odpadu s obsahom škodlivín)
JAROVCE: Zberné miesto Študienac,
Trnková ulica, (drobný stavebný odpad a
objemný odpad) - celoročne, každý utorok
popoludní a v sobotu po celý deň)
ČUNOVO: Zberné miesto, Na hrádzi,
(je tu umiestnených 7 veľkokapacitných
kontajnerov, sú určené len pre miestnych
občanov, nepodnikateľov, na odber domo-
vý odpad, stavebný odpad a odpad z
údržby zelene), otvorené trikrát do týždňa.

~     ~     ~
Podľa hovorkyne spoločnosti OLO, a.s.,
Margity Tieleschovej majú o zriadenie
zberných dvorov záujem aj ďalšie mests-
ké časti „Nie je to však jednoduché.
Samospráva si musí vybrať miesto, kde
takýto dvor bude, musí tam byť dobrý
prístup s nákladnými autami, pre jeho
zriadenie platia prísnejšie hygienické
pravidlá ako pre iné stavby, to predĺži
stavebné konanie a napokon je tu aj otáz-
ka personálneho zabezpečenia,“ komen-
tuje situáciu M. Tieleschová. Nové dvory
teda pribúdajú, ale dnes sú ešte len vo
fáze projektovej prípravy. (gub)

Staré elektrické

spotrebiče

sú hrozbou
BRATISLAVA
Opotrebované elektrospotrebiče v sebe
skrývajú hrozbu a ich odkladaním ku
kontajnerom či domácou demontážou
okrem iného aj vážne ohrozujeme ozó-
novú vrstvu.
Rôzne typy elektrospotrebičov v sebe
skrývajú rôzne nebezpečné materiály aj
pre človeka, najnebezpečnejšie pre život-
né prostredie sú však staré chladničky. Už
desať rokov sa síce chladiace prístroje
neplnia freónom, práve teraz však defini-
tívne dosluhujú tie, ktoré majú viac
rokov, a tie zvyčajne majú v sebe okolo
400 gramov freónu. Dosah tejto dávky na
ozónovú vrstvu je taký dramatický, ako
by ju atakovali štyri tony kysličníka uhli-
čitého. Také množstvo oxidu uhlíka
vyprodukuje auto pri prejdení 20 000
kilometrov.
V roku 2005 desiati najvýznamnejší
dovozcovia a výrobcovia bielej techniky
na Slovensku založili neziskové združe-
nie Envidom, ktorá koordinuje a financu-
je systém zberu a recyklácie veľkých a
malých domácich spotrebičov. Je to v
zmysle zákona, podľa ktorého práve
dovozcovia a predajcovia sú zodpovední
za likvidáciu elektroodpadu, týchto desať
firiem zásobuje slovenský trh 83 % veľ-
kých a 67 % malých domácich spotrebi-
čov.
Envidom sústreďuje staré spotrebiče a
necháva ich recyklovať. Priamo v Brati-
slave je 35 predajných miest, zväčša ide o
známe siete predajcov elektrospotrebi-
čov, kde sa možno starých spotrebičov
zbaviť výkupom alebo pri nákupe nových
zariadení. Výkup ponúkajú aj tri interne-
tové predajne. Envidom sa však nevenuje
výkupu ďalšej nebezpečnej kategórie -
televízorov, monitorov a počítačov. Podľa
Zuzany Hudecovej z odboru životného
prostredia bratislavského magistrátu sa
možno stariny v týchto kategóriách zba-
viť v zberných dvoroch na Bazovej a
Ivánskej ceste. (gub)

Značková predajňa   na Račianskom Mýte – Mýtna 39

Po - Pia: 900 – 1800                   So: 900 - 1300           Ne:  zatvorené KU
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NAJVÄČŠÍ  výber  LG, MOTOROLA, SAMSUNG, Sony Ericsson a NOKIA mobilných 

telefónov a originálneho príslušenstva.  Viac ako 1000 GSM výrobkov!

•  pamäťové karty a vysielačky

•  vysokorýchlostný I-NET  – 7 PC s až  15 360 kbps pripojením

             Predajňa je partnerom e-shopu www.3gkatalog.sk            

Spevácky zbor Lúčnica

KKOONNKKUURRZZ
pprree  mmuužžoovv  oodd  1177  rrookkoovv

v dňoch 3. a 4. októbra 2007 od 1500 do 1800

Konkurz sa uskutoční v priestoroch Lúčnice, Štúrova ulica 6, Bratislava, 1. posch.
Bližšie informácie na tel. č.: 02 / 529 62 432; lucnica@lucnica.sk alebo www.lucnica.sk

Autorizovaný servis značiek VW, Škoda, Audi ponúka prácu 
vo svojej prevádzke v Bratislave na pozícii

AUTOMECHANIK a
PRIJÍMACÍ TECHNIK

Ak máte podobnú skúsenosť, ste pracovitý a lojálny a máte záujem o prácu v stabilnej

spoločnosti, pošlite nám svoj štruktúrovaný profesijný životopis: IMPA a.s., Katarína

Lipová, Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava, e-mail: lipova@impa.sk

Možnosť ubytovania ZDARMA.

� Kurz od nuly po pravé sedadlo v cocpite Boeingu trvá dva roky, predchádzajúce skúsenosti nie sú potreb-
né. Zdravotný stav a schopnosť pracovať na sebe sú podmienkou. 

� Úspešným záujemcom ponúkame jedinečnú kariéru, „iný“ životný štandart a nadpriemerné príjmy, ktoré
rýchlo umožnia splatiť počiatočné náklady. Financovanie je možné aj cez bankový úver. 

� Európa potrebuje ročne 4 500 nových pilotov. Potrebné je len rozhodnúť sa. 
www.pilotclub.sk

Separovanie komunálneho odpadu chce

súhru občana a miestnej samosprávy
STARÉ MESTO
Každá nová skúsenosť so separovaním
odpadu prináša starý poznatok - ak sa
na ňom nebudú podieľať naraz obča-
nia aj samospráva, nemôže splniť účel,
ale naopak, zvyšuje znečistenie mesta.
Dosvedčuje to aj list našich čitateľov z
Červeného kríža. Niekoľko rodín z My-
javskej ulice sa búri proti umiestneniu
zberného hniezda separovaného odpadu
na Červenom kríži najmä s vzhľadom na
zvýšenie kultúrnosti prostredia, ale tiež z
hygienických a bezpečnostných dôvodov.
Vyslovujú názor, že výber miesta bol
nezodpovedný a neprofesionálny, čo do
istej miery potvrdzuje aj stanovisko staro-
mestskej samosprávy.
Občania poukazujú, že Červený kríž je
miesto mimoriadne exponované nielen z
turistického hľadiska, ale denne ním pre-
chádzajú desiatky diplomatov a tvoria si
aj tu obraz o našej krajine. Neporiadok
okolo kontajnerov zvádza k prikladaniu
ďalšieho odpadu, vietor roznáša ľahké
plasty a papier po okolí, mládež cestou z
diskoték a vinární nádoby prevracia a ich
obsah rozhadzuje. Občania z Myjavskej
ulice navrhli zberné miesto presťahovať
pod amfiteáter na Búdkovej ceste.
Podľa dostupných informácií kontajnery
boli na Červenom kríži už dávnejšie,
„...keď tam vzniklo zdvojené zberné

hniezdo - k dvom pôvodným kontajne-
rom (plast, papier) sem prisunuli ďalšie
dva (plast, papier) z Mudroňovej ulice,“
píše hovorkyňa staromestskej samosprá-
vy Alena Kopřivová. K poznámke obča-
nov, vraj posielajú sťažnosť aj starostovi
Andrejovi Petrekovi, uvádza, že samo-
správa je o zlej situácii informovaná.
Podľa A. Kopřivovej však neporiadok
nerobia len domáci, ale na ľahko dostup-
ný roh ulíc vozia odpad aj občania zo
vzdialenejších končín. Miestny úrad
akceptuje sťažnosť obyvateľov, že pri

takejto vyťaženosti je periodicita odvozu
kontajnerov nedostatočná, najmä ak väč-
šina občanov odhadzuje PET fľaše nestla-
čené a smetiari tak prevážajú vlastne len
vzduch. Preto Staré Mesto požiadalo
OLO, aby dva z kontajnerov z Mudroňo-
vej ulice premiestnili na Broskyňovú, čo
by malo situácii prospieť. A. Kopřivová
zároveň potvrdzuje potrebu všestrannej
súhry pri likvidácii odpadov výzvou, aby
občania vždy nahlásili plné kontajnery na
zákaznícke číslo OLO: 5011 0111. (gub)

FOTO - Jozef Schwarcz 

Novinka v zbere objemného odpadu je len 

ďalším krokom hľadania jeho organizácie
BRATISLAVA
Od minulého pondelka prideľuje spo-
ločnosť Odvoz a likvidácia odpadu
(OLO) mestským častiam kontajnery
na veľkorozmerný a drobný stavebný
odpad.
Vedúca oddelenia životného prostredia
magistrátu Zuzana Hudecová však upo-
zorňuje: „Nový systém ale bude platiť len
do konca tohto roka. Aj na základe toho,
ako sa osvedčí, sa bude konštruovať cel-
kom nový systém likvidácie týchto dru-
hov odpadu.“ Podľa nej je ešte predčasné
hovoriť, ako a kedy sa dotvorí nový
model, v každom prípade to nie je otázka
dní, ale mesiacov. „Zrejme budeme pri-
pravovať k tomuto problému aj nové
všeobecne záväzné opatrenie, ktoré by
mohlo vstúpiť do platnosti v priebehu bu-
dúceho roku,“ uvádza Z. Hudecová.
Veľkokapacitné kontajnery OLO prideľuje

jednotlivým mestským častiam podľa
počtu ich obyvateľov a záleží len na samo-
správe príslušnej časti, či ich umiestni na
jednom mieste alebo na viacerých. Z
Nového Mesta sme napríklad dostali infor-
máciu, že prideľované kontajnery budú na
troch rôznych stanoviskách stáť vždy od
štvrtka do nedele. Naplnené kontajnery
bude aj naďalej odvážať a odpad z nich
likvidovať OLO.
Kontajnery však nebudú vo všetkých
mestských častiach, len v Petržalke, Dú-
bravke, Starom Meste a Novom Meste,
Karlovej Vsi, v Rači, Devínskej Novej
Vsi a vo Vrakuni. V Ružinove, Podunaj-
ských Biskupiciach, Jarovciach, Rusov-
ciach a v Čunove majú vlastné zberné
dvory, z ktorých OLO odváža nadroz-
merný a drobný stavebný odpad, a tak
tieto mestské časti veľkokapacitné  kon-
tajnery nepotrebujú. Najmenšie mestské

časti s nízkym počtom obyvateľov a bez
zberných dvorov - Lamač, Záhorská
Bystrica a Devín - si budú musieť riešiť
jesenné upratovanie a ďalšiu likvidáciu
nadrozmerného či stavebného odpadu
individuálnou dohodou. Celomestskú
pôsobnosť majú naďalej zberné miesta na
Bazovej ulici a Ivánskej ceste.
V súvislosti so zmenou organizácie lik-
vidácie týchto druhov odpadu si postup-
ne jednotlivé mestské časti budujú zber-
né dvory, aj to je akcia dlhodobá.
Napriek tomu je na webovej stránke
magistrátu zoznam miest, kam môžu
obyvatelia mestskej časti doviezť odpad.
Treba si však uvedomiť, že ide len o
tieto dva druhy odpadu, nebezpečný
odpad nepreberajú, okrem toho majú
niektoré zberné miesta svoje špecifiká
napríklad pokiaľ ide o balenie stavebné-
ho odpadu. Gustav Bartovic

ŽIVOT A PRÁCA
V USA

Chcete byť medzi stovkami Slovákov, ktorí 
čoskoro sami, či s rodinami, začnú svoju kariéru 

v USA? Máte maturitu alebo 2 roky praxe? Využite 
Lotériu o Zelenú kartu - povolenie na 
trvalý pobyt, prácu a štúdium, ktorú organizuje 

Vláda USA! Pripojte sa k našim výhercom! Možnosť 
získať občianstvo USA. Prihlášky a informácie na 

tel.č.: 02/5245 4445, 0903/980 000 a na 
www.greencard.sk

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

Profit - www.std.szm.sk
Tel.: 4488 5003     Mobil: 0905 514 953
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Mesto vypísalo

ponuku na

Vianočné trhy
BRATISLAVA
Bratislavský magistrát vypísal ponu-
kové konanie na predaj v stánkoch
počas tradičných Vianočných trhov,
ktoré budú v tomto roku opäť od 23.
novembra do 23. decembra na Hlav-
nom a Františkánskom námestí.
Záujemcovia o predaj v stánkoch sa
môžu uchádzať od 14. septembra a svoje
ponuky doručiť najneskôr do 15. októb-
ra, do 17.00 h. K dispozícii bude 106
stánkov, z ktorých približne jedna tretina
je určená na predaj vianočného občer-
stvenia a jedál. 
Mesto stanovilo minimálne nájomné,
ktoré je pre stánok na vianočné darčeky
1100 korún na jeden deň. Stánky na
občerstvenie majú denné nájomné od
3800 korún po 7500 korún, v závislosti
od ďalšej zabratej plochy. Za plochu na
živé ryby a stromčeky je poplatok 500
korún na deň, rovnako ako za iné druhy
tovaru. 
Ponuka tovaru je obmedzená na vianoč-
né darčeky, jedlá a nápoje, ktoré sú cha-
rakteristické pre vianočné obdobie,
napríklad pečené gaštany, zemiaky,
pukance, imelo a podobne. Hlavné mesto
vymedzuje ponukovú škálu tak, aby zod-
povedala predvianočnému obdobiu. 
Výber má na starosti komisia, ktorej úlo-
hou je rozhodnúť, či ponúkaný sortiment
zodpovedá stanoveným kritériám. Sorti-
ment vianočného občerstvenia tvoria
napríklad cigánska pečienka, pečené klo-
básy, mastný chlieb s cibuľou, pagáče,
husacie a kapustné lokše, kapustnica,
varený punč, víno, grog. Ďalej je to drob-
né pečivo, oplátky, medovníky, med
alebo vianočná medovina. Drevo, sklo,
koža, prútie, šúpolie či včelí vosk sú
zaužívané materiály, z ktorých sa vyrába-
jú predávané úžitkové a dekoračné ume-
lecké predmety. (brn)

Nový útulok

postavili

Bratislavčania
DÚBRAVKA
Novobudovaný útulok pre opustené
zvieratá na Poliankach je svedectvom,
že v Bratislavčanoch záujem o veci
verejné nevymrel, aj keď ho dávajú
najavo skôr netradičnými formami.
„Áno, dá sa povedať, že nový útulok pre
opustené zvieratká vybudovali vlastne
Bratislavčania,“ uvádza hovorkyňa Slo-
body zvierat Romana Brinzíková. „Na
vybudovanie nových priestorov najviac
prispeli známe dve percentá a potom
priame zbierky, ktoré sme organizovali.
No treba povedať, že k zrodu nového
objektu veľmi prispel magistrát,“ dodá-
va. Nový útulok stojí neďaleko veterinár-
nej kliniky, ktorej časť mala doteraz Slo-
boda zvierat prenajatú na tieto potreby.
Vybudovaná je nová budova útulku, v kto-
rej bude karanténna časť pre novoprijaté
zvieratá, izolačka, ambulancia a operačná
sála. Vonku už stojí časť kotercov, ďalšie
sa budujú. R. Brinzíková vysvetľuje, že v
priestoroch veterinárnej kliniky môžu pri-
jať do karantény tridsaťpäť opustených
zvierat, nová karanténa má slúžiť oveľa
väčšiemu počtu - jej kapacita je 140 - 150
psov a mačiek. Takmer toľko zvierat teraz
ošetrujú v terajších priestoroch, ktoré však
majú kapacitu len 60 pacientov. 
Nové koterce už nebudú oddelené mre-
žami, ale matným sklom, čo nielen
zabráni vzájomnému napádaniu zvierat,
ale zníži aj ich nervozitu a umožní to ľah-
šie čistenie kotercov, čo zároveň zvýši
hygienu. Vo vnútornej časti útulku by
mala byť denná miestnosť pre pracovní-
kov zariadenia, dispečing, sklady a
miestnosť pre kontakt s verejnosťou.
Do týchto priestorov sa presťahujú aj
všetky zložky Slobody zvierat a isté or-
ganizačné zmeny budú nevyhnutné, ale
pre kontakt s verejnosťou patria doteraj-
šie pravidlá. Romana Brinzíková upozor-
ňuje, že na Svetový deň zvierat, 4. októb-
ra, budú môcť verejnosti predstaviť
dokončené priestory ešte pred kolaudá-
ciou. Pri tejto príležitosti by chceli tiež
zorganizovať zbierku: „Príspevkami na
nové koterce a vychádzkami so zvierata-
mi nám môžu ľudia teraz najviac po-
môcť,“ uzatvára. Gustav Bartovic

INŠTALATÉRI NON STOP
NEODTEKÁ - umývadlo, WC, kanalizácia, rína?
PREČISTÍME - špirálou, tlakom. Zameriame
trasu kamerou, určíme stav, sfunkčníme
TEČIE - radiátor, čerpadlo, vodovod,
preteká WC, vytápa vás sused, výmena stúpačiek
OPRAVÍME - el. zásuvku, osvetlenie, inštaláciu
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Ivánska cesta 30, 821 04 Bratislava, tel.: 02/4820 0710

Jasovská 24, 851 07 Bratislava, tel.: 02/6820 6810

Vajnorská 173, 831 04 Bratislva, tel.: 02/4910 7000

www.auto-alba.sk

Prirodzená a zábavná forma učenia sa:

Angličtina pre deti
Kurzy pre deti od 3 mesiacov do 14 rokov. 

Malé skupiny (4-8 detí), výborné výsledky vďaka vysokej
motivácii, zabezpečenie väčšieho úspechu v škole. 

Prvý krok k úspešnej budúcnosti.

www.helendoron.sk

Objednajte sa na ukážkovú hodinu zdarma! 

Volajte:  
Dúbravka 0902 687 423, Nové Mesto 0918 649 408, 
Staré Mesto 0918 649 408, Ružinov 0905 884 956, 

Petržalka 0915 147 256

Connecting the Next Generation

MUDr. Karel MENCL, CSc. 
mikrobiológ Krajskej nemocnice v Pardubiciach

Ekzém je ochorenie kože, ktoré môže postihnúť
deti i dospelých. Je to dispozícia k alergickému
ochoreniu, pri ktorom organismus reaguje pre-
mrštenou imunologickou reakciou na vonkajšie
podnety. Je obvykle červený a svrbí, koža môže
byť veľmi suchá, rozpraskaná, mokvajúca a
zapálená. 
Tomáš, vysokoškolák z Prahy mal na rukách a
potom i nohách atopický ekzém. Vyskúšal na
neho v priebehu rokov rôzne masti a krémy. Uží-
val niekoľko liekov včetne kortikoidov, ale ekzém
sa neustále vracal a najhoršie bolo neznesiteľné
svrbenie. Po aplikácii trojmesačnej kúry prepa-

rátom s múdrou hubou Bio-delta, ktorá na
ekzém pôsobí z prevažnej časti enzymatickou
formou, začal ekzém ustupovať. Behom dvoch
mesiacov zmizol úplne. Dôležité je tiež dostatoč-
ně premasťovať pokožku napríklad prípravkom
Biogama.
Prípravky s „múdrou hubou“, Pythium oligan-
drum sú dodávané do lekární v celej republike. Ak
máte otázky, radi Vám odpovieme na našej infolin-
ke 0905 437 107, e–mail: vitamax@szm.sk,
Pozri aj www.pythium.eu

TENTO PROJEKT 
JE SPOLUFINANCOVANÝ
EURÓPSKYM FONDOM 
PRE REGIONÁLNY ROZVOJ 
A MINISTERSTVOM 
OBCHODU A PRIEMYSLU ČR 

Slovo lekára – Biodelta ATOPICKÝ EKZÉM

Už v praveku chovali na území Bratislavy

psov, potvrdzujú to nálezy na Vydrici
STARÉ MESTO
Navonok dali o sebe vedieť vykopávky
na Vydrici pred pár dňami, keď celý
areál ohradil červenobiely plot, ktorý
preťal cestu peším od Nového Mosta
na Žižkovu.
„Aj my musíme ten plot obchádzať,“
hovorí Tatiana Štefanovičová zo Sloven-
ského archeologického a historického
inštitútu, ktorá vykopávky riadi. „Po
prvých dvoch sektoroch sme však museli
otvoriť ďalšie, aby sme využili všetky
nálezové možnosti, ktoré nám tento prie-
stor môže poskytnúť. V treťom sektore,
medzi našimi unimobunkami a začiatkom
Žižkovej sa už práce začali, do štvrtého na
bývalom parkovisku sa budeme musieť
rýchlo pustiť, lebo na preskúmanie tohto
sektora máme len čosi vyše mesiaca.“

Žiada sa dodať, že verejnosť si bude
musieť na obchádzanie Vydrice zvyknúť,
pretože bude nepriechodná aj počas sta-
vebných prác.
Archeologička Lucia Nováková priamo z
vykopávok informuje o tom, že okrem
pravekého horizontu, neskorej doby latén-
skej, sa vynárajú pozostatky súvislého
osídlenia zo včasného stredoveku, zatiaľ
ich nemožno celkom presne datovať,
predbežne možno hovoriť o rozmedzí
deviateho až možno jedenásteho storočia.
Nájdené keramické pece hovoria, že išlo o
slovanské osídlenie. V keltskej vrstve sa
našli úlomky bronzových predmetov,
kostry a rôzne drobnosti.
Profesorka Štefanovičová spresňuje, že
pamiatky na Slovanov pochádzajú zo
sektora Vydrica 1. Našli sa tu zbúrané

celé objekty s obhorenými trámami, v
keramike upútal nález zvláštnej nádoby z
kategórie staromaďarskej keramiky z
desiateho storočia a nálezy tohto typu sú
veľmi vzácne. Keltská, teda pozdnela-
ténska, vrstva zo sektora Vydrica 2 pri-
niesla tiež zaujímavosť, kostru psa. Nebo-
la v hrobe, ani v inom objekte, ale vo
vrstve, môže ísť o nález súvisiaci so star-
šími nálezmi z tejto lokality. Ide o pozo-
statky z obdobia okolo roku 50 pred na-
ším letopočtom.
Lucia Nováková uvádza, že ešte nemožno
povedať, či osídlenie Vydrice súviselo s
keltským oppidom, ktorého pozostatky
odkryli v klariskách. Objekty sú silne
narušené nielen vekom, ale aj mladšími
zásahmi. Gustav Bartovic

FOTO - Oto Limpus
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DÚBRAVKA
NA NEJEDLÉHO ULICI musela byť
evakuovaná budova základnej školy, pre-
tože polícia dostala oznámenie, že sa v nej
má nachádzať bomba. Polícia okamžite
prijala opatrenia na zabezpečenie ochrany
života a zdravia osôb. Budovu muselo
opustiť niekoľko desiatok osôb. Policajti
vykonali pyrotechnickú prehliadku aj za
pomoci služobného psa špeciálne vycvi-
čeného na vyhľadávanie výbušnín. Pre-
hliadka bola ukončená s negatívnym
výsledkom.

RUŽINOV
NA ZLATÝCH PIESKOCH 20-ročný
mladík z okresu Senec nerešpektoval
pokyn polície na zastavenie vozidla a uni-
kal ďalej. Policajti začali vozidlo prena-
sledovať a použili pri tom aj jeden varov-
ný výstrel. Unikajúci vodič napokon
vošiel do slepej ulice, kde vystúpil a pokú-
šal sa utiecť po vlastných. To sa mu však
nepodarilo a skončil na policajnom odde-
lení. Dychová skúška u neho potvrdila prí-
tomnosť alkoholu. Polícia následne zisti-
la, že mladý muž riadil vozidlo, ktoré bolo
ukradnuté vo Veľkom Bieli.
NA TOKAJÍCKEJ ULICI kradol v
škole 22-ročný František z Bratislavy.
Mladík zo šatne zobral niekoľkým žia-
kom telefóny a peňaženky v celkovej hod-
note takmer 40-tisíc korún. Veci, ktoré
policajti u Františka zaistili, boli vrátené
ich majiteľom. Vyšetrovateľ mladého
Bratislavčana obvinil z trestného činu krá-
deže, za ktorý mu hrozí odňatie slobody
až na dva roky a umiestnil ho v policajnej
cele s návrhom na vzatie do väzby.
NA VIETNAMSKEJ ULICI počas
vystupovania z vozidla 44-ročný Jozef z
Bratislavy najskôr slovne a následne
fyzicky napadol policajta. Člen policajnej
hliadky zranenia neutrpel. Jozef sa nevy-
hol zodpovednosti a teraz čelí obvineniu z
trestného činu útoku na verejného činite-
ľa. Stíhaný je na slobode.

KARLOVA VES
V MLYNSKEJ DOLINE neušlo pozor-
nosti policajtov červené Audi, ktoré sa na
nadjazde pohybovalo s rozbitým čelným
sklom. Policajti začali auto zastavovať, no
vodič nereagoval a zrýchlil. Na zastavenie
unikajúceho vozidla policajti použili nie-
koľko varovných výstrelov, no vodič
napriek tomu nezastavil. Na Saratovskej
ulici unikajúcemu vodičovi cestu zablo-
kovalo ďalšie policajné auto. Napriek
tomu sa vodič nevzdal, a keď z auta vystú-
pil, pokúsil sa o útek. To sa mu nepodari-
lo a 28-ročný muž z okresu Dunajská
Streda skončil v rukách polície. 

VRAKUŇA
NA KRÍKOVEJ ULICI odcudzil z bytu
neznámy vlamač hotovosť a ďalšie veci v
hodnote približne 80-tisíc korún. Páchateľ
vnikol do bytu bez zjavných znakov nási-
lia a odcudzil z neho peniaze, šperky,
fotoaparát a zbraň, ktorú mal majiteľ v
legálnej držbe. (ver)

V krčmách

na Dornkappli

bývalo veselo
Počas existencie I. ČSR bolo v rokoch 1919 -
1938 na Dornkappli päť krčiem, z toho dve
slovenské, dve české a jedna maďarská.
Všetky krčmy sa nachádzali na rohových
parcelách, ktoré boli pri parcelácii najdrah-
šie. Z doby môjho detstva sa pamätám, že
takéto umiestnenie bolo až do znárodnenia.
Napríklad na Spoločenskej ulici boli krčmy v
dvoch rohových domoch, na Bencúrovej to
bolo tak isto.Miestni obyvatelia navštevovali
tieto krčmy prevažne podľa národnostnej
alebo straníckej príslušnosti, často ráno pred
nástupom do práce sa stavili na „štamperlík“.
Krčmy boli otvorené od 7. do 20. hodiny a v
sobotu a v nedeľu bola záverečná hodina o
polnoci. V sobotu a nedeľu večer bolo v
krčmách veselo. V štyroch krčmách hrali jaz-
zoví hudobníci a v maďarskej krčme cigánska
hudba. V niektorých krčmách boli tanečné
parkety, na ktorých tancovalo 50 až 100 párov,
tam kde nebol tanečný parket sa vynášali stoly
a robilo sa miesto pre tancujúcich. 
Takto trávil dornkappelský proletariát dni
oddychu, keď po šiestich dňoch ťažkej lopoty
chceli aspoň trochu zabudnúť na svoju biedu a
aspoň trochu si užívať života. Zabávala sa
hlavne mládež, starší pri poháriku filozofovali
a politizovali. V sobotu a nedeľu predpolud-
ním a niekedy aj popoludní sa v dornkappel-
ských krčmách konali stranícke schôdze a
schôdze spoločenských organizácií.
Okrem miestnych návštevníkov chodili do
dornkappelských krčiem aj mládenci z iných
mestských štvrtí a okolitých obcí, väčšinou na
bicykloch. Lákala ich lacnejšia zábava a mož-
nosť nových známostí s dievčatami, ktoré
dávali prednosť cezpoľným pred domácimi
mládencami. A to bol hlavný dôvod bitiek, kto-
ré sa odohrali najmä preto, keď niektorý mlá-
denec vyzval do tanca frajerku miestneho mlá-
denca. Bitky boli aj medzi prisťahovalými
dedinčanmi a dornkappelákmi, ale tiež medzi
mládencami z tehelne a prišelcami. Mládenci z
tehelne si mysleli, že dievčatá z tehelne patria
len im. Bitky sa odohrávali aj medzi civilistami
a vojakmi a v roku 1937 dornkapellskí mláden-
ci smrteľne zranili nožom jedného vojaka. Pri
niektorých bitkách sa okrem pästí používali aj
fľaše, poháre a niekedy aj boxery a nože.
Počas pracovných dní v pracovnej dobe boli
krčmy málo navštevované. Ožili až podvečer,
keď mnohí unavení robotníci si po skončení
práce išli vypiť pohár piva alebo vínny strik
(tzv. špritzer).
Od marca 1936 do konca marca 1937 sa
napriek prevažne chudobným návštevníkom
predalo v týchto krčmách 160 tisíc litrov piva,
6700 litrov hroznového vína, 4500 litrov ríbe-
zľového vína, 5600 litrov liehovín, 7800 litrov
limonád a 11000 litrov sódovky.

Viera Hupková Houšková
(Pokračovanie nabudúce.)

Na kaplnke domova diakonís je nový kríž
Charitatívna činnosť v rámci evanje-
lickej cirkvi sa mohla v Uhorsku
naplno rozvinúť až potom, čo Jozef II.
vydal známy Tolerančný patent (1781).
V čase, keď museli ľudia pomerne
ťažko a dlho pracovať, a keď ešte ani
lekárska veda nebola na dnešnej úrov-
ni a lekárska starostlivosť nebola kaž-
dému prístupná, umierali ľudia
pomerne mladí a preto ostávalo veľa
sirôt.
Každé osirelé dieťa nemalo príbuzných,
ktorí by sa oň mohli trvalo starať. Výcho-
diskom  boli sirotince. Prešporský
nemecký evanjelický cirkevný zbor zalo-
žil sirotinec pre chlapcov v roku 1794, v
roku 1806 aj sirotinec pre dievčatá. Sna-
hou cirkvi bolo aj starať sa o vlastných
chorých a nevládnych spolubratov a spo-
lusestry. Preto v roku 1807 vznikla evan-
jelická nemocnica. Starobínec zriadili
pomerne neskoro - až v roku 1883. 
Problémy s opaterou sirôt, chorých i sta-
rých boli vždy a všade. Vyškolený perso-
nál obyčajne chýbal, dobrovoľní pracov-
níci nemohli zvládnuť  veľké množstvo
pacientov. V Nemecku sa objavila v 19.
storočí myšlienka diakonie. Do ústavov
diakonís vstupovali slobodné dievčatá,
ale aj vdovy, aby žili spolu v spoločenstve
podobnom katolíckemu kláštoru, ale
hlavným dôvodom ich pobytu v spolo-
čenstve diakonís bola charitatívna práca.
Diakonisa neskladala sľub ako mníška,
ústav mohla kedykoľvek opustiť a mohla
sa vydať. Do Prešporku pozvali prvé dia-
konisy z Nemecka v roku l891 a tie si tu
s pomocou miestneho cirkevného zboru
založili Materský dom  (Mutterhaus).
Prevzali starostlivosť o sirotince, starobi-
nec aj o nemocnicu.
Ich činnosť bola veľmi prospešná a
úspešná. Keď sa ukázala potreba postaviť
moderný Materský dom, prispievali na
jeho postavenie aj tí najbiednejší cirkev-
níci. Ústav postavili v roku 1912 podľa
plánov viedenského architekta Juliusa
Schmidta. Prešporským nemeckým evan-
jelickým farárom, ktorý diakonisy do
mesta uviedol, bol Karl Eugen Schmidt.
Nový objekt pri Palisádach pod Hradom,
na mieste bývalých vinohradov, poskyto-
val miesto pre všetky činnosti, ktorým sa
diakonisy venovali. Kamenné portály so
súsošiami od Alojza Riegeleho označujú
vchody do starobinca, do sirotinca.
Nemocnica, vtedy najmodernejšie zaria-
dená v meste, bola prístupná vlastnou
bránou. K ústavu patrila rozľahlá záhrada
s architektonickou parkovou úpravou  na
terase nad vnútorným nádvorím areálu.
Vyvrcholením komlexu bola kaplnka v
krídle, kde diakonisy bývali, pri evanje-
lickom cintoríne, ktorý je prístupný od
Kozej brány. Na rozdiel iných kaplniek,
bola táto situovaná vo výške tretieho nad-
zemného podlažia. Jej teleso ako veža
prevyšovalo všetky ostatné trakty. Zo
strany nádvoria pripomína trakt zavŕšený

kaplnkou, stredovekú hradnú architektú-
ru. Kaplnku zastrešili mohutnou pyrami-
dálnou strechou, ktorá niesla na vrchole
vysoký kovový kríž. Ten v roku 1951, po
odsune diakonís (väčšina bola nemecké-
ho pôvodu) a po premene ich ústavu na
štátne nemocničné zariadenie, odstránili.
Z kaplnky odstránili aj pôvodné zariade-
nie a prerobili ju na prednáškovú sieň.
Zariadenie kaplnky a jej rozobratý oltár
uložili v areáli Veľkého evanjelického
kostola na Panenskej ulici (oltár bol v
sakristii), odkiaľ sa medzičasom stratili.
Preto pri teraz prebiehajúcej rekonštruk-
cii objektu nebolo možné vrátiť do kapln-
ky pôvodný inventár. Nie veľmi šťastným
riešením je  použitie obrazu z Veľkého

(nemeckého) kostola, ktorý bol do roku
1945 inštalovaný na tamojšom oltári.
Namaľoval ho Friedrich Johann Gottlieb
Lieder (Potsdam 1780 - Pešť 1850).
Obraz z roku 1842 predstavuje Krista,
ktorý vstal z mŕtvych. Zavesený na holej
stene a bez rámu pôsobí akoby sa tam
ocitol len náhodou.
V nedeľu 23. septembra sa konala na
dvore bývalého domova diakonís a rod-
ného domu mnohých ešte žijúcich Brati-
slavčanov slávnosť posvätenia nového
kríža nad kaplnkou a celým areálom.
Škoda len, že v minulosti bez ohľadu na
kaplnku zvyšované  krídla budovy dnes
nedávajú vežovitej stavbe vyniknúť tak,
aby bol kríž zďaleka viditeľný, ako bol
na začiatku 20. storočia zámer projek-
tanta. Štefan Holčík
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FUTBAL
„Vo futbale je všetko možné. Naša
situácia je ťažká, ale pokúsime sa ešte
zabojovať,“ prízvukoval po prvom zá-
pase 1. kola Pohára UEFA tréner fut-
balistov Petržalky Vladimír Weiss. 
Necelých 4000 divákov na Tehelnom
poli a ďalšie tisícky pred televíznymi
obrazovkami však videli, že to bude viac
ako ťažké. Panathinaikos Atény má
dobré mužstvo, v Európe síce nie nad-
priemerné, ale na slovenského vicemaj-
stra to stačilo. Cesta do jednej zo základ-
ných skupín Pohára UEFA je teda
poriadne zarúbaná a prekliesniť sa ňou
bude takmer zázrak...
Petržalskí fanúšikovia sa bezprostredne
po zápase rozdelil na dva tábory. Prvý
uznal, že Gréci boli jednoducho nad sily
Artmedie, druhý videl vinníka v rozhod-
covi Paixaovi. Hráčov a priaznivcov
domácich rozladili najmä tri momenty.
Zrejme najdôležitejším bol pokutový kop
za faul Dosoudila. „Podľa mňa určite
nebol, tvrdili mi to aj známi, ktorí to vide-
li v televízii. Rozhodca si jednoducho
robil, čo chcel,“ tvrdil český legionár.
Televízny záznam mu dáva sčasti za
pravdu. Grék padol v momente, keď ucí-
til, že zavadil o Dosoudilovu nohu, ktorú
si tam obranca Artmedie „zabudol“. Nič
mu nebránilo, aby pokračoval v hre, na
druhej strane, koľko slovenských útoční-
kov by radšej spadlo a verilo v jedenást-
ku, keď dostalo od obrancu takúto šancu
na odpískanie faulu...
Tribúny pískali aj po Obžerovom prieni-
ku, ktorý sa skončil pádom petržalského

útočníka. Televízny záznam ukázal, že
grécky obranca po Obžerovi siahol, či to
bol taký zákrok, aby musel padnúť, to
zostalo na rozhodcovi. Ten sa rozhodol,
že nie...
Zrejme najmenej sa diskutovalo o Borbé-
lyho vylúčení. Tam totiž aj slovenský
reprezentant uznal, že urobil hlúposť.
„Bola to chyba, ani sa mi o tom nechce
rozprávať. Gréci však boli dobrí, možno
až príliš dobrí,“ vzdychol vylúčený
Balázs Borbély.
„Súper bol lepší, ale nemyslím si, že sme
museli prehrať. Položil nás však vyrovná-
vajúci gól z penalty, Dosoudilovo nastre-
lené brvno a nešťastný gól v záverečných
sekundách. Čo sa týka rozhodcov, bodaj

by takto pískali aj v zápasoch vonku,“
povedal Vladimír Weiss, ktorý však pri-
znal, že jeho zverenci nemohli pomýšľať
na otvorenú partiu s Grékmi. „Boli lepší s
loptou i bez nej, no napriek tomu si
myslím, že sme mohli uhrať lepší výsle-
dok. Podali sme dobrý výkon,“ dodal
petržalský kormidelník.
Artmedia sa teraz musí sústrediť na ligu,
kde ju čaká Dubnica. Odveta v Aténach je
na programe v utorok 2. októbra, začiatok
duelu je o 17.45 h. Ak chce posledný slo-
venský zástupca v európskych pohároch
pomýšľať na postup, musí vyhrať dvoj-
gólovým rozdielom, prípadne o gól, ale
minimálne 3:2 a vyššie... (mm)

FOTO - TASR

Rozlúčka

s Tehelným

poľom?
FUTBAL
Zdá sa, že kvalifikačná remíza s
Írskom 2:2 bola už definitívne posled-
ným zápasom slovenskej reprezentá-
cie na Tehelnom poli. Niečo podobné
sa síce hovorilo viackrát, ale možno
toto je definitívny zlom...
Niečo podobné sa dalo vycítiť po zasad-
nutí Výkonného výboru Slovenského fut-
balového zväzu. Ten aj týmto vyhlásením
chcel zmierniť tlak, ktorý sa naň vyvinul
po šokujúcej prehre 2:5 s Walesom. Lau-
rincovi a spol. sa vtedy zrátalo všetko, od
aféry Wänke až po prázdne sľuby, týkajú-
cich sa nového futbalového stánku.
„V októbri bude rokovať mestské zastu-
piteľstvo. Ponúkneme mu naše podmien-
ky, ak sa dohodneme, v lete budúceho
roku by sa mohlo začať s výstavbou
nového štadióna,“ tvrdil prezident SFZ
František Laurinec. Ak by sme žili v nor-
málnom štáte, každý by tieto slová zobral
na vedomie a vôbec by nešpekuloval, či
sú reálne. Žijeme však na Slovensku, a
keď sa k tomu pridajú skúseností s diaľ-
nicami, mostami, Národným divadlom a
hlavne so športovými stánkami, každý
normálne zmýšľajúci človek musí zapo-
chybovať (najmä keď pozná pomery v
slovenskom futbale).
Na druhej strane je pravdou, že niečo sa
už musí robiť. Tehelné pole môže ešte na
jar poslúžiť Slovanu, prípadne holly-
woodským filmárom, ak by potrebovali
zrúcaniny na nejaký historický veľkofilm,
ale každý ďalší medzinárodný zápas v
tomto stánku hrozí európskou blamážou!
Niekedy si stačí v televízii pozrieť zostrih
zo stretnutí v tomto niekdajšom svätostán-
ku a človeka až zamrazí pri pomyslení, čo
si o Slovensku myslí civilizovaná Európy.
A pre Bratislavčanov rada na záver, kým
sa pri Dunaji bude znovu chodiť na
medzištátny futbal, treba si našetriť
peniažky. Hrávať sa totiž bude zrejme v
Žiline, lebo len naivky si myslia, že
susedná Trnava prijme reprezentáciu s
otvorenou náručou... (mm)

Futsalisti

Slov-maticu idú

do Chrudimu
SÁLOVÝ FUTBAL
Želanie sa splnilo. Futsalisti Slov-mati-
cu si po skvelom postupe do Elite
Round UEFA Futsal Cupu želali cesto-
vať do dvoch dejísk nasledujúcich tur-
najov. Prvým bol české mesto Chru-
dim, druhým Chorzów v Poľsku. 
Realitou sa stal Chrudim, kde sa sloven-
ský majster v C-skupine stretne s domá-
cim Era-Pack Chrudim, belgickým tí-
mom Futsal Topsport Antverpy a s ka-
zašským Kairat Alma-Ata.
„Sme spokojní, žreb nás potešil. Nečaká
nás dlhá cesta, navyše je to dobrá vzdia-
lenosť aj pre našich fanúšikov, ktorí nás
určite prídu povzbudiť,“ pochvaľoval si
tréner Milan Kollár. On aj jeho zverenci
síce vedia, že ich čakajú ťažkí súperi,
chcú sa pobiť o čo najlepšie výsledky.
„Všetky tri mužstvá patria medzi elitu.
Najväčším favoritom sú Kazaši, s ktorý-
mi sme sa stretli pred rokom v Sarajeve,
kde sme im podľahli 0:3. Vieme však, čo
nás čaká, takže môžeme sa na to pripra-
viť. S Chrudimom sme sa stretli v lete a
vyhrali sme. Najmenej informácií máme
o belgickom zástupcovi,“ prezradil M.
Kollár. Turnaj sa hrá od 13. do 21. októb-
ra, do Final Four postupuje víťaz. (mm)

Bratislavčania

pokračujú

v pohári
FUTBAL
Inter vyhral v Topoľčanoch, Slovan vo
Vrábľoch a spolu s Petržalkou sú všet-
ci traja zástupcovia Bratislavy v 2.
kole Slovenského pohára. Žreb ďalšie-
ho kola im však veľmi neprial. 
Ani jeden z trojice bratislavských klubov
sa v boji o postup do štvrťfinále nepred-
staví na domácom trávniku.
Inter cestuje do Dubnice, s ktoru ešte na
jar bojoval o zotrvanie v Corgoň lige, Slo-
van nastúpi v Zlatých Moravciach, kde
nedávno prehral 0:1. Za súperom vyce-
stuje aj Petržalka. Tú čaká Dunajská Stre-
da, kde napríklad hrávali P. Ďurica, Stra-
ka a kde to dôverne pozná aj manažér
Kašpar.
Inter so Slovanom odohrajú stretnutia 2.
októbra, Petržalka má kvôli Poháru UEFA
duel odložený na 10. októbra. (mm)

Hargašov

memoriál

už 62. raz
RÝCHLOSTNÁ KANOISTIKA
Hargašov memoriál v rýchlostnej
kanoistike má síce tento rok svoj 62.
ročník, ale aj keď sa dožil dôchodko-
vého veku, na odchod nemyslí. 
Dokladom je aj sobotňajšie podujatie,
ktoré znovu privíta stovky rýchlostných
kanoistov. Vodácky memoriál bude na
Zlatých pieskoch a predstavia sa na ňom
pretekári od žiackych po seniorske kate-
górie. Začína sa o 10.30 h, vyhlásenie
výsledkov je plánované na 15.00 h. (mm)

Striebro pre

mužov Slávie UK
ATLETIKA
Ideme na zlato, s takým cieľom sa
vydali na cestu na majstrovstvá Slo-
venska družstiev muži Slávie UK.
Do Nového Mesta nad Váhom cestovali
s nádejou, že sa im podarí zvíťaziť nad
domácim Spartakom a zosadiť ho z atle-
tického trónu. 
Žiaľ, zostalo iba pri želaní. Deväť bodov
rozhodlo o tom, že majstrom bude Dubni-
ca a slávistom zostane striebro. Napriek
tomu patrí Bratislavčanom obdiv. Z vla-
ňajšieho náskoku majstra stiahli slušný
počet bodov, a tak to, čo nevyšlo tento
rok, vyjde možno nabudúci... (mm)

Futbalisti Slovana začínajú zbierať body

Petržalka si skomplikovala cestu v boji

o Pohár UEFA, v Aténach chce zabojovať

FUTBAL
Neuveriteľných 1600 divákov. Taká
návšteva, aká sa vidí na hocijakých
hodových zápasoch mužstiev z nižších
súťaží, prišla v sobotu večer na súboj
Slovana so Sencom.
Aby bolo každému jasno, išlo o zápas
najvyššej slovenskej futbalovej súťaže, v
ktorom hral historicky najúspešnejší tím
proti klubu vzdialenému necelých 20
kilometrov od hlavného mesta.
Kto prichádzal na futbal dvadsať minút
pred začiatkom, musel si myslieť, že
zápas odložili. „Asi dvesto,“ odpovedali
nám na otázku, koľko lístkov predali, v
jednej z búdok, kde sa predávali. Pár
desiatok fanúšikov tmoliacich sa pred
plotom, trochu rušnejšie pri „storočných“
bufetoch“, prázdno na samotných tribú-

nach - takýto bezútešný obraz ponúkalo
Tehelné pole tesne po siedmej (zápas sa
začínal o 19.30 h).
Samotní usporiadatelia iba krčili ramena-
mi. „Komu by sa chcelo takto večer cho-
diť von? Celé popoludnie sa pozerá
anglická liga, o desiatej dávajú Barcelo-
nu so Sevillou, všetci kašlú na ligu,“ uľa-
voval si jeden z nich, starajúci sa o poria-
dok už dve desiatky rokov.
„Teraz sa ukáže, kto je ozajstný slovanis-
ta,“ tvrdil tréner Boris Kitka, keď to mali
jeho zverenci nahnuté a strácali bod za
bodom. Neukázalo, aspoň nie navonok.
Jadro mladých priaznivcov síce stále drží
spolu, ale pomaličky vyzerá ako opuste-
né stádo, ktoré nikomu nepatrí. Oproti
prvému domácemu zápasu s Rapidom
Viedeň v Intertoto Cupe chodí asi šestina

fanúšikov, pohľad na prázdne tribúny ne-
povzbudí žiadneho hráča a naopak, nena-
ženie strach nijakému súperovi.
Keď sme pred niekoľkými týždňami
písali o hanbe, že na duel so Žilinou bolo
asi toľko divákov ako na zápase prvoli-
govej Prievidze, mnohí slovanisti sa ura-
zili. Po poslednom víkende majú na to
ešte väčšie „právo“... Kým totiž v Brati-
slave prišlo na Slovan spomínaných šest-
násť stoviek fanúšikov, v Prievidzi ich
bolo o 2200 viac. A dvakrát viac ich pri-
šlo aj v Prešove. Pre úplnosť - tiež druho-
ligovom. Pre hlavné mesto je preto šťas-
tie, že sem občas príde Trnava a že sa slo-
vanisti vždy zázračne spoja, ak sa ide do
Petržalky. Inak by totiž Bratislave nepa-
tril prívlastok futbalové mesto, ale mŕtva
futbalová bašta! (mm)

(bývalý hotel Dukla)

NEDEĽNÝ BRUNCH
KAŽDÚ NEDEĽU OD 23. 9. 2007

V ČASE 11.30 - 15.00
� WELCOME DRINK
� BOHATÝ STUDENÝ 

A TEPLÝ BUFET
� ŠALÁTY, OVOCIE, DEZERTY
� VYBRANÉ NÁPOJE, KÁVA
� MINI DETSKÝ KÚTIK

450,- Sk /OSOBA
DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

Dulovo námestie 1, Bratislava
Rezervácie: 5596 8534

hotel@@apollohotel.sk www.apollohotel.sk

Bratislavské fórum
priestor pre diskusiu o problémoch mesta

www.BratislavskeNoviny.sk denne nové správy o živote v meste

Fórum o cestovaní v MHD
� Bratislavský Spolok Medikov k zdravotnej ujme

z cestovania v MHD
� Vyskúšajte nepoužívať MHD, stojí to za to
� MHD versus automobilizmus
� MHD v Bratislave
� Fiktívne služby MHD

Fórum o výstavbe výškových budov
� To správne fórum o výstavbe výškových budov
� Nová výstavba v meste

Fórum o parkovaní v meste
� Parkovanie a mestská polícia...
� Parkovanie v novopostavených domoch

Fórum o doprave v meste
� Metro v Bratislave
� Martinčekova a okolie
� Bude ešte niekedy chodiť električka od Polusu aj

na Obchodnú?

Fórum o živote v pešej zóne
� Kauza Nedbalova

Fórum o zeleni v meste
� Petržalka

Fórum o problémoch našej ulice
� Platíme si kúrenie?
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Dve pútavé

výstavy pod

jednou strechou
VÝSTAVA
Slovenské národné múzeum na Vajan-
ského nábreží 2 ponúka v jesenných
mesiacoch dve zaujímavé fotografické
výstavy.
V spolupráci s Magazínom GEO pripra-
vilo SNM výstavu fotografií medzinárod-
ne renomovaných fotografov Mnohotvár-
nosť planéty Zem - svet GEO. Výstava
prostredníctvom 80 snímok 34 medziná-
rodne ocenených fotografov predstavuje
rozsiahle spektrum tém magazínu GEO.
Fascinujúce obrázky prírody, ľudí, zvie-
rat, rastlín, ako aj fotografie z oblasti vedy
a technológie dokumentujú mnohotvár-
nosť planéty Zem. Verejnosť môže spo-
znať jedinečnosť a rozmanitosť prírody i
ľudských výtvorov do 31. októbra. 
Pri príležitosti Európskeho dňa židovskej
kultúry (2. septembra 2007) pripravilo
Slovenské národné múzeum - Múzeum
židovskej kultúry spoločne so Sloven-
ským centrom židovského kultúrneho
dedičstva inauguráciu projektu Slovens-
ká cesta židovského kultúrneho dedič-
stva. Súčasťou podujatia je aj sprievodná
komorná fotografická výstava Architek-
túra synagóg na Slovensku. Výstava,
ktorá potrvá do 30. septembra, prezentu-
je fotografie židovských pamiatok v rôz-
nych regiónoch Slovenska a verejnosť sa
vďaka nej môže zoznámiť s touto vzác-
nou architektúrou. (dš) 

Farebný svet 

na Konventnej
VÝSTAVA
V budove Infocen SEK EU na Kon-
ventnej ulici 1 otvorili výstavu obrazov
s názvom Farebný svet, na ktorej sa
predstavujú autori Združenia nezávi-
slých výtvarníkov Artefakt. 
Združenie Artefakt vzniklo v roku 1990.
Združuje výtvarníkov autodidaktov z
Banskej Bystrice, Bratislavy a zo Žiliny,
ktorí okrem svoje pôvodnej profesie
venujú voľný čas a talent aj výtvarnému
umeniu. Dozrievanie a zvyšovanie úrov-
ne prác týchto umelcov je čoraz viditeľ-
nejšie. Majú za sebou množstvo sólo-
vých aj kolektívnych výstav, dostali sa
do povedomia ľudí idylickými krajinka-
mi dnes už takmer zabudnutého sveta,
kyticami kvetov, výjavmi z prírody, ale aj
abstraktnými kompozíciami, skrátka
upozorňujú nás na krásu. 
Na výstave a predstavia šiesti z nich: Emí-
lia Kozíková, Milan Križan, Zdena Gábo-
rová, Martin Ditte z Bratislavy a Ľubica
Hromadová a Jaroslav Sedlák z Banskej
Bystrice. Výstava potrvá do 17. októbra a
otvorené je od pondelka do piatka od 9.00
do 18.00 h. (dš)

Muzikál 

Mamma Mia! 

v Bratislave
HUDBA
Celosvetovo známy muzikál Mamma
Mia! založený na skladbách skupiny
Abba bude mať svoju slovenskú pre-
miéru v Incheba Expo Aréne 2. - 7.
októbra v rámci medzinárodného
turné.
Muzikál mal premiéru vo Veľkej Británii
v apríli roku 1999. V súčasnosti sa hrá po
celom svete až jedenásť jeho rôznych
produkcií, ktoré sú uvádzané v šiestich
jazykových mutáciách (angličtine, ho-
landčine, nemčine, španielčine, švédčine
a japončine). Dielo rozpráva o živote na
malom gréckom ostrove, kam mladá
nevesta v predvečer svojej svadby privá-
dza troch mužov, ktorí sa mihli životom
jej matky pred dvadsiatimi rokmi, aby
mohla spoznať svojho pravého otca. V
predstavení zaznie 22 skladieb skupiny
ABBA, vrátane jej najväčších hitov Chi-
quitita, Dancing Queen, I Have A Dream,
Knowing Me, Knowing You, The Win-
ner Takes It All, Super Trouper, Take A
Chance On Me, či Voulez-Vous, ktoré
pochádzajú z pera mužskej časti škandi-
návskej hudobnej legendy Bennyho
Anderssona a Björna Ulvaeusa.
Producentka Judy Craymer hovorí: „Som
nadšená, že vystúpenia v rámci medziná-
rodného turné muzikálu Mamma Mia!
budú môcť vidieť aj diváci v Bratislave.
Bude to prvýkrát, keď sa Mamma Mia!
na Slovensku predstaví. Verím, že divác-
ky ohlas bude obrovský.“ (dš)

Hľadá sa talent

v Klariskách
VÝSTAVA
V koncertnej sieni Klarisky otvorili
nezvyčajnú výstavu diel ľudí so psy-
chickým ochorením. Sú na nej vysta-
vené práce ocenených autorov z celo-
slovenskej výzvy Hľadá sa talent.
Cieľom projektu Hľadá sa talent, ktorý
organizuje Liga za duševné zdravie, je
podporiť rozvoj arteterapie v psychia-
trických zariadeniach. Zároveň povzbu-
diť a oceniť individuálnych autorov, kto-
rým psychické ochorenie pomáha preko-
návať krásna záľuba, výtvarná tvorivosť.
Do výzvy sa zapojilo 82 autorov z celé-
ho Slovenska, ktorí zaslali dohromady
382 diel. 
Výstava potrvá do 5. októbra a pre verej-
nosť je otvorená denne okrem pondelka
od 14,00 do 18,00 h. Reinštalácia výstavy
sa plánuje na november a december 2007
v priestoroch Galérie Nezábudka v LDZ
SR na Ševčenkovej ul. Pri príležitosti
ukončenia výstavy bude 5. októbra v Kla-
riskách slávnostný koncert na ktorom sa
budú udeľovať Ceny LDZ SR. (dš)

Žiť pre ducha, nielen pre brucho
UMENIE PRE DETI
Pri dverách v riaditeľni Základnej
umeleckej školy na Vrbenského ulici 1
v Krasňanoch je pripevnený obrázok
svätej Cecílie, patrónky hudobníkov.
Poslaním pedagogického zboru školy
na čele s Ulrichom Ulmannom je žiť aj
pre ducha, nielen pre brucho. Rozdá-
vať krásu, radosť a čistotu umením,
motivovať k dobru.
„V lokalite Rača a Krasňany sme zakla-
dali ZUŠ v roku 1990. Sídlila v Rači na
Alstrovej ulici. Budovu sme v rámci re-
štitúcií museli vrátiť evanjelickej cirkvi.
Podarilo sa nám získať priestory bývalej
Materskej školy na Vrbenského ulici a
hneď sme sa pustili do práce,“ hovorí ria-
diteľ školy. „Všetci pracovníci školy
vyhrnuli rukávy a vnútro budovy sa
začalo meniť. Prestavba stála viac ako 4
milióny Sk. Rekonštrukciu financoval

magistrát hlavného mesta, ktorý je zria-
ďovateľom školy. Bolo potrebné upraviť
aj okolie a všetko sme stihli do otvorenia
školského roku 2004/05. Vďaka patrí
magistrátu hlavného mesta, primátorovi
Andrejovi Ďurkovskému, tiež Ing. Ray-
manovej, Ing. Bárošovi.“
Pozvánku na otvárací koncert školy pri-

jali umelci: dirigentka SFZ Blanka Juha-
ňáková i priateľ školy, spevák Oto Klein.
O výučbu žiakov sa dnes starajú profe-
sionálni umelci, ktorí účinkujú na kon-
certných pódiách, napríklad Nao Higano,
Marek Vrábel - organista, Branko Ladič,
korepetítor Národného divadla, dirigent
rozhlasového zboru Adrian Kokoš, akor-
deonistka Eva Páleníková, členka dám-
skeho komorného orchestra Marta Žáko-
vá a ďalší. Tanec učí vnučka bývalého
sólistu SND Dr. Janka Blahu. Výtvarníci
tiež zaznamenávajú úspechy, spomeňme

akademického maliara M. Šimkovica či
M. Kučerákovú... 
„Základná umelecká škola je naším die-
ťaťom, pestujeme si ju s láskou, pomáha-
jú nám rodičia našich žiakov. Nepozná-
me napäté vzťahy. Vážime si, že sme v
peknej budove, obklopení zeleňou a
kvetmi. Vnútro budovy je naplnené hud-
bou, poéziou, farbou a tvarom.,“ hovorí
riaditeľ.
V umeleckej škole na Vrbenského ulici
otvorili pre deti tento rok tri odbory: hu-
dobný, tanečný a výtvarný. Riaditeľ Mgr.
Ulrich Ulamnn, ktorý pochádza z Dolné-
ho Kubína, je nadšencom umenia: hudby
a poézie. S týmito danosťami, za výdatnej
pomoci obetavých kolegov, sa podarilo v
priestoroch bývalej materskej školy vyča-
riť umeleckú školu, ktorá má ešte mnoho
plánov do budúcnosti. Jednoducho škola -
jedna báseň. Dáša Šebanová

DIVADLO
Keby ešte žil, mal by Wiliam Shake-
speare túto jeseň z našich divadelníkov
neskrývanú radosť. Kým na scéne
SND znie ústami Hamleta jeho ne-
smrteľné Byť či nebyť, v Divadle
Astorka škrtí žiarlivosťou sužovaný
Othello krásnu Desdemonu.
Režisér Juraj Nvota si blahosklonne
myslí, že „zamilovaný muž, ktorý upad-
ne do žiarlivosti, nemá zabiť svoju
ženu“. Za tento názor sme mu my ženy
nesmierne vďačné, ale o čom by potom
bolo divadlo? Vášne, city, láska, nená-
visť, žiarlivosť a pomsta sú najlepšími
ingredienciami, z ktorých sa dá navariť
ten najlepší, najsladší pokrm divadelnej
chuti.

Režisér miešal správne a na dosky divad-
la spolu s hereckými kolegami (Marián
Miezga, Táňa Pauhofová, Peter Šimun,
Boris Farkaš, Róbert Jakab, Juraj
Kemka, Miroslav Noga, Petra Vajdová,
Rebeka Poláková) priniesli pokrm, pri
ktorom si divák prestrie aj obrúsok, aby
mu nepadali slzy na divadelný oblek, ale
sa aj zadúša od smiechu, čo lahodí najmä
mladšiemu publiku.
To možno vyvedie divadelníkov z
omylu, že len vulgarizmy sú to pravé, čo
silou päste rozdrtí stenu medzi hľadi-
skom a javiskom a priblíži divadlo bliž-
šie k ľuďom. V tomto prípade platí totiž
len to, že opakované hrubé slová na
javisku naozaj pôsobia ako silný atak a
skôr vyrušujú ako utešujú.

Umelecký ansámbel v Astorke však
dokázal aj opak môjho tvrdenia - použiť
v dráme humor a paródiu s takou nonša-
lanciou, že nikto nezapochyboval o
súčasnom poňatí inscenácie, jej aktuali-
zácii a úspešnej snahe vyhnúť sa histori-
zujúcemu poňatiu. A to v celom monoló-
gu Borisa Farkaša nepadlo jedno sprosté
slovo. Klobúk dole!
S hudbou Ľubice Salamon-Čekovskej, v
kostýmoch Zuzany Rusínovej, na scéne
Tomáša Rusína a v preklade Ľubomíra
Feldeka vznikla v divadle Astorka -
Korzo´90 pútavá inscenácia, ktorá
nepodlieza divákovi, ale víta ho s otvore-
nou náručou, aby odchádzal z tohto
divadla blažený pohostinnosťou svojich
hostiteľov. Dáša Šebanová 

V Astorke Othello škrtí Desdemonu
Hlavnú postavu Othella hrá Marián Miezga a Desdemonu Táňa Pauhofová. FOTO - Pavol Breier
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PIATOK 28. septembra
	 10.00 - Na kolesách proti rakovine, sym-
bolická jazda z Primaciálneho námestia uli-
cami Starého Mesta
	10.00 - J. Genet: Slúžky, predstavenie štu-
dentov VŠMU, verejná generálka, Divadlo
a.ha, Skolská 14
	 10.00 - Trip - Výlet, predstavenie pre deti,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
	 14.00 - Václavská pouť, Dudáci z Tře-
mošné, Cimbalová muzika Zádruha, skupina
Neřež, P. Smetáček a Traditional Jazz Studio,
Hviezdoslavovo námestie, Hudobný pavilón
	 17.00 - Na kolesách proti rakovine, cha-
ritatívny koncert, Námestie SNP
	 17.00 - Cestovný ruch v Bratislave
včera, dnes a zajtra, prednáška, Primaciál-
ny palác, miestnosť č. 5
	 18.00 - Slovan Bratislava - L. Mikuláš,
hokejová Extraliga, Štadión O. Nepelu
	 19.00 - Večer autentického folklóru:
obec Lendak, účinkujú: folklórna skupina
Kicora a ľudová hudba Gorolska muzyka
pod vedením D. Damera, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
	19.00 - SĽUK, hudobno tanečný program,
Teátro Wűstenrot, Trnavské mýto 1
	 19.00 - P. Weiss: Priateľky, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
	20.00 - René Lacko & Downtown, blues-
rock, rock’nroll, Rančík u Kanga, Staroháj-
ska 35

SOBOTA 29. septembra
	 13.00 - FOLKFEST Ružinov 2007, fol-
klórny festival, Areál Radosť, Štrkovecké
jazero
	 8.00 - Výmenné stretnutie zberateľov
elektro, domácich, rybárskych a foto
potrieb, Stredisko kultúry BNM, Vajnorská
21
	 10.30 - Hargašov memoriál, preteky v
rýchlostnej kanoistike, Zlaté Piesky
	 14.00- 15.00 - Prehliadka historického
centra mesta, bezplatná prehliadka v slo-
venskom jazyku, začiatok pred BKIS, Klo-
bučnícka 2
	16.00 - Sobotný čaj o štvrtej, do tanca hrá
skupina UNI, DK Lúky, Vigľašská 1
	 17.00 - Čaj o piatej so skupinou Saturn,
Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21
	 18.00 - Program pri príležitosti nedoži-
tých 90. narodenín Tibora Andrašovana,
Veľké koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
	 18.00 - Ervín Schönhauser, Mária Rep-
ková, Igor Bázlik, Hudobný altánok, Hviez-
doslavovo námestie
	 19.00 - J. Genet: Slúžky, zrkadlový ho-
ror, predstavenie študentov VŠMU, premié-
ra, Divadlo a.ha, Skolská 14
	 19.00 - R. Polák: Kentauri, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
	 19.00 - Tabula Rasa, Nový Rownák,

folk, countryrock, Rančík u Kanga, Staro-
hájska 35
	 19.30 - Teplákový bál, koncert pri príleži-
tosti 25. výročia narodenín skupiny LOJZO,
PKO

NEDEĽA 30. septembra
	16.00 - Ružinovské hodové slávnosti, tra-
dičné hodové slávnosti, zábavno - spoločens-
ké popoludnie, Areál Radosť, Štrkovecké
jazero
	 10.30 - Pútnická sv. omša, kostol Povýše-
nia svätého kríža v Podunajských Biskupi-
ciach
	 10.30 - Nedeľné matiné, Stamicovo kvar-
teto (ČR), GMB, Mirbachov palác, Franti-
škánske námestie 11
	 10.30 - Nedeľné rozprávkové dopolud-
nie: Kocúr v čižmách, Rád červených
nosov, DK Ružinov, Ružinovská 28 
	 10.30 - Rozprávky v Gullfosse: Červená
čiapočka, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
	 14.00 - Dostihy: Tatranská cena, Závo-
disko, Starohájska 29
	 14.00 - Aukcia diel súčasného výtvarné-
ho umenia: So zárukou/under guarantee,
maľba - grafika - socha - fotografia - video -
inštalácia, Výstavná sieň Slovenskej výtvar-
nej únie, Dostojevského rad 2
	 14.00 - Beh o srdce, pri príležitosti Sveto-
vého dňa srdca 2007, Hviezdoslavovo
námestie
	 16.00 - Mobily 2, tvorivé dielne k výstave
Kde sa vzalo umenie, Bibiana, Panská 41
	 16.00 - A. Korenči ml., M. Kaprálik:
Janko a Marienka alebo čokoládová cha-
lúpka, Divadlo a.ha, Školská 14
	 18.00 - Junior Brass Quintett, Hudobný
altánok, Hviezdoslavovo námestie
	20.00 - Ľ. Liska: Nepál - prečítané medzi
riadkami (ryže), cestovateľské letné kino,
Horáreň Horský park, Lesná 1

PONDELOK 1. októbra
	 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9
	16.00 - Na skle maľované, muzikál, Nová
scéna, Kollárovo námestie 20
	19.00 - J. Genet: Slúžky, predstavenie štu-
dentov VŠMU, Divadlo a.ha, Školská 14

UTOROK 2. októbra
	 19.00 - Fidlikant na streche, Nová scéna,
Kollárovo námestie 20
	 19.00 - G. Mahler: Symfónia č. 3 d mol,
účinkuje Wiener Jeunesse Orchester, Veľké

koncertné štúdio Slovenského rozhlasu,
Mýtna 1 
	19.00 - D. Besse: Riaditelia, Štúdio činoh-
ry SND, Pribinova ulica 
	 19.00 - V. Klimáček: Hypermarket,
Činohra SND, Pribinova ulica
	 20.00 - Paranoja, Divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

STREDA 3. októbra
	10.00 a 14.00 - A. Korenči ml. M. Kaprá-
lik: Janko a Marienka alebo čokoládová
chalúpka, Divadlo a.ha, Školská 14
	 19.00 - Fidlikant na streche, Nová scéna,
Kollárovo námestie 20
	 19.00 - I. Ambjornsen, A. Hellstenius, P.
Nass: Chvála bláznovstva alebo Elling a
Kjell Bjarne, Štúdio činohry SND, Pribino-
va ulica
	 19.00 - Marivaux: Stratégie a rozmary,
SND, Hviezdoslavovo námestie
	20.00 - M. Walczak: Pieskovisko, uvádza
združenie pre nezávislé divadlo Stromy, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

ŠTVRTOK 4. októbra
	 19.00 - Traja mušketieri, muzikál, Nová
scéna, Kollárovo námestie 20
	 19.00 - V. Klimáček: Kto sa bojí Beatles,
Štúdio činohry SND, Pribinova ulica
	 19.00 - K. Čapek: R.U.R., Činohra SND,
Pribinova ulica
	 20.00 - Dvaja v šachu, hosť Biele divadlo,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
	 20.00 - Morča, divadlo Skrat, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12

PIATOK 5. októbra
	 11.00 - V. Klimáček: Kto sa bojí Beatles,
Štúdio činohry SND, Pribinova ul
	 11.00 - K. Čapek: R.U.R., Činohra SND,
Pribinova ul.
	18.00 - Slovan Bratislava - Zvolen, hoke-
jová Extraliga, Štadión O. Nepelu
	 19.00 - Madovec, vystúpenie detského
folklórneho súboru pri príležitosti 5. výročia
jeho založenia, hostia: FS Technik, DFS
Kuřátka, DFS Hájenka, Dom kultúry Zrkad-
lový háj, Rovniankova 3
	 19.00 - Traja mušketieri, muzikál, Nová
scéna, Kollárovo námestie 20
	 19.00 - Randevú v Gullfosse, Ľubica
Rybárska, Martin Babjak, reštaurácia Gull-
foss, Čulenova 5
	 19.00 - M. Mistrík: Dankine zázraky,
spoveď nežného slovanistu, Divadlo a.ha,
Školská 14

SOBOTA 6. októbra
	 od 9.00 - Akvaristická jeseň, medziná-
rodná výstava akvaristických rýb, Dom kul-
túry Ružinov, Ružinovská 28
	 14.30 - O psíčkovi a mačičke, predstave-
nie pre deti, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36

	 17.00 - Tancujeme v Dúbravke: so sku-
pinou Charlie´s Duo, zábavno-tanečný
večer, vstupné 60,- Sk, DK Dúbravka, Sara-
tovská 2/A
	 19.00 - Traja mušketieri, muzikál, Nová
scéna, Kollárovo námestie 20
	 19.00 - L. Andrejev: Katarína, Štúdio
činohry SND, Pribinova ulica
	 19.00 - J. G. Tajovský: Ženský zákon,
Činohra SND, Pribinova ulica 

NEDEĽA 7. októbra
	 od 9. 00 - Akvaristická jeseň, medziná-
rodná výstava akvaristických rýb, DK Ruži-
nov, Ružinovská 28
	 10.00 a 14.30 - O psíčkovi a mačičke,
predstavenie pre deti, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
	 10.30 - Nedeľné matiné: Alena Čechová,
husle (Česká republika), Petr Čech, klavír
(Česká republika), GMB, Mirbachov palác,
Františkánske námestie 11
	 10.30 - Nedeľné rozprávkové dopolud-
nie, Medovníkový domček, Stražanove báb-
kové divadlo, DK Ružinov, Ružinovská 28 
	 10.30 - Striga Figa, bábkové divadlo,
účinkuje: Divadlo Dunajka, DK Dúbravka,
Saratovská 2/A
	10.30 - Rozprávky v Gullfosse: Srdiečko
na vandrovke, reštaurácia Gullfoss, Čuleno-
va 5
	16.00 - J. M. Barrie / J.Uličiansky: Peter
Pan, Divadlo Andreja Bagara Nitra, Činohra
SND, Pribinova ulica
	17.00 - Slovan Bratislava - Martin, hoke-
jová Extraliga, Štadión O. Nepelu
	 19. 00 - Koncert orchestra Bratislava
Hot Serenaders, hudba v štýle 20. a 30.
rokov; Spoločenský dom Nivy, Súťažná 18
	 19.00 - F. Schiller: Úklady a láska, Štú-
dio činohry SND, Pribinova ulica

VÝSTAVY
	 Sochár Róbert Kühmayer a Bratislava,
Mirbachov palác, Františkánske námestie 11,
výstava potrvá do 25. novembra
	 Industriálna citlivosť, Galéria 13m3, Stu-
dená 12, otvorené v stredu a vo štvrtok od
15.00 do 19. 00, potrvá do 19. októbra
	 (Ne) Obyčajný hrniec..., historické a
súčasné podoby hrnčiarstva, Galéria ÚĽUV,
Obchodná 64, potrvá do 16. novembra
	 Bienále ilustrácií Bratislava 2007, Dom
kultúry, Námestie SNP 12, potrvá do 26.
októbra
	 Z mesta von - umenie v prírode, GMB,
Mirbachov palác, Františkánske námestie 11,
výstava potrvá do 25. novembra
	 Jarmila Mittelmannová: Divoké kvety,
K Gallery, Ventúrska ulica 8, potrvá do 30.
septembra

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

vyjdú opäť o týždeň
4. októbra

E Výnimočne dobrá káva + čerstvý, chrumkavý croissant

E Široká škála doplnkov z kolekcie Mercedes-Benz

E Bezplatné pripojenie k internetu, Wifi

E Možnosť dohodnúť predvádzaciu jazdu s mercedesom

E Zaujímavé zľavy  pre držiteľov MercedesCard a majiteľov  
 kľúčov od vozidla mercedes

Pri platbe s MercedesCard                        máte nárok na zľavy v Mercedes Café 30 % a v Collection Shope 7 %. Majitelia kľúčov od vozidla mercedes                     majú zľavu v Mercedes Café 10 %.

Nájdete nás na Rigeleho 1 v Bratislave (v blízkosti hotelov Danube a Devín)
Otváracie hodiny Collection Shop: po - pia: od 800 do 2000 hod., so - ne: od 1000 do 1800 hod.
 Sushi Bar & Restaurant: po - pia: od 730 do 2400 hod., so - ne: od 1100 do 2400 hod.
  Business raňajky: pondelok - piatok od 730 do 1000 hod. 

 Rezervácie a objednávky: 0910 222 000

 Raňajky v Mercedes Café!
Café • Collection Shop • Sushi Bar & Restaurant


