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Kultúrnym

pamiatkam

v meste svitá

na lepšie časy
BRATISLAVA
Maximálna výška stavieb v centrálnej
pamiatkovej zóne bude dvadsaťjeden
metrov a na kultúrnych pamiatkach si
už nik nepostaví nové bungalovy.
K tomu by mali viesť zásady pamiatko-
vej ochrany, ktoré stanovia pre všetkých
investorov a stavebníkov jasné pravidlá
na aktivity v pamiatkovej zóne i v celej
centrálnej mestskej oblasti. Zrod tohto
dokumentu bol komplikovaný - návrhy
na ochranu môže podávať len oprávnená
osoba, teda konkrétny človek s osvedče-
ním. 
Ich návrhy sumarizuje Mestský ústav
ochrany pamiatok, podľa zákona, ktorý
podrobne predpisuje, čo všetko tento
návrh musí mať a akú má mať formu.
Musí zahŕňať analýzu od celkov po
objekty, analýza musí mať okrem texto-
vej časti aj predpísané tabuľky, fotografie
a prílohy. Z toho potom vychádza návrh
zásad - čo je stanovené, aké sú limity. Je
pochopiteľné, že takéto dôkladné spraco-
vanie témy je náročné aj na čas. Takýto
návrh putuje do odborno-metodickej
komisie Pamiatkového úradu SR, kde sa
posudzuje nielen obsah, ale aj forma. Až
potom je návrh podkladom na ďalšie
narábanie v území.
„Obec ako obstarávateľ územného plánu
má prioritný záujem objednať tieto zása-
dy,“ upozorňuje riaditeľ Mestský ústav
ochrany pamiatok Ivo Štassel. „Potom sa
urobí priemet zásad do návrhu územného
plánu a poslanci ho schvália. Slabinou je,
že až obec rozhodne, čo preberie do
územného plánu, zákon zabudol stanoviť
vykonateľnosť a záväznosť ochranár-
skych požiadaviek. Preto sa hovorí len o
premietnutí zásad do územného plánu.“
I. Štassel však dodáva, že vďaka ústreto-
vosti oddelenia územného plánu na
magistráte návrh zásad umožní ochrániť
to, čo v meste cenné zostalo.
Zásady pamiatkovej ochrany by mali
vstúpiť do života v polovici októbra. V
uplynulých týždňoch návrhy posúdila
odborno-metodická komisia Pamiatko-
vého úradu SR, vrátila ich navrhovateľo-
vi s pripomienkami, ktoré sa však týkali
len formálnej stránky dokumentu.
Navrhovatelia pripomienky štátnej
ochrany pamiatok zapracovali do mate-
riálu a v týchto dňoch by mali o zásadách
rokovať na krajskom pamiatkovom
úrade, čo je posledná inštancia pred vstu-
pom zásad do života.
V nových zásadách pamiatkovej ochra-
ny budú okrem spomínaných dvoch
noriem  stanovené všetky limity pre sta-
vebné i reštaurátorské aktivity v centre
hlavného mesta. K téme ochrany brati-
slavskej centrálnej pamiatokovej  zóny
sa v priebehu najbližších týždňov vráti-
me. Gustav Bartovic

Samospráva 

nie je spokojná

so stavom

Starej tržnice
STARÉ MESTO
Stará tržnica, ktorú mesto pred rokmi
nákladne rekonštruovalo, je v nevyho-
vujúcom stave a časť priestorov je
nevyužitá. O budúcnosti tržnice sa stá-
le nerozhodlo. 
„Hlavné mesto nie je spokojné so sta-
vom, aký je momentálne v Starej tržnici,
preto stále rokuje s prenajímateľom o
zmenách, ktoré je nutné urobiť, ako aj o
možnej rekonštrukcii, aby sa zmenila
náplň tohto objektu a zefektívnilo jeho
funkčné využitie,“ povedala nám hovor-
kyňa magistrátu Eva Chudinová. „Kým
sa rokovania neskončia, je predčasné
hovoriť o akýchkoľvek konkrétnych
zámeroch. Súčasne platná zmluva uza-
vretá so spoločnosťou SF Stará Tržnica
vyprší 14. novembra 2008.“
Poslanci mestského zastupiteľstva sa
naposledy zaoberali problematikou Sta-
rej tržnice pred poldruha rokom, keď
rokovali o návrhu na prenájom tržnice
spoločnosti ReSpect. Táto spoločnosť
vtedy žiadala prenájom tržnice za 5,5
milióna korún ročne na 45 rokov, pričom
ponúkala uhradenie dlhu súčasného
nájomcu a investíciu 60 miliónov do
rekonštrukciu objektu. Poslanci vtedy
rozhodli, že mesto Starú tržnicu zatiaľ
neprenajme, ale počká, kým vyprší
súčasná zmluva o nájme.
Napriek tomu, že mesto tržnicu v 90.
rokoch nákladne zrekonštruovalo, nie je
možné jej priestory používať v plnom
rozsahu. Pre nevyhovujúcu vzduchotech-
niku vôbec nie je možné využívať sute-
rén, problémy s udržiavaním potrebnej
prevádzkovej klímy sú aj na prízemí a na
prízemí. Preto je nevyhnutná jej rekon-
štrukcia.
Momentálne sú neobsadené aj priestory
na prízemí a na poschodí, ktoré boli ešte
donedávna v prevádzke. Tržnica už na
prvý pohľad pôsobí dojmom, že sa z nej
vytráca život. Je to škoda, pretože je
situovaná na exponovanom mieste v
najužšom centre mesta.
Budúce využitie Starej tržnice, resp.
profilácia prevádzok, ktoré by v nej
mali fungovať, sú stále nejasné. Z názo-
rov verejnosti vyplýva, že by bolo vhod-
né využiť tržnicu v klasickom poníma-
ní, teda s ponukou čerstvého ovocia a
zeleniny, hotových jedál, mliečnych
výrobkov, najmä syrov, a iných, najmä
potravinárskych výrobkov od drobných
predajcov. Stretli sme sa aj s názorom,
že tržnicu by mohlo prevádzkovať pria-
mo mesto. Príslušné odborné pracovis-
ká magistrátu by sa mali začať touto
problematikou zaoberať. Po inšpiráciu
by nemuseli chodiť tak ďaleko, príklad,
ako môže fungovať mestská tržnica,
možno nájsť vo Viedni alebo v Buda-
pešti. (juh)

Pri nedeľnej akcii colníci zaistili stovky kusov tovaru pochybného pôvodu, najmä textilu. FOTO - Colný úrad Bratislava

BRATISLAVA
Vyše tisíc kusov rôzneho tovaru nejas-
ného pôvodu zaistili príslušníci Colné-
ho úradu Bratislava v súčinnosti s hra-
ničnou a cudzineckou políciou pri
nedeľnej kontrolnej akcii na burze,
ktorá sa konala na štadióne AŠK Inter
Bratislava.
Pri akcii zasahovalo 30 príslušníkov
kombinovaných (colno-daňových) mo-
bilných skupín Colného úradu Bratislava
a šesť príslušníkov mobilnej zásahovej
jednotky Riaditeľstva hraničnej a cudzi-
neckej polície. „Pri kontrole colníci zais-
tili stovky kusov tovaru, ktorého pôvod
nadobudnutia predávajúci nevedeli riad-
ne preukázať a pri ktorom je dôvodné
podozrenie, že súvisí s porušením col-

ných predpisov,“ povedal nám hovorca
Colného úradu Bratislava Tomáš Pro-
chocký. 
Zásah colníkov a policajtov sa začal v
nedeľu po 9.30 hodine a skončil sa okolo
dvanástej. Medzi predávajúcimi vyvolal
paniku, snažili sa tovar ukryť, ako sa
dalo, niektorí ušli do neďalekého pohos-
tinstva, alebo sa tvárili, že im tovar nepat-
rí. Zatiaľ čo policajti sa zamerali na kon-
trolu cudzincov, colníci sa sústredili na
pátranie po tovare, ktorý unikol colnému
dohľadu. „Zaistený tovar je iba zlomkom
nelegálne dovážaného tovaru, snahou
colnej správy je takýto tovar odhaliť už
pri vstupe na územie Európskej únie,“
uviedol T. Prochocký. 
Ako dodal, Colný úrad Bratislava iba za

posledné dva mesiace zaistil pri colnom
konaní takmer 90 ton dovážaného tovaru.
Išlo prevažne o textilné výrobky, parfumy
a galantériu, ako napríklad kabelky, opa-
sky a iné. Vo viacerých prípadoch, najmä
pri textile a parfumoch, ide o škodlivé, až
zdraviu nebezpečné výrobky, ktoré obsa-
hujú nežiaduce chemické látky. 
Väčšina tovaru nejasného pôvodu býva
zaistená už v pobočkách colného úradu,
zvyšok najmä na rôznych burzách. Colní-
ci však vykonávajú kontroly aj v doprav-
ných prostriedkoch, skladoch, obchodoch
a podobne. Najčastejším dôvodom zha-
bania tovaru býva porušenie práv dušev-
ného vlastníctva (ide o falzifikáty regis-
trovaných značiek), prípadne obchádza-
nie licencií na dovoz tovaru. (juh)

Na burze na štadióne urobili colníci raziu

Prípravy nosného systému MHD pokročili
Verejnú súťaž na projekt, podľa kto-
rého by sa mala postaviť prvá časť
električkovej trate do Petržalky na
úseku Bosákova ulica - Šafárikovo
námestie, uzatvoril magistrát v druhej
polovici septembra. O doterajšom
priebehu súťaže sme sa pozhovárali s
dlhodobo uvoľneným poslancom
mestského zastupiteľstva pre doprav-
né systémy Tomášom FABOROM
(SDKÚ-DS).
- Súťažné podklady si do termínu pre-
vzalo osemnásť uchádzačov, z nich dvaja
nám predložili ponuky na projekt. V
prvom prípade ide o jeden samostatný
subjekt, v druhom sú združení viacerí
záujemcovia. Najskôr musíme posúdiť
všetky predložené dokumenty a podkla-
dy, či uchádzači splnili všetky podmien-
ky. Potom budeme vyhodnocovať samot-
né projekty podľa daných kritérií.

Kedy budú známe výsledky verejnej
súťaže?
- Pokiaľ ide o oznámenie výsledkov sú-
ťaže, nevieme to dnes ešte presne pove-
dať. Zákon o verejnom obstarávaní má
svoje pravidlá a celý proces je dosť kom-
plikovaný.
Ktoré kritérium bude pri výbere víťa-
za rozhodujúce?
- Zákon je v tomto jednoznačný. Keďže
ide o služby, rozhoduje cena.
Kedy by sa projekt prvej etapy trate
mohol začať realizovať?
- Pokiaľ ide o termín realizácie projektu,
tak do roka by mohlo byť stavebné povo-
lenie na svete. Samozrejme, ak sa nevy-
skytnú žiadne problémy. No a hneď
potom sa môže začať stavať.

Podmienkou výstavby prvej časti elek-
tričkovej trate je rekonštrukcia Staré-
ho mosta. Poznáte už rozsah opravy
mosta?
- Zatiaľ vieme, že piliere mosta sa,
našťastie, budú dať použiť, pretože ich
vylepšia injektážami. Každý nový pilier
v takej rieke ako je Dunaj by nás totiž stál
miliardu. Vieme aj to, že cestná časť
mosta je vo veľmi zlom stave a jej
demontáž bude stáť obrovské peniaze.
Naopak, železničná časť mosta je relatív-
ne dobrá, ale to potvrdí až projekt.
Okrem toho treba most zdvihnúť o 1,9
metra, pretože ide o najnižší most na tejto
rieke. No a na plavebnú šírku potrebuje-
me výnimku. Koľko to všetko bude stáť,
ako dlho potrvá príprava a čo bude s
mostom treba robiť ďalej, rozhodnú
medzinárodné tendre.

Zhováral sa Robert Lattacher



2BRATISLAVSKÉ NOVINY 33/2007

Nabádanie 
na občiansku 
poslušnosť
Ešte som nepočul, že by nabádanie na
občiansku poslušnosť a pokoj bolo v
niektorom štáte trestné, preto na ne
vyzývam, aby sme utopili moju občians-
ku nespokojnosť.
Som nepokojný a nespokojný. Sám za
seba, ale aj za tých, ktorí píšete perom či
počítačom, alebo telefonujete. Za všet-
kých, ktorých štve monopol a neporiadok
ním páchaný, zneužívanie moci a sily.
Občan poslušne mlčí. Ja vyzývam, nech
poslušne nemlčí. Sme liberálny štát a to
znamená štát pozostávajúci z jednotliv-
cov. Tak je to aj v ústave. Všetka moc
pochádza od ľudu. No to nie je ten ľud,
ktorým socdemáci ohlupujú verejnosť.
Ústavný ľud pozostáva z jednotlivcov,
lebo v demokracii sa moje práva končia
tam, kde sa začínajú práva druhého. Aj
naopak.
Preto vyzývam na väčšiu poslušnosť,
počúvajte ústavu. Nebuďte ľud, ale
ľudia. Tak to bude lepšie. Radšej indivi-
duálne žalobaby ako skupinoví barani.
Sila nie je v jednote, ale v množstve jed-
notlivcov. Aj tí, čo tu skupinovo produku-
jú bordel na kolieskach, čo nás okrádajú
na hmote a utláčajú na právach, nie sú
jeden, ale veľa krát jeden.
Počuli ste už niekedy, že by zabrala petí-
cia? Ja hej, ale už dávno. Lebo petícia je
dobrá vec. Najmä pre toho, komu je
určená. Bác s ňou na dno šuflíka a už je
vybavených tridsaťsedemtisíc dvestošty-
ridsaťdva kritických hlasov. No skúste to
inak.
Neprídu vám dva týždne noviny? Pod-
píše sa celý dom a list zanesiete na
poštu. Za trest vám neprídu noviny ešte
aj tretí a štvrtý týždeň. Keď tam však
pôjdete osobne, vy aj vy, aj vaši horní a
dolní susedia a budete klopať na dvere
s nápisom vedúci/a, zakrátko nebude
mať čas na kávu a spamätá sa. Keď
máte pocit, že vás okráda dopravný
podnik, lebo si predplatíte cestu a on
nepošle autobus? Nepíšte. Choďte tam.
A všetci. Keď vám zle zrátajú teplo,
zodvihnite sa....
Vraj nemáte čas? Kým nevyburcujete
zodpovedných, ani ho mať nebudete,
lebo okrem iného vám nefungovaním
vecí verejných kradnú aj ten. Poslúchni-
te ústavu a zodvihnite sa. Všade vo svete
to funguje. Gustav Bartovic

Rusovský park

je verejne

prístupný
RUSOVCE
Park rusovského kaštieľa je verejne
prístupný na prechádzky pre občanov
a organizácie po dohode s úradom
vlády môžu v ňom usporadúvať rôzne
spoločenské podujatia.
Vyplýva to z diskusie, ktorú sme viedli s
tlačovým odborom úradu vlády vo veci
poškodenia trávnika a niektorých ďal-
ších objektov parku v dôsledku usporia-
dania firemnej párty. „Vo verejne prí-
stupnom priestranstve musí mať Správa
zariadení Úradu vlády SR prehľad o
všetkých akciách, ktoré sa tu uskutočnia.
Využívanie tohto priestoru môže byť iba
v primeraných časových intervaloch, za
špecifických podmienok a na základe
dohodnutého zmluvného vzťahu,“ píše
sa v závere odpovede na naše otázky.
Jednou z nich bola otázka, ako možno
usporiadať spoločenské podujatie v prie-
store, ktoré je označené ako stavenisko a
tabuľa tam zakazuje vstup. 
Odpoveď z vlády ešte informáciu dopĺňa
o fakt, že časť, kde je zakázaný vstup –
kaštieľ s čeľadníkom - je neverejným
priestorom a nemôže byť voľne prístup-
ná. Tento priestor je aj ohradený plecho-
vou ohradou, ktorú v rámci párty agentú-
ra Monarch dala natrieť na bielo. V
odpovedi sa ďalej hovorí, že zákaz, ktorý
visí na bráne parku, sa parku netýka, ale
len tohto čeľadníka a samotného kaštieľa
a že preto je zákaz na tabuli platný.
Teda aj platí, aj nie. Asi preto sme nedos-
tali odpoveď na to, kto odstráni tabuľu
zakazujúcu vstup a ani to, kto, kedy a na
akom základe ju tam umiestnil. Naopak,
jedna z odpovedí zdôrazňuje tvrdenie z
úvodu tohto článku: „Uvedené dotknuté
pozemky, kde sa uskutočnila akcia, v
zmysle platného stavebného zákona sa
nepovažujú za stavenisko. Ide o plochu,
kde nedochádza k stavebnej činnosti, t. j.
nič nebráni tomu, aby sa využívala aj na
podobné akcie alebo účely.“
Z odpovedí tiež vyplýva, že prenajať
vládny majetok si môžete aj vtedy, ak
kúsok z neho zušľachtíte: „Ako úhradu
za využitie priestorov je zmluvná strana
povinná na vlastné náklady uviesť plo-
chu do pôvodného stavu a navyše vyko-
nať udržiavacie práce pre skultúrnenie
plochy v cene 179 912 Sk.“ Žiadna odpo-
veď na viackrát opakovanú otázku, aké
nájomné organizácia zaplatila za zapoži-
čanie verejného priestoru.
Zostáva len upozorniť, že na firemné
oslavy sú v Bratislave ďalšie vhodné prie-
story, jedným z nich je napríklad park
prezidentovho sídla, druhým park samot-
ného úradu vlády. Gustav Bartovic

RUSOVCE
Kaštieľ v Rusovciach, ktorý je už roky
nevyužívaný pre majetkovoprávne
spory, by podľa mnohých odborníkov i
laikov mohol slúžiť širokej verejnosti. 
Záujem o jeho ovládnutie majú už roky
politici, samospráva i súkromníci. Dlho-
ročné súdne spory o vlastníctvo kaštieľa
Lónayovcov zapríčinili, že tento pôvod-
ne neskoro renesančný skvost Rusoviec
sa ničí a jeho osud je neistý. Aj keď sa
štát v zastúpení jednotlivých vlád od
roku 1995 pasuje do úlohy jeho vlastní-
ka, na túto nehnuteľnosť si robí nároky
najmä rád svätého Benedikta.
Podľa najčerstvejších informácií z tlačo-
vého odboru úradu vlády „správa zaria-
dení Úradu vlády SR je účastníkom
dvoch súdnych konaní ohľadom majet-
kovoprávnych záležitostí kaštieľa v
Rusovciach s rádom svätého Benedikta
so sídlom v Komárne (respektíve
maďarskou benediktínskou kongregá-
ciou so sídlom v Pannonhalme v Ma-
ďarsku)“. Úrad vlády v súčasnosti posu-

dzuje možnosti spoločného postupu s
Kanceláriou prezidenta SR a Národnej
rady SR pri zrekonštruovaní a využívaní
objektu pre tieto tri inštitúcie a ich vedú-
cich predstaviteľov. Tlačový odbor dodá-
va, že všetky ďalšie kroky týkajúce sa
následného využitia kaštieľa budú pred-
metom spoločnej dohody po usporiadaní
majetkovo-právnych sporov. A kedy
budú spory uzatvorené, nevie dnes od-
hadnúť nikto. 
O kaštieľ nejaví záujem len štát, ale dlho-
dobo aj rusovská samospráva, ktorá ho
chce získať pod svoju správu. Tieto
snahy boli podľa starostu Rusoviec
Dušana Antoša neúspešné práve kvôli
súdnym sporom. Starosta si netrúfa
odhadnúť, kedy by sa mohli vlastnícke
vzťahy vyjasniť. 
Kronikár Rusoviec Jozef Mallinerits si
myslí, že v súvislosti so zmenenými pod-
mienkami a vzhľadom na medzinárodné
právo má rád benediktínov šancu v súd-
nom spore o kaštieľ uspieť. O kaštieľ je
podľa neho dosť záujemcov s rôznymi

záujmami, čo je podľa neho hlavným
problémom budúceho využitia kaštieľa.
História, počnúc Gerulatou, cez prírodu a
tradície, predurčujú Rusovce na rozvíja-
nie turizmu. 
Značná devastácia kaštieľa sa podľa J.
Mallineritsa udiala v roku 1986, keď zo
žrebčína pri kaštieli vzniklo sídlo SĽUK.
„Kaštieľ je dnes v takom stave, že potre-
buje minimálne miliardu,“ uviedol kroni-
kár Rusoviec na margo nákladov na
opravu tejto nehnuteľnosti. Ako pozití-
vum označil snahy a zámery Slovenskej
národnej galérie začiatkom 90. rokov.
Keď SNG chvíľu kaštieľ spravovala,
snažila sa napríklad umiestniť výstavy a
prezentácie rôznych umeleckých diel
práve do tohto prostredia.
J. Mallinerits vyjadril ľútosť nad tým, že v
rámci kaštieľa zaniklo aj vzácne zázemie
záhradníctva, ktoré k nemu neodmysliteľ-
ne patrilo. Takisto sa nezachovali originál-
ne historické žrebčíny, ktoré mohli byť
dnes pýchou tohto zariadenia. (rob)

FOTO - Oto Limpus

Kaštieľ v Rusovciach sa naďalej ničí,

pretože nemá právoplatného vlastníka

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

Zlaté piesky by sa mali viac využívať 

na rekreačné účely, ako je to doteraz
RUŽINOV
Okolie Zlatých pieskov by sa malo v
budúcnosti zveľadiť a vo väčšej miere
prispôsobiť rekreačným a športovým
účelom. Ráta s tým aj urbanistická
štúdia zóny Zlaté piesky, ktorej vypra-
covanie si objednalo mesto.
Napriek tomu, že Zlaté piesky sú vo vše-
obecnosti vnímané ako územie na letnú
rekreáciu pri vode, v skutočnosti rekreač-
ný areál zaberá len asi jednu osminu plo-
chy prislúchajúcej k jazeru. Podľa štúdie,
ktorú v dvoch variantoch vypracoval tím
architektov z Fakulty architektúry Slo-
venskej technickej univerzity, má areál
viaceré systémové problémy.
Patrí medzi ne sezónnosť areálu, ale aj
nevyužívanie územia na južnej strane
jazera, na podstatnej časti ktorého sú
pozostatky zaniknutého skleníkového
hospodárstva organizácie ZARES. Pro-
blémom je aj charakter výstavby severo-
západne od neho, ktorý spôsobuje
dopravné zaťaženie okolia areálu,
záhradkárska osada ako nepriechodné
územie s neregulovanou výstavbou, pre-
ťaženosť prírodného kúpaliska a živelné
využívanie ostatných častí pobrežia.

Obsiahla štúdia rieši Zlaté piesky ako
rekreačný areál nadmestského významu
určený na rekreačné a športové aktivity s
celoročným využitím. Ráta s tým, že sa
zachovajú záhradkárske aktivity v lokali-
te medzi ulicou Mokráň záhon a Stude-
nou ulicou.
Na južnej strane navrhuje rozšírenie
vodnej plochy jazera s cieľom dosiah-
nuť potrebnú dĺžku pre navrhovanú
veslársku dráhu (1000 + 100 metrov).
Dojazdový priestor by sa mohol využí-
vať na niekoľko účelov ako štadión
vodných športov (bazénové riešenie
brehu, skokanské mostíky, 100-metro-
vá plavecká dráha, vodné pólo, plávajú-
ce pódiá pre kultúrne prezentácie a
podobne).
Rozšírenie vodnej plochy sa predpokladá
aj v juhovýchodnej a západnej časti.
Ďalší rozdiel medzi súčasným a navrho-
vaným stavom je v tom, že namiesto jed-
ného prírodného kúpaliska by existovali
dve: kúpalisko - sever a kúpalisko - juh.
Štúdia ráta s tým, že v priestorovej väzbe
na areály kúpalísk dôjde k rozvoju špor-
tových a rekreačných funkcií - mali by tu
pribudnúť športové a detské ihriská,

bazény, relaxačné plochy, minigolf či
petang. Na ulici Zlaté piesky by malo
byť plážové korzo, ráta sa tiež s celkovou
revitalizáciou existujúceho rekreačného
areálu na severnom brehu jazera.
Štúdia ráta aj s novými dopravnými rie-
šeniami týkajúcimi sa tohto územia.
Patrí medzi ne zámer predĺženia trolej-
busovej trate o úsek Rádiová - Krajná -
Zlaté piesky, vybudovanie mimoúrovňo-
vej križovatky Rožňavská - Studená -
Cesta na Senec - Vajnorská, rozšírenie
Cesty na Senec v úseku od križovatky
Rožňavská - Studená po diaľnicu D61,
prepojenie komunikácií Studená - Pesto-
vateľská a Studená - Zlaté piesky či pre-
dĺženie električkovej trate v smere na
Vajnory. 
V uplynulých dňoch bola štúdia predme-
tom verejného prerokovania, ktoré ukáza-
lo, že obyvatelia, najmä záhradkári, majú
výhrady k navrhovaným dopravným rie-
šeniam na južnej strane Zlatých pieskov,
najmä proti prepojeniu Pestovateľskej a
Studenej ulice. Pripomienky k štúdii
môžu občania predkladať na magistrát-
nom oddelení územného plánu a rozvoja
mesta do 10. októbra. (juh)
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Chcú obmedziť

konzumáciu

alkoholu
STARÉ MESTO
Samospráva mestskej časti Staré
Mesto pripravuje nové všeobecne zá-
väzné nariadenie, ktorým chce obme-
dziť požívanie a predaj alkoholických
nápojov na verejnom priestranstve a
na verejne prístupných miestach v
centre mesta.
Na území Starého Mesta sa rozmáha
predaj alkoholických nápojov v stán-
koch, v prevádzkach s predajom cez
okienko na verejné priestranstvo a kon-
zumácia alkoholu, najmä vo večernom a
v nočnom čase. Osobitne vypuklý je
tento problém najmä na Predstaničnom
námestí a Námestí slobody, kde sa v
málo osvetlených zákutiach možno
bežne stretnúť s osobami pod vplyvom
alkoholu.
Pre účinnejšie zabezpečenie verejného
poriadku mestská časť hodlá doterajšie
všeobecne záväzné nariadenie nahradiť
novým, kde je presnejšie definovaný
zákaz požívania alkoholických nápojov
a ich predaja na verejných priestran-
stvách a verejne prístupných miestach,
ako sú stanice a zastávky železníc, prí-
mestskej a diaľkovej autobusovej
dopravy a mestskej hromadnej dopravy.
Navrhované všeobecne záväzné naria-
denie zakazuje na takýchto miestach
požívať alkoholické nápoje od 5. hodiny
do 3. hodiny nasledujúceho dňa. V rov-
nakom časovom intervale navrhuje aj
predaj a podávanie alkoholických nápo-
jov.
Zákaz by sa nemal vzťahovať na exterié-
rové sedenia gastronomických zariadení
s obsluhou a na organizované kultúrne
podujatia alebo príležitostné trhy s povo-
leným predajom piva  a vína. Návrh
všeobecne záväzného nariadenia by sta-
romestskí poslanci mali prerokovať 16.
októbra. (juh) 

Zámer výstavby

hotela Snežienka

ožíva
NOVÉ MESTO
Zámer spoločnosti Snowdrop postaviť
na mieste bývalej výletnej reštaurácie
Snežienka hotel po niekoľkých mesia-
coch mlčania opäť ožíva. Zdá sa, že
investor aj napriek mnohým negatív-
nym ohlasom myslí svoje plány vážne.
Svedčí o tom projekt, ktorý nedávno
mesto dalo na verejné pripomienkovanie.
Bol posúdený už aj z hľadiska vplyvov
na životné prostredie. Do zámeru môžu
občania nahliadnuť na magistráte ešte do
9. októbra tohto roka.
V prípade povolenia výstavby pôjde o
prvý nový hotel v rekreačnej zóne Želez-
nej studienky v tomto storočí. Investor
získal zatiaľ kladné hodnotenie z hľadis-
ka vplyvov činnosti na životné prostre-
die. Stavbu považuje ministerstvo život-
ného prostredia za prijateľnú a investíciu
za realizovateľnú.  
Investor uvádza, že ide o „rekonštrukciu“
čiastočne 3-podlažnej stavby nefunkčnej
reštaurácie Snežienka. Predpokladá, že s
výstavbou začne v apríli 2008 a dokončí
ju v októbri 2009. 
Poslanci mestskej časti Nové Mesto
schválili prenájom pozemkov s celkovou
plochou 1146 štvorcových metrov na 99
rokov spoločnosti Snowdrop ešte v júni
2006. Výška ročného nájomného v pro-
spech mestskej časti bola dohodnutá vo
výške 286 500 korún a predpokladané
náklady na stavbu sú 145 miliónov
korún. Verejnosti mal komplex začať slú-
žiť pôvodne na jar alebo v lete 2008.
Vybudovanie hotelových zariadení na
Železnej studienke by pravdepodobne
výrazne zasiahlo do rekreačného a oddy-
chového charakteru tejto zóny. Verejnosť
poburujú aj snahy postaviť na Železnej
studienke hotel. Negatívny postoj k
tomuto zámeru majú aj Mestské lesy
Bratislava. V Hornej Mlynskej doline nie
je napríklad vybudovaná kanalizácia a
celá nedávna rekonštrukcia Cesty mláde-
že sa robila s ohľadom na pešiu a cyklis-
tickú turistiku. (rob)

Radničkine trhy

na nádvorí

Starej radnice
STARÉ MESTO
Dejiskom tradičných predajno-pre-
zentačných trhov chránených dielní a
zariadení sociálnych služieb sa 5. a 6.
októbra stane nádvorie Starej radnice.
Budú tu Radničkine trhy, kde bude vysta-
vovať a predávať svoje výrobky viac ako
30 chránených dielní a zariadení sociál-
nych služieb zo Slovenska a z Česka.
Počas dvoch dní si záujemcovia budú
môcť pozrieť a kúpiť ručne vyrobené
diela z hliny, papiera, textilné hračky,
keramiku, drôtené ozdoby, tkané tašky a
koberce, originálne pohľadnice, ručne
maľované alebo batikované tričká, rôzne
úžitkové a umelecké predmety, ktoré
vytvorili vo svojich chránených dielňach
a zariadeniach sociálnych služieb obča-
nia so zdravotným postihnutím.
Radničkine trhy budú otvorené 5. a 6.
októbra od 9.00 do 18.00 h. (brn)

Dlažba v pešej zóne zostane problémom,

kým nebude slúžiť výhradne chodcom
STARÉ MESTO
Na dlažbu v pešej zóne samospráva
ročne minie niekoľko stotisíc korún, v
skutočnosti by však potrebovala milió-
ny, alebo - absolútny zákaz vjazdu vozi-
diel.
K takémuto záveru vedie bilancovanie
toho, čo sa darí opraviť a čo treba opraviť,
ako aj porovnanie predstáv s realitou.
„Náklady na opravu dlažby v pešej zóne
by odhadom mohli dosiahnuť do 10
miliónov korún. Ak by sa však mala pešia
zóna predláždiť tak, aby odolala aj nákla-
diakom, tak desiatky miliónov korún,“
uvádza hovorkyňa staromestskej samo-
správy Alena Kopřivová. 
Presnú výmeru dláždenej plochy si teraz
Staré Mesto sumarizuje. Dosiaľ sa to
nerobilo, hovorí sa len o počte vydlážde-
ných ulíc, pri ktorých je možno zmerať
dĺžku. Tých je okolo dvadsať, ak ste si
všimli rozsah poškodenia, potom údaj, že
v tomto roku sa opravilo 876 štvorcových
metrov dlažby, hovorí sám za seba: Dlaž-
ba je vlastne stále poškodená. Niekoľko
sto opravených štvorcových metrov
ročne, to sú len záplaty. Od začiatku roku
do konca júla sa robili opravy len na polo-
vici zo všetkých dláždených ulíc, a tu na
uliciach Zelená, Biela, Laurinská, Zámoc-
ká, Strakova, Ventúrska, Michalská, Ry-
bárska brána, Rybné námestie, Baštová a
Kapitulská. Pritom Michalská, Laurinská
a Ventúrska sú tri ulice s najviac poškode-
nou dlažbou.
Keďže na každej ulici je dlažba rozbitá,
polovica ulíc zostala tak. A to zo šesťstoti-
síc korún vyčlenených v rozpočte opravy
pohltili 452-tisíc. Druhej polovici ulíc sa
už teda veľa neujde. Najhoršie je, že ani tie
úseky dlažby, ktoré boli v záruke, samo-
správa nemohla reklamovať, lebo porušila
zmluvné podmienky tým, že do mesta pus-
tila autá. Staré Mesto sa bráni tým, že sa
stavia a rekonštruuje, takže stavbárske
vozidlá do pešej zóny pustiť musí.
Na otázku, či by nebolo vhodné striktne
stanoviť maximálny tlak na nápravu pre
vozidlá s povoleným vstupom, odpovedá
A. Kopřivová, že by to mohlo byť predme-
tom zvažovania pri novelizácii všeobecne
záväzného nariadenia o pešej zóne. Podľa
nej by bolo v súčasnosti, keďže sa v cent-
re ešte stále rekonštruuje, jediným rieše-

ním predláždiť celú zónu tak, aby tam
mohli jazdiť aj nákladné autá. A to už ide o

desiatky miliónov. Gustav Bartovic
FOTO - Oto Limpus

Staré Mesto chce spracovať územný plán

zóny Chalupkova a usmerniť jej rozvoj
STARÉ MESTO
Staromestská samospráva chce usmer-
niť budúcu zástavbu na území v okolí
Chalupkovej ulice, na ktorom niekoľ-
ko investorov pripravuje rozsiahlu
výstavbu, preto pripravuje územný
plán zóny Chalupkova.
O chystaných investičných zámeroch,
ktoré rátajú s masívnou výstavbou
výškových budov, sa vie už dlhší čas.
Preto je namieste otázka, prečo sa územ-
ný plán zóny Chalupkova nevypracoval
už skôr. „Staré Mesto už dávnejšie odpo-
rúčalo hlavnému mestu, aby ju dalo
vypracovať, vzhľadom na to, že táto
lokalita sa rozprestiera na území dvoch
mestských častí – Starého Mesta a Ruži-
nova,“ povedala nám hovorkyňa staro-
mestského miestneho úradu Alena
Kopřivová. „Bolo by preto logické, keby
sa na to podujalo hlavné mesto. Keďže sa
tak neudialo, Staré Mesto už začalo
konanie o vyhlásení stavebnej uzávery v
tejto zóne - do času, kým nebude hotový
územný plán zóny. Prípravné práce na

jeho vypracovaní sa už začali. Trocha nás
v tomto smere posunuli investori, ktorí sa
o toto územie zaujímajú, už si dali vypra-
covať dve urbanistické štúdie (keby to
nespravili oni, urobili by sme to teraz
my). Tieto štúdie nie sú však kompatibil-
né. Cieľom územného plánu zóny bude
zladiť ich a zohľadniť pritom verejný
záujem.“ 
Prípravné práce na vypracovaní územné-
ho plánu zóny sa už začali. Pri optimistic-
kom variante by miestne zastupiteľstvo
mohlo prerokovať zadanie územného
plánu zóny do konca tohto roka. V takom
prípade by mohol byť samotný územný
plán zóny hotový do apríla 2008. Podľa
A. Kopřivovej je tu však jeden problém –
mestská časť bude musieť iniciovať
zmenu v len nedávno schválenom územ-
nom pláne mesta Bratislava, keďže
územný plán zóny nemôže byť v rozpore
s územným plánom mesta. 
V aktuálnom územnom pláne mesta Bra-
tislava, ktorý platí len od 1. septembra
tohto roka, je územie medzi novým SND

na Pribinovej ulici a Autobusovou stani-
cou Mlynské nivy definované ako prie-
myselná zóna. „Je to číry nezmysel,“
konštatoval v tejto súvislosti staromest-
ský starosta Andrej Petrek. „Preto do
konca septembra dáme podnet na aktuali-
záciu územného plánu hlavného mesta.
Do konca tohto roka by mohla byť prero-
kovaná v mestskom zastupiteľstve.“
Podľa A. Petreka bude rokovanie o územ-
nom pláne zóny Chalupkova – Landere-
rova náročné, keďže je v ňom nevyhnut-
né zladiť požiadavky investorských sku-
pín s požiadavkami verejného záujmu. Z
novej územno-plánovacej dokumentácie
totiž pre investorov vyplynú isté obme-
dzenia. Dotknú sa predovšetkým dyna-
mickej dopravy, teda priepustnosti komu-
nikácií. 
Podľa predstáv mestskej časti by v
tomto dokumente malo byť definované a
regulované najmä trasovanie komuniká-
cií, inžinierske siete, ale aj požiadavky
na ochranu prírody a historických
pamiatok. (juh)

BB FAKTORING SK, s.r.o.

PÔŽIČKY do 24 hodín
�hotovostné
�bezúčelové
�bez ručiteľov
� 0910 915 190

� najnižší úrok pre všetkých
� bez potvrdení o príjme
� dôchodcom bez obmedzenia veku

VYPLATÍME ZA VÁS
VAŠE DLHY A EXEKÚCIE
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Doprava pri

Malom Dunaji

je neúnosná
LIST ČITATEĽA
Nedá mi nevyjadriť sa k dopravnej
situácii v mestskej časti Vrakuňa,
ktorá je v ranných hodinách vyslovene
neúnosná.
Križovatka Podunajskej, Ráztočnej a
Dvojkrížnej pred mostom cez Malý
Dunaj, je v ranných hodinách perma-
nentne upchatá. Predsa nie je normálne,
aby vozidlo, ktoré prichádza ku križovat-
ke po hlavnej ceste (po Podunajskej)
čakalo v zápche pred križovatkou 15
minút!!! A to čakanie je spôsobené len
solidaritou vodičov na Podunajskej, ktorí
na križovatke púšťajú autá z Dvojkrížnej
a Ráztočnej, pretože inak by nemali
vôbec šancu dostať sa do mesta.
Existujú tri riešenia. Najjednoduchšie je
postaviť na križovatku od 7.15 do 8.30 h
policajta, ktorý by spravodlivo púšťal
vozidlá z jednotlivých smerov. Ďalšie
riešenie by bolo postaviť tam svetelnú
signalizáciu, ktorá by fungovala iba v
rannej a popoludňajšej špičke. Avšak ako
trvalé riešenie na tomto mieste (vzhľa-
dom na pokračujúcu výstavbu na Ráz-
točnej ulici) vidím jedine vybudovanie
kruhového objazdu - miesta je tam dosť.

Ladislav Čižmár, Vrakuňa

Ani chodci

nie sú bez viny
LIST ČITATEĽA
Som každodenný vodič a rešpektujem
chodcov na priechodoch pre chodcov.
Čo ma však vie dosť nasrdiť, sú chod-
ci prechádzajúci cez rušné cesty pár
metrov od priechodov, aby náhodou
nemuseli urobiť o desať krokov viac.
Je to pravidlom napríklad na Vrakunskej
ulici, na zastávke Komárovská smerom
na Dolné hony. Chodci pravidelne hneď
po vystúpení z trolejbusu alebo autobusu
prechádzajú nebezpečne cez cestu, a to je
priechod na začiatku zastávky. Vrcholom
je, keď tak robia matky s kočíkmi - abso-
lútna nezodpovednosť a hazard.
Nedávno bol do užívania odovzdaný
priechod pre chodcov so svetelnou signa-
lizáciou na Gagarinovej ulici pri Ružinov-
skom cintoríne. Bolo to potrebné, lebo
prejsť tam cez cestu v špičke bol problém.
Čo som však zažil nedávno - autá mali
zelenú, za priechodom zastal na zastávke
trolejbus, z ktorého vystúpil starší pán s
dvoma barlami (!) a ihneď sa pustil do kri-
žovania cesty pár metrov od priechodu.
Ešte sa máme čo učiť, aby sme boli ohľa-
duplnejší ku chodcom na priechodoch,
ale aj chodci by sa mali zamyslieť nad
sebou a neprekvapovať vodičov na mies-
tach, kde by nemali čo hľadať.

Pavol Pirohár, Dolné Hony

Majú mať psy

prednosť

pred deťmi?
LIST ČITATEĽA
Aj vy si myslíte, že deti sú viac ako
psy? Ja si to teda myslím, a to som
bola 14 rokov majiteľkou psa.
Som na materskej dovolenke a môžem
povedať, že pri deťoch som zmenila
pohľad na svet. Už i ja mám vďaka
mojím deťom ružové okuliare. Veľa vecí
chcem vidieť inak ako ostatní a myslím
si, že je to dobre.
Bývame na Blagoevovej ulici, pred
domom máme veľkú trávnatú plochu,
zopár stromov a lavičku. Napriek tomu sa
moje deti nemôžu hrať na tráve. Je to
čudné, no keď vyjdeme z brány, moje
slová sú „pozor na autá a nechoďte na
trávu!” Autá väčšinou vychádzajú na
chodník len ak je to nevyhnutné a nie je
ich tak veľa. Čo ma však trápi, sú psíčka-
ri a ich prístup. Nielenže psy pobehujú
voľne a deti sa ich boja, ale ani ich nezau-
jíma, kam ich miláčikovia špinia. Na to sa
zvyknúť nedá. Psie exkrementy sú všade,
nielen na tráve, ale aj na chodníku.
Nedávno jedna mamička na materskej,
bývajúca v susednom dome, napísala na
ceduľu: „Naše deti sa tu chcú hrať“ a osa-
dila ju na trávnik. Majitelia psov si pokoj-
ne venčili svojich miláčikov na spomína-
nom trávniku. Len v našom vchode dva-
násťposchodového domu býva jedenásť
detí, ktoré by chceli vybehnúť na trávu
tak, ako kedysi ich rodičia či starí rodičia.
Chceli by len tak sedieť na tráve a sledo-
vať život okolo, behať za loptou, púšťať
šarkana, alebo odfúknuť odkvitnutú pú-
pavu. Nedá sa, lebo psy majú prednosť!
Chcela by som zmeniť zmýšľanie niekto-
rých ľudí, čo sa nám smejú do tváre a
nechávajú psie exkrementy tam, kde sa
ich miláčikovia vyšpinia.
Ako by to asi vyzeralo, keby moje deti
miesto toalety či plienky použili verejné
priestranstvo? Skúsme nebyť ľahostajní
a upozorňujme majiteľov psov, aby upra-
tali „neporiadok“ po svojich miláčikoch.
Aby sa naše deti mali kde hrať, nech
trávniky a chodníky slúžia v prvom rade
ľuďom, potom zvieratám.

Zuzana Mocsiová, Petržalka

Kus Japonska v Podunajských Biskupiciach
Keď pred stáročiami začali japonskí
kuchári servírovať panovníkom kúsky
surových rýb určite netušili, že ich gur-
mánsky vynález sa o mnoho rokov
neskôr stane jedným z najobľúbenej-
ších pokrmov na celom svete. O rastú-
cej popularite japonského sushi sme sa
boli presvedčiť v OSAKA SUSHI
BARE v Podunajských Biskupiciach.
Nech nikoho neodradí, že sushi bar je
situovaný na jednom z typicky bratislav-
ských sídlisk. Urobil by veľkú chybu. Po
vstupe do reštaurácie v parteri jednej z
novostavieb na Kazanskej ulici sa vám
otvorí celkom iný svet. Takmer bez pre-
háňania by sa dalo povedať, kus Japons-
ka. K dokonalosti štýlového interiéru
chýbajú už len úslužné a mlčanlivé gejše.
V plnej miere ich však nahrádza vyškole-
ný profesionálny personál ale predovšet-
kým komunikatívny majiteľ, ktorý sa pri-
staví pri každom hosťovi a ochotne, ale
nevtieravo, poradí, čo z tunajších delika-
tes by mal ochutnať. Diplomaticky vás aj
upozorní, že v tomto sushi bare sa dá jesť
len bambusovými paličkami, príbor jed-
noducho nemajú.
Ten, kto paličkami ešte nikdy nejedol,
alebo si na ne jednoducho netrúfa, má dve
možnosti. Buď sa pod dozorom majiteľa
za pár sekúnd naučí ten správny úchyt,
alebo mu prinesú špeciálne upravené
paličky, ktoré mu ten pinzetový stisk
vytvoria samé. Tá tretia možnosť, že by
ste odišli hladní, tu rozhodne nehrozí.
A už sme pri tom najdôležitejšom - pri
tunajšej, lepšie povedané - japonskej -
kuchyni. Na jedálnom lístku sú okrem

sushi aj ďalšie typicky japonské pokrmy
- polievky, šaláty, rezance, mäso, ryby...
Ešte predtým, než začneme vyratúvaním
toho, čo všetko sme ochutnali, povedzme
si, čo o sushi píšu v tunajšom jedálnom
lístku. To najdôležitejšie, čo treba vedieť
je, že existujú tri základné druhy sushi.
Prvým je Sashimi, čo sú vlastne kúsky
surovej ryby nakrájanej do rôznych
foriem. Druhým je Nigiri sushi, teda
vybraný druh surovej ryby alebo morskej
potvorky položený na špeciálnej ryži
upravenej do valcového tvaru. Namiesto
ryby môže byť na ryžovej rolke polože-
ný aj kúsok avokáda alebo japonskej
omelety. Tretím druhom je Maki sushi.
Je to kombinácia surovej morskej ryby s
ryžou zabalenej do sušenej morskej riasy.
Všetky tri druhy sushi sa namáčajú do
sójovej omáčky s trochou wasabi (ostrá
zelená chrenová pasta). Prílohou sú plát-
ky bielej reďkovky a marinovaného
zázvoru, ktoré sa rovnako namáčajú do
sójovej omáčky.
My sme na začiatok ochutnali predjedlo
Tuna Starter - kúsky grilovaného tuniaka
na zelenine s citrusovým sósom ponzu
(290 Sk). Potom polievky: Miso soup -
polievku zo sójových bôbov s tofu, mors-
kou riasou, hubami a jarnou cibuľkou (90
Sk), O-suimono, čo je rybací vývar s
kúskami morských rýb a riasou wakame
(90 Sk), delikátnu polievka s piatimi
druhmi rýb Yose nabe (320 Sk) a pikant-
nú Tom-Yum so sklenenými rezancami a

tigrími krevetami (230 Sk). Zo sushi sme
si vybrali Ume set (6 maki a 3 nigiri za
490 Sk), Sushi sashimi set (5 nigiri, 6 ma-
ki, 12 sashimi za 890 Sk) a nigiri Tobiko-
flying fish roe - zelený kaviár z lietajúcich
rýb marinovaný vo wasabi (160 Sk).
Neodolali sme ani ponuke japonských
rezancov Yaki Soba-Udon, čo sú na pan-
vici orestované plátky sépie, bravčového
mäsa a zeleniny s rezancami a rezance
Soba-Udon preliate tonkatsu omáčkou a
posypané sušenými tuniakovými chipsa-
mi (340 Sk). Z rýb sme ochutnali Una-ju,
grilovaný filet úhora v unagi sóse serví-
rovaný v kazete z lešteného dreva (740
Sk) a Sake teriyaki, grilovaný filet z loso-
sa v špeciálnej teriyaki omáčke s kúska-
mi zeleniny v tempura cestíčku (390 Sk).
Tempura je špeciálne cestíčko, v ktorom
sú obaľované rôzne kúsky morských rýb
a zeleniny. Ochutnali sme aj Mori-
awase-seafood and vegetables, 15
kúskov morských plodov a zeleniny pri-
pravených týmto spôsobom (590 Sk).
Miesto nám zostalo aj na dezert Matcha
ice cream, domácu zmrzlinu zo zeleného
čaju (120 Sk) a japonské ryžové koláčiky
Mochi plnené sladkou náplňou (90 Sk).
Kvalitu surovín a majstrovstvo kuchára
netreba komentovať, všetko bolo famóz-
ne. Rovnako ako celá reštaurácia. Inte-
riér, obsluha aj jedlo sú v Osaka sushi
bare v dokonalej harmónii.
Naše hodnotenie:�����

Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si platila redakcia sama.

Základom úspechu je pokladničný blok
Potravinári nás stále presviedčajú, že
na Slovensku sú potraviny oproti kra-
jinám  pôvodnej pätnástky Európskej
únie lacné. Keďže som takmer tri roky
bola v Bruseli „varená - pečená“, viem,
že majú pravdu. Ibaže príjmy a
dôchodky v oných krajinách sú tiež
onakvejšie.
Spovedala som veľa „eurodôchodcov.“
Jedným hlasom tvrdili, že pod 600 euro
mesačne sa nedá vyžiť. Nuž, priemerný
dôchodok u nás je - ak sa nemýlim - tak
okolo 7000 korún, čiže horko - ťažko
necelých 250 eur. Optimistické tvrdenia
niektorých politikov, že ceny u nás musia
byť primerané našim príjmom, sa mi
zdajú silne nepravdepodobné.
Takmer celý produktívny život som sa
pohybovala v oblasti potravín. Aj keď
viem, že mlieko za socíka sa „vyrábalo“
za päť korún a predávalo za dve koruny,
bolo jasné, že v nových trhových pod-
mienkach to nebude možné. Ani v najhor-
ších snoch som nepredpokladala, že za
jeden liter zaplatíme do 30 korún a ešte
stále sa bude cena zvyšovať. No čo už -
ak si chceme dopriať mlieko – musíme
zaplatiť požadovanú cenu. Horšie je, že

na cenu mlieka sú prirodzene nadviazané
ceny mliečnych výrobkov a predovšet-
kým syrov.
V praxi to znamená, že zaručene klesne
odbyt týchto výrobkov. A preto mám
obavy, či sa náš obchod dokáže novej
situácii prispôsobiť. Pýtate sa v čom?
Nuž v zníženej objednávke mlieka a
mliečnych výrobkov. Ak to nedokáže,
môžu stať dve veci: 1. objednajú málo,
čím vznikne zdanlivý nedostatok, ktorý si
mylne vysvetlia vo svoj prospech a pod-
net na zvýšenie ceny. 2. objednajú množ-
stvá ako doteraz, tovar sa im do doby spo-
treby neminie a zasa budú snahy „fixľo-
vať“ dátumy: prelepovať alebo „náho-
dou“ rozmazávať a podobne. Na oba spô-
soby doplatí, prirodzene, spotrebiteľ.
A preto moja rada: zbavte sa prílišnej
dôvery a pohodlnosti. Vo vlastnom záuj-
me venujte zvýšenú pozornosť dátumom
spotreby. Ak ho na výrobku neviete dešif-
rovať, žiadajte o informáciu predajcu. V
prípade, že napriek zvýšenej opatrnosti
vykazuje výrobok znaky znehodnotenia

(napr. pleseň v kelímku, nakyslé mlieko)
dajte si námahu a reklamujte v obchode,
kde ste si výrobok kúpili. Máte predsa
právo dostať za svoje poctivo zarobené
peniaze bezchybný tovar.
No pozor! „Vstupenkou“ do reklamač-
ného procesu je pokladničný blok. Jedi-
ne po jeho preukázaní v obchode budete
úspešní. Nenechajte teda blok bez po-
všimnutia ležať na pulte alebo v košíku
ale si ho uschovajte až do chvíle, keď si
budete istí kvalitou zakúpených mlieč-
nych výrobkov. Lehota spotreby pri
týchto výrobkoch je spravidla 48 hodín,
pri trvanlivejších do lehoty uvedenej na
výrobku. 
Verte, aj ja patrím k tým, ktorí bločky
neradi skladujú. No zaumienila som si
svoj zlozvyk odstrániť vo chvíľke, keď
som v kelímku kyslej smotany našla
krásnu šedú, chlpatú pleseň vo veľkosti
nechta. Mojim psom síce smotana chuti-
la – ale mne sa to vzhľadom na cenu prí-
liš nepáčilo. Na papieri je zákonov na
ochranu spotrebiteľov dosť. Pretože v
praxi je to už slabšie, radím: spotrebiteľ,
chráň sa sám!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Spotreba paliva v kombinovanom cykle: 5,7 – 9,3 l/100km, emisie CO2: 151 – 222 g/km.
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Ľudia bojujú

za záchranu

parčíka naďalej
STARÉ MESTO
O osude parčíka na Belopotockého
ulici, na ktorom má vyrásť polyfunk-
čný objekt Apartmán Park sa stále
nerozhodlo, obyvatelia okolitých ulíc
bojujú za jeho zachovanie.
Staromestský stavebný úrad vydal 17.
júla tohto roka pre stavebníka, ktorým je
spoločnosť ZIPP Bratislava, rozhodnutie
o umiestení stavby. Proti tomuto rozhod-
nutiu podalo odvolanie niekoľko ochra-
nárskych organizácií. Okrem Občianskej
iniciatíva za zachovanie životného pro-
stredia v Starom Meste sa proti rozhod-
nutiu odvolalo aj Bratislavské regionálne
ochranárske združenie a Mestský výbor
Slovenského zväzu ochrancov prírody a
krajiny. Staromestský stavebný úrad
postúpil odvolanie na Krajský stavebný
úrad Bratislava, ten podľa našich zistení
dosiaľ vo veci nerozhodol.
Pozemok patrí spoločnosti ZIPP Bratisla-
va, ktorá chce na ňom postaviť polyfunk-
čný objekt Apartmán Park s bytmi a prena-
jímateľnými apartmánmi. Nový územný
plán síce v lokalite, kde leží parčík, ráta s
verejnou zeleňou, podľa starého územné-
ho plánu, ktorý platil v čase vydania územ-
ného rozhodnutia, je pozemok súčasťou
plochy určenej na občiansku vybavenosť a
nie pre funkciu verejná zeleň. 
Mesto v snahe zachovať v tejto lokalite
zeleň navrhlo spoločnosti ZIPP Bratisla-
va, že pozemok odkúpi a v septembri
minulého roku poslanci mestského zastu-
piteľstva prijali uznesenie, v ktorom
schválili sumu sedem miliónov korún.
Spoločnosť ZIPP Bratislava ponúkla
mestu predaj pozemku za 70 miliónov, v
marci tohto roka sa na mestskom zastupi-
teľstve objavil návrh na odkúpenie
pozemku za túto sumu. Poslanci nako-
niec ponuku sumy, ktorú je mesto ochot-
né za pozemok zaplatiť, zdvihli na 20
miliónov. Takúto sumu však spoločnosť
ZIPP Bratislava nemohla akceptovať,
pretože poľa našich informácií zaplatila
za inkriminované pozemky až 50 milió-
nov korún.
Parčík na Belopotockého sa pokúšala
zachrániť samospráva Starého Mesta aj
mesta Bratislava, ktoré viedli so spoloč-
nosťou ZIPP Bratislava rokovania, tie
však neviedli k výsledku. (juh)

Megaprojekt Twin City je o krok ďalej, 

štúdiu schválili s mnohými podmienkami
RUŽINOV
Megaprojekt Twin City je o krok
ďalej, ružinovskí poslanci v utorok
25. septembra schválili urbanistickú
štúdiu dostavby územia autobusovej
stanice a prestavby areálu Kablo na
Mlynských Nivách.
Mestská časť Ružinov v rámci preroko-
vania štúdie zorganizovala dovedna tri
verejné zhromaždenia občanov, ktorých
zásadné podmienky projektant zapraco-
val do situačného výkresu. Ružinovskí
poslanci sa zaoberali už upravenou ver-
ziou štúdie, pričom odsúhlasili vypraco-
vanie stanoviska mestskej časti k nej v
zmysle viacerých pripomienok.
Mestská časť žiada podrobne dokumen-
tovať vyvolané zmeny v riešení dopravy
a ich dosah na funkčnosť dopravných
systémov a životné prostredie v tejto
časti Ružinova. Vzhľadom na to, že v
navrhovaných objektoch komplexu
Twin City má parkovať asi 10-tisíc vozi-
diel, čo spôsobí preťaženie križovatiek
Karadžičova – Mlynské nivy a Košická
– Mlynské nivy, mestská časť žiada zvý-
šiť priepustnosť týchto križovatiek halo-
vými podchodmi pre chodcov, prípadne
ich mimoúrovňovým riešením.

Presnosť dopravno-inžinierskych vý-
počtov má zabezpečiť nový sedemdňo-
vý prieskum v križovatkách Karadžičo-
va – Mlynské nivy, Košická – Mlynské
nivy, Košická – Prístavná a Dostojev-
ského rad – Landererova. Do výpočtu
priepustnosti križovatiek má byť zahrnu-
tý aj vplyv ďalších pripravovaných sta-
vieb v okolí Šafárikovho námestia, Lan-
dererovej ulice a Košickej ulice. 
Mestská časť tiež žiada, aby bola vypra-
covaná samostatná štúdia dosahov
dopravy z komunikácie Mlynské nivy na
obchádzkovú trasu vo všetkých etapách
výstavby. Ďalšia samostatná štúdia má
riešiť prevádzkovanie autobusovej stani-
ce počas jej prestavby vrátane odstavo-
vania autobusov medzi jazdami –
poslanci do uznesenia zapracovali aj
návrh, aby boli vytvorené odstavné plo-
chy pre autobusy pod Prístavným mos-
tom. 
Ďalšie podmienky sa týkajú riešenia
majetkovoprávnych vzťahov a presného
stanovenia podielu zelene na riešenom
území. Vzhľadom na pripomienky obča-
nov si mestská časť stanovila podmien-
ku, že Páričkova ulica bude riešená ako
pešia zóna s vylúčením trolejbusovej

dopravy a vjazd a výjazd z podzemnej
garáže, ktorý mal byť pôvodne situova-
ný na Páričkovej ulici, bude presunutý
do kruhovej križovatky pri budove
VÚB. Investor musí tiež na svojich
pozemkoch vytvoriť dva parky – jeden v
dotyku s Páričkovou ulicou, druhý v
dotyku s pozemkom spoločnosti Maria-
num. Do urbanistickej štúdie sa má tiež
zapracovať návrh generálnej rekonštruk-
cie kanalizácie na Páričkovej ulici.
Ďalšou podmienkou je, že sa nesmie
zvyšovať dopravné zaťaženie sídliska
500 bytov. Mestská časť žiada, aby
investor vyčlenil v podzemných gará-
žach komplexu Twin City 2000 parko-
vacích miest pre obyvateľov sídliska
500 bytov a revitalizoval územie sídlis-
ka formou obnovy zelene, chodníkov a
vnútroblokov. Revitalizovaný má byť
areál Základnej školy Kulíškova.
Do uznesenia sa dostala aj požiadavka
na výmenu okien bytových domov na
Páričkovej po Svätoplukovu ulicu a
požiadavka časovo obmedziť stavebné
práce počas voľných dní. Miestne zastu-
piteľstvo schválilo uznesenie jednomy-
seľne, hlasovali zaň všetci prítomní
poslanci. (juh)

Investor Petržalka City chce diskutovať
PETRŽALKA
Petržalskí poslanci na miestnom
zastupiteľstva 25. septembra zobrali
na vedomie urbanistickú štúdiu Petr-
žalka City. Schválili aj stanovisko
mestskej časti k tomuto projektu. 
V rámci štúdie projektu Petržalka City
chce investor na ploche 27 hektárov v
lokalite ohraničenej Rusovskou cestou,
Romanovou, Hálovou a Gessayovou uli-
cou a korytom Chorvátskeho ramena
postaviť do roku 2013 multifunkčné cen-
trum za 400 miliónov eur.
Miestni poslanci tlmočili v diskusii svoje
názory, ale aj názory obyvateľov z okoli-
tých domov. Týkali sa väčšinou požiada-
viek na zníženie výšky vežiakov, riešenia
dopravy a výstavby komunikácií, začle-
nenia zelene do zastavaného územia,
resp. zväčšenia odstupu nových budov
od už zastavaného územia. 
Poslanec František Šebej (OKS) naprí-
klad pripomenul, že územie v okolí

Chorvátskeho ramena je natoľko unikát-
ne a cenné, že necitlivé zastavanie tohto
priestoru by bolo katastrofou. Podľa
poslankyne Ivety Plšekovej (SDKÚ-DS)
sa mnohým páči práve vízia centrálneho
parku. Súčasní starší architekti projektu-
jú v Bratislave stavby plné skla, betónu a
nezaujíma ich názor občanov, ktorí v
okolí takých stavieb bývajú, myslí si I.
Plšeková. 
Starosta Petržalky Milan Ftáčnik pripo-
menul, že pozemok, na ktorom sa má sta-
vať, prenajalo mesto investorovi na 50
rokov. Pre investora nie sú pripomienky
mestskej časti záväzné, no má vraj
záujem počúvať všetky argumenty. Petr-
žalská samospráva chce vytvoriť do
budúcnosti územné plány zón, ktoré by
mali záväzný charakter a bližšie by defi-
novali podmienky činnosti v konkrétnej
lokalite. V prípade výstavby Petržalka
City starosta predpokladá, že ešte pred
povoľovacím konaním stihnú poslanci

prijať aspoň územný plán zóny v okolí
Chorvátskeho ramena. 
Zástupca investora - spoločnosti Petržal-
ka City Štefan Koluš informoval poslan-
cov o snahe vytvoriť projekt prijateľný
pre najširšie spektrum obyvateľov. Pri-
pomenul, že jeho silnou stránkou je
zeleň. Zámer ráta s revitalizáciou bioko-
ridoru Chorvátskeho ramena a nový
mestský park by mal byť v anglickom
štýle. Zástupca investora zdôraznil, že
výškové budovy nemajú byť kocky, ale
zaujímavé dominantné budovy, ktoré by
boli aj symbolom Bratislavy. Samozrej-
mosťou je podľa neho vybudovanie
športových, relaxačných a kultúrnych
objektov vrátane verejnej plavárne či
cyklistických a korčuliarskych dráh. 
V súčasnosti sa pripravujú podklady na
územné rozhodnutie pre prvú etapu
výstavby. Jej začiatok je plánovaný na
polovicu roka 2008, ukončenie sa pred-
pokladá v roku 2010. (rob)

Samospráva

nechce

Vista Tower 
PETRŽALKA
Petržalskí poslanci nesúhlasia s preda-
jom pozemkov na Šrobárovom námes-
tí, na ktorých má vyrásť objekt Vista
Tower. V uznesení odmietli predaj
pozemkov nielen rovnomennej spoloč-
nosti, ale aj inému záujemcovi. 
Uznesenie petržalských poslancov nasle-
dovalo po predchádzajúcom stretnutí
obyvateľov z okolia Šrobárovho námes-
tia, ktorí s výstavbou polyfunkčného
objektu Vista Tower nesúhlasia a namies-
to výstavby navrhujú zriadenie parku.
Proti výstavbe existuje aj petícia. 
Podľa starostu Petržalky Milana Ftáčni-
ka poslanci nediskutovali o návrhu na
predaj, pretože ten musela samospráva z
rokovania stiahnuť kvôli absencii stano-
viska hlavného mesta a znaleckého
posudku. V prípade uznesenia, v ktorom
miestne zastupiteľstvo nesúhlasí s preda-
jom pozemkov, ide podľa starostu v tejto
chvíli skôr o politické stanovisko. To
naznačuje, že investícia vzbudzuje skôr
negatívne pocity u miestnych poslancov.
Tí by sa mali podľa M. Ftáčnika k disku-
sii vrátiť na októbrovom zastupiteľstve. 
Investor sa môže v súčasnosti preukázať
vzťahom k pozemku - má 5-ročnú
nájomnú zmluvu s mestskou časťou.
Ďalej má územné rozhodnutie, ktoré je
však na odvolacom konaní na krajskom
stavebnom úrade. Na odvolacom konaní
je aj vylúčenie občanov ako účastníkov
konania v zmysle zákona. Investor má aj
kladné záväzné stanovisko mesta. 
„To, že poslanci prijali uznesenie, nezna-
mená, že sa nebude stavať,“ konštatoval
M. Ftáčnik. Teraz sa podľa starostu jed-
noznačné nie výstavbe zo strany miest-
nych poslancov povedať nedá. Dodal, že
celý proces sa začal v minulom voleb-
nom období a vtedajšie rozhodnutia sa už
nedajú zvrátiť. 
Mestská časť vydala v roku 2005 kladné
stanovisko, na základe ktorého uzatvori-
la súkromná spoločnosť v roku 2006
päťročnú nájomnú zmluvu. Pozemky sú
v správe Petržalky, ale ich vlastníkom je
hlavné mesto. 
Vista Tower má byť apartmánový hotel,
byty, obchody a v podzemí garáže. Veža
sa má stať orientačným bodom v tejto
časti Petržalky. (rob)



BRATISLAVSKÉ NOVINY 33/2007 8

OOddvvoozz  nnaaddrroozzmmeerrnnýýcchh  ooddppaaddoovv  aa  ddrroobbnnééhhoo  ssttaavveebbnnééhhoo
ooddppaadduu  ssii  hhľľaaddáá  nnoovvúú  ttvváárr..  NNaa  pprreecchhooddnnéé  oobbddoobbiiee  bbuuddúú
ppoottrreebbyy  oobbyyvvaatteeľľoovv  vv  ttoommttoo  ssmmeerree  vvyykkrrýývvaaťť  vveeľľkkookkaappaacciittnnéé
kkoonnttaajjnneerryy..
V deviatich mestských častiach rieši tento problém samo-
správa individuálne, v ôsmich sa budú podieľať až do
konca roka na odvoze oboch kategórií odpadu aj kontaj-
nery spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Nie
všade pridelili taký počet, aký samospráva pokladá za
dostatočný - v tom prípade však doplní kapacity vlastnými
silami. Prinášame informácie o tom, kde a kedy budú pri-
stavené veľkokapacitné kontajnery v tých mestských čas-
tiach, kde na odvoze týchto odpadov participuje aj OLO.

STARÉ MESTO
OKTÓBER
3. 10. - Za sokolovňou, Krčméryho, Záhradnícka - Krížna -
vnútroblok
10. 10. - Lesná, Žižkova 28, Poľná 
17. 10. - Vlčkova - Dohnalova, Chorvátska, Kollárovo
námestie
24.10. - Na Slavíne, Medená - Kúpeľná, Beskydská
31.10. - Bradlianska, Beblavého, Martinengova
NOVEMBER
7. 11. - Radlinského 51, K Železnej studienke, Palisády 14
14. 11. - Čajkovského 2, Hrebendova 16, Žižkova - Strmá
cesta
21. 11. - Palackého, Myjavská - Broskyňová, Kuzmányho
28. 11. - Šancova - Kýčerského, Hlboká - Laučekova, Slávi-
čie - Korabinského
DECEMBER
5. 12. - Medzierka, Drotárska - Prvosienková, Záhorácka
12. 12. - Blumentálska 16, Hroboňova - Bohúňova,
Záhrebská - Tabaková - vnútroblok
19. 12. - Drotárska - Srnčia, Sokolská, Lovinského - Dubová
26. 12. - Povraznícka - Björnsonova - vnútroblok, Slávičie -
Svetlá, Haydnova - Rubinsteinova
Okrem toho v Starom Meste pripravujú vlastné kontajnery pre
jesenné upratovanie, ktoré bude v dvoch etapách, od 8. do
10. a od 15. do 17. októbra. V jeho rámci samospráva roz-
miestni rovnomerne po celej mestskej časti vlastné kontajnery
vždy v pondelok a odvezie ich v stredu.

NOVÉ MESTO
V tejto mestskej časti vyčlenili pre kontajnery pridelené z
OLO v areáloch EKO-podniku VPS. Na Račianskej ulici 28
(divízia údržby zelene) jeden kontajner a na Zátiší (divízia
dopravy) 2 kontajnery. Pre občanov budú prístupné každý
týždeň od štvrtka do nedele v týchto dňoch: 
OKTÓBER
4., 11., 18. a 25. 10.
NOVEMBER
1., 15., 22. a 29. 11.
DECEMBER
6., 13., 20. a 27. 12.

PETRŽALKA
OKTÓBER
8. 10. - Černyševského 29 (parkovisko), Černyševského 11
(komunikácia), Pifflova 4 - 6 (chodník medzi blokmi domov),
Hálova 13 - 15 (parkovisko), Hálova 8 (chodník), Belinského
10 (parkovisko)
10. 10. - Belinského 22 (parkovisko), Ševčenkova 15 (parko-
visko), Ševčenkova 6 (parkovisko), Ševčenkova 7 (parkovisko)
15. 10. - Fedinova 16 - 18 (parkovisko), Švabinského 16
(parkovisko), Švabinského 5 (parkovisko), Švabinského 2,
Ševčenkova 33 (vnútrobloková komunikácia), Andrusovova
10 (parkovisko)
17. 10. - Jiráskova 6 - 10 (parkovisko), Tupolevova 1 - 7
(parkovisko), Iľjušinova 10 (komunikácia)
22. 10. - Holíčska 9 (chodník), Holíčska 36 (chodník),
Brančská 1 (chodník), Smolenická 8 (chodník, parkovisko),
Šintavská 8 (parkovisko)
24. 10. - Strečnianska 5 (parkovisko), Strečnianska 14 (chod-
ník), Budatínska 7 (chodník)
29. 10. - Budatínska 19 (chodník), Budatínska 53 (chodník),
Budatínska 77 (parkovisko), Znievska 7 (parkovisko), Znievska
19 (pod terasu ku kontajnerom, chodník), Znievska 30 (par-
kovisko alebo chodník)
31. 10. - Lietavská 9 (parkovisko), Lietavská 7 (chodník),
Beňadická 7 (parkovisko)
NOVEMBER
5. 11. - Beňadická 10 (parkovisko alebo chodník), Beňadická
19 (parkovisko), Beňadická 36 (parkovisko), Vyšehradská 11
(parkovisko), Vyšehradská 25 (parkovisko alebo chodník),
Vígľašská3 (parkovisko)
7. 11. - Vígľašská 12 (chodník alebo parkovisko), Vígľašská
15 (chodník), Šášovská 8 (chodník alebo parkovisko)
12. 11. - Starohradská 10 (parkovisko), Tematínska 2 - 4
(chodník) Topoľčianska 14 (komunikácia), Jasovská 1 - 3
(chodník), Jasovská 6 (chodník pred vchodom), Jasovská 27
(parkovisko)
14. 11. - Jasovská 43 (parkovisko), Jasovská 51 (chodník
alebo parkovisko), Krásnohorská 9 (parkovisko)
19. 11. - Krásnohorská 12 (parkovisko), Krásnohorská 22
(parkovisko), Turnianska 7 (parkovisko alebo chodník), Ľubov-

nianska 3 (chodník), Ľubovnianska 10 (chodník), Žehrianska
10 (parkovisko)
21. 11. - Bzovícka 4 (chodník), Bzovícka 18 (chodník), Bzo-
vícka 26 (chodník)
26. 11. - Romanova 5 (parkovisko), Romanova medzi 22-38
(pri stojisku na parkovisku), Rovniankova 4-6 (parkovisko),
Bradáčova 1-2 (parkovisko), Ambroseho 5, 7 (vedľa stojiska
na parkovisko), Hrobákova 26-32 (chodník)
28. 11. - Hrobákova 3-5 (chodník), Hrobákova 13 (chodník),
Osuského 34 (chodník)
DECEMBER
3. 12. - Osuského 44 (chodník), Gessayova 13-15 (na okraj
chodníka), Gessayova 21-23 (chodník), Gessayova 37 (par-
kovisko pod terasou), Nám. hraničiarov 4-6 (chodník), Nám.
hraničiarov 18-20 (parkovisko)
5. 12. - Nám. hraničiarov 11-13 (pri kontajnerovom stojisku),
Nám. hraničiarov 27, 29 (chodník), Kutlíkova 9-11 (na prí-
stupovej komunikácii)
10. 12. - Haanova 2-8 roh chodníka, Haanova 11 (chod-
ník), Haanova 31-41 (chodník), Haanova 48 (chodník), Fur-
dekova 8-10 (parkovisko), Furdekova 11-13 (chodník)
12. 12. - Lachova 13 (chodník), Lachova medzi 26-28 (par-
kovisko), Mlynarovičova 2-4 (chodník)
17. 12. - Mlynarovičova 3-7 (parkovisko), Mlynarovičova 12-
14-16 (parkovisko), Mlynarovičova 17-19 (chodník), Šusteko-
va 3-5 (chodník), Šustekova 9-15 (na chodníku pri stojisku),
M.C. Sklodowskej 17-19 (parkovisko)
19. 12. - Pankúchova 5-7 (kontaj. stojisku na parkovisku),
Poloreckého 5 (chodník), Bulíkova 3-7 (chodník), 
24. 12. - Bulíkova 13-17 (parkovisko), 24. 12. - Blagoevova
12-14 (parkovisko), Mamateyova 13-15 (chodník), Mama-
teyova 1-5 (chodník), Jankolova 4 (pri kontaj. stojisku na par-
kovisku), Jankolova 5 (chodník)
26. 12. - Medveďovej 7-9 (pri technobloku), Medveďovej 32-
34 (parkovisko), Medveďovej 19-21 (parkovisko)

RAČA
Táto mestská časť nepovažuje pridelenie dvoch kontaj-
nerov na rôznych miestach za dostatočnú náhradu
zaužívaného spôsobu likvidácie nekomunálneho odpa-
du. Preto sa rozhodla umiestniť vlastné kontajnery.
Urobí tak v režime, na ktorí sú občania zvyknutí, vo
vopred dohodnutých termínoch jesenného upratova-
nia:
OKTÓBER
12., 13. a 14. 10. v Rači
26., 27. a 28. 10. v Krasňanoch a vo Východnom.
Do 27. 10. môžu občania každú sobotu od 8.00 do 13.00
h. tiež použiť služby zberného dvora Pri šajbách. Kontajnery
OLO využije Rača na odvoz odpadu zo zberného dvora a z
jesenného upratovania. Pretože navrhované zmeny sú veľmi
výrazné a v krátkom časovom období nie je pre občanov
ľahké ihneď si ich osvojiť, v Rači sa zatiaľ uskutoční zber veľ-
korozmerného odpadu obvyklým spôsobom.

DEVÍNSKA NOVÁ VES
Okrem kontajnerov spoločnosti OLO aj v tejto mestskej
časti rozmiestňujú vlastné kontajnery, pretože počet pride-
lených kontajnerov im nepostačuje. Kontajnery OLO budú
rozmiestnené vždy v utorok: 
OKTÓBER
2. 10. - Na hriadkach (oproti zastávke), Mečíkova (pri DI)
9. 10. - J. Jonáša (na parkovisku)
16. 10. - Jasencova (v slepej uličke), Na Vyhliadke (v strede
ulice alebo parkovisko radnice)
23. 10. - Poniklecova ulica (v strede)
30. 10. - Spádová (pri tenisových kurtoch), Janšáková (pri
zrkadle)
NOVEMBER
6. 11. - Delená (pri plote školskej záhrady)
13. 11. - Slovinec (na križovatke s Prímoravskou), Záhradná
(na konci)
20. 11. - Pri Rybníku
27. 11. - Pieskovcova (v strede), Bystrická (pri kasárňach)
DECEMBER
4. 12. - Križovatka Novoveská - J.Poničana (pri železnici)
11. 12. - Želiarska, Na Kaštieli (pri studni)
18. 12. - Opletalova (pri odbočke Bystrická)
25. 12. - Kosatcova (pri školskom plote), Jasencova (v slepej
uličke
Harmonogram pristavenia veľkokapacitných kontajnerov
podniku verejnoprospešných služieb Denova:
OKTÓBER
9. 10. - J. Jonáša (na parkovisku)
16. 10. - J. Poničana 3-7, Kalištná 11-13
23. 10. - J. Smreka 3-7
30. 10. - I. Bukovčana 7-11
NOVEMBER
6. 11. - Š. Králika 8-10, Novoveská 10-14
13. 11. - M. Marečka 6-8
20. 11. - P. Horova 18-20
27. 11. - J. Poničana 7-11, Uhrovecká (za obchodom)
DECEMBER
4. 12. - J. Smreka 1-7
11. 12. - I. Bukovčana 28
18. 12. - J. Smreka 20-22

DÚBRAVKA
OKTÓBER
02.10. - K. Adlera 3 (vedľa kontajnerového stojiska), Homo-
lova 10 (platené parkovisko), K horánskej studni (bývalé sta-
novisko oliniek )
09.10. - Švantnerova (veľké parkovisko pred Dúbravankou),
Saratovská 14 (chodník pri hlavnej ceste), Ľ. Zúbka 1 (pri
kontajnerovom stojisku)
16.10. - J. Alexyho 5-7-9 (vedľa kontajnerového stojiska),
Valachovej 10 parkovisko, Bílikova 22 (vedľa kontajnerového
stojiska) 
23.10.- Lysákova 10 (vedľa kontajnerového stojiska), Považa-
nova 2 (parkovisko), Sokolíkova 4 (z hlavnej cesty)
30.10. - Tranovského 18-20 (pri kontajnerovom stojisku),
Parkovisko pred VÚB ( Bošániho ), Hanulova 3 (parkovisko)
30.10. - Hanulova 3 (parkovisko)
NOVEMBER
06.11. - Koprivnícka 11-13-15 (vedľa kontajnerového stojis-
ka), Fedákova 2-10 (vedľa kontajnerového stojiska), Dambor-
ského 2-4 (chodník)
13.11. - Bezekova, Fortúna Agátová 1/A (pri kontajneroch),
Repašského 3 (dvor)
20.11. - Ožvoldíkova 13 (vedľa kontajneroch), Kpt. Rašu 1
(vedľa kontajnerového stojiska), Klimkovičova 5 (vedľa kontaj-
nerového stojiska)
27.11. - Homolova 29 (pri kontajnerovom stojisku), Cabano-
va 2 (pri kotolni), Trhová (parkovisko)
DECEMBER
04.12. - Lipského 1 (vedľa kontajnerov), Saratovská 15-19
(pri kontajnerovom stojisku), Červenákova 11 (pri kontajne-
roch)
11.12. Pod záhradami 2 / A (chodník), Žatevná (pri zbrojni-
ci), Ušiakova 4 (pri kontajnerovom stojisku)
18.12. - Bagarova 7 (chodník), Bujňákova 5 (pri kontajnero-
vom stojisku), K horánskej studni (bývalé stanovisko oliniek) 
25.12. - Drobného 21 (parkovisko), Homolova 8 (parkovis-
ko), Popovova 24 -26 (chodník)

VRAKUŇA
V tejto mestskej časti budú v októbri rozmiestnené veľkoka-
pacitné kontajnery mestskej časti a po jednom v každom
cykle aj z OLO, od 26. 10. budú rozmiestňovať kontajnery
len z OLO.
OKTÓBER
5. - 8. 10. - Čiližská, Čiližská 26, Vážska (za Žitavou), Slatins-
ká 20, Žitavská 2 (zboku pri garážach), Stavbárska, Hradská
87, Poľnohospodárska51 (OLO)
12. -15. 10. - Rajčianska 8, Toplianska 2 , Toryská 21,Torys-
ká 22-Bodvianska, Rajčianska 46 (vedľa trafostanice), Stav-
bárska 38 (pri Talline - OLO)
19. - 22. 10. - Kríková 7, Rajecká 2, Poľnohospodárska 22,
Rajecká16, Bučinová 16, Jedľová 2, Bebravská26 (pri športo-
vej ploche - OLO)
26. 10. Toplianska12
NOVEMBER
2. 11. Bučinová 16
9. 11. Rajčianska 32
16. 11. Jedľová 2
23. 11. Bebravská 18 pri kotolni 
30. 11. Priehradná - Hradská 
DECEMBER
7. 12. Čiernovodská - Železničná (parkovisko pri zberných
surovinách)
14. 12. Kríková 7 
V prípade potreby je možné pristaviť kontajnery aj na objed-
návku. Zmena termínov je možná , oznamy budú zverejnené
vo vývesných tabuliach Miestneho úradu, na internete a vo
Vrakunských listoch. 

KARLOVA VES
V tejto mestskej časti sa budú rozmiestňovať veľkokapacit-
né kontajnery vždy v piatok, a to takto:
OKTÓBER
5. 10. - Kuklovská 58, Púpavová 25 (parkovisko), H. Melič-
kovej 15
12. 10. - Ľ. Fullu 3. (parkovisko), Veternicova 16 (parkovisko)
19. 10. - Gabčíkova 8 (parkovisko), Karloveská 25 (parkovis-
ko), roh Suchohradskej a Silvánskej ulice
26. 10. - Pribišova 6, J. Stanislava 55 (zozadu)
NOVEMBER
2.11. - Pod Rovnicami 29 (parkovisko zozadu), Jurigovo
námestie 13 (Nábelkova), roh Púpavová, Pernecká
9.11. - Líščie údolie 14, Kempelenova parkovisko
16.11. - Karloveská 9 (k zadným vchodom), Nad Lúčkami
43, 
Kolískova 12 (parkovisko vo dvore)
23.11. - Hany Meličkovej 43, Brodská 6
30.11. - Levárska 11 (parkovisko), Kuklovská ulica (parkovis-
ko pod múrom), Jamnického 8
DECEMBER
7.12. - Majerníková 34, Sološnícká 28
14.12. - Púpavová 1, Adámiho 15, Hodálova (na roh), Staré
Grunty 192
21.12. - Veternicova 24, Janotova 2 (parkovisko)
28.12. - Líščie údolie 563 (zozadu), Karloveská 30

Rozsudok súdu

ešte neznamená

výhru
STARÉ MESTO
Onedlho uplynú tri roky právoplat-
nosti definitívneho rozhodnutia kraj-
ského súdu, ktorý zaväzuje mestskú
časť Staré Mesto ochrániť dom na
roku Kuzmányho a Vlčkovej ulice.
Podľa súdneho rozhodnutia mestská časť
ako správca komunikácie mala na svoje
náklady bezodkladne zabezpečiť statickú
stabilizáciu zosúvajúceho sa svahu na
Vlčkovej ulici. Vtedajší poslanci sa boli
ešte v roku 2005 na mieste pozrieť a
uznali oprávnenosť sťažovateľov, spolu-
vlastníkov domu na rohu oboch ulíc.
Dom je okrem iného v zozname štátom
chránených pamiatok. Preto sa rozhodli
okrem zrenovovania oporného múru na
spomínanom rohu aj odkanalizovať
Donovalovu ulicu, lebo voda stekajúca
pri každom daždi touto ulicou by narúša-
la aj nový oporný múr.
Vo februári 2006 vyčlenila samospráva
na výstavbu múra 800-tisíc korún, na
odkanalizovanie Donovalovej ulice 1,8
milióna. Bratislavské noviny v auguste
2006 upozornili na to, že Staré Mesto
nerealizuje 21 mesiacov právoplatné
súdne rozhodnutie, ale blížili sa voľby a
samospráva pod vedením Petra Čiernika
(KDH) nechala vec tak.
Úloha prešla do nového roku a nového
volebného obdobia. Pri schvaľovaní roz-
počtu na tento rok poslanci obe investície
schválili. Koncom mája však poslanci
(zväčša už noví) pri prvej zmene obecné-
ho rozpočtu odkanalizovanie Donovalo-
vej ulice odložili a finančné prostriedky
presunuli na rekonštrukciu Pisztoryho
paláca (bývalé Leninovo múzeum).
Poslanci odložili odkanalizovanie Dono-
valovej ulice aj preto, že po dokončení
stavby by ju museli odovzdať na pre-
vádzkovanie Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti (BVS) a tej ešte aj platiť
stočné za odpadovú vodu odvedenú
touto kanalizáciou.
Oslovili sme viacerých, ktorí hlasovali za
takýto postup, Bohdanu Machajovú,
Marián Procházku a Svena Šovčíka
(všetci SDKÚ-DS), ktorí sú aj poslanca-
mi za volebný obvod pod Slavínom.
Uvádzajú, že na rokovaní nepadla ani
zmienka o súdnom rozhodnutí a oni o
pozadí investície nevedeli. 
Medzitým nám tlmočila stanovisko
mestskej časti aj jej hovorkyňa Alena
Kopřivová, ktorá uvádza, že v rozsudku
sa menovite neuvádza odkanalizovanie
Donovalovej, ale potreba zabrániť pod-
mokaniu domu, čo sa dá riešiť aj inými
technickými opatreniami. K sporu o
Donovalovu ulicu pripomína, že Staré
Mesto ročne vodárom platí stočné za
komunikácie III. a IV. triedy okolo päť
miliónov korún. Vybudovaním ďalších
kanalizačných sietí (bez kanalizácie je
ďalších sedem ulíc) to bude ešte viac.
Ešte na jar sa snažil starosta Andrej
Petrek dohodnúť s BVS o odkanalizova-
ní Donovalovej, to však vodárne odmiet-
li, čo poslancov pobúrilo. Starosta A.
Petrek sa preto obrátil na primátora
Andreja Ďurkovského so žiadosťou o
intervenciu v BVS, kde je mesto Brati-
slava väčšinovým akcionárom. Vec ešte
nie je uzavretá.
Hrozí pritom, že situácia sa vyvinie gro-
teskne - slovíčko bezodkladne v rozsud-
ku zaiste neznamená tri roky. Predlžova-
nie sanácie z bezodkladne na roky môže
teda justícia chápať ako marenie súdneho
rozhodnutia. Na koho sa prenesie ťarcha
viny samosprávy Starého Mesta, si
netrúfame tipovať. Gustav Bartovic

Veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad budú

do konca roka umiestňované podľa nových pravidiel
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Pomoc zdravotne

postihnutým

mladým ľuďom
BRATISLAVA
Zvýšiť zamestnanosť zdravotne postih-
nutých ľudí v Bratislavskom kraji je
cieľom projektu Zväzu telesne postih-
nutej mládeže, občianskeho združenia,
ktoré od roku 1991 pomáha zdravotne
postihnutým mladým ľuďom. 
Projekt kladie dôraz na poradenskú a
motivačnú činnosť so zameraním na
možnosti zamestnania pre osoby so zdra-
votným postihnutým. Vyškolení porad-
covia Zväzu telesne postihnutej mládeže
záujemcom bezplatne radia, ako sa uchá-
dzať o zamestnanie a aké kroky je vhod-
né podniknúť, aby bolo ľahšie zamestna-
nie získať. Poradenstvo poskytujú všet-
kým záujemcom v rámci Bratislavy a
BSK a je určené najmä nezamestnaným
zdravotne postihnutým (evidovaným aj
neevidovaným na úradoch práce). Zame-
riava sa najmä na tých, ktorí majú
záujem nájsť si vhodné pracovné miesto,
dozvedieť sa, ako sa zamestnať ako
samostatne zárobkovo činná osoba, prí-
padne ako vytvoriť pracovné miesto u
zamestnávateľa, chránené pracovisko
alebo chránenú dielňu. O poradenstvo
môžu požiadať záujemcovia o zriadenie
chráneného pracoviska alebo dielne.
Projekt sa začal v auguste a bude pokra-
čovať do októbra 2008. V jeho rámci
chce zväz analyzovať potreby zdravotne
postihnutých ľudí a upozorniť minister-
stvo práce, sociálnych vecí a rodiny na
nedostatky legislatívy týkajúcej sa
zamestnávania zdravotne postihnutých. 
Bližšie informácie možno získať na
www.ztpm.sk alebo na adrese: Republiko-
vé centrum - Zväz telesne postihnutej
mládeže, Žabotova 2, 811 04 Bratislava,
telefón: 5244 4710. (brn)

Chýbajú

nízkopodlažné

autobusy
PETRŽALKA
Požiadavky obyvateľov Petržalky a
miestnej samosprávy na skvalitnenie
mestskej hromadnej dopravy v naj-
väčšej mestskej časti zosumarizoval
nedávno miestny úrad a predložil ich
dopravnému podniku. 
Podľa hovorcu Ľubomíra Andrassyho k
trom hlavným problémom MHD, ktoré
by sa mali v novembri zmeniť, patrí
obsluhovanie liniek v Ovsišti, okolí petr-
žalského cintorína a pri nemocnici na
Antolskej ulici. V Ovsišti ide o konečnú
zastávku linky číslo 83, ktorá by už
nemala byť pri Dostihovej dráhe, ale pri
Technopole. Linke číslo 84 by sa mala
zmeniť trasa do Ovsišťa cez Námestie
hraničiarov a pre autobus 68 je požiadav-
ka na zriadenie novej zastávky pri Eko-
nomickej univerzite na ceste do Petržal-
ky. Vzniknúť by mala ďalej nová linka k
petržalskému cintorínu, na ktorej by pre-
mávali mikrobusy. Na Antolskú ulicu k
nemocnici by sa mala predĺžiť linka číslo
93, ktorá by tam mala aj konečnú.
Podľa niektorých cestujúcich by bolo
zaujímavé zvážiť, nielen z pohľadu mest-
skej časti, možnosť predĺženia premávky
nosných liniek počas víkendov do polno-
ci. Kvôli zlepšovaniu podmienok pre
telesne postihnutých je potrebné zvýšiť
počet bezbariérových autobusov najmä
na linkách smerujúcich k zdravotníckym
zariadeniam. Pre týchto ľudí je cestova-
nie do nemocnice na Antolskej ulici kom-
plikované, pretože z viacerých častí Petr-
žalky nepremáva priame autobusové spo-
jenie a hendikepovaní občania musia na
ceste do nemocnice niekoľkokrát zložito
prestupovať. V hlavnom meste v súčas-
nosti jazdí 27 nízkopodlažných autobu-
sov, z celkového počtu viac ako 450 auto-
busov, ktoré sú v prevádzke. (rob)

Zastávka na Trnavskom mýte je hanbou
NOVÉ MESTO
Požiadavky na skvalitňovanie mest-
skej hromadnej dopravy zaslala
nedávno riaditeľstvu dopravného
podniku aj novomestská samospráva,
ktorá zosumarizovala námety na
zmeny od obyvateľov tejto mestskej
časti. 
Miestny úrad v nich poukazuje na linku
číslo 51, ktorá bola síce čiastočne upra-
vená, no nejazdí po svojej pôvodnej trase
z Nobelovej a Vajnorskej ulice pri Novej
Dobe. Obyvatelia sa dožadujú stálej
linky zo železničnej stanice Nové Mesto
na stanicu Vinohrady, resp. Predmestie
až do Rače. Privítali by aj predĺženie
linky autobusu číslo 75 až do Rače. 
Trvalým problémom pre obyvateľov

Račianskej ulice je otvorený koľajový
zvršok, ktorý spôsobuje nadmerný hluk,
na čo sa sťažujú najmä obyvatelia z oko-
litých domov. Osobitným problémom
Novomešťanov sú zastávky MHD. Ab-
senciu prístreškov pre cestujúcich evidu-
jú na zastávkach električiek v smere do
centra. Týka sa to Račianskej a čiastoč-
ne aj Vajnorskej ulice. Zastávky nie sú
chránené proti striekajúcej vode od oko-
loidúcich áut počas dažďa či snehovej
pľušte.
Navyše na mnohých chýbajú odpadkové
koše (Kramáre, Riazanská, Kukučínova a
iné). Počas víkendových dní sa zastávky
nečistia, čo vidno najmä v okolí obchod-
ných centier (Polus City Center). Zastáv-
ka na Trnavskom mýte je podľa novo-

mestskej samosprávy hanbou hlavného
mesta. Všetky sklené plochy sú z obi-
dvoch strán oblepené reklamnými plagát-
mi, koľajisko zarastá burinou a celý prie-
stor pôsobí špinavým dojmom.
Medzi ďalšie nedostatky patria napríklad
aj chýbajúce nástupné hrany na zastáv-
kach autobusov pre bezpečné nastupova-
nie a vystupovanie cestujúcich. Reklamy
na zadných sklách vozidiel MHD neraz
zabraňujú cestujúcim vo výhľade, najmä
na spoje, ktoré idú za tým, v ktorom sa
cestujúci vezie. V neposlednom rade pre-
káža cestujúcim aj hudobná produkcia z
reklamných panelov, ktorá je súčasťou
zastávok JC Decaux. Na paneloch poža-
dujú umiestnenie orientačných plánov
mesta. (rob) 

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

Rodinné    domy

v novej     obytnej zóne
Ivanka pri DunajiIvanka pri Dunaji

Tel.: 02/5557 3595  Mobil: 0903/283 222
na predaj – kolaudácia 3/2008

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

Lupienka bola popísaná už v staroveku. Medzi
najčastejšie postihnuté miesta na tele patria
kolená, lakte, vlasatá časť hlavy, trup, chrbát,
ale aj vnútorné strany v ohybe lakťov a kolien.
Priebeh lupienky je individuálny u každého jed-
notlivca. V potlačovaní príznakov lupienky sa
začínajú stále viac presadzovať biologické prí-
pravky s takzvanou „múdrou hubou“, ktoré
enzymatickou formou priaznivo ovplyvňujú niek-
toré druhy lupienky. Pre rozsiahlejšie postihnutie
je určený prípravok Biodelta, čo je tri a pol
mesačná kúra. Na drobnejšie ložiská prípravok

Biogama vo forme masti. Obidva tieto príprav-
ky pomáhajú odšupinatiť i skľudniť pokožku a
stimulujú jej hĺbkovú obnovu.

Prípravky s „múdrou hubou“, Pythium oligan-
drum sú dodávané do lekární v celej republike.
Podrobnosti nájdete na: www.mudrahuba.sk,
www.pythium.eu, Na Vaše otázky radi odpo-
vieme na infolinke 0905 437 107, e–mail:
vitamax@szm.sk

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

Slovo lekára - Biodelta Lupienka

SKVELÁ PONUKA NA VIANOCE
Rozprávky z klenotnice 

Pavla Dobšinského

Pôvodná cena: 699,− Sk

od 1. 10. 2007 – do 10. 12. 2007
v Kníhkupectve V. Zamarovského 
na Karpatskej ul. č. 7 v Bratislave

za akciovú cenu 250,- Sk

www.perfekt.sk

Cestujúci v MHD chcú menej prestupovať

a požadujú aj hustejšie intervaly spojov
RAČA
Pripomienky k zlepšeniu mestskej hro-
madnej dopravy zasielajú aj ďalšie
mestské časti hlavného mesta. Rača
bojuje o spojenie autobusových liniek s
centrom a o skrátenie ich časových
intervalov. 
Rača sa snaží o časové intervaly 25 minút
pri linke číslo 56 X, ktorá jazdí od Vojen-
ských stavieb cez Sklabinskú ulicu, Vaj-
nory nadjazd, Zlaté piesky až po Trnavské
mýto. Spoj by mal jazdiť od piatej hodiny
ráno až do 23.40 h.. Nároky na linku číslo
56 sú v zmysle predĺženia jej trate o per-
manentné zachádzanie na Potočnú ulicu.
V súčasnosti je cyklus zachádzania stano-
vený len dvakrát za deň.
Mestská časť by potrebovala predĺžiť aj
linku číslo 54 a stanoviť interval 25 minút.
S týmito požiadavkami, podľa informácií
z miestneho úradu, Rača zatiaľ nepochodi-
la s odôvodnením, že v súčasnosti je pri-
oritou mesta obnova vozového parku.
Rača by privítala aj obnovenie vlakovej
linky 155, ktorá premávala medzi želez-
ničnými stanicami Východné a Predmes-
tie. Dočasne ju zrušili od 2. apríla pre
nedoriešené financovanie. V prípade ob-
novenia mestská časť odporúča jej predĺ-
ženie z Východného až na Slovany (za
Riazanskou ulicou), kde by bola konečná
zastávka, namiesto konečnej na Predmestí.

DÚBRAVKA
Miestny úrad zaslal dopravnému podniku
súhrn najčastejších požiadaviek obyvate-
ľov Dúbravky. Ide o potrebu skvalitnenia
autobusovej linky číslo 22 tak, aby premá-

vala od piatej hodiny rannej do 21.00 h.,
každý deň, teda aj cez víkend. Občania sa
domáhajú aj priameho spojenia mestskej
časti s Hlavnou stanicou, ale aj s autobu-
sovou stanicou Mlynské nivy. Mnohí
cestujúci chcú, aby linka číslo 34 jazdila
cez Polianky a premávala aj počas víken-
dov. Požiadavka v súvislosti s električka-
mi znie na predĺženie linky číslo štyri až
do Dúbravky.

KARLOVA VES
Značné množstvo podnetov od občanov
má aj mestská časť Karlova Ves. Autobu-
sová linka číslo 32 by mala na zastávku
Molecova prichádzať až za linkou č. 33.
Cestujúci sa totiž natlačia do malého auto-
busu a veľkokapacitný duobus odchádza
zo zastávky často poloprázdny. Sťažnosti
sú aj na vyťaženú, až preťaženú kapacitu
autobusov smerom na Dlhé diely v popo-
ludňajšej dopravnej špičke. Cestujúci sto-
jaci pri dverách musia pri uvoľňovaní
miesta niekoľkokrát vystúpiť z autobusu a
znovu nastúpiť.
Občania si všímajú aj prostredie, v ktorom
cestujú, a požadujú zakročiť proti spreje-
rom (pomaľované autobusy a električky),
napríklad aj inštaláciou kamerového sys-
tému v dopravných prostriedkoch. Ďalšie
pripomienky sa týkajú nevyhovujúcej
náhradnej autobusovej dopravy v prípade
mimoriadnej udalosti na električkovej
trati. Náhradné pristavené autobusy kapa-
citne nevyhovujú. Ďalej priameho prepo-
jenia mestskej časti s Hlavnou stanicou (v
minulosti zabezpečovala električka číslo
1, ktorá bola presmerovaná na Bratislava -

Nové Mesto). Cestujúci si žiadajú aj sko-
ordinovanie a predĺženie zelenej „vlny“
na priechode pre chodcov z električkovej
trate k priechodu na Molecovej ulici, kvôli
dobiehaniu cestujúcich na autobusy na
zastávke MHD Molecova. Ďalší podnet sa
týka zriadenia priamej linky zo sídliska
Dlhé diely do hypermarketu TESCO
Lamač (je na území Karlovej Vsi), ale aj
celodennej priamej linky do centra mesta,
či obnovenia autobusového spoja cez
Janotovu a Baníkovu ulicu. Obyvatelia
Karlovej Vsi navrhujú zriadiť osobitný
jazdný pruh pre autobusy na Molecovej
ulici, zvýšiť počet automatov na predaj
cestovných lístkov. Električkové zastávky
na Segnerovej ulici by sa mali upraviť tak,
aby vozy zastavovali čelom vedľa seba.
Začiatok zastávky v smere na Dúbravku
je totiž od svetelne riadeného priechodu
neprimerane ďaleko.
V neposlednom rade sa pripomienky
týkali aj častej poruchovosti duobusov
premávajúcich na Dlhé diely.

STARÉ MESTO
Pripomienky staromestského miestneho
úradu sa týkajú len žiadosti na skrátenie
intervalu linky číslo 41, ktorá ide z Hlav-
nej stanice na Šafranovú ulicu po trase
Hlavná stanica – SAV – Sokolská – Hro-
boňova - Prokopa Veľkého – Amfiteáter –
Súbežná – Hauerland - Slovenský národ-
ný archív a Šafranová. Okrem toho úrad
navrhne, aby sa trasa tejto linky predĺžila
o jednu zastávku - aby išla až na Búdkovú
ulicu, kde je konečná trolejbusovej linky
číslo 203. (rob)

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610 173
Fax: 02/4591 4046

Potrebujete trezor?

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

0905 234 615 � 4363 8184
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Navrhovateľ INTERFINANCE INVEST, a.s.,
Bratislava, predložil zámer

Polyfunkčný areál
Dúbravka - centrum

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 25. 9.
do 15. 10. 2007 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Ministerstvu
životného prostredia SR, odbor posudzovania vply-
vov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava 1 do 15. 10. 2007.
Polyfunkčný areál sa navrhuje medzi Saratovskou ulicou
(zo západu) a Trhovou ulicou (z východu). Zo severu na
miesto realizácie nadväzuje obytný dom Rustika a parko-
visko pre obchodným domom BILLA, z juhu hraničí s
domom kultúry na Saratovskej ulici.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba polyfunkčného
areálu Dúbravka – centrum, ktorý tvorí kompaktný celok s
tromi základnými funkciami – občianska vybavenosť, býva-
nie a statická doprava, zároveň ho však možno rozdeliť na
dva objekty – objekt I. (Polyfunkčné centrum s obytným
vežovým domom) a objekt II. (Obytný dom s polyfunkciou,
s trojicou terasových objektov). Dispozičné riešenie jedno-
tlivých funkcii je nasledovné: Občianska vybavenosť sa má
rozkladať na 1. a 2. , čiastočne na 3. a 4. nadzemnom
podlaží (NP). Centrálnym priestorom má byť nákupná
pasáž na 1. NP s „galériami“ na 2. a 3. NP. Pasáž má byť
zároveň hlavným komunikačným centrom, kde sú jednotli-
vé úrovne občianskej vybavenosti a dvojpodlažného par-
koviska prepojené. Na prízemí (1. NP) majú na pasáž nad-
väzovať priestory supermarketu, stravovacieho zariadenia
a obchodných prevádzok. Na 2. NP má pokračovať prie-
stor obojstrannej „Nákupnej galérie“. Na 3. NP je „Galé-
ria“ jednostranná, nadväzujúca na obchodné komuniká-
cie s obchodnými prevádzkami, čiastočne dvojpodlažnými
s vloženou vnútornou galériou (4. NP) a s prevádzkou
relax-welnes centra. Byty sú navrhované v štyroch obytných
blokoch. V obytnom vežovom dome (súčasť objektu I.) má
byť domová vybavenosť na 1.NP a 4.NP, technická vyba-
venosť na 1.podzemnom podlaží (PP) a 15. NP. Byty sú
navrhované na 5. až 23. NP a majú byť 1-až 5-izbové. Na
24. NP je navrhované klubové zariadenie pre ubytovaných
z celého areálu. V troch bytových domoch (súčasť objektu
II.) má byť domová vybavenosť na 1. PP a na 2. NP. Tech-
nická vybavenosť je na 1. NP, resp. 1.PP. Byty sú navrhova-
né na 2. až 8. NP. Byty majú byť 1-až 5-izbové mezoneto-
vé. Statická doprava sa navrhuje v dvojpodlažnej podzem-
nej garáži prístupnej vjazdom a výjazdom zo Saratovskej
ulice, s možným vnútorným prepojením aj na Trhovú ulicu.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 2008
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 2010

Navrhovateľ SNOWDROP, s.r.o., Bratislava 
predložil zámer 

Obytná zóna Nobelova ulica,
Bratislava

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 19. 9.
2007 do 9. 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 9. 10. 2007.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
13443/16-18 a 13433/20 v lokalite na Nobelovej ulici,
k. ú. a MČ Bratislava – Nové Mesto, územný obvod Brati-
slava III. Dotknuté územie je ohraničené zo SV strany obyt-
nou zástavbou, z JV strany areálom štadióna Istrochem, z
V strany existujúcou zeleňou v blízkosti podniku Istrochem
a Z časť dotknutej lokality susedí s Odborárskou ulicou.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba obytného
súboru pozostávajúceho z troch obytných objektov (A, B a
C) s funkciami občianskej vybavenosti na úrovni 1. nad-
zemného podlažia (NP) jednotlivých navrhovaných objek-
tov. Ide o nasledujúce objekty: 1/ objekt A má obsahovať
2 podzemné podlažia (PP) a 9 NP + ustupujúce posledné
podlažie, 2/ objekt B, resp. C má obsahovať 2 PP a 12 NP
+ ustupujúce posledné podlažie. Ostatné nadzemné pod-
lažia (2. NP až 12. NP) sú navrhované ako bytové priesto-
ry, na ktorých sa má celkovo nachádzať 394 bytových jed-
notiek. V rámci navrhovanej činnosti budú pre statickú
dopravu realizované podzemné garáže na úrovni 1. PP a
2. PP objektov A, B a C s celkovou kapacitou 298 parko-
vacích stojísk. Na teréne sa uvažuje s realizáciou 165 par-
kovacích stojísk umiestnených najmä v SZ časti dotknuté-
ho územia.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 04/2008
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 08/2009

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave,
po ukončení zisťovacieho konania rozhodol,

že navrhovaná činnosť
Polyfunkčný objekt

Pajštúnska ulica, Bratislava,
ktorej navrhovateľom je Realcorp

Development s.r.o., Bratislava,
uvedená v predloženom zámere
sa nebude posudzovať
podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave,
po ukončení zisťovacieho konania rozhodol,

že navrhovaná činnosť
Polyfunkčný komplex

Dlhé Diely, Bratislava,
ktorej navrhovateľom je TINAMA, s.r.o.,

Bratislava, uvedená
v predloženom zámere

sa nebude posudzovať
podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo rozsah
hodnotenia k navrhovanej činnosti

Danubia Park,
ktorej navrhovateľom je Danubia Invest, a.s.,

Bratislava.
S určeným rozsahom hodnotenia sa možno oboz-
námiť v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR
Bratislavy, Primaciálne nám. l.
Verejnosť môže predložiť pripomienky k rozsahu
hodnotenia navrhovanej činnosti do 6. 10. 2007
na Ministerstvo životného prostredia SR, odbor
posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám.
Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1.

Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave,
po ukončení zisťovacieho konania rozhodol,

že navrhovaná činnosť
Obytný súbor GREEN PARK -

Vtáčnik, area C, D,
ktorej navrhovateľom je CAKOV – MAKA-

RA, Bratislava, uvedená
v predloženom zámere

sa nebude posudzovať
podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Navrhovateľ Twin City a.s., Bratislava
predložil zámer 

Dostavba územia autobusovej stanice 
a prestavba areálu Kablo Bratislava,
Mlynské nivy, na mestské polyfunkčné

územie TWIN CITY
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 21. 9.
2007 do 11. 10. 2007 na prízemí budovy Magi-
strátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v
priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Ve-
rejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Mi-
nisterstvu životného prostredia SR, odbor posudzo-
vania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta
Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 do 11. 10. 2007.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
833/1-3, 834/1, 902/19-20, 918/2, 918/4-6, 919/1-
4, 920/3, 920/9-12, 920/18, 21837/3, 21844/1,
9871/99, 9999/99, v lokalite Mlynských Nív, k. ú. Staré
mesto a Nivy, MČ Bratislava – Staré Mesto a Ružinov,
územný obvod Bratislava I, II. Dotknuté územie je lokalizo-
vané po oboch stranách ulice Mlynské nivy a je vymedze-
né areálom nevyužívanej továrne Kablo, priemyselnými a
skladovými priestormi a areálom SAD.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba komplexu Twin
City, ktorý sa skladá z dvoch neoddeliteľných častí – a to
z prestavby súčasnej Autobusovej stanice Mlynské nivy na
severnej starne Mlynských nív a z prestavby areálu Kablo
a príslušných priemyselných skladových hál na južnej stra-
ne, ktoré majú byť vzájomne mimoúrovňovo prepojené v
hlavnom kompozičnom bode komplexu, jednak v nad-
zemnej časti - peším premostením v úrovni 2. a 3. nad-
zemného podlažia (NP) a v úrovni 2. a 3. podzemného
podlažia (PP) v hlavnom dopravnom uzle pre automobi-
lovú dopravu s podzemným kruhovým objazdom. Celko-
vú hmotu majú tvoriť 3 PP s funkciou parkovania a záso-
bovania a 3 NP s multifunkčným využitím, ktoré majú byť
doplnené výškovými dominantami s funkciou bývania,
administratívy a hotela. Objekt hotela má dosahovať
výšku 6 NP, objekty administratívy 7 až 44 NP, apartmáno-
vé domy 13 NP a bytové domy 18 a 20 NP. Prestavba
autobusovej stanice premiestnením parkovacích a servis-
ných prevádzok do suterénu ponúkne možnosť multi-
funkčného využitia areálu pre funkcie obchodu, služieb,
stravovania, kultúry, zábavy, rekreácie, športu a bývania.
Prestavba areálu Kablo okrem už spomínaných funkcií
ponúkne možnosť využitia pre účely administratívy, hotela,
multikina, detského ihriska a predškolského zariadenia s
príslušným nadzemným parkovacím domom. Hlavné
doprané vjazdy pre automobilovú dopravu do podzem-
ných garáži majú byť orientované z Mlynských nív do 1.
suterénu a do 2. suterénu cez kruhový objazd, od strany
VÚB a z Páričkovej na severnej strane a na južnej strane
pri hoteli z Dostojevského radu, z Továrenskej a z Bottovej
ulice, doplnené mimoúrovňovým vjazdom z Košickej ulice
zo smeru z Petržalky od mosta Apollo.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 04/2008
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 12/2011

Detské ihrisko na Kominárskej ulici

je len pre odolné deti a silné žalúdky
NOVÉ MESTO
V súčasnosti, keď Európska únia
zavádza prísnejšie kritériá na prevá-
dzkovanie detských ihrísk, nájdu sa v
niektorých mestských častiach ešte
také, ktoré by musel prevádzkovateľ
určite zatvoriť. 
Jedným z nich je pravdepodobne aj dets-
ké ihrisko medzi ulicami Šancová a
Kominárska, patriace pod novomestskú
samosprávu. Podľa informácií jednej z
mamičiek Martiny Macháčovej z Nové-
ho Mesta, by sa za toto ihrisko nemusela
hanbiť ani „Adamsova rodina.“ 
Na ihrisku hrozí rozbitie hlavy, prípadne
iné úrazy kvôli trčiacemu betónu z pies-
ku, ale aj šliapnutie do zapáchajúcej
hmoty. Chýbajú tu odpadkové koše,
povaľujú sa injekčné ihly a striekačky,
cigaretové ohorky a sklo. M. Macháčová
sa doslova pýta: „Prečo sa o ihrisko po-
riadne nikto nestará? Prečo sa tu každý
deň a každú noc schádzajú čudné indiví-
duá a prečo sa tu verejne hovorí o preda-
ji drog a ich užívaní? Pripomína vám to
ihrisko vo vašom okolí? Určite nie je
jediné svojho druhu,“ konštatuje rozhor-
čená pisateľka.
V stanovisku hovorkyne novomestského
miestneho úradu Valérie Reháčkovej sa
uvádza, že detské ihrisko na Kominár-
skej ulici štyrikrát navyše čistili pracov-
níci EKO - podniku verejnoprospešných
služieb (EKO -VPS).
„Opravovali lavičky a kosili, a to na
základe sťažnosti jedného občana. Pri
uvedenom detskom ihrisku sú kontajnery
OLO na domový odpad, papier, sklo a
plasty, ktoré sú pootvárané a čo i menší
vietor rozfúka nečistoty do celého areá-
lu,“ konštatuje hovorkyňa. Ďalej pripo-
mína, že toto detské ihrisko využíva len
pár rodín s deťmi, pretože bolo vybudo-
vané v akcii „Z“ účelovo, pre pár byto-
vých domov. „Namiesto toho, aby si
obyvatelia sami udržiavali poriadok vo
dvore, využívajú služby mestskej časti a
podniku verejnoprospešných služieb,“
konštatuje v stanovisku. 

EKO-VPS spravuje 11 areálov detských
ihrísk a 27 samostatných pieskovísk v
celej mestskej časti. V tomto roku pri-
budne ďalšie detské ihrisko na Kuchajde.
„V roku 2005 sme zrušili dve pieskovis-
ká, kde sa stav čistoty a hygieny nedal
udržať a to detské ihriská na Riazanskej
ulici. Do konca roku EKO-VPS vypracu-
je návrh na vyradenie hygienicky neudr-
žateľných pieskovísk, i keď piesok sa na
všetkých pieskoviskách vymenil pred
začatím sezóny v máji,“ uvádza V.
Reháčková.

Platné sú už aj nové normy EÚ pre det-
ské ihriská. EKO-VPS preto do konca
roka predloží na rokovanie samosprávy
nový prevádzkový poriadok na detských
ihriskách. „Schodnosť udržania poriad-
ku, čistoty a hygieny vidíme však predo-
všetkým v tom, že sa budeme musieť
vrátiť k priamemu dozoru na detských
ihriskách. Problém je však v tom, že
nikto z radov občanov neprejavuje o
takúto prácu záujem,“ uvádza hovorkyňa
Nového Mesta. (rob)

FOTO - Martina Macháčová 

STARÉ MESTO
Už pred stáročiami boli v meste stabil-
né parcely k takémuto záveru vedú
archeologické sondy, ktoré odhaľujú
tvár podzemia paláca Motešických
medzi Gorkého a Laurinskou ulicou.
Archeológ Branislav Resutík z Mestské-
ho ústavu ochrany pamiatok charakteri-
zuje celok takto: „Sondy ukázali, že naj-
neskôr od začiatku štrnásteho storočia až
po dnes bola parcelácia tohto priestoru
stabilná. Motešickí vtesnali svoj palác do
priestorov pôvodných domov.“
Ako to prebehlo, hovorí riaditeľ mest-
ských pamiatkarov Ivo Štassel: „Mote-

šický v štyridsiatych rokoch devätnáste-
ho storočia zasanoval dva domy až pod
úroveň terénu a na ich mieste postavil
štvorkrídlový palác s nádvorím. Práce sa
ešte len začali, smerom k Laurinskej ulici
čakáme viac nálezov.“ Nádvorie paláca
bolo dláždené, zvyšky dlažby pri sondá-
ži už našli. Práce odhalili aj murivá, vrá-
tane stredovekého oporného múru -
budova bola blízko mestských hradieb,
ktorých líniu dnes sleduje Gorkého ulica
- v sondách sa tiež našla pec a rad drob-
ných artefaktov. I. Štassel hovorí, že sa
očakávajú aj nálezy z rímskej doby.
Branislav Resutík pripomína, že na

Laurinskej ulici sa našiel kus rímskej
cesty a v týchto chvíľach archeológovia
nevedia, do akej hĺbky ich výskum
zavedie. „Tieto miesta boli príliš nízko,
preto je tu aj dosť navážok,“ hovorí
archeológ. Tie sa striedajú s naplaveni-
nami, ktoré tiež zvyšovali terén. Náš
cieľ je overiť si, ako v tomto priestore
vyzerala stredoveká zástavba a prípadne
nájsť stopy osídlenia z čias pred osídle-
ním mesta.“ Práve tieto stopy očakávajú
presunom sond smerom k Laurinskej,
kde bol prirodzený terén vyšší, a preto
bola aj skôr osídlená a bude tam teda
viac svedectiev. Gustav Bartovic

Nálezy pod nádvorím paláca Motešických

dokazujú, že mesto malo stabilné parcely
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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.

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

Urobili poriadok a zhodnotili bioodpad,

ktorý sa dá ešte využiť na rôzne účely
STARÉ MESTO
Biologický odpad v závislosti od ročné-
ho obdobia predstavuje 30 až 70 per-
cent všetkého komunálneho odpadu a
už len necelé dva roky máme na to,
aby sme sa ho naučili likvidovať na
úrovni doby.
Od roku 2010 totiž bude platiť striktné
separovanie odpadov, takže ak sa aj dnes
občas biologický odpad podarí „ukryť“
do iných zmesových druhov odpadu, v
budúcnosti to už nepôjde. Paradoxom
však je, že tých 30 - 70 percent tohto
odpadu tvorí vzduch. Hovorí Gabriel
Badin, špecialista na výrub a orez stro-
mov a likvidáciu vznikajúceho odpadu:

„Smelo možno povedať, že nespracova-
ný biologický odpad zo záhrad a parkov
možno pri prvotnom spracovaní namies-
te stlačiť až na desatinu, či dokonca pät-
nástinu pôvodného objemu. Preto to
robíme na mieste, aby sme nevozili na
nákladiakoch vzduch.“
Partia tohto muža v polovici septembra
vo Fialkovom údolí štiepkovala a drvila
na štiepkovači konáre a iný drevený
odpad, ktorý im pripravili majitelia asi
40 domov. Keď už boli na mieste, spa-
mätalo sa ešte zo desať susedov a tiež sa
pridali. Stroj vyprodukoval z pôvodných
50 kôp dreva šesť kubíkov drevnej štiep-
ky. Niekoľko vriec si vypýtal majiteľ jed-

ného z domov, ostatné odviezli na mul-
čovanie do Botanickej záhrady.
Túto službu zabezpečila svojim obča-
nom samospráva mestskej časti Bratisla-
va Staré Mesto. Úlohou obce je umožniť,
aby sa zo záhrad, parkov a ďalšej zelene
nedostával biologický dopad do zmeso-
vého odpadu. Ukazuje sa, že problém sa
nedá riešiť len pristavovaním veľkokapa-
citných kontajnerov v rámci jarného a je-
senného upratovania.
Štiepky z konárov sa dajú použiť ako
mulčovací materiál v záhradách, alebo sa
môžu uložiť na kompost. Ak o ne nepre-
javia záujem záhradkári, odvezie si ich
dodávateľská firma. (gub)

VZDELANIE NA EURÓPSKEJ ÚROVNI
kvalita, odbornosť, profesionálnosť

Bratislavská Vysoká škola práva, Fakulta práva v spolupráci s Európskym sociálnym
fondom pripravila vzdelávací program zvyšovania kvalifikačného potenciálu

absolventov práva a študentov posledného ročníka.

Cieľom projektu je: � zvýšiť aplikovateľnosť komunitárneho práva, podieľať sa na jeho
tvorbe � zvyšovať uplatnenie právnikov aj v netypických právnických podmienkach
� prepojenie vzdelávania s praxou, analýza prípadovej praxe � vzdelávanie zahra-

ničnými odborníkmi v oblasti európskeho práva

Kurz je určený študentom posledného ročníka bakalárskeho stupňa v odbore „právo“, 
absolventom vysokoškolského štúdia, evidovaným na Úrade práce, sociálnych veci a rodiny.

Viac informácií na: www.uninova.sk/esf

V Starom Meste začali so štiepkovaním drevného odpadu, ktoré sa stretlo s veľkým ohlasom. Pri takejto likvidácii biood-
padu sa neužitočné konáre menia na užitočný mulčovací materiál. FOTO - Oto Limpus

Aj psíčkari

napĺňajú 

rozpočet obce
STARÉ MESTO
V parkoch a iných rekreačných objek-
toch Starého Mesta je zakázaný pohyb
psov, okrem chodníkov slúžil na ich
výbeh jediný priestor - kúsok bývalého
parku na Múzejnej.
Tento priestor - kedysi dávno tu bolo
detské ihrisko - patrí Univerzite Komen-
ského, ktorá požiadala o vrátenie tohto
pozemku, lebo ho naliehavo potrebuje na
zriadenie ďalších parkovacích miest.
Tým, že prestal slúžiť, problém psíčka-
rov v Starom Meste sa stal asi najnalieha-
vejším v celom meste. Mestská časť pri-
tom, ako informuje jej hovorkyňa Alena
Kopřivová, zinkasuje na dani za psa
ročne 1,3 milióna korún, na činnosti
venované psom a čistením po nich vyna-
ložila vlani vyše 600-tisíc korún. Viac
ako polovicu poplatku za psa teda samo-
správa využije na iné potreby mestskej
časti. V tohtoročnom rozpočte schválili
na psy položku 429-tisíc korún. 
A čo dostávajú za svoje peniaze chovate-
lia psov? Od miestneho úradu aktuálnu
skladačku so všetkými informáciami,
ktoré by mal dobrý chovateľ mať, začia-
točník či pokročilý. Špeciálne koše s vrec-
kami na psie výlučky, môže sa zúčastniť
súťaži Pes sympaťák. „V súčasnosti pra-
cujeme na vytypovávaní lokalít vhodných
na psie výbehy na území Starého Mesta a
tiež na dohode o spolupráci s istým kyno-
logickým klubom, ktorý by umožnil sta-
romestským psíčkarom chodiť na cvičis-
ko,“ uvádza A. Kopřivová.
Podľa jej informácií je v mestskej časti
100 košov na psie exkrementy, ideálny
by vraj bol dvojnásobok. Problém je s
určením počtu zvierat. Registrovaných je
do 2000 psov, ale skutočný počet si
samospráva ani netrúfa odhadnúť, hovo-
rí o násobku. „Snažíme sa zreálniť toto
číslo niekoľkými spôsobmi - kontrolami
na ulici, na základe telefonátov občanov
(preverujeme, či dotyčný vôbec má evi-
dovaného psa, ak povie, že napríklad na
dedine, chceme, aby nám to preukázal),
je to však otrocká práca bez výraznejšie-
ho efektu,“ komentuje hovorkyňa.
Poplatky za psa v Starom Meste však nie
sú vysoké. Nulovú daň platia zdravotne
ťažko postihnutí občania a jeden rok tiež
tí, ktorí si zoberú psa z útulku Slobody
zvierat. Invalidi a dôchodcovia, ktorí
nežijú v spoločnej domácnosti so zárob-
kovo činnou osobou, platia 240 korún a
ostatní 1200. To sa týka právnických aj
fyzických osôb, ak však chovateľ osved-
čí, že pes absolvoval výcvik základnej
poslušnosti, platí len polovicu. Len na
porovnanie - v Petržalke sa platí podľa
rasy, za malé a stredné psy 1000 korún,
za veľké 2000. Zato v tejto mestskej časti
majú pre 4200 psov sedem výbehov.
A. Kopřivová zdôrazňuje, že ak sa hovorí
o výbehu, nemieni tým nik psie toalety.
Dana Absolonová z miestneho úradu však
tvrdí, že nemožno termín či miesto náhra-
dy za zrušený výbeh ani odhadnúť. Mest-
ská časť odmieta zvýšiť poplatky a z toho
zriadiť riadené výbehy aj s košmi. „Taký
pokus už tu bol,“ tvrdí A. Kopřivová.
„Keď sa však zvýšila daň, ľudia húfne
prehlasovali psy tam, kde úrad vyrubil
nižšie ročné platby.“ Gustav Bartovic

PREDAJ - LUKRATÍVNY STAVEBNÝ POZEMOK
BA III. – Koliba, Brečtanova ulica

Výmera pozemku: 1094 m2

Stavebné povolenie: dvojdom (2x446 m2)

Inžinierske siete: všetky
Kontakt: Ing. Boroš; 0918- 386 362
boros@vahostav-sk-development.sk

PREDAJ: 
NOVÉ BYTY - Klincová, 2,3,4-izb., už dokončené od 55 072,- Sk/m2+DPH
1-izb., OV, Obchodná, 5/6p., 52m2 3,25 mil. Sk
1-izb., OV, Palisády, 4/4p., 45m2, kompl. zrek. 4,6 mil. Sk
2-izb., OV, Čiernovodská, 3/3p., zrek., 54m2 2,75 mil. Sk
2-izb., OV, Nejedlého, príz., novost., 58m2, log., tichý 3,5 mil. Sk
2-izb., OV, Vajnorská, tehla, príz/2p., 82+11 m2 piv., zrek. 3,85 mil. Sk
2,5-izb., OV, Puškinova, 3p., 79m2, vl. kúrenie, tichý 5,6 mil. Sk
3-izb., OV, Vrbová, 74 m2, 5/8p, log, výťah, pôv.stav 2,9 mil Sk
3-izb., OV, Bartošova, 56 m2, 2/3p., č. upr. 3,3 mil. Sk
3,5 izb., Klemensova, 100m2, pôv.stav, 3p., vysoké stropy, balk. 9,2 mil. Sk
3(4) izb., Družstevná,105+11 m2 piv., 1p., vys. stropy, zrek. 6,7 mil. Sk
4-izb., OV, Talichova, nov., 170 m2, 2 log., gar., tehla, 3/4p., lux.info v RK
4 izb., Mliekarenská, lux. novostavba, 122 m2+log., 2 garaže cena v RK
RD – Bernolákovo, 3i, ÚP = 80m2, 14á poz. 4,9 mil. Sk
RD – Bystrická - DNV, novost., ÚP - 350m2, 550m2 poz., VIS 21 mil. Sk
RD – Horský park., lux, 1400 m2 poz. info v RK
2-podl. RD Senec, zrek., 10á poz., pri Aquaparku, atypický 8,9 mil. Sk
PRENÁJOM:
4-izb., Partizánska-Palisády, 86m2, zrek., zar., 2x balkón 30 000,- Sk/m.
OP Dulovo nám., 100m2 – prízemie 9000,- SK/m2/rok

100m2 – suterén 4500,- Sk/m2/rok

Najviac si ceníme Vašu dôveru!

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

Panská 27, 811 01 Bratislava
Tel.: 5443 5831, 5443 5845-6 Fax: 5443 5852 
E-mail: reality@1nas.sk Internet: www.1nas.sk

PREDAJ 
POZEMKOV 

NA VÝSTAVBU 
RODINNÝCH DOMOV
� Vrakuňa, Ráztočná ul.
� IS vo výstavbe
� výmery od 612 m2

� ceny od 5000 Sk/m2

Kominárska 2,4
832 03 Bratislava 3
Tel: 02/ 50 23 45 22

mprental@mprental.sk

www.mprental.sk
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Na Bajkalskej ulici zbúrali staré stavby,

o využití pozemkov sa ešte nerozhodlo
RUŽINOV
Na nároží Bajkalskej a Mlynských nív
oproti obchodnému domu Baumax sa
v uplynulých dňoch začali rozsiahle
búracie práce, o tom, čo bude na uvoľ-
nených pozemkoch, sa však ešte neroz-
hodlo. 
„Stavebný úrad vydal zatiaľ len povo-
lenie na odstránenie stavieb ich vlastní-
kovi v zmysle príslušných ustanovení
stavebného zákona z dôvodu plánova-
nej výstavby, avšak konkrétne nevie-
me, o aký druh stavby má ísť,“ povedal
nám hovorca ružinovského starostu
Maroš Smolec. „Zrejme nie sú na svete
ani projekty. Stavebný úrad nemá
podanie vo veci návrhu na vydanie
územného rozhodnutie na stavbu na
tomto území.“

Ako dodal, povolenie na odstránenie
stavieb bolo vydané ich vlastníkovi,
spoločnosti EURODomByt Global,
s.r.o. so sídlom na Bajkalskej ulici číslo
30. Na rovnakej adrese sídli aj Prvá sta-
vebná sporiteľňa, ktorá je podľa výpisu
z obchodného registra spoločníkom
firmy EURO DomBytGlobal. Ako nám
povedal člen predstavenstva Prvej sta-
vebnej sporiteľne Erich Feix, spoloč-
nosti EURODomByt Global vydali prí-
slušné inštitúcie povolenie na búracie
práce, ktoré sú v súčasnosti v plnom
prúde. „O tom, aké bude ďalšie využitie
pozemku, sa v týchto dňoch rokuje,
takže podrobnosti o tom, ako sa bude
spomínaný pozemok využívať, vám
nemôžeme zatiaľ poskytnúť,“ konštato-
val.

Pozemky, na ktorých sa uskutočňujú
búracie práce, sú súčasťou bývalej ruži-
novskej priemyselnej zóny, ktorá v
posledných rokoch prechádza zásadnými
zmenami a mení sa na prevažne admini-
stratívno-obchodnú štvrť. V uplynulom
období sa v tejto zóne ohraničenej Baj-
kalskou, Prístavnou a Prievozskou ulicou
vybudovalo viacero výrazných prevažne
kancelárskych komplexov - Bratislava
Business Center, Apollo Business Center
(jedno je už v prevádzke, druhé je vo
výstavbe), Absolut Bussines Center,
Delta Business Center a iné. Ako sme už
informovali, pripravujú sa tu aj rezidenč-
né projekty, konkrétne polyfunkčný
súbor Trinity, ktorého súčasťou budú tri
viacpodlažné obytné veže. (juh)

FOTO - Oto Limpus

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

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

4333 3137 0905 511 511
www.eurolingua.sk

MESTSKÁ ČASŤ
Bratislava - Nové Mesto

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
v znení neskorších predpisov o výberovom konaní

na vymenovanie riaditeľa školy
vyhlasuje 

výberové konanie
na obsadenie funkcie:

� riaditeľ Základnej školy s materskou
školou, Cádrova ulica 23, Bratislava
� riaditeľ Základnej školy s materskou

školou, Odborárska ulica 2, Bratislava
� riaditeľ Základnej školy s materskou

školou, Riazanská ulica 75, Bratislava
� riaditeľ Základnej školy s materskou

školou, Sibírska 39, Bratislava
� riaditeľ Základnej školy s materskou

školou, Za kasárňou 2, Bratislava
Kvalifikačné predpoklady..........................
-  vysokoškolské pedagogické vzdelanie 
- najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
- absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
- spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
- znalosť legislatívy zariadenia s právnou subjektivitou
- osobnostné a morálne predpoklady 
- preukázateľne dobré výsledky v odbornej a metodickej práci
- prax v riadiacej funkcii a organizačné skúsenosti

Prihláška musí obsahovať.........................
- doklad o vzdelaní  
- prefesijný životopis 
- vlastný projekt koncepcie ZŠ (max 2 strany)
- odpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
...........................................................
Prihlášky žiadame poslať do 23. 10. 2007 na adresu:

Miestny úrad Bratislava - Nové Mesto
Personálny úsek
Junácka ulica 1, 832 91 Bratislava 3

alebo osobne do podateľne Miestneho úradu.
Termín a miesto konania budú oznámené
dodatočne.

kurzy 2007
2008

informácie: 54 77 11 48

informácie: 44 37 37 71,  44 37 37 60

STREDISKO KULTÚRY 

DK Stromová 18

- Angliètina, nemèina,talianèina 
   pre dospelých: klasický a polointenzívny 

  kurz (50 hod.)

- Angliètina - konverzácia pre deti
  (1 x tý denne 50 hod.)

- Angliètina, nemèina pre deti v MŠ
  (2 x tý denne, 50 hod.)

H¾adáme študentov na výuèbu 
  angliètiny v MŠ

- Keramika pre deti (1x tý denne, 3 mesiace) 

- Keramika pre dospelých (1x tý denne, 

  3 mesiace)

- Výtvarné techniky 
  ma¾ba,kresba,grafika,modelovanie 
(1x tý denne, 40 hod.)

TVORIVÉ DIELNE - Aran ovanie kvetov 
(1x tý denne, 36 hod.)

                              - Ma¾ovanie na hodváb 
(1x tý denne, 36 hod.)

- Tvorba z drôtu
                               a ïalšie pod¾a záujmu

- Šijeme s Burdou
  (strihy + šitie + módna tvorba) 
  (1x tý denne, 40 hod.)

- JOGA (1x tý denne, 3-mesaèný kurz) 

- Brušné tance (1x tý denne, 3-mesaè. kurz)

- Angliètina pre dospelých: zaèiat., mierne 

  pokroèilí, konverzácia (2 x tý d. 50 hod.) 

- Cvièenie mamièiek s de mi do 3 rokov 
(1 x tý denne)

- Farebná dielnièka - deti od 2 r. s mamiè-
  kami (1x tý denne)

- Tvorivé dielnièky pre šikovné ruèièky 
  5 - 10 r. (1x tý denne)

- Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov
  (1. víkend v mesiaci ),

- Hra na zobcovu flautu, klavír, spev
  individuálna výuèba (1 x tý denne) 

- Brušné tance (1x tý denne (3-mesaè. kurz)

- Joga pre deti (1x tý denne (polroèný kurz)

- Joga dospelí (1x tý denne) (polroèný kurz)

http://www.skvajnorska.sk
dkkramare@chello.sk

http://www.skvajnorska.sk
e-mail: info@skvajnorska.sk
reklama@skvajnorska.sk

Bratislava Nové Mesto

Angliètina pre zaèiatoèníkov

SK Vajnorská 21

Rakúska firma hľadá 
pre filiálku v Bratislave pozície:

MALIAR 
PODLAHÁR � MONTÉR
pre opravu podlahovín, maľoviek a vysušova-
nie pomocou prístrojov. Podmienky: spoľahli-

vosť, technické zručnosti, vodičský p.B, základy
nemčiny. Ponúkame zaškolenie, plat dohodou. 

Kontakt: 02/4463 0924, 0903 458 955,
drystar@tvg-klima.sk
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PETRŽALKA
NA MÁNESOVOM NÁMESTÍ nezná-
my ozbrojený maskovaný páchateľ pre-
padol pobočku banky. Odniesol zhruba
300-tisíc korún. Lúpež sa zaobišla bez
zranení. Počas prepadu sa v banke nachá-
dzal jeden klient. Páchateľ s lupom odi-
šiel na dosiaľ neznáme miesto. Vyšetro-
vateľ začal trestné stíhanie vo veci zloči-
nu lúpeže. 

RUŽINOV
NA VRAKUNSKEJ CESTE pri ko-
nečnej zastávke MHD lúpežne prepadli
28-ročnú mamičku dvaja páchatelia -
muž a žena. Neznámy muž najskôr pri-
stúpil k mladej mamičke so slovami
„Navaľ kočík!“. Keďže mladá žena ne-
reagovala, päsťou ju udrel do tváre a z
ramena jej strhol koženú tašku. Potom jej
z kočíka vybral dieťa, ktoré dal do trávy.
Medzitým  jej spolupáchateľka strhla z
ruky náramkové hodinky a potom spolu
s  páchateľom odišli na neznáme miesto.
Lúpež sa, našťastie, zaobišla bez zranení,
avšak škoda sa vyšplhala na 89-tisíc
korún. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie
vo veci zločinu lúpeže.
NA HRANIČNEJ ULICI vo vchode
obytného domu obral neznámy páchateľ
31-ročného muža z Krompách o mobilný
telefón a peňaženku. Spôsobil mu tak
škodu vo výške 5770 korún, prepadnutý
muž našťastie neutrpel zranenie.

KARLOVA VES
NA ULICI NAD DUNAJOM zastavi-
li policajti 21-ročného mladíka z Bra-
tislavy, ktorý riadil vozidlo značky
Renault.  Počas kontroly mladík poli-
cajtom vulgárne nadával a po tom, čo
ho policajti vyzvali, aby sa podrobil
dychovej skúške, jedného z policajtov
fyzicky napadol. Vyšetrovateľ ho obvi-
nil z útoku na verejného činiteľa, stíha-
ný je na slobode.

NOVÉ MESTO
NA JESÉNIOVEJ ULICI neuniklo
pozornosti policajnej hliadky vozidlo
Škoda Fabia. Policajt dal znamenie vodi-
čovi, aby zastavil. Keď však vodič zba-
dal policajnú hliadku, prudko zabrzdil,
otočil sa s vozidlom a začal unikať. Na
Jeséniovej ulici vozidlo zastavilo, ale
vodič pridal plyn a rútil sa v protismere
do policajného auta. Zrážke sa už nedalo
vyhnúť. Z havarovaného vozidla, v kto-
rom sedeli ešte ďalšie štyri osoby, vystú-
pil a pokúsil sa ujsť, ale policajti ho
zadržali. Zistilo sa, že za volantom sedel
aj napriek zákazu viesť motorové vozid-
lá. Vyšetrovateľ obvinil 20-ročného Mar-
tina M. z Bratislavy z marenia výkonu
úradného rozhodnutia a z útoku na verej-
ného činiteľa. 

VRAKUŇA
NA RÁZTOČNEJ ULICI odcudzil
neznámy páchateľ z priestorov firmy
viac ako dva milióny korún. Vyšetrova-
teľ začal trestné stíhanie pre trestný čin
krádeže vlámaním. (ver)  

Vzdelávanie

na predmestí

Dornkappel
Moji starší príbuzní a známi žijúci na
predmestí Dornkappel posielali svoje
deti do roku 1934 do škôl mimo územia
Dornkapple. Boli to najmä ľudové a
meštianske školy na Tehelnom poli
(predtým Ziegelfeld) a nemecká škola
na Vazovovej ulici.
Starší žiaci sa vozili na bicykloch, ktoré
boli na Dornkappli v období prvej ČSR
najpoužívanejším dopravným prostried-
kom, v tejto štvrti pripadol na 8 až 10 oby-
vateľov jeden bicykel.
V roku 1929 sa začalo s výstavbou škol-
ského areálu na terajšej Pavlovičovej
ulici, ktorý mesto darovalo Dornkappli.
Školský areál predstavoval postupne
budovu ľudovej školy, meštianskej školy.
A tiež budovu, v ktorej sa nachádzali byty
pre zamestnancov a učiteľov. Súčasťou
areálu bola aj telocvičňa, ktorú využívali v
začiatkoch aj kultúrne a športové organi-
zácie. Do čias, kým bol na Dornkappli
postavený rímskokatolícky kostol, konali
sa v telocvični aj bohoslužby. K areálu
patrilo aj ihrisko s atletickou dráhou a plo-
chou pre loptové hry, ktoré sa tam nachá-
dza dodnes. V súčasnosti je v budove
ľudovej školy SOU a budova meštianky
je zdevastovaná.
Do tejto školy som chodila v rokoch
1944-1953. V školskom roku 1952/53
bola otvorená na Vietnamskej ulici nová
škola, ktorú som navštevovala posledný
polrok a kde nás v roku 1953 absolvovalo
29 žiakov deviatej triedy. V tom roku
absolvovali povinnú školskú dochádzku
už aj žiaci ôsmej triedy.  
Je možno raritou, že my absolventi tejto
školy z r. 1953 organizujeme stretávky zo
základnej školy, doteraz sme mali tri a v
tomto roku sme sa dohodli na každoroč-
nom stretávaní. Na stretávke v r. 2007 sa
zúčastnilo až 33 absolventov a spolužia-
kov, ktorí s nami neskončili, ale dožado-
vali sa účasti, pretože s nami „drali škol-
ské lavice“ v jednej triede. 
Počas mojej školskej dochádzky bol riadi-
teľom ľudovej školy pán Chrenko a meš-
tianskej pani Železníková. Spolu s učiteľ-
ským zborom mali značnú zásluhu na roz-
voji kultúrneho, spoločenského a športo-
vého diania  v mestskej časti, vtedy už
Trnávky.  
Peknú spomienku mám na nášho priateľ-
ského školníka pána Faka, ktorý mal pre-
zývku šuldo (z nemeckého schuldiener -
školník) a vždy nás podržal, ak bolo treba,
aj mňa zachránil pred zhoršenou známkou
zo správania za rozbité okno, ktoré zasklil
bez toho aby sa o tom „vrchnosť“ dozve-
dela. Viera Hupková Houšková

(Pokračovanie nabudúce.)

Nápadná podoba palácových portálov
Prehliadka Viedne môže pozornému
návštevníkovi z Bratislavy priniesť
viaceré prekvapenia. Bratislavčania už
dávno nechodia do Viedne len na
nákupy, hoci aj návšteva obchodných
domov, trhovísk či blších trhov môže
byť zaujímavá. Návštevy múzeí a galé-
rií sú rovnako lákavé ako prehliadky
množstva viedenských kostolov. 
Najmä cez víkendy sú ulice v centre
Viedne plné cudzincov a slovenčina sa
ozýva rovnako často ako nemčina, chor-
vátčina, čeština, maďarčina, angličtina či
japončina. Turisti sa sústreďujú najmä na
Kärtnerstrasse, preplnené je okolie Chrá-
mu svätého Štefana - Stefansdomu, ulica
Graben, čo znamená priekopu (nachádza
sa na mieste zasypanej stredovekej
obrannej priekopy), a námestie pred kos-
tolom svätého Michala a pred hlavným
vstupom do cisárskeho paláca - Michae-
lerplatz. 
Nie každý už zablúdi do ulice Breuner-
strasse, ktorá je kolmá na Graben a sme-
ruje k cisárskej rezidencii Hofburgu. Je to
mimoriadne úzka ulica, zaprataná sede-
niami množstva priľahlých reštaurácií,
ktoré si z vozovky ulice urobili jedáleň.
Domy z obdobia 17. až 20. storočia sú
štvor- a viacposchodové, takže ulica sa
zdá ešte užšou. Na dome číslo 3 možno
zaujme okoloidúcich pamätná tabuľa a
ďalšia informačná tabuľka, že v dome sa
narodil v roku 1801 známy rakúsky
herec, komik a dramatik, básnik Johann
Nestroy (+ 1862).
Bratislavčan pravdepodobne nevie, kto
bol Nestroy, ale možno ho zaujme tvar
portálu tohto domu. Je totiž mimoriadne
podobný portálu malého mestského palá-
ca na bratislavskom Hlavnom námestí,
ktorý je známy pod menom prvého maji-
teľa Kutscherfelda, ale ktorý celé 19. sto-
ročia obývali grófovia z rodiny Esterházy.
Dnes je v paláci umiestnené veľvyslanec-
tvo Francúzskej republiky. 
Kamenné portály oboch objektov - vo
Viedni aj v Bratislave, sú umiestnené v
širokom dovnútra sa zužujúcom kamen-
nom výklenku, nad ktorým je umiestnený
balkón na mohutných kamenných konzo-
lách, pričom bočné z nich sú vytočené
tak, aby sledovali krivku oblúka výklen-
ku pod nimi. Kamenný balkón má v obid-
voch prípadoch krásne kované železné
zábradlie. Kamenárska dekorácia portálu
vo Viedni je trochu bohatšia ako v Brati-
slave. Vo dvore viedenského paláca, ktorý
je mimoriadne úzky, sú pavlače na
kamenných konzolách, ktoré majú vyte-
sané ako ozdobu ľudské maskarony. Je
tam zachovaná aj kamenná prístenná fon-
tána (pumpa). Ešte menšie nádvorie bra-
tislavskej francúzskej ambasády je dnes
verejnosti neprístupné. 
Text na informačnej tabuľke na fasáde vo
Viedni hovorí, že dom postavili v tretej
štvrtine 18. storočia. O bratislavskom
paláci sa vie, že ho postavili pre slobod-

ného pána Kutscherfelda v roku 1762.
Zdá sa, že na obidvoch palácoch praco-
vali tí istí remeselníci, respektíve je
možné, že pri stavbe bratislavského palá-
ca použili viedenský ako vzor. Pritom
objednávateľovi bratislavského paláca

asi učaril portál v kamennom výklenku,
ktorý na rozdiel od viedenského paláca
použili len ako efektnú dekoráciu. Vo
Viedni totiž plnil výklenok praktickú
funkciu: umožňoval vozu či koču ťaha-
nému párom koní vytočiť sa z úzkej ulice
do prejazdu domu, ktorý vedie do dvora. 

Štefan Holčík
FOTO - autor a Oto Limpus

MOTOR PARTNER s.r.o.
Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava
Tel. predaj: 02/ 6353 4444-5, Tel. servis: 02/ 6353 7777-8
Tel. klampiarske práce: 02/ 6353 5555
Tel. náhr. diely: 02/ 6353 5556
predaj@motorpartner.sk, servis@motorpartner.sk
www.motorpartner.sk

Akcia prebieha aj v salóne na Račianskej ul. 184/A.

Citroën C-CROSSER. Nájdite si vlastnú cestu. Štandardná výbava:
- motor 2,2 HDi
- výkon motora: 115 kW /160 k
- krútiaci moment motora: 380 Nm
- natáčacie bi-xenónové svetlomety

- pohon 4x4
- EPS + ASR, ABS
- 6 airbagov
- kompletná elektrická výbava
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FUTBAL
Bezproblémové víťazstvo Artmedie,
gladiátorské súboje v Trnave a konečne
prebudený Inter. Tak vyzeral posledný
víkend v podaní trojice bratislavských
tímov v oboch najvyšších súťažiach. 
Petržalčania zvíťazili v Dubnici 3:1 a na
odvetu Pohára UEFA do Atén sa vybrali v
príjemnej pohodičke, belasí sa nezľakli
búrlivej trnavskej kulisy, takže už tradič-
ne v slovenskom Ríme neprehrali, a inte-
risti vyhrali 1:0 u prvoligového nováčika,
v Starej Ľubovni.
Zápas Jána Kozáka. Aj to možno povedať
o dueli Petržalky v Dubnici. Stredopoliar
Artmedie strelil dôležitý prvý gól a bol aj
v ďalších petržalských zásahoch. Napriek
víťazstvu však našiel tréner Vladimír
Weiss určité negatíva: „Domáci boli
pohybliví a najmä za stavu 1:1 nám robi-
li problémy. Zlepšili sme sa po prestrieda-
ní, výkon išiel hore a som rád, že sme
získali tri body. Upokojila nás premenená
penalta, do Atén teraz určite nejdeme na
výlet, ale pokúsime sa o čo najlepší výsle-
dok.“ Stretnutie s Panathinaikosom bolo
pre slovenského vicemajstra veľkou
skúškou. Po domácej prehre 1:2 mu totiž
len málokto dával nejaké šance, ale práve
to mohlo Petržalčanov zmobilizovať, aby
sa pokúsili o malý futbalový zázrak
(zápas sa skončil po uzávierke tohto
vydania). V súvislostí s Artmediou sa
hovorí aj o novinke - štadióne, ktorý by
mal vyrásť pri Ekonomickej univerzite.
Jeho kapacita by mala byť asi 12-tisíc
sedadiel a pre fanúšikov je príjemné, že
hlavne Petržalčania by sa nemuseli za

svojím klubom sťahovať do mesta...
Boj, boj, boj! Kto sa vyžíva v tvrdom fut-
bale, kde niet priestoru pre nejakú futbalo-
vú krásu, kde praskajú kosti a nechýba
veľa, aby sa lámali nohy, či odpadávali
hlavy, ten si v derby Trnava - Slovan pri-
šiel na svoje. Poľutovať však treba tých
fajnšmekrov, ktorí si chceli pochutnať na
kombinačnom futbale plnom centrov, úni-
kov, striel, pekných brankárskych zákro-
kov. Nič z toho druhého totiž v Trnave
nevideli. Kým v prvom polčase sa hral
aký-taký futbal, v druhom už dominovali
obrany a útočilo sa iba na tribúnach...
Kým však domáci tréner Josef Mazura

priznal, že jeho mužstvo hralo zle, slova-
nista Boris Kitka nesúhlasil, že to bol zlý
futbal: „Podľa mňa nebol slabý,“ tvrdil po
stretnutí a naopak novinárom vyčítal, že
sú priveľmi negativistickí!
Nič svetoborné nepredviedli ani interisti v
Starej Ľubovni, ale vyhrali 1:0, zastavili
nepríjemný tabuľkový pád. Či to však
bude stačiť, aby sa znovu zapojili do
naháňačky za vedúcim Prešovom, tomu
už verí málokto... Skôr to vyzerá tak, že v
pokoji dožijú svoju prvoligovú premiéru
a budú čakať, čo s nimi urobia majitelia
po presťahovaní do Dúbravky. (mm)

FOTO - TASR

Dres trénera 

Jána Filca visí 

v Ružinove
HOKEJ
Ružinovský hokej je pyšný na svojich
bývalých hráčov a trénerov. Svedčí o
tom aj posledná akcia - vyvesenie dresu
trénera majstrov sveta z roku 2002
Jána Filca pod strechu Zimného šta-
dióna Vladimíra Dzurillu. 
Hokejový klub 99 Ružinov a Ján Filc pat-
ria k sebe ako hokej a Bratislava. Bývalý
kormidelník slovenskej reprezentácie v
Ružinove trénoval (v bývalej BEZ-ke
dokonca chytal, neskôr viedol Danubiu,
ktorej pokračovateľom je práve Ruži-
nov), v súčasností s ním zase úzko spolu-
pracuje.
„V ružinovskom klube pracujú ľudia,
ktorých mám rád a s ktorými si máme
čo povedať. Dobre si rozumieme
najmä v oblasti mládeže a spoločne
máme hlavný cieľ - vytvoriť pre mlá-
dež najlepšie podmienky,“ zdôraznil
Ján Filc na slávnosti. Jeho snom je
otvoriť hokejové lýceum, podobného
zariadenia, aké fungujú v zahraničí, aj
keď častejšie vo forme futbalových
škôl. „Láka ma táto myšlienka, skĺbe-
nie športovej kariéry so vzdelávaním,“
prezradil Ján Filc. 
Jeho nápad by mal dozrieť v priebehu
roka, do úvahy okrem Ružinova prichá-
dzajú aj Piešťany. V Bratislave by to zna-
menalo spoluprácu so športovým gymná-
ziom plus vytvorenie ďalších podmienok
na rast mladých hokejistov. „Som rád, že
v súčasnom ružinovskom vedení sú ľu-
dia, ktorých zaujíma nielen ružinovská,
ale vlastne aj celá bratislavská mládež.
Verím, že sa spolupráci bude dariť, preto-
že osoh z toho bude mať celý slovenský
hokej,“ dodal Ján Filc. (mm)

Golfisti budú

mať ihrisko

pre mládež
GOLF
Golf Learning Center - takýto názov
bude mať centrum pre mládež, štu-
dentov, ale aj širokú verejnosť, ktoré
vyrastie v lokalite Súkromného slovan-
ského gymnázia na Žitavskej ulici v
Bratislave. 
Areál bude prvým Tréningovým centrom
mládeže patriacim pod Asociáciu junior-
ských golfistov Slovenska. Stredisko
slávnostne otvoria vo štvrtok 4. októbra a
prioritou jeho ponúk je poskytnúť šancu
na hru pre mládež. 
Pripravené budú praktické ukážky, aj
teoretické hodiny pod dohľadom profe-
sionálnych trénerov golfu. Tí, ktorým
hra ide, si však môžu zatrénovať aj
individuálne. (mm)

Inter sa omladil,

na finále

nemyslí
BASKETBAL
Basketbalový Inter sa na jar vrátil do
zlatej histórie, keď sa v hale na Pasien-
koch bojovalo o ligový titul. Hoci to vo
finále nevyšlo a Bratislavčania prehra-
li rozhodujúci súboj s Košičanmi 0:4,
fanúšikovia verili, že v tejto sezóne sa
pôjde znovu o kúsok vyššie. 
Predsezónne prognózy však naznačujú,
že skôr treba rátať s krôčikom dozadu.
Odchody zo žlto-čiernej kabíny totiž
výrazne prevýšili príchody a hoci na
Pasienkoch zostala určitá kvalita, mana-
žér a asistent trénera Oto Matický prizná-
va: „obhajoba jarnej fináclovej pozície
bude veľmi ťažká!“
Inter opustili opory Ristanovič, Ivan, Tri-
vunovič, Mičuda, Golian, Jankech, posi-
lami by mali byť Míčka zo Svitu, Chorvát
Petrovič a Futo z Děčína. „Až samotná
súťaž ukáže, ako sme na tom herne a ako
sa nám podarilo družstvo doplniť. Preto
je predčasné špekulovať o tom, kam by
sme mali v tejto sezóne dočiahnuť,“
dodal Oto Matický. Prvý krok žlto-čier-
nym vyšiel, v premiére vyhrali v Dolnom
Kubíne a pripísali si prvé body. (mm)

VKP myslí viac

na budúcnosť
VOLEJBAL
Začína sa aj nad vysokou sieťou. Po
polročnej prestávke prišla na rad aj
najvyššia súťaž volejbalistov, v ktorej
bude mať jej najúspešnejší tím histórie
- bratislavský VKP - o niečo skromnej-
šie ciele ako v minulosti. 
Z družstva totiž odišla hneď sedmička
hráčov, vo väčšine prípadov išlo o pers-
pektívnych mladíkov, s výnimku dvoch
dokonca o vlastných odchovancoch.
„Znovu začíname budovať nový tím,
ktorý by mal vyrásť najneskôr do troch
rokov. Aj tak by sme však boli radi, keby
sme získali nejakú medailu,“ prezradil
plány VKP tréner Ivan Husár.
Okrem domácej súťaže sa Bratislavčania
predstavia aj v treťom najdôležitejšom
európskom pohári - Challenge Cupe.
Práve v súvislostí s ním im však nastali
komplikácie. Funkcionári medzinárodnej
organizácie totiž neschválili ich halu,
ktorá údajne nevyhovuje šírkou, a tak sa
museli presťahovať na úvodné stretnutie
s rakúskym Sokolom Viedeň do Levíc.
Ak by sa im cez tohto súpera podarilo
prejsť, ďalší duel by zrejme odohrali
(proti švajčiarskemu Lausanne) v Popra-
de... Okrem týchto dvoch miest sa však
VKP hotuje odohrať niekoľko domácich
duelov aj v Modre, kde bude pod hlavič-
kou Modra VKP Bratislava pôsobiť
béčko. (mm)

Do Bratislavy znovu zavíta Supermaratón

Artmedia si spravila chuť v Dubnici,

Slovan vydoloval cenný bod v Trnave

ATLETIKA
Vlaňajší úspech slovenskej premiéry v
medzinárodnom podujatí ultrabežcov
pod názvom Supermaratón Viedeň -
Bratislava - Budapešť má pokračova-
nie.
V druhej polovici októbra do Bratislavy
zavítajú účastníci už 18. ročníka a Brati-
slava sa v ňom predstaví ako centrum,
ktoré privíta pretekárov v cieli prvej a na
štarte druhej etapy.
Supermaratón má tento rok dĺžku 320
kilometrov a očakáva sa na ňom okolo
tisícovka bežcov z celej Európy. V Brati-
slave sa skončí prvá etapa merajúca 94
km (pobeží sa z Viedne) a odštartuje
druhá dlhá 84 kilometrov (z Bratislavy
do Györu).
„Podujatie je špecifickou akciou spája-
júcou tri stredoeurópske krajiny, tri
podunajské krajiny, tri hlavné mestá
susediacich štátov a tri susediace náro-
dy,“ prízvukuje Sándor Nagy, predseda
centrálneho organizačného výboru.
Okrem Bratislavy pobežia účastníci aj

ďalšími šiestimi slovenskými mestami,
aj keď slovíčko pobežia sa možno nahra-
dí iným slovesom...
Supermaratón je podujatím, na ktorom
môžu štartovať nielen záujemcovia, ktorí
sa spoliehajú na vlastné nohy, ale naprík-
lad aj cykloturisti, štafety, korčuliari. „V
podstate ide o to, aby si prišli na svoje
všetci tí, ktorí chcú lepšie spoznať kraji-
ny, ktorými povedie trať. Ich pamiatky,
prírodu, všetko zaujímavé, čo sa nájde v
trojuholníku Bratislava - Viedeň - Buda-
pešť,“ pokračoval S. Nagy.
Štyri týždne pred štartom sa zo Slovenska
prihlásili dve štvorčlenné štafety a štyria
jednotlivci, usporiadatelia však rátajú s
tým, že počas ďalších dní a najmä tých
bezprostredne pred začiatkom, pribudnú
desiatky ďalších. V zostávajúcich dvoch
krajinách Supermaratón považujú za
veľkú športovú aj spoločenskú akciu,
možnosť zabehnúť si aspoň časť jeho
dĺžky využívajú rôzne osobností z rôz-
nych odvetví. V Bratislave jeho prestíž
vzrastie aj zmenou cieľa.

„Kým vlani vítali bežcov pod mostom
Lafrancovi, tento rok to bude na Hviezdo-
slavovom námestí,“ prezradil šéf sloven-
skej časti organizačného výboru Ladislav
Asványi a pokračoval: „Plánované dobe-
hy prvej etapy sú od 12.00 do 20.00 h, a
tak sme sa museli pripraviť na to, aby sme
ľuďom, ktorí budú na námesti, pripravili
zaujímavý program. Od 11. hodiny sa
preto začnú atletické disciplíny pre naj-
menších, neskôr vystúpi Pavol Hammel,
skupina Desmod, milovníkov ľudoviek
poteší súbor Zemplín. Uskutoční sa tu
autogramiáda slovenských olympioni-
kov, predstavia sa paralympionici, vo
Francúzskom inštitúte bude inštalovaná
výstava športových fotografií.“
Organizátori pamätali aj na víťazov. Pré-
mie pre najlepších sa vyšplhali na 20
miliónov fórintov, čo je okolo troch
miliónov Sk. Začína sa 19. októbra štar-
tom vo Viedni, cieľ je v Bratislave, o deň
neskôr je štart v Bratislave a cieľ v Györi.
Celkových víťazov spoznáme 23. októb-
ra v Budapešti. (mm)

LIGHT
PARK

G A Š TA N OV Ý  H Á J I K

Obchodný dom s dizajnovým 
nábytkom a doplnkami 

Otvárame v Bratislave na Račianskej ulici. Už čoskoro.
Obchodné priestory už na prenájom!

www.light-park.sk

tel.: 0911 611 747
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Flamenco

a Fermáta budú

Za zrkadlom
HUDBA
V polovici októbra sa v petržalskom
Klube Za Zrkadlom uskutočnia dva
výnimočné koncerty.
Pri príležitosti výročia „Kristových
rokov“ skupiny Fermáta odohrajú hudob-
níci koncert spojený s verejnou nahráv-
kou nového DVD. Podujatie budev nede-
ľu 14. októbra o 19.00 h. Vstupné je 130
Sk, v deň koncertu 160 Sk.
Fermáta vznikla v roku 1973. Zakladate-
ľom a vedúcim kapely je František Grig-
lák, gitarista a takmer výhradný autor
hudby, ktorému už niekoľko dekád
sekunduje basgitarista Fedor Frešo.
Dnešnú zostavu kapely dopĺňa vynikajú-
ci džezový klávesista Peter Preložník a
bubeník Igor Skovay.  
Druhým výnimočným koncertom bude
vystúpenie popredného flamencového
gitaristu Flaco de Nerja, ktorý so svojím
Sextetom vystúpi 11. októbra o 20.00 h.
Vstupné je v predpredaji 200 Sk, v deň
koncertu 240 Sk.
Flaco de Nerja, vlastným menom Brani-
slav Krajčo, patrí k najvýznamnejším fla-
mencovým gitaristom v strednej Európe,
známym aj v španielskej Andalúzii, v
Paríži a vo Viedni. Na koncerte vystúpi
formácia Flaco de Nerja Sextet v zostave:
Flaco de Nerja (gitara), Peter Luha (bas-
gitara), Sandra La Chispa (tanec), Erik
Rothenstein (saxofón), Dino Valeria (per-
kusie), Jozef Hájek (bicie). (dš)

Wanastowi Vjecy

sa zastavia

aj v Bratislave
HUDBA
Na turné sa skupina Wanastowi Vjecy
zastaví aj v Bratislave. V stredu 17.
októbra o 20.00 h odohrá koncert v
NTC Sibamac Aréna na Príkopovej
ulici.
Skupina Wanastowi Vjecy vznikla v roku
1988 ako štúdiová punková kapela s cie-
ľom natáčiť pesničky do dokumentárne-
ho filmu Vladislava Kvasničku Aby si
lidi všimli. Po samovoľnom rozšírení
týchto nahrávok začínajú Wanastowi
Vjecy vystupovať na verejných akciách.
Prvý koncert odohrali na parníku Devín
za asistencie policajných motorových
člnov.
Po niekoľkoročnej odmlke už nikto
neveril, že skupina bude opäť hrať. Opak
je však pravdou. V novembri 2006 vyšiel
album Torpédo, ktorého pilotný singel
Otevřená zlomenina sa podľa IFPI
okamžite stal najhranejšou skladbou v
českom hudobnom éteri a album je naj-
predávanejším CD v Česku. (dš) 

V Mladosti bude

filmový festival

o menšinách
FILM
Od 11. do 14. októbra bude v kine
Mladosť 5. ročník nekomerčnej pre-
hliadky filmov o menšinách Minority
Film Festival. Podujatie prinesie 17
krátkych i celovečerných hraných aj
dokumentárnych filmov s tematikou
menšín, spolužitia a tolerancie. 
Všetkým predstaveniam bude predchá-
dzať lektorský úvod a vstup do kina bude
už tradične zdarma, obmedzený len
kapacitou kinosály.
Otváracím predstavením bude vo štvrtok
11. októbra séria krátkych a strednome-
trážnych filmov Visegrad Caravan. Na
piatok 12. októbra usporiadatelia Minori-
ty Film festivalu pripravili filmový mara-
tón - profil francúzskeho režiséra Tonyho
Gatlifa. 
Populárny cyklus Menšiny vo svetovej
kinematografii ponúkne diela ako Čierna
kniha režiséra Paula Verhoevena, Kráde-
že a vlámania Anthonyho Minghellu,
Krvavý diamant s Leonardom Di Cap-
riom v hlavnej role či poviedkový film
Neviditeľné deti, na ktorom spolupraco-
vali takí majstri kinematografie ako Rid-
ley Scott, Emir Kusturica, John Woo a
Spike Lee. (dš)  

Festival 

Gregoriánskeho

chorálu
HUDBA
V jezuitskom Kostole Najsvätejšieho
spasiteľa na Františkánskom námestí
sa od 18. do 21. októbra uskutoční I.
medzinárodný festival Gregoriánske-
ho chorálu.
Festival sa začne vo štvrtok 18. októbra o
16.30 h svätou omšou s gregoriánskym
chorálom, na ktorej bude účinkovať Wie-
ner Choralschola z Viedne a pokračovať
bude sv. omšou o 18.00 h vystúpením
Mulierum Schola Gregoriana Clamave-
runt Iusti z Varšavy. O 19.00 bude otvá-
rací koncert festivalu, na ktorom vystúpi
Schola Gregoriana Bratislavensis, Brati-
slava a Wiener Choralschola, Viedeň. 
Počas štyroch dní sa v kostole, ale aj v
Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca a v
Kostole Trinitárov uskutoční viac koncer-
tov, na ktorých budú účinkovať Svatomi-
chalská Gregoriánská Schola, Brno, Gra-
zer Choralschola, Graz, Mulierum Schola
Gregoriana Clamaverunt Iusti a ďalšie
zbory.
Benefičný koncert na záver podujatia
bude v nedeľu 21. októbra o 19.00 h v
Jezuitskom kostole. Výťažok koncertu
bude venovaný Detskej onkologickej kli-
nike v Bratislave. (dš)

Herecká elita na sídlisku v Dúbravke
MIESTNA KULTÚRA
Prah Kultúrneho domu v Dúbravke
okrem každodenných návštevníkov
pravidelne prekračujú také herecké
stálice, ako je Květa Fialová či Naďa
Konvalinková.
Opona sa dvíha aj pred ďalšími kultúrny-
mi osobnosťami, vítaným hosťom je
Miroslav Donutil, Lukáš Vaculík či Lubo-
mír Lipský. Predstavenia sú vždy plné a
kroky, ktoré smerujú k úspešnosti obyčaj-
ného kultúrneho domu vedú k jeho riadi-
teľke Henriete Dóšovej.
Do funkcie riaditeľky nastúpila pred
deviatimi rokmi. Absolventka Divadelnej
a filmovej vedy na VŠMU mala vtedy
pocit, že v kultúrnom dome sa nič nedeje.
A tak zorganizovala koncert Karla Plíhala,
ktorý bol plný. Po tomto úspechu jej zača-
lo okolie viac dôverovať. „Neskôr som
rozvinula spoluprácu s českými a sloven-

skými umeleckými agentúrami a začala k
nám chodiť herecká elita. Divadlo je svoj-
bytné umenie, herec je na javisku sám za
seba, nemá oporu v technických medzič-
lánkoch. Divadlo je základ - ak herec
zvládne tento fenomén, zvládne všetko.“
Toho sa drží Henrieta Dóšová a úspešne
pozýva na predstavenia či koncerty elit-
ných umelcov. Tí sú ťahákom pre divá-
kov, kultúrny dom však umelecky žije
najmä z podujatí, ktoré sa opakujú pravi-
delne.
„Domovskú scénu tu má folklórny súbor
Klnka, známy po celom svete. Spolupra-
cujeme so súborom mexických tancov
Magisteriál, organizujeme s nimi Dni
mexickej kultúry v Bratislave. Ďalej tu
pôsobí súbor latinskoamerických a mo-
derných tancov. Pre deti robíme nedeľné
divadelné predstavenia, od 1. januára pod
našu kompetenciu pribudla knižnica a

krsty kníh. Každý mesiac otvárame v galé-
rii výstavy, ich obsahom sa snažíme
odstraňovať rozdiely medzi amatérmi a
profesionálmi. V spolupráci so školami
organizujeme výchovné koncerty. Na
Mikuláša pripravujeme súťaž v speve pre
mentálne a telesne postihnuté deti Dúbrav-
ský zlatý dukát,“ hovorí H. Dóšová.
Vianoce sú ešte ďaleko, blízko je však
uvedenie hudobnej komédie Čachtická
pani aneb co všechno se vejde do vany,
ktorá bude v DK Dúbravka 17. októbra o
19.00 h. Účinkujú Kateřina Kornová,
Michal Gulyáš, Pavel Trávniček, Uršula
Kluková a Jaroslav Sypal. Komédiu Když
kočky nejsou doma uvedú 30. októbra o
19.00 v podaní Lukáša Vaculíka, Romana
Štolpu, Jany Galinovej a ďalších. Na 21.
november pripravili divadelné predstave-
nie Milion liber, hrajú Dana Morávková a
Jan Révai. Dáša Šebanová

DIVADLO
Nie je to ani manželská nuda, ani nená-
visť, dokonca ani únava zo spoločne
prežitých rokov. Sú to len obyčajné
ľudské obavy nad tým, čo bude, keď
už v zámke nezaštrkoce kľúč oznamu-
júci, že deti idú domov zo školy.
Autori hry Půldruhé hodiny zpoždení
Gérald Sibleyras v spolupráci s Jeanom
Dellom tieto obavy ponúkajú s chápa-
vým humorom a nesáču svoje obete do
beznádeje.
K tomu im štedro pomáhajú hlavní prota-
gonisti predstavenia, ktoré premiérovo
uviedli v Štúdiu L+S, Milan Lasica a
Daniela Kolářová. Aj keď je Milan Lasi-
ca očividne viac doma v téme nonšalant-
ného starnutia a na dôchodok sa teší,

Daniela Kolářová mu je manželkou, s
ktorou síce prežil kus svojho života, a
porodila mu tri deti, vnútorne si však
veľmi nerozumejú. Lasica niekedy vedie
brilantný dialóg, plný iskrivého humoru,
viac sám so sebou ako s partnerkou.
Hra, réžia aj herecká zrelosť a skúsenosť
oboch hercov sú však pevným základom,
na ktorom po každom ďalšom predstave-
ní, väčšej súhre a „láske“ oboch manželov
možno postupne vybudovať ďalší z ťahá-
kov pre divákov Štúdiu L+S. Kto iný, ak
nie práve táto slávna dvojica, má divákom
ukázať, že čas, keď prestaneme cvikať
kartičku do práce, je aj časom pokoja,
radosti a bujarého sexu? Stačí si rozdeliť
spálne a vzrušenie už príde samo. 
Text v preklade Alexandra Jerie, s auto-

rským vkladom Milana Lasicu, diváka
jemne šteklí po päte, nie tak, aby sa udú-
šal smiechom, ale tak akurát, aby mu bolo
príjemne. Réžia Patrika Hartla je decent-
ná, výrazne v nej prevažuje úcta a láska k
starším, pochopenie pre ich problémy a
najmä ústretovosť. Bodaj by nie, veď in-
scenáciu venoval otcovi a mame. 
Štúdio L+S spolu s Lasicom a Kolářovou
ju zas venovali všetkým divákom, ktorí
chcú stráviť večer v príjemnej spoločnos-
ti, s nonšalantným pánom v rokoch a
ženou, ktorá má síce problémy s depresia-
mi, ale zo svojich šedín dokáže vykúzliť
aj jemnú pavučinku pohody a radosti.
Najbližšie predstavenie je Štúdiu L+S
naplánované na 16. a 17. októbra. Ne-
meškajte! Dáša Šebanová

V Štúdiu L+S meškajú poldruha hodiny
Hlavné postavy hry Půldruhé hodiny stvárňujú Milan Lasica a Daniela Kolářová. FOTO - Štúdio L+S

priestor na diskusiu o problémoch mesta
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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 - Traja mušketieri, muzikál, Nová
scéna, Kollárovo námestie 20
� 19.00 - M. Mistrík: Dankine zázraky,
Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Podvod, súboj humoristu s hudob-
níkom, účinkujú Milan Markovič a Honza
Nedvěd, Komorné štúdio SRo, Mýtna 1

SOBOTA 6. októbra
� 10.00 - Dance for life, Majstrovstvá SR
družstiev v štandardných a latinsko-americ-
kých tancoch, Spoločenská sála PKO
� 17.00 - Slávia UK - UKF Nitra, extrali-
ga volejbalistiek, Mladosť
� 18.00 - Doprastav - ŠG Nitra, extraliga
volejbalistiek, PKO
� 18.00 - ŠKP - Košice, extraliga hádzaná-
rov, ŠH Jégeho
� 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 
� 19.30 - V. Klimáček: Historky z fastfoo-
du, premiéra, Divadlo F7, Františkánske
námestie 7

NEDEĽA 7. októbra
� 10.00 a 14.30 - O psíčkovi a mačičke,
predstavenie pre deti, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Dance for life, Majstrovstvá SR
družstiev v štandardných a latinsko-americ-
kých tancoch, Spoločenská sála PKO
� 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
�16.00 - J. M. Barrie / J.Uličiansky: Peter
Pan, hrá Divadlo A. Bagara Nitra, Činohra
SND, Pribinova ulica
�17.00 - Slovan Bratislava - Martin, hoke-
jová Extraliga, Štadión O. Nepelu
� 19.00 - M. Mravec, Ľ. Okruhlica: Chils-
ké premeny, cestovateľské letné kino, horá-
reň Horský park, Lesná 1
� 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
� 19.30 - V. Klimáček: Historky z fastfoo-
du, Divadlo F7, Františkánske námestie 7

PONDELOK 8. októbra
� 14.00 - Farebné tóny, hudobno - zábavný
program pri príležitosti Mesiaca úcty k star-
ším, MKC Gaštanová 19
� 18.00 - M. Hatala: Ak chceš hrať v noci
na klavíri, prezentácia novej knihy aforiz-
mov s Danielom Hevierom, Dušanom June-
kom a redakciou časopisu Listy, Divadelný
klub Trezor, Námestie SNP 33
� 19.00 - J. W. Goethe: Prafaust, Divadlo
a.ha, Školská 14
� 19.00 - H. Naglik: Jurgova Hana, Štúdio
12, Jakubovo námestie 12
�19.00 - Na skle maľované, muzikál, Nová
scéna, Kollárovo námestie 20
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9
� 19.30 - V. Klimáček: Historky z fastfoo-
du, Divadlo F7, Františkánske námestie 7

UTOROK 9. októbra
� 19.00 - Na skle maľované, muzikál,
Divadlo nová scéna, Kollárovo námestie 20
� 19.00 - W. Shakespeare: Othello, Divad-
lo Astorka, Námestie SNP 33
�19.00 - E. Ionesco: Stoličky, Štúdio činoh-
ry SND, Pribinova ul.
� 19.00 - J. Steinbeck: O myšiach a ľu-
ďoch, Činohra SND, Pribinova ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Historky z fastfoo-
du, Divadlo F7, Františkánske námestie 7

STREDA 10. októbra
� 18.00 - Inter Bratislava - Košice, extra-
liga basketbalistov, Pasienky
� 19.00 - V. Nezval: Manon Lescaut, Štú-
dio činohry SND, Pribinova ul. 
�19.00 - 2+2=5, komédia, Divadlo A. Baga-
ra z Nitry, Nová scéna, Kollárovo námestie
20
� 19.00 - R. Polák: Play Gorkiy alebo
Letní hostia, Divadlo Astorka, Námestie
SNP 33
� 19.00 - Don Quijote podľa Sancha, Teát-
ro Wűstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - G. Feydeau: Chrobák v hlave,
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.30 - K. Vosátko a kol: Modelky,
Divadlo F7, Františkánske námestie 7
� 20.00 - I am X (UK) + hostia, alternative/
elektro rock, živý koncert Chrisa Cornera,
bývalého speváka a frontmana kapely Snea-
ker Pimps, a jeho hostí, Klub Za zrkadlom,
Rovniankova 3

ŠTVRTOK 11. októbra
� 19.00 a 20.30 - Lavička - Prázdniny, hrá
Biele divadlo, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 19.00 - T. Kusá: S mamou, Štúdio činoh-
ry SND, Pribinova ul
� 19.00 - Don Quijote podľa Sancha, Teát-
ro Wűstenrot, Trnavské mýto 1
�19.00 - Netradičné dialógy, účinkujú: Mi-
riam Rodriguez Brüllová (gitara/SK), Sándor

Jávorkai (husle/HU), Tomáš Jamník (violon-
čelo /CZ), koncertná sieň Klarisky
� 19.00 - O. Wilde: Celkom vážne, Divad-
lo Ívery, Školská 14
� 19.00 - U. Kovalyk: Oktagon, Divadlo
bez domova, Štúdio 12, Jakubovo nám. 12
� 19.00 - Fidlikant na streche, muzikál,
Nová scéna, Kollárovo námestie 20

� 19.00 - M. Huba, M. Porubjak: Tančia-
reň, Činohra SND, Pribinova ul. 
�19.30 - K. Vosátko a kol: Modelky, rých-
la estetika, Divadlo F7, Františkánske
námestie 7
� 20.00 - Flaco de Nerja Sextet, koncert,
Klub Za zrkadlom, Rovniankova 3

PIATOK 12. októbra
� 14.00 - Film Festival Minority: 14.00 -
Swing, 16.00 - Exil, 18.30 - Gádžo dilo,
20.30 - Transylvánia, kino Mladosť, Hviez-
doslavovo námestie, vstup zdarma
� 19.00 - R. Polák: Kentauri, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Fidlikant na streche, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie 20
� 19.00 - Toho Music University Choir,
vystúpenie japonského univerzitného zboru s
Orchestrom a Zborom SND, spievajú A.
Kohútková, J. Fogašová, Ľ. Ludha a P. Miku-
láš, SND, Hviezdoslavovo námestie 
� 19.00 - Neues Zürcher Orcherstre (CH),
diriguje M. Studer-Müller, sólisti: L. Papp, A.
L. Pantillon, N. Camichel, M. Oggier, Veľké
koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
� 19.00 - M. Mistrík: Dankine zázraky,
Divadlo a.ha, Školská 14
� 20.30 - Bashavel (Stano Palúch), koncert
world music, Dom kultúry Zrkadlový háj,
Rovniankova 3

SOBOTA 13. októbra
� 9.00 - Bratislavské mineralogické dni,
výstava minerálov, fosílii a drahých kame-
ňov, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 16.00 - Medovníkový domček, klasické
bábkové predstavenie vhodné pre deti od 3
rokov, DK Kramáre, Stromová 18 
� 14.00 - Film Festival Minority: 14.00 -
Darwinova nočná mora, 16.00 - Krádeže a
vlámania, 18.30 - Indián a sestřička, 20.30
- Krvavý diamant, kino Mladosť, Hviezdo-
slavovo námestie, vstup zdarma
� 14.30 - O čiernom klobúku, hrá Staré
divadlo Nitra, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36

� 17.00 - Čaj o piatej s hudobnou skupi-
nou SKAN, tanečné zábava, Stredisko kul-
túry BNM, Vajnorská 21
� 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na mňa pri-
lepila, Činohra SND, Pribinova ul. 
� 19.00 - Fidlikant na streche, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie 20
�19.00 - Magdaléna Bajuszová (SK), Kol-
kovič, večery novej hudby, Štúdio 12, Jaku-
bovo námestie 12
� 19.00 - J. Nvota: Cintorín slonov, Divad-
lo Astorka, Námestie SNP 33
� 20.45 - Romano Drom, koncert svetozná-
mej maďarskej cigánskej kapely, DK Zrkad-
lový háj, Rovniankova 3

NEDEĽA 14. októbra
� 9.00 - Bratislavské mineralogické dni,
výstava minerálov, fosílii a drahých kame-
ňov, DK Ružinov, Ružinovská 28
�9.30 - Čas pre Božie slovo, stretnutie kres-
ťanov otvorené pre všetkých, Spoločenský
dom Nivy, Súťažná 18 
� 10.00 a 14.30 - O čiernom klobúku, hrá
Staré divadlo Nitra, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Nedeľné matiné, Š. Győpős
(husle), M. Bajuszová (klavír), J. Eliáš (klari-
net), V. Verbovská (klavír), M. Paľa (husle),
D. Hamarová (mezzosoprán), J. Nagy-Juhász
(klavír), GMB, Mirbachov Palác, Franti-
škánske Námestie 11
� 10.30 - Výmyselníci, bábkové divadlo,
účinkuje Divadlo Maškrta, DK Dúbravka,
Saratovská 2/A
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse: Čo sa
stalo Tučifraskove, reštaurácia Gullfoss,
Čulenova 5
� 12.30 - Dostihy, predposledný dostihový
deň sezóny, Starý háj
� 14.00 - Film Festival Minority: 14.00 -
Kniha rekordov Šutky, 16.00 - Neviditeľ-
né deti, režia M. Charef, E. Kusturica, K.
Lund, R. Scott a J. Scott, J. Woo, S. Veneru-
so, S. Lee, 18.30 - Guča!, 20.30 - Čierna
kniha, kino Mladosť, Hviezdoslavovo
námestie, vstup zdarma
� 15.00 - 20.00 - Nedeľný čaj o tretej, do
tanca hrá hudobná skupina Charlies Duo,
Dom kulltúry Lúky, Vigľašská 1
� 16.00 - Janko a Marienka alebo čokolá-
dová chalúpka, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Fermáta, koncert skupiny, Klub
Za zrkadlom, Rovniankova 3
�19.00 - Uzbekistan a Kirgizsko - svet čia-
pok a čaju, cestovateľské letné kino, horáreň
Horský park, Lesná 1
� 19.00 - Trapist (A/CAN), Trapist, večery
novej hudby, Štúdio 12, Jakubovo nám. 12
� 19.00 - C. Goldoni: Čertice, Činohra
SND, Pribinova ulica

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

vyjdú opäť o týždeň
11. 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


