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Kúpeľ Citroënu

v Čunovskej

zdrži rozbúril

hladinu
ČUNOVO
Veľmi mladá vodička Citroënu v noci
zo soboty na nedeľu aj s autom skonči-
la vo vodách Čunovskej zdrže. Jej prí-
slušnosť k motogangom, ktoré tu ba-
čujú, však polícia prinajmenšom
nepredpokladá.
Táto udalosť vzrušila obyvateľov neďa-
lekého Čunova, ktorému motogangy
znepríjemňujú život a spánok už roky.
Najmä v lete sa týždenne tri- až štyrikrát
uprostred noci konajú nelegálne preteky
na krátkom úseku od odbočky k zdrži
smerom k neďalekému hraničnému
priechodu Rajka. Samotná križovatka, z
ktorej štartujú, je dejiskom ďalšej discip-
líny - v čo najväčšej rýchlosti opísať čo
najmenší kruh na asfalte štátnej cesty.
Stopy po pneumatikách na asfalte križo-
vatky zostávajú po celý rok. Nikto preto
v tejto obci nepochybuje o spôsobe, ako
zletela vodička do priehrady z úzkeho
betónového parkoviska.
Zhodou okolností minulý týždeň sa
čunovské zastupiteľstvo rozhodlo prijať
petíciu, ktorou sa budú dožadovať ochra-
ny obce pred rušením pokojného spánku
i neustáleho vzbudzovania pocitu ohro-
zenia, vyvolaného burácaním motorov.
Len pár hodín pred tým, než dievča
zaviezlo Citroën do vĺn priehrady, sta-
rostka písala list obyvateľom, v ktorom
ich oboznamuje s tým, že poslanci prídu
do domov prerokovať text petície.
Napriek otázkam občanov a samosprávy
Čunova i snahe našej redakcie dozvedieť
sa niečo o týchto neoficiálnych motoris-
tických aktivitách od polície, dostávali
sme zásadne napriek dodnes viditeľným
stopám na asfalte odpoveď, že nič sa
nedeje. Príslušníci polície, ktorí slúžia na
starom hraničnom priechode Rusovce -
Rajka, zrejme nič nepočuli a nevideli. 
Tlačový odbor krajského riaditeľstva
Policajného zboru nám sľúbil na otázky
v tejto súvislosti odpovedať tak rýchlo,
ako to bude možné, v čase našej uzávier-
ky však krajská polícia bola plne zane-
prázdnená ďalším dopredu nevyrieše-
ným prípadom rasového útoku holohlav-
cov. K tejto udalosti však poskytla len
oficiálne vyhlásenie. Podľa neho z dosiaľ
nezistených príčin 23-ročná Bratislav-
čanka, vodička Citroëna Xsara, vletela s
autom do vody.  Skončila v nemocnici
len s ľahšími zraneniami, pretože ju z
ponárajúceho sa auta vytiahol jej - rovna-
ko hospitalizovaný - spolujazdec. 
Starostka Čunova Gabriela Ferenčáková v
súvislosti s víkendovou nehodou pozna-
menala, že polícia by sa mohla pozrieť i
na webovú stránku (adresu zámerne
neuvádzame), kde sú nelegálne preteky v
Čunove propagované vrátane eviden-
čných čísel a fotografií „najskvelejších“
jazdcov a ich áut. Gustav Bartovic

Nové midibusy

začnú premávať

už v polovici

novembra
BRATISLAVA
Prvých päť nových mestských auto-
busov značky SOR BN 9,5 z celkovo
osemnástich, ktoré si nedávno do-
pravný podnik objednal, je už v Bra-
tislave.  Od 15. novembra by sa mali
zapojiť do služieb mestskej hromad-
nej dopravy.
Podľa prvého námestníka primátora
Milana Cíleka (SDKÚ-DS) zvyšných tri-
násť midibusov príde do hlavného mesta
do konca novembra. Päť nových autobu-
sov najskôr prihlásili na dopravnom in-
špektoráte, potom dostali farby mesta a
boli označené logom bratislavského
dopravného podniku. 
Dopravný podnik Bratislava, a.s., ich
chce využívať najmä na linkách, kde ich
kapacita postačuje, teda v okrajových
častiach mesta. Podľa informácií od
dopravcu, keďže ide o nízkopodlažné
vozidlá, objavia sa predovšetkým na
linke číslo 30, ktorá jazdí do oblasti
Mokrohájskej ulice. Sú tam školy a
zariadenia pre telesne postihnuté deti.
Dopravný podnik nasadí nové midibusy
na dvadsať liniek. Ide o linky číslo 23
(Devínska Nová Ves - Lamač), 28
(Devínska Nová Ves - Nový most), 29
(Devín - Nový most), 30 (Lamač - Nový
most), 37 (Záhorská Bystrica - Nový
most), 38 (Patrónka - Krematórium), 41
(Hlavná stanica - Šafranová), 51 (Trnavs-
ké mýto - Nobelova), 52 (Východné -
Rača), 54 (Východné - ŽST Vajnory), 55
(Tbiliská - Na pántoch), 56 (Studená -
Tbiliská), 57 (Vozovňa Jurajov dvor -
Žabí majer), 58 (Technická -ŽST Nové
Mesto), 66 (Prievoz - Trhovisko), 77
(Vlčie hrdlo - Spaľovňa, Vlčie hrdlo -
Povodie Dunaja), 79 (Dolné hony - Lie-
skovec), 80 (Kollárovo nám. -Kopčany -
kúpalisko Matador), 128 (Sad Janka
Kráľa - Devínska Nová Ves) a na novej
linke 180, ktorá štartuje od polovice
novembra na trase Kúpalisko Matador -
Petržalka Cintorín.  
Poslanci na mestskom zastupiteľstve 31.
mája podporili návrh prvého viceprimá-
tora Milana Cíleka (SDKÚ-DS) a mest-
ských poslancov, ktorí sú v predstaven-
stve Dopravného podniku Bratislava. Na
základe uznesenia môže dopravný pod-
nik tento rok kúpiť midibusy v sume tak-
mer 84 miliónov korún, na úkor pôvodne
plánovanej kúpy šiestich trolejbusov s
pomocným dieselovým motorom (duo-
busov) za 109 miliónov korún.
Na kúpu autobusov SOR BN 9,5 má
DPB uzatvorenú platnú zmluvu do roku
2010 na základe verejnej súťaže. Midi-
busy sú síce menšie, ale podľa predstavi-
teľov DPB sú spoľahlivé a úsporné. V
Bratislave jazdia už od roku 2000. V uli-
ciach mesta na štrnástich linkách ich pre-
máva tridsaťtri. Robert Lattacher

Na križovatke na Suchom mýte v týchto dňoch dokončujú povrchovú úpravu ostrovčekov. FOTO - Oto Limpus

STARÉ MESTO
Na križovatke medzi Suchým mýtom
a Hodžovým námestím pokračujú sta-
vebné práce, ktoré súvisia s výstavbou
polyfunkčného priľahlého objektu
Astoria Palace. Ich ukončenie sa pred-
pokladá do konca novembra.
Ako nám povedala riaditeľka magistrát-
nej sekcie dopravy a cestného hospodár-
stva Tatiana Kratochvílová, termín je len
orientačný, pretože celá stavba má sklz a
termíny ukončenia sa niekoľkokrát posú-
vali. Na križovatke sa už skončili staveb-
né činnosti, ktoré obmedzovali automo-
bilovú dopravu, práce pokračujú na
chodníkoch, ktoré budú riešené bezbarié-
rovo. Dokončuje sa cestná svetelná sig-
nalizácia, vodorovné dopravné značenie
a stavebné úpravy priechodov pre chod-
cov. 

Pracuje sa aj v podchode na Hodžovom
námestí, ktorý rozsiahlo rekonštruujú a
práve v týchto dňoch v ňom osádzajú
nové pohyblivé schody. Ako nám pove-
dala T. Kratochvílová, v podchode v
týchto dňoch robia úpravy obkladov,
elektroinštalácie a osvetlenia. 
Všetky tieto úpravy uskutočňuje spoloč-
nosť I.P.R. Slovakia, ktorá je investorom
výstavby polyfunkčného objektu Astoria
Palace na Hodžovom námestí. Práce na
stavbe výrazne meškajú, pôvodne mala
byť dokončená už pred rokom - koncom
roku 2006, ďalším avizovaným termí-
nom bol jún a potom september tohto
roka. Meškanie platí aj v prípade obnovy
podchodu pod námestím, ktorá mal byť
ukončená súčasne s ukončením stavby
Astoria Palace.
Podľa tvrdenia predstaviteľov spoloč-

nosti I.P.R. Slovakia bola dôvodom prvé-
ho sklzu v stavebných prácach poloha
inžinierskych sietí na pozemku, ktorá
bola iná, než udáva technická mapa
mesta. Druhý časový sklz údajne spôso-
bili požiadavky troch budúcich hlavných
nájomcov na dispozičné zmeny priesto-
rov v novostavbe.
Mesto Bratislava medzitým začalo proti
stavebníkovi správne konanie za nedodr-
žanie termínu zabratia verejného prie-
stranstva. Dôvodom je najmä skutočnosť,
že v okolí stavby došlo k zhoršeniu bez-
pečnosti, najmä chodcov. Podľa T. Krato-
chvílovej bola v tomto prípade navrhnutá
pokuta vo výške 200-tisíc korún, vo veci
sa však definitívne nerozhodlo, pretože
ešte trvajú lehoty, v rámci ktorých sa
môže stavebník odvolať, resp. vysvetliť
príčiny zdržania. Juraj Handzo

Na Suchom mýte ešte upravujú chodníky

Systém parkovania prediskutujú s občanmi
Problém parkovania nie je vypuklý
len v centre mesta, Petržalke v týchto
chvíľach chýba 40-tisíc parkovacích
miest a deficit sa stále prehlbuje. O
jeho riešení sa zhovárame so staros-
tom mestskej časti Petržalka Milanom
FTÁČNIKOM (Smer-SD).
- Na októbrovom zastupiteľstve sme pri-
jali program riešenia statickej dopravy,
ktorý obsahuje konkrétne kroky umož-
ňujúce získať až 10 tisíc parkovacích
miest. Konkrétne ide o zjednosmernenie
ulíc, prestavbu nevyužitých detských
ihrísk, výstavbu nových verejných par-
kovacích miest na teréne a budovanie
nových parkovacích domov. Poslanci
rozhodli aj o spoplatnení časti parkova-
cích  miest, aby sme získali peniaze na
budovanie nových parkovacích miest,

ktoré budú zadarmo. Konkrétne rozhod-
nutia o sumách a podmienkach ešte
nepadli, to je pred nami.
Prečo ste sa rozhodli meniť podmien-
ky parkovania v Petržalke?
- Doteraz sme boli zvyknutí, že väčšina
obyvateľov chce parkovať pri dome a
zadarmo. Rozhodnutím o spoplatnení
vyjadrujeme fakt, že parkovacie miesto
má svoju hodnotu a že tento problém sa
nedá vyriešiť len z verejných zdrojov.
Možno si ľudia uvedomia, že má
význam budovať aj parkovacie domy,
lebo takto sa verejné priestranstvo, teda
plocha všetkých nás, lepšie využíva.
Nemáme zámer stavať ich sami, predpo-

kladáme, že sa nájdu investori, ktorí na
nami vytypovaných plochách ponúknu
efektívne a bezpečné parkovanie.
Akým spôsobom chcete petržalskú
verejnosť o potrebe takýchto riešení
presvedčiť?
- Nezačíname s ničím novým. Tento pro-
blém sa snažili riešiť už naši predchod-
covia v minulých volebných obdobiach.
Rozdiel je v tom, že na nás prišiel rad
prejsť od úvah a koncepcií k reálnemu
výkonu. Petržalku tvoria isté prirodzené
lokality a my chceme s občanmi týchto
lokalít diskutovať o našich návrhoch,
počuť a zapracovať ich pripomienky. Tie
predstavy máme rozdelené do troch etáp
a každoročne v rokoch 2008, 2009 a
2010 budeme pripravení zložiť odpočet.

Zhováral sa Gustav Bartovic
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Obnova Vydrice 
je výzvou
kumštu a pokore
Bohužiaľ. Len toľko viem povedať k
osudu starého Podhradia. A ešte: Vďa-
kabohu, za to, že sa zachovalo päť
domov a šiesty podarilo zrekonštruovať.
A dosť. A nič viac.
Možno spomienka na to, ako nám bolo,
keď padali staré domy, v ktorých bývali
aj naši priatelia. Keď mizli celé zákutia,
pre nás znamenali domov a detstvo a
neskôr spomienky. Ako sme, hoci kresťa-
nia, do seba bezmocne a mlčky kliali, keď
búrali zneuctenú židovskú svätyňu.
A vedeli sme, že túto pamiatku na histó-
riu Bratislavy už nikto neobnoví.
Potom sme už len hodili rukou, keď si v
duchu studenej vojny postavili na Hrad-
nom vrchu parlamentné sídlo v podobe
protiatómového krytu s nesmiernou
pýchou, že pred prichádzajúcim zakryli
odkaz feudálnej minulosti - Hrad.
Preto je revitalizácia Vydrice najdôleži-
tejší projekt v Bratislave od konca druhej
svetovej vojny do akéhokoľvek budúcna.
Revitalizácia Vydrice bude alebo
potvrdením kontinuity tohto mesta a legi-
timáciou odvolávať sa k jeho dávnym
osídleniam a histórii, alebo miestom, kde
potulné spoločenstvá prídu, zváľajú
trávu aj les, postavia stany a potom
odídu. Priamo povedané - revitalizácia
Vydrice bude výpoveďou, či dnešní archi-
tekti pokračujú v šľapajách komunistic-
kých búračov, alebo sa poklonia pred
Duchom tohto mesta a miesta, pred his-
tóriou. Môže byť návratom k stavebníct-
vu ako kreatívnej aktivite spoločnosti.
Vydrica je skúšobným kameňom staviteľ-
ského majstrovstva a žiaden iný súčasný
projekt a možno ani všetky dokopy nene-
sú so sebou toľko zodpovednosti. Autori
sa nemôžu tváriť jeden chváli, druhý nie,
autori musia presvedčiť každého.
Keď ju búrali, mlčky sme do seba plaka-
li, lebo sme vedeli, že už ju nikto neobno-
ví. Už dávno sa minuli časy obnoveného
Zwingeru či Warszawy. Dodnes sa mnohí
milovníci Bratislavy nazdávajú, že by sa
modernými technológiami dala napo-
dobniť. Len napodobniť - v tom je háčik.
Staviteľov ale čaká oveľa ťažšia úloha -
primäť nové metódy a nové technológie k
skromnosti a pokore, aby Hrad čnel nad
tým nielen výškovými metrami.

Gustav Bartovic

Pribudnúť

by mohlo

5000 hrobov
OPRAVA
V predchádzajúcom vydaní sme v roz-
hovore s riaditeľom mestského pohreb-
níctva MARIANUM Miroslavom
Hrádkom uviedli nepresnú informáciu.
Rozšírením Ružinovského cintorína
smerom do Vrakunského lesoparku by
mohlo pribudnúť asi 5000 klasických
hrobových miest a zhruba rovnaký počet
miest v urnových stenách, a nie 500 ako
sme uviedli v rozhovore. Čitateľom sa za
túto nepresnosť ospravedlňujeme. (red)

Krajskí poslanci 

neschválili úver 

700 miliónov
BRATISLAVA
Poslanci Bratislavského samosprávne-
ho kraja minulú stredu nepodporili
projekty, na uskutočnenie ktorých si
kraj chcel zobrať z Európskej rozvojo-
vej a investičnej banky úver vo výške
700 miliónov korún.
Neschválili ani úpravu rozpočtu Bratislav-
ského samosprávneho kraja na tento rok,
ktorá rátala so zvýšením výdavkov o 472
miliónov korún a využitie 200 miliónov z
rezervného fondu. Išlo o zásadné materiá-
ly, ktoré riešili rekonštrukciu ciest v kraji,
opravu školských budov, výstavbu sociál-
nych zariadení a podobne. Týka sa to
napríklad zámerov rekonštruovať budovy
Konzervatória na Konventnej, Gymnázia
Grösslingová, Bratislavského bábkového
divadla či cesty II. a III. triedy na území
Bratislavského samosprávneho kraja.
V pozadí nepodporenia zámeru kraja
zobrať úver z Európskej rozvojovej  a in-
vestičnej banky je pretrvávajúce napätie
medzi predsedom Bratislavského samo-
správneho kraja Vladimírom Bajanom a
poslaneckým klubom SDKÚ-DS a KDH.
Predseda BSK Vladimír Bajan obvinil
SDKÚ-DS z politizácie problému.
„Odmietam demokraciu tzv. ružinovské-
ho typu,“ uviedol, čím narážal na dlhodo-
bo napäté vzťahy medzi starostom Ruži-
nova za Smer-SD a väčšinovým poslanec-
kým klubom SDKÚ-DS v tamojšom
miestnom zastupiteľstve.
Predseda poslaneckého klubu SDKÚ-DS
Branislav Zahradník odmietol obvinenie,
že klub blokuje rozvoj kraja. „Naopak,
správame sa zodpovedne voči Bratislav-
skému samosprávnemu kraju,“ povedal
nám. „Zadlžiť kraj sumou 700 miliónov
na tridsať rokov je zásadné rozhodnutie,
ktoré ovplyvní jeho fungovanie na dlhé
obdobie, preto sme veľmi opatrní a chce-
me poznať podrobné podmienky prijatia
úveru a účel jeho čerpania.“ (juh) 

Zvýraznené

budú aj ďalšie

priechody
BRATISLAVA
Bratislavský magistrát ešte do konca
roka inštaluje na ôsmich priechodoch
pre chodcov na území mesta špeciálne
osvetlenie, ktorého cieľom je zvýšiť
bezpečnosť. 
Ako nám povedala riaditeľka magistrátnej
sekcie dopravy a cestného hospodárstva
Tatiana Kratochvílová, opatrenie má  zvi-
diteľniť chodca na priechode pre chodcov,
ktorý nie je riadený cestnou svetelnou sig-
nalizáciou. Prvé takéto osvetlenie bolo
inštalované pred dvoma rokmi na Rusov-
skej ceste s pozitívnym výsledkom - kles-
la tu nehodovosť. Preto sa mesto rozhod-
lo pokračovať s týmto projektom a rozší-
riť ho o nasledujúce lokality: Hodonínska
- Vrančovičova, Karloveská - pri polikli-
nike, Krížna pri Levickej, Špitálska pri
Hollého,  Špitálska pri Kolárskej, Štúrova
pri Dobrovičovej, Vajanského nábrežie pri
Kúpeľnej a Vajnorská pri Ulici odbojárov.
Nie je to jediná investícia do zvýšenia
bezpečnosti chodcov, napríklad od októb-
ra funguje na Karloveskej ceste pri Iuven-
te svietiaci priechod pre chodcov, prvý
svojho druhu na Slovensku. Osvetľovacie
telesá, ktoré sú vmontované do vozovky
pred vodorovným dopravným značením,
reagujú na pohyb chodcov blikaním a
upozorňujú na ich prítomnosť vodičov
prichádzajúcich vozidiel. (juh)

STARÉ MESTO
Podľa platného všeobecne záväzného
nariadenia sa letná sezóna, pokiaľ ide o
kaviarne na uliciach, končí 15. no-
vembra a tento dátum platí pre trinásť
lokálov.
Dovtedy chcú poskytovať služby na let-
ných terasách 13 kaviarnici (na Bielej,
Laurinskej, Michalskej, Panskej, Sedlár-
skej, Ventúrskej a Zelenej ulici a na Ry-
bárskej bráne). Do konca októbra mali
skončiť 39 kaviarnici (najmä na Ventúr-
skej a Michalskej). Ostatným zo 115 pre-
vádzkovateľov exteriérových sedení sa
skončila platnosť povolení na prevádzku
v priebehu septembra 2007. 
Ak skončia, prípadne ak skončili skôr, je
to v poriadku, pokiaľ by na Michalskej
nestrašila kaviareň, ktorá vlastne ani nemá
právo mať letné sedenie. Len náhodou

sme prišli na túto skutočnosť, keď nás
čitatelia upozornili, že jediné letné sedenie
na Michalskej je ako päsť na oko a cel-
kom kazí vzhľad starobylej ulice.
Ide o terasu reštaurácie Alt Stadt, ktorej
prevádzkovateľom je spoločnosť Herma-
nos. Tá mala pôvodne legálnu terasu s
povolením od 1. apríla do 15. októbra
2007. Lenže v priebehu sezóny, ako nás
informovala hovorkyňa staromestskej
samosprávy Alena Kopřivová, vznikla
vedľa Alt Stadt nová prevádzka a tá nesú-
hlasila, aby mala reštaurácia terasu aj pred
jej výkladom a vchodom do obchodu.
Hermanos na výzvu miestneho úradu o
prebudovanie terasy zareagoval, ale len na
polovicu. Terasu síce prebudoval, ale nie
tak, ako mal. Mestská časť zareagovala
zrušením exteriérového sedenia a pridala
pokutu 100-tisíc korún. Napriek tomu Alt

Stadt fungoval celé leto bez obmedzenia,
zástupcovia spoločnosti nereagovali.
Pred niekoľkými dňami na rokovaní so
zástupcami miestneho úradu predstavite-
lia Hermanos tvrdili, že o žiadnom roz-
hodnutí nevedeli. Miestny úrad sa nazdá-
va, že to bolo jednoducho preto, lebo
nepreberali poštu. Zákon sa zasa nazdáva,
že to neospravedlňuje. Spoločnosť sa zrej-
me zľakla hrozby exekúcie, zároveň však
informovala, že dala vec na prokuratúru.
Napriek tomu sa prevádzkovateľ reštaurá-
cie dohodol s miestnym úradom na splát-
kovom kalendári, pokiaľ ide pokutu stoti-
síc korún. Súčasne bol informovaný, že
mestská časť začína nové správne kona-
nie. Letná terasa na Michalskej ulici stojí
totiž stále načierno. Pokuta pre majiteľa
nelegálnej terasy môže dosiahnuť až jeden
milión korún. Gustav Bartovic

Letné sedenia v centre mesta sa už končia,

na Michalskej ulici je jedno nelegálne

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

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

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

KÚPIM STAROŽITNOSTI
PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610 173
Fax: 02/4591 4046

Potrebujete trezor?

BRATISLAVA
Zdraženie nočnej mestskej hromadnej
dopravy od 1. novembra, vyvolalo väč-
šinou negatívne reakcie cestujúcich.
Dopravný podnik však tvrdí, že za lep-
šiu a bezpečnejšiu prepravu v noci si
musia cestujúci priplatiť.
Jedenapol hodinový cestovný lístok stojí
v nočnej MHD  44 korún. Držitelia elek-
tričeniek si musia priplatiť 22 korún
navyše, príplatok sa týka aj turistického
lístka. Nočnou dopravou sa nemôže
viezť nikto zadarmo, teda ani deti, ťažko
zdravotne postihnutí, ľudia starší ako 70
rokov a ani odbojári. V prípade, že bude
cestujúci prichytený bez platného cestov-
ného lístka, dostane pokutu vo výške
1400 korún. 
Niektorí čitatelia si myslia, že cestujú-
cich v nočnej doprave rapídne ubudne.
Na svoje si podľa nich prídu najmä taxi-
služby. Mnohí cestujúci totiž prepočíta-
vajú výhodnosť nočnej jazdy taxíkom v

prípade väčšieho počtu cestujúcich v
aute. 
Aj keď vedenie dopravného podniku
tvrdí, že napriek vyšším cenám bude
musieť mesto nočnú dopravu dotovať,
niektorí Bratislavčania si myslia, že dotá-
cia je normálnou vecou a bez nej by
MHD nikto nejazdil. Cestujúci sa ďalej
obávajú aj toho, či v neskorých nočných
hodinách zoženú potrebné mince potreb-
né na vydanie lístka v hodnote 44 alebo
22 korún z automatov.
Bratislavský dopravný podnik odštarto-
val od 1. júla pilotný projekt novej orga-
nizácie nočnej dopravy. Prepravca skrátil
intervaly spojov, zaviedol nové linky,
zmenil označovanie vozidiel a na vybra-
ných linkách posilnil ochranu cestujú-
cich pracovníkom bezpečnostnej služby.
Pilotný projekt sa skončil 31. októbra a
od novembra funguje nočná MHD s
novými cenami.
Peniaze, ktoré prinesie nová tarifa,

použije DPB na pokrytie nákladov spoje-
ných so zabezpečením nočnej dopravy.
Podnik nechce na nočnú dopravu využí-
vať peniaze z mestskej dotácie, aby
nepobúril tých, ktorí nočnú dopravu
nevyužívajú. Dopravca napriek kritic-
kým názorom nepredpokladá, že zdraže-
nie cestovného povedie k zníženiu počtu
cestujúcich. Nočné spoje vraj slúžia pre-
važne ľuďom, ktorí cestujú za zábavou či
inými voľnočasovými aktivitami.
Od pondelka 5. novembra došlo k zmene
trasy nočnej linky N95. Dôvodom je
zlepšenie prepravy cestujúcich v centrál-
nej časti mesta. Pri jazde z Hlavnej stani-
ce do Petržalky ide N95 za zastávkou
Hodžovo námestie cez Námestie SNP
(kde zastaví na novej zastávke pred budo-
vou Hlavnej pošty) a Štúrovu ulicu. V
smere na Hlavnú stanicu ide N95 za za-
stávkou Farského cez Starý most, zastaví
na električkových zastávkach Šafárikovo
námestie a Námestie SNP. (rob, brn)

Zdraženie nočnej MHD vyvolalo rozpaky

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

Posledným exteriérovým sedením na Michalskej ulice je to pred reštauráciou Alt Stadt. Ako sa nám podarilo zistiť, toto
sedenie tu je načierno, za čo prevádzkovateľovi reštaurácie. FOTO -  Oto Limpus

Nové správy
nájdete denne
na internete

www.BratislavskeNoviny.sk



3BRATISLAVSKÉ NOVINY 38/2007

Vjazd do pešej

zóny možno

úplne zakážu
STARÉ MESTO
Poslanci mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto na zasadnutí miestneho
zastupiteľstva 13. novembra preroku-
jú návrh zmien a doplnkov všeobecne
záväzného nariadenia o pešej zóne.
Ako sa konštatuje v dôvodovej správe,
tohtoročná letná sezóna preverila ustano-
venia platného všeobecne záväzného
nariadenia, pokiaľ ide o vjazd vozidiel do
pešej zóny, ale aj rozmiestňovanie exte-
riérových sedení v nej.
Stav dlažby v pešej zóne prinútil mestskú
časť znížiť povolenú hmotnosť vozidiel
jazdiacich v pešej zóne na tri a pol tony a
obmedziť počet oprávnených vstupujú-
cich do pešej zóny na minimálnu úroveň
v čase od 9.00 hodiny do 6.00 h nasledu-
júceho dňa. Podľa dôvodovej správy
bude zásobovanie v čase od 6.00 do 9.00
h naďalej problematické, pretože prevá-
dzky odmietajú preberať tovar od 6.00 h
a ich skladové priestory sú také malé, že
všetci sa potrebujú zásobovať denne.
Podľa našich informácií sa počas prero-
kovávania zmien a doplnkov všeobecne
záväzného nariadenia o pešej zóne v
komisiách miestneho zastupiteľstva uva-
žovalo aj o krajnej možnosti - úplnom
zákaze vjazdu vozidiel do pešej zóny. 
Inovované všeobecne záväzné nariade-
nie rieši aj umiestnenie exteriérových
sedení v pešej zóne. V uplynulých mesia-
coch totiž vďaka zopár podnikateľom
vznikol niekoľkokrát dopravný kolaps a
ulice neboli prejazdné pre zasahujúce
vozidlá hasičského a záchranného zboru.
To vedie staromestskú samosprávu k sta-
noveniu prísnejších podmienok najmä na
Ventúrskej a Michalskej ulici. 
Návrh predpokladá, že všeobecne záväz-
né nariadenie o pešej zóne nadobudne
účinnosť od 1. januára 2008. (juh)

Koncom týždňa

bude Martinský

jarmok
STARÉ MESTO
Martinský jarmok zasvätený jednému
z patrónov Bratislavy sa uskutoční na
Hviezdoslavovom námestí v piatok a v
sobotu 9. a 10. novembra. Jeho organi-
zátorom je mestská časť Staré Mesto. 
Na tento posledný jarmok pred Vianoč-
nými trhmi už tradične zavítajú remesel-
níci z rôznych kútov Slovenska. Dovezú
výrobky z keramiky, sviečky, dekorácie
zo sušených kvetov, ľanové tkané pre-
stierania, vitráže, fúkané sklenené ozdo-
by a iný zaujímavý tovar. 
K trhom neodmysliteľne patria stánky s
občerstvením. Popri tradičných pochúť-
kach, ako sú cigánska pečienka či grilo-
vaná klobása, budú v ponuke Skalické
trdelníky, Bratislavské rožky, medovní-
ky, medovina a iné.
Trhy otvoria v piatok na obed, záverečná
bude o 18. hodine. V sobotu sa začnú už
o 10. hodine. Po obidva dni bude od 15.
do 17. hodiny kultúrny program.
K sviatku sv. Martina sa v Starom Meste
viaže aj záver sezóny letných terás pri
reštauráciách a kaviarňach. Martin, ktorý
v dlhoročnej histórii zvyčajne prichádzal
do Bratislavy 11. novembra „na bielom
koni“, je teda bodkou za bohatým kultúr-
nym a spoločenským životom pod holým
nebom. Ten sa do historickej časti mesta
ešte vráti v podobe vianočných od 23.
novembra do 23. decembra a tiež na Sil-
vestra 2007. (juh)

Tambusy môžu

jazdiť, pomaly

však dosluhujú
BRATISLAVA
Všetky autobusy značky Tambus,
ktoré má dopravný podnik vo vozo-
vom parku, prešli previerkami. Tie
súviseli s požiarom jedného z nich,
ktorý začal horieť na Kramároch
začiatkom októbra.
Podľa predsedu predstavenstva dopravné-
ho podniku Branislava Zahradníka tech-
nický stav Tambusov zodpovedá ich veku
a počtu najazdených kilometrov. „Na
vozidlách sa neobjavili také skryté tech-
nické chyby, ktoré by bránili ich nasade-
niu do premávky. Nebol dôvod na radikál-
ny krok, ako je stiahnutie Tambusov z pre-
mávky,“ uviedol B. Zahradník. Konštato-
val, že vzhľadom na najazdené kilometre
a celkový stav je potrebné rátať s ich
postupným stiahnutím a vyradením. V
súčasnosti sú pre zabezpečenie mestskej
hromadnej dopravy ešte potrebné. 
Dopravný podnik podľa B. Zahradníka
pokračuje v protipožiarnych opatreniach
týkajúcich sa vozidiel MHD. Po inštalá-
cií samohasiacich zariadení do autobu-
sov na plynový pohon budú takto vyba-
vené prednostne aj naftové autobusy
značky Ikarus. 
Začiatkom októbra horel Tambus s diese-
lovým pohonom na Kramároch. Nikomu
z cestujúcich sa nič nestalo, všetci stihli
včas uniknúť. Vodiča však odviezla rých-
la zdravotná pomoc, pretože sa pri hase-
ní požiaru nadýchal splodín. Išlo o auto-
bus linky číslo 32, ktorý išiel z Hlavnej
stanice na Dlhé diely. Po tom, ako sa
motor zadymil, sa vodič autobusu pokú-
šal dostať požiar pod kontrolu, oheň však
uhasili až príslušníci Hasičského a
záchranného zboru, ktorí boli na mieste
do siedmich minút. Autobus mal 14
rokov.  Požiar autobusu si vyžiadal uza-
tvorenie verejnej dopravy na Stromovej
ulici v oboch smeroch. (rob)

V druhej etape výstavby Digital parku

pribudnú štyri administratívne budovy
PETRŽALKA
Administratívny komplex Digital Park
na Einsteinovej ulici priamo oproti
nákupno-zábavnému centru Aupark sa
rozšíri o štyri ďalšie budovy. Ich
výstavba sa začína práve v týchto
dňoch.
Špecifickým znakom projektu Digital
Park je neobvykle nízky podiel zastava-
nosti pozemkov a vysoký podiel oddycho-
vých zón. Jeho prvá časť už stojí, jej vybu-
dovanie si vyžiadalo celkové investičné
náklady vyše 16 miliónov eur a bola sko-
laudovaná v septembri minulého roku. Pri-
niesla na trh 10-tisíc štvorcových metrov
kancelárskych plôch. Autorom druhej
etapy projektu je známy architektonický
ateliér CMA (Cigler Marani Architects).
„Druhá etapa bude dokončená v prvom
kvartáli 2009 a už má prvých nájomcov z
IT sektora, poisťovníctva a bankovníct-
va,“ povedal nám Juraj Šaštinský z deve-
loperskej spoločnosti Penta Investments.
Ako dodal, projekt pozostáva zo štyroch
prepojených budov, ktoré poskytnú vyše
40 400 štvorcových metrov prenajímateľ-
nej plochy, z toho 36-tisíc štvorcových
metrov kancelárskej. Zvyšok je vyhrade-
ný pre kantínu, dve kaviarne a prevádzky
služieb, pričom užívatelia budovy budú
môcť využívať aj ponuku obchodov a
gastronomických prevádzok oproti stoja-
ceho nákupno-zábavného centra Aupark. 
„Dôkladne sme sa venovali architekto-
nickému výrazu, vybaveniu budov a po-
rovnávali sme podobné projekty nielen v
Bratislave, takže budeme môcť pri porov-
nateľnej výške nájomného poskytnúť
oveľa vyšší štandard ako iné projekty,“
uviedol J. Šaštinský. Digital Park má
priame diaľničné pripojenie na letisko v
Bratislave a vo Viedni, do Maďarska, do
Českej republiky, ale aj na Trnavu, rovna-
ko ľahko dostupné je aj centrum mesta.
K dispozícii bude tisíc parkovacích miest,
čo predstavuje približne jedno miesto na
35 štvorcových metrov kancelárskej plo-

chy. Vnútorný priestor bude veľmi varia-
bilný a každé podlažie môže byť rozdele-
né na menšie samostatné celky od 200
štvorcových metrov. Prepojenie budov
umožní nájomníkom flexibilný nárast
kancelárskej plochy nielen vertikálne,
ako je to vo výškových budovách, ale aj
horizontálne až do 5000 štvorcových
metrov na jednom podlaží.

Na projekte Digital Parku pôvodne parti-
cipovala liberecká spoločnosť Syner
Group v spolupráci s bratislavskými
architektmi. Do projektu Syner Group
neskôr vstúpila finančná skupina Penta
Investments, ktorá je v súčasnosti jediným
vlastníkom komplexu. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Cigler Marani
Architects

STARÉ MESTO
Informácia v tlači opäť oživila disku-
siu o vzácnej architektonickej pamiat-
ke, Kochovom sanatóriu, ktoré je die-
lom významného architekta Dušana
Jurkoviča.
Ako nás informovali z krajského pa-
miatkového úradu, pamiatkari dali súhlas
k zámeru „...obnovy, rekonštrukcie a
modernizácie gynekologicko-pôrodníc-
keho centra v Kochovom sanatóriu“.
Ako upozorňuje aj riaditeľ úradu Peter
Jurkovič, súhlas sa však viaže na množ-
stvo podmienok a všetky smerujú k
zachovaniu vzhľadu a hodnoty pamiatky.
Viac informácií nám poskytla Katarína
Hörmannová, ktorá sa vecou priamo
zaoberala. Upozorňuje predovšetkým na
fakt, že nemocnicu tvoria dva objekty -
pôvodné Kochovo sanatórium od D. Jur-
koviča, ktoré je najvyššou možnou mie-

rou chránené, a prístavba zo sedemdesia-
tych rokov minulého storočia, ktorá žiad-
nu ochranu nepožíva. 
Pokiaľ ide o úpravy v chránenej časti,
zvonku ide len o ťažko badateľný detail -
k lekárskej izbe na ustúpenom piatom
podlaží povolili pridať sklenenú kon-
štrukciu, akúsi malú zimnú záhradu.
Zásahy vo vnútri budovy tiež minimali-
zovali na zriadenie hygienických kútikov
namiesto starých sociálnych zariadení.
„Hľadali sme kompromis, aby sa zacho-
val chránený objekt a zároveň aj zdravot-
nícke určenie budovy, ktoré vyplýva aj z
územného plánu,“ hovorí K. Hörmanno-
vá. Preto povolili nadstavať na jednopod-
lažnú prístavbu ďalšie dve poschodia,
kde budú operačné sály, pretože tie, ktoré
slúžili v starej budove, dnešným požia-
davkám nevyhovujú.
Staviteľ bude musieť beztak čakať na to,

kedy povolenia využije. Ako sme písali
aj v auguste, investor požiadal stavebný
úrad o zmenu stavby po dokončení, pri-
čom jej funkcia zdravotníckeho zariade-
nia by mala zostať zachovaná. Miestny
úrad vtedy informoval, že stavebný úrad
prerušil konanie, lebo čakal na doplnenie
dokladov, o ktoré investora žiadal. V tej
súvislosti sa spomínali aj pamiatkari.
Podľa najnovších informácií z Miestne-
ho úradu Staré Mesto je stavebné kona-
nie v podstate zastavené, lebo investor
požadované doklady nepredložil. V praxi
to znamená, akoby sa v súvislosti s
Kochovym sanatóriom nekonalo, lebo
zastavené konanie je vlastne anulované.
Ak bude chcieť investor, vlastník objektu
spoločnosť R2, vo svojich zámeroch
pokračovať, bude musieť podať novú
žiadosť o územné rozhodnutie a začne sa
nové konanie. Gustav Bartovic

Vzhľad sanatória Koch sa vraj nezmení

Vianočný stromček už stojí na námestí
STARÉ MESTO
Tradičný vianočný stromček, ktorý
každoročne dotvára atmosféru Hlav-
ného námestia, má byť v centre mesta
od štvrtka 8. novembra. V tento deň sa
začínajú aj prípravy na Vianočné trhy. 
Mestský stromček bude tento rok smrek
pichľavý, ktorý Mestské lesy Bratislava
získali bezplatne zo záhrady rodinného
domu na Matúšovej ulici. Smrek má 30
rokov a je vysoký 16 metrov. Magistrát

zaplatil za jeho prevoz a umiestnenie pri-
bližne 30-tisíc korún. 
V piatok 9. novembra sa na Hlavnom a
Františkánskom námestí začnú stavať aj
trhové stánky, ktoré sa začínajú 23.
novembra. Počas 31 dní bude v 106 stán-
koch predávať 118  predajcov. Gastrono-
mických bude 41 a 65 stánkov bude urče-
ných na predaj vianočných darčekov. Prí-
jmy magistrátu z prenájmu stánkov majú
dosiahnúť asi 9,3 milióna korún. 

Hlavné mesto prísne ohraničuje sorti-
ment tak, aby zodpovedal typickým via-
nočným produktom - cigánska pečienka,
pečené klobásy, mastný chlieb s cibuľou,
pagáče, husacie a kapustné lokše, kapust-
nica, varený punč, víno, grog. Ďalej je to
drobné pečivo, oplátky, medovníky, med
alebo vianočná medovina, úžitkové a
dekoračné umelecké predmety z dreva,
skla, kože, prútia, šúpolia, včelieho
vosku a iných. (brn)



4BRATISLAVSKÉ NOVINY 38/2007

Políciu si nikto

neváži a ona

si neváži nás
BRATISLAVSKÉ FÓRUM
Nedávno sa stalo môjmu priateľovi,
ktorý mal auto s cudzou ŠPZ, že ho
pokutovali mestskí policajti za to, že
parkoval v Zákaze parkovania.
V skutočnosti však stál pred značkou, ale
keďže nehovoril slovensky, nemohol im
vysvetliť, že si nie je vedomý porušenia
nejakého dopravného predpisu. Policajti
mu povedali, že je to pokuta za 2000
korún, ale ak im dá 500 Sk, tak to nebu-
dú hlásiť. Je mi smutno z toho, ako sa
niektorí policajti správajú, stále však
verím a dúfam, že sa možno niečo zmení.
Môjmu priateľovi som, bohužiaľ, muse-
la vysvetliť, že je na Slovensku, čiže také
niečo ako len upozornenie, aby sa presu-
nul, tu nie je bežné.

~     ~     ~
Cudzia ŠPZ ešte stále láka zárobku chti-
vých mestských policajtov. Zjavne sa im
to oplatilo. Je to poučenie do budúcnosti
pre všetkých. Ďalšou z možností (okrem
toho, že nič neplatiť) je zavolať štátnu
políciu. Najlepšie však je nahrať si roz-
hovor na telefón a ukázať ho kompetent-
ným.

~     ~     ~
Myslím, že polícia zdedila z čias komu-
nizmu autokraticky a šikanujúci prístup k
občanom. Polícia na Slovensku vlastne
normálne občana nikdy nechránila, ale
vždy bola v rukách štátu ako výkonný
prostriedok moci. Keď sme prešli do kapi-
talizmu, od serializácie k individualizácii,
to sa stalo aj s políciou. Ona sa istým spô-
sobom osamostatnila, a bojuje sama za
seba. Aby prežila, aby mala na platy. A tak
sa stará o seba, nie o občana. Navyše, a čo
je horšie, ešte stále v nej ostal ten autorita-
tívny a šikanujúci rozmer, a preto to vyze-
rá tak, ako to vyzerá. Nikto si políciu
neváži, a ona si neváži nás.

~     ~     ~
Pokiaľ ide o skutočnosť, že policajti brali
do svojho vrecka, tak to nie je žiadna
novota a nie je to len špecialita mestských
policajtov. Váš priateľ cudzinec postupo-
val z nevedomosti nesprávne, nemal
vôbec zaplatiť so zdôvodnením, že nemá
u seba peniaze a mal si zobrať poštovú
poukážku, ktorú by potom nezaplatil. U
nás totiž nie je zatiaľ žiadna vymáhateľ-
nosť nezaplatenia pokuty cudzincami,
ktorí odídu zo Slovenska a neexistuje ani
žiadny register, podľa ktorého by ich na
hranici skasírovali. Nemali by ju od neho
ako vymôcť, druhýkrát ho poučte.

~     ~     ~
Pokuty sa na hraniciach vyberajú, ale len
od štátnej polície. Pokuta nezaplatená na
mieste sa zadáva do systému a môže tam
byť roky.

(Z diskusie Bratislavského fóra
na www.BratislavskeNoviny.sk)

Podhradie

je možné

obnoviť
LIST ČITATEĽA
Tak ako mnohých Bratislavčanov, aj
mňa nesmierne mrzí, že sa podoba
Podhradia nebude mať nič spoločné s
Zuckermandlom a Vydricou, ktoré tu
stáli pred pol storočím. Najmä v kon-
texte Bratislavy a jej stratených
pamiatok je to obrovská škoda.
V súčasnosti totiž mestá ponúkajú svo-
jim obyvateľom a návštevníkom najmä
históriu, ktorá má všade osobitého ducha
a atmosféru, a nie železo-betónovo-skle-
nené škatule, ktorých je všade na tony a
všetky sú rovnaké. Za Vydricou dneš-
ných rokov do Bratislavy nepríde ani
jeden turista, nikto sa neobzrie po štvrti,
aké dnes rastú všade vo svete. Naopak,
už len samotný fakt, že si Bratislavčania
znovu postavili kus ich historického
mesta, by kričal ďaleko do sveta. Ani do
Prahy a do Viedne nechodia návštevníci
kvôli moderným biznis centrám...
Navyše, ak si architekt Peter Gero z
Hamburgu myslí, že „dnešná mladá
generácia sa s ňou bude stotožňovať,
starším ľuďom to potrvá, pokiaľ sa s tým
zmieria“, je jednoducho na veľkom
omyle. Mám 22 rokov a poznám vníma-
nie mojich rovesníkov. Nielen staršia, ale
ani mladšia generácia sa s takouto Vydri-
cou nestotožní, pretože to, čo im chýba,
je udupaná minulosť Bratislavy a väčšie
a významnejšie historické centrum.
Obnoviť Podhradie je možné. Kombiná-
cia technológií 21. storočia, množstva
dokumentov zachytávajúcich jeho pô-
vodný ráz, ako napríklad práca prof. Al-
fréda Piffla a nespočetných fotografií,
nám dáva obrovské možnosti. Dnes, keď
máme šancu napraviť zjavne nesprávne
rozhodnutia a chyby predošlých generá-
cií a vrátiť Bratislave aspoň časť z jej
zašlej krásy, sme svedkami neúcty a aro-
gancie k vlastnej minulosti. Namiesto
toho, aby sme si vzali príklad z mnohých
európskych miest, ako napríklad Varšava
či Mníchov, ktoré boli de facto znovu
postavené po druhej svetovej vojne a
ktorých historické centrá sú dnes lákadlá
pre turistov. Tak ďaleko, aby sme si aj
my dokázali vážiť minulosť svojho
mesta, sme zjavne ešte nedospeli.
Aj preto ma mrzí, že žiadny z piatich
víťazných návrhov nepočíta s pôvodným
„genius loci“ tohto historicky nesmierne
cenného územia Bratislavy. 
Preto verte či neverte, investori, architek-
ti, radní páni a všetci, ktorí za toto pone-
siete zodpovednosť, že aj vás budú ďalšie
generácie preklínať presne tak, ako my
dnes preklíname generáciu našich starých
rodičov za to, že bezcitne pochovali kus
jedinečného mesta, ktoré by mohlo tomu-
to svetu ponúknuť omnoho viac než
dnes... Jakub Ďurinda, Petržalka

Impresia mieri k lepšiemu štandardu
Keď sme vlani koncom septembra
hodnotili reštauráciu Aglio Olio,
nemohli sme tušiť, že prejde trinásť
mesiacov a na Záhradnícku ulicu 46 sa
vyberieme opäť. Dnes je na tej istej
adrese a v tých istých priestoroch nová
reštaurácia, ktorá si podobne ako jej
predchodkyňa nastavila latku poriad-
ne vysoko. Išli sme sa teda presvedčiť,
ako chutí Restaurant IMPRESIA.
Interiér sa zmenil iba mierne, pribudli
nové stoly a stoličky, nový majiteľ pustil
dnu viac svetla a tak sa už návštevníci na
práve poludnie nemusí vo vnútri cítiť
stiesnene. Handikepom reštaurácie zostá-
va bariérový vstup, ktorý ju určite pripra-
vuje o časť zákazníkov. Priestor je člene-
ný na barovú a reštauračnú časť, vyvýše-
ná kút reštaurácie okrem toho ponúka
možnosť stolovať (nie príliš pohodlne) za
nižšími stolmi a na mäkkých sedačkách.
V strede reštaurácie mysleli aj na najmen-
ších zákazníkov, ktorí tu v blízkosti baro-
vého pultu majú detský stolík s  prútený-
mi kresielkami a kôpkou knižiek a oma-
lovánok.
Zbytočne sme hľadali, kde by sme si
mohli po príchode odložiť zvršky - posta-
ral sa o ne ochotný manažér s čašníčkou.
Šatňa, ktorá hosťom ochráni kabáty pred
vôňami a pachmi reštaurácie, je v Brati-
slave stále raritu. V Impresii, zdá sa,
mysleli aj na túto dôležitú drobnosť.
Zo studených jedál sme ochutnali jemnú
Terinku z husacej pečene s badiánom a
mangovým chutney (330 Sk) a Marino-
vaný Black Angus s parmezánovými
hoblinami (240 Sk). Keďže nie každý sa
dokonale orientuje vo svete gastronómie

alebo sa vyzná v plemenách hovädzieho
dobytka, možno by bolo vhodnejšie
ponúkané jedlá predstaviť zrozumiteľnej-
šie. Dovolíme si tvrdiť, že pre väčšinu
hostí zostane tajomstvom, že Black
Angus je hovädzie plemeno a ponúkané
predjedlo sú vlastne marinované plátky z
jeho sviečkovej. Komu neprekáža tepelne
nespracované hovädzie, určite by ho mal
skúsiť.
Poriadne sme sa zapotili pri pikantnej
Malajskej kokosovej polievke s kúskami
kuriatok a krevetami s orientálnou pastou
(120 Sk). To, že nemáme v polievke hľa-
dať malé oranžovožlté huby, ale kúsky
kuracieho mäsa, sme sa dozvedeli z
anglického prekladu. Kuriatka sú totiž
podľa tunajšieho šéfkuchára malé kuren-
ce. To isté platilo o inak veľmi chutnej
Polievke z domáceho kuriatka (60 Sk).
Dali sme si aj polievku podľa dennej
ponuky - z červenej šošovice (50 Sk).
Zďaleka prevyšovala denné polievky
väčšiny bratislavských reštaurácií, ktoré
bývajú spravila súčasťou obedového
menu. Polievku trochu pripomínali aj
vynikajúce Hríbiky po sedliacky s vie-
denskými knedlíčkami (190 Sk), ktoré tu
podávajú ako teplé predjedlo.
Z ponuky hlavných jedál to u nás vyhrali
ryby - Zubáč a la Chef, teda podľa šéfa
kuchyne, (350 Sk) na grilovanej zelenine
bol skutočne prvotriedny. Rovnako ako
Panírovaný pangassius s burgundskou
omáčkou a kurkumovo-zemiakovou
penou (280 Sk). Správne podľa želania

boli prepečené Jahňacie kotlety s alsas-
kou zeleninou a zemiakovými lasagne
(490 Sk) aj Kačacie prsia s medovogino-
vým glacé a rozmarínovými zemiakmi
(330 Sk). Ocenili sme originalitu šéfku-
chára pri tvorbe jedálneho lístka, proti
kvalite a chuti podávaných pokrmov sme
nemali žiadnu výhradu.
Po dobrom obede sme si našli čas aj na
dezert, ktorí sme síce v jedálnom lístku
hľadali márne, ponuku sladkých drobnos-
tí sme nakoniec našli na obrovskej tabuli
na stene barovej časti - dali sme si Gašta-
novú roládu a Tiramisu (obe po 100 Sk).
Reštaurácia Impresia si podobne ako jej
predchodkyňa získala naše zmysly.
Zostáva veriť, že ju nepostihne rovnaký
osud ako Aglio Olio. Určite jej nevýho-
dou je lokalita blízko rušnej križovatky a
horšia možnosť parkovania v okolí. Reš-
taurácia sa totiž nachádza na vyvýšenom
prízemí administratívnej budovy, v su-
sedstve Strednej zdravotníckej školy (po-
zor, nie bývalej, ako sme omylom uvied-
li pred rokom) a tak tu môže byť problém
pohodlne zaparkovať.
Napriek tomu má reštaurácia Impresia
predpoklady nájsť si stálych zákazníkov,
ktorým vyhovuje lokalita aj vcelku priaz-
nivé ceny, ktoré rozhodne zodpovedajú
ponúkanej kvalite. A pokiaľ niekto bude
aj dvíhať telefón na čísle uvedenom na
vizitke, ktorú sme dostali spoločne s
účtom.
Naše hodnotenie: ����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Aj vychýrené zariadenia môžu mať chyby
Inšpektori Slovenskej obchodnej in-
špekcie sa neraz zameriavajú aj na
ubytovacie zariadenia. Zistili už nedo-
statky aj v hoteloch, ktoré sa pýšili via-
cerými hviezdičkami a bol predpo-
klad, že služby tam budú tip-top.
Inšpektori SOI nedávno uložili pokutu
20-tisíc korún spoločnosti BRATCARL
za predaj služieb v Hoteli Carlton na
Hviezdoslavovom námestí. Dňa 6. 6.
2007 urobili inšpektori SOI kontrolu v
prevádzke tohto hotela. Zistili, že kontro-
lované ubytovacie zariadenie, zaradené
do kategórie a triedy „hotel****“,
nespĺňalo  požiadavky na vybavenie
hygienických zariadení hosťovských
izieb v zmysle vyhlášky ministerstva
hospodárstva, ktorou sa upravuje katego-
rizácia ubytovacích zariadení. Pohár na
čistenie zubov nebol zabalený v hygie-
nickom balení, chýbal údaj o množstve
pri 28 druhoch miešaných nápojov v
nápojovom lístku, chýbala písomná
informácia o poskytovaných ubytova-
cích službách v štátnom jazyku, chýbalo
označenie kontrolovanej prevádzky
obchodným menom a sídlom predávajú-

ceho, menom a priezviskom zodpoved-
ného vedúceho, prevádzkovým časom
určeným pre spotrebiteľa a triedou uby-
tovacieho zariadenia.
K oznámeniu o začatí správneho konania
o uložení pokuty sa zástupca súkromnej
spoločnosti vyjadril listom zo dňa 21. 8.
2007. Podľa jeho názoru, vyhláška
ministerstva hospodárstva nekonkretizu-
je spôsob hygienického balenia. Preto za
splnenie si povinnosti považuje svoj spô-
sob ošetrovania, ktorým je sterilizácia
sklenených pohárov a ich ukladanie hore
dnom na špeciálnu podložku, aby nedo-
šlo ku kontaminácii pohára.
K chýbajúcim údajom o množstve v
nápojovom lístku u 28 druhov mieša-
ných nápojov zástupca spoločnosti uvie-
dol, že zabezpečil nové nápojové lístky s
požadovaným údajom o ich množstve. K
chýbajúcej písomnej informácii o cene
poskytovaných ubytovacích služieb sa
táto povinnosť podľa neho viaže len na
výrobky. Povinnosť poskytovať informá-

cie tohto druhu plní spoločnosť prostred-
níctvom svojich zamestnancov ústnou
formou v priestore recepcie, písomnou
formou v štátnom jazyku v brožúrach či
na internete.
Pokiaľ ide o nedostatok v označení pre-
vádzky, zástupca spoločnosti namietol,
že vo viacerých priestoroch hotela boli
riadne uvedené zákonom požadované
náležitosti označenia prevádzkarne hote-
la. Hotel je tvorený viacerými priestormi,
pričom na viacerých vhodných a trvale
viditeľných miestach boli opakovane
uvedené požadované náležitosti. Nedo-
statok v označení prevádzky prevádzko-
vým časom a triedou ubytovacieho zaria-
denia bol odstránený v čase kontroly. 
Inšpektorát SOI napriek tomu dospel k
záveru, že povinnosti, tak ako to vyplýva
z výsledku kontroly SOI dňa 6. 6. 2007 v
prevádzke Hotel Carlton, Hviezdoslavo-
vo námestie 3, spoločnosť, ako predáva-
júci, resp. poskytovateľ ubytovacích slu-
žieb, preukázateľne porušila. 

Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhodnutí

Slovenskej obchodnej inšpekcie)

MOTOR PARTNER s.r.o.
Račianska ul. 184/A, 831 05 Bratislava
Tel. predaj: 02/ 4488 5074, Tel. servis: 02/ 4488 5034
Tel./Fax: 02/ 4488 5006
predaj.raca@motorpartner.sk, servis.raca@motorpartner.sk
www.motorpartner.sk

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

Akcia prebieha aj v salóne na Panónskej ceste 22.
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Revitalizácia

Podhradia

je zasa bližšie
STARÉ MESTO
Vyhlásením výsledkov druhého kola
medzinárodnej architektonickej súťa-
že sa dostalo úsilie o oživenie tejto časti
Bratislavy do fázy, v ktorej sa vízie
začnú premieňať na konkrétne stavby.
Táto premena by sa mala uskutočniť v
budúcom roku, keď investor predpokladá
dokončenie celej projektovej dokumentá-
cie. Na samotné znovupostavenie Pod-
hradia v pravom slova zmysle, teda uce-
lenej štvrte, ktorá bude stáť pod Hradom
a neprekrývať ho, zostanú tri roky. V roku
2011 by mal komplex stáť.
Ide o priestor na juhu ohraničený brehom
Dunaja, na severe hradným vrchom, kde
bude zastavaný len do výšky pôvodnej
zástavby, aby sa zachoval ráz Podhradia.
Na západe tvoria hranicu zachované a
zreštaurované kúrie, smerom na východ
sa dotvorí prostredie Vodnej veže a štvrť
bude pokračovať v pôvodných líniách
Žižkovej ulice a ulice Vydrica prakticky
až po Nový most, pričom skončí oproti
Dómu svätého Martina.
Niektorí odborníci pripomínajú, že naj-
väčšia rana urbanistickej celistvosti tejto
časti Bratislavy, teda nájazd na Nový
most, zostane, štúdie neobnovili organic-
ké spojenie mesta, ktoré tu bolo až do rea-
lizácie barbarského projektu mosta vedú-
ceho znikadiaľ nikam. Územie, o ktorom
je reč, však nie je v majetku spoločnosti
Vydrica reštaurujúcej Podhradie, a to je
limitujúce.
O budúcej podobe Podhradia mala roz-
hodnúť medzinárodná architektonická
súťaž, ktorú v uplynulých dňoch vyhod-
notila medzinárodná porota zložená zo
zástupcov investora Vydrica, a.s., develo-
pera Zillion, a.s., hlavného architekta
mesta Štefana Šlachtu, zástupcu spoluau-
tora územného plánu Zóny Podhradie
Michala Bogára, zástupcu Slovenskej
komory architektov a predsedu komisie -
Karola Hoffmana. Členovia komisie sú s
výberom spokojní, projekty podľa nich
majú vysokú kvalitu, preto bolo nesmier-
ne ťažké vybrať víťazné návrhy. 
Vyhlasovatelia súťaže sú presvedčení, že
sa im podarilo nájsť hodnotné riešenia pre
novú bratislavskú štvrť v Podhradí, ktorá
v žiadnom prípade nebude napodobeni-
nou známej historickej štvrte. Za pravdu
im dáva aj britská architektka českého
pôvodu Eva Jiřičná, ktorá pôsobila ako
členka poroty. „Bude úplne iná, určite nie
napodobeninou historickej štvrte.“ E.
Jiřičná zároveň vyjadrila nádej, „..že úze-
mie so smutnou históriou a jedno z najdô-
ležitejších území hlavného mesta sa po
skončení stane živou časťou Bratislavy“.
Tomu by mohol pomôcť aj hlavný archi-
tekt, ktorý by mal všetky vybrané návrhy
zladiť a prinútiť ľudí, aby sa rešpektovali,
zlúčili všetky projekty do jedného výsled-
ného projektu s jednotnou myšlienkou.
Víťazstvom v súťaži splnili tímy základ-
ný predpoklad na zadanie na dokončenie
projektu. Tím sa však bude musieť chcieť
ďalej na projekte zúčastňovať a prijať
podmienky vyhlasovateľa v rámci koor-
dinácie celého projektu. Ak sa stane autor
oceneného návrhu aj zmluvným partne-
rom vyhlasovateľa, bude pod kuratelou
„master architekta“ rozvíjať svoj návrh
do ďalších stupňov projektovej doku-
mentácie.
Podľa predpokladov vyhlasovateľa súťa-
že by v roku 2008 mali byť dokončené
všetky stupne projektovej dokumentácie,
potrebné na začatie jeho realizácie. Pred-
pokladaný termín dokončenia celého
diela je rok 2011. Gustav Bartovic

STARÉ MESTO
Posledný októbrový deň bol termínom
na vyhlásenie výsledkov piatich para-
lelných medzinárodných architekto-
nických súťaží, ktoré riešili budúcu
podobu piatich sektorov Podhradia v
rámci projektu Vydrica.
Do druhého a záverečného kola postúpi-
lo 22 anonymných tímov architektov, z
ktorých jeden do určeného termínu svoj
návrh nepodal. Aj v tomto kole bola
súťaž prísne anonymná, návrhy boli
označené šesťmiestnymi číselnými
kódmi, ktoré si zvolili súťažiace celky už
v prvom kole. V hodnotení sa kládol
dôraz na kvalitu návrhu a jeho preukáza-
teľnú koncepčnú a ekonomickú rozvoja-
schopnosť, samozrejme, v súlade s
požiadavkami vyhlasovateľa súťaže a
regulatívmi mesta v tejto zóne.
1. Bratislavské Podhradie - architekto-
nické riešenie mestských blokov V1,
V2, V3.
V tejto súťaži neudelili prvú a druhú
cenu. Tretiu získal súťažný návrh talian-
skeho tímu v zložení Robert Grio, Guen-
dalina Salimei, Francesca Contuzzi a
Elio Ravá (vizualizácia 1). Umiestnenie
tohto autorského kolektívu neprekvapuje
- s návrhmi na riešenie tejto lokality pred
dvanástimi rokmi vyhrali architektonic-
kú súťaž Europan 4.
2. Bratislavské Podhradie - architekto-
nické riešenie mestského bloku V4 a
Vodná veža.
Prvú cenu v tejto súťaži získal istý kolek-
tív tvorcov - Grio, Salimei, Contuzzi a
Ravá (vizualizácia 2). Druhú cenu získa-
li domáci architekti Matúš Vallo, Oliver
Sadovský a Matúš Podskalický. Tretiu
cenu neudelili.
3. Bratislavské Podhradie - architekto-
nické riešenie mestských blokov V5,
V7.
V tejto súťaži získal 1. cenu sólo jazdec,
mladý poľský architekt Lukasz Gawlas
(vizualizácia 3). Jeho víťazstvo je hla-
som v prospech podobných súťaží -
práve na súťažiach tohto typu sa objavu-
jú autori s nezávislým novým pohľadom
na problematiku. Druhá cena udelená
nebola, tretiu si opäť odniesol taliansky
štvorlístok Grio, Salimei, Contuzzi a
Ravá a mimoriadnu odmenu udelila
porota súťažnému návrhu slovenskému
tímu v zložení Juraj Hermann, Lenka
Gáliková, Jana Kramáriková, Daniel
Růžička, Patrik Pavlásek.
4. Bratislavské Podhradie - architekto-
nické riešenie mestských blokov V8,
V10.
Ani v tejto súťaži porota prvé dve ceny
neudelila, zníženú druhú cenu získal
návrh autorov Vladimír Šimkovič, Miro-
slav Čatloš, L. Bartko, Š. Kačáni a J.
Kamenský (vizualizácia 4). Aj v tejto
súťaži získal taliansky štvorlístok mimo-
riadnu odmenu.

5. Bratislavské podhradie - architek-
tonické riešenie mestských blokov
V11, V12, V13, V34.
Prvú cenu v tejto architektonickej súťaži
získal opäť taliansky tím Grio a spol.,

druhá a tretia udelené neboli (vizualizá-
cia 5).
Výstava ocenených súťažných návrhov
bude pre bratislavskú verejnosť sprístup-
nená 16. novembra na prízemí Primaciál-

neho paláca, v miestnosti  č. 5. Prezentá-
cia potrvá do 24. novembra.
Jednotlivé ocenené súťažné projekty
postupne predstavíme podrobnejšie aj v
Bratislavských novinách. (gub, brn)

Výsledky súťaže o projekty pre Vydricu

1

2

3

4 5
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Prokurátorka je

proti platenému

parkovaniu
STARÉ MESTO
Protest prokurátorky proti všeobecne
záväznému nariadeniu o podmienkach
státia v zóne s dopravným obmedze-
ním prerokujú poslanci mestskej časti
Bratislava - Staré Mesto v decembri.
Prokurátorka Okresnej prokuratúry Brati-
slava I podala protest proti všeobecne
záväznému nariadeniu číslo 3/1996 o
podmienkach státia v zóne s dopravným
obmedzením, ktoré bolo medzičasom
šesťkrát novelizované. Nariadenie upra-
vuje parkovanie motorových vozidiel v
zóne s dopravným obmedzením vyme-
dzenej zvislým dopravným značením.
„V tejto chvíli je predčasné povedať, ako
sa s týmto problémom vyrovnáme,“
povedala hovorkyňa staromestského
miestneho úradu Alena Kopřivová.
„Nariadenie schválilo miestne zastupiteľ-
stvo, to aj musí rozhodnúť, či a do akej
miery vyhovie protestu prokurátorky.
Rokovať o ňom bude až v decembri -
mestská časť požiadala o predĺženie ter-
mínu, pretože ide o pomerne náročnú
agendu.“
Prokurátorka tvrdí, že všeobecne záväzné
rozhodnutie je v rozpore s Ústavou SR i so
zákonom o obecnom zriadení. Upozorňu-
je, že poplatok s názvom „úhrada za par-
kovanie vozidla v zóne a súvisiace parko-
vacie služby“ nepozná ani zákon o miest-
nych poplatkoch účinný do 1. novembra
2004 a ani súčasný zákon o miestnych
daniach a miestnych poplatkoch.
„Je neprípustné, aby mestská časť formou
všeobecne záväzného nariadenia, teda
normatívnym právnym aktom nižšej
právnej sily ako zákon podmienila záko-
nom dovolené využívanie miestnych
komunikácií na zastavenie a státie platba-
mi za ňou poskytované služby,“ uvádza
sa v proteste. Prokurátorka navyše pouká-
zala aj na nesúlad nariadenia s antidiskri-
minačným zákonom.
Staromestská samospráva chce, aby všet-
ky jej nariadenia boli v súlade s platnými
právnymi normami. Protest prokurátorky
preto analyzujú právnici. Zladenie všeo-
becne záväzného nariadenia so zákonom
má význam aj z toho dôvodu, že v Starom
Meste sa pripravuje zmena parkovacieho
systému, ktorá by mala začať platiť od
januára roku 2009. (juh)

Staré Mesto opäť

o pouličných

aktivitých
STARÉ MESTO
Staromestskí poslanci sa 13. novembra
budú na zasadnutí miestneho zastupi-
teľstva zaoberať protestom prokuráto-
ra proti všeobecne záväznému nariade-
niu mestskej časti o voľných poulič-
ných aktivitách.
Protest prokurátora proti všeobecne zá-
väznému nariadeniu schválenému 24.
apríla 2007 bol staromestskému miestne-
mu zastupiteľstvu doručený 12. októbra.
Staromestská samospráva sa rozhodla
napadnuté nariadenie zmeniť a doplniť
tak, aby bolo v súlade so zákonom a aby
mestská časť vyhovela protestu prokuráto-
ra vo všetkých bodoch, ktoré označil ako
rozporné s inými právnymi predpismi. 
Napadnuté všeobecne záväzné nariadenie
ustanovuje podmienky na vykonávanie
voľných pouličných aktivít na území mest-
skej časti Bratislava Staré Mesto. Ako
voľnú pouličnú aktivitu definuje takú
pouličnú produkciu na verejných prie-
stranstvách, ktorá je zvláštnou formou pre-
zentácie a nemá charakter podujatia podľa
osobitných predpisov. Ide o umelecký pre-
jav, resp. aktivitu jednotlivca alebo skupi-
ny, z oblasti výtvarnej, tanečnej, hudobnej,
scénickej alebo hovoreného slova, ktorým
účinkujúci predvádzajú na verejných prie-
stranstvách svoj talent, vlastnú tvorbu
alebo záľubu. Pritom účinkujúci nevybera-
jú vstupné (za vstupné sa nepovažuje dob-
rovoľný príspevok) a nejde o prejavy, resp.
aktivity, ktorými sa ohrozuje alebo porušu-
je verejný poriadok.
V nariadení sa okrem iného zakazujú akti-
vity, ktoré propagujú komunizmus. Táto
okolnosť viedla predsedu strany Úsvit
Jozefa Hoptu, aby zaslal na generálnu pro-
kuratúru podnet so žiadosťou o preskúma-
nie jeho zákonnosti. Nariadenie podľa
neho vraj obmedzuje slobodu slova a
umeleckého prejavu a nezákonným spô-
sobom ho cenzuruje, keď predpisuje
účastníkom voľných pouličných aktivít,
čo môže alebo nemôže obsahovať ich
umelecká tvorba.
Protest prokurátora sa týka viacerých
ustanovení všeobecne záväzného nariade-
nia, napríklad tých, ktoré sa zaoberajú hla-
sitosťou umeleckého prejavu, riešia otáz-
ky súvisiace s predvolebnou kampaňou a
podobne. (juh)

MINI collection.
urban style tour.

DOUBLE D pricháDZa do mesta
Spolu s ním:
� MINI Clubman - iné mini, 
� MINi COLLECTION - dve poschodiA módy a doplnkov.

15. - 17. novembra
hLADAJTE dvojposchodovy autobus 
v bratislave.

www.mini.sk

‘‘

BRATISLAVA
Vari každý z nás sa občas potrebuje
odviezť taxíkom. Preto nezaškodí
vedieť, aké platia pravidlá pre taxiká-
rov. Ide o službu ako každú inú, ak
nemá požadovanú kvalitu, existuje
možnosť reklamácie.
Ako nám povedala hovorkyňa Ústredné-
ho inšpektorátu Slovenskej obchodnej
inšpekcie Danuša Krkošová, zákazník
zo zákona musí byť informovaný o roz-
sahu ponúkanej služby a o jej cene, a to
formou cenníka. V cenníku (môže byť
umiestnený na predných dverách a na
palubnej doske z vnútornej strany)
musia byť uvedené nasledujúce údaje:
základná sadzba pri pristavení vozidla
taxislužby, základná sadzba za 1 km v
meste, základná sadzba za 1 km na tele-
fonickú objednávku, základná sadzba za
1 km mimo mesta, základná sadzba za 1
km do zahraničia a sadzba za čakanie za
1 hodinu.
Vo všetkých vozidlách musia byť zabu-
dované taxametre, v ktorých sú uvedené
jednotlivé pásma (nie všetky taxislužby
musia používať rovnaké pásma a nemu-
sia byť ani zabudované v taxametroch v

rovnakom poradí, pretože sa nepoužíva-
jú jednotne). 
Pri každej jazde so zákazníkom a pri
dohodnutom čakaní musí mať vodič
zapnutý taxameter, na ktorom je uvede-
ná základná sadzba. Vozidlo taxislužby
musí byť vybavené strešným svietidlom
schváleného typu so zreteľne viditeľ-
ným nápisom TAXI, ktoré musí byť
rozsvietené, ak vozidlo ponúka službu
mimo stanovišťa. Ďalej ciachovaným,
riadne registrujúcim a zaplombovaným
elektronickým taxametrom, ktorý musí
byť umiestnený tak, aby umožňoval
zákazníkovi ľahkú kontrolu údajov,
číselník nesmie byť zakrytý. Vozidlo
taxislužby musí byť označené zreteľne
viditeľným názvom prevádzkovateľa
umiestneným na obidvoch predných
dverách.
Za vykonanú taxislužbu sa účtuje cestov-
né podľa platných cenových predpisov.
Vodič taxislužby po ukončení jazdy
oznámi zákazníkovi výšku cestovného.
Taxameter vynuluje, až keď cestujúci
uhradí cestovné uvedené na taxametri.
Na požiadanie zákazníka je vodič povin-
ný vydať potvrdenku o zaplatení, na kto-

rej má byť uvedené číslo dokladu, evi-
denčné číslo vozidla, štátna poznávacia
značka vozidla, dátum prepravy, výcho-
diskové a cieľové miesto prepravy,
zaplatené cestovné a podpis vodiča.
V prípade, že zákazník nie je spokojný so
službou taxikára, má právo na reklamá-
ciu. Je potrebné, aby zákazník už pri
plnení služby, teda pri preprave, uplatnil
reklamáciu a žiadal nápravu. Ak taxikár
nevykoná nápravu na mieste, má zákaz-
ník právo uplatniť reklamáciu písomne u
prevádzkovateľa taxislužby a zároveň sa
môže obrátiť so sťažnosťou na Cech
taxikárov. V sťažnosti by mal podrobne
uviesť všetky okolnosti nekvalitne
poskytnutej prepravnej služby (napríklad
taxikár zvolil inú, dlhšiu trasu, neprista-
vil vozidlo na dohovorený čas, nemal
zapnutý taxameter, alebo ho zakryl,
odmietol vydať doklad o zaplatení).
Takisto sa zákazník môže sťažovať u
prevádzkovateľa aj na odmietnutie
poskytnutia služby.
Ak by zákazník nebol vopred informova-
ný o cenách služieb, môže sa obrátiť s
podnetom na príslušný inšpektorát Slo-
venskej obchodnej inšpekcie. (juh)

Aj taxislužby sa musia riadiť určitými

pravidlami a zákazníci majú svoje práva

Na Jaskovom rade možno vrátia retardéry,

pretože vodiči nerešpektujú štyridsiatku
NOVÉ MESTO
Na Jaskovom rade by mali v najbližšom
čase opäť osadiť spomaľovače, čiže
retardéry. Ako uviedol Viliam Slamka z
novomestského miestneho úradu,
napriek tomu, že tieto úpravy môžu
znova vyvolať kritiku zo strany obča-
nov, vodičov sanitiek či zimnej služby,
plánované riešenie je viac ako nutné.
„Situácia na tejto komunikácii je katastro-
fálna, pomohlo by zjednosmernenie
komunikácie. Tomu však v súčasnosti
bráni bratislavský magistrát. Jaskový rad
totiž tvorí paralelnú komunikáciu s Praž-
skou ulicou a dopravné záťaže, ktoré pre-
vezme, odbremenia najmä križovatku v
dolnej časti ulice pri SAV,“ vysvetlil
Slamka.
Ako ďalej uviedol, hoci cesta nemá šírko-
vé parametre dvojpruhovej komunikácie,
plní v súčasnosti úlohu zbernej komuni-

kácie, veľmi často ju pritom využíva tran-
zitná doprava. Po ceste pritom prejde
okolo 600 vozidiel za hodinu, nie je ničím
nezvyčajným, keď sa v rannej a poobed-
ňajšej dopravnej špičke tvoria kolóny
pred napojením na Stromovú ulicu a v
opačnom smere na Podkolibskú.
„Vodiči nerešpektujú najvyššiu povolenú
štyridsiatku, jazdia často až brutálne a
nedávajú žiadnu šancu peším na bezpeč-
ný pohyb. Komunikácia nemá chodníky
v dostatočnej šírke, v jednom úseku je len
jednosmerný, ktorý je široký 90 centime-
trov. Chodci preto musia vstupovať do
vozovky,“ povedal Slamka. Problémom
je aj to, že na viacerých miestach je
vozovka široká približne päť metrov,
jazdí sa tu preto „spôsobom na zrkadlá".
Výsledkom sú denne porozbíjané spätné
zrkadlá kolidujúcich vozidiel.
Podľa Slamku by sa mohla situácia vyrie-

šiť dvoma spôsobmi. Podľa prvého by sa
mohla vybudovať dvojpruhová komuni-
kácia s jednosmerným chodníkom so šír-
kou aspoň 1,5 metra a „drasticky“ znížiť
intenzita cestnej dopravy. Problémom by
však mohli byť majetkovoprávne vzťahy
a finančná situácia mestskej časti. Druhé
riešenie spočíva v zjednosmernení pre-
mávky v úseku Stromová - Žabotova,
návrh zároveň ponúka vybudovanie jed-
nosmerného chodníka a vytvorenie prie-
storu pre pozdĺžne státie áut popri jednej
hrane vozovky. Takémuto riešeniu však
nie je naklonené mesto. 
Mestská časť Nové Mesto preto v najbliž-
šom čase obnoví vodorovné dopravné
značenie - vodorovné čiary, stredovú
čiaru, priechody pre peších - a zároveň
vymení existujúce poškodené zvislé
dopravné značenie obmedzujúce rýchlosť
a prejazd nákladných vozidiel. (sita)
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Mesto posudzuje

návrhy zmien

územného plánu
BRATISLAVA
Magistrát hlavného mesta v súčasnos-
ti sumarizuje podnety od mestských
častí na zmeny v platnom územnom
pláne mesta. Termín ich zaslania bol
30. september, no mesto prijímalo
návrhy aj po tomto dátume. 
Návrhy na zmeny a doplnky sa podľa
informácií z magistrátu budú deliť do
troch skupín. V prvej sú tie, ktoré sú pod-
ložené potrebnou dokumentáciou (štú-
diou a pod.), sú opodstatnené a majú
súvislosť s územným plánom. V druhej
skupine sú návrhy, ktoré bude nutné ove-
riť vypracovaním odbornej štúdie. Do
tretej skupiny patria tzv. „neakceptova-
teľné“, ktoré sú v zásadnom rozpore s
platným územným plánom, územným
plánom vyššieho územného celku, s kon-
cepciou územného plánu a podobne. 
O potrebných zmenách v územnom
pláne v súvislosti s projektom železnič-
ného prepojenia koridorov TEN-T 17 je
podľa magistrátu ešte predčasné hovoriť.
Zrejmé to bude až po kladnom preroko-
vaní štúdie, ktorú vypracovala spoloč-
nosť Dopravoprojekt.
Podľa našich informácií dostalo mesto
zatiaľ viac ako 500 podnetov na zmenu
súčasného územného plánu. Akceptova-
né podmienky budú predložené poslan-
com vo forme informatívnej správy prav-
depodobne na decembrovom mestskom
zastupiteľstve. 
Magistrát hlavného mesta vyzval v júli
jednotlivé mestské časti na vypracovanie
návrhu zmien a doplnkov do nového
Územného plánu hlavného mesta SR
Bratislavy. (rob)

Rača predkladá

40 návrhov

na zmenu
RAČA
Mestská časť Rača zaslala na brati-
slavský magistrát 40 návrhov na
zmenu územného plánu mesta, ktorý
platí od 1. septembra. 
Návrhy račianskej samosprávy sa týkajú
výškovej regulácie stavieb na úpätí
pohoria Malých Karpát, ale aj nových
dopravných riešení. 
Zastavané územie Rača - Východné a
rozvojové územia v lokalitách Spodné
Šajby, Horné Šajby, chce miestna samo-
správa v Rači riešiť dopravným napoje-
ním na diaľnicu D4. Slúžiť by na to mala
nová cestná komunikácia, ktorá by záro-
veň spájala starú Raču s Krasňanmi, kde
sa nachádza vyššia občianska vybave-
nosť. 
Ďalší návrh dopravného charakteru sa
týka potreby vybudovania mimoúrovňo-
vej križovatky pri predĺžení Bojnickej
ulice na Račiansku ulicu. Križovatka má
chrániť obytné územie v okolí Krasňan
pred vplyvmi stavby na životné prostre-
die. Návrh súvisí s tvorbou dopravného
polkruhu Ivánska - Galvaniho - Bojnická
- Žabí Majer - tunel Karpaty. 
Množstvo návrhov sa týka lokality Rinz-
le. Vzhľadom na terén na úpätí Malých
Karpát a blízkosť vinohradov chce
mestská časť Rača citlivo riešiť výšku
budov novej zástavby plynulým precho-
dom od viacpodlažnej bytovej zástavby
na Kadnárovej a Hagarovej ulici po
zástavbu rodinnými domami v severnej
časti územia. Cieľom je nerušiť panorá-
mu pohoria a citlivo dotvoriť krajinný
obraz vinohradníckej obce. (rob)

Stavať sa má aj

za zváračským

ústavom
NOVÉ MESTO
Na Pionierskej ulici v lokalite za
Výskumným ústavom zváračským by
sa malo v blízkej budúcnosti stavať.
Podľa informácií z novomestského
miestneho úradu by tu mali byť posta-
vené dva bytové domy.
Investor, firma Pionierska, s.r.o., tu chce
stavať dva bytové domy, z ktorých jeden
má mať tri podzemné a deväť nadzem-
ných podlaží a druhý dve podzemné a
deväť nadzemných podlaží. V objektoch
má byť spolu 112 bytov, pod nimi je
navrhnutá podzemná parkovacia garáž
pre dovedna 113 vozidiel, vonku má byť
ďalších 11 parkovacích miest.
Ako uviedla hovorkyňa novomestského
Miestneho úradu Valéria Reháčková, na
miestny úrad Nové Mesto bola v októbri
2007 podaná žiadosť o záväzné stanovis-
ko. „Zatiaľ nebolo vydané, lebo stavba
podlieha schvaľovaciemu procesu v
zmysle zákona o posudzovaní vplyvov na
životné prostredie (EIA),“ konštatovala.
Samospráva Nového Mesta tiež žiada
doplniť podanie o stanovisko hlavného
mesta z hľadiska súladu navrhovanej
stavby s územným plánom mesta, resp. s
výhľadovými trasami dopravných sta-
vieb v dotknutom území, pasport zelene,
prepočet statickej dopravy podľa plat-
ných predpisov a podobne. (juh)

Nový bytový

dom na Dlhých

dieloch 
KARLOVA VES
Nový bytový dom s občianskou vyba-
venosťou vyrastie onedlho na Dlhých
dieloch. Byty sú určené konzervatív-
nejším užívateľom, ktorí sa chcú v
tejto lokalite usadiť dlhodobo.
Dom bude mať sedem nadzemných pod-
laží s 37 komfortnými bytmi a výškovo
doplní existujúcu okolitú zástavbu. Byty
s hlbokou lodžiou sú orientované na
slnečnú stranu. Typicky mestský parter
domu bude slúžiť pre malé prevádzky
služieb vyššej občianskej vybavenosti.
Bytový dom bude mať jednoduchú bielu
fasádu, ktorá bude na určitých častiach
oživená farebnými doplnkami.
Pôdorys domu má dvojkrídlový charak-
ter. Bude mať aj pavlač orientovanú do
dvora smerom na severovýchod. Posled-
né podlažie bude ustúpené. Vďaka tomu
vznikne dostatok priestoru pre terasy,
ktoré ponúknu vyšší štandard bývania.
Na prvom nadzemnom podlaží, v časti
zapustenej vo svahu, budú garážové prie-
story pre sedemnásť parkovacích miest.
Ďalších pätnásť parkovacích miest bude
na parkovisku na streche a sedemnásť
parkovacích miest na parkovisku na teré-
ne pri objekte. Dopravné napojenie bude
z Tománkovej ulice. (brn)

www.devinsky-dvor.sk

info: 0904 933 657, 0902 118 208

Predaj bytov zahájený!

Výstavba vedecko-technologického parku

CEPIT sa začne podľa plánu v roku 2008
VAJNORY
Prípravy na začatie výstavby vedecko-
technologického parku CEPIT sú v
plnom prúde. Je predpoklad, že prvé
stavby tohto obrovského projektu sa
začnú budovať v druhom až treťom
kvartáli budúceho roka.
V súčasnosti je už pripravený projekt pre
infraštruktúru, konkrétne komunikácie a
siete, ktorý si vyžiada náklady vo výške
16 miliónov eur. Jeho prvá etapa je už
predmetom územného konania a pokra-
čuje aj proces posudzovania vplyvov
stavby na životné prostredie. Stavební-
kom je spoločnosť Milenium Properties,
ktorá je jednou zo spoločností patriacich
pod CEPIT Holding. Plán výstavby infra-
štruktúry prvej stavebnej etapy predpo-
kladá, že sa uskutoční v druhom a treťom
kvartáli budúceho roku. 
Výstavba infraštruktúry je len začiatkom
celkovej výstavby projektu CEPIT. V
prvej etape by v priebehu rokov 2008 až
2010 mali byť vybudované dve zóny.

Prvou e zóna občianskej vybavenosti šir-
šieho významu (v smere od Rybničnej
ulice). Ráta sa tu s obchodmi, službami,
kancelárskymi priestormi, gastronomic-
kými zariadeniami, ale malo by tu byť aj
dátové centrum, poštový servis, distribuč-
né centrum a energetické centrum. Pro-
jekty majú investori v procese prípravy
tak, aby sa výstavba jednotlivých objek-
tov mohla začať v budúcom roku.
Druhá zóna je zónou samotného parku.
Pripravuje sa koncept pre vzdelávacie
centrum - v spolupráci s nemeckou, ra-
kúskou a francúzskou obchodnou komo-
rou, s portugalským ATEC-om a lídrami
priemyslu na Slovensku sa pripravuje
projekt pre odborné vzdelávanie v oblas-
tiach povolaní spätých so strojárskym a
elektronickým priemyslom.
Výstavbu vzdelávacieho centra má
CEPIT naplánovanú v rokoch 2008 -
2009. Istá slovenská firma venujúca sa
inováciám v sektore elektroniky pripra-
vuje svoj projekt tak, aby sa mohla do

konca budúceho roku sťahovať do nové-
ho sídla vo Vajnoroch.
Tieto zámery sú len prvou a úvodnou čas-
ťou budovania vedecko-technologického
parku. Za ňou bude v ďalšej etape nasle-
dovať výstavba centrálnej budovy s tech-
nologickým centrom a ďalších objektov
určených pre služby, na bývanie a pre
administratívu. Táto časť výstavby by sa
mala uskutočniť v rokoch 2009 - 2013. 
O rozmeroch projektu CEPIT svedčí, že
harmonogram výstavby parku je rozdele-
ný na štyri etapy, pričom celkove má
trvať až desať rokov. Tento projekt je
významný pre mesto Bratislava, ktoré
práve znalostnú ekonomiku definovalo
ako svoju rozvojovú prioritu. Jeho kon-
cepcia je založená na spojení funkcií, ako
sú vzdelávanie, výskum, vývoj, transfer
technológií, veľtrh a kongres, biznis,
bývanie, služby a voľný čas. Zásluhou
projektu CEPIT sa Bratislava bude môcť
stať vedecko-technologickým centrom
strednej Európy. (juh)

NOVÉ MESTO
Mestská časť Nové Mesto pripravuje
všeobecne záväzné nariadenie, ktoré
bude upravovať prevádzkový poria-
dok detských ihrísk. Pravidlá správa-
nia na detských ihriskách dosiaľ ne-
upravuje žiadna norma ani predpis. 
Podľa riaditeľa EKO-podniku verejno-
prospešných služieb v Novom Meste
Viliama Žákoviča návrh nariadenia, ktorý
je prvým svojho druhu na Slovensku, v
súčasnosti pripomienkujú zainteresované
inštitúcie.
Ide napríklad o Slovenskú obchodnú in-
špekciu, úrad verejného zdravotníctva, ale
aj odborné oddelenia novomestského
miestneho úradu. V. Žákovič vyzval
najmä rodičov a matky detí, ktoré sa
nedávno sťažovali na neporiadok a zlé
podmienky na detskom ihrisku na Komi-
nárskej ulici, aby poslali svoje podnety a
pripomienky k návrhu tohto nariadenia.
Rodičia nedávno kritizovali neporiadok,

výkaly, prespávanie bezdomovcov na
lavičkách, ale aj hlučnú mládež na ihrisku.
V liste novomestskému úradu vyjadrili
svoju nespokojnosť so stanoviskom
EKO-podniku VPS, ktoré sprostredkova-
la hovorkyňa úradu.
Rodičia detí, ktoré pri ihrisku bývajú,
napísali, že z jej vyjadrenia vyplýva, že by
si mali poriadok udržiavať sami, a nie
využívať služby mestskej časti. V okolí
detského ihriska nie sú podľa nich žiadne
odpadkové koše, z ktorých by tam nepo-
riadok nafúkalo. Obyvatelia z okolitých
domov majú svoje koše poupratované a
pozamykané, takže ani bezdomovci sa
tam nedostanú, aby mohli robiť neporia-
dok. „Niekoľkokrát sme volali mestskú aj
štátnu políciu, aby tam urobili poriadok a
prosili sme ich, keby mohli chodiť na
obhliadky aj častejšie. Kým ich znovu
nebudeme volať, nikto sa tam neukáže a
pritom vedia, čo sa tam robí,“ uvádzajú
okrem iného rodičia. 

Podľa hovorkyne Nového Mesta Valérie
Reháčkovej čistotu v parku pravidelne
kontrolujú inšpektori, ktorí pracovníkov
EKO - podniku VPS o zistených nedostat-
koch informujú. Mestská polícia tu takisto
podľa nej hliadkuje, alebo kontroluje
miesto na základe volania na linku 159.
Z informácií mestskej polície v Novom
Meste vyplýva, že v období od 1. júla do
10. októbra 2007 boli na Kominárskej
riešené dva priestupky dohovorom, na
základe vlastného zistenia policajtom.
Policajti okrem toho dvakrát preverovali
situáciu na ihrisku po zavolaní na tele-
fónnu linku, no oznámenie sa nepotvrdi-
lo (26. júla a 8. októbra 2007). Mestská
polícia prisľúbila, že v okolí zvýši výkon
služby.
O 38 detských ihrísk, pieskovísk a športo-
vísk sa v Novom Meste stará EKO-pod-
nik VPS. Náklady na základnú údržbu sú
vo výške viac ako jeden milión korún
ročne. (rob) 

Samospráva Nového Mesta chce prijať

záväzné nariadenie o detských ihriskách
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Lekcie

o svojpomoci

píšu aj vozičkári 
LAMAČ
Akokoľvek je hodné úcty a chvály sna-
ženie veľkých organizácií o pomoc
hendikepovaným, nedosiahnu výsle-
dok tak rýchlo, ako keď sa sami po-
stihnutí začnú aktivizovať.
O takom príbehu krásne rozpráva pani
Mária Jurkovičová z Lamača, vŕškovitej
mestskej časti, kde je to aj bez bariér
namáhavé. „Pohybujem sa na elektric-
kom vozíčku. Zo začiatku to bolo veľmi
ťažké...,“ začína vlaňajšou udalosťou. Je
to vlastne oveľa starší príbeh - v zdravot-
nom stredisku výťah pre vozičkárov
namontovali už dávno, ale ako sa to
vtedy robilo, nikoho nezaujímalo, ako sa
vozičkár dostane k výťahu. Výťah sa
využíval len sporadicky, ale len pred
rokom požiadali postihnutí miestny úrad
o bezbariérový prístup nielen k výťahu,
ale aj do lekárne a na chodníky. Úrad síce
nemal peniaze na toľko prístupov na
chodníky, koľko postihnutí žiadali, ale
predsa. Bol to začiatok a dobrý.
V Lamači žije veľa vozičkárov a sú
medzi nimi i deti. Ich rodičom sťažoval
nakupovanie fakt, že do nového nákupné-
ho centra nebol bezbariérový prístup pre
vozičkárov, ešte aj s kočíkom to bolo ako
na terénnej súťaži. Alebo hazard pozdĺž
štátnej cesty. S tým si však už lamačská
samospráva rady dať nemohla. Vtedy
vyšiel v ústrety aktívnym občanom posla-
nec Radoslav Olekšák, ktorý pomohol
presne zmapovať Lamač z hľadiska kom-
petencií - prešli všetko, každú cestu,
chodník, školu, poštu, obchody, poliklini-
ku, kino, reštaurácie. K vozičkárom sa už
pridali aj mamičky s kočíkmi a spolu spí-
sali žiadosti na zainteresované inštitúcie.
„Podarilo sa to,“ oznamuje Mária Jurko-
vičová. Z magistrátu informovali, že
všetky mestské chodníky upravia ešte do
prázdnin, do konca leta miestny úrad na
čele so starostkou Oľgou Keltošovou dal
upraviť všetky komunikácie, ktoré sú v
jeho správe.
Zrazu sa ukázalo, že v Lamači nie sú
vozičkári ani na obtiaž, ba ani sami. „Je
neuveriteľné, koľko ľudí s ochotou
pomôcť sa našlo nielen v úrade, ale aj v
samotnom Lamači,“ komentuje výsledky
aktivít M. Jurkovičová a dodáva:
„Myslím si, že ani my postihnutí nemô-
žeme ležať, plakať, ľutovať sa a čakať,
kým niekto pre nás niečo urobí, kým si
na nás niekto spomenie, ale sami sa
musíme pričiniť o zlepšenie našej kvality
života.“ (gub) 

O koľko znížite úniky tepla výmenou
Vašich starých okien za nové okná Kalypso?

a) 15%       b) 30%       c) 56%

Meno a priezvisko:  ..........................................................................

Poštová adresa:  ...............................................................................

Tel. kontakt:  ......................................................................................

Vaša odpoveď: .................................................................................
Pošlite vyplnený kupón do 21. Novembra 2007 na adresu KALYPSO,
Pečnianska 1/A, 851 02 Bratislava a budete zaradený do 
žrebovania. Meno výhercu sa dozviete 23. Novembra na www.
matporiadneokno.sk 

B

Prenajmeme v Topoľčanoch 
zabehnutú a kompletne zariadenú

r e š t a u r á c i u
Len odborníkovi.   � 0905 255 991

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

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

Výroba a montáž
plastových okien s certifikátom

ZĽAVA 20%
pri objednávke do celého trojizbového bytu

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

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

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

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

Vážení čitatelia, 
na základe Vašich otázok uverejňujeme prehľad
prípravkov, ktoré obsahujú unikátnu mikrosko-
pickú hubu Pythium oligandrum

Mykózy nôh BIODEUR - mykoparaziticky eliminuje
mykózy na pokožke nôh a pod nechtami. Obmedzuje
potivosť, odstraňuje zápach.
Mykózy pod nechtami na rukách BIO BLOCK - pre sta-
rostlivosť o nechty na rukách so sklonom k mykotickým
ochorením (kvasinky prevažne rodu Candida). 
Lupienka a atopický ekzém BIODELTA - obsahuje
kmene špeciálne vyvinuté proti Psoriasis vulgaris a Der-
matitis atopica. 
BIOGAMA - mikrobiologický stimulujúci krém pre
hĺbkovú obnovu pokožky pri Psoriasis vulgaris. 
Bercové vredy , preležaniny BIOMYCOSIN - vhodný
pre potlačenie nepriaznivého mikrobiálneho osídlenia

rán kože pri preležaninách i bercových vredoch a pre
stimuláciu ich hojenia.
Paradentóza BIO PLUS - oslabuje mikrobiálne a che-
mické faktory, ktoré podmieňujú vznik áft a zápalov,
obmedzuje bolesť ďasien a aktívne pôsobí proti para-
dentóze.
Intimita FEEL FRESH - pri vulvovaginálnych mykózach. 

Prípravky s „múdrou hubou“, Pythium oligandrum sú
dodávané do lekární v celej republike. Podrobnosti nájde-
te na: www.mudrahuba.sk, www.pythium.eu, Na
Vaše otázky radi odpovieme 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 

Múdra huba - a jej prípravky

Efektívna príprava
na prijímacie skúšky z chémie
a biológie na lekárske fakulty
V BRATISLAVE OD NOVEMBRA

E-mail: balneotherma@balneotherma.sk, Tel.: 02/52 444 982
BALNEOTHERMA, s.r.o., Jakubovo nám. 14, 811 09 Bratislava

OTVÁRANIE
bez poškodenia kovania
už od 120-, Sk
aj zamknuté dvere
Informujte sa!!!
Aby ste neplatili viac
0905 310 069

Fair Trade

opäť otvorí

svoj stánok
STARÉ MESTO
Celosvetovú sieť obchodov Fair Trade
nespája pevná organizácia, ale mocná
idea nezdierať malých výrobcov, ktorí
sa vo svete obchodných sietí nevedia
účinne brániť.
Preto tu nenájdete výrobky z produkcie
svetových priemyselných a potravinár-
skych kolosov, ale kávu, kakao, čaj či
čokoládu od drobných farmárov z krajín
tretieho sveta, alebo ručné výrobky a
darčeky. V posledných rokoch sa obja-
vili tieto obchodíky aj u nás. Krédom
obchodu je spravodlivá cena pre výrob-
cu, nezneužívanie detskej práce, trans-
parentnosť a ohľad k životnému prostre-
diu.
Osudom Fair Trade predajní je meniť
miesto, čomu sa nevyhla ani prvá brati-
slavská predajňa, ktorá pred mesiacmi
fungovala na Ventúrskej ulici. Dom zme-
nil majiteľa a predajňa zostala bez stre-
chy nad hlavou. Pre tých, ktorí po nej
pátrali, máme dobrú správu: Otvoria ju
znovu, neďaleko pôvodného miesta, na
Klariskej ulici 14. novembra. (gub)

Blíži sa

posledná etapa

štiepkovania
STARÉ MESTO
Piatou etapou v pondelok 12. novem-
bra sa skončí úspešný projekt likvidá-
cie organického odpadu, ktorý zorga-
nizovala samospráva Starého Mesta.
Zariadenie drviace odrezky sa 12.
novembra ráno vyberie po trase ulíc
Maróthyho, Kuzmányho, Somolického,
na Brezinách, Moyzesova, Lermontovo-
va, F. Kráľa, Podtatranského, Vlčkova,
Dohnalova, B. Němcovej, Urbánkova, A.
Plávku, Mišíkova, Donovalova, na Slaví-
ne, Havlíčkova, Břeclavská, Schillerova,
Nekrasovova, Lesná, Gorazdova, Jánoší-
kova, Langsfeldova, Socháňova, Tajov-
ského, Laučekova, Tablicova, na Kalvárii,
Ostravská, pod Kalváriou, Čapkova,
Sokolská, Malinová, Podhorského, Oká-
nikova, Banícka a za Sokolovňou. 
Či sa bude štiepkovanie opakovať aj v
roku 2008, záleží na financiách mestskej
časti. V tomto roku neplatili občania nič,
mestskú časť vyšla celá akcia na 100-tisíc
korún. (gub)

Ministerstvo životného prostredia SR upustilo
od požiadavky vypracovania správy 
o hodnotení navrhovanej činnosti

Polyfunkčný areál
Dúbravka - centrum, Bratislava, 

ktorej navrhovateľom je 
INTERFINANCE INVEST, a.s., Bratislava. 

V ďalších krokoch procesu posudzovania bude
správu o hodnotení nahrádzať zámer uvedenej
činnosti. Do zámeru je možné nahliadnuť, robiť si
z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady
zhotoviť kópie v dňoch od 31. 10. do 29. 11.
2007 na prízemí Magistrátu hlavného mesta SR
Bratislavy, Primaciálne námestie 1, v priestoroch
Služieb občanom/FRONT OFFICE.

�  �  �  �  �
Verejné prerokovanie zámeru

Polyfunkčný areál Dúbravka - centrum
sa uskutoční v spolupráci s navrhovateľom
dňa 21. 11. 2007 (streda) o 17.00 h

v miestnosti č. 5, Primaciálneho paláca,
Primaciálne námestie 1.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Minis-
terstvu životného prostredia SR, odbor hodnotenia a
posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľ.
Štúra č. 1, 812 35 Bratislava 1 najneskôr do 29. 11.
2007.
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Stredná priemyselná škola dopravná
Kvačalova 20, 821 08  Bratislava

Vás pozýva na výstavu výsledkov projektu

Vytvorenie aktivizačných 
učebných textov 

pre študentov stredných 
odborných škôl 

s dopravným zameraním
realizovaného v rokoch 2006 - 2008
s podporou finančných prostriedkov

Európskej únie.

Výstava sa uskutoční v rámci
Týždňa vedy a techniky na Slovensku 
v termíne 12. - 18. novembra 2007. 

Výsledky tohto projektu môžete vidieť aj v rámci 
Dňa otvorených dverí našej školy 

14. februára 2008 (na Valentína)

Kontakt: 02/55 56 56 76, 02/55 96 86 92
spsdkvac@ba.telecom.sk, www.spsdkvacba.edu.sk

Exkluzívna 
ponuka bytov

Zadunajská ulica - Petržalka

• Typy bytov : 2 a 4 - izbové
• Výmera : od 64,2 do 145,6 m2

• Ukončenie výstavby: November 2007
• Nadštandardné vybavenie bytov 

+ pozemok v cene
• K bytu možnosť dokúpenia garáže, 

alebo garážového státia

BADUCCI, s.r.o., Mostová 2 (Carlton Savoy)
Tel.: 5464 7365-9 Mobil: 0915 538 683

www.bytcorp.sk

“Potrebujem

oddych,

chcem načerpať

novú energiu

a túžim sa zbaviť stresu”

...aj toto sú dôvody, 
pre ktoré k nám môžete prísť

Informácie o kurzoch 
Jogy v dennom živote nájdete na

www.jogacentrum.sk

OTVÁRAME PRE VÁS NOVÉ 
NAJVÄČŠIE JOGACENTRUM
V BRATISLAVE, TATRA PANONIA - 10 min z centra

Budatínska ul., (pri Unipharme)
zastávka ZŠ Budatínska (93, 98, 99, 59) 

od 12. NOVEMBRA 2007
KURZY JOGY vám prinesú

• uvoľnenie a relax
• zlepšenie zdravia
• cvičenia proti bolestiam chrbta...

www.jogacentrum.sk
0908 127 537

bratislava@JogavDennomZivote.sk

giu

u”

PRIHLÁSTE SA DO NOVÝCH KURZOV JOGY

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

až 4 m3

až 17 m3

až 2 t

Fiat Ducato
až od 549 900 Sk* (bez DPH)

Nákladový priestor 8–17 m3. Užitočná hmotnosť až 2 tony. Nové turbodieselové motory
Multijet s výkonom až 150 koní a krútiacim momentom až 400 Nm. ABS, EBD, centrálne
zamykanie s diaľkovým ovládaním, kotúčové brzdy, elektrické ovládanie predných okien.

Fiat Doblo až od 299 900 Sk* (bez DPH)

Základná výbava: ABS, airbag vodiča, posilňovač riadenia, výškovo nastaviteľný volant
a veľa ďalších prvkov. Nákladový priestor až 4 m3, ložný priestor na dve europalety,
užitočná hmotnosť až 850 kg. V ponuke tiež revolučný turbodieselový motor
1,3 Multijet 16v s výkonom 75 koní a spotrebou len 5,4 l/100 km.
Pre verziu Van tiež CNG pohon na zemný plyn.

Fiat Doblo Combi**
5-miestna verzia s možnosťou 
odpočtu DPH.

Fiat Doblo Van
2 miesta, objem nákladového 
priestoru až 4 m3.

Fiat Ducato TrucksterFiat Ducato Truckster
Najrýchlejšie úžitkové vozidloNajrýchlejšie úžitkové vozidlo

FIAT PROFESSIONAL: 
VEĽKÝ OBJEM, MALÉ NÁKLADY

* Ceny platia pri využití lízingu spoločnosti

** Vozidlo je v kategórií N1 a musí byť 
vybavené povinnou priehradkou v cene 
15 000 Sk bez DPH.

GRIF S.R.O. Panonská cesta 21
851 04 Bratislava 
tel.:02/63 83 77 91

www.fi at-grif.sk
e-mail: offi ce-grif@stonline.sk

Čaká nás 

štvrtý Sviatok

mladého vína
BRATISLAVA
Bratislavský magistrát pripravuje v
týchto dňoch štvrtý ročník podujatia
Sviatok mladého vína. Bude od 15. do
17. novembra na Primaciálnom ná-
mestí a nádvorí Starej Radnice.
Sviatok mladého vína bude predovšet-
kým oslavou výsledkov úsilia bratislav-
ských a malokarpatských vinárov a spo-
mienkou na sviatok sv. Martina, patróna
Bratislavy. Mesto Bratislava chce tiež
posilňovať historické vedomie Bratislav-
čanov k tradíciám, spolupatričnosť s
Malokarpatským vinárskym regiónom a
propagovať prácu podnikateľov v oblasti
vinárstva a typickej gastronómie. 
Samotný sviatok mladého vína začne vo
štvrtok 15. novembra popoludní slávnost-
ným požehnaním mladého vína v kapln-
ke sv. Ladislava v Primaciálnom paláci.
Odtiaľ sa bratislavskí mestskí radní spolu
s kolegami z mestských častí a okolitých
vinárskych mestečiek presunú na Prima-
ciálne námestie, kde ponúknu občanov
prvým tohtoročným mladým vínom. 
Po slávnostnom otvorení bude scéna pat-
riť až do večera vystúpeniam folklórnych,
country, či rockových súborov z Bratisla-
vy a okolia a približne 20 stánkov na Pri-
maciálnom námestí a na nádvorí Starej
radnice ožije predajom vína, husaciny,
lokší, pagáčikov, medovníkov, perníkov,
ale aj umeleckých sviečok, keramiky, či
iných suvenírov s motívom vína. 
Predaj vína súkromných osôb, tzv. výčap
pod viechou, bol súčasťou už rímskeho
vinohradníctva a vinárstva. Najstaršia
písomná zmienka o výčape vína pochá-
dza z roku 45 pred Kristom. V Uhorsku
bolo pôvodne právo výčapu kráľovským
právom, ale privilégiom Ondreja III. z
roku 1291 prešlo toto právo na mesto a
jeho obyvateľov. Najstarší štatút, ktorý
upravoval voľný predaj vína, je známy z
roku 1497. V 16. storočí zaviedlo mesto
tzv. Bannzeit, teda obdobie, keď malo
mesto vyhradené právo čapovať víno. 
Mesto Bratislava vlastnilo pivnice na
výčap vína z mestských viníc, na výčap
sa používal podjazd Starej radnice, pivni-
ce vo františkánskom kláštore a v “apoš-
tolskej” pivnici v Zelenom dome, kde
boli sudy s najkvalitnejším vínom. Na
sudových dnách boli rezbárske portréty
12 apoštolov, dvanásty sud - sud Judášov
– bol naplnený najlepším a najsilnejším
vínom. Každý rok na sv. Martina tam
chodil richtár s ostatnými predstaviteľmi
mesta ochutnávať nové vína. (brn)

Na nebezpečnom priecestí pri vjazde

pred Jarovcami železnice osadia závory
JAROVCE
Železnice Slovenskej republiky plánu-
jú osadiť závory na frekventované a
nebezpečné železničné priecestie na
ceste z Petržalky do Jaroviec. Závory
by mali byť realitou najneskôr do
konca tohto roka.
Informáciu potvrdila hovorkyňa Želez-
níc Slovenskej republiky (ŽSR) Martina
Pavliková s tým, že závory možno osadí
spoločnosť už v novembri. Práce nemajú
mať výrazný vplyv na cestnú dopravu,
pretože priecestie nebude v čase inštalá-
cie uzatvorené. Železnice prichádzajú so
zvýšením stupňa zabezpečenia priecestia
najmä po skúsenostiach s mnohými, aj
tragickými dopravnými nehodami. Ďal-
šou z príčin je zvýšenie intenzity dopra-
vy, finančné možnosti spoločnosti a v
neposlednom rade aj kritika zo strany
médií. Bratislavské noviny písali o pro-
blémovom priecestí začiatkom mája
tohto roka. V tom čase ŽSR o závorách
neuvažovali. Napriek tomu, že železnice
považujú závory len za doplnkovú

výstrahu, ide o fyzickú prekážku vstupu
na priecestie, ktoré má väčšie ochranné
účinky ako „len“ svetelná výstraha upo-
zorňujúca na približujúci sa vlak. 
Na železničnom priecestí v Jarovciach sa
v uplynulých dňoch robila bežná údržba.
Kvôli tomu bola aj uzatvorená prístupo-
vá cesta k tejto mestskej časti. Podľa
Martiny Pavlikovej sa práce začali 5.
novembra a mali trvať dvanásť dní. Ter-
mín dokončenia sa skrátil do 9. novemb-
ra. V rámci údržby menia koľajový rošt,
priecestnú konštrukciu a položia nový
asfalt. Zmenu organizácie dopravy podľa
nej schválil dopravný inšpektorát a
motoristi sú informovaní dopravným
značením a prostredníctvom médií. 
Na časté dopravné nehody na železnič-
nom priecestí v Jarovciach upozorňujú
už dlhodobo aj predstavitelia samosprá-
vy tejto mestskej časti. Nedávno sa so
žiadosťou o ich inštalovanie obrátili na
ŽSR. Tragická dopravná nehoda, pri kto-
rej zomrela 25-ročná žena, sa na tomto
priecestí stala koncom septembra 2006.

Tento rok, na prelome marca a apríla, sa
hrozivo vyzerajúca nehoda skončila zlo-
meninou nohy mladého herca. Príčinou
nehôd môže byť aj zapadajúce slnko,
ktoré vodiča pri jazde do Jaroviec oslepí.
Vybavenie priecestia rampami je podľa
starostu Jaroviec Pavla Škodlera aj v
záujme železníc, pretože škody po neho-
dách má značné aj táto spoločnosť.
Všetky železničné priecestia na Slovens-
ku v správe ŽSR sú chránené. Za neza-
bezpečené sa považujú miesta, ktoré
majú výstražné kríže. Takých je v brati-
slavskom regióne osem. Jedenásť prie-
cestí má svetlá aj závory a rovnaký počet
je so svetlami, ale bez závor. Na Sloven-
sku je spolu 2355 priecestí, z toho je
1249 vybavených výstražnými krížmi,
teda sú nezabezpečené. Železnice prevá-
dzkujú aj priecestia so svetelnou signali-
záciou a závorami, cez ktoré už roky
neprešlo žiadne auto. Jedno z takých
priecestí sa  nachádza pri Petrovciach
nad Laborcom na Zemplíne. (rob)

FOTO - Oto Limpus
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STARÉ MESTO
NA ŠPITÁLSKEJ ULICI skupina
neznámych útočníkov fyzicky napadla
troch zahraničných študentov (dvoch z
Líbye a jedného z Grécka). Študenti utrpe-
li zranenia a previezli ich do nemocnice,
odkiaľ už boli prepustení. Vyšetrovanie sa
vedie vo veci trestného činu ublíženia na
zdraví. Zatiaľ sa  nepreukázalo, že išlo o
rasovo motivovaný čin. 
NA KAMENNOM NÁMESTÍ sa pokú-
sil so šiestimi parfumami ukrytými v
bunde bez zaplatenia opustiť obchodný
dom 28-ročný Michal z Galanty. V jeho
konaní mu zabránil pracovník bezpeč-
nostnej služby, ktorý privolal políciu. Par-
fumy v hodnote asi 2400 korún boli vráte-
né a spoločnosti tak škoda nevznikla. Polí-
cia zistila, že Michal bol v predchádzajú-
cich 24 mesiacoch odsúdený za podobný
čin, preto vyšetrovateľ proti nemu vznie-
sol obvinenie z krádeže. Mladý muž skon-
čil v cele s návrhom na vzatie do väzby. 

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA JÓKAIHO ULICI odcudzil 28-
ročný Dušan z okresu Dunajská Streda
Škodu Pick-up s bratislavským eviden-
čným číslom. Policajti dostali hlásenie, že
auto by malo smerovať na železničnú sta-
nicu v Podunajských Biskupiciach. Vozid-
lo zakrátko spozorovala hliadka pohoto-
vostnej motorizovanej jednotky pri želez-
ničnom priecestí, pričom keď si vodič vši-
mol policajtov, s vozidlom zastavil pri
krajnici a vypol svetlá. Dušan skončil na
polícii, neminulo ho obvinenie z prečinu
neoprávneného používania cudzieho
motorového vozidla. 
NA LOTYŠSKEJ ULICI našli policajti
u 52-ročnej Bratislavčanky drogy. Žena
im pri kontrole dobrovoľne odovzdala 23
skladačiek s drogami a jednu injekčnú
striekačku, expertíza potvrdila, že išlo o
heroín. Bratislavčanka čelí obvineniam z
drogovej trestnej činnosti a skončila v cele
s návrhom na vzatie do väzby.

PETRŽALKA
NA RUSOVSKEJ CESTE kontrolovali
policajti 27-ročného Petra z Bratislavy,
pričom zistili, že za volant vozidla Opel
Astra si sadol napriek zákazu viesť moto-
rové vozidlá. Po kontrole vodič vystúpil z
auta a pred policajtmi sa dal na útek.
Keďže na výzvy nereagoval, policajt
použil varovný výstrel do vzduchu, po
ktorom muža zadržali. Za trestný čin
marenia výkonu úradného rozhodnutia ho
vyšetrovateľ obvinil a dal podnet na jeho
vzatie do väzby. 

RUŽINOV
NA BAJKALSKEJ ULICI 42-ročný
Vojtech z Trnavy kradol v obchode alko-
hol. V priebehu dvoch dní ho v tom istom
obchode dvakrát prichytili pri krádeži. Už
v minulosti dostal za krádež tovaru z
obchodu pokutu. Keďže bol v predchá-
dzajúcich dvanástich mesiacoch za krádež
postihnutý, tentoraz ho neminulo obvine-
nie z trestného činu. (ver)

Kultúrny život

organizovali

viaceré spolky
Kultúrny život organizovali na predmestí Bra-
tislavy Dornkappel v období existencie I. ČSR
viaceré spolky. Občanom Dornkapple umožni-
li širšiu účasť na verejnom dianí, spoločen-
skom živote a v kultúre. Podporovali iniciatívu,
tvorivosť a upevňovali kolektívy ľudí a vzá-
jomné porozumenie občanov všetkých národ-
ností žijúcich na tomto predmestí.
V roku 1934 to boli najmä Kultúrny spolok s poč-
tom približne 200 členov, Spolok sv. Jozefa s 80
členmi, Spolok Božského srdca Ježiša s 50 diev-
čatami, Saleziáni a spolky Charitas, Živena. Orol,
Sokol, Červený kríž, Napred a Hasičský spolok.
Pôsobil tu aj maďarský kultúrny spolok Toldyho
kruh a Robotnícka akadémia. Bulhari (prevažne
záhradníci) mali kultúrny spolok sv. Cyrila a
Metoda. Občania nemeckej národnosti sa zúčast-
ňovali na kultúrnom živote organizovanom najmä
nemeckým Kultúrnym spolkom v centre mesta.
Tieto spolky usporadúvali kultúrne podujatia
najmä pri príležitosti rôznych výročí, sviatkov a
udalostí. Z jednotlivých foriem to boli predovšet-
kým kultúrne večery, akadémie, divadelné pred-
stavenia, zábavy, telovýchovné vystúpenia, detské
besiedky a iné. Konali sa v spoločenskej miest-
nosti v suteréne u saleziánov, v hasičskom depe, v
škole a niektoré aj v miestnych krčmách a na ihri-
skách. Na perifériu v tom čase s viac ako 4000
obyvateľmi to bolo slušné zastúpenie spolkov a
ich činnosti. Viacerí obyvatelia Dornkapple,
najmä pracujúci, sa angažovali v kultúrnych spol-
koch na svojich pracoviskách.
Väčšina z uvedených spolkov zriadila krúžky pre
najvyhľadávanejšie kultúrne aktivity. Bol to pre-
dovšetkým spevácky krúžok, ktorý mal v prvej
polovici minulého storočia približne 60 členov a
vyvíjal veľkú aktivitu. Na jeho záslužnú činnosť
nadviazal začiatkom druhej polovice 20. storočia
spolok Slavín svojim Spevokolom a orchestrom
robotníckych detí z Bratislavy - Trnávky pod
vedením dirigenta - učiteľa Cyrila Gála. V spevo-
kole som účinkovala aj ja. Vlastním fotografiu z
jedného vystúpenia, na ktorej som narátala 122
spevákov a 38 hudobníkov, pričom nie sú na nej
všetci v deň fotografovania účinkujúci, z čoho
dedukujem, že tento súbor mal oveľa viac členov,
ako je na fotografii. 
Úspešný bol aj divadelný krúžok, ktorého predsta-
venia sa konali na jeseň a v zime v hasičskom
depe, kde bolo približne 130 miest na sedenie.
Vstupné na predstavenie bolo 2-3 Kč. Ochotníci
hrávali najmä české, slovenské a aj dve maďarské
hry. Najúspešnejšie z nich sa hrali aj 4 roky.
V sobotu a v nedeľu sa konali v kine na Okruž-
nej ulici o 19. hodine filmové predstavenia
českých, slovenských, maďarských, nemeckých
a amerických filmov (v čase mojej mladosti sa
už hrávalo v kine každý deň). Obľúbené boli
najmä romantické, kriminálne, dobrodružné
filmy a grotesky. Väčšina návštevníkov kina bola
z radov mládeže. Viera Hupková Houšková

(Pokračovanie nabudúce)

Petržalská stanica má svetovú kuriozitu
K najlepším dielam modernej archi-
tektúry z konca 20. storočia v Bratisla-
ve patrí nepochybne budova železnič-
nej stanice v Petržalke. Nie je označe-
ná datovaním ani žiadnou viditeľnou
informáciou o architektoch, ktorí ju
projektovali. Po dlhšom pátraní sa dá
zistiť, že to boli Boris Džadoň a Ján
Polášek.
V čase, keď na Slovensku vzniká množ-
stvo kostolov na mimoriadne nízkej archi-
tektonickej úrovni (Bratislavu nevyníma-
júc), navrhli menovaní architekti postaviť
staničnú halu ako priestor, ktorý by mohol
súperiť s mnohými sakrálnymi stavbami v
Európe. Jej čistá a prehľadná architektúra
je umocnená pomerne skromným, ale jed-
notným zariadením, ktoré dáva hale s jej
presklenou klenbou čo najviac vyniknúť.
Škoda, že z dizajnérsky veľmi pozoruhod-
nej pitnej fontány v hale (analógia krsti-
teľníc v kresťanských chrámoch) ešte
nikdy voda netiekla. 
So vzorne udržiavanou a pravidelne čis-
tenou halou ostro kontrastuje vonkajšok
budovy. Fasáda je na viacerých miestach
poškodená, pred sklenenými stenami prí-
zemia rástla celé leto burina. Až v sep-
tembri ju niekto odstránil, nezašiel však
za rohy budovy, a tak tam burina rastie
ďalej. Najhorší je pohľad na budovu zo
strany bývalej továrne Matador, kde je
časť zaujímavo riešenej fasády už roky
rozbitá ako po výbuchu bomby, a priestor
pred fasádou je neupratovaným smeti-
skom. Nepoužívaný vjazd do podzemnej
garáže je zaprataný kontajnermi na
odpadky. Pozornosť od smetí má pravde-
podobne odpútať ostročervená reklamná
tabuľa reštaurácie, s akou projektanti
určite ani vo sne neuvažovali. 
Železničná stanica sa stala v čase jej

otvorenia skutočnou bránou Bratislavy
smerom do Viedne. Možno preto dostala
novostavba areálu oproti stanici meno
Vienna Gate. Novému bloku, ale aj stani-
ci, by bolo určite prospelo, keby bolo
možné pasáž medzi vežovými stavbami,
s opticky mimoriadne priaznivo pôsobia-
cim zastrešením na pôdoryse oválu,
umiestniť presne na os staničnej haly,
prípadne spojiť ich priamočiarym pod-
zemným priechodom. 
Údržbu a čistotu staničnej haly sa, bohu-
žiaľ, nepodarilo preniesť aj na prvé
nástupište. Zastrešenie zo sklenených
tabúľ nad podchodom, ktorým sa vchá-
dza k nástupištiam, nebolo poriadne
umyté už niekoľko rokov. Koľaj číslo 10,
ktorá je rezervovaná pre viedenské vlaky,
je celé roky zasypaná množstvom odpad-
kov, medzi ktorými začínajú vyrastať
náletové stromy. Najsilnejšie z nich
vyrastajú pri stožiari elektrického vede-
nia na konci koľaje. Asi preto, že ich
niekto výdatne hnojí tým, že tam vyha-
dzuje zvyšky vyfajčených cigariet. A
tesne okolo tohto miesta musí prejsť
každý cestujúci po vystúpení z vlaku!
Staničná hala sa vyznačuje svetovou
kuriozitou. Nad okrúhlou vežou v kúte
haly, v ktorej je umiestnený výťah, sa
vypína socha muža alumíniovej farby.
Nie každý si ju všimne, nie každý sa nad
ňou zamyslí. Muž s krídlami, nepochyb-
ne bájny Ikaros gréckej mytológie, by sa
lepšie vynímal v hale letiska než na
železničnej stanici. V staničnej hale sa
návštevníci zriedkavo pozerajú smerom
hore.
Čosi nepochopiteľné je v pohybe sochy

mytologického hrdinu. Nohami akoby
korčuľoval, okrídlenými rukami a rame-
nami máva, akoby plával kraula. Zdá sa,
že nemenovaný sochár chcel naznačiť, že
dôvodom tragického Ikarovho skonu
nebolo v horúčave blízkeho slnka rozto-
penie vosku, ktorým bolo perie ku kríd-
lam prilepené. Podľa bratislavskej sochy
to bola skôr Ikarova (či sochárova?)
neznalosť faktu, že vták môže bezpečne
letieť len vtedy, ak pohybuje oboma kríd-
lami rovnako symetricky. Miernym nato-
čením jedného krídla len mení smer. Ak
by však mával krídlami ako pri plávaní
kraula, bola by to pre každého vtáka (a
teda aj pre Ikara) istá samovražda.

Štefan Holčík
FOTO - Oto Limpus
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FUTBAL
Sklamanie. Slovíčko, ktoré vystihlo
posledné tohtoročné bratislavské
derby. Na rozdiel od prvého, ktoré sa
hralo v slnečnom auguste a prinieslo
zaujímavý futbal sa novembrové
vôbec nevydarilo.
Paradoxne, väčším sklamaním, bež
výkon zdolaného Slovana bola hra Petr-
žalka. Tá síce zvíťazila, ale aj obaja jej
kormidelníci krútili hlavami nad tým, čo
predviedli ich zverenci.
„Pred týždňom v Trenčíne sme podali je-
den z našich najlepších jesenných výko-
nov, teraz to bol jeden z najhorších,“ pri-
znal asistent Michal Hipp a pokračoval:
„Domáci sa snažili, ale našťastie pre nás si
dali takmer vlastný gól a keď sme zo štan-
dardky pridali druhý, tri body sme si ustrá-
žili. Nehrali sme však dobre, ale nechcem
rozoberať výkony jednotlivých hráčov. To
si musíme nechať na kabínu.“
O prvý zásah Artmedie sa postaral býva-
lý hráč Slovana Braňo Fodrek, ktorý sa
pridal k Michalovi Hippovi: „Neviem,
prečo sme ukázali taký slabý výkon,“
nechápal kanonier Artmedie a na adresu
bývalého klubu doplnil: „Vyrastal som
síce na Tehelnom poli, ale dnes som v
inom kolektíve, takže veľmi som na to
nemyslel.“
Hlavný tréner Vladimír Weiss tiež
neskrýval rozladenie: „Ukázali sme naj-

slabší výkon sezóny. Bol bez pohybu,
potrebnej disciplíny, zabrali dvaja-traja
hráči, zvyšok zaostal za svojimi možnos-
ťami. Domáci začali dobre, hrali bojov-
ne, no dali si takmer vlastný prvý gól. Tri
body ma tešia, ale to je asi všetko. Vyhra-
li sme so šťastím, Slovan nebol horší.“
Tréner belasých Boris Kitka mohol už
tradične zalamovať rukami nad veľkými
individuálnymi kiksami v defenzíve:
„Nehrali sme zle, boli sme lepším muž-
stvom, ale znovu nás zrazili veľké indivi-
duálne chyby. Nevieme sa ich vyvarovať
a potom pykáme. Úvod nám vyšiel,

súpera sme predčili, ale prišla Muchova
chyba a zrazu sme prehrávali. Gól muž-
stvo zlomil a keď padol druhý, stratili
sme na istote.“ Pre belasých je prehra o
to nepríjemnejšia, že sa čoraz pevnejšie
usadil v dolnej polovici tabuľky, čo nedá-
va pred zvyšnými jesennými zápasmi a
jarnou časťou veľké šance na zopakova-
nie posledného 3. miesta.
Bratislava má teda všetky tohtoročné
ligové derby za sebou a ako sa zdá, niko-
mu chýbať nebudú. Na Tehelné pole
necelých 2300 divákov. (mm)

FOTO - TASR

Organizovanie

futbalových ME

u nás je sci-fi
FUTBAL
Bolo to niečo podobné, ako keď si bez-
domovec na Silvestra povie. „Tak, a
keď všetko vyjde, do konca roka
budem mať dom, auto, dovolenku v
Karibiku a za ženu missku.“ 
O niečo podobné sa pred pár dňami
pokúsil predseda Českomoravského fut-
balového zväzu Pavel Mokrý, keď
vyhlásil, že si vie predstaviť spoločné
organizovanie futbalových majstrovstiev
Európy v roku 2020 so Slovenskom. Na
počudovanie, zo slovenskej strany sa mu
nielenže nedostalo stručného vysvetle-
nia, že niečo také je momentálne, ale aj v
blízkej budúcnosti, nereálne, ale naopak,
funkcionári sa predháňali vo vyhláse-
niach, že vlastne by to nebol až taký zlý
nápad...
Slovenský futbal je momentálne na dne.
Nemá prakticky nič, čím by sa mohol v
Európe pýšiť. Reprezentácia sa trápi,
kluby sa lúčia s pohárovými súťažami
ešte koncom leta, s výnimkou Hamšíka
nemáme ani jedného hráča v jednej z
troch najprestížnejších súťažiach sveta
(Anglicko - Michalík s Harsányim sú len
do počtu, v Španielsku a v Taliansku). A
tu zrazu - bác, chceme majstrovstvá
Európy.
Úplne scestný je názor, že ide o časové
obdobie, ktoré príde až o trinásť rokov.
Kandidatúra na zorganizovanie šampio-
nátov sa dáva s niekoľkoročným časo-
vým predstihom. Ak by sme sa teda
chceli zapojiť do pretekov o usporiadanie
ME 2020, museli by sme byť pripravení
o dva-tri roky skôr, a ešte o ďalších
možno päť rokov skôr by sme museli
mať jasnú víziu, kde sa bude hrať, na
čom sa bude hrať, kto to postaví, zaga-
rantuje, bude prevádzkovať. V praxi by
to malo znamenať, že niekedy o päť-šesť
rokov by sme mali byť aspoň teoreticky
pripravení na organizovanie takéhoto
šampionát.
Preto žiadne spolky s Mokrým, sústreď-
me sa radšej na to, na čo reálne máme.
Ak si do troch-štyroch rokov postavíme
aspoň jeden slušný štadión, budeme radi.
Myšlienka štyroch štadiónov nad 30-tisí-
covú kapacitu, z toho jeden nad 50-tisíc
bude na Slovensku ešte dlho-dlho nereál-
na. Viac nech nás trápi, a Bratislavu oso-
bitne, kde budú najbližšie roky hrávať
Slovan, Petržalka, Inter. Nech nás zaují-
ma, čo vyrastie na Pasienkoch, kde sa
budú môcť najbližšie sezóny hrávať
pohárové stretnutia.
Mokrý a EURO 2020 je sci-fi, ktorej
nikto neuverí. A najmenej by tomu mali
veriť zväzoví funkcionári, tí totiž najlep-
šie vedia, kde sa slovenský futbal nachá-
dza... (mm)

Ceny brali

do Anglicka 

a do Nemecka
ST. TENIS
Slovak Cadet Open stolných tenisov
naznačil, že v tejto vekovej kategórii
majú slovenskí zástupcovia čo dohá-
ňať. 
Najlepším výkonom sa mohla pochváliť
Alžbeta Daňová, ktorej dobré výkony
však nestačili na lepšie umiestnenie, než
na postup do osemfinále. Ďalším sloven-
ským reprezentantom sa nedarilo ani tak
a iba z diaľky sledovali, ako si ceny pre
víťazov v dvojhrách prebrali Angličan
Evans a Nemka Soljová. (mm)

Rozbehnutý 

Slovan zabrzdila

prestávka
HOKEJ
Nemusela prísť, povzdychli si mnohí
fanúšikovia Slovana pred reprezentač-
nou prestávkou. Nečudo, belasí v
posledných stretnutiach zabrali, ako sa
patrí na majstra. 
V posledných dvoch dueloch rozosmut-
neli zvolenských fanúšikov a v domácej
aréne zvíťazili aj nad Nitrou. Osobitnú
zmienku si zaslúži stretnutie vo Zvolene.
Slovanisti v ňom predviedli výkon, po
ktorom si zaslúžili vyhrať aj vyšším než
trojgólovým rozdielom. Ich kvality uznal
aj domáci kormidelník Ladislav Svozil:
„Hostia nás k ničomu nepustili. Hrali
výborne, kým doteraz tu ukazovali veľmi
dobrú defenzívu, teraz k nej pridali aj
kvalitnú ofenzívu a zvíťazili zaslúžene.
Slovan bol jasne lepší.“ 
Víťazné stretnutie sa dobre hodnotilo aj
trénerovi Zdenovi Cígerovi: „Ukázali
sme jeden z najlepších výkonov, ak nie
vôbec najlepší... Hrali sme dobre v obra-
ne i v útoku, teší ma, že sa rozstrieľali aj
útočníci, ktorí doteraz driemali. Keď
zahráme dobre v útoku i v obrane, a keď
sa kvalitným výkonom pridá aj brankár,
hneď to cítiť.“
O dva dni neskôr Slovan privítal Nitru a
hoci nedeľňajší výkon nebol až taký
výborný ako vo Zvolene, znovu to stačilo
na víťazstvo. „Predchádzajúce dobré
výkony akoby hráčov unavili, navyše pri-
šlo určité uspokojenie, takže chýbala ľah-
kosť. Mnohé šance zlikvidoval brankár
Konrád, preto som rád, že sme aj tak
získali plný počet bodov. Víťazstvo sme
si však doslova vydreli a chlapcom zaň
ďakujem.“ 
V najvyššej hokejovej súťaži je tento týž-
deň reprezentačná prestávka, výber Júliu-
sa Šuplera aj s dvoma slovanistami
(Kováčikom a dodatočne nominovaným
Uramom) zamieril do Nemecka, kde sa
predstaví na Nemeckom pohári. (mm)

Sedem Slovákov

v hlavnej súťaži

Tatra Banky
TENIS
Slovenský mužský tenis stále žije.
Napriek tomu, že trojica Kučera,
Hrbatý, Beck sa z rôznych príčin na
tohtoročnom tenisovom turnaji Tatra
Banka Open nepredstavila, slovenský
mužský tenis by sa v bratislavskom
Národnom tenisovom centre nemal
stratiť. 
Do hlavnej súťaže totiž postúpilo hneď
sedem slovenských zástupcov, pričom
ako poslednému sa to podarilo Filipovi
Poláškovi. Víťaz kvalifikácie (vo finále
zdolal Čecha Cakla) tak doplnil Lacka,
Mertiňáka, Kližana, Červenáka, Čapko-
viča a Semjana. 
Dvadsaťdvaročný tenista sa postaral o
jeden zo svojich najlepších výsledkov.
„Skutočne je to jeden z najväčších úspe-
chov mojej kariéry. Je to vlastne tak tro-
chu zázrak, čo sa mi tu podarilo,“ priznal
sympatický Filip, ktorý je vo svetovom
rebríčku až na 686. mieste, a dodal: „Proti
Caklovi mi vyšlo prakticky všetko. Dari-
lo sa mi vo všetkých činnostiach, hral
som sebavedomo a som šťastný, že som
sa dostal do hlavnej fázy.“ 
Celkove sa v kvalifikácii predstavilo 15
Slovákov, do hlavnej súťaže postúpil iba
Polášek. Turnaj sa začal v pondelok, v
sobotu je na programe semifinále, v nede-
ľu finále (vždy od 14. h). (mm)

Bratislavskej 3. lige kraľuje Iskra Petržalka

Majstrom Bratislavy je Petržalka, derby

však nenadchlo, sklamal najmä víťaz

FUTBAL
Víkendové 13. kolo dalo bodku za
polovicou 3. bratislavskej ligy. Najlep-
šie vyšla futbalistom Iskry Petržalka. 
Zverenci trénera Ľuboša Luhového vedú
s trojbodovým náskokom pred Dunaj-
skou Lužnou, štvorbodovým pred Ruži-
novom a práve medzi týmito mužstvami
by sa malo na jar rozhodnúť o postupujú-
com do 2. ligy. Iskra a Ružinov teda
potvrdzujú, že ich výkony z minulej
sezóny, keď takisto bojovali o predné
priečky, neboli náhodné. Kým na jar sa
však z postupu tešil Pezinok a Ružinov
hral baráž, teraz sa do súboja dvoch bra-
tislavských tímov zamiešala Dunajská
Lužná.

Iskra ako jeden z posledných zástupcov
petržalských klubov nadväzuje na tradí-
cie Matadoru, ktorý pred 30 rokmi bojo-
val o postup z divízie do SNFL. Viac
šťastia mala vtedy Petržalka, ale najskal-
nejší fanúšikovia Matadoru si pamätajú
časy, keď štadiónik pri kúpalisku počas
duelov s SKS či Dunajskou Stredou pra-
skal vo švíkoch a na zápasy chodilo viac
ľudí ako teraz na Slovan....
„Pred začiatkom novej sezóny som dlho
nevedel, ako zložíme útok. Až v posled-
nej chvíli sa mi podarilo presvedčiť
Aliho Lembakoaliho, aby k nám prišiel.
Ukázalo sa, že to bol výborný ťah. Lem-
bakoali je síce u nás jediným ortodox-
ným útočníkom, ale jeho góly boli veľmi

dôležité,“ prezradil petržalský tréner Ľ.
Luhový a priznal, že cieľom hráčov, tré-
nerov a funkcionárov v Iskre je postup.
„Myslím si, že súčasná druhá liga je stro-
pom pre kluby pracujúce v podobných
podmienkach, ako sme my.“
V súvislostí so súčasným futbalovým
areálom Iskry Petržalka je nepríjemnou
správou, že o pol roka by mali ísť ihriská
dole a pripravená je výstavba. „Stretli
sme sa už s predstaviteľmi petržalskej
samosprávy a iniciovali sme u nich, aby
sme mali dôstojný stánok. Predstavy sú,
rovnako ako určité financie. Veríme, že
do dvoch rokov by sme mali mať k dispo-
zícii nový futbalový štadión,“ uviedol Ľ.
Luhový. (mm)

Realitná spoločnosť Slovenskej sporiteľne, a. s.
Predajné miesta:
Nám. SNP 18, Bratislava
Aupark – Einsteinova 18, Bratislava
0910 880 998, 02/5977 5119
www.realityslsp.sk

Cena od 59 000 Sk/m2 bez DPH, splátka už od 14 879 Sk/mes. V ponuke 2, 3, 4, 5 a 6
izbové byty s výmerou už od 47 m2 až do 196 m2. Začiatok výstavby jeseň 2007.

www.grunty.sk
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Svetové špičky

bluesovej ústnej

harmoniky
HUDBA
V petržalskom Klube Za zrkadlom sa
11. novembra o 19.00 uskutoční už
siedmy ročník festivalu, 7th Folk-
Blues Harp Session. Festival, ktorý sa
venuje akustickej forme blues, pred-
staví svetové špičky bluesovej ústnej
harmoniky.
Medzi nich patrí kanadský virtuóz Carlos
del Junco so svojím triom a maďarský
fenomenálny hráč Mátyás Pribojszki v
spolupráci s domácim bardom Erichom
Bobošom Procházkom a skupinou Husk
Band. Carlos del Junco patrí k uznáva-
ným svetovým bluesovým hráčom na
ústnu harmoniku. Narodený v Havane na
Kube odmalička vyrastal v Kanade a stal
sa uznávaným priekopníkom špeciálnej
techniky hry na diatonickú harmoniku.
Mátyás Pribojszki je jedným z najtalen-
tovanejších mladých ústnych harmoniká-
rov súčasnosti. 
Erich Boboš Procházka je najuznávanej-
ším hráčom na ústnu harmoniku na
území bývalého Československa. Na 7th
Folk-Blues Harp Session budete svedka-
mi bluesovej jamsession v podaní
Mátyása Pribojszkého a Ericha Boboša
Procházku, ktorým bude asistovať špe-
ciálna hudobná formácia Husk Band,
zložená z členov „materských“ bandov
oboch bluesových virtuózov: Erik
Kovács - klavír, István Lengyel - gitara a
Igor Ajdži Sabo - perkusie. (dš) 

Longital a Bratři

Orffové v Klube

Za zrkadlom
HUDBA
Večer pesničkárov tretieho tisícročia
pokračuje v petržalskom Klube Za
zrkadlom koncertom skupiny Longi-
tal (Sk) a českého zoskupenia Bratři
Orffové. Obe formácie vystúpia 13.
novembra o 20.00 h.
Hudba a piesne Longital sú univerzál-
nym soundtrackom k snívaniu a prebú-
dzaniu. Skupina spolupracuje s bratislav-
ským divadlom Gunagu a českým divad-
lom Continuom. V roku 2005 Longital
zabodovali „top ten“ ocenením v súťaži
remixov britských Coldcut (Ninja Tune).
Doteraz najvýraznejším zahraničným
úspechom Longital bolo pozvanie na
spoločné turné s írskymi The Frames. 
Voľné, temer súrodenecké združenie
Bratři Orffové začalo písať prvú stranu
svojej nu-folkovej kroniky v roku 2002.
Bratři Orffové sú folkovo-elektronicko-
jazzový zázrak. Sedemčlenná zostava
hrá slnečnú hudbu so zasnenými textami
a otvoreným srdcom. (dš)

My World - nová

subjektivita 

v dizajne
VÝSTAVA
Jedinečnú výstavu súčasného britské-
ho dizajnu otvorili v Design Factory
na Bottovej ulici 2.
Výstava s názvom My World - Môj svet
skúma vzťah a postavenie dizajnu a
remesla na začiatku 21. storočia. Projekt
prezentuje tvorbu siedmich mladých brit-
ských dizajnérov, ktorí svojím indivi-
duálnym prístupom k dizajnérskej tvorbe
reagujú na uniformitu a stereotypnosť
globalizovanej produkcie.
Zúčastnení autori pôsobia v rôznych
oblastiach dizajnérskej tvorby - od nábyt-
ku, cez módu až po multimédiá. Každý z
nich sa vyjadruje vlastnou vizuálnou
rečou, volí osobitý intelektuálny prístup
a uplatňuje odlišné technológie, pre všet-
kých je však spoločné prekračovanie hra-
níc dizajnérskej tvorby.
Projekt My World pripravilo oddelenie
architektúry a dizajnu British Council v
roku 2005 a po prvý raz bol prezentova-
ný na lisabonskom bienále dizajnu Expe-
rimenta v septembri 2005. Úspešná
výstava putovala aj do ďalších európ-
skych krajín - do Nórska, Estónska, Poľ-
ska a Dánska. Každá krajina, ktorá Pro-
jekt My World prezentuje, doplní sied-
mich britských autorov o jedného vlast-
ného dizajnéra.
Na Slovensku sa k výstave pripojila
dizajnérka Sylvia Jokelová. Pre výstavu
My World vytvorila špecifickú inštaláciu
intímneho pracovného kútika pre ženu
21. storočia. Výstava v Design Factory
potrvá do 17. novembra. (dš)

Horkýže Slíže 

sa predstavia 

v PKO
HUDBA
Skupina Horkýže Slíže, ktorá počas
svojho koncertného turné v priebehu
novembra a decembra zavíta do osem-
nástich slovenských miest, sa brati-
slavskému publiku predstaví 14.
novembra. 
Horkýže Slíže počas turné oslávia už
pätnásť rokov aktívneho hrania. So se-
bou prinesú najväčšie hity kultovej
nitrianskej kapely. 
Na bratislavskom koncerte predstavia
takmer dvojhodinovú šou zloženú z
najväčších hitov (RnB Soul, Brďokoky,
L.A.G. song, Lístok na Mars, Maštaľ,
Vlak). Chýbať nebudú ani nové pesnič-
ky ako Bernardín, Emanuel Bacigala či
Já žeru kvítí z albumu Ukáž mi tú tvoju
zoo.
Hudobná show sa v Parku kultúry a
oddychu začne o 18.00 h. (dš)

Labuťko v tanečno-činohernom predvedení
DIVADLO
Nemožno vytvoriť ostrejší kontrast
dvoch tvárí a dvoch skúseností ako
spojiť v divadelnom predstavení „tvár
poznania“ činoherného herca Mariá-
na Geišberga a „tvár nevinnosti“
tanečníčky Nely Pociskovej. V Štúdiu
L+S na pozadí tohto kontrastu pripra-
vili tanečné divadlo Labuťko.
V choreografii a réžii Jána Ďurovčíka s
hudbou P. I. Čajkovského a Antona Po-
poviča sa tvorcovia vybrali na neistú púť
hľadania zmyslu strateného času. Ak má
človek silu, zdravie a kus šťastia, dožije
sa päťdesiatky. 
Ak je ten človek bývalý sólista baletu,
pravdepodobne má rozdrvené kosti a
predstava, že by sa mal ohnúť v tanečnej

kreácii s mladou kolegyňou, navždy zo-
stane zahrabaná v jeho najtajnejších
snoch. Všetky tieto pocity starnúceho
muža prenáša Marián Geišberg na scénu,
aby mu v jeho smútočnom a beznádej-
nom životnom naladení kontrovala krás-
na mladá labuť. Symbol vznešenosti,
nevinnosti, noblesy a vernosti. Pustia sa
spolu aj do prízemného dialógu o tom, čo
bude ďalej, v ich spoločnom milostnom
živote. 
Dialógu, ktorý svedčí skôr životom
opotrebovaným ľuďom, nie krásnym,
bielym, dlhokrkým vtákom. Kontrast
dvoch svetov vyostruje hudba a tanec v
podaní tanečníkov Slovenského divadla
tanca. Okrem Nely Pociskovej je na
scéne aj Marianna Paulíková a Ján Špo-

ták. Scenár a libreto Petra Pavlaca a
Jána Ďurovčíka zavádza diváka do naj-
hlbších zákutí ľudskej duše, do situácií,
v ktorej niet iného východiska len
bolesti zraneného vnútra vykričať.
Alebo vytancovať. 
Existujú mnohé spôsoby úľavy a tvorco-
via v tomto prípade zvolili multižánrový
projekt, ktorý vznikol s odkazom na
jedno z najznámejších a zároveň najkraj-
ších diel klasiky svetového baletu autora
Piotra Iľjiča Čajkovského. Ide o divadlo
so snahou o čistý emocionálny zážitok, v
štylizovanej forme, kde splynie autentic-
ký pocit, jednoduché gesto a tragikomic-
ký tón v príbehu starnúceho tanečníka v
kontraste so silou tvorivej energie mla-
dosti. Dáša Šebanová

BALET
Ak sa skutočne dokážu tanečníci baletu
vo svojich kreáciách dotknúť neba,
urobili tak v najnovšej premiére Baletu
Slovenského národného divadla Sere-
náda a Grand Pas Classique z baletu
Raymonda.
Úchvatná Čajkovského hudba v prvej
časti baletu nielenže umocňuje, priam
navodzuje, slastné pocity pôžitku z doko-
nale predvedeného diela.
„Na scéne sú tanečníci, ktorí rozumejú
hudbe. V hudobnom naštudovaní dirigen-
ta Marián Lejavu produkuje orchester
SND fantastickú hudbu. Už dvadsaťdeväť
rokov pripravujem Serenádu na mnohých
baletných scénach sveta, ale váš orchester
hrá lepšie ako hociktorý iný,“ povedal
choreograf John Clifford, zakladateľ a
umelecký riaditeľ baletu Los Angeles Bal-
let. Práve v jeho naštudovaní uviedol

Balet SND Serenádu, ktorej choreografia
pochádza z autorskej dielne Georga
Balanchina. So súhlasom The George
Balanchine Trust bolo predstavenie pro-
dukované v súlade s Balanchinovým štý-
lom a Balanchinovou technikou.
Balanchine vyrástol na tanečných tradí-
ciách klasickej ruskej baletnej školy a
zásadným spôsobom zmenil podobu kla-
sického baletu. Serenáda bol prvý balet,
ktorý Balanchine urobil po svojom prí-
chode do Spojených štátov amerických.
Bolo to v roku 1934 a odvtedy je tento kus
akýmsi meradlom kvality umenia jeho
interpretov.
Ako povedal sám autor: „Serenáda je
tanec na prekrásnu hudbu (P. I. Čajkov-
skij). Jediným príbehom, serenádou, tan-
com, ako chcete, je mesačný svit.“ John
Clifford hovorí, že Balanchine „choreo-
grafoval“ pre Boha. Ak si k tomu pridáte

slová sólistky Baletu SND Nikoletty Ste-
hlíkovej: „Raymonda je pre mňa krása a
noblesa“, už nič vás nemôže odradiť od
uchvacujúceho zážitku spojenia krásnej
hudby, noblesného tanca, očarujúcich
kostýmov a vláčnej scény (Ľudmila
Várossová). 
Raymonda - balet Máriusa Petipu bol po
prvý raz uvedený v Rusku roku 1898 a
odvtedy ho naštudovalo mnoho známych
choreografov na celom svete. Je známy
najmä svojím Grand Pas Classique či Pas
de Dix. V naštudovaní Johnnyho Changa,
baletného majstra pôsobiaceho v Royal
Winnipeg Ballet, uviedol Balet SND
výber najzaujímavejších a najveľkolepej-
ších klasických čísel z tohto baletu.
Balet SND ponúka teda dve choreografie
klasického baletného repertoáru, ktoré
prinášajú divákom nezabudnuteľný záži-
tok. Dáša Šebanová

Svetoví choreografi na scéne Baletu SND
Cosmina Maria Sobota Zaharia a Andrej Szabo v balete Serenáda. FOTO - Ctibor Bachratý
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PIATOK 9. novembra
� 16.00 - 21.15 - Medzinárodný festival
dokumentárnych filmov Jeden svet, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 18.30 - Fidlikant na streche, muzikál,
Divadlo nová scéna, Kollárovo námestie 20
�19.00 - Y. Reza: Boh masakru, 2. premié-
ra, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 20.00 - Chamtivosť + LaPuPu, čaro
nemého filmu, projekt zo série Film a hudba,
Klub Za zrkadlom, Rovniankova 3 
� 20.00 - Ako znejú slová?, Španielsky lite-
rárny večer, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 20.00 - ska.sk: Ska2tonics, Mäso-údeni-
ny, Joe 67…, Klub Randal, Karpatská ulica
�20.00 - Hiromi Uehara, koncert japonskej
klaviristky, Estrádna hala PKO

SOBOTA 10. novembra
� 13.00 - 18.00 - Zlatá čižma 2007, krajská
súťažná prehliadka folklórnych kolektívov,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
�14.30 - Zvonček a Bambuľka, Bratislav-
ské bábkové divadlo, Dunajská 36 
�17.00 - Čaj o piatej s HS UNI, SK BNM,
Vajnorská 21
� 18.30 - Fidlikant na streche, muzikál,
Divadlo nová scéna, Kollárovo námestie 20
� 19.00 - Y. Reza: Boh masakru, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 20.00 - Rumburax, Arcadia (IT), Colp
(CZ), HC3 (CZ), Birthmark, Klub Randal,
Karpatská ulica

NEDEĽA 11. novembra
�10.30 - Petržalka - Ružomberok, futbalo-
vá Corgoň liga, Petržalka
� 10.30 - Nedeľné matiné: Moyzesovo
kvarteto, GMB, Mirbachov palác, Franti-
škánske námestie 11
�10.30 - M. Žák, M. Fechter: Ako si princ
Martin nevestu hľadal, predstavenie divad-
la Ludus, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 10.00 a 14.30 - Zvonček a Bambuľka,
predstavenie pre deti, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
�16.00 - Melos - Etos: Sem a tam. Mizan-
scény pre orchester a GunaGU, Divadlo F7,
Františkánske námestie 7
� 19.00 - Mafstory 2 alebo Miki má naro-
deniny, predstavenie pre divákov starších ako
18 rokov, Loď v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 20.00 - Vienna Art Orchestra - koncert,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10

PONDELOK 12. novembra
� 19.00 - Hamlet, alebo nález lebky, diva-
delná improvizácia Túlavého divadla, Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - M. Kundera: Jakub a jeho pán,
Divadlo bez zábradlí Praha (CZ), Festival
Astorka, Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
�19.00 - Podvod - verejná nahrávka humo-

ristickej relácie, účinkujú: Milan Markovič,
Honza Nedvěd s kapelou, Komorné štúdio
SRo, Mýtna ul. 
� 19.00 - J. Milčák, Barokové oblaky,
Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.30 - V. Klimáček: Historky z fastfoo-
du, Divadlo F7, Františkánske námestie 7
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9

UTOROK 13. novembra
� 14.00 - O ukričanej Viktorke, divadelné
predstavenie pre deti, MKC, Gaštanová 19
�14.00 - Prišla jeseň, tvorivé dielne, pre deti
od 5 rokov, Bibiana, Panská 41
� 17.00 - Tomáš Krčméry: Záblesky a
vášne, výber z tvorby, vernisáž obrazov,
výstavná sieň Ozbrojených síl SR, Hurbano-
ve kasárne, Kollárovo námestie 10
� 19.00 - F. Ebb, J. Masteroff, J. Kander:
Kabaret, hosťovanie Divadla Andreja Baga-
ra, Nitra, Sála činohry SND, Pribinova ul. 
� 19.00 - J. Nvota / K. Žiška: Kabaret,
zábavný divadelno-hudobný kabaret, Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - R. Ballek: Tiso, monodráma,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10 
�19.00 - A. Vartanov, R. Malikov: Wielkie
žarcie / Veľká žranica, Teatr Ad Spectatores
Wrocław (PL), Divadlo Astorka, Námestie
SNP 33
� 19.30 - K. Vosátko: Telenovela, Divadlo
F7, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Longital a Bratři Orffové, večer
pesničkárov tretieho tisícročia, Klub Za
Zrkadlom, Rovniankova 3
� 20.00 - Peter Janků a Stano Kalman,
folk, Rančík u Kanga, Starohájska 35

STREDA 14. novembra
�11.00 - T. Bernhard: Pred odchodom na
odpočinok, Festival Astorka, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP 33
�14.00 - Prišla jeseň, tvorivé dielne, pre deti
od 5 rokov, Bibiana, Panská 41
� 15.00 - Aukcia Slovenského červeného
kríža, aukcia obrazov detí zo sociálnych
zariadení, Bibiana, Panská 41
�19.00 - F. Ebb, J. Masteroff, J. Kander:
Kabaret, hosťovanie Divadla Andreja
Bagara z Nitry, Sála činohry SND, Pribino-
va ulica 
�19.00 - Ch. Dickens: a Christmas carol /
Vianočná koleda, Humbug Theatre San
Francisco (USA), Festival Astorka, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Vychádzajúce hviezdy, Silvia
Lengová - soprán, Anna Roháčeková - flauta
Daniela Paľová a Soňa Tomlyová - klavírny
sprievod, Hudobný salón, Zichyho palác
� 19.30 - K. Vosátko: Telenovela, Divadlo
F7, Františkánske námestie 7 
�20.00 - Bluegrass Fest 2007, videoprojek-
cia, Claire Lynch Band (USA), Nugget (AT),
Rančík u Kanga, Starohájska 35 

ŠTVRTOK 15. novembra
�14.00 - Prišla jeseň, tvorivé dielne, pre deti
od 5 rokov, Bibiana, Panská 41
� 17.00 - J. Griškovec: Práve teraz!,
Divadlo Pôtoň (SK), divadelný klub Trezor,
Námestie SNP 33
� 18.00 - J. N. Hummel: Klasický príbeh
hudobného klasicizmu, prednáška, Mozar-
tova sieň Rakúskeho veľvyslanectva, Ven-
túrska 10
� 18.00 - Farby jesene, program žiakov
Základnej umeleckej školy na Exnárovej,
Seminárna sála UK, Klariská 5
� 11.00 a 19.00 - F. Ebb, J. Masteroff, J.
Kander: Kabaret, hosťovanie Divadla
Andreja Bagara, Nitra, Sála činohry SND,
Pribinova ul. 
� 19.00 - R. Clark a S. Bobrick: Norman,
si to ty? 1. premiéra, divadelná komédia, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - G. Dusík: pod cudzou vlajkou,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10

� 19.00 - Orrocskák / Nošteky, groteskný
príbeh, Stúdió „K“ Színház Budapest (H),
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - J. Suchý: Keby 1000 klarinetov,
Divadlo Ívery, Školská 14
� 20.00 - S.R.O., blues, Rančík u Kanga,
Starohájska 35

PIATOK 16. novembra
�19.00 - Funny Fellows FOX, Holandsko-
Nemecko-Slovenský projekt v štýle 30-tych
rokov, premiéra, Divadlo v podpalubí, Tyršo-
vo nábrežie
� 19.00 - M. McDonagh: Lebka z Conne-
mary, Švandovo divadlo Praha (CZ), čierno-
čierna komédia s detektívnou zápletkou,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - V. Dyk: Krysiar, Malá scéna
VŠMU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Jednofázové kvasenie, folkový
koncert, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Randevú v Gullfosse: Niňaj,
Puškár a Kajzer, Meluš, reštaurácia Gull-
foss, Čulenova 5
� 19.30 - O. Belešová, M. Shiraki: John a
Yoko, Divadlo F7, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Big Deal, poprock hits, Rančík u
Kanga, Starohájska 35

SOBOTA 17. novembra
� 14.30 - O psíčkovi a mačičke, predstave-
nie pre deti, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36

� 16.00 - W. Nicholson: Na ústupe, hosťo-
vanie ND Praha, Štúdio činohry SND, Pribi-
nova ul. 
� 16.00 - Danka a Janka, divadelné pred-
stavenie pre deti hrá divadlo Nelly, DK Kra-
máre, Stromová 18
� 17.00 - Čaj o piatej: s hudobnou skupi-
nou EXE, tradičné tanečné podujatie pri
hudbe 60.-90. rokov, SK BNM, Vajnorská 21
� 19.00 - M. Hvorecký: Plyš, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10 
�19.00 - T. Stoppard: Rock´n´Roll, hosťo-
vanie ND Praha, Sála činohry SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - N. Machiavelli: Mandragora,
divadelná komédia, Švandovo divadlo
Praha, Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.30 - Big Bastard Beat Band, koncert,
Divadlo F7, Františkánske námestie 7, 
� 20.00 - Black Horse, country, Rančík u
Kanga, Starohájska 35
� 20.00 - FUNKIEZ live & DiscoFunk
NightFever , Nu Spirit Bar, Medená 16

NEDEĽA 18. novembra
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse: Ako sa
hrať na hrad, reštaurácia Gullfoss, Čuleno-
va 5
� 10.00 a 14.30 - O psíčkovi a mačičke,
predstavenie pre deti, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
�10.30 - Nedeľné matiné, komorný koncert
francúzskych a slovenských umelcov veno-
vaný 170. výročiu J. N. Hummela, GMB,
Mirbachov palác, Františkánske námestie 11
�16.00 - Kráľ škriatkov, podujatie na motí-
vy anglickej rozprávky, pre deti od 5 rokov,
Bibiana , Panská 41
� 19.00 - V. Štech: Dávid a Goliáš, hosťo-
vanie ND Praha, Sála činohry SND, Pribino-
va ul.
�19.00 - Posledná šálka, (ex) VŠMU, čier-
na komédia čestvých absolventiek VŠMU,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
�19.00 - Don Quijote podľa Sancha, Teát-
ro Wűstenrot, Trnavské mýto 1

VÝSTAVY
� Cleopatra Muchová: Woman - Isha,
Café Gallery Tomášikova 10, predajná výsta-
va do 2. decembra
� Posvätný odkaz - Edward S.Curtis a
severoamerický Indián, výstava fotografií
zo zbierky Christophera G.Cardoza, Galéria
Z Zichyho palác, do 1. decembra
� Fotoklub B & W, fotografická výstava,
MKC Školská 14, do 15. decembra
� Zastretý farebný svet, výstavka výtvar-
ných prác žiakov ZŠI pre slabozrakých a
nevidiacich Staromestská knižnica, pobočka
Karadžičova 1, od 13. do 30. novembra

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

vyjdú opäť o týždeň
15. novembra

Kombinovaná spotreba: 6,4–14,5 l/100 km, Emisie CO
2
 (kombinované) 168–345 g/km. Na základe dostupných údajov k 3. 10. 2007.

4x4 za cenu zadného náhonu
Na pohľad limuzína. Na dotyk dravec.
Mercedes-Benz Triedy E s pohonom všetkých štyroch kolies.

* Ponuka platí pre všetky modely Mercedes-Benz Triedy E s pohonom všetkých štyroch kolies
objednané do 30. 11. 2007.

** Zvýhodnená lízingová ponuka platí pre všetky modely Triedy E.

� Objednajte si do konca novembra 2007 kto-
rýkoľvek model Mercedes-Benz Triedy E s poho-
nom všetkých štyroch kolies 4 MATIC a získate ho 
za cenu modelu so zadným náhonom*.

Keď si k tomu vezmete lízing s nulovým navý-
šením (od 50 % akontácie na 36 mesiacov)**, 6 rokov 
alebo 160 000 km servis v cene vozidla (materiál 
a údržba predpísaná výrobcom), nadštandardnú 
3-ročnú záruku do 100 000 km či možnosť predĺžiť 

si štandardnú záruku o 12 mesiacov do 160 000 km
(DCAS +24), uvidíte, že je to dobrý obchod.

Bezplatné zapožičanie náhradného vozidla počas 
opravy vozidla v servise v pracovných dňoch, záruka
Mobility Go a 24 hodinový servis, ešte viac zvyšujú 
kredit tohto auta reprezentujúceho za každého poča-
sia.

Platobná karta MercedesCard so systémom zliav
a výhod, ktorú automaticky získavate k vášmu nové-
mu autu, zasa zvýši kredit vám.

www.dcfs.sk www.mercedes-benz.sk


