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Primátor

aj starosta by

privítali parčík

za divadlom
STARÉ MESTO
Na ploche súčasného parkoviska na
Komenského námestí by si primátor
Bratislavy Andrej Ďurkovský, ale aj
starosta Starého Mesta Andrej Petrek,
vedeli predstaviť obnovenie parku,
ktorý tam kedysi bol.
O kúpu pozemku na mieste súčasného par-
koviska za historickou budovou SND preja-
vila nedávno záujem súkromná firma. Na
Starom Meste sa tento úmysel stretol s
odmietavým stanoviskom úradu, rovnako to
zatiaľ dopadlo aj na magistráte. 
Podľa primátora Andreja Ďurkovského
(KDH) predchádzajúca staromestská
samospráva rátala v podzemí s vytvore-
ním parkovacích miest, čo by bola podľa
neho „zásadná a obťažná“ investícia.
„Viem, že sa chystá rekonštrukcia pod-
zemných priestorov, pretože do nich
zateká a možno pri tej príležitosti by sa
parčík mohol obnoviť,“ uviedol primá-
tor. Konštatoval, že parčík by bol na
tomto mieste vhodný a pasoval by do
tejto lokality. Uvedomuje si však aj fakt,
že je tam nedostatok parkovacích miest.
Prípadnú výstavbu na Komenského
námestí vylúčil. „Tam sa stavať nedá, nie
je to možné a ja by som s tým nesúhlasil,
“ dodal A. Ďurkovský. 
Starosta Starého Mesta Andrej Petrek
(SDKÚ-DS) potvrdil, že parčík na tomto
mieste kedysi bol. V čase prístavby k
SND sa podľa neho urobili aj podzemné
priestory, ktoré sú pod dnešným parko-
viskom. Ide o cvičné baletné sály pre
divadlo. V čase vydávania povolenia na
stavbu bola vraj určená podmienka, že
nad stropom cvičných priestorov mal
znovu vzniknúť park. Strop, sa žiaľ,
podľa starostu napokon postavil len nie-
koľko desiatok centimetrov pod po-
vrchom a preto tam nie je technicky
možné vybudovať parčík. „Ak by bolo v
budúcnosti možné technicky vytvoriť
takú konštrukciu, ktorá by umožnila
zazelenenie a vytvorenie mikroparku,
určite to bude mestská časť podporo-
vať,“ uviedol A. Petrek.
Vlastnícke vzťahy k pozemku sú podľa
neho trochu nejasné, no je zrejmé, že ide
o obecný pozemok. Či by ho mala spra-
vovať mestská časť alebo mesto, je
vecou dohody. V agende staromestského
úradu podľa vlastných slov nenašiel pro-
tokol, ktorým by pozemok zveroval do
užívania Starého Mesta.
Ako uvádzajú historické pramene,
námestie vzniklo už v 18. storočí. Keď v
roku 1886 postavili nové Mestské divad-
lo, priestor medzi Ondrejskou ulicou
(Andreasgasse - dnes Gorkého) a Ružo-
vou ulicou (Rosengasse- dnes Jesenské-
ho) zachovali a parkovo upravili. Pôvod-
ne sa námestie volalo Pállfyho, od roku
1932 Komenského námestie.    (rob)

Diskusia

o budúcej

podobe Vydrice

pokračuje
STARÉ MESTO
Verejná diskusia o budúcej podobe no-
vej Vydrice v bratislavskom Podhradí
pokračuje.
Bratislavčania naďalej diskutujú na strán-
ke www.bratislavskenoviny.sk, mnohí pí-
šu na adresu redakcie, svoj názor môžu
vyjadriť aj prostredníctvom oficiálnej
webstránky projektu www.vydrica.com.
Na www.bratislavskenoviny.sk je okrem
toho anketa s otázkou o budúcej podobe
Vydrice v bratislavskom Podhradí.
V tomto vydaní prinášame nielen ďalšie
ocenené návrhy, tentoraz na riešenie tre-
tieho mestského bloku V5 a V7, ale aj
ďalšie ohlasy čitateľov Bratislavských
novín a obsiahly rozhovor s developerom
projektu Vydrica. (red)

Incheba

za zbúranie

klubu zaplatí
PETRŽALKA
Zbúraním pamätihodnej budovy bý-
valého Dámskeho tenisového klubu
urobila spoločnosť INCHEBA, a.s.,
minimálne dva priestupky a zaplatí
pokutu 200 000 korún.
Prvým priestupkom je likvidácia stavby
bez patričného povolenia a druhým to, že
sa spoločnosť o objekt na svojom
pozemku nestarala, čo bola jej povinnosť
zo zákona. Tieto dva závery tlmočil
hovorca mestskej časti Petržalka Ľubo-
mír Andrassy.
O kauze sme informovali už v máji tohto
roku, keď stavebný úrad v Petržalke
začal preverovať právoplatnosť odstrá-
nenia budovy. Námestník generálneho
riaditeľa Incheba, a.s., Jozef Kaliský vte-
dy dôvodil jednak tým, že budovu ne-
zbúrali, iba rozobrali a jej jednotlivé časti
uložili, a jednak tým, že mali na tieto
práce stavebné povolenie ešte z roku
2000. Do prác sa však nepustili, pretože
v tom čase Incheba prejavila snahu
dostať túto technicky zaujímavú budovu
do zoznamu kultúrnych pamiatok. 
Stavebné povolenie z roku 2000 vydal
Okresný úrad Bratislava 5, ten však zani-
kol a petržalská samospráva musela hľa-
dať príslušné dokumenty v archíve. To si
vyžiadalo čas a tak starosta Milan Ftáč-
nik rozhodol o udelení pokuty až teraz.
Podľa Andrassyho v stavebnom povolení
z júna roku 2000 sa mala spoločnosť
zaviazať, že práce na sanácii budovy
ukončí do konca roku 2000. Ak sa od
tých čias budova schátrala tak, že sa už
nedala zachrániť, je to vina vlastníka. 
Požiadali sme o stanovisko k tomuto prí-
padu aj spoločnosť Incheba, a.s., odpoveď
sme však do uzávierky nedostali. (gub)

Vianočné trhy nie sú len o nákupe darčekov, najväčší záujem je stále o tradičné grilované špeciality. FOTO - TASR

STARÉ MESTO
Doslova húfy ľudí od prvého dňa
navštevujú tradičné Vianočné trhy na
Hlavnom a Františkánskom námestí,
ktoré sa začali 23. novembra a potrva-
jú do 23. decembra.
Aj keď v deň začatia Vianočných trhov
bolo ešte pomerne teplo, čo mierne narú-
šalo predvianočnú atmosféru, Hlavné
námestie priam praskalo vo švíkoch.
Pred stánkami, ktorých je tentoraz 106, z
toho 41 ponúka občerstvenie a 65 via-
nočné darčeky, sa vytvárali dlhé rady, čo
sa nezmenilo ani v ďalších dňoch, kedy
už bolo chladnejšie.
Rozostavenie stánkov na námestí sa
oproti minulému roku mierne pozmenilo,
rozdiel oproti vlaňajšku sme zaznamena-
li aj pokiaľ ide o ceny, napríklad typická
pochúťka ponúkaná na Vianočných

trhoch - cigánska pečienka - v niektorých
stánkoch stojí až sedemdesiat korún.
Mnohí pravidelní návštevníci trhov
sklamane hľadali predajcov, ktorí si v
minulých rokoch získali ich sympatie.
Tento rok totiž niektorí predajcovia tra-
dičných sviatočných jedál chýbajú, z
nepochopiteľných príčin však pribudli
predajcovia kebabu, ktorý na bratislavs-
ké vianočné trhy podľa nás rozhodne
nepatrí. 
K niečomu takému by sa zrejme nezníži-
la samospráva žiadneho európskeho
mesta. Organizácia Vianočných trhov by
totiž mala byť službou verejnosti a nie
zdrojom príjmov samosprávy mesta. Ak
je však hlavným kritériom pre pridelenie
predajného stánku cena nájomného, ne-
možno sa čudovať, že kebab vytlačí lok-
še a cigánsku pečienku.

Oproti vlaňajšku je aj rozdiel vo výške
vianočného stromu, ktorý je nižší a
menší ako to bývalo zvykom v minulých
rokoch.
O možnosť predaja na Vianočných
trhoch sa uchádzalo 218 záujemcov,
úspešní uchádzači museli zaplatiť
nájomné do 9. novembra spolu s finanč-
nou zábezpekou 10-tisíc korún pre prí-
pad poškodenia stánku alebo porušenia
podmienok. Mesto získalo z Vianočných
trhov sumu 9,3 milióna korún. Sortiment
občerstvenia i tovaru je tradične ohrani-
čený tak, aby zodpovedal typickým via-
nočným produktom.   
Rovnako ako počas predchádzajúcich
ročníkov mestských vianočných trhov aj
v tomto roku sú tri predajné stánky pre-
najaté charitatívnym organizáciám za
symbolickú jednu korunu. (juh)

O Vianočné trhy je opäť obrovský záujem

Umeleckým školám svitá na lepšie časy
Mestské základné umelecké školy sa
majú postupne od budúceho roka re-
konštruovať. O plánoch mestskej sa-
mosprávy sme sa pozhovárali s mests-
kou poslankyňou a predsedníčkou ko-
misie pre školstvo a vzdelávanie Vierou
KYSELICOVOU (SDKÚ-DS).
- Na rekonštrukciu základných umelec-
kých škôl boli odsúhlasené financie v
rámci realizácie vybraných investičných
projektov ešte v máji. Ide o rekonštrukciu
budov, ktoré potrebujú súrnu opravu. Sú
to opravy striech, okien, zateplenie a po-
dobne. Ide o zhruba 50 miliónov korún
rozdelených na obdobie troch rokov. 
Nie je táto suma nízka? Bude stačiť?
- Viete, len jedna škola by potrebovala na
opravu možno aj sto miliónov korún.
Podľa mojich neoverených informácií sa

takáto suma odhaduje napríklad na rekon-
štrukciu ZUŠ na Panenskej ulici.  
Bývalá základná škola na Lazaretskej
ulici by mala vraj po rekonštrukcii pri-
chýliť niektoré ZUŠ v Starom Meste...
- Najhoršie podmienky majú základné
umelecké školy v Starom Meste. Ide o
staré budovy s veľkými triedami a vyso-
kými nákladmi na prevádzku a rekon-
štrukciu. Základná škola na Lazaretskej
ulici, ktorá je už pod gesciou magistrátu,
sa má zrekonštruovať a využívať v pro-
spech umeleckého školstva. Zatiaľ viem,
že by sa do nej mala presťahovať ZUŠ na
Panenskej ulici a na Jesenského ulici. V
januári by mala mať naša komisia už

presnejšie informácie o sťahovaní základ-
ných umeleckých škôl na bývalú ZŠ na
Lazaretskej ulici. Radi by sme pri vytvá-
raní tejto školy poznali aj názory nielen
odborníkov, ale aj učiteľov, ako by mala
vyzerať, aby čo najviac vyhovovala ume-
leckým kritériám. 
Aké ďalšie problémy majú ZUŠ okrem
havarijného stavu budov?
- Zisťujeme to a začali sme ich preto
obchádzať. Boli sme na Jesenského, naj-
bližšie nás čaká ZUŠ na Panenskej ulici.
Zistili sme napríklad, že mnohé školy ma-
jú zbytočne veľké triedy, ktoré by sa dali
rozdeliť na menšie. Pomohlo by to de-
ťom, ktorých záujem o štúdium v takých-
to triedach je často väčší, ako je možné z
kapacitných dôvodov prijať.   

Zhováral sa Robert Lattacher
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Liečiť sa
nedáme, názor
nezmeníme 
Keby sme to mali brať všetko vážne,
už teraz sme v redakcii v takej skupi-
novej schizofrénii, že by nám nepomo-
hol ani svetový kongres psychiatrov.
Lenže my poznáme svojich makabej-
ských.
Ináč by ma muselo naozaj poraziť, keď
som čítal záver - ináč štylisticky mimo-
riadne slabého - listu od predsedu
súťažnej komisie pre Vydricu, Karola
Hoffmana. V tom závere nás totiž napá-
da, že sme súťaži nevenovali pozornosť
pred ňou a počas nej. Keď si spome-
niem, ako som špendlíčkom kopal a
nechtíčkom hrabal, aby sme mali
aspoň niečo, aby sme mali toho čo naj-
viac...
Okrem toho nás napáda, že dávame
priestor viac-menej anonymným kriti-
kom toho, čo nám v radnici predstavili.
To je ďalší dôvod na schízu, veď je to
niečo celkom iné, než nám pred súťa-
žou, na jej začiatku a počas nej sľubo-
vali...
A keby sme už celkom mali dodať
neústupným obhajcom radničnej výsta-
vy neanonymné a presné a vecné a
múdre a podpísané listy, asi by sme ich
ani nedonútili ich prečítať.
Schízu prehlbujú „čitatelia“, ktorí
„čítajú“ noviny rovnako poriadne ako
pán Hoffman, názov novín im neunik-
ne, ostatné áno. A tak nás označujú za
obhajcov nemožných, nabubrelých a
farebne prešľahnutých kociek, proti
ktorým pred rokmi protestovali aj ich
dnešní zástancovia (pána nemenujem,
ale to je rozdvojenie, čo?!).
Nuž a preto, že poznáme svojich maka-
bejských, nebudeme sa trhať, rozdvojo-
vať, ani o zem hádzať. Jednej aj druhej
strane môžeme ukázať, že sme podpo-
rovali súťaž v úprimnej viere v zmysel a
dobro súťaženia a s vierou na krásny
výsledok.
Ako noviny nemôžeme v publicistickom
priestore preferovať žiadny konkrétny
model a ani to nerobíme a nechceme.
Zato súhlasíme s podpísaným autorom
listu, čo prišiel dnes - pod krásnym Hra-
dom chceme a budeme podporovať
krásne milé, útulné a prítulné mesto, kde
bude sem-tam aj krivka (hoci ich archi-
tekti nevedia na počítači kresliť), kde
bude živo a ľudsky. Keby sme si boli istí,
že sa nám to podarí, aj dajaké liečenie
potom by sme zniesli. Gustav Bartovic

Poslanci zverili

cintorín

mestskej časti
ČUNOVO
Po takmer deväťročnom úsilí sa do
rúk občanov mestskej časti Čunovo
dostáva miestny cintorín, vecná argu-
mentácia novej starostky Gabriely
Ferenčákovej zrejme zabrala.
Posledným veľkým spoločným krokom
Čunovčanov k tomuto cieľu bola (nik
nevie povedať, koľká na túto tému v
poradí) petičná akcia. Jej výsledok, pod-
pisy takmer všetkých voličov, podopreli
starostkinu argumentáciu. Tá v žiadosti o
navrátenie cintorína do správy Čunova
uvádza, že pri cenách centrálneho
pohrebníctva sa niektorí pozostalí muse-
li doslova zadlžiť. Porovnanie bilancií
nákladov a ziskov mestského pohrebníct-
va na jednej strane a Jaroviec, ktoré
dostali svoj cintorín späť do správy v
roku 1993, jednoznačne hovorí o lepšej
efektívnosti takéhoto riešenia. Jarovce
vydali na správu cintorína asi o dvadsať
percent menej ako centrálne pohrebníc-
tvo. Jarovce s Čunovom sú na tento účel
absolútne porovnateľné obce. 
Svoje možno zohral i fakt, že od tohto
roku už Marianum nie je správcom cinto-
rínov, ale ich má len v nájme, správa pre-
šla do rúk mesta. Ak prevezme mestská
časť na seba stratu z prevádzky cintorína,
odľahčí mestský rozpočet.
Riaditeľ pohrebníctva Miloslav Hrádek
akceptuje rozhodnutie poslancov a
nehodnotí ho. Pripomína len, že vlani v
Čunove Marianum investovalo do
zámkovej dlažby a že teraz zostáva len,
aby mestská časť vybavila všetky náleži-
tosti potrebné na prevzatie správy cinto-
rína. G. Ferenčáková vyjadrila nádej v
korektnosť doterajšieho správcu cintorí-
na a že sa Čunovu podarí zladiť vybavo-
vanie agendy potrebnej na výkon správy
cintorína s termínom formálneho prevza-
tia agendy.
Prevzatie cintorína mestskou časťou je
svojím spôsobom precedens, takéto ten-
dencie má viacero, najmä menších okra-
jových, mestských častí. (gub)

V Ružinove

pripravia tri

zonálne štúdie
RUŽINOV
Ružinovská samospráva pripravuje
zonálne štúdie, ktorými chce zabrániť
zastavaniu športovísk, parkovísk a
existujúcej zelene. 
V uplynulých dňoch komisia pod vede-
ním starostu mestskej časti spomedzi 12
uchádzačov vybrala troch, ktorí budú
samostatne spracovávať tri územné zóny.
„Zonálne štúdie sa budú realizovať na
spoločenskú objednávku občanov Ruži-
nova, ktorých zastupujú aktívne občian-
ske združenia. Snahou je obmedziť
výstavbu na fungujúcich parkoviskách,
športoviskách a zelených plochách.
Investori likvidujú tieto tri druhy plôch,
ktoré sú veľmi potrebné pre obytné
zóny,“ uviedol koordinátor užšej súťaže
architekt Andrej Papp z referátu územné-
ho plánu miestneho úradu. Úrad do súťa-
že oslovil 18 kolektívov, akceptačné listy
poslalo 15 a cenové ponuky dvanásť
kolektívov. Zonálne štúdie sa budú dotý-
kať okolia Štrkoveckého jazera, Ruži-
novskej ulice a časti Trnávky. Kritériom
výberu boli referencie, reálnosť spraco-
vania termínov a cena. Cena jednej štú-
die sa pohybuje v priemere okolo pol
milióna korún. (brn)

PETRŽALKA
Závažnejšia než nelegálnosť mamutej
skládky, ktorá vzniká v záplavovom
území na pravom brehu Dunaja pri
Pečnianskom lese, je hrozba potenciál-
nej ekologickej katastrofy.
Nikto totiž nevie, čo skutočne tam nechá
dovážať majiteľ pozemkov, istý Ivan
Klimo z Ružomberka. Podľa pozorovate-
ľov ide o stavebný odpad, ekológovia
však varujú, že v stavebnom odpade také-
hoto rozsahu môže byť ukryté kde-čo,
napríklad ropou či rádioaktívne kontami-
nované staré podložia stavieb.
Na jeho domácej ani kontaktnej adrese nie
je evidovaný žiadny telefón, podľa našich
informácií majú problém sa s ním spojiť aj
úrady a korešpondenciu nepreberá. Vlani
sa pokúsil získať povolenie na terénne
úpravy v lokalite, keďže ju nedostal, začal
miesto zavážať bez neho, pričom predtým
nelegálne vyrúbal väčší počet stromov. Za
tento pokus o poškodenie životného pro-
stredia mu bola vymeraná pokuta 10-tisíc
korún. I. Klimo, ktorý vlastní v tejto loka-
lite niekoľko parciel ako reštituent, sa
údajne nechal počuť, že na svojom
pozemku si môže robiť čo chce. Ani to nie
je pravda, faktom však je, že aktivity
okolo jeho parciel navyše poškodzujú
lužný les aj ochrannú hrádzu Dunaja. 
Svedkovia z miesta uvádzajú okrem
iného, že buldozér rozširoval cestu na štát-
nej hranici, pričom robotník odstraňoval
stromy patriace už Štátnym lesom.
Mechanizmy chodia cez cirkevné parcely,
ktoré sú už totálne zdevastované, zrejme
bez vedomia vlastníka. Pracovník vodární
zaregistroval, ako sa v ochrannom pásme
vodného zdroja prevrátil nákladiak. Už v
týchto chvíľach je zlikvidované jedno
slepé rameno Dunaja a jedna mokraď.
Veľkokapacitné nákladiaky, väčšinou s
mimobratislavskými evidenčnými čísla-
mi, prichádza ich päť každú minútu, chrá-
ni partia silných mužov v terénnom Mer-
cedese.
Ochranári odhadujú škody na nelegálne
zničených biotopoch a poničených stro-
moch na jeden milión korún, upozorňujú,
že príjmy z nelegálneho ukladania odpadu
sú však mnohonásobne vyššie. Pretože o
dianí v Pečnianskom lese, ktoré ožilo na
prelome novembra tohto roku „...vedia
všetky relevantné orgány SR a činnosť
dodnes nikto nezastavil...“ ochranári
podali sťažnosti na Európsku komisiu.
Medzitým sa pohli aj úrady. Vodohospo-
dári podávajú trestné oznámenie za

nedovolené používanie hrádze na jazdu
ťažkými mechanizmami, čo môže ohro-
ziť toto ochranné zariadenie, hovorkyňa
polície Alena Toševová povedala, že
polícia sa tým bude zaoberať. Krajský
úrad životného prostredia adresoval dva-
násteho novembra mestskej časti Petržal-
ka list s podnetom na začatie konania o
odstránení nepovolených úprav a uložení
pokuty. V podnete sa uvádza, že I. Klimo
napriek opakovaným upozorneniam robí
terénne úpravy, ktoré okrem iného menia
odtokové pomery a skladuje odplaviteľ-
ný materiál v aktívnej zóne záplavového
územia. 
Okrem vodohospodárov v týchto dňoch
vstupuje do diania aj petržalská samosprá-
va, ktorá na miesto vyslala štátny staveb-
ný dohľad. Hovorca petržalskej samo-

správy Ľubomír Andrassy uvádza, že ak
sa potvrdia spomínané fakty, samospráva
okamžite začína správne konanie, ktorým
vyzve majiteľa pozemku na okamžité
zastavenie prác, a druhé správne konanie
o pokute za doteraz protiprávne vykonané
úpravy terénu a stavby. Ak ide o fyzickú
osobu, tu je možné dať pokutu až milión
korún, ak o právnickú, až päť miliónov.
„Máme informáciu, že sa tam buduje pre
potrebu skládky obslužná komunikácia,
ak sa to potvrdí, to je ďalšie správne kona-
nie,“ pokračuje Ľ. Andrassy. Hovorca v
tejto súvislosti varuje, že prísny postih
môže hroziť aj firmám, ktoré si nechávajú
svoj odpad uložiť nelegálne a takisto fir-
mám, ktorých dopravná technika sa na
konaní zúčastňuje. Gustav Bartovic
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Ružomberčan nivočí pravý breh Dunaja a 

mení ho na skládku nebezpečného odpadu

BRATISLAVA
Cena za služby spojené s nájmom
hrobových, urnových a kryptových
miest na cintorínoch v správe mest-
skej organizácie Marianum ostanú
najbližšie tri roky rovnaké a nezme-
nené. 
Rozhodli o tom poslanci bratislavského
mestského zastupiteľstva po prerokova-
ní návrhu stratégie financovania cintorí-
nov v správe príspevkovej organizácie
Marianum - Pohrebníctvo mesta Brati-
slavy v rokoch 2008 - 2010. Z ich roz-
hodnutia vyplýva, že jednotná cena za
nájom hrobového, urnového a kryptové-
ho miesta je 312 korún na rok.
Mesto bude zároveň každoročne prispie-
vať na prevádzku cintorínov sumou
desať miliónov korún. Na základe
schváleného uznesenia majú nájomcovia

hrobových, urnových a kryptových
miest možnosť predplatenia nájomného
a služieb spojených s nájmom týchto
miest vopred, maximálne však do konca
roku 2010.
Poslanci tiež rozhodli o príspevku mesta
Bratislava na komplexnú rekonštrukciu
bratislavského krematória vo výške 20
miliónov. Ako uviedol riaditeľ organizá-
cie Marianum Miloslav Hrádek, budovy
bratislavského krematória, ktoré boli
vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku
a vzťahujú sa na ne autorské práva archi-
tekta Ferdinanda Milučkého, boli posta-
vené ešte v šesťdesiatych rokoch minu-
lého storočia a celý areál bol uvedený do
prevádzky v roku 1969.
„V poslednom čase nebola na objekte
uskutočnená komplexná oprava a rekon-
štrukcia, ktorá je vzhľadom na dnešný

stav celého komplexu krematória nevy-
hnutná,“ konštatoval M. Hrádek. Ako
dodal, po konzultáciách s autorom je
potrebné uskutočniť na interiéroch i
exteriéroch budov bratislavského kre-
matória rozsiahle rekonštrukčné práce v
celkovom objeme asi 20 miliónov
korún.
Súčasťou dokumentu, ktorý schválili
bratislavskí poslanci, je aj stratégia
financovania cintorínov v meste. Orga-
nizácia Marianum spravuje na území
mesta 17 cintorínov a urnový háj so vsy-
povou a rozptylovou lúčkou v celkovým
počtom 83 045 hrobových, urnových a
kryptových miest. Spravuje aj tri cintorí-
ny, na ktorých sa už nepochováva, ale
plnia funkciu mestských parkov. Ide o
Cintorín Kozia brána, Ondrejský cinto-
rín a Cintorín sv. Mikuláša. (juh) 

Cena za hrobové miesta na cintorínoch

v meste bude najbližšie tri roky rovnaká

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

BB FAKTORING SK, s.r.o.

� hotovostné
� bezúčelové
� bez ručiteľov
� 0910 915 190

VYPLATÍME ZA VÁS
VAŠE DLHY A EXEKÚCIE

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

VYPLATÍME ZA VÁS
VAŠE DLHY A EXEKÚCIE

PÔŽIČKYPÔŽIČKY do 24 hodín 

CINDERELLA FAMILY SERVIS, s.r.o.

HĽADÁ
GAZDINKY NA UPRATOVANIE DOMÁCNOSTÍ, 
UPRATOVAČKY PRE FIREMNÉ UPRATOVANIE

pre Bratislavu, Záh. Bystricu, Stupavu
(AJ SZČO, DÔCHODKYNE, NA TPP, PRÍP. DOHODU) 
TEL.Č.: 6542 2119, 0915 774 136, 0910 944 884

www.cindarella.sk          info@cindarella.sk
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Mesto prijalo

územný plán

zóny Dunajská
BRATISLAVA
Mestskí poslanci schválili zmenený
doplnený územný plán zóny Dunaj-
ská, ktorý reguluje parametre možnej
zástavby na území v absolútnom cen-
tre Bratislavy.
Konkrétne ide o územie vymedzené
Námestím SNP, ulicami Špitálska, 29.
augusta, Páričkova, Karadžičova, Dosto-
jevského rad a Štúrova. Pôvodný územ-
ný plán zóny bol schválený 28. marca
1996. K jeho zmenám a doplneniu sa pri-
stúpilo najmä preto, že od schválenia
pôvodného dokumentu sa urbanistický,
sociálny a ekonomický vývoj podstatne
zrýchlil a potenciálni investori v lokalite
iniciovali svojimi podnetmi obstaranie
zmien a doplnkov platnej dokumentácie. 
Nový územný plán zóny Dunajská je
oproti pôvodnému podrobnejší. Do jeho
znenia sa premietli aj investičné zámery
v najexponovanejšej lokalite vymedze-
nej ulicami Špitálska, Rajská, Dunajská a
Námestím SNP, kde dnes stojí hotel
Kyjev a obchodný dom Tesco. Doku-
ment ráta s novostavbami na Špitálskej
ulici, Kamennom námestí i v dolnej časti
Námestia SNP. Nové stavby by sa mali
pričleniť k pozostatkom pôvodnej kom-
paktnej zástavby a vytvoriť spolu s nimi
atraktívne veľkomestské prostredie. Z
pôvodného Kamenného námestia má
vzniknúť centrálny rozptylový priestor a
priehľad zo Špitálskej na Dunajskú ulicu
má byť obmedzený. Ráta sa však aj so
zelenými plochami. Z výkresu, ktorý je
súčasťou územného plánu zóny, vyplýva,
že zeleň ostane zachovaná napríklad aj v
priestore na Dunajskej ulici, kde je dnes
gastronomické zariadenie Prešporská
kúria. 
Ráta sa aj so zastavaním existujúcich
prieluk v ďalších uličných blokoch na
území zóny, pričom dokument presne
definuje maximálny počet podlaží a ďal-
šie parametre stavieb. Niektoré lokality
sú podľa dokumentu urbanisticky, archi-
tektonicky a stavebne ukončené a nie je
možná ich ďalšia úprava - platí to naprí-
klad v prípade bloku vymedzeného ulica-
mi Dobrovičova, Lomonosovova, Do-
stojevského rad a Bezručova.
Za zmienku stojí, že dokument ráta aj s
výstavbou niekoľkých podzemných par-
kovacích garáží, čo má znížiť akútny
nedostatok parkovacích miest v centre
mesta.
Územný plán zóny Dunajská nadobudne
účinnosť 1. januára 2008. (juh)

Fakultná

nemocnica

hrozí štrajkom
BRATISLAVA
Od 1. decembra chcú lekári bratislav-
skej Fakultnej nemocnice s poliklini-
kou začať štrajkovať za zvýšenie pla-
tov. Tentoraz zvolili formu striktného
dodržiavania Zákonníka práce.
Vyše 500 lekárov žiada okamžité zvýše-
nie platov o 30 percent. Hrozia, že ak ich
požiadavky nebudú do konca novembra
splnené, od 1. decembra budú trvať na
dodržiavaní Zákonníka práce. 
Vedenie fakultnej nemocnice tvrdí, že
zvýšenie miezd prichádza do úvahy naj-
skôr až na budúci rok.
Bratislavskú Fakultnú nemocnicu s poli-
klinikou tvoria Dérerova nemocnica na
Kramároch, nemocnice v Ružinove, na
Mickiewiczovej a Antolskej ulici. (brn)

Tri mestské

organizácie

menia riaditeľov
BRATISLAVA
Poslanci mestského zastupiteľstva
odvolali na zasadnutí 22. novembra
riaditeľov troch mestských príspevko-
vých organizácií. Zároveň vymenovali
na ich miesto nových, ktorí sa ujmú
svojej funkcie 1. januára 2008.
Svoje posty k 31.12. 2007 opúšťajú riadi-
telia organizácie Generálny investor Bra-
tislavy (GIB) Kamil Beladič, Správy
rekreačných a telovýchovných zariadení
(STaRZ) Ľubomír Kadnár a šéf Pamingu
Cyril Vaňo. Všetci traja požiadali o uvoľ-
nenie z funkcií. 
Do nových riaditeľských kresiel sa od
nového roku posadia Jarmila Tvrdá
(GIB), Jozef Hrabina (Paming) a Jozef
Chynoranský (STaRZ). Novovymenova-
ní riaditelia sa na mestskom zastupiteľ-
stve predstavili aj osobne. 
Nová riaditeľka GIB Jarmila Tvrdá
uviedla, že je absolventkou Chemicko-
technologickej fakulty STU, odbor život-
né prostredie. V tejto oblasti pracovala
päť rokov v stavebnom podniku a po
roku 1990 striedavo v súkromnom a v
treťom sektore.
Nový riaditeľ Pamingu Jozef Hrabina je
absolventom jadrovej fyziky na Matema-
ticko-fyzikálnej fakulte UK. Šesť rokov
pôsobil ako riaditeľ Štátneho fondu likvi-
dácie jadrovoenergetických zariadení, tri
roky ako zástupca prednostky okresného
úradu vo štvrtom bratislavskom obvode a
tri roky ako šéf díler spoločnosti obchodu-
júcej s cennými papiermi.
Riaditeľ STaRZ Jozef Chynoranský je
absolventom mechanizačnej fakulty SPU
v Nitre. Dlhé roky pôsobil vo vedúcich
technických manažérskych funkciách,
sedem rokov v oblasti výkonu správy
nehnuteľností, správy bytových a nebyto-
vých priestorov. Posledné štyri roky bol
viceprimátorom mesta Pezinok. (rob) 

Ocenené návrhy novej Vydrice sa budú

ešte meniť, tvrdí developer projektu
Pôvodne sme o výsledkoch súťaží na
novú Vydricu chceli hovoriť s investo-
rom projektu, predstaviteľmi spoločnos-
ti Vydrica, a.s. Tí nás odkázali na develo-
pera výstavby, pretože akcionári Vydri-
ca, a.s., nie sú informovaní o detailoch
projektu, to je developer. O výsledkom
architektonickej súťaže hovoríme s
predsedom predstavenstva spoločnosti
Zillion, a.s., Martinom ADÁSKOM.

~     ~     ~
Budúcu podobu Podhradia riešili už
dve súťaže - najskôr to bola v rokoch
1994 až 1996 medzinárodná súťaž mla-
dých architektov EUROPAN 4, v roku
2002 vyhlásili súťaž na architektonické
riešenia Podhradia vlastníci pozemkov
Vydrice a Zuckermandla - spoločnosti
Avant a J&T Global. Ani jedna zo súťa-
ží jednoznačne neodpovedala na otáz-
ku, ako má vyzerať revitalizované Pod-
hradie. Prečo ste sa opäť rozhodli pre
architektonickú súťaž?
- Posledná súťaž z roku 2002 vyvolala
také rozporuplné reakcie, že bola dôvo-
dom na spracovanie územného plánu
zóny Podhradie. Ten bol prijatý vlani a po
prvýkrát stanovil regulatívy pre budúcu
zástavbu Podhradia. Keďže vždy existo-
val konflikt medzi zástancami modernej a
historickej architektúry na tomto území,
rozhodli sme sa ísť do architektonickej
súťaže, ktorá bude otvorená, anonymná a
nebude podmienená tým, že súťažiaci
musia byť architekti. Mali sme záujem
spoznať všetky možné názory na obnovu
Vydrice, ktoré by sa v takejto súťaži mohli
objaviť. Na rozdiel od predchádzajúcich
súťaží sme sa však rozhodli rozdeliť
Vydricu na päť mestských blokov a vyhlá-
siť päť samostatných súťaží. Urobili sme
to preto, že jednou zo základných požia-
daviek územného plánu je požiadavka na
diferencovaný architektonický výraz. To
znamená, aby budúca podoba Vydrice
mala podobnú mierku, urbanizmus, archi-
tektúru, ako majú ulice v historickom
centre mesta, teda napríklad Laurinská
alebo Panská ulica.
Výsledky súťaže sa však vôbec nepri-
bližujú k architektúre historického
jadra, a to aj napriek tomu, že Vydrica
sa nachádza v mestskej pamiatkovej
rezervácii.
- Pamiatková regulácia Vydrice je jasne
definovaná v územnom pláne zóny Pod-
hradie. Pri jeho spracovaní boli zakompo-
nované aj názory Krajského pamiatkové-
ho úradu v Bratislave ako orgánu štátnej
správy, ktorý sa k tomu vyjadruje. Je to
možné vidieť v kontaktných miestach s
existujúcou historickou zástavbou. Na-
príklad na mieste ukončenia Vydrice pri
nájazde Nového mosta dali krajskí pa-
miatkari požiadavku na šikmé strechy a na
opačnom konci pri kúriách územný plán
požaduje priblíženie k mierke kúrií. V
ostatných prípadoch je to požiadavka
zachovania uličných čiar a delenia objek-
tov. Z územného plánu nevyplývajú z
pamiatkového hľadiska žiadne špeciálne
požiadavky na zachovanie pôvodnej
Vydrice s výnimkou obnovenia Vodnej
veže, ktorá sa nachádza na tomto území.
To rešpektujeme, a preto aj jedna zo súťa-
ží riešila Vodnú vežu a jej bezprostredné
okolie ako samostatný blok.
Vydrica sa nachádza v mestskej pamiat-
kovej rezervácii, čo znamená, že nový
výstavba bude na území, ktoré je
pamiatkovo chránené. Ani jeden z oce-
nených návrhov to však nerešpektuje...
- Nemáme v územnom pláne predpísanú
požiadavku, aby nová Vydrica bola napo-
dobeninou histórie. A je na to niekoľko

dôvodov. Po prvé, Vydrica je zbúraná
päťdesiat rokov, je to mŕtve miesto, ktoré
nemalo žiadne hodnotné pamiatky s
výnimkou Vodnej veže. Keby ich malo,
krajský pamiatkový úrad by na ich obno-
vení určite trval. Po druhé, Vydrica by sa
dala obnoviť iba v obmedzenej miere,
pretože tu bol postavený Nový most,
bola tu vybudovaná štvorprúdová komu-
nikácia na nábreží, čo zabralo sedemde-
siat percent územia pôvodnej Vydrice. Po
tretie, územný plán vychádza v ústrety aj
ochrancom prírody, ktorí požadovali
revitalizáciu hradného kopca a pôvodnej
vegetácie, špeciálne panevädze letnej. To
bolo napríklad obmedzením pre dostav-
bu Oeserovej ulice. Po štvrté, územný
plán požaduje, aby sa na novej zástavbe
objavila tzv. piata fasáda, to znamená, že
v zadnej časti budú zelené strechy, ktoré
sa nedajú riešiť sedlovou škridlovou stre-
chou. Po piate, musíme rešpektovať
normy platné v 21. storočí, najmä tie
hygienické. Systém stena - stena - okno v
historickom štýle nezabezpečí súčasné
požiadavky svetlotechniky. Vydrica
nemá byť obnovená a napojená na Staré
Mesto historickým štýlom, ale má byť na
historické centrum napojená spôsobom
života. Na Laurinskú a Panskú ulicu
bude Vydrica nadväzovať výškou objek-
tov, ich funkčným využitím, to znamená,
že na prízemí budú obchody, reštaurácie,
kaviarne, na poschodí kancelárie a byty.
Tieto funkcie sú však aj v historickom
jadre aj v historických centrách iných
európskych miest, kde platia rovnaké
normy, napríklad pokiaľ ide o svetlo-
techniku. To všetko sa dá aj v historic-
kých budovách, tak prečo sa bránite
obnove Vydrice v historickom štýle?
- Pri dodržaní súčasných noriem sa to dá
urobiť veľmi obmedzene. Opakujem,
požiadavky územného plánu hovoria o
dodržaní akýchsi uličných čiar a veľkosti
objektov, o zeleni, o splnení platných
technických noriem a o splnení moder-
ných typologických požiadaviek, ktoré sú
kladené na dnešné objekty. Zásadnou
otázkou pri obnove historizujúceho štýlu
Vydrice je, do akého obdobia sa máme
vrátiť? Prečo rok 1935, a keď nie, tak
prečo 1900 atď. Nie je žiadna zásadná
zhoda, o aké historické obdobie by malo
ísť. Vydrica bola živým organizmom a
menila sa často a menila sa výrazne. Vzni-
kali tam hodnotnejšie aj menej hodnotné
objekty. Kam sa máme vrátiť? Celá táto
diskusia o historizujúcej zástavbe akoby
sa tvárila, že nemáme platný územný plán
zóny Podhradie. Kým bol schválený, bol
dvakrát verejne prerokovaný s občanmi.
Tento rozpor medzi historizujúcou a
modernou zástavbou tu bude vždy. Snaží-
me sa preto Vydricu obnoviť spôsobom,
ktorý bude rešpektovať dnešnú dobu a

všetky tieto, niekedy aj kontroverzné,
požiadavky. Obnovenie historickej Vydri-
ce dnes už nie je možné. Do medzinárod-
nej súťaže sa mohol prihlásiť ktokoľvek s
akýmkoľvek návrhom. Napriek tomu sa
spomedzi 47 návrhov neobjavil ani jeden
historizujúci.
V Bratislave sa o ochranu mestskej
pamiatkovej rezervácie, kam patrí aj
Vydrica, stará Mestský úrad ochrany
pamiatok. Nemali ste záujem vypočuť
si aj ich názor?
- Ich názor pre nás reprezentuje územný
plán.
To však nie je názor mestských pamiat-
karov, to je názor štátnych pamiatka-
rov z krajského pamiatkového úradu.
- Verím, že pri prerokovaní územného
plánu zóny Podhradie si krajský pamiat-
kový úrad vypočul aj názory mestských
pamiatkarov. Som o tom presvedčený.
Výsledky súťaže zatiaľ hodnotili členo-
via poroty a sú s nimi spokojní. Aký je
názor investora?
- Tak ako porota, aj investor je spokojný s
priebehom a výsledkami súťaže. Ocene-
né návrhy reprezentujú myšlienky, ktoré
plánujeme ďalej rozvíjať. Určite pre nás
nebol prekvapením úspech talianskeho tí-
mu architektov, ktorí boli úspešní už pred
desiatimi rokmi v ideovej súťaži Europan
4. Prekvapil nás poľský študent architek-
túry Lukasz Gawlas. Za pozornosť stojí
ocenenie pre univerzitného profesora s
tímom slovenských študentov architektú-
ry. Do súťaže sa zapojilo 47 návrhov.
Očakávali sme vyššiu účasť. Mrzí nás, že
s výnimkou dvoch-troch ateliérov, sa
neprihlásili žiadne významnejšie sloven-
ské ateliéry. Urobili sme totiž všetko pre
to, aby sa na súťaži mohol zúčastniť
každý. Možno sa jej zľakli, možno
nechceli ísť s kožou na trh. Nepoznáme
ich dôvody, ale sme z toho sklamaní. Je
potrebné vnímať aj to, ako boli vyhodno-
tené jednotlivé súťaže. V prvom mest-
skom bloku V1/V2/V3, ktorý vyvolal
zrejme najväčšiu diskusiu, bolo udelené
iba 3. mieste. To je jasný názor poroty aj
investora, čo si myslí o víťaznom návrhu.
To isté platí pre mestský blok V8/V10,
kde bola udelená iba 2. znížená cena. 
Aké budú ďalšie kroky investora a
developera? Sú ocenené návrhy defini-
tívne, alebo dôjde ešte k ich úpravám?
- Rešpektujeme a vážime si výsledky súťa-
že. Máme záujem osloviť víťazov a dať im
šancu pracovať s nami ďalej. Porota ku
každému ocenenému návrhu pridala od-
porúčania, ako by mal autor návrh rozvíjať.
Bude teda závisieť od každého z oce-
nených, ako ho dokáže posunúť ďalej. Od
toho sa odvíja ďalšia spolupráca. Návrhy sa
teda budú dopracovávať, budú sa meniť.
Pripomienky poroty aj naše sme pred
dvoma týždňami odovzdali autorom, do
konca tohto týždňa očakávame ich uprave-
né návrhy. Potom plánujeme zorganizovať
workshop všetkých ocenených autorov,
kde sa chceme dopracovať aj k riešeniu
prepojenia jednotlivých blokov. To je zatiaľ
najslabšia časť projektu, ale vedeli sme, že
rozdelením na päť súťaží nebude možné
riešiť ich vzájomné väzby. Každý dostal
právo prvej noci a šancu dopracovať svoj
návrh. Ak budú upravené návrhy kvalitné,
zostávame pri súťaži, ak sa ukáže, že to nie
je správna cesta, nevylučujeme, že tieto
návrhy upravia iní ocenení súťažiaci. Pro-
ces dopracovávania súťažných návrhov
odhadujeme do konca januára. Ako bude
Vydrica vyzerať, by sme mali vedieť pove-
dať začiatkom februára.

Zhováral sa Radoslav Števčík
FOTO - autor
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Trolejbusové

zastávky treba

premiestniť
LIST ČITATEĽA
Obraciam sa na vás s návrhom rieše-
nia zastávok hromadnej dopravy na
križovatke ulíc Molecova a Karloves-
ká. Navrhujem, aby zastávky trolejbu-
sov boli na mieste terajších zastávok
električiek.
V tomto prípade by sme sa vyhli problé-
mu prebiehania ľudí cez ulicu, čím by
bola zabezpečená vyššia bezpečnosť.
Tento variant by si však vyžadoval tech-
nické prispôsobenie koľajiska v mieste
zastávok tak, aby tam mohli vojsť trolej-
busy a, samozrejme, inštaláciu trolejov
paralelne k trolejom pre električku. Tro-
lejbus by sa pri schádzaní z Dlhých die-
lov zaradil do ľavého pruhu. Zo zastávky
by odchádzal na terajšie obratisko, z
neho späť na električkovú zastávku, z
ktorej by bez problémov odbočil na Dlhé
diely.
Tento variant vidím ako náročný na
organizačné zladenie s električkami
najmä v špičke, ale pri dobrej organizá-
cii by mohol byť kvalitatívnym príno-
som pre obyvateľov tohto sídliska.
Následne by odpadol problém kapacitne
nepostačujúceho priechodu pre chodcov
na tejto križovatke. Ľudia, ktorí vystúpia
z električky z mesta, prejdú na znamenie
najprv len cez koľajisko. Priechod je
úzky a ľudia často stoja v dráhe električ-
ky, ktorá ide smerom do mesta, alebo
stoja celkom na okraji cesty. Následne
idúca električka núti ľudí hľadať si bez-
pečné miesto, pretože z prednej strany
by ich ohrozovali idúce autá, preto ľudia
sa rozťahujú do šírky a to nielen v smere
do nástupištia zastávky, ale aj smerom
do križovatky. 
Po prechode k škole táto masa stojí na
rohu ulíc a nedáva možnosť priechodu
tým, ktorí chcú ísť peši v smere na sídlis-
ko. Okrem chodníkov stoja aj na mieste,
kde by mala byť zeleň.
Mimochodom, na tomto mieste bol
kedysi vysadený trávnik. Bol by som rád,
ak by som svojím príspevkom mohol
pomôcť pri riešení tejto situácie.

Juraj Ambrózy, Karlova Ves

Neskutočne

milý šofér

autobusu MHD
LIST ČITATEĽA
K napísaniu tohto listu ma inšpirovala
nedávna príjemná skúsenosť s vodi-
čom MHD. Väčšinou sa na nich sype
len kritika a musím uznať, že často
oprávnene. Vedia byť poriadne neprí-
jemní a neraz mám pocit, že si na
cestujúcich vybíjajú svoju zlosť. O to
viac ma prekvapil jeden z nich.
Cez pracovný deň vo večerných hodi-
nách som bola odprevadiť kamaráta na
bratislavskom letisku, bola strašná zima
a fúkalo. Čakala som na autobus smerom
do mesta, odchod mal až o približne 15
minút. Keď sa vodič po prestávke vrátil k
autobusu a zbadal ma, po otázke, či mi je
zima, otvoril dvere a poslal ma sadnúť
dnu. Na konci nástupišťa si všimol aj
mladý pár, ktorý tiež hneď poslal do
autobusu. 
Neskôr postupne prichádzali a nastupo-
vali ľudia s množstvom batožín, prišla
aj rodina s obrovskými kuframi a malý-
mi deťmi. Keď hlava rodiny zistila, že
lístky na MHD sa v autobuse kúpiť
nedajú, hrozilo, že budú musieť všetko
vykladať. A tak vodič vytiahol peňažen-
ku, rozmenil pánovi peniaze a podrobne
mu vysvetlil, kde nájde automat a že
nech beží, že ho počkáme. Keď sa auto-
bus pohol, z letiska začali vychádzať
ďalší ľudia a šofér pri každom z nich
zastal, otvoril dvere a nechal ich nastú-
piť, prípadne poradil, kde zoženú lístky,
rozmenia peniaze a kúpia kávu. Bol
neskutočne milý a ochotný a to ešte
nebolo všetko.
V autobuse cestoval starší pán z Česka,
ktorý neskoro prišiel na to, že lístok si u
vodiča nekúpi. Ten mu trpezlivo vysvet-
ľoval, že o chvíľu zastane na zastávke,
kde je automat, že nech pán vystúpi a
kúpi si lístok. Niekoľkokrát ho ubezpe-
čil, že ho určite počká a neodíde mu.
Nakoniec všetko dobre dopadlo, pán mal
svoj lístok a ja slzy v očiach. Ten šofér
ma dojal. Pokojne mohol byt nervózny
zo všetkých tých ľudí, čo ho „otravova-
li“. No nebol. Pri vystupovaní som mu
šla povedať, že je veľmi milý a že ma
dojal. Aj keď som dlho váhala, či to uro-
biť, jeho úprimný úsmev ako odpoveď
ma utvrdil v tom, že som sa rozhodla
správne.
Nie sme príliš zvyknutí vyjadrovať svoje
emócie, ale možno je to chyba..

Michaela Víchová, Bratislava

Mottolino - slušná kuchyňa a dobré ceny
V parteri jednej z novostavieb na Mie-
rovej ulici sme objavili reštauráciu
MOTTOLINO. Vzhľadom na jej u-
miestnenie by sme ju mohli označiť prí-
vlastkom sídlisková. Naša skúsenosť
nám však potvrdila, že by sa pokojne
uživila aj v lukratívnejšej časti mesta.
Názov reštaurácie Mottolino súvisí zrej-
me s rovnomenným alpským lyžiarskym
strediskom na severe talianskej Lombar-
die v tesnom susedstve rakúskych hraníc.
Tomu by zodpovedal aj interiér, ktorý by
ste viac ako v bytovke z deväťdesiatych
rokov hľadali v horskej chate na svahu
zjazdovky. Aj keď v našich nížinných kra-
joch je takýto typ zariadenia skôr výnim-
kou, o to viac mu to pridáva na osobitosti.
S citom zariadený interiér skutočne pripo-
mína vysokohorskú chatu. Ak náhodou za
veľkými oknami padajú snehové vločky a
odmyslíte si autá preháňajúce sa po chod-
níku pred reštauráciou (to však v Bratisla-
ve nie je nič neobvyklé), idyla horského
strediska je takmer dokonalá.
Zariadeniu reštaurácie dominuje masívne
drevo. Z neho sú vyrobené mohutné stoly,
lavice a stoličky, barový pult, stĺpy s
vešiakmi na kabáty, ale aj strop v celej reš-
taurácii. Tá je rozdelená na niekoľko
miestností, jedna z nich je fajčiarska a je
umiestnená tak, aby cigaretový dym faj-
čiarov neobťažoval ostatných hostí. Hneď
napravo za vstupnými dverami je kuchy-
ňa s akýmsi výdajným okienkom, cez
ktoré môžete sledovať kuchárov, ako pri-
pravujú objednané pokrmy. Atmosféru
horskej chaty dotvára aj kozub v najväčšej
miestnosti. Jediným rušiacim prvkom sú
obrazy na medovo-horčicových stenách

zobrazujúce ženské akty, ktoré by sa hodi-
li do podniku iného zamerania, naopak v
tomto prostredí by sme očakávali skôr
zasnežené krajinky.
Dosť už opisovania interiéru, pozrime sa,
čo sa skrýva pod pokrievkou. A to doslo-
va. Tunajšia kuchyňa má v ponuke rôzne
jedlá z hovädzieho, bravčového, kuracie-
ho mäsa, ryby (výlučne lososa), šaláty,
cestoviny, ale predovšetkým pizzu. Podľa
toho, aký priestor jej venujú na jedálnom
lístku, je ľahké usúdiť, že bude výkladnou
skriňou Mottolina. Ale nielen to. Je to roz-
hodne najväčšia pizza, ktorú v Bratislave
dostanete. V priemere je taká veľká, že jej
okraj pretŕča z aj tak obrovských tanierov.
Skôr ako sme ochutnali dva takéto mega-
kusy, začali sme predjedlom a polievkami.
Dali sme si Nakladanú pikantnú gorgon-
zolu (139 Sk), dva plátky talianskeho zre-
júceho syra potretého podrvenou feferón-
kou a trochou zeleného pesta. Z polievok
sme si vybrali Paradajkovú so syrom (39
Sk) a Cesnakovú krémovú (39 Sk). Obe
boli chutné, ani jedna z nich však nebola
výnimočná, no s prihliadnutím na pomer
ceny a kvality si trúfneme povedať, že za
takú cenu by ste asi málokde dostali lep-
šie. Pri už spomínaných pizzách to platí
dvojnásobne. To, čo za svoje peniaze
dostanete, je v ich prípade nielenže vyslo-
vene lacné, ale predovšetkým chutné.
Platí to predovšetkým o pizzi Mottolino
(199 Sk) s kusmi roast beefu a rukolou. Za
jej tenké cesto by sa nemusel hanbiť ani
taliansky majster. Trošku z iného súdka

bola, medzi hosťami vraj jedna z najobľú-
benejších, pizza Bombardino (169 Sk). Jej
ingrediencie - slanina, klobása, šunka,
horčica, cibuľa, kukurica - dajú človeku
zabrať. Ak ju dokážete zjesť celú, pozor,
aby ste nedostali v Mottoline motolicu.
My sme to pred koncom vzdali.
No vychutnali sme si jeden z ponúkaných
Roast beefov v kombinácii so slivkovou
omáčkou (199 Sk) a Opekanými zemiak-
mi (40 Sk) a Grilovaného lososa na víno-
vo-cesnakovej omáčke (279 Sk) s Cesna-
kovými pizzovými tyčinkami (39 Sk).
Omáčka k lososovi sa nám zdala príliš
fádna a jednoduchá, len biele víno a plát-
ky cesnaku bez akéhokoľvek dochutenia.
Naopak slivková omáčka bola výborná, aj
keď plátky studeného roast beefu prezra-
dili, že bol pripravený oveľa skôr.
Pochopili sme, že pri rýchlosti, s akou
obsluha servíruje objednané jedlá, to inak
ani nie je možné. Škoda, my by sme si
možno počkali o pár minút dlhšie. Boli by
sme vďační aj za aspoň malý časový
odstup medzi jednotlivými chodmi. Keď-
že ten nám nedopriali, naše stolovanie
netrvalo ani hodinu. A to vrátane dezertu
Tiramisu (89 Sk) a Horúcej lásky (79 Sk),
horúcim malinám so zmrzlinou.
V žiadnom prípade sme neodchádzali
sklamaní, práve naopak. O tom, že Motto-
lino sa na nič nehrá a boduje predovšet-
kým slušnou kuchyňou za mimoriadne
priaznivé ceny.
Naše hodnotenie: ����

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

Splátkový kalendár je lepší ako exekútor
Podľa reakcií našich čitateľov viem, či
som „trafila“ problém, ktorý ich trápi.
Netušila som, nakoľko ich trápia pôžič-
ky, preto sa k tejto téme znovu vrátim.
Faktom je, že lákavé reklamy, ktoré ponú-
kajú finančné pôžičky za naprosto bez-
konkurenčných podmienok nás oblbujú
od rána do večera. Podľa údajov štatistík
je nemálo domácností, ktoré tejto ponuke
neodolajú. Veď prečo si nedopriať, po
čom srdce túži, už dnes, ale čakať dlhší
čas, kým sa potrebné financie našetria?
Žiť na dlh je „in“, veď celý moderný svet
je zadlžený, tak čo!
Ale pozor! V civilizovanom svete je
naozaj bežné sa zadlžiť za účelom zaiste-
nia vzdelania. Získané odborné znalosti a
titul umožňujúci vstup do určitých profe-
sií takýto dlh rýchlo pomôžu zaplatiť.
Zadlžiť sa za účelom investície je tiež
zmysluplné a rozumné, pretože zisk pre-
výši výrazne výšku dlhu. Inak je to u takz-
vaných spotrebiteľských úverov, ktoré si
ľudia berú na nákup nových televízorov
(plazmových), chladničiek, bazénov,
alebo nákladných darov pre svojich naj-
bližších. Čiže ide o nákupy tovarov, ktoré

nevytvárajú žiaden zisk a slúžia iba na
uspokojenie potrieb rodiny, či priateľov.
Takýto prístup k financiám je z hľadiska
ekonomického rastu spoločnosti prospeš-
ný, a preto aj propagovaný – ale z hľadis-
ka dlžníka ide o veľmi riskantné chovanie.
Je veľmi nebezpečné žiť v presvedčení, že
si môžeme dopriať aj to, na čo vlastne na
základe svojich príjmov nemáme. Je preto
nezodpovedné ísť pri vybavovaní pôži-
čiek tzv. na doraz. Banka vytvorí odhad
schopností klienta splácať úver na základe
aktuálnych (často nadhodnotených) prí-
jmov a momentálneho zdravotného stavu.
Stačí však, aby prišlo k strate lukratívneho
zárobku, zdravia alebo inej nákladnej uda-
losti a dlžník sa zrazu stáva neschopným
splácať dlhy.
Čo v takomto prípade robiť? Určite nezau-
jať pozíciu „mŕtveho“ chrobáka a prestať
platiť. S každou serióznou finančnou spo-
ločnosťou sa dá v núdzových prípadoch
dohodnúť splátkový kalendár, t.j. zníženie
mesačných platieb. Spravidla je po určitý

čas možné splácať iba úroky - bez súčas-
ného splácania istiny. Je pravda, že s pre-
dĺžením času splácania sa pôžička predra-
ží – ale stále je to lepšie, ako riskovať
návštevu exekútora. Málokto vie, že prá-
vomoci exekútora zo zákona sú veľké.
Nepomôže zatĺkanie – exekútorovi musia
poskytnúť informácie napr. finančné
úrady, polícia, pošta, poisťovňa, splátkové
firmy, penzijné fondy a pod. Exekútor sa
dozvie, aké nehnuteľnosti či motorové
vozidlá dlžník vlastní, aké má číslo banko-
vého účtu, koľko má našporené a aká je
jeho mesačná mzda. Môže aj v neprítom-
nosti dlžníka vstúpiť za prítomnosti poli-
cajta do bytu a tam vykonať súpis majetku.
Skrátka exekútor je verejným činiteľom s
veľkými právomocami. Takže sa márne
budete odvolávať na zákon o ochrane práv
občanov. Jediná rada je tá, aby ste si dobre
zvážili predovšetkým to, či vec, na ktorú si
idete požičať, naozaj potrebujete. A nene-
chajte sa zaslepiť iba výškou úrokov: v
každom prípade žiadajte o údaj RPMN
(ročná percentuálna miera nákladov),
ktorý zahŕňa aj poplatky spojené s úverom.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Spotreba paliva v kombinovanom cykle: Fiesta: 4,5 – 5,9 l/100 km, emisie CO2: 116 – 140 g/km, Fusion: 4,6 – 6,5 l/100 km, emisie CO2: 122 – 154 g/km.

Najlepšia výbava – aj na zimu!

Limitovaná edícia! (do vyčerpania zásob)

FordFiesta Family X v 5-dverovej verzii už za 299 000 Sk
ABS | 2 airbagy | posilňovač riadenia | tónované sklá | palubný počítač
elektricky ovládané predné okná centrálne zamykanie dverí s diaľkovým ovládaním
284-litrový batožinový priestor | metalický lak bez príplatku

FordFusion Flair X – kompaktné mini SUV už za 399 000 Sk
ABS | 2 airbagy | posilňovač riadenia | klimatizácia | tónované sklá | palubný počítač
rádio s CD prehrávačom | centrálne zamykanie dverí s diaľkovým ovládaním
predné hmlovky | elektricky ovládané predné okná a vyhrievané spätné zrkadlá
15“ zliatinové disky kolies | 337-litrový batožinový priestor | metalický lak v cene

Výnimočná lízingová ponuka, pri ktorej až 6 mesiacov 
neplatíte, a pritom nepreplatíte! U vášho predajcu Ford.

Feel the differenceFordCentrum Zlaté piesky
Summit Motors Bratislava, spol. s r. o.
Tuhovská 9, 831 07 Bratislava
tel.: 02/ 33 52 62 55 | fax: 02/ 33 52 62 75
e-mail: ford.ba@summit.sk | fordcentrum.ford.sk

ZADARMO!

KOLESÁ SO ZIMNÝMI 

PNEUMATIKAMI

ilustračné foto

      

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610 173
Fax: 02/4591 4046

Zasekol sa vám trezor?
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Rozširovanie

diaľnice možno

už o dva roky
BRATISLAVA
S rozširovaním diaľnice D1 v oboch
smeroch o jeden jazdný pruh na úseku
Bratislava - Senec sa v štúdii rekon-
štrukcie ráta v rokoch 2009 až 2011.
Šesťpruhový nový úsek má zmierniť
kritický stav na diaľnici.
Ďalšou výhodou nového úseku bude
nahradenie pôvodného, asfaltovo-betóno-
vého povrchu novou, cementobetónovou
vozovkou. Dvojvrstvový cementobetó-
nový kryt cesty je vhodnejší pri komuni-
káciách s veľkou intenzitou dopravy. Pri-
budne aj moderný informačný systém
diaľnice a mimoúrovňové križovatky Tri-
blavina a Voderady. Zámer ráta s rozdele-
ním výstavby na niekoľko etáp. Podrob-
nosti budú však známe až po finančnej
analýze projektu. 
Vzhľad nového úseku diaľnice zmení aj
výmena oceľových zvodidiel v strednom
deliacom páse, ktoré nahradia v celej
dĺžke bezpečnejšie betónové.  Zo stredu
diaľnice má zmiznúť aj zeleň, ktorej
údržba je v súčasnosti riziková tak pre
pracovníkov údržby, ako aj pre samot-
ných účastníkov premávky na diaľnici.
Ráta sa so vznikom dvoch nových proti-
hlukových stien. Jedna má byť dlhá 350
metrov a vysoká 4,5 metra, dĺžka druhej
bude 1500 metrov a výška 4 metre. 
Štúdia Dopravoprojektu, a.s., okrem toho
ráta aj s vybudovaním štandardného diaľ-
ničného oplotenia. Aj na základe tragic-
kých dopravných nehôd sa ukázalo, že na
tomto úseku diaľnice, vrátane križova-
tiek, je oplotenie nevyhnutné. Staré bolo
zlikvidované kvôli opotrebovaniu a
poškodeniu. 
K rekonštrukcii osvetlenia diaľnice má
prísť len na úseku v križovatke „Vajnory“
a ráta sa aj s pravdepodobným osvetlením
nových vetiev tejto križovatky. Dostavba
križovatky „Vajnory“ bude potrebná
kvôli prepojeniu dočasne utlmeného
areálu Strediska správy a údržby diaľnic s
diaľnicou D1 vo všetkých smeroch. Sprá-
va sa obnovuje po sprevádzkovaní úseku
D1 Mierová - Senecká. 
Kapacita diaľnice na úseku Bratislava -
Senec sa po 32 rokoch od jej uvedenia do
prevádzky naplnila. Dopravoprojekt v
štúdii uvádza, že prestavba úseku na šesť-
pruhový sa javí z časového hľadiska ako
nevyhnutná. Očakáva sa totiž rýchle
kapacitné naplnenie diaľnice na celom
úseku z hlavného mesta po Trnavu.
Orientačné náklady na nový úsek sú tak-
mer 2,8 miliardy korún. (rob) 

Pre parčík na Belopotockého sa opäť

dostali do sporu aktivisti a samospráva

Staré Mesto odmieta obvinenia zo snahy

potichu likvidovať zeleň na svojom území

STARÉ MESTO
Parčík na Belopotockého ulici sa opäť
stal predmetom mediálnej prestrelky -
Občianska iniciatíva za zachovanie
životného prostredia v Starom Meste
obvinila samosprávu, že podporuje
jeho likvidáciu.
Pripomeňme, že na pozemku na Belopo-
tockého ulici, ktorý slúži ako parčík, chce
jeho vlastník, spoločnosť ZIPP Bratisla-
va, postaviť polyfunkčný objekt Apart-
mán Park. V starom územnom pláne bolo
toto územie určené na občiansku vybave-
nosť, nový územný plán, platný od prvé-
ho septembra tohto roka, ho definuje ako
verejnú zeleň. Staromestský stavebný
úrad už vydal územné rozhodnutie, ktoré
zrušil Krajský súd v Bratislave. Vo veci sa
začalo nové konanie a staromestský sta-
vebný úrad ešte pred nadobudnutím účin-
nosti nového územného plánu opätovne
vydal územné rozhodnutie.

Aktivisti občianskeho združenia Ob-
čianska iniciatíva za zachovanie životné-
ho prostredia v Starom Meste Soňa Pár-
nická a Koloman Prónay obvinili mest-
skú časť Bratislava - Staré Mesto z tiché-
ho odobrovania likvidácie parku na Belo-
potockého ulici. Upozornili, že medzi
návrhmi na zmeny a doplnky k územné-
mu plánu hlavného mesta na mestskú
časť Bratislava - Staré Mesto, je ako
návrh číslo 19 uvedený návrh zmeny
funkcie parcely parku na Belopotockého
ulici zo zelene na občiansku vybavenosť.
„Problém je v tom, že o týchto konkrét-
nych návrhoch zásadných zmien, na roz-
diel od ostatných mestských častí, vedeli
iba pracovníci odboru územného pláno-
vania mestskej časti a starosta Petrek,“
konštatovali. Tak sa stalo, že poslanci
nemali možnosť do podkladov ani
nahliadnuť, napriek tomu, že o to žiadali.
Mestská časť Staré Mesto celý materiál

predložila do komisie výstavby až 23
októbra 2007.
S. Párnická a K. Prónay vyjadrili názor,
že zrejme návrh na zmenu územného
plánu k parčíku na Belopotockého bol
jedným z dôvodov, prečo sa poslanci
nemohli oboznámiť s návrhmi staromest-
skej samosprávy ešte pred ich odoslaním
na magistrát.
Konanie vedenia mestskej časti označili
S. Párnická a K. Prónayv tomto prípade
za netransparentné. „Napriek tomu, že
investor nemá záväzné stanovisko hlav-
ného mesta k výstavbe (stratilo platnosť
31. 5. 2007), mestská časť naďalej pokra-
čuje v územnom konaní k umiestneniu
stavby.  Napriek tomu, že hlavné mesto
svoje stanovisko vyjadrilo novým územ-
ným plánom - park Belopotockého je
deklarovaný ako zeleň, mestská časť
navrhuje jeho zmenu na stavebný poze-
mok!“ (juh)

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto odmieta
názor, že „potichu, zmenami v novom
územnom pláne odobruje likvidáciu
parku na Belopotockého ulici“.
Ako sa ďalej uvádza v stanovisku staro-
mestského miestneho úradu, Občianska
iniciatíva za zachovanie životného pro-
stredia v Starom Meste (ďalej „občian-
ska iniciatíva“) toto svoje vyjadrenie
zrejme opiera o podnety na doplnky a
zmeny nového územného plánu platného
od 1. 9. 2007, ktoré nielen Staré Mesto,
ale všetky bratislavské mestské časti do
konca septembra postúpili hlavnému
mestu. 
V doplnku Starého Mesta č. 19 je presne
špecifikované, že ide o „opravu v zmys-
le prijatého uznesenia mestského zastu-
piteľstva č. 123/2007“. Týmto uznese-
ním bol 31. 5. 2007 schválený nový
územný plán hlavného mesta, ktorý
nadobudol platnosť 1. 9. 2007. V bode B,
odsek l tohto uznesenia poslanci premiet-
li právoplatné územné rozhodnutie č.
SU-2005, 2006/33482/50197/UR-GA,
ktoré 2. augusta 2006 vydal Stavebný
úrad Staré Mesto. Toto územné rozhod-
nutie sa týka polyfunkčného objektu s
názvom Apartmán Park na Lehockého
ul. (resp. parčíka Belopotockého). „Prí-
zvukujeme, že v tom čase bol „parčík“ v

územnom pláne charakterizovaný ako
občianska vybavenosť“ uvádza sa v sta-
novisku. „Stavebný úrad preto jednodu-
cho musel akceptovať tento stav a žiada-
teľovi vydať územné rozhodnutie o
umiestnení stavby.“
Je pravda, že toto územné rozhodnutie
Krajský súd v Bratislave 28. 5. 2007 zru-
šil. Stalo sa tak však iba preto, lebo súd
nemal k dispozícii materiály. Po zrušení
územného rozhodnutia bolo následne
vrátené na mestskú časť s tým, aby sa
uskutočnilo nové územné konanie. To
bolo dňa 17. 7. 2007 zavŕšené vydaním
nového právoplatného územného roz-
hodnutia, ktoré takisto vychádzalo z prá-
voplatného územného plánu. 
Občianska iniciatíva namieta, že mestská
časť pokračovala v územnom konaní aj
po tom, čo záväzné stanovisko hlavného
mesta k výstavbe na Lehockého ul. stra-
tilo platnosť (ku dňu schválenia nového
územného plánu, t. j. k 31. 5. 2007).
Mestská časť sa v súvislosti s novým
územným konaním v tejto záležitosti
obrátila na Krajský stavebný úrad Brati-
slava. Podľa jeho usmernenia „nie je v
danom prípade potrebné, aby navrhova-
teľ (investor) predložil aktualizáciu
záväzného  stanoviska hlavného mesta.“
Mestská časť Staré Mesto vo vyjadrení
odmieta tvrdenie občianskej iniciatívy,

že v navrhovaných podnetoch na zmeny
a doplnky k územnému plánu žiadala
magistrát v doplnku č. 19 o „zmenu
funkcie parcely parku na Belopotockého
zo zelene na občiansku vybavenosť“.
Mestská časť týmto doplnkom iba pripo-
mína existenciu spomenutého platného
uznesenia mestského zastupiteľstva č.
123/2007, bod. B, odst. 1 a v jeho duchu
navrhuje OPRAVIŤ nový územný plán
platný od 1. 9. 2007. „Tvrdenie iniciatí-
vy, že Staré Mesto navrhuje zrušiť zeleň
na Belopotockého ulici, je hrubým zavá-
dzaním verejnosti,“ uvádza sa v stanovis-
ku mestskej časti. Mestská časť Staré
Mesto podľa neho svojimi podnetmi
odoslanými na magistrát (do konca sep-
tembra 2007) opätovne upozorňovala
napríklad na rozpor nového územného
plánu s platnou legislatívou. 
„Mestské zastupiteľstvo si pri schvaľo-
vaní územného plánu bolo vedomé, že
nie je bezchybný. Preto následne aj naša
mestská časť  upozornila na chyby.
Dostali sme prísľub, že nedostatky budú
do konca roka odstránené a nový územ-
ný plán uvedený do súladu s platnou legi-
slatívou,“ spresnil starosta Andrej Petrek. 
Ako ďalej uviedol, keďže nešlo o zmeny
v územnom pláne, nepovažoval za
potrebné, aby sa podnetmi zaoberali
komisie miestneho zastupiteľstva. (juh)

LANDER - LA OCA - Milton Lloyd 
Pre každého zákazníka nákup so zľavou!

Pri akomkoľvek nákupe zľava min. 10%
Príďte si nakúpiť osvedčené výrobky so zľavou 10% - 30%

a získajte zľavovú kartičku! 

Codi Energic - Artigel - Polar Ice - Bondage

Alizee Centrum

Radlinského 27, Bratislava

Tel.: 5273 3437

PREDAJ: 
1-izb., OV, Obchodná, 5/6p., 45m2, vl. kúrenie 3,25 mil. Sk
2-izb., OV, Čiernovodská, 54m2, 3/3p. 2,75 mil. Sk
2-izb., OV, Vajnorská, ICT, 2/5p., 92+9m2 zimná záhrada 7,5 mil. Sk
2-izb., OV, Konventná, 80m2, 3/5p., vl. kúrenie, krb 5,8 mil. Sk
2-izb., OV, K. Adlera, 3/12p., 55m2, č. zrek., zateplený 2,95 mil. Sk
3-izb., OV, Medená, 3p., 116m2, zrek., 2x kúpeľňa 9,5 mil. Sk
3-podl. byt Páričkova, nová nadstavba, 150m2+terasy,holobyt info v RK
3-izb., OV, Vígľašská, 4/12p., 68m2, zrek., kúpou voľný, aj HÚ 3,4 mil. Sk
3-izb., OV, Modra,, 2/2p., 96+50 podkrov., log., piv., pôv. 3,6 mil. Sk
4-izb., OV, Štefanovičova, 140m2, terasa, vl. kúrenie 14,5 mil. Sk
4-izb., OV, Tranovského, zrek., 2/5p., 72m2, tiché prostr. 3,73 mil. Sk
RD Bernolákovo, 3i, 14á pozemok 4,9 mil. Sk
RD - Bystrická - DNV, novost., ÚP - 350m2, 550m2 poz., VIS info v RK
RD - Harmonia, 2-podl., č.podpiv., 5i, krb, bazén, 22á poz. 22,5 mil. Sk
RD - Limbach, 2-gen., 2 x 4i byt, 6á poz., zrek., 2-gar. 12,5 mil. Sk
garáž - OV, F. Kostku, Dlhé Diely, 21 m2, elektor., uzatv. 295 tis. Sk
SP - Hviezdoslavov, na výstavbu 21 RD, IS pri pozemku 1 050,- Sk/m2

NP Haanova, OV, 92m2, zrek., okamžite voľný 3 mil. Sk
PRENÁJOM: 
3-izb., Uhrova, 75m2, nez., novost., gar. státie 25 000,- Sk/m2

Najviac si ceníme Vašu dôveru!

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

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

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti 

Cesta I/61 Bratislava - Senec, 
ktorej navrhovateľom je Slovenská správa ciest

Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť,
robiť si z neho výpisy, odpisy alebo zhotoviť kópie od
8. 11.  do 7. 12. 2007 v priestoroch Služieb obča-
nom/FRONT OFFICE na prízemí budovy Magistrá-
tu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1.

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti 
Polyfunkčný objekt Nová Cvernovka -

Century Residence, Bratislava,
ktorej navrhovateľom je IMMOEAST Slovakia, s.r.o.

Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť alebo
zhotoviť kópie od 8. 11. do 7. 12. 2007 v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE na prízemí
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. l. 

PRIJME
DO PRACOVNÉHO POMERU

samostatného
odborného referenta 

so zameraním na koordináciu digitálne spra-
covávaných územnoplánovacích dokumen-
tov a správu modulu „územný rozvoj pre
spracovanie geoinformačných systémov“ do
oddelenia územného plánovania a rozvoja
mesta - referát územného plánovania.
POŽIADAVKY NA VZDELANIE A ZNALOSTI:
� vysokoškolské vzdelanie II. stupňa � ovládanie práce
s geografickými informačnými systémami a aplikáciami
ESRI (Arc View, ArcGIS 9.1, 9.2), Intergraph a pod. �
skúsenosti s tvorbou databáz � ovládanie základov
priestorového plánovania a územného plánovania.
VÍTANÉ ODBORNÉ ZNALOSTI:
� skúsenosti v urbanistickej praxi � dobrá orientácie v
problematike týkajúcej sa hlavného mesta z hľadiska
obsadzovanej pozície � cudzie jazyky (anglický, nemecký)

technika požiarnej ochrany 
a bezpečnosti práce 

(bezpečnostno-technická služba)
POŽIADAVKY NA VZDELANIE A ZNALOSTI:
� úplné stredné vzdelanie � platné osvedčenie o odbor-
nej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej
ochrany � platné (aktualizované) osvedčenie o absolvo-
vaní kurzu odborných pracovníkov bezpečnosti práce �
dobré znalosti Microsoft Word, Microsoft Excel. 

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu s profesným
životopisom a kontaktom zašlite na adresu:
Magistrát hl. m. SR Bratislavy
referát personálny a mzdový
Primaciálne nám. č. 1, P. O. BOX 192
814 99 Bratislava 1

Navrhovateľ GL1 s.r.o., Dunajská 15, 811 08
Bratislava predložil zámer 

Green Tower, Bajkalská ulica
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 14. 11.
do 4. 12. 2007 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Obvodné-
mu úradu životného prostredia v Bratislave, Karlo-
veská 2, 842 33 Bratislava 4 do 4. 12. 2007.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
15342/1 a 15342/5 v lokalite na Bajkalskej ulici, k. ú.
Nivy a MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod Bratisla-
va II.
Lokalita je ohraničená z južnej strany komunikáciou
Mlynské nivy, zo západnej strany komunikáciou Bajkals-
ká ulica, zo severnej strany areálom autoservisu a
východná časť dotknutého územia susedí so skladovo -
predajnými priestormi firmy SIAD - technické plyny.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba a prevádzka
administratívneho objektu a súvisiacich parkovacích
stojísk. Jedná sa o objekt s tromi podzemnými (PP) a
dvadsiatimi nadzemnými podlažiami (NP). Hlavnou
funkciou 1.PP a prvých 5.NP má byť parkovanie. 2.PP
a 3.PP majú slúžiť ako skladové priestory, kde má byť
umiestnený archív písomností. 1.NP má byť doplnené o
funkciu občianskej vybavenosti. Od 6.NP po 19.NP má
byť umiestnená administratíva. 20.NP predstavuje spo-
ločenské a ostatné priestory. Dopravne má byť areál
napojený na komunikáciu Mlynské nivy. Parkovacia
garáž má byť na úrovni šiestich podlaží s celkovou
kapacitou 299 parkovacích stojísk a povrchové parko-
visko s počtom parkovacích stojísk 38 vo variante č. 1
a 26 vo variante č. 2.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 08/2008
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 12/2009
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Okolo bývalých

nemocníc

zostali otázniky
STARÉ MESTO
Hoci fakultná nemocnica už pozná
záujemcov o kúpu dvoch bývalých
nemocníc z jej správy, do definitívneho
rozhodnutia o ich budúcnosti je zrejme
ďaleko.
Čaká sa totiž najprv na vyjadrenie minis-
terstva financií, ktoré musí materiály pre-
študovať a rozhodnúť a potom požiadať
vládu o vyjadrenie k transakcii. Ide o
bývalú Gynekologickú kliniku na Zocho-
vej ulici a Nemocnicu s poliklinikou na
Bezručovej ulici.
Menej nejasností je v prípade dvojitej
budovy na Bezručovej ulici číslo 3 a 5.
Jednak tu chce mať samospráva Starého
Mesta zdravotnícke zariadenie, jednak
takýto účel využitia objektu prisudzuje
platný územný plán zóny. Staré Mesto si
predstavuje, že v jednej z dvoch dobre
oddeliteľných budov by bolo zdravotníc-
ke zariadenie a v druhej penzión pre star-
ších, zariadenie komplexnej geriatrickej
starostlivosti. Magistrát sa nazdáva, že na
zdravotnícke ciele by mestskej časti stači-
la aj jedna z budov. Tá však argumentuje
aj tým, že ako jediná má len jednu polikli-
niku pre svojich občanov.
Potvrdila nám to aj hovorkyňa fakultnej
nemocnice Rúth Geržová: „Rozhodnutie
o prebytočnosti oboch objektov pochádza
ešte z dôb predchádzajúcej vlády, ktorá
nakoniec v roku 2006 jednorazovo zasta-
vila všetky privatizácie a pohyb s majet-
kom štátu. Požiadali sme súčasnú vládu o
uvoľnenie blokovania, nie naraz, ale
postupne. Pokiaľ viem, mestská časť
naozaj má záujem na zachovaní zdravot-
níckeho charakteru objektu na Bezručo-
vej, ale to sa nás už netýka.“
Uvádza, že v tomto roku po uvoľnení a
zhotovení súdneho odhadu hodnoty budov
zaslala fakultná nemocnica ponuky štát-
nym príspevkovým a rozpočtovým organi-
záciám. Vážny záujem prejavil len rezort
spravodlivosti, ten však chcel Bezručovu
bezplatným prevodom. Fakultná ne-
mocnica sa nemôže vzdať odhadnutej
sumy 318,3 milióna. Iný verejný záujemca
sa nenašiel, ponuku na odkúpenie objektov
odmietlo aj ministerstvo kultúry. Na oso-
bitnú ponuku zverejnenú v tlači zarea-
govalo dvanásť záujemcov, cenové ponu-
ky v lehote predložili len dvaja. Najvyššiu
ponúkla spoločnosť Trajekt, blízka spo-
ločnosti Penta Investments, ktorá objekty
zapísané v ústrednom zozname pamiatok
aj získala. V tomto roku sa však evidentne
na Bezručovej nič nezmení. (gub)

Odyseus zápasí

s ľudskými

príšernosťami
PETRŽALKA
Asi ťažko by sa našlo priliehavejšie
pomenovanie než Odyseus pre
občianske združenie zachraňujúce
ľudí, na ktorých sa často zabúda. Je to
totiž cesta dlhá a strastiplná.
Napriek tomu občianske združenie Ody-
seus už desať rokov pôsobí priamo na
ulici v skupinách, ktoré vo vlastných
materiáloch charakterizuje ako ľudí uží-
vajúcich drogy, ľudí pracujúcich v sex-
biznise, deti a mladých ľudí z ohroze-
ných a marginalizovaných komunít. A je
známe nielen medzi nimi, ale aj vo svete.
Najmä deti a mladí ľudia sú klientmi
združenia, pre nich napriek nedostatku
financií pripravujú programy, kde nielen
nadobúdajú nové zručnosti, ale najmä
získavajú sebadôveru a v nej pramení
sila, ktorá nejedného zachránila pred
skĺznutím.
„My vieme, koľko životov sa zachráni,
keď sa venujeme týmto ľuďom, keď
vymieňame ihly, keď pomáhame obe-
tiam sexbiznisu,“ hovorí Katarína Jirešo-
vá, riaditeľka združenia k vysvetleniu,
prečo výročnú konferenciu Odysea
nazvali Keď pragmatizmus pôsobí kon-
troverzne. „Keď zdvihneme rúško nad
ich svetom, jedni sú zhrození a iní pro-
blém bagatelizujú. Nám vždy ide o
záchranu ľudí, aj tých, čo pravdu nechcú
počuť. My to berieme pragmaticky,
vieme, že ten problém tu je, a vieme, že
ho treba riešiť, aj vieme ako a aj sa to usi-
lujeme robiť. Len reakcia verejnosti je z
pohodlnosti opačná, než by mala byť. A
v tom je to kontroverzné.“
Azda najväčším úspechom občianskeho
združenia Odyseus je, že nestačí, že sa
stále viac podobá svojmu historickému
menovcovi, pred ktorého zlý osud prisú-
val stále nové problémy. Ani oni nesta-
čia, je obrovský dopyt po ich službách.
Deti stále chodia na ich akcie, hoci
mnohí na začiatku vraveli, že to bude len
chvíľkové. Odyseus dáva svoju silu
ľuďom, ktorí si sami neveria: „Veľmi to
bolí, keď vám taký človek z ulice povie,
povie tým svojím slovníkom, a vy čo sa
so mnou, takou ničotou trápite, načo strá-
cate čas?“ 
Ľudia z Odysea vedia, prečo to robia. Aj
jediný úspech by bol dosť a ani nekoneč-
ný rad recidív ich neodradí. Rovnako ako
ich neodradí nepravidelný a slabý prísun
financií. Pretože majú pre budúcu cestu
nádej: „Chceli by sme, aby sa v ďalšom
desaťročí ľudia, pre ktorých to robíme,
ujali rozhodovania o sebe. A niektorí to
už robia. To je svetielko tam vpredu,“
končí K. Jirešová. Gustav Bartovic 

Halu továrne Kablo vyhodili do vzduchu,

na jej mieste bude stáť komplex Twin City 
STARÉ MESTO
V nedeľu päť minút po jedenástej
predpoludním vyhodili do vzduchu
starú výrobnú halu v areáli bývalého
závodu Kablo neďaleko autobusovej
stanice Mlynské nivy.  
Pri asanácii továrenského objektu bolo
použitých 1167 rozbušiek a 76,32 kg
trhaviny Danubit. „Bola to trojpodlažná
budova s pôdorysom 95 x 21 metrov,“
povedal nám Juraj Opát, riaditeľ divízie
búracích a recyklačných prác spoločnos-
ti Špeciálne činnosti, s.r.o., ktorá odstrel
uskutočnila. „Šlo o železobetónový ske-
let s výplňovým tehlovým murivom. V
prvom rade sme odstránili nenosné tehlo-
vé priečky, následne sme navŕtali železo-
betónový skelet  a nosné tehlové steny.

Navŕtavali sme prízemie a stredné nosné
železobetónové stĺpy na prvom poschodí
a následne sme uskutočnili odstrel.“
Týždeň predtým spoločnosť Špeciálne
činnosti asanovala odstrelom 43-metro-
vý továrenský komín v areáli, ktorý bol v
kritickom stave. Minulý rok odstreľovali
bývalý továrenský areál Bratislavských
automobilových závodov na Prievozskej
ulici, šlo o odstrel veľkej výrobnej haly,
ktorý sa uskutočnil na dvakrát.  
Budova v bývalom areáli Kablo ustúpila
výstavbe rozsiahleho polyfunkčného
komplexu Twin City, ktorý v okolí Mlyn-
ských nív pripravuje spoločnosť HB
Reavis Group. Projekt Twin City zahŕňa
aj výstavbu novej autobusovej stanice, v
jeho rámci má na území po oboch stra-

nách ulice Mlynské nivy pribudnúť
množstvo bytov, administratívne priesto-
ry, hotel i nákupná galéria. Mamutí kom-
plex ponúkne aj nové možnosti na kultú-
ru, zábavu a relax. Ráta sa aj s výstavbou
výškových budov.
Spoločnosť HB Reavis Group stavia aj
na území spomenutého bývalého areálu
Bratislavských automobilových závodov
na Prievozskej ulici. Bude sa tu rozpre-
stierať administratívne centrum Apollo
Business Center II., ktoré výrazne prispe-
je k premene kedysi prevažne priemysel-
nej zóny na území medzi Prievozskou,
Prístavnou, Košickou a Bajkalskou uli-
cou na štvrť administratívnych budov a
biznis centier. Juraj Handzo

FOTO - TASR 

Na Pražskej pribudol semafor pre chodcov
STARÉ MESTO
Priechod pre chodcov na štvorpruho-
vej Pražskej ulici nad Hlavnou stani-
cou bude onedlho o niečo bezpečnejší.
Mesto sem dalo nainštalovať svetelnú
signalizáciu, ktorá by mala začať fun-
govať v decembri tohto roka. 
Nebezpečný priechod využívajú najmä
ľudia cestujúci mestskou hromadnou
dopravou zo zastávky Pražská smerom
na Sokolskú ulicu. Nové semafory sú

určené výhradne pre chodcov a sú tlačid-
lové, na vyvolanie signálu prednosti pred
autami. Podľa informácií z magistrátu
bude obnovený a zvýraznený aj samotný
priechod pre chodcov, tzv. zebra. V
súčasnosti semafor bliká, aby si vodiči na
túto novinku zvykli. 
Obyvatelia z okolia už dlhodobo požado-
vali, aby bola zaistená vyššia bezpečnosť
pri prechádzaní po tejto mimoriadne
frekventovanej komunikácii. Po Pražskej

ulici najmä v smere od Kramárov jazdia
vodiči často nebezpečnou rýchlosťou.
Prejsť cez túto širokú komunikáciu spô-
sobovalo problémy nielen starším
ľuďom.
Vyriešenie bezpečnosti priechodu stálo
najmä kvôli projektu rekonštrukcie Pred-
staničného námestia, ktorý rátal s pre-
mostením kritického úseku. Vzhľadom
na to, že s projektom sa roky nič nedeje,
dalo mesto osadiť nový semafor. (rob) 

Zelená má svietiť šesť až osem sekúnd
STARÉ MESTO
Na problémy s priechodom pre chod-
cov na Mýtnej ulici nás upozornili
nedávno naši čitatelia Ivan a Zuzana
Schererovci. Za najväčší problém
považujú to, že zelená pre chodcov
svieti len niekoľko sekúnd. 
Cez priechod pre chodcov, neďaleko
polikliniky na Mýtnej ulici, prejde podľa
nich denne veľké množstvo ľudí -
pacienti z nemocnice, nevládni starí
ľudia a rodičia so školopovinnými
deťmi. Priechod vedie na stranu, kde je
Základná škola na Vazovovej ulici a
gymnázium. Semafor pre chodcov má
tlačidlový ovládač a podľa našich čitate-
ľov je naprogramovaný, no nie vždy po
zatlačení zasvieti zelená pre chodcov.
„Zdravý človek s rezkým krokom ešte
ani neprejde cez cestu a už naskočí čer-
vená. Ľudia náhliaci sa do škôl a do poli-
kliniky potom prebehujú cez cestu, ktorá
je dosť frekventovaná a pokiaľ nie je
zápcha, autá sa zvyknú po nej rozbehnúť,
aby chytili nasledujúcu zelenú pri ďal-

šom semafore pri električkovej trati,“
píšu I. a Z. Schererovci.
Podľa informácií z magistrátu, zelená
doba nie je určená na prechod celej
dĺžky priechodu, ale iba na vstup do
vozovky. Chodec vstupujúci do vozov-
ky na poslednú sekundu zelenej prechá-
dza na druhú stranu priechodu už počas
svietenia červenej, ale má zaistené bez-
pečné dochodenie na druhú stranu.
Vozidlá v priečnom smere dostanú zele-
nú až po uplynutí bezpečnostného
medzičasu. 
Konkrétne na Mýtnej ulici dostanú chod-
ci štyri sekundy po skončení zelenej pre
vozidlá svojich šesť sekúnd zelenej a
následne až 11 sekúnd (bezpečnostný
medzičas) po skončení zelenej pre chod-
cov dostanú zelenú opäť vozidlá. Tento
medzičas zodpovedá v danom prípade
rýchlosti chodca 0.8 m/sek, čo je rých-
losť výrazne nižšia, ako sa v praxi prie-
merne vyskytuje. Dôvodom na taký dlhý
medzičas je práve existencia blízkeho
zdravotníckeho zariadenia. Minimálna

doba zelenej pre chodcov je podľa normy
päť sekúnd a musí to byť dodržané vždy
a všade. V meste je nastavenie zelenej
pre chodcov šesť až osem sekúnd a dĺžka
zelenej nemá nič spoločné s dĺžkou
priechodu.
V Bratislave sa používajú tlačidlá pre
chodcov viacerých výrobcov, v posled-
nom období sú na križovatkách vibračné
tlačidlá umožňujúce nevidiacim bezpečné
prechádzanie bez rušenia okolia nadmer-
ným hlukom. Tlačidlami na dynamicky
riadených križovatkách si chodci zvolia
„svoju“ zelenú, pričom niektoré priecho-
dy dostanú zelenú aj bez stlačenia tlačidla,
ak nie sú kolízne s voľným smerom.
Na samostatne riadených priechodoch
pre chodcov je použitie tlačidla nevy-
hnutné, riadenie je nastavené tak, aby
vozidlá mali trvalú zelenú, až kým si
chodci nestlačia tlačidlo. V tomto prípa-
de môže chodec dostať zelenú po pár
sekundách, pokiaľ predtým mali vozidlá
minimálnu zelenú, ktorá sa nastavuje na
asi 30 až 40 a viac sekúnd. (rob) 

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
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Architektonická súťaž o nové bratislavské Podhradie III.
STARÉ MESTO
V prezentácii ocenených návrhov
medzinárodnej architektonickej súťa-
že o budúcu podobu Podhradia pokra-
čujeme dvoma návrhmi, ktoré riešili
mestský blok V5 a V7
Celkovo bolo vyhlásených päť súťaží na
architektonické riešenie piatich mest-
ských blokov. V tejto súťaži porota ude-
lila 1. a 3. cenu, 2. cena udelená nebola.
1. CENA
Prvú cenu získal súťažný návrh poľského
študenta architektúry Lukasza Gawlasa. 
V memorande o priebehu 2. kola poro-
ta hodnotila projekt takto:
Porota odporučila tento návrh v 1. kole
pre jeho jasnú a jednoznačnú filozofiu

riešenia, ktorá plnohodnotne rešpektuje
zámery územného plánu lokality. Návrh
logicky reaguje na požiadavky prostre-
dia. Rozdeľuje ho do dvoch rovín. Prvú
rovinu tvorí kompaktná hmota hotela
reagujúca na fenomén mosta, dunajskej
promenády a línie komunikácií vydrické-
ho brala. Zároveň vytvára logickú barié-
ru proti hluku a ruchu dopravy. V
zadnom pláne potom následné vytvára
členenú pešiu intímnu časť sektora býva-
nia. Sled dvoch ulíc s prepojením nielen
na dóm, ale tak isto aj na hrad. Koncept
obytných domov, alebo, ako ich nazvali
autori, vydrických veží, tak dovoľuje
otvoriť sa hradnému bralu a pustiť zeleň
z hradu do svojho územia.

Takto zvolené urbanistické a priestorové
riešenie vytvára typologicky veľmi kva-
litné bývanie s dostatkom oslnenia a pre-
svetlenia. Riešenie sektora samo o sebe
nepôsobí rušivo voči susedným sekto-
rom. Vtipnému priestorovému členeniu
zodpovedá aj kvalitná typológia bytov a
hotela. Diagramy následne zobrazujú
každý priestor osobitne aj s jeho para-
metrami.
Architektúra objektov pôsobí súdobým
moderným dojmom, ale jednoliatosť
architektonického výrazu akoby chcela
poprieť svoj funkčný obsah. Prevýšením
obytných veží na modeli autor naznačuje
potrebu pracovať s výškovým horizontom
individuálne a dotvoriť strešnú krajinu.
Profesionálny prístup k riešeniu však
naznačuje, že autor je schopný rozvinúť
koncept do podrobnejšieho architekto-
nického riešenia. Na základe hlasovania
poroty bola návrhu udelená 1. cena.

ODPORÚČANIA POROTY
Porota odporúča víťazný návrh na ďalšie
rozpracovanie. Návrh logicky reaguje na
požiadavky prostredia, pričom je rozde-
lený do dvoch rovín. Prvú rovinu tvorí
kompaktná hmota hotela, ktorá reaguje
na fenomén okolitej krajiny zachovaním
veľkého urbanistického „kroku“. Záro-
veň vytvára logickú bariéru proti hluku a
ruchu dopravy. V druhej (zadnej) rovine
vytvára autor členenú, intímnejšiu časť
sektoru určeného pre bývanie. Vtipnému
priestorovému členeniu zodpovedá aj
kvalitná typológia bytov a hotela.
Architektúra objektov pôsobí súdobým
moderným dojmom, ale jednoliatosť
architektonického výrazu uplatneného na
hoteli, ako aj na obytných objektoch,
akoby chcela poprieť svoj funkčný obsah.
V tejto súvislosti porota odporúča inves-
torovi vytvoriť priestor, v rámci ktorého
bude mať autor návrhu možnosť kreatív-
ne ďalej rozvinúť naznačenú diferenciá-
ciu architektonického výrazu jednotli-
vých objektov. V rámci tohto procesu
treba optimalizovať plochy bytových
podlaží vo vzťahu k priečnym cezúram
navrhnutým v hmote objektu.
Prevýšením obytných veží v pracovnom
modeli autori naznačujú potrebu praco-
vať s výškovým horizontom individuálne
a dotvoriť strešnú krajinu, čo je vhodné
ďalej dopracovať.

3. CENA
Tretiu cenu získali opäť taliansky tím
autorov Roberto Grio, Guendalina Sali-
mei, Francesca Contuzzi a Elio Ravá.
V memorande o priebehu 2. kola poro-
ta hodnotila projekt takto:
Autori súťažného návrhu správne pocho-
pili a rozvrhli hierarchiu urbanistického
merítka, kde v prvom pláne sektora
orientovanom na dunajské nábrežie
ponechali veľký urbanistický krok v

podobe monolitického objektu hotela
(V7) a nerozdrobili ho na menšie hmoty.
V druhom pláne pracujú autori s menšou
mierkou, ktorá je primeraná interiéru
ulice. Objekty situované vo vnútri územia
sú tvarované s cieľom, aby nad spojitým
uličným parterom s verejnými funkciami
boli čitateľné viaceré autonómne hmoty s
drobnokresbou obytných fasád. Navrh-
nuté domy majú diferencovaný architek-
tonický rukopis, ktorý logicky súvisí s
funkciami jednotlivých objektov.
Autori v grafickej aj textovej časti návrhu
prezentujú cieľavedomú prácu s „piatou
fasádou“ mestských blokov, pričom ju
navrhli v podobe zazelenenej strešnej
krajiny vnímateľnej z peších chodníkov a
vyhliadkových terás Hradného kopca.
Hotel má kultivované hmotové aj dispo-
zičné riešenie, pričom do námestia pri
Vodnej veži autori orientujú sklený hra-
nol so vstupnou halou a spoločenskými
funkciami. V lineárnej časti objektu sú
situované hotelové izby s vybavenosťou.
V interiéri hotela je v minimalistickej
forme rozvinutý koncept viacpodlažného
priestoru vytvoreného sústavou galérií v
podlažných komunikáciách a nad vstup-
nou halou, čo je považované za pozití-

vum tohto návrhu. Najvyššie podlažie je
opäť naplnené spoločenskou funkciou,
kde autori umiestnili vyhliadkovú kavia-
reň s panoramatickým pohľadom na
Dunaj a na Hradný kopec. Návrh hlavnej
fasády zapojenej do prospektu nábrežia
javí sa v druhom súťažnom kole ako
menej presvedčivý v porovnaní s prvým
kolom.
Mestský blok V5 s vnútornou ulicou je
plasticky premodelovaný a prináša
bohatosť vizuálnych zážitkov pri pohľa-
doch z uličného priestoru aj z nadhľadu.
Objekt vďaka svojej priestorovej členi-
tosti poskytuje svojim obyvateľom aj pri-
meranú intimitu vnútorných priestorov.
Autori zároveň s modeláciou hmôt pra-
cujú vo svojom koncepte s výraznou dife-
renciáciou materiálov a farieb obytných
priečelí, čo však v tomto prípade narúša
tektoniku a príliš rozdrobuje hmotovú
kompozíciu. Materiálová báza určená
pre fasády, ktorá je prezentovaná v
návrhu, javí sa v niektorých prípadoch
ako neprimeraná danému kontextu.
Napriek niektorým pripomienkam sa kon-
cepcia návrhu považuje za rozvojaschop-
nú v rámci ďalšieho prípadného rozpra-
covania. Podľa www.vydrica.com
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Do Podhradia

sa hodí niečo

malé a útulné
LIST ČITATEĽA
Tentoraz k téme novej výstavby v Pod-
hradí vyberáme z listov, ktorými čita-
telia Bratislavských novín reagujú na
zverejnené výsledky súťaže.

~     ~     ~
Som zásadne proti takejto zástavbe Pod-
hradia a verím, že nie som sám. Páni v
komisii, keď chcete vidieť, ako by sa
malo budovať v Podhradí, zájdite k
budovám, ktoré tam, chvalabohu, ešte
stoja a prešli rekonštrukciou. To je to, čo
by tam mohlo vyrásť v podobnom
duchu. Keď dokážu v Londýne stavať
500 rokov rovnaké budovy, alebo niekde
presťahovať kostol pre stavbu diaľnice,
iste by sa našli slovenskí architekti, ktorí
by vedeli naprojektovať verné repliky
budov, ktoré v Podhradí stáli. Môj návrh
je: vôbec nezačať s akoukoľvek výstav-
bou od Nového mosta po Rybársky cech,
ale vybudovať tam veľký PARK s chod-
níkmi, lavičkami a hlavne zeleňou.

Ladislav Mikoš, Bratislava
~     ~     ~

Nie som vyštudovaná architektka, ale tie
návrhy mi pripomínajú súčasnú módu tí-
nedžeriek tzv. viacvrstvového oblečenia.
Keď sa znepáči, skončí v kontajneri. No
čo bude s touto zástavbou, ktorá bude
frustrovať obyvateľov Bratislavy na dlhé
roky? Nestačí priečelie SNG? Jednu
„morovú ranu“ už Podhradie dostalo pri
výstavbe Mosta SNP. Je nutné zasadiť
mu druhú? Nemám nič proti súťažným
návrhom, ktoré prezentujú architekti, ale
určite sa nájde iné miesto, kde by tieto
stavby 21. storočia nepôsobili rušivo.

RNDr. A Krajčíková, Bratislava
~     ~     ~

Vo vašom najnovšom čísle v stĺpčeku na
prvej strane ma zaujala veta, že „...o budú-
cej podobe tohto unikátneho mestského
priestoru nerozhodnú občania, ani ich
volení zástupcovia. O budúcej podobe roz-
hodne majiteľ pozemkov.“ Niečo o staveb-
nej a samosprávnej legislatíve viem, mám
nejaké skúsenosti z pôsobenia v bratislav-
skej samospráve a, v neposlednom rade, si
nerobím ilúzie o jej fungovaní v Bratisla-
ve. No že by sa mesto, mestská časť , sta-
vebný úrad, pamiatkari a desiatky ďalších
čo majú zo zákonov „do toho hovoriť“
stali už len vykonávateľmi vôle (rozma-
rov) vlastníkov (časti) pozemkov? Alebo
ste len prvý, kto aj naplno zverejnil, ako to
„chodí“ v tomto meste? Tak potom mi pri-
chádza na um otázka, načo je tu samosprá-
va na dvoch stupňoch, so spotrebou stovák
miliónov ročne na svoje fungovanie? Načo
je tu územný plán pripravovaný 9 rokov za
stovky miliónov korún?

Ing. Miloš Encinger, Bratislava 
~     ~     ~

Azda ani nie je možné, že komisia odsú-
hlasila takýto návrh. Ako to bude vyzerať
z nábrežia, z výletnej lode, taký pohľad
chceme na betónové unimobunky?
Veľmi to zaváňa skupinovými záujmami,
korupciou a rôznymi súvislosťami, o kto-
rých ani len netušíme. Neverím, že to
komisia myslela úprimne a kultúrne s
dostavbou Podhradia. Tam sa hodí klasi-
ka, niečo menšie útulné v nadväznosti na
Rybársky cech a históriou nad tým. Mala
by to byť jedna alebo dve menšie stavby
v klasickom štýle a rozhodne s červenou
sedlovou strechou. Mali by to byť
kaviarničky, terasy, malé kluby. V Prahe
na Malej strane by radnica nikdy nedo-
volila takéto niečo postaviť, ani Viedeň.
Len my asi nepočúvame hlas ľudu, pre-
boha, nech sa radnica spamätá.

Ing. H. Urbanová, Bratislava

Do súťaže sa

mohol zapojiť

každý občan
STARÉ MESTO
Som hrdý, že sa mi dostalo tej cti, že
som mohol ako zástupca Slovenskej
komory architektov byť predsedom
poroty medzinárodnej verejnej ano-
nymnej dvojkolovej architektonickej
súťaže. Hrdý na to, že sa nám v Brati-
slave podarilo, za nemalého úsilia, pri-
praviť na profesionálnej úrovni súťaž
európskeho formátu.
Súťaž medzinárodnú, keďže Vydrica patrí
historicky širšiemu kontextu, akým je Bra-
tislave, súťaž verejnú, anonymnú, dvojko-
lovú, aby sa v prvom ideovom kole mohol
demokraticky skutočne každý občan Bra-
tislavy, Slovenska aj Európy, nielen archi-
tekti, vyjadriť k takému zložitému problé-
mu, akým je nová tvár Vydrice. Každý
občan, laik aj profesionál mal sedem týžd-
ňov na to, aby sa vyjadril, ako úprimne mu
záleží na bratislavskom Podhradí. 
Bolo pre všetkých členov poroty a exper-
tov prekvapením, že len 47 kolektívov
malo skutočný záujem o riešenie. Len 47
kolektívov šlo do rizika predstaviť svoj
pohľad na budúcu tvár Bratislavy. Porota
hodnotí len tie návrhy, ktoré súťažiaci
odoslali, a v druhom kole ohodnotila 21
anonymných návrhov, ktoré považovala
za najlepšie. Súťaž sa skončila tak, ako
sme si predsavzali, teda verejnou výsta-
vou všetkých návrhov autorov, ktorí mali
odvahu a cítili zodpovednosť vyjadriť sa k
Vydrici. Preto patrí moja vďaka všetkým,
ktorí stáli pri zrode tejto súťaže, celej
porote, ale hlavne všetkým súťažiacim.
Ako Bratislavčan a architekt si vážim
rozhodnutie investora osloviť Slovenskú
komoru architektov a v spolupráci ísť do
otvorenej súťaže a hľadať najlepšie rieše-
nie nielen doma, ale aj vo svete. Možno
by bolo pre investora jednoduchšie scho-
vať sa za svetového architekta, prípadne
autorov ani nespomínať.
Je mi ľúto, že vaše noviny nevenovali pro-
blému Vydrica priestor pred a počas súťa-
že, ale až teraz, po súťaži. Poctivý úmysel
čestnej súťaže maríte znevažujúcou pole-
mikou niekoľkých viac-menej anonym-
ných názorov, ktoré si osobujú právo
hovoriť v mene nás, všetkých Bratislavča-
nov, proti novej Vydrici. Vydrica si zaslú-
ži pozitívnu kritiku. Veď súťaž je len
prvým krôčikom k tomu, ako bude sku-
točne Vydrica vyzerať. Vydricu ešte čaká
dlhý proces projektu a jeho schvaľovania
zodpovednými orgánmi, ktoré určia finál-
nu tvár časti bratislavského Podhradia. 
Prajem Bratislave veľa takýchto profe-
sionálnych súťaží, lebo práve tie dávajú
všetkým nám, odbornej aj laickej verej-
nosti, priestor sa vyjadriť k tomu, kde a
ako budeme žiť. Karol Hoffman,

autorizovaný architekt SKA

O Vydrici hovorili aj mestskí poslanci,

primátor sa chce dohodnúť s investorom
BRATISLAVA
Mestskí poslanci na zastupiteľstve 22.
novembra diskutovali aj o plánovanej
výstavbe v Podhradí na mieste bývalej
Vydrice. Niektorí z nich vyjadrili rozča-
rovanie nad projektmi, ktoré priniesla
súťaž o dostavbu tohto územia.
Pomerne dlhú diskusiu na túto tému začal
poslanec Ján Budaj (DÚS), ktorý pripome-
nul tragické rozhodnutie bývalého režimu
zrúcať bratislavské Podhradie. V mnohých
prípadoch išlo podľa neho o historicky
cenné budovy, postavené v gotickom štýle.
Primátor by sa mal v diskusii s odborník-
mi zasadiť o to, aby návrhy boli architek-
tonicky kvalitné a aby rešpektovali skutoč-
nosť, že tam zostala historická zástavba v
podobe kúrie, kostolíka, nad ktorými sa
týči hrad. „Vytvorenie naozaj sklenených
artefaktov, ktoré sa hodia na moderné síd-
lisko, znehodnotí túto časť mesta, ktorá
nadväzuje na Zámockú ulicu a ktorá ešte
umožňuje kontakt s historickým jadrom,“
uviedol Ján Budaj. 
Primátor Andrej Ďurkovský (KDH) pove-
dal, že tento problém ho takisto trápi. Pri-
pomenul, že mestské zastupiteľstvo počas
minulého volebného obdobia prijalo
územný plán zóny pre dané územie. Ďalej
sa uskutočnila anonymná verejná súťaž na
architektonické riešenie, z ktorej vzišli
návrhy po posúdení odbornou komisiou.
Spýtal sa do pléna, či ako primátor má
povedať, že to nechceme. „Ak by som to
povedal, tak jednoznačne by som potlačil
akékoľvek demokratické a iné rozhodova-
nie v súťažiach,“ uviedol primátor. Jediné
riešenie vidí v dohode s investormi o inom
postupe. 
Starosta Starého mesta Andrej Petrek
(SDKÚ-DS) okrem iného uviedol, že pri-
pomienky a námety mali zaznieť pri roz-
hodovaní o prijímaní územného plánu
zóny. Podľa neho sa premeškalo obdobie
po roku 1990, keď mohlo dôjsť k obnove
zaniknutého Podhradia reanimáciou
zaniknutej architektúry. Ďalšou vážnou

chybou podľa neho bolo, že za čias primá-
tora Jozefa Moravčíka sa pozemky predali
bez toho, aby sa vopred stanovila regulácia
územia. Po nástupe primátora Andreja
Ďurkovského sa developerské procesy
pozastavili dovtedy, kým nebol schválený
územný plán zóny, pripomenul A. Petrek.
Ide podľa neho o dokument, ktorý mohol a
mal predpísať výšku zástavby, jednotlivé
objemy a trasovanie ulíc. Mohol ísť aj do
takých detailov, že by predpísal napríklad
zakončenie objektov, šikmé strechy, či
spôsob perforácie uličných fasád. „Ak sa
to nedostane do územného plánu zóny, tak
to nie je nárokovateľné,“ uviedol starosta.
Myslí si, že dnes nie je možné donútiť
investora, aby tam postavil niečo iné, ako
to, čo mu vyjde napríklad z architektonic-
kej súťaže. „Toto je výsledok architekto-
nickej súťaže, ktorá je v súlade s regulá-
ciou. A pokiaľ je v súlade, tak nič nezabrá-
ni investorovi a nič mu nesmie brániť, aby
to zrealizoval.“ Pokiaľ by sa podarilo pre-
svedčiť investora aby riešil zástavbu inou
architektúrou, rešpektoval by to. 
Poslankyňa Marta Černá (NF) sa spýtala,
či je demokratické, ak o niečom v súťaži
rozhodne hŕstka ľudí. „Proti tomu je kom-
plet celá stará Bratislava.“ Spýtala sa,
prečo nie je možné ísť príkladom maďar-
ského Györu, kde je celé centrum mesta
postavené ako moderná replika starých
budov. „Ak by sa postavila verejná mien-
ka proti, neviem, či by si investor trúfol
vôbec takto uvažovať, „dodala M. Černá. 
Andrej Ďurkovský povedal, že ak by pri-
mátor s námestníkom nevydali investorovi
súhlasné stanovisko, tak by vyvolali prece-
dens. „A už nikomu nemôžeme v tomto
meste povedať, že robte súťaže, hľadajte
najlepšie riešenie, lebo v konečnom
dôsledku je to na rozhodnutí jedného člo-
veka. A s tým ja mám problém, z hľadiska
exekutívnej moci.“ Investor by sa podľa
neho v prípade negatívneho rozhodnutia
mohol dožadovať nápravy na odvolacích
orgánoch. 

Poslanec Peter Beňuška (NEKA) pripo-
menul, že objemy zástavby boli verejne
prerokovávané pri posudzovaní územného
plánu zóny Podhradie a zadanie pre územ-
ný plán odsúhlasilo mestské zastupiteľ-
stvo. „Dnes ich spochybňovať a vracať sa
naspäť nepovažujem za seriózne.“ 
Poslanec Štefan Holčík (NF) uviedol, že
výstava neprináša projekty jednotlivých
objektov. „Myslím si, že ľudia by si mali
uvedomiť, že ide o štúdiu zástavby celého
areálu a jednotlivé objekty nebudú vyzerať
doslova na tisíc percent tak, ako vyzerajú
na tej výstave.“ 
Podľa Jána Budaja výstava prináša v súťa-
ži porazených, pretože nie sú tam prvé
ceny. „Samotná komisia odkazuje, že bola
vo veľkých rozpakoch. Nie sú tam víťazi
architektonickej súťaže, ale zväčša tretie
ceny,“ uviedol J. Budaj. Podľa neho sa do
súťaže zapojilo veľmi málo slovenských
architektov. Dôvodom sú úzke podmien-
ky, prísne stanovené objemy „a požiadav-
ka investora vyžmýkať z prostredia metre
štvorcové taká okatá, že na architektovi
boli už len fasády.“ Ocenil, že mesto
neumožnilo „developerskú výtržnosť“,
pretože podľa neho tu boli predstavy o
viacpodlažných budovách, lanovke či
malom Bajkonure.
Primátor A. Ďurkovský povedal, že celá
jedna časť Vydrice bola rozdelená na
bloky a podľa blokov sa súťažilo. Niekde
bola udelená len druhá, resp. tretia cena,
niekde aj prvé ceny. Komisia podľa neho
mohla neudeliť žiadnu cenu, ale neurobila
to. Nejakí súťažiaci boli podľa primátora
vybraní. 
Poslankyňa Helena Doktorová (SDKÚ-
DS) podotkla, že investor chce, aby nová
Vydrica vyzerala reprezentatívne a pekne.
Nemyslí si, že sa tam postavia moderné
sklenené „krabice.“ Podľa nej záleží na
tom, ako budú vyzerať detaily, fasády, stre-
chy a podobne. Podľa nej sa Bratislavčania
môžu tešiť na to, ako to tam bude vyzerať
o päť, či desať rokov. (rob)

•
•
•

MIESTNY ÚRAD
mestskej časti Bratislava - Dúbravka

Žatevná 2, 844 02 Bratislava

HĽADÁ DODÁVATEĽA
komplexnej služby pre oblasť

odstraňovania  psích exkrementov
ROZSAH SLUŽBY:
1. Komplexné zabezpečenie obsluhy 30 ks košov na psie

exkrementy, t.j. osadenie a údržba košov. Čistenie
košov a dopĺňanie sáčkami na psie exkrementy v roz-
sahu 3x týždenne po 20 ks. Nahradenie koša v prípa-
de odcudzenia.Cena spočíva z ceny za obsluhu košov
3x týždenne a prenájom za deň.

2. Vysávanie psích exkrementov pomocou vysávača v roz-
sahu 3 hod. a 3x do týždňa. (1hod. = cca. 1 ha)

Cena spočíva z ceny vysávania a likvidácie odpadu.
Cenu uveďte za jednotlivé úkony bez DPH a s DPH a cel-
kovú sumu bez a s DPH.
Cenové ponuky zašlite na vyššie uvedenú adresu
do 07. 12. 2007 v zalepenej obálke s označením
„psie exrementy - neotvárať".

LIST ČITATEĽA
Keď som vchádzal s priateľom do Pri-
maciálneho paláca na výstavu „víťaz-
ných“ a ešte horších architektonických
návrhov riešenia bratislavského Pod-
hradia, povedal mi: „Buď statočný.“
Nedalo sa, toľko koncentrovaného
zúfalstva som nečakal, ešte horšie bolo,
že tam bolo zle úplne všetko.
Najväčšou tragédiou však bolo akoby
programové ignorovanie toho, čomu sa
hovorí genius loci. Toto územie pod skve-
lým hradom si v každom prípade musí
zachovať milotu, komornosť, útulnosť a
krivoľakosť. Či by to bol pokus o približ-

né vrátenie pôvodnej zástavby, alebo hoci
aj moderna (aj tá môže byť kvalitná a
neuniformná). Vystavené projekty sú až
neznesiteľne tvrdé, schematické, necitlivé
a bez výnimky ignorantské voči tomu
úžasnému prostrediu medzi hradom a
Starým Mestom.
Ak sa chcete v Bratislave poprechádzať
peknými časťami a uličkami, ostáva vám
približne jeden štvorcový kilometer Sta-
rého Mesta. Už iba Vydrica a okolie
Panenskej môžu ako-tak rozšíriť „stredo-
vekosť“ Bratislavy, hlavne, ak práve
kvôli Novému mostu bola o veľkú časť
toho najlepšieho okradnutá. Do tých stu-

dených, neosobných, neprívetivých a
nepodarene futuristických „uličiek“ z
vystavených projektov by sa šiel prechá-
dzať, alebo si sadnúť na kávu iba človek
s depresiou, ktorému už aj tak na ničom
nezáleží.
Na tej výstavke sedeli dvaja „usporiada-
telia“, ktorí tam boli akoby za trest - zrej-
me si tam už museli všeličo vypočuť!
Keď som sa spýtal na knihu alebo mailo-
vú adresu, nevedeli mi dať ani jedno.
Pýtam sa VYDRICE, či im vôbec záleží
na názoroch, alebo je to len ďalšia z
kamufláží o občianskom prístupe...

František Michlík, Bratislava

Vystavené projekty sú neznesiteľne tvrdé



BRATISLAVSKÉ NOVINY 41/2007 12

Prejazdné úseky

ciest mesto len

spravuje
BRATISLAVA
Na našu informáciu o tom, že hlavné
mesto na svoje útraty udržiava cesty,
ktoré patria krajskej samospráve,
samosprávny kraj zareagoval veľmi
podráždene a - bezdôvodne.
Ide o úseky ciest prvej až tretej triedy,
ktoré logicky nevlastní lokálna samosprá-
va, ale podľa zákona: „správa prejazd-
ných úsekov cesta a dozor nad nimi v
mestách... patrí miestnym národným
výborom“. Teda samospráve mesta.
Vlastníctvo týchto ciest, kedysi nazýva-
ných štátne cesty, však prešlo zo štátu na
vyššie územné celky. A my sme napísali,
že mesto udržiava cesty, ktoré patria
kraju, pretože od roku 2005 nedostal
magistrát od štátu do rozpočtu položku na
túto aktivitu, keďže sa zmenilo financo-
vanie. Od tohto roku štát nepoberá daň z
motorových vozidiel, aby udržiaval cesty,
poberá ju vyšší územný celok.
Otázky, či by nebolo najjednoduchšie
zveriť prejazdné úseky štátnych ciest do
správy kraja, sa pomerne rýchle dočkajú
negatívnej odpovede. Nemá zmysel, aby
komunikáciu čokoľvek delilo na viac
úsekov - ako sa skoordinuje jej údržba,
najmä odhrn a posyp, v zimných mesia-
coch? Ozývajú sa hlasy, že aj rozdelenie
správy medzi mestské časti a magistrát
spôsobuje pri spojazdňovaní ciest v zime
značné organizačné komplikácie a zdržu-
je koordinovaný postup. Preto mesto pri
hľadaní riešenia odmieta predstavu, že by
prejazdné úseky bývalých štátnych ciest
obhospodaroval kraj.
Napriek tomu, že nás hovorkyňa Brati-
slavského samosprávneho kraja obvinila
z neprávd a útokov na tento orgán, máme
čisté svedomie. V snahe neeskalovať
napätie sme napríklad neuviedli, že len
bratislavský dopravný podnik odvádza
kraju na dani z motorových vozidiel šest-
násť miliónov korún ročne. No mesto
musí udržiavať cesty zo svojho. Nepres-
nosť bola len jedna - magistrátni činovní-
ci hovorili o 150 kilometroch, v zozname
odboru cestného hospodárstva je zapísa-
ných ako prejazdné len vyše 105 kilome-
trov ciest I. až III. triedy.
Tieto vysvetlenia sme dostali na magistrá-
te po tom, čo nám hovorkyňa kraja Milka
Podmajerská napísala: „...napriek tvrde-
niu funkcionárov mesta - Bratislavský
samosprávny kraj nemá v kompetencii ani
jeden kilometer ciest na území mesta.“
Situácia je evidentne komplikovanejšia
ako jednoduché nie. Gustav Bartovic

Do integrovanej

dopravy zapoja

aj okolité obce 
BRATISLAVA
Etapa prípravy Bratislavskej integro-
vanej dopravy sa posunula ďalej.
Dokument, ktorý nedávno vzali mest-
skí poslanci na vedomie, rieši možnos-
ti koordinácie dopravnej obsluhy v
rámci jestvujúcich dopravcov.
Podľa konateľa spoločnosti Bratislav-
ská integrovaná doprava (BID) Petra
Klučku dokument prináša už aj návrhy
konkrétnych a presných intervalov
medzi jednotlivými spojmi a stanovenie
minimálnej obsluhy aj v koncových
obciach v rámci samosprávneho kraja.
Ak má byť integrovaná a verejná dopra-
va vybudovaná na preferencii koľajovej
dopravy, tak sa podľa neho ukazujú
možnosti, kde sa dá nahradiť existujúca
doprava vlakovou. Návrh dopravného
riešenia je podľa P. Klučku po preroko-
vaní v mestskom a samosprávnom par-
lamente podkladom na spracovanie jed-
notného projektu organizácie dopravy
na území mesta a kraja. Ten by mal byť
spracovaný v priebehu roku 2008. Ďal-
ším krokom je potom prijatie spoloč-
ných tarifných a prepravných podmie-
nok. 
Už dnes sa však podľa P. Klučku riešia
otázky, ktoré reagujú napríklad na veľkú
individuálnu výstavbu v okrajových čas-
tiach hlavného mesta. Zainteresované
strany rokujú podľa neho so starostami
Vajnor a Chorvátskeho Grobu. Výsled-
kom by malo byť vytvorenie regionálnej
linky číslo 630. Linka by obsluhovala
okolie obce a spájala by v pravidelných
intervaloch územie Zlatých pieskov. Na
toto prepojenie by bola použitá jednotná
tarifa. Pôjde o jeden druh cestovného
lístka tak, aby mohli cestujúci bez pro-
blémov pokračovať v ceste ďalej do
mesta bez potreby zakúpenia si nového.
V súčasnosti je podľa P. Klučku frekven-
tovanou a vychytenou aj oblasť okolia
obce Marianky, severozápadne od Bra-
tislavy. Dodal, že existuje aj návrh prepo-
jenia tejto obce s Patrónkou, a to linkou
číslo 321.
Základným motívom existencie BID je
zatraktívnenie verejnej hromadnej dopra-
vy v konkurencii s individuálnou auto-
mobilovou dopravou. Zavedenie integro-
vaného dopravného systému v podmien-
kach bratislavského regiónu prinesie
podľa skúseností s podobne fungujúcimi
systémami v mestách v okolitých kraji-
nách niektoré výhody. Cestujúcim jednot-
ný cestovný doklad použiteľný vo všet-
kých dopravných prostriedkoch súčas-
ných dopravcov (Dopravný podnik Brati-
slava, Slovenská autobusová doprava,
Železničná spoločnosť Slovensko) s jed-
notnými tarifnými a prepravnými pod-
mienkami. Dopravcom prinesie ekono-
mickejšie zhodnocovanie vlastných kapa-
cít na širšom ucelenom priestore pri pres-
ne stanovených zmluvných podmien-
kach. (rob)

Dve obytné veže polyfunkčného súboru

Slovany majú dosiahnuť výšku 130 metrov
NOVÉ MESTO
Projekt polyfunkčného obytného sú-
boru Slovany, ktorý má vyrásť na Ra-
čianskej ulici, ráta s tým, že dve navzá-
jom prepojené obytné veže, ktoré
budú jeho súčasťou, budú vysoké tak-
mer 130 metrov.
Projekt Slovany, ktorý pripravuje develo-
perská spoločnosť Futuris Properties, a.s.,
je založený na myšlienke akejsi vstupnej
brány či okna do mesta - či už v smere od
Brna alebo od Žiliny. Polyfunkčný kom-
plex bude vybudovaný v areáli bývalých
Bratislavských elektrotechnických závo-
dov medzi Račianskou, Kominárskou a
Škultétyho ulicou v mestskej časti Brati-
slava - Nové Mesto neďaleko bývalej
železničnej stanice Filiálka. 
Dominantným prvkom polyfunkčného
súboru budú dve 41-podlažné obytné
veže spojené premostením, v ktorých
bude 450 bytov. Najvyššie položený byt
sa bude nachádzať vo výške 118 metrov
nad zemou. V premostení bude reštaurá-
cia s panoramatickým výhľadom na Bra-
tislavu. V komplexe má byť 800 parko-
vacích miest, priestory pre administratí-
vu, služby a relax. Jeho súčasťou by
malo byť aj nové námestie riešené ako
pešia zóna s rozlohou vyše 5100 štvorco-
vých metrov. Ráta sa aj s rozsiahlymi
plochami zelene. „Na finálnej podobe
projektu stále pracujeme,“ povedala nám
Renáta Majerechová, šéfka projektu Slo-
vany zo spoločnosti Futuris Properties.
Projekt sa pripravuje od roku 2005 a v
rámci príprav sa uskutočnila aj medziná-
rodná architektonická súťaž. V bývalom
továrenskom areáli Bratislavských elek-
trotechnických závodov sa zatiaľ vyko-

nali búracie práce. Začiatok výstavby
polyfunkčného obytného súboru Slovany
je naplánovaný na jar budúceho roku, jej

ukončenie sa predpokladá do konca roku
2010. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Architekti BKPŠ
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Schválili štúdiu

areálu športu

na Mamateyovej
BRATISLAVA
Mesto urobilo krok k tomu, aby v
Petržalke mohol vzniknúť nový prie-
stor na šport - mestskí poslanci schvá-
lili urbanistickú štúdiu športového
areálu na Mamateyovej ulici.
Mestské zastupiteľstvo 28. septembra
minulého roku schválilo dlhodobý ná-
jom pozemkov pri križovatke Mama-
teyovej ulice a Dolnozemskej cesty pre
Telovýchovnú jednotu Polygraf Venglo-
šova futbalová akadémia. Účelom náj-
mu bolo vybudovanie a užívanie športo-
vých ihrísk s príslušenstvom.
Mesto si zároveň objednalo urbanistickú
štúdiu, ktorá rieši budúcu podobu úze-
mia s rozlohou takmer piatich hektárov.
Toto územie je vymedzené Ovsištským
námestím, Mamateyovou ulicou a Dol-
nozemskou cestou. Pozostáva z dvoch
samostatných areálov - areálu bývalej
základnej školy a priľahlého areálu
výrobných služieb. Oba by sa mali spo-
jiť do jedného.
Štúdia ráta s tým, že bývalý školský
areál sa zmení na polyfunkčný areál,
ktorý zároveň poskytne možnosti špor-
tového vyžitia Petržalčanom a obyvate-
ľom celého mesta. Návrh obsahuje dva
varianty riešenia, pričom prvý variant
ráta aj s hromadnou garážou, druhý s
väčším podielom plôch využívaných
ako zatrávnené športové ihriská.
V oboch variantoch sa počíta s rekon-
štrukciou objektu bývalej základnej
školy na polyfunkčné športové zariade-
nie. Neráta sa s tým, že by budova školy
prešla výraznejšími stavebnými zmena-
mi, zostane bez zásahov do výškovej,
resp. objemovej úrovne. V areáli sa budú
nachádzať dve futbalové ihriská s prí-
rodným povrchom a tri tréningové poly-
funkčné ihriská s umelým povrchom. Na
ploche za bývalou školskou budovou je
navrhnutá aj nafukovacia športová hala.
Pri vstupe do areálu sa ráta s parkovi-
skom s 52 parkovacími miestami. (juh)

Na severozápade Dúbravky vyrastie nový

obytný súbor, budú v ňom stovky bytov

Projekt Dúbravského centra je dočasne

zastavený kvôli novému územnému plánu

DÚBRAVKA
Na severozápade Dúbravky, v lokalite
Dúbravčice, sa pripravuje výstavba
nového polyfunkčného súboru, ktorý
bude pozostávať dovedna zo 14 objek-
tov vrátane nákupného centra.
Územie, na ktorom má vyrásť prevažne
obytný súbor budov, nadväzuje na sídlis-
ko Podvornice a konečnú mestskej hro-
madnej dopravy na Saratovskej ulici. Je
ohraničené Saratovskou a Agátovou uli-
cou, v jeho susedstve sú internáty stred-
ného odborného učilišťa strojárskeho a
areál Mestskej polície a Hasičského a
záchranného zboru. Pozemok je v súčas-
nosti nezastavaný, na jeho časti sú naváž-
ky zeminy a stavebného odpadu.
Nový polyfunkčný súbor bude pozostá-
vať z jedenástich budov so 6 až 8 nad-
zemnými podlažiami, dve výškové
dominanty s 18 a 12 nadzemnými podla-

žiami, ako aj obchodné centrum s tromi
nadzemnými podlažiami. Ráta sa aj s
piatimi garážami s 1017 parkovacími
miestami, ktoré by mali mať jedno až tri
podzemné podlažia, ďalších 232 parko-
vacích státí je navrhnutých vo vnútroblo-
koch pri jednotlivých budovách a pred
obchodným centrom.
Na prvom a druhom nadzemnom podla-
ží jednotlivých objektov sa ráta s umiest-
nením obchodov, prevádzok služieb, re-
štaurácií, administratívy, ako aj priesto-
rov pre školské, kultúrne a športové
účely. Ráta sa aj s knižnicou, požičovňou
kníh a kultúrno-spoločenskými miest-
nosťami. V jednom z navrhovaných
objektov by mala byť materská škola.
Projekt je navrhnutý v dvoch variantoch,
ktoré sa odlišujú navrhovaným počtom
bytov a plochou pre administratívu, resp.
občiansku vybavenosť.

Dopravné napojenie nového mini sídlis-
ka je riešené na troch miestach, ráta sa s
vybudovaním prepojenia Saratovskej a
Agátovej ulice, jeden z objektov bude
mať samostatný vjazd z Agátovej ulice.
Za zmienku stojí aj skutočnosť, že pro-
jekt ráta s veľkým podielom zelene -
sadovnícke úpravy sa majú vykonať na
vyše 18 500 štvorcových metroch plo-
chy, čo je viac ako tretina z celkovej
výmery pozemku. Časť zelene má byť
na strešných konštrukciách, medzi
domami sa ráta s alejami z viacrado-
vých stromoradí. Chýbať by nemala
drobná architektúra, lavičky, vodné plo-
chy a fontány.
Začatie výstavby polyfunkčného súboru
Dúbravčice - východ sa predpokladá v
júni 2008, s jej ukončením sa ráta o tri
roky neskôr. (juh)

VIZUALIZUÁCIA - APROX

DÚBRAVKA
Projekt tzv. Dúbravského centra, v
rámci ktorého malo v okolí domu kul-
túry a predajne Lidl na Saratovskej
ulici vzniknúť veľké polyfunkčné cen-
trum, je dočasne pozastavený. Dôvo-
dom je prijatie nového územného
plánu.
Podľa starostu Dúbravky Jána Sandtnera
starý územný plán tu povoľoval výstav-
bu výškových budov. Priznal, že v
pôvodnom zámere výstavby išlo naozaj
aj o 31-poschodové budovy, s čím podľa
vlastných slov nesúhlasil. Investorom
podľa starostu v čase prijímania nového
územného plánu chýbalo záväzné stano-
visko hlavného mesta a nepožiadali ani o
vydanie územného rozhodnutia. V
súčasnosti je potrebné vypracovať
územný plán zóny, ktorý musí zohľadniť
aj výškové možnosti výstavby, aj husto-
tu zástavby. V prípade, že sa tak stane,
miestny úrad nebude podľa neho brániť
výstavbe. 

Polyfunkčné objekty by v budúcnosti
mohli podľa neho okrem predajných prie-
storov a bytov prichýliť aj množstvo
inštitúcií vrátane miestneho úradu, proku-
ratúry a súdu. Vznikli by aj nové miesta
na parkovanie nielen na zemi, ale aj pod
ňou.
Starosta Dúbravky predpokladá, že maxi-
málna výška budov v Dúbravskom centre
by mohla dosiahnuť 17 podlaží. Otázny
je podľa neho v tejto súvislosti osud
domu kultúry, ktorý by sa mohol zreno-
vovať, prípadne postaviť nový, moder-
nejší. Dúbravský úrad by chcel, aby bolo
nové centrum mestskej časti architekto-
nicky kompatibilné a aby sa obidvaja
veľkí investori, ktorí tu plánujú stavať, v
tomto zmysle aj dohodli. 
Dúbravka podľa slov Jána Sandtnera
potrebuje výstavbu najmä preto, aby sa
zvýšil príjem financií do obecnej poklad-
ne. Zväčšil by sa tým aj podiel z preroz-
deľovania daní z nehnuteľností, v čom je
podľa neho mestská časť pozadu za

ostatnými časťami mesta. V žiadnom prí-
pade však nechce, aby sa stavalo na úkor
miestnych obyvateľov a aby sa stavali
nevkusné objekty. Starostovi ide podľa
jeho slov o vytvorenie takého zázemia
služieb a obchodu v Dúbravke, ktoré by
občanom umožnilo míňať peniaze tam,
kde bývajú a nemuseli ich nechávať v
susedných alebo v iných mestských čas-
tiach.
Pôvodný zámer investora ráta s vybudo-
vaním centra pre bývanie, služby, obcho-
dy, stravovanie, relax, ale aj možnosti
kultúrneho a športového vyžitia. V pro-
jekte (ktorý BN priniesli v čísle 32/2007)
figuruje trojpodlažná spoločná podnož, z
ktorej majú vystupovať viacpodlažné
bytové objekty. Najvýraznejšou výško-
vou dominantou mala byť 24-podlažná
veža hranatého a zároveň zaobleného
tvaru, navrhnutá na juhozápadnom nároží
areálu. Zo strany Trhovej ulice sú
navrhnuté tri osempodlažné terasovité
bytové domy. (rob) 

MESTSKÁ ČASŤ
Bratislava - Nové Mesto

Junácka 1, 832 91 Bratislava
v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov
o výberovom konaní na vymenovanie riaditeľa školy

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie

RIADITEĽA 
ZÁKLADNEJ ŠKOLY

S MATERSKOU ŠKOLOU 
Riazanská ulica 75, Bratislava

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:
� vysokoškolské pedagogické vzdelanie 
� najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
� absolvovanie 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
� spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
� znalosť legislatívy zariadenia s právnou subjektivitou
� osobnostné a morálne predpoklady 
� preukázateľne dobré výsledky v odbornej a metodickej práci
� prax v riadiacej funkcii a organizačné skúsenosti
PRIHLÁŠKA NA VÝBEROVÉ KONANIE MUSÍ OBSAHOVAŤ:
� doklad o vzdelaní 
� prefesijný životopis 
� vlastný projekt koncepcie ZŠ (max 2 strany)
� odpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)

Prihlášky žiadame poslať do 31.12. 2007 na adresu:
Miestny úrad Bratislava-Nové Mesto, 

personálny úsek, Junácka 1, 832 91 Bratislava 3
alebo osobne do podateľne miestneho úradu.
Termín a miesto konania výberového konania 

budú oznámené uchádzačom dodatočne.

Slušnú cenu zaplatíme
za staré pánske

náramkové hodinky
zn. I.W.C - Schaffhausen

a Patek Phillippe
Tel.: 5477 3077, 0904 514 411

Vypratávanie priestorov 
Likvidácia stavebného odpadu
Prenájom kontajnerov
Dovoz: piesok, štrk, zemina
Zemné práce s UNC 061

Ekopark, s.r.o. 
info@doprava-zemneprace.sk
www.doprava-zemneprace.sk

�AUTOMATICKÉ 
POHONY na brány

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

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

www.domestica.sk
e-mail: info@domestica.sk

LACNEJŠIE 
TAXI V MESTE
nástupné: 20 Sk, tel. obj.: 11,90 Sk/km
CHCETE VEDIEŤ KTO? 02 / 16 303
ZAVOLAJTE 0911 987 303
A DOZVIETE SA! 0915 987 303

SAWBAC Slovensko, a.s.
Firma zaoberajúca sa facility manažmentom,

upratovacími službami, zimnou a letnou údržbou exteriérov,

hľadá UPRATOVAČKY
Ďalšie pracovné pozície:

pracovníkov na odpratávanie snehu,
zametanie, umývanie strojové,

tepovanie a pod.
KONTAKT: 54 650 484

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

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

�ŽALÚZIE �ROLETY
�MARKÍZY �DVERE
�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�SIETE PROTI HMYZU
�VSTAVANÉ SKRINE
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0910 964 307

Navrhovateľ IUSA, a.s., Bratislava
predložil zámer 

Polyfunkčný obytný súbor
Dúbravčice - východ

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 19. 11.
do 9. 12. 2007 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Minister-
stvu životného prostredia SR, odbor hodnotenia a
posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám.
Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 do 9. 12. 2007.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
3423/1, 3423/14, 3423/16, 3423/18-19, 3423/21-26,
3423/29-33, 3423/35-36, 3423/43-49, 3431, 3432/3-
5, 3432/11, 3432/15, 3432/18-19, 3432/22-28 a
3432/33-35 v lokalite na Saratovskej ulici, k. ú. a MČ Bra-
tislava - Dúbravka, územný obvod Bratislava IV. Stavebný
pozemok je zo západu ohraničený ul. Saratovská, z východ-
nej strany ul. Agátová. Južná časť územia susedí s objektmi
internátov SOU strojárske a s areálom výstavby bytových
objektov východne od internátov. Na severe je stavebný
pozemok ohraničený spoločným areálom Mestskej polície
a Hasičského a záchranného zboru.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba a prevádzka po-
lyfunkčného súboru, v rámci ktorého sa uvažuje s vytvore-
ním bytových jednotiek, priestorov pre občiansku vybave-
nosť a prenajímateľných plôch pre administratívu. V rámci
komplexu sa navrhuje výstavba 11 objektov (objekty A až I)
s výškou 6-8 nadzemných podlaží (NP), ďalej objekty X a Y,
ktoré majú tvoriť priestorovú dominantu s 18 a 12 NP.
Jedná sa o polyfunkčné objekty, kde vo variante č. 1 majú
byť na 1. a 2. NP obchodné priestory, reštaurácie, kultúra,
školstvo, zdravotné a sociálne služby, administratíva a špor-
tové aktivity, na ďalších podlažiach obytné bunky. Variant č.
2 predpokladá umiestnenie zariadení občianskej vybave-
nosti a administratívy v objektoch C a X. Súčasťou komple-
xu má byť aj obchodné centrum s 3 NP. Pre funkčné využi-
tie sú navrhované parkovacie stojiská v piatich podzemných
garážach, ktorých úroveň sa pohybuje od 1. až 3. NP.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 06/2008
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 16/2011

AVIA kontajner 6t

AVIA vyklápač 3t

Nakladač UNC 061
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Záhradnícku

čoskoro rozšíria

o dva pruhy
RUŽINOV
Prípravy na rozšírenie Záhradníckej
ulice o dva jazdné pruhy v úseku od
ulice Líščie nivy po Miletičovu pokro-
čili. Práce by sa mali vykonať od
začiatku mája 2008 do konca októbra
2009.
Mestská organizácia Generálny investor
Bratislavy (GIB) ako verejný obstaráva-
teľ v zastúpení mesta Bratislavy už zaslal
na zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ a
Vestníku verejného obstarávania pred-
bežné oznámenie o plánovanom verej-
nom obstarávaní zákazky na uskutočne-
nie stavebných prác.
„Keďže predpokladaná hodnota tejto
náročnej zákazky predstavuje asi 190
miliónov korún (bez DPH), verejný
obstarávateľ zvolil postup na zadávanie
nadlimitných zákaziek stavebných
prác,“ povedal nám Helena Ištvančino-
vá z GIB. 
Záhradnícka ulica by sa v spomenutom
úseku mala rekonštruovať a rozšíriť na
štyri jazdné pruhy. Súčasťou prác bude
rekonštrukcia troch križovatiek so sve-
telnou signalizáciou (Miletičova -
Záhradnícka, Záhradnícka - Jégého a
Záhradnícka - Líščie nivy) vrátane
osvetlenia a prekládky inžinierskych
sietí. Električková trať sa v úseku Mile-
tičova - Jégého preloží do stredu komu-
nikácie, čím sa vytvoria dva priame
jazdné pruhy do mesta. Dĺžka trasy je asi
790 metrov.
Dôvodov na rozšírenie tejto časti
Záhradníckej ulice je viac, hlavným je,
že najmä v špičkách kapacitne neposta-
čuje, čo sa týka najmä križovatkových
úsekov. V jej okolí sa navyše dokončuje
výstavba viacerých polyfunkčných súbo-
rov a pripravujú sa ďalšie stavby. (juh)

Karloveská samospráva predala pozemky,

ktoré mestu daroval gróf Lanfranconi
KARLOVA VES
Nedávny predaj pozemkov v Karlove-
skej zátoke, o ktorom sme informovali
v minulom čísle, vyvolal vlnu ohlasov,
v ich svetle nevyzerá priam najlepšie.
Médiá upozorňujú na divné veci, ako je
predaj bez výberového konania a so
zmenu územného plánu. Inde sa zasa
dočítame o sume 4500 korún za štvorco-
vý meter, hoci cena za štvorcový meter
pozemku v tejto mimoriadne lukratívnej
mestskej časti môže podľa realitných
maklérov prekročiť 10-tisíc korún. 
Medzitým sa nám dostalo vysvetlenia,
vraj pozemky boli lacné preto, lebo sú v
záplavovom území. Technické opatrenia
možno urobiť, ak bude so stavbou súhla-
siť správca povodia, ale to zasa predraží
stavbu. Prečo sa však poslanci správajú
ako filantropi, ktorí pomáhajú nešťastné-
mu podnikateľovi, keď sa vie, že za
vecou je firma, pre ktorú je nejaký ten
miliónik bezvýznamný.
Transakcia je podľa vodákov zároveň ilu-
stráciou nedostatku dobrých mravov a
sociálneho myslenia. Ide o pozemky,
ktoré patrili grófovi Lanfranconimu, on
ich daroval mestu Bratislava, jeho obča-

nom, s tým, aby ich využívali na rekreač-
ný šport. Tak to aj desaťročia bolo -
objekt, ktorý stojí na kraji pozemku,
postavili ešte v prvej polovici minulého
storočia slovenskí sokoli a fungovali tu aj
po násilnom začlenení do komunistického
telovýchovného zväzu. Celé nábrežie od
Botanickej záhrady až sem, po vodáreň, sa
využívalo na rekreáciu a vodné športy. 
V programe transakcie je vybudovanie
náhradnej lodenice za objekt karloveské-
ho vodáckeho klubu KVŠ. Jeho predseda
Ladislav Čajági však oponuje, že o
náhradu nemôže ísť, lebo objekt bude
štyrikrát menší. Okrem toho k nemu má
byť prístup len pešo cez chránené územie
Čierneho potoka. Ako budú nakladať a
prevážať lode, nevie vraj povedať nik.
Na breh Dunaja sa okrem obyvateľov
zamýšľaného objektu zrejme nikto
nedostane, hrozí úplné vylúčenie verej-
nosti z prístupu k rieke. L. Čajági hodno-
tí staviteľský zámer ako nepriateľský
voči obyvateľom Karlovej Vsi. Ďalší
člen výboru klubu nám povedal, že sa
spoliehajú na mestské orgány, ktoré by
mohli tento poburujúci projekt zastaviť.
Vstup investorov na brehy Dunaja už

pred dvoma rokmi vážne ohrozil existen-
ciu lodeníc na pravom brehu, pri býva-
lom Lide, problém dodnes nie je uzavre-
tý. Jedno z najtradičnejších a najúspeš-
nejších športových odvetví v Bratislave
môže byť investormi vážne ohrozené.
Z ohrozenia vodných športov a voľného
prístupu k Dunaju vraj nemusí mať
strach nik, tvrdí hovorca spoločnosti
J&T,  developera projektu, Maroš Sýko-
ra, a tvrdí, že tu ide o nedorozumenie.
Podľa neho ide v tomto prípade o nefi-
nančnú transakciu medzi developerom a
karloveskou samosprávou. 
Novovybudovaná lodenica má zvýšiť hod-
notu plochy z terajších dva a pol tisíca
korún za meter štvorcový na štyri a pol. A
rovnako ako doterajšiu ju prenajme samo-
správa vodákom z Karlovej Vsi. Rozdiel je
v tom, že namiesto terajších 400 štvorco-
vých metrov hrubej zastavanej plochy má
mať lodenica v troch podlažiach 590 m2

úžitkovej plochy, má tam byť aj sklad pla-
vidiel, aj byt správcu, šatne, posilovne a
kaviarnička. Nová lodenica by vraj mala aj
viac otvoriť prístup k Dunaju pre ve-
rejnosť. Gustav Bartovic

FOTO - Oto Limpus

SIMPLY CLEVER

POSVIEŤTE SI NA ROZPOČET
MÁME PRE VÁS ODPOČET

Teraz sa už môžete venovať iba svojmu podnikaniu a vybrať si vozidlo, ktoré vám
vyhovuje cenou aj veľkosťou. Odpočet DPH si teraz môžete dopriať na vozidlá
Škoda Octavia Combi od 463 269 Sk, Škoda Praktik od 274 990 Sk, Škoda
Roomster od 336 126 Sk a dokonca aj na Novú Škoda Fabia od 273 782 Sk.
Uvedené ceny sú bez DPH a s montážou prepážky N1. Naviac môžete ešte 
v tomto roku využiť možnosť odpisu 25% z ceny vozidla pri kúpe na Škoda Kredit.
Uplatnite si: 
- odpočet DPH -19 %
- odpis -25 % z ceny vozidla 

Kombinovaná spotreba a emisie CO2

automobilov Fabia II, Octavia II/C, Praktik,
Roomster: 4,6–8,7 l/100 km, 120–207 g/km.
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www.skoda-auto.sk

Odpočet
DPH -19%

Porsche Bratislava, Dolnozemská 7, tel.: 02/49 262 900, Porsche Nové Zámky, Výpalisko 20, tel.: 035/69 222 79, Porsche Nitra, Bratislavská 18, tel.: 037/69 333 69 
Váš predajca vozidiel Škoda:

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti 

Business center Bratislava I-III. etapa,
ktorej navrhovateľom je BA Business center, a.s.

Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť
si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zho-
toviť kópie od 8. 11. do 7. 12. 2007 v priestoroch
Služieb občanom/FRONT OFFICE na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1.

Nové logo DPB

má byť známe

v januári
BRATISLAVA
Nové logo dopravného podniku má
byť známe verejnosti v januári budú-
ceho roku. Definitívne posledné slovo
vtedy povie predstavenstvo akciovej
spoločnosti, ktoré naňho vypísalo
verejnú súťaž.
Z viac ako 400 súťažných návrhov vybra-
la komisia dopravného podniku do úzke-
ho finále tri návrhy, z ktorých má vzísť
nové logo podniku.
Podľa predsedu predstavenstva dopravné-
ho podniku a mestského poslanca Brani-
slava Zahradníka (SDKÚ-DS) najvyšší
orgán spoločnosti síce zasadne začiatkom
decembra, ale výsledok bude známy až v
januári, aby bol čas na jeho zodpovedné
právne posúdenie. 
K podozreniam verejnosti, že v niekto-
rých prípadoch môže ísť o plagiátorstvo,
B. Zahradník povedal, že by nemalo logi-
ku robiť rešerš podobnosti 400 návrhov so
zaregistrovanými ochrannými známkami.
Je známe, že komisia z nich vybrala tri.
„Pokiaľ by sa ukázalo že niektorý z
návrhov je problémový z hľadiska origi-
nality, tak, samozrejme, nebude môcť byť
vybraný ako logo dopravného podniku,“
konštatoval B. Zahradník.
Ihneď po uverejnení troch postupujúcich
návrhov sa na internete rozpútala živá
diskusia. Čitateľ Daniel Žák nám napísal
niekoľko výhrad. Nepáčilo sa mu naprí-
klad, že nebola splnená požiadavka nad-
väznosti na staré logo, spojitosť s mestom
a mestskou hromadnou dopravou. Dodal,
že logá mu nápadne pripomínajú znaky
dopravných podnikov Prahy, Opavy a
Ostravy. 
Rovnako sa objavila výhrada, že jedno z
troch finálnych log sa podobá na logo
Rakúskych železníc ŐBB. „Momentálne
sa robí skríning ochranných známok v
rámci Slovenska a okolitých krajín, aby
sme nemali logo, ktoré by sa nápadne
podobalo na iné,“ uviedol B. Zahradník.
Pokiaľ ide o kontinuitu súčasného loga s
novým, pripomenul, že on sám vyjadril
želanie a zámer, že by bolo dobré konti-
nuitu návrhov, ktoré komisia odporučí,
dodržať. „Tá priama kontinuita tam nie
je, ale je to mimo mojej moci,“ uviedol
B. Zahradník. Dodal, že konečné slovo
má predstavenstvo spoločnosti, ktoré do
toho môže ešte vstúpiť. (rob)
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PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA KAZANSKEJ ULICI lúpežne pre-
padol pobočku banky ozbrojený 22-roč-
ný Slavomír V. zo Sládkovičova. Žiadal
od pracovníčky peniaze, so sebou si
odniesol niekoľko stotisíc korún. S
peniazmi v bielej igelitovej taške ušiel
smerom na Stavbársku ulicu. Polícia Sla-
vomíra zadržala a vypátrala aj jeho
dvoch komplicov, 19-ročného Dušana K.
a 17-ročného Viktora D. takisto zo Slád-
kovičova, ktorí krátko pred činom zisťo-
vali, či je v pobočke banky ochranka a po
lúpeži si s ním peniaze rozdelili. Vyšetro-
vateľ ich obvinil zo zločinu lúpeže, za
ktorý im hrozí trest odňatia slobody až na
12 rokov. 

NOVÉ MESTO
NA VAJNORSKEJ ULICI dvaja
neznámi páchatelia lúpežne prepadli 29-
ročného muža. Pri budove Istropolisu ho
zhodili na zem a začali do neho kopať.
Pod hrozbou použitia zbrane žiadali od
neho peniaze. Následne ho prehľadali,
pričom mu odcudzili mobilný telefón a z
miesta činu ušli na zatiaľ neznáme mies-
to. Policajti po páchateľoch intenzívne
pátrajú. Vyšetrovateľ začal trestné stíha-
nie vo veci zločinu lúpeže formou spolu-
páchateľstva, páchateľom za uvedený
skutok hrozí trest odňatia slobody až na
12 rokov.
NA TRNAVSKEJ ULICI prišla o tašku
s dokladmi, mobilom a ďalšími vecami v
celkovej hodnote asi 16-tisíc korún 46-
ročná Bratislavčanka. Zlodej, ktorý
využil jej nepozornosť počas nakladania
tovaru do batožinového priestoru,  tašku
ukradol zo sedadla auta. 

PETRŽALKA
NA BEŇADICKEJ ULICI horelo v
pizzerii. Oheň zničil terasu pizzerie,
okrem toho následkom tepla sa poškodi-
lo i zariadenie podniku. Predbežne sa
škoda odhaduje na 1,5 milióna korún.
Podľa vyjadrenia požiarneho technika
nie je vylúčené cudzie zavinenie. Polícia
okolnosti požiaru vyšetruje ako poško-
dzovanie cudzej veci. Požiar poškodil i
blízko stojace motorové vozidlo Škoda
Octavia, na ktorom vznikla škoda asi 50-
tisíc korún.

STARÉ MESTO
NA NÁMESTÍ SNP napadli dvaja
Angličania  taxikára. Keď vystúpil  z
vozidla, zvalili ho na zem a začali do
neho kopať. Potom z miesta činu ušli.
Policajti 25-ročného Tobyho a 40-ročné-
ho Iana  zadržali na Drevenej ulici a
následne predviedli na policajné oddele-
nie. Prípad budú napokon riešiť iba ako
priestupok proti občianskemu spolunaží-
vaniu.

DÚBRAVKA
NA ULICI M.-SCH. TRNAVSKÉHO
Dúbravke pri obradnej sieni našli mŕtvu
ženu vo veku asi 50 rokov s výškou 160
cm. Bratislavská polícia zisťuje jej totož-
nosť. (ver)

Nedostatočná

výživa prinášala

rôzne choroby
V období I. ČSR okrem nedostatku neškod-
nej vody pôsobili na nedostatočné hygienic-
ké podmienky a nedobrý zdravotný stav
obyvateľov Dornkapple (bývalá Trnávka)
aj iné faktory.
Boli to najmä zlé bytové podmienky. Výsled-
ky prieskumu sociálnych podmienok obyva-
teľstva z roku 1936 dokazujú, že len necelých
20 % detí žilo v bytoch s vyhovujúcimi pod-
mienkami. V malých bytoch s väčším počtom
detí ich posielali rodičia na dvory, často aj v
chladnom a daždivom počasí, aby neprekážali
v byte. Len menšia časť bytov bola vykurova-
ná. Provizórne domčeky boli v začiatkoch
budovania tohto predmestia zatepľované
chlievmi, maštaľami alebo králikárňami pri-
stavenými tesne pri obytných priestoroch.
Obyvatelia, ktorí žili v nevykurovaných
bytoch, nemali dostatok finančných prostried-
kov na kúpu paliva, ktoré zabezpečovala pre
Dornkappel firma rodiny Singhoferových na
Hasičskej ulici. Niektorí z nezamestnaných
zbierali alebo kradli uhlie pri vagónoch na
železničnej stanici. Niektorí z nich si vyžiadali
v sprostredkovateľni práce povolenie zbierať
suché haluze v malokarpatských lesoch. Cho-
dili 7-10 kilometrov do hôr, aby mohli na
chrbte doniesť hrubé suché haluze na kúrenie.
V mnohých bytoch sa nevetralo, aby z nich
neunikalo teplo. Deti sa často zohrievali vlast-
nými telami v posteli, a nebolo zriedkavosťou,
že sa do postele na noc dávali vyhriate tehly. V
dôsledku takýchto podmienok boli deti často
prechladnuté, mali choroby horných dýchacích
ciest a nebola zriedkavosťou ani tuberkulóza a
v neskoršom veku reumatizmus a ischias.
Pre deti s oslabeným zdravím organizoval Čer-
vený kríž a Masarykova liga ozdravné pobyty.
Zdravotný stav obyvateľstva značne ovplyvňo-
vala aj úroveň stravovania, ktorá bola závisela
od príjmov rodín. Väčšina obyvateľov si
nemohla dovoliť stravovať sa v zdravotníkmi
odporúčaných dávkach potravín.
V situácii, keď viac ako tretina obyvateľov žila
z podpory, pomohli čiastočne zamedziť hladu
od roku 1930 rôzne stravovacie a potravinové
akcie. Polievkové akcie najmä v zimných
mesiacoch financovalo mesto a niektoré chari-
tatívne a cirkevné organizácie (Červený kríž,
Masarykova liga, Charitas, Saleziáni, Svoradov
spolok a spolok Philantropia). Polievka sa
vydávala v chudobinci a pri cirkevných organi-
záciách. Podľa štatistického sociologického
prieskumu z roku 1937 od januára 1936 do 30.
apríla 1937 poskytlo mesto mlieko, chlieb a iné
základné potraviny pre takmer tretinu obyvate-
ľov a pre slobodných nezamestnaných 10 Kč a
pre ženatých 20 Kč týždenne na kúpu potravín.
Štvrtina domácností dostala na zimu po 50 kg
zemiakov. Náklady na túto akciu predstavovali
vyše 60-tisíc Kč. Viera Hupková Houšková

(Pokračovanie nabudúce)

Gorkého ulica veľakrát menila svoj názov

Kaviarňou mesta sa stala Cafe Emporio

Do poslednej štvrtiny 18. storočia bolo
centrum mesta chránené mohutným
kamenným opevnením. Aj okolo tohto
opevnenia sa nachádzali ľudské prí-
bytky, dielne a záhrady, pôvodne pred-
mestia, ktoré boli už od stredoveku
obkolesené druhým prstencom opev-
nenia. Napriek tomu boli pôvodné
vnútorné hradby až do roku 1774
udržiavané a ich brány sa na noc
zatvárali.
Udržiavaná a pravidelne čistená bola aj
priekopa, ktorá z vonkajšej strany hra-
dobné múry oddeľovala od okolitého
terénu. Až keď kráľovná Mária Terézia
povolila mestu hradby zrušiť, bolo
možné aj priekopy zasypať, či inak
využiť. Na mieste už nepotrebných hra-
dieb a na miestach zasypaných priekop
vznikali nové domy a nové ulice. Výhod-
ným staveniskom sa stal južný úsek prie-
kop, rovnobežný s tokom Dunaja. Na
vnútornej strane hradieb, na Panskej a
Laurinskej ulici, už vtedy stáli domy
šľachtických majiteľov, ktoré bolo vhod-
né rozšíriť za hradby. V úseku od Rybár-
skej brány po juhovýchodné nárožie
opevnenia (na mieste terajšieho Divadla
P. O. Hviezdoslava) vznikla ulica, ktorá
dostala pomenovanie podľa svätého
Ondreja: St. Andrae Gasse, resp. An-
dreasgasse. Na jej južnej strane vzniklo
vzápätí niekoľko šľachtických palácov.
Najvýznamnejší bol hádam palác gróf-
skej rodina Batthyány, ktorý až do tretiny
20. storočia potom vlastnili grófovia
Pongráczovci ako dedičstvo po svojej
matke rodenej Batthyány. V polovici 19.
storočia ho výstavnosťou predbehol
palác Motešických, postavený za divad-
lom, a v druhej polovici storočia neogo-
tický palác grófa Štefana Pálffyho. Palác
Motešických ešte stojí vo svojej pôvod-
nej podobe, ale chystá sa jeho necitlivé
zvýšenie o niekoľko podlaží.
V roku 1899 ulicu premenovali na
počesť grófa Andrássyho, ktorý bol
vtedy významným uhorským politikom.
Po prvej svetovej vojne sa vrátil ulici jej
pôvodný názov Ondrejská ulica (pozor,

nemýliť si ju s dnešnou Ondrejskou!!!).
V roku 1932 ulicu premenovali na Goe-
theho. Busta tohto svetoznámeho nemec-
kého spisovateľa zdobila a znovu zdobí
lodžiu Mestského divadla. 
Po druhej svetovej vojne však bolo
potrebné odstrániť všetko, čo pripomína-
lo Nemcov a nemeckú kultúru. Za
nevhodný sa považoval aj názov Goethe-
ho ulica. Podľa vtedy zaužívaného zvyku
sa hľadal velikán s podobne začínajúcim
menom. Objavili Maxima Gorkého, jeho
menom pomenovali ulicu pri divadle.
Gorkij, vlastným menom Alexej Maxi-
movič Peškov, žil v rokoch 1868 až 1936
a je na celom svete uznávaným autorom
ruskej literatúry. Preto ani po roku 1990
nevznikol dôvod ulicu premenovať.
Asi pred dvoma rokmi prišla Spoločnosť
Andreja Hlinku s požiadavkou premeno-
vať Gorkého ulicu na Hlinkovu. Odôvod-
ňovala to faktom, že po Andrejovi Hlin-
kovi nie je v Bratislave pomenované
žiadne verejné priestranstvo. No už bolo!
Hlinkovo meno dávno nesie park v Ruži-
nove a rozsiahle námestie v Rači. V ruži-

novskom parku má už medzičasom Hlin-
ka aj pomník. Teraz Spoločnosť Andreja
Hlinku oslovuje poslancov Starého
Mesta. Znovu žiada premenovanie Gor-
kého ulice! Pritom sa zabúda, že ulice a
námestia v Starom Meste neboli pomeno-
vávané novými menami, ale že sa vraca-
lo niektoré z historických pomenovaní
príslušného verejného priestranstva. 
Vtedy bola aj možnosť vrátiť niektoré z
historických pomenovaní terajšiemu
Námestiu SNP. To nieslo v rokoch 1938
až 1945 Hlinkovo meno. Hlasovaním v
mestskom zastupiteľstve však bol návrh
Hlinkovo námestie zamietnutý. To
umožnilo neskôr mestskej časti Rača
názov Hlinkovo námestie použiť na svo-
jom území. 
Premenovať Gorkého ulicu na ulicu
Andreja Hlinku je veľmi nevhodné.
Okrem faktu, že už v Bratislave jestvuje
Hlinkovo námestie, by to spôsobilo
chaos v orientácii v centre mesta. Najmä
by však vzniklo množstvo nepotrebných
komplikácií všetkým obyvateľom ulice
(ktorí si premenovanie ulice neželajú) a
podnikom a podnikateľom, ktorí v ulici
sídlia. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Víťazom tretieho ročníka súťaže o
najobľúbenejšiu bratislavskú kaviareň
mesta v roku 2007, sa stala Cafe Empo-
rio. Cieľom súťaže bola podpora tradí-
cie kaviarenského života v meste a
umenie vedieť rozoznať a uvariť
dobrú kávu. 
O tradičné medené zrnko na pylóne Bra-
tislavského hradu od sochára Slavomíra
Bachoríka súťažilo štyri týždne 16 nomi-
novaných kaviarní. Návštevníci v nich
mohli odovzdať svoj hlas vyplnením hla-
sovacieho lístka. Do súťaže sa zapojilo
viac ako osemtisíc Bratislavčanov. 
Víťaz tretieho ročníka sa nachádza v

Auparku a  získal celkovo 1266 hlasov.
Na druhom mieste sa s raketovým štar-
tom a počtom hlasov 794 umiestnil nová-
čik súťaže Pati Pati Patiserie sídliaci v
Avion Shopping Parku. Tretia priečka
patrí opäť nováčikovi, ktorý reprezentuje
výnimočný projekt priamo v srdci mesta
- Kaviarni Radnička. Medzi mimoriadne
kvalitné podniky s dobrou kávou patrí i
Vienna Café na Námestí SNP. 
Tretí ročníka súťaže bol zameraný predo-
všetkým na kvalitu kávy a mestskú kultú-
ru pitia kávy. Zaujímavé bolo, že mnohé
veľké mená kamenných kaviarní z centra
mesta tento rok nezískali ani nomináciu
od osobností či odborníkov na reštaurač-

né a kaviarenské služby. Mnohí zákazníci
sa čoraz viac dožadujú komodít, ktoré sú
bežné v „mekkách kávy” ako Viedeň či
Budapešť a ktoré v Bratislave ešte stále
nie sú samozrejmosťou. Ide o trstinový
cukor či umelé sladidlo, bezkofeínovú
kávu, sójové mlieko alebo mlieko bez
laktózy. Vcelku úspešne súťažili aj
moderné sieťové kaviarne, i keď súťaž
potvrdila prím tradičných kaviarní, ktoré
kávu ponúkajú v skle či v porceláne.
Napriek tomu ponuku čerstvých záku-
skov, dennej tlače, výber kávových nápo-
jov a prostredie v moderných sieťových
kaviarňach hlasujúci často hodnotili vyš-
šie ako v tradičných kaviarňach. (brn)

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

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

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

- pohon 4x4
- EPS + ASR, ABS
- 6 airbagov
- kompletná elektrická výbava
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BASKETBAL
Je jednou z dvoch mladých tréneriek v
najvyššej súťaži basketbalistiek. Tatia-
na Gallová (26), kormidelníčka brati-
slavského Slovana. Reprezentantka
novej trénerskej vlny v slovenskom
ženskom basketbale.

~     ~     ~
S ktorým klubom sa viaže vaša hráč-
ska kariéra?
- Dlhé roky som hrávala práve za Slovan,
neskôr som prešla viacerými tímami na
Slovensku, aj v zahraničí. Mojím postom
bolo krídlo, ale hrávala som aj na pivote a
na mieste rozohrávačky. Nový post bol
pre mňa vždy určitou výzvou, naučil ma,
aký rozdiel a podiel na hre máte, už len
podľa toho, kde na ihrisku ste. No najlep-
šie sa stále cítim na krídle.
Koniec kariéry prišiel dosť skoro...
- Nedalo sa naraz sedieť na dvoch stolič-
kách. V prvom rade som sa rozhodla
naplno venovať trénerskej činnosti. A
navyše už od mládežníckych kategórií
som mala problémy s kolenom.
Aké boli trénerské oťukávačky?
- Začínala som tým, že som chodila pozo-
rovať tréningy a postupne som začala pri
nich pomáhať. Cenné skúseností som zí-
skala počas „neoficiálneho asistovania“ -
na podnet zo strany profesora počas štúdia
na FTVŠ - na tréningoch Ladislava Štajge-
ra, prípadne iných kormidelníkov. Potom
som pracovala s viacerými mládežníckymi
tímami, rôznych kategórií. Nakoniec som
v Dánsku začala trénovať aj ženy.
Prečo ste si vybrali Slovan?
- Slovan bol jednou z alternatív. Mali o
mňa záujem už pri „znovunarodení“ timu
opätovne ma oslovili po návrate z Dánska.
V jeho prospech asi najviac zavážilo to, že
je to takpovediac „rodinná tradícia“.
Prvé dojmy?
-Tie by som skôr pomenovala skúsenos-
ťami, sú nové a stále sa učím. A je veľa
toho, čo sa ešte musím učiť.
Pamätáte si ešte premiérový zápas?
Aká ste vlastne trénerka? Pokojná,
impulzívna, debatujete s rozhodca-
mi...?
- Prvý zápas? Hm, každý zápas je svojím
spôsobom prvý. Nebývam nervózna, skôr
je to také očakávanie. No počas nášho
prvého zápasu som bola nervózna... K
tomu, ako vychádzam s rozhodcami, by sa
asi mali vyjadriť iní, napríklad samotní
rozhodcovia. Každá minca má dve strany.
Ja by som sa zaradila medzi impulzívne
typy, čo určite nie je príliš vhodné pre

ženu môjho veku... V Dánsku mi hovorie-
vali, že som ako sopka. Pokojná a potom
z ničoho nič vybuchnem.
Mali ste nejaký trénersky vzor?
- Nie. Mala som šťastie na to, že som
robila s trénerskými osobnosťami - aj v
škole - či už ako hráčka alebo ako asis-
tentka. Týmto by som sa im chcela poďa-
kovať. Od každého sa dá niečo naučiť.
Od niekoho, ako čo robiť, od iného práve
to, ako a čo nerobiť. Podstatná je skúse-
nosť, tá nás poučí.
Ako zatiaľ hodnotíte vaše výkony a
výsledky v Extralige?
- Teší ma, že sa neustále zlepšujeme a že
na našej hre vidieť pokroky. Pred nami je
však dlhá cesta. Tím poskladaný zo slo-
venských hráčok treba budovať dlhé
roky, chce to trpezlivosť... Trošku skla-
mania tam však je. Odohrali sme aj zápa-
sy, ktoré sme mohli vyhrať, alebo zahrať
lepšie. Myslím si, že na play-off jednoz-
načne máme, a keď dokážeme na ihrisku
odovzdať to, čo na tréningoch, prídu aj
lepšie výsledky.
Čo vravíte na úroveň najvyššej súťaže? 
- Napriek tomu, že tohtoročná Extraliga
je kvalitnejšia ako minulý ročník, je evi-
dentný celkový pokles úrovne v posled-
ných rokoch. Spôsobuje ho odlev mla-
dých kvalitných hráčok do zahraničia, za
lepším angažmán a narušenie koncepcie
práce s deťmi. Každý chce mať majstrov
už v minibasketbale a nemyslí sa na kom-
plexné budovanie hráčskych osobností.
Navyše klesla základňa, takže výber sa

zužuje. Pozrite sa na súčasnú Extraligu -
sú tu buď primladé dievčatá, alebo „pri-
skúsené“ hráčky.
V Cassovii majú tiež mladú trénerku.
Je to náhoda, že sa v jednom ročníku
objavili dva mladé trénerské talenty?
- Náhody vraj neexistujú. No keď nám
vravíte talenty - ďakujem... U Hanesovej
to však nie je až taká náhoda - ona so svo-
jím tímom už pracovala už predtým. Idú
spolu dlhší čas, takže si myslím, že je to
prirodzené. No a u mňa? Hm, asi šťastie a
zhluk náhod... Alebo - vraj si ma vybrali
hráčky. Môžete si vybrať (smiech). Liga
nám však celkove omladla, nuž prečo
neomladiť aj trénerov? Na Slovensku je
dosť takých, ktorí by mohli dostať šancu.
Kde potrebuje Slovan najviac doplniť?
- Sme mladý a neskúsený tím. Chýba
nám agresivita a prehľad. No najviac trpí-
me tým, že nemáme skúsenú rozohrávač-
ku. A pivotku, dostatočne silnú, aby si
vedela spraviť „poriadok“ pod košom. 
Kde a ako si najlepšie oddýchnete od
basketbalu?
- Počas športovania, cestovania a prechá-
dzok. Aj keď veľmi často sa teraz k tomu
nedostávam. Rada si posedím pri káve a
dobrom jedle s priateľmi, to je najlepší
relax. Aby som nezabudla, aj pri dobrom
filme. A paradoxne - aj pri trénovaní... No
ľudia, čo so mnou pracujú, vám povedia
niečo iné - najlepšie si vraj oddýchnem,
keď spím (smiech).

Zhováral sa Michal Miňďáš
FOTO - Oto Limpus

Slovan ožíva,

z dvoch zápasov

má šesť bodov
FUTBAL
Fanúšikovia Slovana sa na koniec jese-
ne dostávajú do pohody. Zaslúžili sa o
to futbalisti z Tehelného poľa, ktorí
konečne zaberajú podľa ich predstáv.
Tesne pred reprezentačnou prestáv-
kou vyhrali v Trenčíne a minulý
víkend im vyšiel husársky kúsok v
podobe zisku troch bodov na ružom-
berskej pôde po víťazstve 2:0.
„Rozhodla koncovka,“ zhodli sa obaja
tréneri po zaujímavom stretnutí, v kto-
rom mali súperi rovnako k výhre. Domá-
ci Přemysl Bičovský však iba krútil hla-
vou: „Na rohy sme vyhrali 13:1, ale čo z
toho, keď sme sa nepresadili v šestnást-
ke. Chýbali nám šance, a tým aj góly!“
Opačné pocity prevládali u trénera bela-
sých Borisa Kitku: „V Ružomberku sa
ľahko nevyhráva, s výsledkom som preto
maximálne spokojný. Hrali sme discipli-
novane, hráči dôsledne plnili taktické
pokyny. Vyhrávali sme osobné súboje
pred vlastnou šestnástkou a darili sa nám
rýchle protiútoky do odkrytej domácej
obrany. Verím, že výsledok nás povzbudí
pred pohárovou odvetou s Košicami, aj
záverečným jesenným duelom v lige.“
Šláger minulého kola obstarala Artme-
dia, ktorá navštívila Košice s cieľom vrá-
tiť MFK domácu stratu dvoch bodov zo
vzájomného duelu v Petržalke. Košiča-
nom nielenže vrátila stratu, ale pridala k
tomu aj niečo navyše, keďže zvíťazila
1:0 vďaka akrobatickému strelcovi
Čišovskému. Ten si tesne pred koncom
nabehol na Kozákov center a efektnými
nožničkami rozjasal pár petržalských
fanúšikov. „Pomohla mi príprava z tré-
ningu, kde hrávame nohejbal a tréner nás
vyzýva na podobné kúsky,“ priznal stre-
lec exportného gólu. Kormidelník
Artmedie Vladimír Weiss bol s úrovňou
zápasu spokojný: „Obe mužstvá podali
dobrý výkon, my sme boli lepší v prvom
polčase, keď sme mali herne navrch.
Domáci si vytvorili menší tlak a viaceré
príležitostí po prestávke. Vtedy nás podr-
žal brankár Kamenár. V závere rozhodo-
valo šťastie, ktoré sa priklonilo k nám,“
športovo priznal petržalský tréner.
Z trojice bratislavských klubov v Corgoň
lige a v 1. lige smútil jediný - Inter. Ten
nestačil na Podbrezovú a prehrou 1:2
definitívne potvrdil, že s návratom do
najvyššej súťaže sa musí definitívne roz-
lúčiť aj tá posledná hŕstka jeho optimis-
tických priaznivcov. (mm)

Útočník Uram

si nezahrá do

konca roka
HOKEJ
Náhoda je pes. Keď sa slovanisti lúčili
s útočníkom Kmečom, ktorého funk-
cionári belasých poslali na hosťovanie
do Nitry, netušili, že o 72 hodín sa roz-
lúčia s ďalším ofenzívnym hráčom.
Zápas s Košicami totiž vystavil stopku
Markovi Uramovi, ktorý si v nezavinenej
zrážke poškodil Meniskus na pravom
kolene a musel sa podrobiť operácii.
„Verím, že všetko dopadne dobre a že sa
čoskoro vrátim na ľad,“ vyjadril svoje
želanie slovenský reprezentant. „Marek
bude chýbať asi mesiac, do konca roka
už asi do ligy nezasiahne, ale veríme, že
do Super Six sa dá do poriadku,“ vyjadril
sa manažér Róbert Pukalovič. Bratislav-
čanom tak chýba nielen Kmeč, ale aj
Uram, čo by mohlo znamenať výzvu pre
ďalších útočníkov, na ktorých bude teraz
ležať zodpovednosť. Čo sa týka Kmeča,
ten by mal prísť o Super Six, no Slovan
sa s ním nelúči na celú sezónu a Andrej
by sa mal vrátiť na play-off.
V najvyššej súťaži sa slovanisti síce doč-
kali prerušenia víťaznej série domácou
prehrou s Košicami, no už nasledujúci
duel v Kežmarku zvládli najmä takticky
a víťazstvom 2:1 dali zabudnúť na smú-
tok zo súboja s východniarmi. „Ďakujem
chlapcom za bojovnosť. Bol to dobrý
zápas, v ktorom sme si víťazstvo vydre-
li,“ priznal tréner Zdeno Cíger. Nedeľa
však znovu potvrdila, že jeho zverenci
podávajú výkony ako na hojdačke. Slo-
van podľahol v Žiline 4:5 a jeho kormi-
delník skonštatoval: „Zápas plný zvratov
sme nezvládli najmä takticky, hráči uro-
bili priveľa chýb.“ (mm)

Tatra Banka

bola najlepším

turnajom roka
TENIS
Klobúk dole pred organizátormi teni-
sového turnaja Tatra Banka Open,
podujatia okruhu ATP Challenger
Series. Funkcionármi tejto organizácie
bol totiž zvolený za najlepší turnaj, čo
je ocenením práce všetkých zaintere-
sovaných na bratislavskom podujatí.
V gratulačnom liste, ktorý prišiel na Slo-
vensko z londýnskej centrály, sa naprík-
lad píše: „Počas ôsmich rokov turnaja ste
dosiahli vysoký štandard. Turnaj je kva-
litný svojou organizáciou, infraštruktú-
rou a mediálnou spoluprácou.“ Bratislav-
ský úspech je o to cennejší, že ho neurču-
jú len funckionári od stola, ale rodí sa po
dohovoroch s hráčmi, trénermi a funk-
cionármi. Cenu za ocenenie si prevezme
generálny sekretár SFZ Igor Moška
budúci rok v Monte Carlo, počas aprílo-
vého turnaja ATP Masters Serie. (mm)

Barániková

je najlepšia
ŠERM
Víkendový Svetový pohár v Helsin-
kách v šerme kordom priniesol výbor-
nú správu na Slovensko.
V konkurencii 50 kordistiek z dvanástich
krajín sa najviac darilo Bratislavčanke
Dagmar Baránikovej, ktorá tak získala
najväčší úspech svojej kariéry. Osem-
násťročná reprezentantka BŠK Bratisla-
va bola doteraz na 34. mieste svetového
rebríčka, po víkende sa však určite posu-
nie vyššie. (mm)

Trénerka basketbalistiek Slovana Gallová:

Stále sa zlepšujeme, je to však dlhá cesta

POSTELE - MATRACE - SPÁLNE 
...aj pre tých najnáročnejších 

� Zdravotné matrace
� Lamelové rošty
� Postele
� Spálne 

www.dobryspanok.sk
LIPAN Studio, Majerníkova 1, Dlhé diely, Bratislava

(cez cestu oproti supermarketu Billa)
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NAJVÄČŠÍ  výber  LG, MOTOROLA, SAMSUNG, Sony Ericsson a NOKIA mobilných 

telefónov a originálneho príslušenstva.  Viac ako 1000 GSM výrobkov!
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•  vysokorýchlostný I-NET  – 7 PC s až  15 360 kbps pripojením

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

Trnavská cesta 100,  Bratislava  •  po-so  8.00 - 19.00  ne  10.00 - 18.00

www.kulla.biz
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BHS prechádzajú

do druhej 

polovice
HUDBA
Sviatok hudby - Bratislavské hudobné
slávnosti vstúpil do svojej druhej polo-
vice, v ktorej naďalej prináša výni-
močné hudobné zážitky
V sobotu 1. decembra sa v Zrkadlovej
sieni Primaciálneho paláca predstaví
Orchestre de Chambre de Toulouse.
Sólistom večera bude Staffan Martens-
son, za ktorého meno by sme mohli dať
charakteristiku: Najlepší sólista roku
2007 vo Švédsku. V ten istý deň sa v
Koncertnej sieni SF predstaví Symfonic-
ký orchester Danubia a Slovenský filhar-
monický zbor. V nedeľu 2. decembra sa
v Koncertnej sieni Slovenskej filharmó-
nie odohrá Zborový koncert Hommage á
Hrušovský a vo večerných hodinách
vystúpenie Tria Boris Berezovskij, kla-
vír, Dmitrij Machtin, husle a Alexander
Kniazev, violončelo. V pondelok 3.
decembra vystúpi v Slovenskej filharmó-
nii Wiener Symphoniker s dirigentom
Fabiom Luisim a sopranistkou Sandrou
Trattnigg. V utorok 4. decembra to bude
Štátny komorný orchester Žilina v Moy-
zesovej sieni, v Koncertnej sieni SF zas
operný recitál Miroslava Dvorského. Do
konca BHS sa ešte predstaví Bratislavské
dychové okteto, SWR Sinfonieorchester
Baden-Baden und Freiburg (5.12.), Il
Fondamento (6.12. - Koncertná sieň Kla-
risky) a Orchestre Philharmonique de
Monte Carlo (6.12. - Koncertná sieň SF).
Bratislavské hudobné slávnosti vyvrcho-
lia záverečným koncertom v piatok 7.
decembra za účasti Slovenskej filharmó-
nie a Slovenského filharmonického
zboru. (dš)

Slávny pianista

R. Clayderman

na Pasienkoch
HUDBA
Traduje sa, že Clayderman už v šies-
tich rokoch vedel lepšie čítať noty ako
svoj rodný jazyk. Keď mal dvanásť,
prijali ho na hudobné konzervatórium,
ktoré ukončil ako šesťnásťročný. 
Jeho prvý singel mal názov Balada pre
Adeline a predal sa v náklade 22 milió-
nov nosičov v 38 krajinách sveta. Odvte-
dy predal viac ako 80 miliónov nosičov a
získal 270 zlatých a 70 platinových oce-
není. Najúspešnejší pianista vystúpi pred
bratislavským publikom 3. decembra o
19.00 h. v Športovej hale na Pasienkoch
a tak aspoň na okamih ponúkne návštev-
níkom koncertu jedinečný zážitok. (dš)

Joe Cocker 

sa predstaví 

aj v Bratislave
HUDBA
Joe Cocker, jedna z najväčších legiend
populárnej hudby, prichádza na Slo-
vensko predstaviť svoj nový album.
Kultový hlas žijúcej legendy si môžete
vypočuť 9. decembra o 20.00 h. v NTC
Sibamac Aréne na Príkopovej ceste. 
Slávny anglický spevák Joe Cocker
pochádza zo Sheffieldu, kde sa narodil v
roku 1944. Majster si zaistil nesmrteľ-
nosť už svojím vystúpením na bájnom
woodstockovom festivale v roku 1969.
Aj keď má za sebou celý rad úspešných
štúdiových albumov, pre geniálneho
soulmana vždy platilo, že to najlepšie zo
seba vydával na pódiu.
Za svoju bohatú kariéru vydal viac než
dve desiatky albumov a spolupracoval s
celým radom hudobných osobností.
Skvelých muzikantov má Joe aj vo svo-
jej sprievodnej kapele, s ktorou vystúpi
na bratislavskom koncerte. (dš) 

Koncert

IMT Smile a

Roba Grigorova
HUDBA
Na spoločnom vystúpení sa stretne
kapela IMT Smile a spevák Robo Gri-
gorov. V tejto zostave ich môžete
vidieť v NTC Sibamac Aréne 5.
decembra o 19.00 h.
Koncert prináša jedinečné spojenie skve-
lého interpreta a vynikajúcej koncertnej
kapely. „Obaja sme vyzreté osobnosti,
ktoré sa na pódiu dokážu rešpektovať,“
povedal o spolupráci s Ivanom Táslerom
Robo Grigorov. Výnimočný hudobný
zážitok v Bratislave doplní česká mega-
hviezda Petr Kolář. Zaujímavosťou kon-
certu je aj pódium, nad ktorým bude VIP
zóna pre 60 fanúšikov. (dš)

V. Mišík v Klube

Za Zrkadlom
HUDBA
V petržalskom Klube Za Zrkadlom na
Rovniankovej ulici 3 odohrá 6.
decembra o 20.00 koncert legenda
českého bigbítu, spevák a gitarista
Vladimír Mišík s triom Čundrground.
Vladimír Mišík je dosť netypickým roc-
kerom, lebo sa nehanbí odkryť svoju
poetickú dušu. Mišík s obľubou spieva
texty beatnikov, nadchýna ho Václav
Hrabě, Josef Kainar, ale aj texty Vladimí-
ra Mertu. (dš) 

DIVADLO
Umelecký šéf známeho bratislavského
divadla GunaGU Viliam Klimáček je
nielen „otcom“ známej alternatívnej
scény, ale aj autorom mnohých divadel-
ných hier, spisovateľom, režisérom a
hercom. Položili sme mu niekoľko otá-
zok o ďalšej profilácii divadla, ale aj o
ľútosti umelca nad „strateným skalpe-
lom.“

~     ~     ~
Divadlo GUnaGU sa už dávno stalo v
Bratislave kultúrnym fenoménom,
nepochybne sú však aj Bratislavčania,
ktorí ho nepoznajú. Ako by ste im ho
priblížili?
- GUnaGU hrá výlučne vlastné hry, kto-
rých autorom som buď ja alebo moji kole-
govia. Hráme o našej súčasnosti s jej
súčasnými problémami. Máme radi drsnú
komiku a čierny humor, nevyhýbame sa
kontroverzným témam, ale všetko je u nás
obalené smiechom, po ktorom občas
divák stŕpne. 
Ste jednou z mála alternatívnych scén,
ktoré prežili už viac ako dvadsať rokov
existencie, váš úspech graduje. Čomu
pripisujte takúto vzostupnú tendenciu
vašej úspešnosti?
- Ľudia nás chcú. Keby sme nevypredáva-
li niektoré tituly v priebehu pol hodiny, asi
by sme to nerobili. Veľa divákov je už
unavených médiami a televíziou a hľada-
jú kohosi, kto by myslel ako oni a rozmý-
šľal nad rovnakými otázkami. Pokúšame
sa pomenovať tú neistotu okolo nás. Aj
my sme v chaose z toľkých zmien, ako
diváci, ale zrejme sme našli formu, ako o
tom verejne a príťažlivo hovoriť.
Orientujete sa predovšetkým na mla-
dých, ktorým neprekáža drsnejší slov-
ník hercov. Nechceli by ste do divadla
pozvať aj dôchodcov s vnukmi?
- Ráno sa nebudím s tým, že idem písať
hru pre osemnásťročných a o pol roka
ďalšiu pre štyridsiatnikov. Ja sa v divadle
pýtam na to, čo zaujíma mňa, takmer päť-
desiatročného človeka. Zakaždým ma
prekvapí, že tie moje otázky bavia aj tých
-násťročných. Do divadla chodia aj staršie
ročníky, i keď viac do SND či Arény, kde
sa hrajú ďalšie moje hry.
Jazyk vašich hercov je drsný, vy sa javí-
te ako jemný a empatický človek.
Netrpíte určitou rozpoltenosťou?
- Našu najdrsnejšiu hru English is easy,
Csaba is dead vymyslel Karol Vosátko a
spolu s hercami doimprovizoval do tej
drsnej polohy. Aj ja som bol vtedy v
šoku, že slovenské divadlo ešte dosiaľ
také čosi nezažilo, ale uveril som, keď to
úžasne zafungovalo. Pretože tie vulgariz-
my neboli samoúčelné, bol to typický

slovník podsvetia, aj keď od začiatku
vymyslený, pretože vzory sme, našťastie,
osobne nepoznali. Diváci vycítili úprim-
nosť výpovede - chodili na to obrovské
davy od študentov až po diplomatov a
intelektuálov. Inak, ja som stále tá jem-
nejšia tvár „mnohohlavej beštie“, zvanej
GUnaGU a s kolegom Vosátkom sa
výborne dopĺňame.
Ste veľmi plodný autor. Cítite sústavnú
potrebu tvoriť? Kde nachádzate témy? 
- Okolo je toľko dialógov vo vzduchu, že
ich stačí len sťahovať. Chodím a počúvam
a niekedy sa z toho niečo „narodí“. Veľmi
rád mám chvíle v hereckej šatni, pred pred-
stavením a po ňom, keď sa všetci uvoľne-
ne bavíme o svojich rodinách, práci, zná-
mych, tam už mi napadlo pár hier a hneď
som ich videl obsadené kolegami, ktorí nič
netušiac hovorili nejakú svoju príhodu. No
hry vznikajú aj inak. Pred viac ako rokom
ma napríklad Juraj Kukura oslovil, či nena-
píšem o Husákovi pre Arénu. Dodnes
neľutujem, že som po mesiaci presvedčo-
vania súhlasil a hru napísal.
Nestáva sa vám, že niekedy vám nezíde
na um ani jediná poriadna veta?
- Problém písania nie je v tom, že vám
správne vety nenapadnú, ale že tie, ktoré
vám napadajú a včera vás očarúvali, sa
zrazu zdajú bezvýznamné. Prestanete
počuť melódiu viet, stratíte radosť a pre-
stanete písať. Ak sa mi to stane, stane sa to
asi tak.
Čo prinesú najbližšie mesiace v divadle
GunaGU? 

- Pripravujem hru o slovenských dievča-
tách v zahraničí, názov Aupairky napovie
všetko. Malo by to mať premiéru u nás na
Františkánskom námestí 7 v marci 2008.
Iniciovali to naše herečky Abrahámová,
Polnišová, Kelíšková, ktoré ma oslovili,
že by si chceli spolu zahrať, lebo si dobre
rozumejú. 
Nepociťujete niekedy nostalgiu a smú-
tok, keď si spomeniete na svoju pôvod-
nú profesiu lekára?
- Nostalgiu nie. Skôr hnev, keď vidím, ako
ministerstvo zdravotníctva pohŕda mojimi
kolegami lekármi, ako ohrozuje poisťovne
a vôbec ako sa celá spoločnosť díva s deš-
pektom na lekársky stav, na tie tisícky
vzdelaných ľudí. Iste, každý máme so zdra-
votníctvom aj zlé skúsenosti, ale ja poznám
veľmi veľa slušných doktorov a doktoriek,
ktorí svoju prácu vedia robiť a chcú ľuďom
pomôcť, ale sú na chvoste záujmu platovo
aj spoločensky, predbehnutí kdejakou úrad-
níčkou z banky a inštalatérmi.
Do kín príde začiatkom decembra nový
slovenský film podľa vášho scenára. 
- Film sa volá Polčas rozpadu a nakrútil
ho režisér Vlado Fischer, je to jeho debut.
Na striebornom plátne debutujeme obid-
vaja. Polčas rozpadu je čierna komédia z
dnešnej Bratislavy o rozpade vzťahov, o
neverách a o kríze stredného veku. Má
vynikajúce obsadenie - Iva Janžurová,
Ján Kroner, Ady Hajdu, Maťo Landl,
Táňa Pauhofová, Diana Mórová. Teším
sa na nich a dovidenia v kine!

Zhovárala sa Dáša Šebanová 

V divadle sa pýtam na to, čo ma zaujíma,

som jemnejšia tvár „mnohohlavej beštie“
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PIATOK 30. novembra
�17.30 - Ružinov - B. Bystrica, I. hokejo-
vá liga,  h, Štadión V. Dzurillu
�18.00 - Slovan - Skalica, hokejová Extra-
liga, Štadión O. Nepelu
� 19.00 - Večer autentického folklóru,
predstavujeme obec Šumiac, Dom kultúry
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Hájenka, Jarabinka, Kobylka,
vystúpenie detských folklórnych súborov,
DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Magnificat pre organ a ľudský
hlas, adventný koncert, Evanjelický kostol
na Radničnom námestí - Prievoz 
� 19.00 - Z. Krížiková: Poslovia, Divadlo
a.ha, Školská 14
� 20.00 - Silent Duo, unplugged hits, Ran-
čík u Kanga, Starohájska 35

SOBOTA 1. decembra
� 14.30 - Prasiatka sa vlka neboja, pred-
stavenie pre deti, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
�15.00 - R. Bachratý: Vyšla hviezda nad
Betlehemom, Nádvorie Starej radnice
�16.00 - Slovan - Viktoria Košice, Extra-
liga basketbalistiek,  Pasienky
� 17.30 - Slovan - Košice, futbalová Cor-
goň liga,  Tehelné pole
� 18.00 - ŠKP - Topoľčany, Extraliga há-
dzanárov,  Jégeho
� 18.00 - Doprastav - Žilina, Extraliga
volejbalistiek, PKO
� 18.00 - J. Chalupka: Kocúrkovo, Di-
vadlo Gong, premiéra, Štúdio 12, Jakubovo
námestie 12
� 19.00 - Agent Krowiak zasahuje, paró-
dia, Nová scéna, Kollárovo námestie 20
� 19.30 - Sanyland (Sk), Indienational
Tour 2007, Gustav Haggren (SWE),
Helena Arlock (SWE) a Christian Cuff
(USA),  dvojkoncert bratislavskej formácie
a tria americko-švédskych pesničkárov, DK
Lúky, Vigľašská 1

NEDEĽA 2. decembra
� 9.00 - Ateliér neprofesionálnych vý-
tvarníkov, DK Kramáre, Stromová 18
� 9.30 - Čas pre Božie slovo, stretnutie
kresťanov otvorené pre všetkých, Spoločen-
ský dom Nivy, Súťažná 18
�10.30  - Petržalka - Nitra, futbalová Cor-
goň liga, Petržalka
� 10.00 a 14.30 - Prasiatka sa vlka nebo-
ja, predstavenie pre deti, Bratislavské báb-
kové divadlo, Dunajská 36
�10.30 -  Mrázik, bábkové divadlo, Divad-
lo Maškrta, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 10.30 - Zvedavý  sloník, nedeľné roz-
právkové dopoludnie, Divadlo Happy, DK
Ružinov, Ružinovská 28 
�10.30 - Rozprávky v Gullfosse, Danka a
Janka, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5 

�17.00 - Račianska - Podbrezová, Extrali-
ga volejbalistiek, SOU Obchodné
�17.00 - VKP - Malacky, Slovenský pohár
volejbalistov,  PKO
� 17.00 -  Miss Aerobick, Teátro Wüsten-
rot, Trnavské mýto 1
�19.00 - Galavečer Gejzu Dusíka, koncert,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie 20
� 19.00 - M. Durasová: India song, Di-
vadlo Aréna, Viedenská cesta 10
�19.05 - 20.30 - Ghymes - Vianočný kon-
cert, Veľké koncertné štúdio SRo, Mýtna 1

PONDELOK 3. decembra
�10.00 - P. Kuba, J. Letenay, Ľ. Jariabka:
(Ne)mám rád, predstavenie Divadla Ludus
pre divákov od 10 rokov, Malá sála PKO
� 18.30 - Fidlikant na streche, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie 20
�19.00 - J. Genet: Slúžky, predstavenie štu-
dentov VŠMU, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9
�20.00 - Zita Swoon: Band in a Box (Be),
koncert, A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

UTOROK 4. decembra
�10.00 - Ču Čin Čau alebo Ali Baba a šty-
ridstať zbojníkov, bábkový muzikál, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - P. Kuba, J. Letenay, Ľ. Jariabka:
(Ne)mám rád, Divadlo Ludus, Malá sála PKO
� 16.00 - Dvaja českí velikáni - jubilanti
Lada a Brdečka, spomienky na významné
osobnosti českej kultúry, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12
�17.00 - Vyšehradský salón, diskusia, Kul-
túrny inštitút MR, Palisády 54
� 18.00 - Slovan - L. Mikuláš, hokejová
Extraliga, Štadión O. Nepelu
� 18.30 - Fidlikant na streche, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie 20
�19.00 - Hafirovica, škola ľudového tanca,
Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3
�20.00 - Ch. McKey: Narodeniny, premié-
ra, Divadlo SkRAT, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

STREDA 5. decembra
� 9.00 a 11.00 - Anton Korenči ml., Mar-
tin Kaprálik: Janko a Marienka alebo
čokoládová chalúpka, divadlo a.ha, Škols-
ká 14
�10.00 - Ču Čin Čau alebo Ali Baba a šty-
ridstať zbojníkov, bábkový muzikál, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Zimná rozprávka, divadelné
predstavenie s návštevou Mikuláša, účinku-
je: Funny Fellows, MKC, Gaštanová 19
�18.00 - Ivan Gajan, klavír + deti z brati-
slavských ZUŠ a detských domovov, kon-
cert z cyklu Ján Cikker a hudba 20. storočia,
Múzeum Jána Cikkera, Fialkové údolie 2
� 18.30 - Fidlikant na streche, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie 20

ŠTVRTOK 6. decembra
�10.00 - Ču Čin Čau alebo Ali Baba a šty-
ridstať zbojníkov, bábkový muzikál, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - 18.00 - Mikuláš, Anjel a Čert v
Bibiane, zábavné programy pre deti, Bibia-
na, Panská 41
� 16.00 - 19.00 - Na svätého Mikuláša...,
benefičné podujatie pre Nadáciu Výskum
rakoviny, Hlavné námestie
� 17.00 - Tichá noc bola..., SĽUK, vianoč-
ný koncert, Veľké koncertné štúdio SRo,
Mýtna 1
� 17.30 - Rozhovory o živote, duchovný
pohľad na svet, MKC, Zichyho palác, Ven-
túrska 9
�19.00 - Otvárací koncert medzinárodné-
ho festivalu adventnej a vianočnej hudby,
účinkujú spevácke zbory zo Španielska,
Švédska, Slovinska, Južnej Afriky, Singapu-
ru, Jezuitský kostol Najsvätejšieho Spasiteľa,
Františkánske námestie
�19.00 - M. Macourek: Hra na Zuzanku,
Divadlo Ívery, MKC, Školská 14
�19.00 - Neberte nám princeznú, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie 20
� 19.30 - K. Vosátko: Telenovela, Divadlo
F7, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Vladimír Mišík + rockové trio
Čundrground, koncert legendy českého
bigbítu, Klub Za Zrkadlom, Rovniankova 3

� 20.00 - H. Müller: Hamletmachine,
Divadlo P.A.T.,A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12

PIATOK 7. decembra
� Medzinárodný festival bezdomovec-
kých divadiel ERROR 07, Štúdio 12, Jaku-
bovo námestie 12
�9.00 a 11.00 - J. Pražmári: Najstaršia roz-
právka, klauniáda, Divadlo a.ha, Školská 14
� 14.00 - Mikulášske čaro, pre deti, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Vystúpenie speváckych zborov
na vianočných trhoch, Hlavné námestie
� 18.00 - Najkrajšie rusínske Vianoce,
Veľké koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
� 18.30 - Berg - Webern - Weill, koncert,
Mária Henselová - mezosoprán, Ronald
Šebesta - klarinet, Ivan Šiller - klavír,
Múzeum Jána Cikkera, Fialkové údolie 2
� 19.00 - Sakrálny koncert speváckych
zborov medzinárodného festivalu adventnej
a vianočnej hudby, Jezuitský kostol Najsvä-
tejšieho Spasiteľa, Františkánskenámestie 

� 19.00 - Na skle maľované, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie 20
� 20.00 - Set Back, unplugged hits, Rančík
u Kanga, Starohájska 35
� 20.00 - Next 2007: Radical Melodies,
hudobný festival, A4 Nultý priestor, Námes-
tie SNP 12

SOBOTA 8. decembra
� Medzinárodný festival bezdomovec-
kých divadiel ERROR 07, Štúdio 12, Jaku-
bovo námestie 12
� 14.30 - Galakoncert speváckych zborov
medzinárodného festivalu adventnej a
vianočnej hudby, Hlavné námestie
� 14.30 - Mikulášske čaro, predstavenie pre
deti, Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - R. Bachratý: Vyšla hviezda nad
Betlehemom, Nádvorie Starej radnice
�15.00 a 19.00 - Traja mušketieri, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Kolárovo námestie 20
�18.00 - XV. ročník festivalu Blues Slova-
kia 2007, DK Lúky, Vigľašská 1
� 18.00 - Vianočný koncert Symfonický
orchester Slovenského rozhlasu, Fr. Schu-
bert: Omša G dur, V. Kubička: Betlehem,
Veľké koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
�19.00 - 23.00 - "Bosonohá" tancovačka -
alternatívne disko, SD Prievoz, Kaštieľska 30
� 20.00 - Electric Flash, rock-pop hits, ran-
čík u Kanga, Starohájska 35
� 20.00 - Next 2007: Radical Melodies,
hudobný festival, A4 Nultý priestor, Námes-
tie SNP 12

NEDEĽA 9. decembra
�10.00 - 17.00 - Vianoce na Bratislavskom
hrade, výstavné priestory Bratislavského
hradu na II. poschodí 
� 10.00 - Mikulášske čaro, predstavenie pre
deti, Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská
36
10.30 - Nedeľné matiné, koncert, GMB,
Mirbachov palác, Františkánske námestie 11
�15.00 a 19.00 - Traja mušketieri, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Kolárovo námestie 20
� 15.30 - R. Bachratý: Vyšla hviezda nad
Betlehemom, Hudobná sieň Bratislavský
hrad- Vianoce na hrade
�16.00 - J. Pražmári: Najstaršia rozpráv-
ka, premiéra, klauniáda s bábkami a pesnič-
kami pre deti od 6 rokov, Divadlo a.ha,
Školská 14
�16.00 - Zborový vianočný koncert, Veľké
koncertné štúdio SRo, Mýtna 1 
� 17.00 - Koncertná prehliadka mladých
klaviristov, Múzeum Jána Cikkera, Fialkové
údolie č. 2
� 18.00 - Pressburger Klezmer Band a
hostia, koncert, Klub Za Zrkadlom, Rov-
niankova 3

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

vyjdú opäť o týždeň
6. decembra

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


