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Silvestrovské

oslavy v centre

Bratislavy budú

opäť veľkolepé
BRATISLAVA
Oslavy príchodu nového roku v centre
Bratislavy napíšu v posledný deň roku
2007 už svoju deviatu kapitolu. Vlani
vítalo nový rok na námestiach a uli-
ciach Bratislavy okolo stotisíc ľudí,
pričom každý piaty bol zo zahraničia. 
V posledný deň roku 2007 bude na Hlav-
nom námestí niekoľkohodinový program
s live koncertmi najobľúbenejších skupín
slovenskej rockpopovej scény. Začne sa
už o 18.00 h a postupne na veľkom pódiu
vystúpia skupiny Ska2tonics, Komajota,
Vidiek, Pavol Hammel a skupina Prúdy,
Hex, Peha a David Koller, bývalý front-
man legendárnej českej skupiny Lucie.
Vyvrcholením programu bude odpočíta-
vanie posledných sekúnd starého roka,
počas ktorých na pokyn primátora Bra-
tislavy vystúpi nad námestie veľká,
vysvietená kráľovská koruna a zostane
nad ním visieť až do konca osláv. 
Zóna pred národnou operou bude mies-
tom druhého silvestrovského pódia,
ktoré bude venované hudbe v štýle
world, ethno a niektorým menšinovým
žánrom. Už popoludní na Hviezdoslavo-
vom námestí vystúpia mimoriadne obľú-
bení detskí pesničkári Richard Čanaky a
Mária Podhradská, ktorí zaspievajú
najmä najmenším návštevníkom Silvest-
ra. Večer privíta kubánska kapela Maria-
chi sin Fronteras a koncertným vrcholom
tohto pódia bude vystúpenie Cigánskych
Diablov. Potom sa už táto scéna zmení na
veľký tanečný parket pod taktovkou
dídžeja Tusoma. Začiatok večera by mal
patriť strednej generácii a rodinám s
deťmi. Neskôr v noci sa rozohrá viacžán-
rový prúd hudby, tanečných vystúpení a
diskotéky, ktorá vyvrcholí až po polnoci.
Približne pol hodinu pred polnocou sa
niekoľko desiatok tisíc návštevníkov
určite presunie na nábrežie k Dunaju
medzi Novým a Starým mostom, aby
Nový rok 2008 privítalo spoločne s lase-
rovou a ohňovou šou a ohňostrojom.
Sprievodnú hudbu pod polnočný ohňo-
stroj obstará v živom vystúpení na klaví-
ri Richard Rikkon, ktorý tak vytvorí
pôsobivú kulisu prvým minútam nového
roku.
Dve hlavné občerstvovacie zóny sa budú
nachádzať na Hlavnom námestí a Hviez-
doslavovom námestí. Okrem toho je v
blízkosti osláv niekoľko desiatok reštau-
rácií, kaviarní, barov a pubov, ktoré
dokážu poskytnúť príjemný azyl účastní-
kom osláv. Opäť bude platiť kontrolova-
ný vstup do zón zábavy, ktorý má  pre-
ventívnu funkciu. Na dodržovanie verej-
ného poriadku budú dohliadať usporia-
datelia, policajti, k dispozícii budú hasiči,
pracovníci Červeného kríža, ale aj ekolo-
gické WC. Mestská hromadná doprava
bude premávať po celú noc. (brn)

Na Tyršovom

nábreží sa bude

túto zimu

korčuľovať
PETRŽALKA
Priaznivci korčuľovania si tento rok
prídu na svoje na verejnom klzisku,
ktoré bude prístupné na Tyršovom
nábreží v čase od 17. decembra do 6.
februára. Ľadová plocha bude k dis-
pozícii zadarmo.
Verejné klzisko bude otvorené počas pra-
covného týždňa od 12.00 h do 22.00 h,
počas víkendov, prázdnin a sviatkov od
10.00 do 22.00 h a v Štedrý deň do 16.00.
Spoločnosť T-COM, ktorá po súhlase
magistrátu klzisko zriaďuje, sľubuje
každú jeden a pol hodinu údržbu ľadovej
plochy a možnosť bezplatného požičania
korčulí. 
Klzisko má plochu 25 x 15 m a okrem
korčuľovania si návštevníci budú môcť
priamo pri ploche kúpiť jedlo a nápoje.
Sprístupnená má byť aj možnosť sledo-
vania filmov a programov digitálnej tele-
vízie každý deň od 16.00 do 20.00 h, či
bezplatné surfovanie na počítačoch. Zria-
ďovateľ klziska odporúča motorizova-
ným návštevníkom parkovanie na betó-
novej ploche Tyršovho nábrežia a na par-
kovisku pod Starým mostom, pretože
parkovanie na Viedenskej ceste nie je
povolené.
Podľa vedúceho oddelenia komunikácie
a marketingu magistrátu Milana Vajdu
klzisko bude na pravom brehu Dunaja
medzi parkoviskom pri Divadle Aréna a
Au Cafe,  približne na mieste, kde bola v
lete pláž. Má mať osvetlenie, ozvučenie,
stan so šatňou a skrinkami a barom.
Mesto sa podľa neho myšlienky vytvore-
nia vlastnej ľadovej plochy v centre
nevzdalo, marketingový projekt s pra-
covným názvom „Ľadový sen“ je pripra-
vený. Konštatoval, že vzhľadom na
finančnú náročnosť je tento projekt reál-
ny až v blízkej budúcnosti.  
Uvažuje sa, žeby mestská ľadová plocha
mohla byť umiestnená perspektívne na
atraktívnom priestore nového námestia,
ktorý vznikne medzi novostavbou SND a
dokončenou výstavbou zóny Eurovea na
Pribinovej ulici. 
M. Vajda pripomenul, že Bratislava sa k
tradíciám klzísk v európskych mestách
pripojila už v roku 1999 ľadovou plo-
chou na Hviezdoslavovom námestí, na
ktorej sa finančne podieľali silní spon-
zori (S.I.T., Heineken, Globtel). Klzisko
bolo veľmi obľúbené až do času, keď
bolo samosprávou Starého Mesta (za
starostu Petra Čiernika, pozn. red.)
nahradené syntetickým klziskom.
„Podľa nášho názoru nie práve vhod-
ným pre exteriéry miest a aj ohlas verej-
nosti bol prinajmenšom rozpačitý,“
dodal M. Vajda. Staromestská samo-
správa sa tento rok rozhodla, že mobil-
né ľadové klzisko nesprístupní. Naopak,
uvažuje o jeho predaji. (rob)

Uzávierka jedného jazdného pruhu na Landererovej ulici potrvá až do februára budúceho roka. FOTO - Oto Limpus

STARÉ MESTO
Dopravné obmedzenia na Landerero-
vej ulici, kde je uzatvorený jeden jazd-
ný pruh v dĺžke 250 metrov v smere
jazdy na Košickú ulicu, potrvajú
dlhšie, než sa pôvodne predpokladalo.
Pôvodne mala čiastočná uzávierka Lan-
dererovej ulice trvať do 30. novembra,
stavebník, ktorý tu buduje kolektor a pri-
pravuje priľahlé územie pre stavbu poly-
funkčného centra Panorama City, však
požiadal magistrát o predĺženie tejto
lehoty do 31. januára budúceho roku.
Ako nám povedala riaditeľka magistrát-
nej sekcie dopravy a cestného hospodár-
stva Tatiana Kratochvílová, žiadosť sta-
vebníka bola odôvodnená ekologickou a
pyrotechnickou záťažou priľahlého úze-

mia, na ktorom v minulosti stála rafinéria
Apollo, zbombardovaná na konci druhej
svetovej vojny, ako aj nepredpokladaný
výskyt stavebných konštrukcií v pod
zemou.
Investorom výstavby kolektora a poly-
funkčného centra Panorama City je
developerská spoločnosť J&T Real Esta-
te. Ako nám potvrdil jej hovorca Maroš
Sýkora, zabratie verejného priestranstva
na Landererovej ulici bolo predĺžené do
februára 2008. Dôvodom predĺženia sú
podľa jeho vyjadrenia nové požiadavky
spoločnosti Bratislavská teplárenská,
a.s., na dodatočné prepojenie teplovodu
na Dostojevského rade a novej odbočky
z kolektora do zóny Chalupkova, teda
budovanie novej šachty v kolektore. Ide

o dodatočnú požiadavku Bratislavskej
teplárenskej, a.s., ktorá uhradí zvýšené
náklady spojené s jej  uskutočnením.
Generálnym dodávateľom stavby je spo-
ločnosť PSJ Hydrotranzit, a.s. „Jej zod-
povednosťou je tiež zabezpečiť povole-
nia príslušných úradov,“ uviedol M.
Sýkora.
Nejde o jediné obmedzenie dopravy v
tejto lokalite. Od 26. apríla je uzatvorená
aj Pribinova ulica v dĺžke približne 250
metrov (v úseku od ministerstva vnútra
po budovu Dopravného podniku Brati-
slava). Dôvodom je stavba kolektora,
ktorého budovanie je súčasťou výstavby
projektu Eurovea. Pribinova ulica má
byť sprístupnená najneskôr v januári
budúceho roku. (juh)  

Obmedzenia na Landererovej budú dlhšie

Chránia svoje a zachraňujú zdravotníctvo
O napätej situácii, ktorá mala zavlád-
nuť po 1. decembri v bratislavskej
Fakultnej nemocnici s poliklinikou, sme
sa zhovárali s predsedom lekárskych
odborov v nemocnici na Antolskej ulici,
primárom Tiborom BÁRTOM.
- Pôvodne sme zamýšľali, že od 1.
decembra sa budeme správať prísne
podľa nových pravidiel Zákonníka práce.
Teraz však nejde o naše platy, ide o
budúcnosť zdravotníctva, zastavenie
exodu zdravotníckych odborníkov, zúfalo
začínajú chýbať anestéziologické sestry a
inštrumentárky na operačných sálach. Z
desiatich medikov pred ukončením osem
ani neuvažuje o tom, že by zostalo na Slo-
vensku. Na začiatku roka nám sľubovali
dvakrát zvýšiť plat, po veľkom boji mzdy
zdvihli o desať percent, druhého sľubova-
ného zvýšenia sa nedočkáme. Chceli sme
protestovať tak, že budeme prísne rešpek-

tovať nový Zákonník práce, to znamená,
že ak máme odslúžené nadčasy aj poho-
tovosti, tak už do ďalších služieb nenastú-
pime. Teraz sa nám vyhrážajú trojzmen-
nosťou, čo v praxi znamená nielen neob-
medzený pracovný čas, ale aj pokles pla-
tov o tretinu, lebo pri trojzmennej službe
nie sú príplatky. Základný plat lekára po
šiestich rokoch štúdia nestačí na založe-
nie domácnosti, v ktoromkoľvek okoli-
tom štáte však dostane dvojnásobok.
Chceme, aby sa vytvorili podmienky pre
zdravé zdravotníctvo.
Aké kroky ste doteraz podnikli?
- V septembri sme v zmysle kolektívnej
zmluvy dali návrh na zvýšenie tarifných
platov o 40 percent a zamestnávateľ
neodpovedal v zmysle zákona. Minulý

týždeň bol ustanovený sprostredkovateľ,
pochybujeme však, že dosiahne od vede-
nia nemocnice ústupky pre nás dostaču-
júce a to je regulárny dôvod na vyhláse-
nie ostrého štrajku.
Čo by štrajk znamenal pre Bratislav-
čanov?
- V takom prípade by v nemocniciach bol
víkendový režim. To znamená, že bude
fungovať centrálny príjem a budeme sa
venovať akútnym prípadom. Plánované
operácie a diagnostické výkony by sa
však odložili. Našťastie, na verejnosť to
bezprostredne nedopadne, lebo tej slúžia
súkromní lekári a polikliniky. Ale aj tak
by si verejnosť mala uvedomiť, že teraz
sa kope hrob verejnému zdravotníctvu.
Na scénu totiž vstupujú bohatí investori,
ktorí si budú môcť dovoliť prevádzkovať
luxusné špitály pre bohatých.

Zhováral sa Gustav Bartovic
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Pojem logo 
s logikou 
súvisieť nemusí
Dôkazom je napríklad aj to, že jeden z
návrhov na nové logo dopravného pod-
niku je znakom istej dopravnej spoloč-
nosti susedného Rakúska a je riadne
chránený.
Ale možno zaúradovala vášnivá pred-
stava, že zmenou loga vstúpi do Beusu
čarodejník a spoje začnú jazdiť načas a
vodiči budú ohľaduplní k iným vodičom
aj k cestujúcim a bude čisto a slušno a
poriadok. Lebo tá rakúska firma, ktorej
erb slovenský tvorca šlohol, je známa
tým, že takto funguje.
Čarodejníci však v mestskej hromadnej
doprave nefungujú, takže tento trestne
stíhateľný návrh je možno len takým
našským pokusom o žart.
Ibaže. Ibaže by to signalizovalo, že spo-
ločnosť od susedov pohltí ten náš slo-
venský prispatý spolok a ten začne fun-
govať. To je  celkom možné.
Pretože pravda je taká, že logo nerobí
dobré služby, ale dobré služby robia
logo.
Baťa by sa mohol utrhnúť s vymýšľaním
ozdobného písma na firemné štíty. Keby
mali jeho topánky kvalitu obuvi ako do
rakvy a keby sa staral o svojich ľudí ako
personálny úsek socialistickej obuvníc-
kej firmy, nepoznali by jeho meno za
prvými humnami.
Vec má aj morálny aspekt - ak tovar
povestný chronickou nekvalitou začnem
predávať bez zmeny kvality a dokonca v
tom istom obale, nespravil som nič. Len
som sa pokúsil zákazníka oklamať. Stra-
tené meno sa už ťažko získa naspäť a
keď presvedčím zákazníka, že hlavnou
pracovnou náplňou mojej firmy je kla-
mať, neskôr mi neuverí pravdu, hoci by
ju za mňa hovoril Ján Zlatoústy.
A predovšetkým - logo má mať obsaho-
vý aspekt. Baťa nemusí mať v logu šnúr-
ky do topánok, lebo každý vie, čo robí.
Krúžok s paličkou je len krúžok s palič-
kou, aj keď pre niekoho možno znamená
električku či trolejbus. Lenže nie je
jasné, po ktorom meste ten krúžok s
paličkou jazdí. Logo Bratislavského
dopravného podniku má mať všeobecne
zrozumiteľné dve posolstvá - že za útra-
tu aj so slušným tringeltom vás možno
niekam dovezie, lebo je to dopravný
podnik a symbol tohto mesta, lebo jazdí
po ňom a nakoniec mu aj patrí.
Pri tej logománii však jedna absolútna
pravda platí: Ľahšie vymýšľať obrázky,
ako riešiť problémy. Gustav Bartovic

Integrovaná

doprava prinesie

nové linky
BRATISLAVA
V rámci spustenia integrovanej dopra-
vy v hlavnom meste sa ráta s koordi-
náciou mestských a regionálnych spo-
jov. Cestujúci budú môcť využívať
výhody intervalovej dopravy regionál-
nych vlakov a autobusov. 
Z plánu dopravnej obsluhy v rámci Bra-
tislavského samosprávneho kraja vyplý-
va, že regionálne spoje ocenia najmä
obyvatelia, ktorých začiatok alebo cieľ
cesty je v blízkosti železničných staníc.
V hlavnom meste ide o mestské časti a
lokality Devínska Nová Ves, Lamač,
Železná studienka, Hlavná stanica, Pred-
mestie, Rača, Vajnory, Nové Mesto, Petr-
žalka, Rusovce, Podunajské Biskupice a
Ústredná nákladná stanica. 
Projekt ráta so štyrmi linkami, ktoré by
jazdili na stanovených trasách. Vlaková
linka R20 má mať trasu Bratislava -
Železná studienka - Lamač - Devínska
Nová Ves - Devínske jazero. Počas pra-
covného dňa má mať tento spoj v rannej
špičke 30-minútový interval, v popolud-
ňajšej 60-minútový. Linka R50 pôjde na
trase Bratislava - Vinohrady (Nové
Mesto - Predmestie) - Rača. Intervaly v
špičke majú byť 15-minútové. Vlak R60
je plánovaný na trasu Bratislava - Vino-
hrady (Nové Mesto - Predmestie -
Východné) - Vajnory a rovnako ako pri
vlaku R20 má byť interval 30 a 60 minút.
Štvrtým spojom má byť linka R70 na
trati Bratislava - Nové Mesto - Podunaj-
ské Biskupice s intervalom v rannej špič-
ke 30 a v popoludňajšej 60 minút. 
Niekoľko liniek je pripravených aj v
rámci regionálnej autobusovej dopravy.
S linkami 320, 325 a 375 sa bude môcť
cestujúci odviezť po trase AS Mlynské
nivy - Račianske mýto - Patrónka -
Lamač - Záhorská Bystrica, s prepoje-
ním na Stupavu. Interval počas rannej
špičky má byť osemminútový, v popo-
ludňajšej 15-minútový. Linkami 625,
645 a 646 sa z AS Mlynské nivy dosta-
nú záujemcovia cez Bajkalskú ulicu a
Vajnorskú na Zlaté piesky, s prepojením
na Bernolákovo. Tu má byť štvorminú-
tový a osemminútový interval v špič-
kách. Autobusy číslo 730 a 731 odvezú
cestujúcich z autobusovej stanice ďalej
po trase Prievozská - Ružinovská - Ruži-
nov - Pošeň - Vrakuňa - Ráztočná, s pre-
pojením na Most pri Bratislave. Spoje
číslo 736, 737 a 738 pôjdu na trase z AS
Mlynské nivy cez Prievozskú, Gagari-
novu, Podunajské Biskupice, s prepoje-
ním na obec Dunajská Lužná. 
Okrem prepojení Patrónky s Mariankou
a Zlatých pieskov s Chorvátskym Gro-
bom, o ktorých sme písali pred týždňom,
sa ráta aj s ďalšími autobusovými spoj-
mi. Nová doplnková linka 520 má prepo-
jiť MHD v Rači s obcou Svätý Jur. V prí-
pade zachádzky do priemyselného areálu
BEZ - Rybničná by mohla nahradiť
mestskú linku číslo 55 premávajúcu na
úseku Rača - BEZ. Ďalšia nová doplnko-
vá špičková linka 735 by premávala z
Cintorína Ružinov do obcí Rovinka a
Dunajská Lužná. V prípade preferencie
verejnej dopravy by pomohla zlepšiť
pravidelnosť linky číslo 70 najmä v okolí
Slovnaftu a Ulice svornosti. (rob)

BRATISLAVA
Predstavitelia mesta Bratislava a jeho
mestských častí sa dohodli na novom
spôsobe delenia príjmov z daní z
nehnuteľností a daní z príjmu fyzic-
kých osôb, na ktorého základe mestské
časti dostanú o takmer štvrť miliardy
korún viac.
Z predpokladov ministerstva financií
vyplýva, že mesto Bratislava vrátane
mestských častí bude v budúcom roku
hospodáriť s  finančnými prostriedkami
vo výške 1,24 miliardy korún z výnosu z
dane z nehnuteľností a s 3,75 miliardy
korún z dane z príjmu fyzických osôb.
Primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský
poveril  prvého námestníka Milana Cíle-
ka, aby rokoval so starostami o prerozde-
lení týchto finančných prostriedkov tak,

aby rokovania boli čo najústretovejšie k
mestským častiam. „Je to ústretový krok
pána primátora k mestským častiam,“
povedal nám poslanec mestského zastu-
piteľstva Valentín Mikuš, podľa ktorého
musí byť dohoda premietnutá do štatútu
mesta. „To znamená, že o zmene štatútu
budú rozhodovať poslanci hlasovaním.“ 
V zmysle dohovoru z týchto rokovaní
bude poslancom mestského zastupiteľ-
stva predložený návrh, ktorý akceptovali
aj starostovia poverení rokovaním
(Richard Frimmel, Milan Ftáčnik a Vla-
dimír Mráz). Podľa návrhu dostanú
okrem pôvodne predpokladanej sumy
1,5 miliardy navyše 245 miliónov korún.
Nové delenie daní, ktoré si vyžiada
zmenu štatútu mesta, bude platiť len na
rok 2008 s tým, že dane z nehnuteľnosti

sa v budúcom roku budú deliť medzi
mesto a mestské časti v pomere 50:50
percent a dane z príjmu fyzických osôb v
pomere 70 percent pre mesto a 30 per-
cent pre mestské časti.
„Na základe nášho ústretového prístupu
k mestským častiam budem ako námest-
ník, zodpovedný za tri kľúčové rezorty,
musieť krátiť výdavky na bežný chod
mesta,“ povedal nám prvý námestník pri-
mátora Milan Cílek. „Budem musieť
robiť škrty predovšetkým v oblasti
rekonštrukcie komunikácií, prevádzky
mestskej hromadnej dopravy, zimnej
služby a podobne.“
Ako dodal, mesto bude musieť nájsť
finančné prostriedky na také oblasti, ako
je kultúra, školstvo, sociálne veci, správa
a údržba zelene a podobne. (juh)

Mesto sa  dohodlo s mestskými časťami

na prerozdelení príjmov z výberu daní

BRATISLAVA
Dopravný podnik vyhodnotil v uply-
nulých dňoch požiadavky mestských
častí, ktoré sa týkali nových podnetov
a návrhov na zlepšenie mestskej hro-
madnej dopravy. Zosumarizoval a
vyhodnotil osemdesiattri námetov.  
Podľa predsedu predstavenstva doprav-
ného podniku Branislava Zahradníka
spoločnosť zhodnotila návrhy mestských
častí z hľadiska personálnych, technic-
kých a finančných nákladov. Ak by
dopravný podnik uskutočnil všetky
požiadavky mestských častí, ktoré prišli,
jednorazovo by to pre podnik znamenalo
náklady vo výške takmer 1,2 miliardy
korún. Náklady na prevádzku by ďalej

stáli ročne 250 miliónov korún a doprav-
ca by potreboval o 108 vozidiel a 197
vodičov viac.
S podrobným vyhodnotením oboznámi
dopravca magistrát. Niektoré návrhy je
podľa B. Zahradníka možné splniť v
rámci vlastných kapacít podniku. Ide
napríklad o dodržiavania intervalov
alebo zmenu typu vozidiel. 
„Spoločným menovateľom je požiadav-
ka na vyššiu prepravnú kapacitu,“ uvie-
dol. Znamená to viac liniek, viac spojov,
kratšie intervaly, väčšie vozidlá. Navrho-
vaný nárast počtu kilometrov, ktoré by na
základe požiadaviek museli vozidlá uro-
biť, je 7 miliónov. Návrhy mestských
častí sa týkajú aj premiestnenia zastávok,

zlúčenia liniek, či zvýšenie čistoty - kul-
túry cestovania.  Zmeny praktického cha-
rakteru môže navrhnúť ktokoľvek z
cestujúcich a adresovať ich dopravnému
podniku. Ten ich môže v rámci možností
riešiť. B. Zahradník dodal, že centrálne
zmeny organizácie dopravy majú už
vplyv na rozpočet,  a preto patria na pôdu
mestského zastupiteľstva.
Dopravný podnik v uplynulých mesia-
coch vyzval jednotlivé mestské časti, aby
zaslali svoje námety a návrhy na zlepše-
nie fungovania mestskej hromadnej
dopravy na ich území. Dopravný podnik
sa začal podnetmi zaoberať v októbri,
niektoré zmeny sa na návrh mestskej
časti Petržalky už udiali. (rob)

Dopravný podnik vyhodnotil 83 podnetov

BRATISLAVA
Návrat vlakovej linky číslo 155 avizuje
Dopravný podnik Bratislava. Linka
jazdila v minulom období na trati zo
železničnej stanice Bratislava -Východ
do železničnej stanice Bratislava-
Predmestie.
Podľa predsedu predstavenstva doprav-
ného podniku Branislava Zahradníka
diskusia o ekonomike financovania linky
vyústila do dohody s partnermi - železni-

cami a Bratislavskou integrovanou
dopravou. „Našli sme riešenie tak, aby
budúci rok mohla fungovať za ekono-
micky akceptovateľných parametrov, na
ktoré by dopravný podnik nedoplácal,“
uviedol B. Zahradník. Železničná spo-
ločnosť Slovensko zatiaľ tieto informá-
cie nepotvrdila. 
Podľa informácií hovorcu Železničnej
spoločnosti Miloša Čikovského v súčas-
nosti sa uskutočňujú pracovné rokovania

a ich výsledok ešte nie je uzavretý. Linka
155 vznikla koncom roka 2006. Pôvodne
sa mal experiment s „vláčikom“ skončiť
koncom októbra 2006 zároveň s termí-
nom ukončenia prác na rekonštrukcii
železničného priecestia Pri Šajbách.
Linka vzhľadom na pozitívny ohlas
cestujúcich z lokality Východné však
premávala ďalej s prestávkami až do 2.
apríla, keď ju dočasne zrušili pre nedo-
riešené financovanie. (rob)

Vlaková linka číslo 155 sa zrejme vráti

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

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

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

KÚPIM STAROŽITNOSTI
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Niektoré

miestne úrady

menia adresy
BRATISLAVA
Niektoré miestne úrady v mestských
častiach majú málo miesta na svoju
prácu, a preto do budúcnosti rátajú s
presťahovaním sa do väčších priesto-
rov. Niekoľko z nich to už v minulosti
urobilo, iné by aj chceli, ale nemajú na
to peniaze.
Do nových priestorov, na Námestie
rodiny, sa v novembri tohto roka presťa-
hoval Miestny úrad v Záhorskej Bystri-
ci. Priestory úradu sú súčasťou spolo-
čenského domu, ktorý patrí mestu. Naj-
horúcejším kandidátom na sťahovanie v
súčasnosti je lamačský miestny úrad.
Podľa starostky Lamača Oľgy Keltošo-
vej (nezávislá) terajší je prestavaný z
bývalých detských jaslí. Nevyhovujú v
ňom napríklad malé zasadačky na roko-
vanie komisií a málo miesta je aj pre
verejnosť. Mestská časť sa preto roz-
hodla, že odkúpi opustenú budovu
banky, ktorá stojí na obecnom pozemku.
„Dúfam, že do konca roka budeme pre-
sťahovaní,“ uviedla O. Keltošová.
Podľa nej budú nové priestory v centre
Lamača na Malokarpatskom námestí.
Miestna samospráva tam ráta s vytvore-
ním nového klientskeho informačného
centra. Miesto prvého kontaktu by
mohlo byť pripravené na jar budúceho
roku. Občan tak získa na jednom mieste
všetky potrebné informácie. Starostka
informovala, že centrum bude na príze-
mí a na prvom poschodí budú priestory
pre samotný úrad. Kúpa budovy stála
mestskú časť 6, 75 milióna korún.  
Zmenu priestorov už dlhšie avizuje aj
samospráva v Podunajských Biskupi-
ciach. Miestny úrad sídli v dvoch budo-
vách - na Trojičnom námestí a na Žiackej
ulici. Podľa starostky Alžbety Ožvaldo-
vej (nezávislí) mestská časť už má
vyhliadnutý pozemok na Dolných
honoch, na ktorom by chceli postaviť
vlastnú budovu s pomocou investora. O
tomto úmysle sa má v najbližšom období
hovoriť aj na miestnom zastupiteľstve.
Aj račiansky miestny úrad sídli v dvoch
budovách, no starosta Ján Zvonár (Smer-
SD) zatiaľ jeho presťahovanie do nových
spoločných priestorov nevidí v najbliž-
ších rokoch ako reálne. Petržalský miest-
ny úrad by takisto chcel mať vlastnú
administratívnu budovu, ktorá by však
stála mestskú časť značné peniaze. Do
roku 2010 preto samospráva s presťaho-
vaním neráta. Prípadné nové sídlo úradu
by podľa hovorcu Ľubomíra Andrassyho
mohlo vzniknúť v rámci plánovanej
výstavby Petržalka City. Petržalská
samospráva si tam vie predstaviť nový,
moderný a bezbariérový úrad. 
O sťahovaní uvažuje aj dúbravská samo-
správa, ktorá je roztrúsená v troch budo-
vách. Podľa starostu Jána Sandtnera
(nezávislí) by mohol úrad v budúcnosti
sídliť aj v novom polyfunkčnom centre,
ktoré má vyrásť na oboch stranách Sara-
tovskej ulice na mieste pošty a pri predaj-
ni Billa. Lepšie priestory na prácu miest-
neho úradu by si želal aj vajnorský sta-
rosta Ján Mrva (SDKÚ-DS). Podľa  neho
však nové priestory nie sú v najbližších
rokoch reálne. Zatiaľ len nadstavili budo-
vu, v ktorej úrad sídli. (rob) 

Kauzu na Pečni

už skúmajú aj

úrady
PETRŽALKA
Pred týždňom sme informovali o nele-
gálnej skládke, ktorú si na reštituova-
ných pozemkoch v Pečnianskom lese
zriadil podnikateľ Ivan Klimo z
Ružomberka.
Z ústredia Slovenskej inšpekcie životné-
ho prostredia (SIŽP) sa na mieste vystrie-
dali dokonca odborníci z dvoch odborov.
Pretože išlo o podozrenie, že na skládku
sa vozí stavebný odpad, ktorý je poten-
ciálne nebezpečný najmä preto, lebo
vznikala medzi chráneným zdrojom pit-
nej vody a vodným tokom, najprv ju pre-
skúmal odbor hospodárenia s odpadmi.
Ten zistil, že ide o falošný poplach - v
tomto smere. Nákladiaky vozia na sklád-
ku len zeminu, jej zdroj zatiaľ nepozná-
me. Xénia Kromerová, vedúca odboru
ochrany prírody a krajiny, nás však infor-
movala, že už začali proti I. Klimovi
správne konanie. Podrobnosti o možnej
výške pokuty či termíne vyriešenia prí-
padu neposkytla, uviedla, že sa rieši ako
každý iný podnet.
Dôslednejšie v tomto smere zrejme chce
postupovať miestny úrad. Jeho hovorca
Ľubomir Andrassy deklaroval záujem
petržalskej samosprávy oznámiť, že ich
pokladajú za spoluzodpovedných, aj
partnerom, ktorí zeminu nechávajú
odviezť na nelegálnu skládku, i spoloč-
nostiam, ktoré je fyzicky prevážajú. „Sú
v konflikte so zákonom, nerešpektovali
rozhodnutie úradnej moci,“ doslovne
uviedol L. Andrassy. Dodal tiež, že polí-
cia nemôže dávať ruky preč od prípadu,
aj keď sa zemina preváža po neverejných
komunikáciách. „Polícia je tu predsa na
to, aby zasiahla tam, kde sa zákon poru-
šuje, a vjazd bez povolenia na vyhradenú
komunikáciu je porušením zákona,“
dodal. Nákladiaky do Pečne však jazdia
ďalej. Gustav Bartovic

Výstavba sa pripravuje aj v ďalšej časti

Podhradia, má sa oživiť Zuckermandel
STARÉ MESTO
Okrem Vydrice, o ktorej sa dnes inten-
zívne diskutuje v súvislosti s výsledka-
mi architektonickej súťaže riešiacej
jej budúcu podobu, pripravuje sa
výstavba aj v inej časti Podhradia.
S projektom s názvom Polyfunkčné
mestské centrum Zuckermandel - celok
Žižkova, prišla firma Bratislavské Pod-
hradie, s.r.o., za ktorou stojí developerská
spoločnosť J&T Real Estate. Územie,
ktorého sa projekt týka, zahŕňa časť Pod-
hradia od vyústenia tunela a troch vežia-
kov po kúrie a Rybársky cech. Na mies-
te, kde je dnes len parkovisko a skládka
stavebného odpadu, by malo vyrásť
sedem polyfunkčných blokov zorade-
ných okolo obnovenej Žižkovej ulice,
pričom štyri z nich majú tvoriť nábrežné
domoradie - prospekt.
V projekte sa tvrdí, že jeho cieľom je
„vytvoriť plnohodnotné mestské prostre-
die s uličnou sieťou, mestskými blokmi a
verejnou zeleňou“. S týmto cieľom súvi-
sí aj obnovenie Žižkovej ulice ako pešej
trasy, spájajúcej novú mestskú štvrť Zuc-
kermandel s historickým jadrom Starého
Mesta a ďalšími zónami v Podhradí. V
parteri siedmich blokov majú byť obcho-
dy, prevádzky služieb, reštaurácie a
kaviarne, na vyšších podlažiach kance-
lárske priestory a byty. Navrhnutý je tu aj
hotel s reštauráciami, kaviarňami a sála-
mi pre kongresové a kultúrne účely, chý-
bať by nemalo ani relaxačné centrum.
Navrhované objekty by mali výškou
postupne gradovať v smere z východu na
západ - pri kúriách by mali mať maxi-
málne tri nadzemné podlažia plus jedno

ustúpené, smerom na západ počet podla-
ží stúpa na šesť nadzemných podlaží plus
jedno ustúpené a pri troch existujúcich
vežiakoch a vyústení tunela majú mať
maximálne osem plus dve ustúpené pod-
lažia. Vizualizácie zatiaľ nie sú k dispo-
zícii, ale zástavba v Zuckermandli evi-
dentne nebude mať historizujúci charak-
ter, pretože objekty majú navrhnuté plo-
ché, nie sedlové strechy.
Projekt predpokladá aj spojenie Hradné-
ho kopca, budúcej zástavby Podhradia a
dunajskej promenády, pričom sa ráta s
premostením rušnej komunikácie na
nábreží, ktoré umožní prepojenie Žižko-
vej ulice s nábrežím a štvrťou River Park.
Investičný zámer je vypracovaný v
dvoch variantoch, ktoré sa líšia najmä
počtom navrhovaných bytov (v prvom

variante sa ráta s 390 bytmi, v druhom so
413) a parkovacích miest v podzemných
garážach (1500, resp. 1700). Spomenutý
hotel by mal mať kapacitu asi pre 120
hostí, v lokalite má byť aj 160 prenajíma-
teľných apartmánov.
Investor nechal spracovať správu o hod-
notení stavby podľa zákona č. 24/2006 o
posudzovaní vplyvov na životné prostre-
die. V novembri bola správa predložená
na ministerstvo životného prostredia,
ktoré ju zaslalo všetkým účastníkom
posudzovania vplyvov na životné pro-
stredie. V zmysle zákona musí obec, v
tomto prípade hlavné mesto Bratislava,
predložiť správu na verejnú diskusiu.
Očakáva sa, že samospráva mesta tak
urobí v najbližších týždňoch. (juh, ado)
VIZUALIZÁCIA - Bratislavské podhradie

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610 173
Fax: 02/4591 4046

Zasekli sa vám dvere?

STARÉ MESTO
Po trojmesačnej rekonštrukcii tretieho
decembra sprístupnili detské ihrisko v
Slubekovej záhrade na Palisádach.
Náklady sa vyšplhali na jeden milión
korún. 
Na území mestskej časti Bratislava –
Staré Mesto je to prvý detský areál, ktorý
už spĺňa európske bezpečnostné normy.
Na ihrisku pribudli nové hracie prvky,
ako napr. hrad, plošiny, hojdačky, kolo-
toč, prevažovačky, lokomotíva či zvierat-
ká na pružinách. Pod hojdačkami je na
vybetónovanej ploche navozená hrubá
vrstva štrku. Pod šmykľavkami a ďalšími
prvkami bude prípadné pády detí tlmiť
bezpečnostná guma, ktorú je však možné

položiť iba na suchý terén. S jej umiest-
nením sa preto ráta až v jarných mesia-
coch budúceho roku. 
Celkovou obnovou prešla aj prízemná
budova s herňou, do ktorej sa návštevní-
ci záhrady uchyľujú najmä v daždivom
alebo horúcom počasí. V pracovných
dňoch ju využívajú často ženy na mater-
skej dovolenke, ktoré chcú svojim
deťom dopriať spoločnosť ich rovesní-
kov. Herňa je vymaľovaná, sú v nej nové
nátery, niekdajšie vonkajšie mreže nahra-
dili oceľové žalúzie, ktoré by mali odolať
útokom nevítaných hostí.
Mestská časť prostredníctvom miestneho
podniku VEPOS v súčasnosti spravuje
sedem detských ihrísk, s budovaním kto-

rých začala asi pred 10 rokmi. Existencia
dvoch ihrísk – na Žabotovej ulici a Faj-
norovom nábreží - je v súvislosti s pláno-
vanou výstavbou otázna. Niekoľkomi-
liardová investícia sa pripravuje na Pred-
staničnom námestí a medzi Starým a
Novým mostom sa už v marci 2008
začnú budovať protipovodňové zábrany.
Staromestská samospráva bude v rekon-
štrukcii detských ihrísk pokračovať. Na
budúci rok plánuje dať do súladu s
európskymi normami detské ihriská na
Jakubovom námestí, Jedlíkovej ulici a v
Medickej záhrade. Závisí však od miest-
neho zastupiteľstva, či na obnovu schvá-
li peniaze. Na každé ihrisko treba asi
milión. (brn)

Otvorili obnovené ihrisko na Palisádach
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Zastávka by

mala vzniknúť

aj na Dvoroch
AD: V MESTE PRIBUDNE JEDENÁSŤ
ŽELEZNIČNÝCH... (BN 39/2007)
Dovoľujem si reagovať na článok o
nových železničných staniciach, ktoré
v meste podporia nosný systém koľa-
jovej dopravy. 
Podľa môjho názoru sú občania nedosta-
točne, resp. zavádzajúco informovaní o
pripravovaných projektoch. Ako obyva-
teľa Petržalky - Dvorov IV ma zaujíma,
prečo sa neuvažuje so zriadením zastávky
v tunelovom prepojení železničných sta-
níc Petržalka a Bratislava filiálka v loka-
lite Dvory, ktorá by okrem obyvateľov
sídliska slúžila i pre rozvíjajúce sa admi-
nistratívne centrá v lokalite a návštevní-
kom Auparku cez jestvujúce lávky ponad
diaľnicu. Na tomto tunelovom prepojení
sú v lokalite Staré Mesto zastávky po cca
1 kilometri a po zastávke Bratislava -
Centrum na ľavom brehu Dunaja je
zastávka až po 3 kilometroch na stanici
Petržalka. Na tomto plánovanom prepo-
jení budú chodiť mestské vlaky a určite
budú obyvateľmi aj využívané. Je žiadu-
ce doplnenie zastávky Petržalka Átrium
na severnom okraji sídliska v podzem-
nom prepojení do centra Bratislavy. 
Naopak vytváranie zastávok Petržalka -
Háje, Šustekova, Ekonomická univerzita
a podľa iných zdrojov zastávka označo-
vaná aj ako Petržalka - Centrum na súčas-
nej železničnej trati je diskutabilné pre jej
neatraktívne smerovanie na Ba ÚNS a
táto trať sa i v súčasnosti málo využíva.
Uvedené zastávky môžu byť určitou nad-
stavbou v budúcej sieti, ktorých doplne-
nie bude v podstate nenáročné. V tunelo-
vom prepojení je však dôležité mať o
predmetných zastávkach jasno už od
začiatku, preto uvádzam túto pripomien-
ku v rámci predstavovania tohto projektu
občanom. Milan Baša, Bratislava

Na zmenu loga

nie je dôvod
LIST ČITATEĽA
Zarazilo ma, že Dopravný podnik
Bratislava vyhlásil súťaž o nove logo
podniku. Nemyslím si, že to nejako
prispeje k lepším službám v doprave,
skôr naopak.
Nevidím ani najmenší dôvod, prečo
vytvárať nové logo DPB. Zbytočne zas
premárnené peniaze daňových poplatní-
kov. Terajšie logo má svoje historické
zastúpenie. Vystupovanie pod stálym a
teda známym logom má svoju prestíž a
strategický zmysel. Stačí sa pozrieť na-
príklad na logá železníc Nemecka,
Rakúska alebo Veľkej Británie. Symbol
alebo logo vyjadruje hrdosť a úctu k da-
nej veci. Branislav Pírek, Staré Mesto

Gangstri sa

stretávajú pred

stanicou polície
LIST ČITATEĽA
Dokedy ešte budú musieť slušní obča-
nia trpieť prítomnosť a agresivitu zlo-
čineckej skupiny, ktorá zjavne vládne
na Obchodnej ulici.
Kedysi sa vláda zaviazala odstrániť z
nášho každodenného života do očí bijúcu
kriminalitu - stali sa tieto záväzky s prí-
chodom nových politických osobností
minulosťou? Najväčšou iróniou v prípade
Obchodnej ulice je, že skupina sa zhro-
mažďuje priamo pred policajnou stani-
cou. Človek tak prichádza k záveru, že
ochrancovia zákona nevedia o prítomnos-
ti týchto goríl, alebo sa boja zasiahnuť do
ich verejného zhromažďovania, alebo sa
dohodli s ich šéfmi, alebo sú nabádaní,
aby si ich prítomnosť nevšímali.
V prípade, že by sa raz na nejakej úrovni
niekto odhodlal zatlačiť týchto tupcov
späť do podzemia, navrhol by som mu
začať s kontrolou pohybu a parkovania
čiernej Octavie, ktorú skupina používa v
rozpore s pravidlami pešej zóny.
Dúfam, že raz príde čas, keď v meste,
ktoré pokladám za svoj domov, nebudem
nútený počúvať poznámky, urážky a
vyhrážanie gangstrov. Slevin, Bratislava

Zmestia sa

vodáci do novej

lodenice?
LIST ČITATEĽA
Som jeden z vodákov z Karloveskej
zátoky. Vodácka komunita už dlhšie
sleduje kauzu s predajom pozemkov
okolo Karloveskej zátoky.
Okrem hromady nejasností a dovolím si
tvrdiť aj nečestností nás zaujíma hlavne
jedna, ktorá patrí už k alternatíve zasta-
vania spomínanej plochy. Píše sa o vybu-
dovaní náhradnej lodenice. Pre koho sa
táto lodenica s rozlohou 590 m2 úžitkovej
plochy bude stavať.
Nikde som ešte nevidel napísaný fakt, že
v Karloveskej zátoke je 5 aktívnych
lodeníc VK Tatran, KRK Vinohrady, Slá-
via UK Bratislava (rýchlostná kanoisti-
ka), Lodenica LF UK a Slávia UK (sla-
lom). Každý oddiel má svoju lodenicu,
svoje lode a svojich členov. To chcú všet-
kých ľudí a lode popratať do pripravova-
nej stavby, ktorej súčasťou má byť ešte aj
kaviareň? Peter Buček, Bratislava

Predvianočné maškrtenie má stále rezervy
Vianočné trhy možno len hľadajú
svoju tvár, ale vo vzťahu k zákazníko-
vi to veľmi nevidno. Najzjavnejšou a
zrejme pozitívnou zmenou je rastúca
prevaha darčekového sortimentu.
Lenže od vekov patrí na Vianočných
trhoch jedno k druhému, majú vytvárať
pohodu, pekný darček treba poliať oldo-
mášom, nasýtenie vlastných mlsných
pohárikov vykompenzovať peknou
vecou pre blízku dušu. Vianočný jarmok
je biznisom pre predajcov, kupujúci
nežgrloší, ale aj tak nezabudne porovná-
vať ceny - pomôcť nájsť tú vzácnu rovno-
váhu medzi príležitosťou, cenou a kvali-
tou by mal aj organizátor.
Z tohto hľadiska sme boli rozčarovaní,
ešte sa Vianočné trhy na Hlavnom námes-
tí ani nezačali. Dostali sme list od pána
Simonovského, prevádzkovateľa podni-
ku U Mamičky. Pre nás nepochopiteľne a
preň bez vysvetlenia neprešiel sitom
výberu. Pritom sledujeme a tlačíme na
kvalitu vianočných trhov už roky a práve
stánok U Mamičky bol jedným z piatich,
kde boli stále rady zákazníkov, lebo
ponúkal len kvalitu, bol veľmi blízko onej
hľadanej rovnováhy. 
Lenže ani my sme do dnešného dňa
nedostali z magistrátu vysvetlenie, podľa
čoho sa vyberalo a prečo sa tento podnik
nedostal. Lebo videli sme aj vlani aj tohto
roku dosť podnikov, ktoré by mu mali
uvoľniť miesto. Z magistrátu sa nás pýta-
li, skade to vieme, že tento stánok patril k
najlepším. Z toho, že tam chodíme pravi-
delne a koštujeme, porovnávame, o čo
žiadame aj výberovú komisiu. Ako sme

sa však aj tento rok dozvedeli, komisia
tam už bola - aj dvakrát za týždeň - pozre-
la, nenašla chybu, spravila zápis, ale aby
sa znížila k tomu ochutnať a porovnať...
Kdeže.
Takže sme tu opäť s malou pomocou.
Platí to, čo v roky predošlé. Najprv oko-
štujte, v malom, potom sa rozhodnite. Pri-
dávame však aj konkrétne skúsenosti -
častoviansky stánok v sektore C patrí
stále k špici kvalitou a dostupnosti cena-
mi - rovnaké scískanice, ako majú oni za
15 Sk, podávajú vedľa o 10 korún drah-
šie. Ich divinový guláš je stále za 55, len
lepší ako v stánku z bloku A, kde stojí 75. 
Aj U Dobrého orla sa potešíte. Majú sluš-
ný grilsortiment a v ňom novinku, ktorá
korešponduje aj s modernou kuchyňou aj
našskou tradíciou a cenove je slušná - na
špíze za 45 Sk päť opekaných závitkov, v
oravskej slaninke slivky a figy. Kúsok
vedľa v stánku A26 ponúkajú kapustnicu
- z húb, mäsa, klobásy, papriky atakďalej
v nej niečo je, napriek tomu je bledá a
fádna a pritom jedna z mála kapustníc,
teda vianočných polievok. Stačí prejsť
krížom a máte supernekvalitu. V stánku
B11 vám ponúkajú punč za 25, vezmite si
k tomu čaj a máte dva rovnaké nápoje.
Punče najlepšie ponúkajú tí, čo nechcú
zbohatnúť - nás nadchli v Lionse, kolego-
via hovoria, že Rotary klub má ešte lepší.
Milovníci klobásy by nemali obísť domá-
ce záhorácke klobásy, 150 gramov za 50
Sk - pripravené presne na grilovanie v

stánku hudobného klubu Faces - podáva-
jú aj lokše, dobré, a varené víno. Stánok
No Name v sektore B je bezmenný hrdi-
na, majú tu najlepšiu cigánsku  - aj hydi-
novú aj bravčovú. Keď však už hovoríme
o cigánskej, slovenskí kuchári ako tradič-
ne zlyhali na fádnosť a našskú predstavu,
že musíme mať všetko, čo susedia. Každý
robí cigánku z hydinových pŕs a bravčo-
vej krkovičky. Po ugrilovaní je to to isté,
nie cigánska pečienka, ale mäsko na prí-
rodno. Cigánska sa robí v tuku, musí byť
napácovaná (čo zväčša na trhoch je) a má
mať krajku zo slaniny. Na vianočných
trhoch nájdete aj krkovičku aj kuracie len
dokonale vypreparované. Nepôvabnú a
predraženú kačicu (stehno až 80 Sk za 10
dg) v stánku v sektore C sme radšej ani
neskúšali.
Rybaciu polievku ani Halászlé sme nevi-
deli. Tradičná divina oproti predošlým
rokom tiež ustúpila. Cena sa však udrža-
la. V Stánku B7 mali srnčí guláš za 85,
nebol to zázrak. Častovanci ho predávajú
za 55 a veľmi dobrý.
Najlepšie pečivo s nádychom Vianoc je v
sektore C - aj medovina, aj punč, ale
najmä štrúdle a ďalšie sladkosti stáli
naozaj za to a nestáli veľa. Ale - v sekto-
roch na Hlavnom je to iné, predávajú tam
napríklad bratislavské rožky za dvojnáso-
bok ceny, ktorú za ne chcú v pekárňach v
meste.
Naše hodnotenie: ���

Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Trhovníci neboli o našej návšteve vopred
informovaní. Útratu za konzumáciu si
redakcia platila sama.

Sankcie pri chemických látkach sú tvrdé
Slovenská obchodná inšpekcia kontro-
luje aj dodržiavanie predpisov súvisia-
cich s narábaním s nebezpečnými che-
mickými látkami. Okrem prísnosti
týchto predpisov je aj pokuta za prí-
padné nedostatky v tomto smere
omnoho vyššia.
Inšpektori SOI robili dňa 10.10. 2007
kontrolu v spoločnosti Castrol Slovensko
a zistili, že na obale pri jednom druhu
nebezpečného chemického prípravku
(„Castrol Chain Spray O-R, 400 ml,
aerosól označený symbolom 3“ - 12 ks v
celkovej hodnote 3 327 Sk dodaných do
prevádzky M&G Autopríslušenstvo, Vaj-
norská 134/A, Bratislava), nebolo uvede-
né plné znenie bezpečnostného upozor-
nenia v zmysle vyhlášky ministerstva
hospodárstva. Chýbalo upozornenie:
„Uchovávajte mimo dosahu zdrojov
zapálenia - zákaz fajčenia.“ Súčasne
označenie na obale tohto nebezpečného
chemického prípravku nebolo upravené
tak, aby po celý čas používania obalu
bolo zreteľne viditeľné. Výstražné sym-
boly nebezpečenstva „Xi“ a „N“ nepo-
krývali plochu nálepky s hranicou mini-
málne jeden štvorcový centimeter, v

zmysle výnosu ministerstva hospodár-
stva. Ďalej zistili nedostatky v prípade
jedného druhu nebezpečného chemické-
ho prípravku („Castrol TDA - prísada do
motorovej nafty, 0,5 l“ - 12 ks v celkovej
hodnote 3 498,50 Sk dodaných do prevá-
dzky M&G Autopríslušenstvo, Vajnor-
ská 134/A, Bratislava). Prípravok je kla-
sifikovaný ako škodlivý a je určený na
predaj v maloobchode. Nebol vybavený
uzáverom s tesnením, už pri prvom otvo-
rení obalu sa časť uzáveru neopraviteľne
poškodí. Súčasne nebol zabezpečený
spôsobom, ktorý by neumožnil prístup
deťom - chýbal uzáver odolný proti otvo-
reniu deťmi.
K oznámeniu o začatí správneho konania
o uložení pokuty sa spoločnosť vyjadrila
listom 24.10.2007. Jej zástupca v ňom
uviedol, že pri výrobku „Castrol Chain
Spray O-R, 400 ml, aerosól označený
symbolom 3“ zastavil vybavovanie prija-
tých objednávok a neprijíma objednávky,
kým všetky údaje na obale budú v poriad-
ku. Uviedol ďalej, že poučil svojich

zamestnancov a zabezpečil výrobu novej
etikety na obal. Zástupca spoločnosti
uviedol, že výrobok „Castrol TDA - prísa-
da do motorovej nafty, 0,5 l“ sa pridáva do
nádrže motorového vozidla pred každým
tankovaním, preto ho majú motoristi ulo-
žený v kufri ako súčasť výbavy. Prípravok
sa neukladá v domácnosti medzi inými,
bežne použiteľnými čistiacimi prostried-
kami, ani v garáži. Uviedol, že spotrebiteľ
má prípravok uložený v motorovom
vozidle, pričom je povinný zamedziť prí-
stup detí do vozidla bez dozoru. Deti
nemajú možnosť sa k nemu voľne dostať.
Spoločnosť chce s výrobcom riešiť aj to,
aby každý výrobok mal uzávery zodpove-
dajúce jeho charakteristike. Predaj výrob-
ku o objeme 0,5 l ukončil a nahradil ho
balením o objeme 0,25 l, pri ktorom sú
dodržané všetky stanovené podmienky.
Opatrenia spoločnosti hodnotí orgán
kontroly trhu pozitívne, avšak nie sú
relevantným dôvodom na zbavenie sa
zodpovednosti za porušenie zákona.
Spoločnosť dostala pokutu výške 800-
tisíc korún. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhodnutí

Slovenskej obchodnej inšpekcie) 

PRIJÍMAME
nových kolegov na trvalý pracovný  pomer -

dvojzmenná prevádzka Bratislava, 
pre dopĺňanie kávových automatov 

Podmienky: vodičský preukaz B, zodpovednosť,
zmysel pre systematickú a tímovú prácu

Informácie: 0908 / 678 066     www.selecta.com



6BRATISLAVSKÉ NOVINY 42/2007

Architektonická súťaž o nové bratislavské Podhradie IV.
Prezentáciu ocenených návrhov
medzinárodnej architektonickej súťa-
že o budúcu podobu Podhradia uza-
tvárame poslednými dvoma mestský-
mi blokmi - prvým je V8 a V10, dru-
hým je blok V11, V12, V13 a V14.
Celkovo bolo vyhlásených päť súťaží na
architektonické riešenie piatich mest-
ských blokov. V súťaži o riešenie štvrté-
ho bloku V8 a V10 porota udelila iba
jednu cenu - zníženú 2. cenu. V súťaži o
riešenie piateho bloku V11, V12, V13 a
V14 bola udelená iba 1. cena.

Mestský blok V8 a V10
ZNÍŽENÁ 2. CENA
Ocenený bol iba jeden návrh - zníženú 2.
cenu získal slovenský tím architektov
Vladimír Šimkovič, Miroslav Čatloš,
L.Bartko, Š.Kačáni, J. Kamenský.
V memorande o priebehu 2. kola poro-
ta hodnotila projekt takto:

Koncepcia návrhu bola v prvom i dru-
hom kole súťaže vnímaná ako riešenie so
svojskou vnútornou poéziou, ktorá bola
vypovedaná nielen v autorských textoch,
ale aj v celkovom tvarovaní architekto-
nických hmôt.
V rámci podrobnejšej analýzy súťažného
návrhu a v následnej diskusii porota
skonštatovala, že tento návrh zazname-
nal v 2. kole súťaže len minimálne zmeny
a obohatenia. Informatívna hodnota
súťažného elaborátu sa teda výrazne
nezvýšila. 
Porota ďalej konštatuje: Objekt admini-
stratívnej budovy situovaný v prednej
línii sektora má z urbanistického pohľa-
du správnu mierku a jeho autorské ucho-
penie je presvedčivé a zároveň elegantné.
Tieto atribúty je vhodné ďalej rozvinúť.
Na druhej strane sa objekt javí poddi-
menzovaný a porota preto odporúča pre-
veriť plošné výmery uvedeného návrhu s

cieľom dosiahnuť optimálne výmery kan-
celárskych priestorov pri rešpektovaní
regulatívov ÚPN-Z Podhradie.
Polyfunkčné objekty s bývaním sú
navrhnuté v rámci mestského bloku V8 s
rovnakým autorským prístupom, aký je
uplatnený v bloku V10. Napriek inej
funkčnej náplni je rukopisné spracovanie
hmôt a fasád obytných domov veľmi prí-
buzné kancelárskemu objektu. Porota v
tejto súvislosti odporúča vyhlasovateľovi
súťaže, aby vytvoril autorom priestor na
ďalšie rozpracovanie ich koncepcie s cie-
ľom výraznejšie vzájomne odlíšiť archi-
tektúru jednotlivých objektov, prípadne
ich autonómnych častí.
Zároveň s tým sa odporúča kreatívne roz-
vinúť dispozície bytov, ktoré pôsobia tro-
chu schematicky. Zvýšenú pozornosť
bude potrebné venovať priestorom a
fasádam orientovaným k susedným mest-
ským blokom. Na základe uvedených sku-
točností porota hlasovaním rozhodla o
udelení zníženej druhej ceny tomuto
súťažnému návrhu.

ODPORÚČANIA POROTY
Koncepcia najvyššie oceneného návrhu s
kódom 071953 bola vyhodnotená ako
vhodná na rozpracovanie v ďalších stup-
ňoch dokumentácie. Porota má v tejto
súvislosti niekoľko odporúčaní. Objekt
administratívnej budovy v prednej línii
má z urbanistického pohľadu správnu
mierku a jeho rukopisné uchopenie je
presvedčivé a zároveň elegantné. Tieto
atribúty treba ďalej rozvinúť. Na druhej
strane sa objekt javí poddimenzovaný a
porota odporúča optimalizovať plošné
výmery uvedeného návrhu.
Polyfunkčné objekty s bývaním situované
v rámci mestského bloku V8 sú navrhnu-
té s rovnakou presvedčivosťou ako blok
V10, pričom ich rukopisné uchopenie je
veľmi príbuzné tomuto kancelárskemu
objektu. Porota v tejto súvislosti odporú-
ča vyhlasovateľovi súťaže, aby vytvoril
autorom možnosti na ďalšie rozpracova-
nie ich koncepcie s cieľom väčšej dife-
renciácie hmôt a fasád.

Mestský blok V11, V12, V13 a V14
1. CENA
V memorande o priebehu 2. kola poro-
ta hodnotila projekt takto:
Pomerne zložitá urbanistická situácia je
vyriešená veľmi rozvážne a s porozume-
ním. Priestor je situovaný do bezpro-
strednej blízkosti dopravného koridoru,
ktorý je nevyhnutne zdrojom vysokej
hladiny hluku a emisií. Okrem toho je tu
križovatka troch dopravných trás ústia-
cich do stiesneného priestoru, ktorý
zároveň tvorí prechod k jestvujúcej
zástavbe.
Na jednej strane autori navrhli environ-
mentálnu „bariéru“ znižujúcu pôsobenie
hluku, na druhej strane navrhujú obytné
domy vybavené vnútornými dvormi tak,
aby boli obytné miestnosti čiastočne pre-
svetľované z tichej zóny, ktorá je úplne
izolovaná od účinkov hustej premávky.
Zónu obchodných priestorov na pešej
úrovni spája trasa vedúca do centra
mesta, ktorá vyzerá sľubne z hľadiska
možného verejného využitia.
Bytové domy, vrátane zelených striech,
sú starostlivo navrhnuté. Návrh obsahuje
náznaky ochranných clôn v čelnej a
strednej časti navrhovaného súboru
objektov, ktoré bude potrebné starostlivo
vyvinúť a vyprojektovať, aby vyhoveli
množstvu rozličných požiadaviek. V
tomto štádiu autori iba preukázali, že o

probléme vedia, bez podrobného návrhu,
ako by také zariadenie mohlo fungovať.
Výkresy pôsobia dojmom realistickejšie-
ho návrhu ako predložený model, ktorý je
trochu priveľký a nedoriešený. Premoste-
nia spájajúce strešné plochy sú tiež dosť
schematické, než aby ich bolo možné
brať vážne. Na základe uvedených sku-
točností porota rozhodla hlasovaním o
udelení prvej ceny tomuto súťažnému
návrhu.

ODPORÚČANIA POROTY
Súťažná porota konštatuje, že víťazný
návrh s kódom 242424 je spracovaný na
dobrej profesionálnej úrovni a má pred-
poklady na rozpracovanie v ďalších stup-
ňoch dokumentácie.
Porota odporúča preveriť v detailnejšej
mierke nosný motív súťažného návrhu -
predsadenú „bariérovú stenu“, ktorá
bezpochyby zohráva v tomto zložitom
území dôležitú rolu hlukolamu, slnolamu,
treláže pre zelene, ale napríklad aj nosi-
ča informácií. Tento prvok je potrebné
vyhodnotiť aj z hľadiska stavebno-fyzi-
kálneho a konštrukčného.
Polyfunkčné domy s bývaním navrhnuté
v rámci mestských blokoch V11, V13
majú dobré dispozičné riešenie, v rámci
ktorého sa odporúča optimalizovať ploš-
né výmery bytov.

Podľa www.vydrica.com
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Na Magnetovej 

chcú postaviť 

elektráreň
NOVÉ MESTO
V priemyselnej zóne medzi areálom
Istrochemu a Jurajovým dvorom,
konkrétne na Magnetovej ulici, pri-
pravuje spoločnosť PPC Energy, a.s.,
výstavbu novej elektrárne. 
Mali by ju vybudovať na ploche súčasnej
nádrže chladiacej vody, pričom výstavba
by sa mal začať v januári 2009 a jej skon-
čenie je naplánované na december toho
istého roka. Elektrina vyrobená v elek-
trárni sa bude rozvádzať do siete Západo-
slovenskej energetiky, a.s.
Momentálne existujú dva varianty rieše-
nia - rozhoduje sa medzi tepelnou elek-
trárňou na báze zemného plynu alebo na
báze ľahkého vykurovacieho oleja. Pred-
pokladaná dodávka elektrickej energie
do prenosovej sústavy je 410-tisíc mega-
watthodín ročne. (juh)

Trestné stíhanie

poslanca 

pokračuje
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Polícia pokračuje v trestnom stíhaní
poslanca miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Devínska Nová Ves Joze-
fa M., ktorý je obvinený z brania úplat-
ku. Potvrdil to hovorca Prezídia Poli-
cajného zboru SR Martin Korch,
podľa ktorého vyšetrovanie pokračuje
a obvinený je stíhaný na slobode. 
V polovici februára Jozef M. s ešte jednou
osobou prevzal od zahraničnej spoločnos-
ti dva milióny korún. Za to mal zariadiť
odpredaj mestského pozemku v Devín-
skej Novej Vsi. Neskôr žiadal o doplatok
600-tisíc korún, z čoho časť vo výške 300-
tisíc prevzal 8. marca. Ihneď po prijatí
peňazí ho zadržali policajti. Hrozí mu trest
odňatia slobody od piatich do dvanástich
rokov. Jozef M. sa k skutku, ako aj k prie-
behu vyšetrovania odmietol vyjadriť. Ako
potvrdil jeho právny zástupca JUDr. Igor
Huna, vyšetrovanie pokračuje, a preto sa k
nemu nebudú bližšie vyjadrovať.
Jozef M. naďalej ostáva poslancom miest-
neho zastupiteľstva. Ako potvrdil zástup-
ca starostu mestskej časti Devínska Nová
Ves František Baňas, v čase, keď bol Jozef
M. vo vyšetrovacej väzbe, bol zo zasadnu-
tí miestneho zastupiteľstva ospravedlne-
ný. „Po prepustení z vyšetrovacej väzby
sa riadne zúčastnil na všetkých zasadnu-
tiach,“ uviedol. Zástupca starostu odmie-
tol komentovať prípad kolegu poslanca s
tým, že kauza je stále v štádiu vyšetrova-
nia a výsledky vyšetrovania nie sú ešte
známe. „Na nikoho dosiaľ nebola podaná
žaloba na súd. V konečnom dôsledku
môžeme hovoriť o kauze poslanca p. M.
až vtedy, ak bude na svete právoplatné
odsúdenie,“ dodal F. Baňas.
Jozef M. kandidoval vlani v komunálnych
voľbách za koalíciu Smer-SD, SNS, ĽS-
HZDS, DSS. Miestne zastupiteľstvo ho v
marci odvolalo zo všetkých volených
funkcií v orgánoch miestneho zastupiteľ-
stva, bol tiež vylúčený zo strany Smer-
SD. Katarína Sénašiová

So 4G internetom nájdete čokoľvek Najlepší darček 
k Vianociam pre vašu rodinu

4G internet od T-Comu môžete mať aj bez 
pevnej linky:

 už od 399 Sk s DPH mesačne so zriadením 
 za 1 Sk
  s rýchlosťou až do 12 Mbit/s a k tomu darčeky  
 už od 290 Sk 

 alebo sa môžete rozhodnúť pre počítač za 1 Sk  
 či značkový notebook Asus za 3 990 Sk s DPH
Ponuka 399 Sk platí pre Turbo 1 Plus pre nových alebo existujúcich 
zákazníkov (bez viazanosti) 4G internetu s viazanosťou na 18 mesiacov. 
Ponuka počítačov a notebookov platí pre programy Turbo 2 Plus
a vyššie. Platí do 31. 12. 2007 alebo do vyčerpania zásob.

www.t-com.sk    0800 123 456    T-Centrum 

ba noviny.indd 1 29.11.2007 14:13:54

Na rohu Bajkalskej a Prievozskej ulice

onedlho postavia nové biznis centrum
RUŽINOV
V areáli akciovej spoločnosti Mramor
na území vymedzenom Prievozskou,
Bajkalskou a Starou Prievozskou uli-
cou sa pripravuje výstavba admini-
stratívnej budovy, ktorá ponesie názov
Forum Business Center.
Existujúce budovy na pozemku budú
kompletne asanované a nahradiť ich má
novostavba v podobe výškovej dominan-
ty, ktorá by mala mať sedemnásť nad-
zemných podlaží a tri podzemné, ktoré
by mali plniť funkciu parkovacích garáží
sprístupnených vjazdovými a výjazdový-
mi rampami cez Starú Prievozskú ulicu.
V podzemných garážach má byť 780
parkovacích miest, ďalších 52 je
navrhnutých na úrovni prízemia. O roz-
meroch komplexu svedčí údaj, že celko-
ve v ňom bude k dispozícii 34 300 štvor-
cových metrov prenajímateľných kance-
lárskych priestorov, na prízemí a prvom
poschodí bude k dispozícii 2030 štvorco-
vých metrov plochy určenej pre obchody
a služby, ráta sa s kantínou, reštauráciou
i kaviarňou. 
Budova má mať moderný architektonic-
ký výraz, prevažovať budú presklené
plochy, pričom parter bude zvýraznený
rozdielnou konštrukciou a rastrom
zasklenej fasády. Má zaujímavé architek-
tonické riešenie, autorom projektu je
Martin Kohlbauer, rakúsky architekt s
medzinárodnými skúsenosťami. Súčas-
ťou objektu bude veľkolepé átrium na
výšku päť podlaží. 
Na vyšších podlažiach budú administra-
tívne priestory doplnené o potrebné záze-
mie, ako sú denné miestnosti, kuchynky,
zasadačky či priestory určené na umiest-
nenie serverov. Budova je navrhnutá tak,
aby zodpovedala požiadavkám na užíva-
nie zdravotne postihnutými osobami.
Vstupy do objektov budú bezbariérové a
v garážach bude mať časť parkovacích
státí rozmery vyhovujúce potrebám zdra-
votne postihnutých osôb. Ráta sa so
sadovými úpravami, pričom účelom

zelene bude izolovať priestor v okolí
budovy od rušných komunikácií vedú-
cich v jej bezprostrednej blízkosti. Pri
budove by mala byť okrem chodníkov aj
pitná fontánka a sedenie.
O rozmeroch projektu svedčí aj údaj, že
náklady na výstavbu sa odhadujú na viac
ako dve miliardy korún. Výstavba by sa
mala začať na jar budúceho roku a pri-

pravuje ju firma Forum Business Center,
prepojená s developerskou spoločnosťou
HB Reavis Group. Po dokončení sa stane
vstupnou bránou do vznikajúcej brati-
slavskej obchodno-administratívnej
štvrte (tzv. Central Business District)
vymedzenej ulicami Prievozská, Košic-
ká, Prístavná a Bajkalská. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Martin Kohlbauer

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

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

denne nové správy z mesta
www.BratislavskeNoviny.sk
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Cenu Dušana

Jurkoviča získal

Octopus Habitat
BRATISLAVA
Novovybudovaný obytný súbor Octo-
pus Habitat na Záhradníckej ulici
autora architekta Petra Sticzaya-
Gromskeho získal prestížnu Cenu
Dušana Jurkoviča za rok 2007. 
Medzinárodná porota vybrala Octopus
Habitat spomedzi 23 architektonických
diel. Ocenila, ako architekt dokázal v in-
tenzívne zastavanom bloku riešiť náročné
a urbanistické otázky - vzťah k rušnej uli-
ci, ohľad na presvetlenie priestorov, stvár-
nenie dvora či vnútorné komunikácie. 
Cenu Dušana Jurkoviča ako trvalú poctu
pamiatke zakladateľa modernej sloven-
skej architektúry každoročne udeľuje
Spolok architektov Slovenska spoločne s
Fondom výtvarných umení. Cena Duša-
na Jurkoviča je udeľovaná autorovi alebo
autorskému kolektívu za uskutočnené
architektonické alebo urbanistické dielo.
Okrem Ceny Dušana Jurkoviča môže
porota udeliť aj nominácie. Z bratislav-
ských stavieb boli tento rok nominované
dve - obytný súbor Karloveské rameno a
bytový dom B5 - polyfunkčné centrum
na Zadunajskej ulici v Petržalke.
Stavba netradičného vzhľadu Octopus
Habitat bola dokončená v januári 2007,
má 12 nadzemných a jedno podzemné
podlažie a je v nej 160 bytov, administra-
tívne priestory a obchody. Zaujme svoji-
mi tvarmi, riešením fasád či farebnými
kombináciami. Pre projekt Octopus
Habitat je okrem iného charakteristický
výrazný podiel zelene - vnútornému
nádvoriu dominuje záhrada na úrovni
druhého nadzemného podlažia, severnej
fasáde orientovanej do Záhradníckej ulice
zelená kocka s lankovým systémom pri-
praveným pre popínavú zeleň. (juh) �AUTOMATICKÉ 

POHONY na brány

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

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

�ŽALÚZIE �ROLETY
�MARKÍZY �DVERE
�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�SIETE PROTI HMYZU
�VSTAVANÉ SKRINE
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Spracovateľ urbanisticko architektonickej štúdie spoločnosť
ADOM . M STUDIO, s.r.o oznamuje občanom, že v zmysle
príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. v znení
neskorších predpisov uskutočňuje v termíne

od 6. 12. 2007 do 20. 01. 2008
verejné prerokovanie

urbanisticko architektonickej štúdie 
Zóny Chalupkova - Landererova

v Design factory
Verejné prerokovanie s obyvateľmi,

na ktorom bude zabezpečený odborný
výklad spracovateľa, sa uskutoční 

dňa 20. decembra (štvrtok) 2007 o 14.00 h
v priestoroch Design factory.

UAŠ zóny Chalupkova Landererova
bude v uvedenom termíne k verej-
nému nahliadnutiu na miestach:
� Úradná tabuľa Magistrát hl. mesta SR Bra-

tislavy, Primaciálne nám. 1, Bratislava
� Komplexná dokumentácia bude k dispozícii v Design factory, Botto-

va 2, Bratislava, denne počas pracovnej doby od 9.00 do 17.00 h

Stanoviská a pripomienky je možné uplatniť v termíne
do 20. 01. 2008 na adrese :

ADOM . M STUDIO, Design factory, Bottova 2, 811 09
Bratislava; apollopark@designfactory.sk

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

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

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

STARÉ MESTO
So žiadosťou o výzvu všetkým tvorcom,
ktorí majú riešenia pre Vydricu, aby s
nimi prišli, predstavili ich a pomenova-
li, prichádza architekt a dizajnér Juraj
Michálek.
„Vydrica si žiada jednoznačne novú, otvo-
renú súťaž, ktorá zachová a pripomenie
všetky historické etapy tohto prostredia a
zároveň ponúkne architektúru dvadsiateho
prvého storočia,“ mieni J. Michálek. Podľa
jeho názoru - a podobných sme zaregistro-
vali v redakcii viac - podmienky súťaže
vopred vylúčili každého, kto by prišiel s

inými riešeniami. Inak povedané - výsled-
ky súťaže, nie víťazi, ale vzhľad návrhov,
boli vopred dané. Stanovovali sa v nich
všetky parametre, rozmery, hmoty, člene-
nie priestoru a kto nepodpísal tieto pod-
mienky, nemohol sa na súťaži zúčastniť.
Podľa jeho poznatkov, ktoré konzultoval
napríklad so známym teoretikom vodného
hospodárstva a ochranára Michalom
Kravčíkom, aj toto územie prišlo o vodu
cielenou aj mimovoľnou činnosťou člove-
ka. Jeho opätovným zastavaním by sa v
podstate len zabetónoval systém suchej
krajiny.

J. Michálek so svojím žiakom Danielom
Silvom prichádzajú s revolučným rieše-
ním. Pri zachovaní prístupu k historickým
pamiatkam a vykopávkam by sa ťahali
nové budovy na pylónoch do výšky, ktorá
by však rešpektovala dominantu Hradu a
potrebu jeho vizuálnej dostupnosti. Tak by
sa architektúra dvadsiateho prvého storo-
čia vznášala nad architektúrou storočí
predchádzajúcich. Podľa jeho posúdenia
totiž ani jeden z projektov vystavených v
rámci súťaže nie je architektúrou súčas-
nou, ale nanajvýš ak architektúrou dvad-
siateho storočia. Gustav Bartovic

STARÉ MESTO
Ani jeden z víťazných návrhov pre
Vydricu neuzrie pod Bratislavským
hradom svetlo sveta v tej podobe, v
akej verejnosť súťažné návrhy pozná,
tvrdí hlavný architekt Štefan Šlachta.
Vysvetľuje, že investor a developer sa
zatiaľ nedohodli so žiadnym z účastní-
kov súťaže na pokračovaní v projekte, a
ani nie je jasné, akým spôsobom sa pri-
spôsobia prípadne použité návrhy jeden
druhému a napokon či sa vôbec investor
nerozhodne pre celkom iný ateliér.
Š. Šlachta tvrdí, že verejnosť nesprávne
vníma výsledky medzinárodnej súťaže.
Tá mala informovať o predstavách
architektov o možných riešeniach pro-

stredia, nie sú to však vykonávacie pro-
jekty, podľa ktorých sa priestor Vydrice
zastavia. Napokon, tvrdí Šlachta, rozde-
lenie a výška cien v súťaži napovedajú,
že súťažiace ateliéry celkom nevyhoveli
ani odborným názorom architektov v
porote, ani predstavám investora.
Ústretovosť investora a jeho odvahu
hlavný mestský architekt niekoľkokrát
zdôraznil, pričom uviedol, že na iných
miestach v centre sa realizovali alebo
budú realizovať horšie projekty, ako boli
projekty v súťažiach pre Vydricu. „Toto
bol správny krok a investora treba obdi-
vovať za jeho rozhodnutie nechať prejsť
návrhy pre Vydricu verejnou súťažou,“
uzatvára Š. Šlachta. Dodáva, že verej-

nosť sa mohla k urbanistickým zámerom
v tomto priestore vyjadriť už pri prero-
kúvaní územného plánu.
S týmto tvrdením nemôžeme celkom
súhlasiť, pretože široká verejnosť ani
nevedela, že Podhradie je predané, že sa
bude zastavovať. Informácie o tom malo
niekoľko občianskych aktivistov, radový
občan sa nezorientuje v spleti parcel-
ných čísel, ktoré sa premieľajú na kaž-
dom zasadaní mestského zastupiteľstva
v kapitolách predaj nehnuteľností. Širo-
ká verejnosť pokladala Podhradie stále
za nevyužitý kúsok mesta a fakt, že je v
súkromných rukách, zaznel výrazne
nahlas až pri vyhlasovaní súťaží o ožive-
nie Vydrice. Gustav Bartovic

Podmienky súťaže o Vydricu vraj vylúčili 

alternatívu k tomu, čo napokon priniesla

Štefan Šlachta: Toto sú len návrhy!

Sprievodcovia cestovného ruchu varujú

pred nezáujmom turistov o novú Vydricu
BRATISLAVA
Slovenskí sprievodcovia pôsobiaci v
cestovnom ruchu podporovaní
európskou federáciou turistických
sprievodcov napísali otvorený list s
výzvou za zachovanie historického
rázu Vydrice.
Ako uviedol Pavel Šimove, člen pred-
sedníctva Slovenskej spoločnosti sprie-
vodcov v cestovnom ruchu (SSSCR),
predstavitelia turistických organizácií i
ankety medzi turistami z 18 krajín ich
presvedčili o tom, že Vydrica bude turis-
ticky zaujímavá, len ak si uchová svoj
historický ráz. Sprievodcovia prichádza-
jú s iniciatívou, ktorá vyvrcholí petičnou
akciou za zachovanie historického rázu
lokality a prepracovanie všetkých pro-
jektov tak, aby zohľadňovali jej historic-
ký význam. Súčasne vzniká občianske

fórum, ktoré združuje i staršie občianske
aktivity. Ich prítomnosť má poslúžiť
najmä ako protiargument tvrdeniam, že
verejnosť sa zaujíma o Vydricu len po
skončení súťaže. Prítomnosť občianske-
ho hnutia Obnovme si Podhradie, ktoré
je aktívne od roku 2003 vo fóre za histo-
rizujúce riešenie, je preto dôležitá.
Otvorený list, ktorý napísal v tomto
duchu Pavel Šimove, sa dočkal bezpro-
strednej reakcie zo strany projektu Vydri-
ca. Hovorkyňa projektu Jana Španková-
Pifflová v ňom vyjadruje záujem inves-
tora a developera diskutovať o rekon-
štrukcii s každým. Zároveň však vysvet-
ľuje, že historizovanie nie je možné, lebo
ťažko stanoviť, či sa má obnoviť Vydrica
z mladších alebo zo starších čias a tiež
tým, že polovicu priestoru, ktorý kedysi
Vydrica zaberala, pohltila zástavba

Nového mosta s príslušenstvom. Odvolá-
va sa tiež na štátnu ochranu pamiatok,
ktorá podľa nej nemala požiadavky na
zachovanie historizujúceho charakteru a
rekonštrukciu historických objektov. V
lokalite chce spoločnosť Vydrica postu-
povať ekologicky, nové ulice postaviť na
starých líniách so starými menami a
funkčne sa prepojiť na mesto za mostnou
estakádou.
P. Šimove so snahou sprievodcov obo-
známil aj širokú verejnosť, hoci ako
povedal, táto iniciatíva neodmieta roko-
vať, jednako však bude zastupovať záuj-
my laickej verejnosti. Paralelne s petič-
nými orgánmi vzniká štruktúra občian-
skeho fóra a na jej pôde sa bude rokovať
aj o texte petície a jej organizácii. O mož-
nostiach podpísať petíciu bude SSSCD
včas informovať. (gub)

PRENÁJOM
PRIESTOROV
PRIEVIDZA

DDoo  pprreennáájjmmuu  ppoonnúúkkaammee  pprriieessttoorr  7700  mm22 nnaa
22..  NNPP  vv  kkvvaalliittnneejj  nnoovvoossttaavvbbee  vv  cceennttrree  PPrriiee--
vviiddzzee..  Vhodné pre sídlo firmy, kancelárie
(advokátna, auditorská, cestovná, realitná,
stávková, atp.), drobné prevádzky alebo
ev. byt s reprezentatívnym atypickým pra-
covným priestorom. Výhodná poloha na
centrálnom autobusovom a vlakovom ter-
minále zaisťuje mestskú a prímestskú
klientelu. Parkovisko pre 20 áut vo vzdiale-
nosti 30 m. TTeelleeffóónn::  00990055  331177  662288,,
eemmaaiill::  eennoommeerraa@@vvoollnnyy..cczz

Jašíkova 2, 821 03 BA
tel./fax: 4363 7155

mobil: 0915 409 243
www.prominentreal.sk

Predáme projekt na výstavbu 20 RD. Info v RK

Predaj: 
RD Červený kríž, BA I. 2 podl., 5 á pozemok, pred
rek., pekné prostredie, tehla. Cena - 27 mil. Sk

RD Koliba, BA III., 4 izb., 2 podlažný, celý podpivni-
čený, zastavaná pl. 90 m2, pred rek., obývateľný, IS,
garáž. Krásny výhľad. 
Cena - 18,6 mil. Sk

RD Prievoz, BA II., 4 izb., prízemný, celý podpivniče-
ný,  5 ročný, veľmi pekný, 8 á pozemok, parkovanie,
podlahové kúrenie. 
Cena - 13,5 mil. Sk

RD pri Poluse, BA III., 2 podl., 7 izb., 4 á pozemok,
garáž, čiast. podpivničený. 
Cena - 14,9 mil. Sk

RD Limbach, novostavba, 7-ročný, 2-podl., ZP 162 m2,
5 izb., 2 x kúp., 3 x toaleta, podl. kúrenie, podpivničený,
poz. 438 m2, 2-garáž. dvojdom, s možnosťou odkúpe-
nia aj druhého v budúcnosti.           Cena - 14 mil. Sk

2,5 izb. Vlčková, BA I., mestská vila s 5 bytmi,
tehla, 68 m2, 1/2.p., balkón, vlastné kúrenie, čias-
točná rekonštrukcia, s podielom na pozemku o
výmere 1,6 á. Cena - 7,5 mil. Sk

4 izb. Štefánikovej ul., BA I., 1 p., pôv. stav, 140 m2,
vysoké stropy, priechodné izby, dvor. 
Cena - 8,24 mil. Sk

Prenájom: 
5 izb., Godrova ul., BA I., 167 m2, tehla, zar., garáž,
terasa, záhrada. Cena - 80.000 Sk/mes. + E

RD Karlova Ves, BA IV. dva 7 izb. RD, 4 nadz. podl.,
výmera domu je 295 m2, 2 x kúpeľňa, 4 x WC, terasa,
krb, garáž pre dve autá, alarm, klimatizácia, záhrada,
tichá ulica. Cena - 100 000 Sk/mes. + E

3 izb. Červený kríž, BA I., 3 izb., 100 m2, v rodin-
nom dome, garáž pre 2 autá, záhrada, voľné. 
Cena - 30.000 Sk/mes. + E

RD Červený kríž

RD Prie
voz
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Mobil parking

v centre mesta

sa odkladá
STARÉ MESTO
K problémom, ktoré sa kopia pred sta-
romestskou samosprávou v súvislosti s
parkovaním v tejto dopravne najexpo-
novanejšej mestskej časti, patrí aj
otázka takzvaného „mobil parkingu“.
Podľa starostu mestskej časti Andreja
Petreka bol termín na spustenie tohto
spôsobu parkovania a platenia zaň 1.
september roku 2007. Keďže sa pre celú
paletu príčin nestihol projekt dokončiť,
požiadalo vedenie samosprávy zodpo-
vedný rezort, teda ministerstvo dopravy,
spojov a telekomunikácií, o predĺženie
termínu. „Dostali sme odklad do konca
januára, podľa mňa sa to dovtedy môže
podariť,“ hovorí starosta. Starosta osob-
ne vzhľadom na svoju funkciu pokladá
mobil parking za vhodnejší spôsob ako
parkovanie na kartičky.
Mobilné parkovanie patrí do agendy
zástupcu starostu Petra Tatára, na ktorého
nás napokon A. Petrek odkázal. A Tatáro-
vo stanovisko je trošku iné - on nevidí v
zriadení a spustení špecializovanej mobil-
nej siete zádrh, ale ani nehovorí o pres-
nom termíne jej spustenia do praxe. 
Súhlas operátora pre tento projekt mali
už v roku 2006, napriek tomu sú ešte
otvorené dve možnosti, ako sa budú par-
kovanie a platby uskutočňovať. Jedna
možnosť by bola, že si zákazník predpla-
tí limit a bude z neho kartou čerpať ako
pri platbách za iný tovar, teda ihneď.
Druhá možnosť je, že zákazník dostane
kreditnú kartu a zaplatí pri priebežnom
mesačnom alebo kvartálnom účtovaní.
„V súčasnosti sa mení obchodná parko-
vacia politika v Starom Meste a navyše je
tu protest prokurátora práve vo vzťahu k
parkovaniu, o ktorom ešte staromestskí
poslanci nerokovali. V tejto chvíli teda
možno povedať len toľko, že sa nanovo
musia usporiadať vzťahy v parkovacej
politike mestskej časti,“ hovorí vicesta-
rosta. K termínu spustenia tejto metódy
sa vyjadril podmienečne, koniec januára
budúceho roku vidí ako možný termín na
uzavretie veci, zároveň však upozorňuje,
že všetko komplikuje rozporné všeobec-
ne záväzné nariadenie o daniach za
dočasné zabratie miesta, proti ktorému
smeruje toľko citovaný prokurátorský
protest. (gub)

Marianum nemá

na parkovisko

v Ružinove
RUŽINOV
Parkovisko pri cintoríne v Ružinove
nielenže sa tak skoro nedočká opravy,
ale s veľkou pravdepodobnosťou sa
zhoršovanie jeho stavu bude ešte dlho
zrýchľovať.
Tu je poprepletaných viacero okolností.
Prvou je tlak na najmodernejší cintorín
v Bratislave a potreba zväčšenia jeho
kapacity. Tá naráža na ďalšie dve - roz-
šíriť cintorín na svojom pozemku
Marianum nemôže, pretože by muselo
zmenšiť parkovisko a to už dnes beztak
pri väčšej návštevnosti nepostačuje pre
pozostalých.
Rozšírenie pohrebiska opačnou stranou
do Vrakunského lesíka magistrátny
odbor rozvoja pohrebníctvu zamietol.
Hoci primátor Andrej Ďurkovský sľúbil
angažovať sa vo veci, rast ružinovské-
ho cintorína je zastavený.
Sťažnosti návštevníkov na parkovisko
však neustávajú, aj pre jeho malú kapaci-
tu, aj pre zlý stav. Hromžia vodiči osob-
ných áut, aj cestujúci trolejbusov, ktoré
sa prepadajú do jám a skáču cez výmole
nájazdu. Cintorínske parkovisko totiž
slúži zároveň aj ako obratisko trolejbu-
sov, čo veľmi zaťažuje a v konečnom
dôsledku ničí povrch vozovky. Chyba je
však aj oveľa hlbšie - podľa riaditeľa
Marianum Miloslava Hrádka je v zemi
prasknuté veľkoprofilové potrubie a
voda z neho stále vymýva podložie.
Oprava by vyšla na viac ako 5 miliónov
korún, na čo Marianum nemá, komuni-
kácia je navyše v správe magistrátu. M.
Hrádek sa nazdáva, že oba kľúčové pro-
blémy cintorína v Ružinove sa vyriešia
začiatkom budúceho roku. (gub)

V Petržalke by mala vyrásť viacúčelová

športová hala s kapacitou 15-tisíc divákov
PETRŽALKA
Investor, ktorý plánuje v Petržalke
postaviť viacúčelovú športovú halu,
vykupuje na tento účel posledné
pozemky neďaleko Janíkovho dvora.
Práve tam by totiž mala nová športová
hala, využiteľná aj na hokej, stáť.
Hovorca investorov plánovanej výstavby
haly v Petržalke Richard Mühl nás infor-
moval, že Slovenský zväz ľadového
hokeja o ich projekte vie. Zaslali ho aj
vláde a niektorým ministrom, ale aj
vedeniu hlavnému mestu. 
V súčasnosti investor vykupuje pozemky
od súkromnej spoločnosti Popper. Do
konca roka by chceli podať žiadosť o
vydanie územného rozhodnutia, ktoré
predchádza stavebnému povoleniu. 
O tomto úmysle rokoval nedávno inves-
tor, ktorým je spoločnosť Wellfree, aj s
predstaviteľmi petržalskej samosprávy,
ktorá projekt podporuje. Podľa hovorcu
miestneho úradu Ľubomíra Andrassyho

je lokalita pre viacúčelovú halu zaujíma-
vá aj pre to, že je mimo centra mesta.
Vyhovuje aj dostupnosť a podmienky na
parkovanie, ktoré sú v centre mesta pri
návštevnosti niekoľkých tisícok ľudí
problematické. Investor má podľa neho
konkrétnu architektonickú predstavu o
hale a rokuje so spoločnosťou Popper, na
ktorej pozemkoch by mala stáť. Podľa Ľ.
Andrassyho je najmä na hokejovom
zväze, ako sa rozhodne. „Nielen podľa
nášho názoru, ale aj názoru vedenia
mesta, dve viacúčelové haly sa v našom
meste neuživia,“ uviedol hovorca.
Dodal, že investor by mal začať rokovať
s hokejovým zväzom i s magistrátom.
Podľa informácií z magistrátu mesto víta
každý projekt a aktivitu investorov, ktoré
rozšíria možnosti športovania v Bratisla-
ve. Mesto si svoju povinnosť poskytnu-
tím pozemkov na vybudovanie haly na
majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v
roku 2011 splnilo. Ďalšie kroky musia

teraz už urobiť ostatné zainteresované
strany.
Viacúčelová športová hala v Petržalke by
mala byť na ploche viac ako deväť hek-
tárov a uspokojiť by mala spolu 15-tisíc
divákov. Kapacita haly je zhodná s
poprednými európskymi halami, ako
Hartwall arena v Helsinkách, Stockholm
Globe arena alebo s Palau Sant Jordi v
Barcelone. Pre motorizovaných návštev-
níkov má byť k dispozícii viac ako 3000
parkovacích miest, uvažuje sa aj o
výstavbe garážových domov. Ráta sa s
reštauráciou pre 400 hostí, VIP lóžami a
70 miestami pre telesne postihnutých
ľudí.
Súčasťou arény je aj tréningová hala so
400 miestami na sedenie, denným barom
a bowlingom. Zastavaná plocha arény je
13 270 štvorcových metrov. Odhadované
náklady sú 5 miliárd korún. (rob)

VIZUALIZÁCIA - R. Boháček,
L. Habanec, M. Hron, M. Kopřiva 

Obchodný dom s dizajnovým nábytkom 
a doplnkami. Už čoskoro na Račianskej ulici. 

0911 611 747 www.light-park.sk

LIGHT
 PARK

280x74_1107.indd 1 11/29/07 11:07:50 AM

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

najširšia ponuka nábytku 
v Bratislave na ploche 2000 m3

DEVÍNSKA NOVÁ VES
OD TERNO
MHD: autobus č. 20, 21 Otváracie hodiny:
Tel.: 02/6453 6691-2 Po-Pi: 1000-1900 / So: 900-1400

www.nabytokdelta.sk
Nové modely sedačiek za uvádzacie ceny

VIANOCE S PERFEKTOM

Pôvodná cena: 729,− Sk

Teraz iba 437,− Sk
A toto nie je jediná kniha, ktorá má skvelú cenu 

v Kníhkupectve V. Zamarovského 
na Karpatskej 7 v Bratislave.

Otváracie hodiny: PO 9.00 - 15.00 hod., UT - PIA 10.00 - 18.00 hod.

w w w . p e r f e k t . s k

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
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Na výstavbu

chcú využiť

aj ornú pôdu
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Samospráva Podunajských Biskupíc
je nespokojná s možnosťami územné-
ho rozvoja,  ktorý považuje za nevyvá-
žený, orientovaný na využívanie území
na aktivity obslužného a výrobno-
distribučného charakteru. 
Spolu s blízkosťou Slovnaftu odsúva
súčasný územný plán význam mestskej
časti do polohy výrobnej a priemyselnej
okrajovej štvrte mesta, bez možností roz-
víjania obytných, ekonomických, sociál-
nych, administratívnych, voľnočasových
aktivít, ako aj rozvoja cestovného ruchu.
Návrhy zmien sa týkajú 25 lokalít, z kto-
rých väčšina nebola zapracovaná do
nového územného plánu.
Vzhľadom na to, že časť navrhnutých
zmien v územnom pláne si vyžaduje
zabratie poľnohospodárskej pôdy, mests-
ká časť sa obrátila na krajský pozemkový
úrad. Prvýkrát po roku 1993 sa jej poda-
rilo získať kladné vyjadrenie úradu k
využitiu poľnohospodárskej pôdy aj na
iné účely. 
Biskupická miestna samospráva preferu-
je urbanizáciu územia najmä vo východ-
ných, v južných  a v západných okrajo-
vých polohách mestskej časti. V rámci
rozvojových plôch mimo súčasného
zastavaného územia predpokladá novú
obytnú zástavbu, rôzne komerčné aktivi-
ty, ale aj rozširovanie plôch na športové a
rekreačno-zotavovacie aktivity. (rob)

Občiansku

vybavenosť

chcú aj k letisku
VRAKUŇA
Podnety na zmeny a doplnky do
základného územno-plánovacieho do-
kumentu mesta sa podľa starostu Vra-
kune Ladislava Faturu týkajú lokality
Horné diely, kde bola do územného
plánu zapracovaná len prvá časť
územného plánu zóny. 
Mestská časť žiada zapracovať aj druhú
časť. Územný plán by mal rešpektovať aj
možnosť individuálnej bytovej výstavby
v oblasti Ráztočná, na ktorú je spracova-
ná urbanistická štúdia. Zmenu v mest-
skom pláne by si vyžiadalo aj plánované
predĺženie Kazanskej ulice smerom na
Horné diely. 
Lokalitu v okolí Stavbárskej ulice a loka-
litu Žitavy, VÚB a zdravotného strediska
na Kazanskej ulici by chcela vrakunská
samospráva zmeniť na funkciu rozvojo-
vého územia. 
Oblasť Letiska M. R. Štefánika by sa
mala podľa L. Faturu v zmysle spracova-
nej urbanistickej štúdie CARGO zmeniť
z rezervy pre dopravné plochy na funk-
ciu dopravné plochy, občianska vybave-
nosť mimo bývania a plochy služieb a
výroby. (rob)

Zelenú plochu

pred stanicou

chcú zastavať
NOVÉ MESTO
Jedna z najväčších mestských častí
Nové Mesto zaslala 28 návrhov zmien
do územného plánu. Napríklad na
mieste plochy priamo pred železnič-
nou stanicou Nové Mesto navrhuje
miestny úrad zmenu jej využitia. 
Plocha je definovaná ako miesto vhodné
na parky, sadovnícke a lesoparkové úpra-
vy. Poslanci miestneho zastupiteľstva sa
ešte v roku 2004 uzniesli, že miesto sa
môže zmeniť na občiansku vybavenosť
celomestského a nadmestského význa-
mu. Zámerom využitia je stavba admini-
stratívnej budovy a hotela. 
Z ďalších návrhov tejto mestskej časti
vyplýva, žeby mohla prísť aj o miesta
vyčlenené pre zelené plochy, šport, telo-
výchovu a voľný čas. Týka sa to zmeny
využitia časti územia v areáli Istrochemu
na Odborárskej ulici. Ide o zmenu v pro-
spech využitia na zmiešané územia
obchodu a výrobných a nevýrobných
služieb. Zámerom je postaviť distribučné
a veľkoobchodné centrum, namiesto
zelene.
Plochy na šport by mohli zas zaniknúť na
úkor výstavby bytov s občianskou vyba-
venosťou na mieste bývalého štadióna,
na Nobelovej ulici. Športová funkcia
územia by v prípade akceptovania
návrhu zanikla aj na Mierovej kolónii,
takisto na mieste bývalého štadióna a to
rovnako - v prospech bytovej výstavby. 
Mestská časť Nové Mesto žiada aj defi-
novať pravidlá a zásady na umiestňova-
nie reklamných a informačných zariade-
ní na území celého mesta. (rob)

Navrhujú

aj reguláciu

záhrad a osád
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Mestská časť Záhorská Bystrica zasla-
la na magistrát desať návrhov na
zmeny a doplnky do nového územného
plánu. Týkajú sa napríklad nielen roz-
šírenia možností na výstavbu, ale aj
regulácie pre záhrady a chatové osady. 
Ide napríklad o možnosti výstavby rodin-
ných domov v lokalite Kulháň – západ.
V územnom pláne je toto územie určené
na občiansku vybavenosť celomestského
a nadmestského významu. Ďalšia zmena
ráta s malopodlažnou výstavbou na Fran-
tiškovom majeri (bývalé JRD Lamač).
Územný plán mesta predurčuje lokalitu
na šport a telovýchovu.
Miestna samospráva ďalej ráta s výstav-
bou rodinných domov aj v lokalite Ivani-
ce, ktorá je v súčasnosti charakterizovaná
ako orná pôda. Ďalšia zmena je navrho-
vaná v prospech výstavby zberného
dvoru odpadu na území pod ulicou Čsl.
tankistov. Platný stav v územnom pláne
určuje túto oblasť na možnosti malopod-
lažnej zástavby, časť územia je stabilizo-
vaná, časť určená na rozvoj. 
Záhorská Bystrica žiada aj o doplnenie
územného plánu pre záhrady, záhrad-
kárske a chatové osady. Mala by pribud-
núť regulácia zvlášť pre záhradkárske
osady, chatové osady a záhrady. (rob)

Po skončení obnovy Apponyiho paláca

príde na rad rekonštrukcia Starej radnice
STARÉ MESTO
Po Apponyiho paláci, ktorého rekon-
štrukcia už finišuje, príde onedlho na
rad aj Stará radnica. Pravdepodobný
začiatok jej obnovy je plánovaný na
február alebo marec budúceho roku. 
Podľa riaditeľa Múzea mesta Bratislavy
Petra Hyrossa ambíciou vedenia je pone-
chať múzeum čo najdlhšie prístupné
verejnosti. Bude to podľa neho závisieť
od koordinácie s investorom, ktorým je
mestská organizácia Paming. Vzhľadom
na to, že ide o komplex budov so spoloč-
nou infraštruktúrou, obnova Starej radni-
ce plynule nadviaže na rekonštrukciu
Apponyiho paláca.
Predbežné rokovania s investorom hovo-
ria podľa P. Hyrossa o tom, že administra-
tíva múzea by sa mala sťahovať vo
februári. Súbežne s ňou by sa mali uza-

tvoriť aj expozície múzea a začať s gene-
rálnou rekonštrukciou. Reálne by podľa
riaditeľa Múzea mesta Bratislavy budova
mala byť voľná v druhom štvrťroku
budúceho roku. Expozície budú uzatvo-
rené skôr. P. Hyross uviedol, že Stará rad-
nica sa bude opravovať dva, maximálne
však tri roky.
„Predpokladám, že v druhej polovici roku
2010 by obnova Starej radnice mohla byť
ukončená.“ Podľa neho verejnosť nebude
počas uzatvorenia radnice veľmi ukráte-
ná, pretože to, čo bolo do začiatku rekon-
štrukcie Apponyiho paláca prístupné, sa
sprístupní asi v apríli budúceho roku v
tomto paláci. Pôjde o suterén a prízemie,
kde je Vinohradnícke múzeum. Na
prvom a druhom poschodí budú otvorené
aj reprezentačné priestory expozície
dobového bývania a v podkroví študijný

depozit skla porcelánu a keramiky. 
Riaditeľ P. Hyross uviedol, že v prípade
Starej radnice ide o generálnu rekon-
štrukciu celej technickej infraštruktúry,
reštaurovanie všetkých pamiatkových
prvkov a malieb. Návštevník bude mať
po obnove k dispozícii viac priestorov -
otvorí sa celý suterén, kam doteraz nebo-
lo možné vstúpiť. Priestory depozitu na
nádvorí Starej radnice vedľa kinosály,
budú určené na výstavy, rovnako ako
miesta, kde sídlil archív hlavného mesta.
Dodal, že sa uvažuje o novom vstupe do
múzea z čelnej strany fasády na nádvorí.
Tu by mohol byť na prízemí vchod do
miestnosti, kde bude predaj vstupeniek,
šatňa, informačný pult a panel a sociálne
zariadenia. Na prízemí, v priestoroch,
kde je dnes vstup do múzea, bude
múzeum shop. (rob)

Staré Mesto chce zladiť plán a zóny
STARÉ MESTO 
Viac ako dvadsať pripomienok a
návrhov zmien územného plánu zaslal
staromestský miestny úrad magistrátu.
Podnety sa týkajú najmä návrhov
novej regulácie jednotlivých území
mestskej časti.
Mnohé návrhy regulácie územia sa týka-
jú zladenia územného plánu mesta s exi-
stujúcimi územnými plánmi zón mestskej
časti.  Takáto podrobnejšia územnopláno-
vacia dokumentácia je spracovaná na
lokality Machnáč, Kráľovské údolie -
Bôrik, Mudroňova sever - Palisády či
zónu Dunajská. Podľa Starého Mesta je
potrebné v územnom pláne mesta vylúčiť

dvojitý režim regulácie doplnením kódov,
resp. iným grafickým označením území,
v ktorých platia územné plány zón. 
Staromestská samospráva ďalej v
návrhoch na zmeny a doplnky v platnom
územnom pláne mesta napríklad žiada,
aby bolo lokalite, v ktorej sa nachádza
areál Pivovaru Stein, zmenené funkčné
využitie na bývanie a občiansku vybave-
nosť. Známe sú zámery investora zbúrať
pivovar a postaviť na jeho mieste poly-
funkčný areál. V rámci schváleného
územného plánu zóny Mudroňova sever -
Palisády je požiadavka, aby bol areál jaslí
na Javorinskej ulici charakterizovaný ako
objekt pre sociálne služby, s využitím na

prevádzku jaslí alebo penziónu pre senio-
rov. Mení sa aj charakter územia v okolí
Školskej ulice, a to v prospech polyfunkč-
nej zástavby. V tomto duchu sa má upra-
viť územný plán v lokalite Školská -
Fazuľová a Starohorská - Školská - Slo-
vanská. Zmena sa má týkať aj funkčného
využitia parčíka na Belopotockého ulici,
ktorého platný územný plán zaraďuje
medzi lokalitu so zeleňou. Po novom je
zámerom využitia plochy polyfunkčná
zástavba. Ako sme informovali, parčík na
Belopotockého ulici je vlastníctvom spo-
ločnosti ZIPP Bratislava, ktorá tu chce
vybudovať polyfunkčný objekt Apartmán
Park. (rob)

Od 15. novembra ponúka svoje služby širokej verejnos-
ti, a najmä obyvateľom Dolných Honov, nové nákupné
centrum HRON na Kazanskej ulici v Podunajských
Biskupiciach. Pre návštevníkov a zákazníkov je tu k dis-
pozícii viac ako 30 prevádzok a obchodov. 
Príjemne posedieť a občerstviť sa môžete v štýlových kaviar-
ňach a cukrárni.
Nákupné centrum HRON na mieste pôvodného nákupné-
ho centra zo 70-tych rokov vybudovala developerská spo-
ločnosť TATRA REAL, a.s.
Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádza hypermarket
TESCO s predajnou plochou 3000m2. V nákupnej galérii na
poschodí nákupného centra HRON ponúka svoje služby
UNIKREDIT BANK SlOVAKIA. 
Nájdete tu tiež lekáreň, kvetinárstvo, predajňu periodickej a
neperiodickej tlače, parfumériu,
kancelárske potreby, vstavané skrine, potreby pre domácnosť,
bytový textil, módne butiky, klenotníctvo, bižutériu, chovateľské
potreby, predaj mobilných telefónov, darčekové predmety a
suveníry. 
Je tu tiež opravovňa obuvi, kľúčová služba, kaderníctvo a stáv-
ková kancelária.
V podzemnom podlaží nákupného centra HRON plánuje
investor vytvoriť priestory pre relax a zábavu.

Nákupné centrum HRON je ľahko dostupné mestskou hro-
madnou dopravou - nachádza sa hneď vedľa zastávky. Ale
problém nebudete mať ani s autom, okolo nákupného centra
je k dispozícii viac ako 230 parkovacích miest.
Moderné, štýlové nákupné centrum HRON plné rozmanité-
ho kvalitného tovaru, vynikajúcich služieb a chutných lahôdok
je tým najvhodnejším miestom, ktoré by ste mali navštíviť pri
svojich vianočných nákupoch.

�divadelné� turistické�poľovnícke

�námorné�astronomické

DARČEK VHODNÝ PRE KAŽDÉHO

Prístavná 10, Bratislava, 1000 - 1800

Tel.: 5827 1718 0905 615 450

NOVÉ NÁKUPNÉ CENTRUM HRON 
skvelá príležitosť pre vianočné nákupy

Podunajské Biskupice, Kazanská ulica 
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S námestím

začnú, keby aj

nik nepomohol
RUSOVCE
Aspoň časť komunikácií pre peších v
mestskej časti Rusovce by sa mala na
budúci rok dožiť totálnej rekonštruk-
cie - z vlastných prostriedkov však
nevystačia ani na celé centrum.
Rusovce tak zostanú svedectvom o ne-
záujme vlády na vzhľade vstupnej brány
do mesta i štátu. Tú dávajú úradníci naja-
vo viac než neštandardným používaním
parku v areáli ašpirujúcom na funkciu
prezidentského sídla a napokon ju dali
najavo aj odmietnutím ponuky zo strany
rusovskej samosprávy opraviť múrik
okolo zámku, ktorý obec hyzdí a chodcov
ohrozuje. To však nie je všetko.
Približne pred mesiacom sme priniesli
podrobnejšiu správu o stave chodníkov a
bezbariérového spojenia v Rusovciach.
K príčine, prečo nezískali financie na
stavbu chodníkov, sa vyjadril aj starosta
Dušan Antoš, v telefonickom rozhovore
došlo ku skratu a my sme zaznamenali
„mesto“ namiesto „ministerstvo“. V sku-
točnosti však starosta povedal: „Na vine
je ministerstvo, ktoré nám trikrát vrátilo
projekt na čerpanie zo štrukturálnych
fondov.“ Spresňujeme, že išlo o minister-
stvo výstavby a regionálneho rozvoja.
Ministerskí úradníci na miesto pomoci
obci, hľadali za každú cenu chybu a po
tretíkrát vrátili projekt pre údajne zle
spracovaný rozpočet. Robila im ho pro-
fesionálna rozpočtárka, samozrejme, že
jej žiadny úradník nepovedal, v čom bol
rozpočet zlý.
„Teraz bude nová výzva,“ hovorí D.
Antoš, „a uvidíme, či uspejeme. V kaž-
dom prípade už čakať nemôžeme, hoci je
nám ľúto aj to, že v pôvodnom projekte
nám prisľúbil primátor spoluúčasť mesta
do piatich miliónov.“
Namiesto čakania sa púšťajú v Rusov-
ciach už v týchto dňoch do práce. Nebu-
de to síce projekt za 44 miliónov, ktoré
žiadali a ktoré námestie potrebuje, ale len
za 2,2 milióna z obecného rozpočtu na
časť diela. Totálne novú tvár má dostať
južná časť námestia od reštaurácie Sto-
dola po Jednotu. Krátku jednosmerku pri
parčíku opravia, znížia a odkanalizujú
chodníky, aby ochránili domy pred
zamokaním, centrálne parkovisko dosta-
ne nový povrch a do zeme dajú aj chráni-
če na siete, aby sa v dohľadných rokoch
námestie nemuselo rozkopávať. V chrá-
ničoch by v budúcnosti, až bude viac
financií, mohlo viesť aj vedenie pre
verejné osvetlenie. Gustav Bartovic

Socha generála Štefánika je už odliata,

jej umiestnenie je však stále nejasné
BRATISLAVA
Prípravy na vybudovanie pamätníka
generála Milana Rastislava Štefánika
v Bratislave pokročili - jeho socha v
nadživotnej veľkosti, ktorá bude jeho
súčasťou, je už dokončená.
Potvrdil nám to Ján Fusek, predseda
Nadácie Milana Rastislava Štefánika,
ktorá je investorom tohto diela. „Socha
bola odliata, ako investor sme ju prevza-
li 13. novembra,“ povedal nám. „Zatiaľ
bola ponechaná v zlievárňach v Blansku,
pretože ešte nebol ukončený proces jej
patinovania. Približne v polovici januára
bude prevezená do Bratislavy, nadácia
hľadá vhodné miesto na jej uskladnenie.
Je predpoklad, že aj tentoraz nám pritom
pomôže spoločnosť Doprastav, a.s., s
ktorou spolupracujeme pri príprave
pamätníka.“
Nadácia Milana Rastislava Štefánika pri-
pravuje znovupostavenie sochy generála
Štefánika od roku 1993. K začatiu usku-
točňovania tejto myšlienky sa pristúpilo
až po nástupe Andreja Ďurkovského na
post primátora Bratislavy, ktorý iniciatí-
vu zahrnul do priorít mesta na roky 2004
- 2006. Dielo má byť dokončené k 4.
máju 2009, teda k dátumu, keď si verej-
nosť bude pripomínať 90. výročie úmrtia
generála Štefánika. Jeho socha v nadži-
votnej veľkosti (vysoká je 7,4 metra) by
mala byť doplnená o sochu leva, ktorá
stojí pred budovou Slovenského národ-
ného múzea na Vajanského nábreží.
Od začiatku projektu sa predpokladalo,
že toto súsošie by malo byť umiestnené
pri novostavbe Slovenského národného
múzea na novom centrálnom námestí,
ktoré vznikne medzi novostavbou divad-
la a Dunajom v zóne Pribinova v rámci
výstavby novej mestskej štvrte Eurovea.
Ešte 4. mája 2004 bol položený na tomto
mieste aj základný kameň budúceho
pamätníka. 
J. Fusek sa pozastavil nad nedávno
medializovanými úvahami vedenia
mesta, podľa ktorých by pamätník mohol
stáť aj inde, napríklad na začiatku Pribi-
novej ulice (oproti budove ministerstva
vnútra). „Existuje uznesenie mestského
zastupiteľstva, ktorým schválilo miesto
pre pamätník,“ pripomenul. Ako dodal,
uvažované nové miesto na začiatku Pri-
binovej ulice je nevhodné. „Plochu
pozemku, ktorú reprezentuje trojuholník
medzi Dostojevského a Pribinovou uli-
cou, medzičasom mesto predalo firme
Ballymore, ktoré tam projektuje výstav-
bu podzemných garáží a niekoľkopod-

lažnú budovu. Pamätník by stál asi štyri
metre od steny budovy.“
Poukázal tiež na to, že priestor pred
ministerstvom vnútra má byť centrom
mestskej dopravy (spoločnosť Ballymo-
re Properties, ktorá stavia štvrť Eurovea,
tam buduje stanicu podzemnej dráhy) a
nie je spracovaný projekt celej tejto loka-
lity, pretože je viazaný na zvýšenie úrov-
ne Starého mosta o asi dva metre.
Mesto sa naopak domnieva, že umiestne-
nie súsošia pred novostavbou SND treba
zvážiť - podľa magistrátneho oddelenia
komunikácie marketingu architekti zod-
povedajúci za charakter budúceho cen-
trálneho námestia vyjadrili názor, že by
to bolo nevhodné.

Pripomeňme, že vzorom pre opätovné
vytvorenie sochy generála Štefánika je
dielo Bohumila Kafku, ktoré sa nachádza
v Prahe na Petříne a jeho vyhotovená
lukoprénová forma bola v roku 2005 pre-
vezená do Bratislavy. V ateliéroch
Katedry reštaurovania Vysokej školy
výtvarného umenia v Bratislave bola
vytvorená sadrová socha, vysoká 248
centimetrov. Nadácia M. R. Štefánika
vypísala v auguste výberové konanie na
odlievanie sochy do bronzu. Súťaž
vyhrala spoločnosť DSB Euro Blansko,
ktorá má s odlievaním umeleckých diel
bohaté skúsenosti a práce na soche sa
začali vlani v septembri. (juh)

FOTO - ČTK
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Znevýhodnení

sú tiež naši

susedia a známi
BRATISLAVA
Od prvého decembra až do konca
tohto školského roku, teda do 15. júna
2008, potrvá verejná zbierka na pomoc
ľuďom s mentálnym postihnutím s
názvom Nezatvárajte nám dvierka.
Zbierka, ktorá v treťom ročníku nesie
podtitul Otvorte nám svoju náruč, má
poslúžiť na dokončenie rekonštrukcie
budovy Domova sociálnych služieb pre
osoby s mentálnym postihnutím v Petr-
žalke na Osuského ulici. Má tiež poslúžiť
k zníženiu informačného deficitu verej-
nosti o tejto téme a angažovať v starostli-
vosti o ľudí s mentálnym postihnutím
najmä dospievajúcu generáciu tým, že
bude mladých zdravých ľudí zapájať
priamo do svojich aktivít.
Zbierku organizuje Združenie Lepší svet
pre postihnutých, ktorého predseda
Dušan Mikulec si ako súčasť akcie pred-
stavuje mohutnú informačnú kampaň o
problematike ľudí s mentálnym postih-
nutím. Garantmi zbierky sú maliar Miro-
slav Cipár a spisovateľ Daniel Hevier.
Záujemcovia o podporu týchto ťažko
skúšaných ľudí môžu prispieť priamym
vkladom na účet číslo 0177673438/0900
v Slovenskej sporiteľni, poštovým vkla-
dom alebo prevodom z účtu na to isté
konto či do pokladničiek dobrovoľníkov,
ktorí sa budú pohybovať v uliciach
mesta, alebo aj kúpením výrobkov z
chránenej dielne (napr. Radnička) (gub)

Domáci budú

mať vstup

zadarmo 
STARÉ MESTO
Populárny charitatívny program
Hodina deťom vo svojom deviatom
ročníku prichádza s novinkou - nebu-
de sa natáčať v ateliéroch v Mlynskej
doline, ale v centre mesta.
V tejto súvislosti sa niektorí Staromešťa-
nia dostanú na verejnú nahrávku zadar-
mo. Relácia sa totiž bude nahrávať v
priestoroch Starej tržnice, priamy prenos
prinesie Slovenská televízia na Mikuláša,
6. decembra od 20.00 h. Príprava progra-
mu bude znamenať od 4. do 7. decembra
isté obmedzenia pre obyvateľov Klobuč-
níckej, Nedbalovej a Laurinskej. Nadácia
Hodina deťom sa voľnými vstupenkami
chce revanšovať obyvateľom okolitých
domov za obmedzenia a hluk, ktorý bude
akciu sprevádzať, a preto sa rozhodla
poskytnúť im vstupenky zdarma. 
Bezplatné vstupenky si obyvatelia
dotknutých domov môžu vyzdvihnúť v
sídle Nadácie pre deti Slovenska na Hey-
dukovej ulici 3. Treba sa preukázať osob-
ným dokladom s trvalým bydliskom na
troch spomínaných uliciach. (gub)

Železničné prepojenie pod Bratislavou

má mať aj tri podzemné zastávky
BRATISLAVA
V rámci projektu prepojenia železnič-
ných koridorov TEN-T 17 v rokoch
2010 až 2015 majú v hlavnom meste
vzniknúť aj tri podzemné zastávky.
Zastávka Bratislava Slovany, Bratisla-
va centrum a Nivy.
Zastávka Bratislava Slovany bude na
území mestskej časti Nové Mesto na
mieste bývalej, dnes už nefunkčnej želez-
ničnej zastávky, pri areáli bývalej továrne
Stollwerck, dnes Kraft Foods Slovakia.
Ide o lokalitu križovatky ulíc Riazanská a
Kukučínova, asi 150 metrov od zastávok
električky na trase z Rače do Dúbravky.
Zastávka bude aj v blízkosti zastávok
autobusových liniek v smere do Petržalky
a umožní prestupovanie na MHD, respek-
tíve naopak. Ďalšou výhodou zastávky má
byť rýchla doprava do prestupného uzla
na Trnavskom mýte, do centra mesta a k
autobusovej stanici Mlynské nivy.
Zastávka Slovany bude viacpodlažná
podzemná stavba budovaná hĺbením,
bude mať dve bočné nástupiská na najniž-
šom podlaží. Prístup bude pomocou eska-
látorov a schodiska cez vstupné vestibuly
a následne trojicou eskalátorov a výťahmi,
ktoré vedú z vestibulu. Vestibuly budú na
koncoch zastávky, kde budú aj priestory
na vybavenie cestujúcich, hygienické
zariadenia a podobne.
Zastávka okrem priestorov pre železničnú
dopravu a nosný systém MHD poskytne
aj priestory na parkovanie v hromadnej

garáži v podzemí pod stanicou. V priesto-
re nad stanicou je podľa Dopravoprojektu
naplánovaný park, ktorý zlepší životné
prostredie pre obyvateľov Kukučínovej
ulice a poskytne im priestor na oddych.
Zastávka Bratislava - Nivy je v prvom
variante umiestnená neďaleko Ondrej-
ského cintorína medzi Karadžičovou uli-
cou a administratívnymi objektmi City
Business center, resp. medzi výškovou
budovou VÚB a autobusovou stanicou
Mlynské nivy, pod Šagátovou ulicou.
Druhý variant ráta so zastávkou v tesnej
blízkosti ulíc Karadžičova, Mlynské nivy
a Dostojevského rad, asi 50 až 200
metrov od zastávok autobusov v smere
do Lamača, Devínskej Novej Vsi, Petr-
žalky, na Dolné hony, do Podunajských
Biskupíc, ale aj trolejbusov v smere na
Kramáre, Trnávku, Palisády a na Hlavnú
stanicu. 
Zastávka Bratislava-Nivy má umožniť
obyvateľom tejto časti mesta využiť
železničnú dopravu a nosný systém
MHD. Podzemná zastávka bude budova-
ná kombinovaným spôsobom výstavby.
Prístup na nástupisko bude z terénu eska-
látormi a schodiskom, a to cez podzemný
vestibul. Zabezpečí sa tým aj bezkolízny
pohyb pri prestupovaní na MHD a násled-
ne trojicou eskalátorov a výťahmi sa
cestujúci dostanú na nástupiská na najniž-
šom podlaží. Vo vestibule budú tradičné
zariadenia na vybavenie cestujúcich,
hygienu a pod. Zastávka bude mať prie-

story slúžiace aj pre civilnú ochranu oby-
vateľov.
Zastávka Bratislava centrum bude v Sta-
rom Meste vedľa novostavby SND. V
prvom variante je situovaná medzi ulica-
mi Landererova a Pribinova (pod Olejkár-
skou ulicou), v blízkosti Eurovea. V dru-
hom variante je umiestnená medzi ulice
Landererova a Pribinova, medzi novo-
stavbou SND a plánovanou výstavbou
komplexu Panorama City. Zastávka bude
neďaleko Dostojevského radu, kadiaľ
vedú autobusové linky do Petržalky, na
Dolné hony a do Podunajských Biskupíc.
Umiestnenie stanice umožní rýchly a bez-
kolízny prestup cestujúcich v tejto časti
mesta dopraviť sa rýchlo k autobusovej
stanici či do prestupného uzla na Trnav-
skom mýte alebo do Rače a využiť služby
železníc a nosného systému MHD.
Nová budúca stanica Einsteinova nie je
súčasťou stavby Železníc SR, no bezpro-
stredne na ňu nadväzuje. Prvý variant sta-
nice ráta jej umiestnenie do priestoru
medzi brehom Dunaja a Einsteinovou uli-
cou. V druhom variante je medzi Einstei-
novou a Bosákovou ulicou. Stanica má v
budúcnosti obslúžiť priestor, ktorý je Ein-
steinovou ulicou bariérovo oddelený od
Petržalky, resp. obslúži priestor medzi
Bosákovou ulicou a Einsteinovou. Výraz-
ne má skrátiť čas potrebnú na presun z
Petržalky do centra Bratislavy či na auto-
busovú stanicu Mlynské nivy alebo na
železničnú stanicu Filiálka. (rob)

/Atraktívna kariéra pre každého/
Chceš skúsiť kariéru v oblasti informačných technológií, ale nemáš 

príslušné vzdelanie a skúsenosti? Využi exkluzívne bezplatné školenie 

od Accenture a získaj dobrý job. Najbližší kurz začína 14. januára 2008. 

www.accenture.sk/itsanca 

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

VaSe

solÁrium & cafÉsolÁrium & cafÉ 
pri  AVIONE

Vrakunská cesta 4, 821 02  Bratislava tel.: 0908 81 72 72

je tu pre VÁs denne od 9.je tu pre VÁs denne od 9.0000 do 21. do 21.0000
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Na Draždiakoch

možno bude

ďalší lesopark
PETRŽALKA
Predstava o lesoparku v správe mesta
medzi Veľkým a Malým Draždiakom
sa pomaly približuje k hmatateľnej
skutočnosti, zatiaľ na úrovni pozem-
kového vysporiadania.
Ako informovala hovorkyňa magistrátu
Eva Chudinová: „...v súvislosti s prípra-
vou nového lesoparku medzi Veľkým a
Malým Draždiakom v Petržalke magi-
strát rokuje so Štátnymi lesmi v záujme
získania lesov do svojho majetku tak,
aby sa lesy v tejto lokalite scelili v pro-
spech hlavného mesta.“
Podľa jej ďalších informácií rokovania
majú pozitívny priebeh a hlavnému
mestu sa už podarilo dosiahnuť vzájom-
nú dohodu o takomto zámere. 
Riešením, ktoré reálne pripadá do
úvahy, je výmena lesov v okolí Draždia-
ka, ktoré patria do vlastníctva Štátnych
lesov, za lesy vo vlastníctve hlavného
mesta, hovorkyňa však nešpecifikovala,
o ktoré porasty by mohlo ísť. Vybudo-
vanie približne 50-hektárového lesopar-
ku medzi Draždiakmi je jednou z nos-
ných úloh hlavného mesta v tomto
volebnom období a svojho času táto
snaha vyvolala značnú nevôľu medzi
občanmi Petržalky i mesta, argumentu-
júcich tým, že taký charakter tento les
už má. Magistrát preto už dal aj spraco-
vať urbanistickú štúdiu mestský leso-
park Draždiak.
Urbanistická štúdia bude vypracovaná v
mierke 1:1000 a na rokovanie mestského
zastupiteľstva by sa mala dostať v priebe-
hu prvého polroka budúceho roku. (gub)

Lanovka bude

premávať aj

počas sviatkov
NOVÉ MESTO
Lanovka zo Železnej studienky na
Kamzík, ktorá je v mestskej časti Nové
Mesto, premáva aj počas zimného
obdobia a štátnych sviatkov. Záujem-
covia sa ňou môžu odviezť aj počas
Vianoc a na Silvestra. 
Jediná funkčná lanovka v hlavnom meste
funguje aj v jesennom a zimnom období
od štvrtka do nedele od 10.00 h do 16.00
h. Pre verejnosť bude prístupná aj počas
vianočných sviatkov a na Silvestra. Na
Štedrý deň bude premávať od 10.00 do
14.00 h. V prvý a druhý sviatok vianoč-
ný, teda 25. a 26. decembra, bude k dis-
pozícii od 10.00 do 16.00 hodiny. Na Sil-
vestra 31. decembra sa bude možné
lanovkou naposledy v roku 2007 odviezť
od 10.00 do 14.00 hodiny. Na Nový rok,
prvého januára 2008, lanovka premávať
nebude.
Lanovku, ktorá po roku 1990 pustla a
dlhé roky sa nepoužívala, obnovili v roku
2005 po pätnástich rokoch nefunkčnosti.
Na obnovu prispelo hlavné mesto bez-
platným postúpením projektovej doku-
mentácie cesty v hodnote asi 5 miliónov
korún. Do rekonštrukcie investoval aj
Bratislavský samosprávny kraj, ktorý
vložil  sumu pätnásť miliónov. Samotná
samospráva Nového Mesta investovala
do opráv lanovej dráhy vyše 32 miliónov
korún.
Jednosmerný lístok na lanovku stojí dnes
80 korún, obojsmerný 120 korún. Žiac-
ke, dôchodcovské a skupinové lístky sú
zľavnené. Tieto ceny platia aj počas via-
nočných a novoročných sviatkov. (rob)

Na Fajnorovom nábreží vysadili šestnásť

nových jaseňov, na Čapkovej zasa lipky
STARÉ MESTO
V týchto dňoch sa dokončila výsadba
drevín na Fajnorovom nábreží. Obno-
va stromoradia v tejto časti Starého
Mesta bola súčasťou náhradnej
výsadby, ku ktorej mestská časť zavia-
zala investorov uskutočňujúcich
výstavbu na jej území.
Fajnorovo nábrežie prešlo v uplynulých
týždňoch viacerými fázami prác, počnúc
značením chorých stromov, ich výru-
bom, vyťahovaním starých kmeňov,
kopaním jám pre nové jedince až po
samotnú výsadbu. Javory, ktoré pôvodne
krášlili časť nábrežia od Osobného prí-
stavu k Starému mostu, začali minulý rok
chradnúť a postupne odumierali. Mali
popraskanú kôru a vyschnutú korunu.
Podľa odborníkov k tomuto stavu prispe-
lo nadmerné solenie v zimnom období,
psie výlučky a uľahnutá pôda. Keďže
stromy bezprostredne neohrozovali oko-
lie, ich výrub podliehal konaniu podľa
správneho zákona. Niekoľko z nich -
napriek podpriemernému zdravotnému
stavu - ešte na nábreží ostalo, mestská
časť ich však plánuje v krátkom čase
vymeniť. 
Vypílené javory nahradilo 16 kusov jase-
ňa štíhleho, keďže tento druh je schopný
odolávať mestskému prostrediu. Mla-
dým stromom v súčasnosti pomáhajú
prežiť oporné koly. V spodnej časti majú
zábranu, ktorá ich má chrániť pred
psami. Nájazdom štvornohých miláčikov
by totiž nemuseli odolať, keďže sú na
takú záťaž veľmi citlivé.
Okrem výsadby na Fajnorovom nábreží
sa vysádzajú dreviny aj na iných mies-

tach v Starom Meste. Ako nám povedala
Lucia Marušincová z referátu ochrany
prírody miestneho úradu Bratislava -
Staré Mesto, v uplynulých dňoch sa
uskutočnila výsadba nových mladých líp
aj na Čapkovej ulici. „Ešte vlani musela
mestská časť začať s odstraňovaním
pagaštanov konských z tejto ulice, a to z
karanténnych dôvodov,“ povedala nám.
„Dreviny boli napadnuté ploskáčikom
pagaštanovým a keďže boli mladé na to,
aby mohli byť zaradené do programu
injektáže pagaštanov ktorý mestská časť
na svojom území dvakrát ročne zabezpe-
čuje, postupne celé stromoradie odumre-

lo a stalo sa hrozbou pre svoje okolie.
Tento rok mestská časť dala v spolupráci
so správcom komunikácie odstrániť aj
posledné dva pagaštany, čo využili
nedočkaví šoféri a z uličného stromora-
dia sa stalo na pár mesiacov pohodlné
parkovisko. Mnohým obyvateľom Čap-
kovej ulice takéto využitie priestoru na
stromoradie nevyhovovalo, čo dokazo-
vali i svojimi telefonátmi a e-mailami
zaslanými na miestny úrad.“
Podľa L. Marušincovej sa preto miesta
pre stromy vrátili pôvodnému účelu a
obyvatelia sa tešia z mladých líp. (juh)

FOTO - Oto Limpus

splníme vám ďalších 
54 vianočných želaní

iba v Orangei každý deň až do Vianoc odmeňujeme verných
a nových zákazníkov fantastickými Mercedesmi
Vyberte si z našej štedrej vianočnej ponuky a od 19. novembra do 19. decembra môžete každý pracovný deň a cez víkend vyhrať Mercedes triedy A pre nových 
zákazníkov a verní zákazníci dokonca fantastický Mercedes triedy B.
Ak už ste náš zákazník, podpíšte Dodatok k Zmluve o pripojení. Ak ešte nie ste náš zákazník, príďte k nám, aktivujte si niektorý z paušálov a nový Mercedes 
môže byť váš.

Vianoce splnených želaní vás čakajú v Orangei.

 Zákaznícka linka 905:

0905 905 905
Hra trvá od 19. 11. 2007 do 19. 12. 2007 pre zákazníkov, ktorí uzatvoria akciový Dodatok k Zmluve o pripojení k vybranému účastníckemu programu. Noví aj verní zákazníci spĺňajúci podmienky účasti 
v hre môžu za každý deň trvania hry vyhrať 2 autá (1 pre nových a 1 pre verných zákazníkov) s výnimkou víkendov, kedy vyhrávajú za oba dni spolu 2 autá (1 pre nových a 1 pre verných zákazníkov). 
Fotografi a automobilov je ilustračná. Kompletné informácie o ponuke a pravidlá hry získate na www.orange.sk, Zákazníckej linke 905 a predajných miestach Orange. Orange Slovensko, a. s., Prievozská 
6/A, 821 09 Bratislava.

noví zákazníci
Trieda A

verní zákazníci
Trieda B
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PETRŽALKA
NA NÁMESTÍ HRANIČIAROV do-
siaľ neznámy páchateľ prepadol stávko-
vú kanceláriu. Pod hrozbou použitia
zbrane prinútil 26-ročnú pracovníčku,
aby mu vydala peniaze. S peniazmi
potom ušiel. Policajti prepátrali okolie aj
so služobným psom, neznámemu mužo-
vi sa podarilo uniknúť. Pri prepade sa
nikto nezranil. V prípade jeho odhalenia
môže za lúpež asi 14-tisíc korún stráviť
vo väzení až 12 rokov.
NA WOLKROVEJ ULICI sa obeťou
lúpežného prepadnutia stal 16-ročný
mladík z okresu Senec. Lupič mladíka
napadol a odcudzil mu mobil v hodnote
asi 17-tisíc korún. Vyšetrovateľ začal
trestné stíhanie vo veci lúpeže.
NA MLYNAROVIČOVEJ ULICI
policajti našli u 39-ročného Bratislavča-
na igelitové vrecúško s obsahom zelenej
sušenej rastliny. Či ide o marihuanu, ako
sa sám vyjadril, potvrdí až expertíza.

RUŽINOV
NA PRIEVOZSKEJ ULICI sa do re-
štaurácie vlámal dosiaľ neznámy pácha-
teľ. Násilím vnikol do reštaurácie na
prvom poschodí v budove, kde odcudzil
finančnú hotovosť, so sebou si odniesol i
televízor, projektor a nezistené množstvo
alkoholu. Na ďalšom televízore rozbil
obrazovku. Svojím konaním tak spôsobil
celkovo škodu za viac ako 600-tisíc
korún. Prípad vyšetruje polícia.
NA KOŠICKEJ ULICI neznámemu
páchateľovi stačilo len päť minút na to,
aby zo zaparkovaného auta značky Citro-
en ukradol gastrolístky v hodnote viac
ako dva milióny korún. Polícia začala
trestné stíhanie a po páchateľovi pátra.

DÚBRAVKA
NA HANULOVEJ ULICI sa obeťou
lúpežného prepadnutia stala 65-ročná
Bratislavčanka. Lupič k nej pristúpil a z
ruky sa jej pokúšal vytrhnúť kabelku.
Pani sa snažila udržať si ju, no spadla a
utrpela zranenia v oblasti tváre. Lupič
napokon aj s lupom ušiel na neznáme
miesto. V kabelke mala okrem dokla-
dov aj osobné veci v hodnote 25-tisíc
korún.
NA ULICI PRI KRÍŽI policajti kontro-
lovali 20-ročného Dávida z Bratislavy.
Ten im dobrovoľne vydal zatavenú
injekčnú striekačku, v ktorej sa nachá-
dzala biela kryštalická látka. Podľa jeho
vyjadrenia ide o pervitín. 

PODUNAJSKÉ BISKUPICE 
NA GEOLOGICKEJ ULICI policajti
kontrolovali 20-ročnú Kristínu z Brati-
slavy. Našli u nej jednu zatavenú injekč-
nú striekačku s obsahom bieleho prášku.
Materiál zaslali na expertízu.

NOVÉ MESTO
NA NOBELOVEJ ULICI došlo k
požiaru v chemickom závode Istrochem.
Nikto nebol zranený a do ovzdušia
neunikli žiadne nebezpečné látky. Škody
na majetku ešte neboli vyčíslené. (ver)

Ako sme

prežívali

frontové dni
V marci 1945 nastal rýchly postup Soviet-
skej armády a rumunských vojsk z úze-
mia južného Slovenska a Maďarska k
Bratislave. Nemecké vojenské velenie
predpokladalo, že najväčší nápor pechoty
na centrum Bratislavy bude v línii Vajno-
ry-Vrakuňa-Prievoz cez Dornkappel. 
Preto tu museli koncom marca muži vo veku
15-60 rokov povinne kopať zákopy a stavať
protitankové zátarasy. Ich práce boli často
prerušované leteckými poplachmi. 
Dňa 27. marca 1945 vyhlásilo vojenské
velenie mesta Bratislavy na príkaz preziden-
ta dobrovoľnú evakuáciu obyvateľov, pre-
važne žien a detí. Aj naša rodina sa dočasne
presťahovala k príbuzným do Rače. Dňa 29.
marca pristavil strýko rebrinový voz ťahaný
silnými „štajerákmi“ k nášmu domu. Nalo-
žili sme naň najnutnejšie veci osobnej potre-
by, potraviny a cennejšie predmety. V dome
príbuzných v Rači bolo nasťahovaných
toľko osôb, že sa k nám neprisťahovali
nemeckí a ani ruskí vojaci. 
Dospelé ženy vyšli na noc na povalu po
rebríku, ktorý muži následne odstránili. Mňa
so sebou nevzali a ako 7-ročné dievča som
nepochopila, prečo aj ja nejdem a musím
spať s deťmi a staršími ľuďmi v spálni. Až
keď som dospela dozvedela som sa, prečo
muži chránili takto ženy pred vojakmi.
Môj otec bol zamestnancom elektrární a
veliteľom hasičov a nemohol opustiť Brati-
slavu. Okrem toho chcel zabrániť tomu, aby
náš dom a krčmu poškodili vojaci. To sa mu
podarilo, lebo nemeckí vojaci sa u nás
neubytovali, pretože boli rozložení v záko-
poch a bunkroch na okraji Dornkapple. Po
oslobodení Bratislavy bývali u nás traja
sovietski dôstojníci, čo zabezpečilo náš dom
pred násilnými vojakmi a miestnymi zlodej-
mi, ktorých lákal nápis Hostinec.  
Dni a noci 2. a 3. apríla boli hrozné, keď
rachot pušiek, guľometov a samopaľov pre-
rušoval príšerný zvuk diel „kaťuší“ a detoná-
cií. Nemeckí vojaci ničili mosty, továrne,
sklady, železnice a verejné budovy. Tuhé
boje na Dornkappli boli 3. apríla, keď bojo-
val muž proti mužovi na bodáky. Na uliciach
zostávali mŕtvoly, ktoré museli tunajší muži,
vrátane môjho otca, zahrabávať. Pri tom pre-
chladol a následne ochorel na tuberkulózu,
ktorej v roku 1949 podľahol. Až podvečer
boli nemeckí vojaci z Dornkapple vytlačení
a boj sa preniesol do centra mesta.
Niektorí nemeckí vojaci v snahe dezertovať
násilne vnikali do opustených domov, kde
odcudzovali oblečenie a prezliekali sa do
civilu. Už popoludní 4. apríla bola Bratisla-
va oslobodená a v meste bol už relatívny
pokoj a tak sme sa mohli šťastní nasťahovať
domov. Viera Hupková Houšková

(Pokračovanie nabudúce)

Tajná chodba bola vlastne vodovodom
Na strmom svahu pod budovou par-
lamentu kolmo na tok Dunaja jestvo-
vali ešte pred 40 rokmi kamenné
schody, ktoré spájali sídlisko na kopci
západne od hradného areálu s býva-
lým Zuckermandlom a Vydricou.
Schody vznikli v 60. rokoch 18. storočia
v súvislosti so zriadením vodovodu,
ktorým sa z brehu Dunaja do areálu krá-
ľovskej rezidencie pumpovala pitná
voda.
Vodovod zriadili podľa projektu Wolf-
ganga von Kempelena, ktorý sa narodil
v Prešporku v roku 1734. Až dovtedy
bol hradný palác zásobovaný vodou z
hlbokej studne, z cisterny, ktorá zhro-
mažďovala dažďovú vodu, a z prame-
ňov pri terajšej Mudroňovej ulici,
odkiaľ dopravovali pitnú vodu v kože-
ných mechoch na chrbtoch somárov
(Somársky vrch).
Kempelen navrhol vybudovať vodovod,
ktorým vytláčali vodu do úrovne pivni-
ce pod nádvorím hradného paláca, teda
do výšky viac ako 80 metrov, pumpami.
Tie sa nachádzali na úrovni Dunajského
brehu tam, kde teraz stoja garáže pri
začiatku Žižkovej ulice naproti reštaurá-
cie Caribic´s (predtým Rybársky cech).
Pumpy boli poháňané párom koní, ktoré
sa pohybovali po obvode kruhovej plo-
chy, a otáčali mohutný zvislý hriadeľ. Z
neho sa kruhový pohyb prenášal na
piesty drevených púmp.  Kruhová „stro-
jovňa“, gápel, bola zakrytá vysokou sta-
novou strechou. Objekt zbúrali až nie-
kedy pred druhou svetovou vojnou.  
Potrubie hradného vodovodu bolo z dre-
vených rúr spájaných kovovými prsten-
cami. Rúry boli uložené v klenutej
chodbe vybudovanej z kvalitných tehál.
A práve pozdĺž chodby vinulo kamenné
schodište, umožňovalo kontrolu v prie-
storoch podzemnej chodby a v prípade
havárie, napríklad presakovania vody z
potrubia, rýchlu opravu. Na svahu pre-
chádzalo potrubie aj schodište uličkami
Floriánskou a Oeserovou, na ktorých
stáli aj celkom výstavné a v čase svojho
vzniku pomerne bohaté objekty. Nie je
pravdou, že by Vydrica a Zuckermandel
boli vždy tou najchudobnejšou štvrťou
v meste. Na konci 18. a na začiatku 19.
storočia tam žili vo svojich palácoch aj
bohatí šľachtici. 
Na hornom konci schodov, ktoré niesli
meno Wasserturmstiege či Víztorony-
lépcsö (Schody pri vodnej veži, po roku
1939 Schody pri starej vodárni) bolo
sídlisko pred Viedenskou bránou hradu.
Sídlisko chudobných domčekov pozdĺž
viacerých krivolakých uličiek bolo
známe skôr ako Vodný vrch. Pôvodne
tam žilo najmä hradné služobníctvo.
Zo schodov boli prístupné aj niektoré
domčeky, postavené v 19. storočí na
úzkych terasách na prudkom svahu
kopca. V roku 1880 tam malo adresu 10
domov. Schodište a domy na ňom zniči-

li v čase výstavby nového areálu NR SR
pred rokom 1990. 
Tehlová chodba, v ktorej sa nachádzalo
drevené potrubie (vodovod slúžil areálu
hradu až do 80. rokov 19. storočia),
ostala čiastočne zachovaná. Na začiatku

20. storočia spôsobila, že vznikla
povesť o podzemnej chodbe, ktorá mala
viesť z Hradu do Viedne popod Dunaj.
Nuž popod Dunaj nikdy neviedla, iba k
jeho pobrežiu. A neslúžila nikomu na
tajné prechádzky, ale celkom prozaicky
privádzala do hradu vodu.

Štefan Holčík
FOTO - archív a Oto Limpus
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FUTBAL
Koniec dobrý, všetko dobré, mohli by si
povedať futbalisti Slovana. V závereč-
ných troch zápasoch jesene sa vytiahli,
vyhrali všetky tri stretnutia a deväť
bodov ich vynieslo do pokojného stredu
tabuľky.
Tréner Boris Kitka sa však za víťazstvá s
Trenčínom, v Ružomberku a s Košicami
neskrýva, priznáva, že by bolo zlé, keby
sa kvôli nim zabudlo na niektoré horšie
výkony a výsledky.

~     ~     ~
Čo vás počas jesene najviac potešilo?
- Spokojný som bol s dvoma-tromi zápas-
mi. Potešilo ma, že sme zabrali v stretnu-
tiach, v ktorých sme mali nôž na krku. Či
už v Trnave alebo doma s Nitrou. Boli to
psychicky ťažké zápasy, no my sme ich
zvládli. Rovnako aj záver jesene, keď nám
hrozil pád medzi ohrozené tímy. A musím
pochváliť mladých hráčov. Či už to bol
Sylvestre, ten mal odohratých najviac
zápasov, alebo kapitán Martin Dobrotka.
Záver vám však skutočne vyšiel, čo
vtedy najviac zabralo?
- Možno to, že napriek absencii niekoľ-
kých opôr si mužstvo našlo cestu k sebe.
Záver nám naozaj vyšiel, no nebol by som
rád, keby sa ním zakryli všetky predchá-
dzajúce zaváhania.
Čo vás teda sklamalo?
- Určite nie som spokojný s umiestnením.
Slovan je Slovan, má svoje meno a mal by
byť vyššie ako na 7. priečke. Stabilizácia
však trvala dlhšie, ako možno niektorí
fanúšikovia čakali, ale nikto nespí a všet-
ky mužstvá zo stredu tabuľky sa chcú

posunúť ďalej. Úloha na jar je preto jasná
- posunúť sa vyššie.
Počas jesene ste niekoľkokrát tvrdili, že
také góly ako vy, nedostáva nikto iný,
prípadne, že doplácate na individuálne
chyby...
- Navyše sme poprehrávali zápasy, ktoré
sme mali vyhrať. Boli sme v nich lepší,
ale vlastné chyby nás pripravovali o body.
Boli to stretnutia so Žilinou, Petržalkou,
ale aj v Dubnici, kde sme boli lepší, ale
vyšli sme naprázdno. Stal sa teda pravý
opak toho, čo bolo v minulej sezóne, keď
sa vyhrávali aj také duely, v ktorých sme
neboli lepší.
Ktorí hráči vás najviac uspokojili?
- Nechcem hovoriť o menách, ale určite si
zaslúži pochvalu Martin Dobrotka. Podá-

val vyrovnané výkony, pričom hral na
troch postoch. Začal ako pravý obranca,
potom hral v strede a na konci nastupoval
vľavo. Ako pravý kapitán sa podriadil
potrebám mužstva a všade hral výborne.
Čo vás čaká v zime?
- Do 12. decembra trénujeme, od 13.
decembra do 7. januára majú chlapci
voľno. Letná prestávka bola krátka, jesen-
ná sezóna dlhá, potrebujú dlhší oddych. 
Nebojíte sa, že trošku zlenivejú?
-Nie, dostali svoje individuálne programy.
Pred jarnou časťou musia byť pripravení.
V prvé tri dni absolvujú testy, ktoré nám
prezradia, ako na tom sú. Pravidlá sú jasné
- kto testami neprejde, nezapojí sa do prí-
pravy. Zhováral sa Michal Minďaš 

FOTO - Oto Limpus 

Na semifinálové

zápasy neprišlo

ani 1000 divákov
FUTBAL
Ako sa to len pekne počúva! Chceme
ísť do pohárovej Európy, zhodujú sa
pred začiatkom každej sezóny hráči,
tréneri a funkcionári polovice klubov
Corgoň ligy. Jedným dychom dodáva-
jú: „A najjednoduchšia cesta tam vedie
cez pohár, kde stačí vyhrať tri-štyri
ťažšie zápasy a ste v Pohári UEFA.
Škoda len, že niečo podobné si nemyslia
aj diváci. Dva tohtoročné odvetné zápasy
štvrťfinále Slovenského pohára totiž sle-
dovala necelá tisícovka divákov. A neboli
ti pritom nudné stretnutia. Petržalka hos-
tila v malom derby Inter a Slovan privítal
ambiciózne Košice, ktoré koncom jesene
chytili slušný dych. V prvom stretnutí
boli karty rozdané už z Pasienkov. Petr-
žalka tam zvíťazila 4:0 a doma jej išlo o
to, aby sa ukázali niektorí adepti na áčkar-
sky dres. Víťazstvo 2:1 sa však nerodilo
ľahko. Hostia viedli po polčase 1:0 a
favorit duel otočil až po prestávke.
Tréner Vladimír Weiss bol napriek tomu
spokojný: „Začali sme síce trošku rozpa-
čito, ale po prestávke sme ukázali cel-
kom dobrý výkon. V zaujímavom zápa-
se, keď hral Inter lepšie ako v ligovej
súťaži, som bol s výsledkom spokojný.
Hosťujúci hráči sa chceli ukázať a na
Petržalku sa vytiahnuť. Niektorí naši fut-
balisti zase mali ukázať, či majú na to,
aby tu zostali aj budúci rok. Niektorým
sa to podarilo, iným nie, taký je futbal.“
Hosťujúci Vladimír Koník priznal: „Po
prvom stretnutí bolo o postupujúcom
rozhodnuté, v Petržalke sme preto chceli
uhrať čo najprijateľnejší výsledok, čo sa
nám aj podarilo.“
Zatiaľ čo petržalský zápas mal byť len
formalitou, na Tehelnom poli sa očakával
napínavý duel. Necelých 800 divákov si
však neprišlo na svoje. Slovanisti napriek
prevahe nestrelili ani gól a uzimení fanú-
šikovia si napriek niektorým šanciam
nezakričali gól. Pre tím z Tehelného poľa
je to škoda, pretože najmä v bratislavskej
odvete neboli Košičania nepriechodným
súperom... „Rozhodlo sa už v prvom
stretnutí. Košičania v ňom získali rozho-
dujúci náskok, ktorý sme sa pokúsili
bojovnosťou zmazať, ale súper dobre
bránil a nedovolil nám streliť aspoň kon-
taktný gól,“ prezradil tréner belasých
Boris Kitka. (mm)

Belasé dievčatá

stále čakajú

na prvú výhru
BASKETBAL
Keď to nejde, tak to nejde. Basketba-
listky Slovana sa stále nedočkali svoj-
ho prvého extraligového víťazstva.
V poslednom ligovom stretnutí podľahli na
Pasienkoch košickej Viktorii 65:79 a tré-
nerka Tatiana Gallová mohla len vzdych-
núť: „Dievčatá zabojovali, škoda len nie-
ktorých chýb. Dnešok však nezvládli ani
rozhodcovia, ktorí robili chyby, aké by sa v
Extralige nemali stávať.“
Čakanie na prvú výhru sa teda predlžuje,
fanúšikovia však veria, že už čoskoro by
to mohlo vyjsť... (mm)

Memoriál

K. Ježíka vyhrali

rozhlasáci
FUTBAL
Rok čo rok sa snažia redaktori denníka
SME vyhrať „svoj“ turnaj - Memoriál
Karola Ježíka, ale vždy sa nájde súper,
ktorý ich plány prekazí. 
Tento rok to boli futbalisti Slovenského
rozhlasu, ktorí vo finále nedali „domá-
cim“ šancu a minimálne rok sa môžu tešiť
z honoru víťaza na prestížnom novinár-
skom podujatí. Tretie skončilo vydavateľ-
stvo Petit Press, štvrtý Nový Čas, na pia-
tom mieste Plus 1 deň a poslednú priečku
obsadil Trend. Medzi ženami zvíťazili
novinárky zo SME, ktoré v jednozápaso-
vom finále zdolali Nový Čas 1:0. (mm)

Volejbalisti VKP

skončili až na

štvrtom mieste
VOLEJBAL
Druhý ročník volejbalového turnaja
mužov Memoriál Miroslava Kováčika
potvrdil životaschopnosť podujatia. 
Turnaj v PKO vyšiel najmä českým
zástupcom, ktorí obsadili prvé tri miesta
v poradí JMP Brno, VK Kladno a DHL
Ostrava. Až štvrtú priečku obsadil uspo-
riadajúci VKP Bratislava s jednou
výhrou a tromi prehrami, pričom rovna-
ko si viedlo aj Humenné, ktoré skončilo
na poslednom piatom mieste. (mm)

Hokejisti Slovana sa už s Nitrou rozlúčili

Trénera B. Kitku potešil záver jesene,

ale z celkového umiestnenia je sklamaný

HOKEJ
Hokejisti Slovana majú pred ďalšou
reprezentačnou prestávkou nabitý
program, no ani to im nebránilo, aby
v dvoch zaujímavých minulotýždňo-
vých zápasoch vydolovali cenné body.
Slovíčko vydolovali je výstižné, preto-
že v oboch dueloch zverenci trénera
Zdena Cígera siahli na dno síl. 
Ako prví ich preverili Skaličania. Záho-
rania pod vedením Žiga Pálffyho pri-
cestovali do Bratislavy po tri body a
majstrovi to dali riadne pocítiť. „Hostia
ukázali veľmi dobrý výkon. Výborne
korčuľovali, my sme sa len ťažko pre-

sadzovali,“ priznal Zdeno Cíger, ktorý
si však víťazstvo 5:4 cenil. „Bolo
vydreté. Nie sme až v takej pohode ako
počas predchádzajúceho obdobia,
ťažko dávame góly, naopak, lacné inka-
sujeme.“
Len dva dni po dueli so Skalicou cesto-
vali slovanisti do Nitry, kde ich čakal
posledný zápas s týmto súperom v
základnej časti. Na ľade predposledného
tímu to zase nebola žiadna prechádzka.
Naopak, Bratislavčanov najmä v úvodnej
tretine podržal brankár Hovi, ktorý zne-
škodnil viaceré domáce vyložené šance.
Na druhej strane, keď bolo treba, presa-

dili sa práve skúsenejší slovanisti. „Čo z
toho, že sme mali viac šancí, keď sme sa
nepresadili v koncovke,“ lamentoval
domáci asistent Ján Neliba. Zdeno Cíger
bol spokojný: „Hrali sme dobre, bol to
kolektívny a disciplinovaný výkon. Uro-
bili sme len jedinú chybu počas presilov-
ky a tá nás stála gól. Chlapcom sa však za
predvedenú hru a prístup musím poďa-
kovať.“
Pred týždňovou prestávkou čakala a čaká
belasých podtatranská skúška - stretnutia s
L. Mikulášom a Popradom, na domáci ľad
slovanisti vykorčuľujú najbližšie v utorok
18. decembra proti Martinu. (mm)

•  Špecializovaná predajňa so širokým sortimentom kuchynského riadu
•  Veľký výber kvalitných materiálov
•  Originálny taliansky design

www.pentolandia.sk

Bratislava – centrum
Laurinská 16 Prvá predajňa v SR
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Dva výnimočné

koncerty

v Redute
HUDBA
V polovici decembra sa v Koncertnej
sieni Slovenskej filharmonie uskutoč-
nia dve zaujímavé vystúpenia osob-
ností slovenskej hudobnej scény. 
V pondelok 10. decembra o 19.00 h bude
v Redute  znieť Hot štýl - hudba 20. a 30.
rokov minulého storočia. Hosťom bude
orchester Bratislava Hot Serenaders pod
umeleckým vedení Juraja Bartoša, ktorý
hrá v rovnakom zložení od roku 1992. V
roku 1994 orchester vyhral veľký festival
zasvätený hudbe 20. a 30. rokov vo fran-
cúzskom Saint Raphael, kde dostali cenu
Sidney d’ Or. 
V stredu 12. a vo štvrtok 13. decembra
zaznie v Koncertnej sieni Slovenskej fil-
harmónie oratórium francúzskeho skla-
dateľa Hectora Berlioza - Kristovo det-
stvo, op. 25. Dielo stvárňujúce narodenie
Ježiša a jeho útek do Egypta. Berlioz ho
komponoval v rokoch 1850-1854. Po
prvýkrát bolo uvedené v Paríži roku
1854 a skladateľ okamžite zožal úspech.
Vokálno-inštrumentálne dielo inšpirova-
né religióznou témou zaznie v interpretá-
cii Slovenskej filharmónie, Slovenského
filharmonického zboru (zbormajster Jo-
zef Chabroň), sólistov - Adriana Kohút-
ková, soprán, Otokar Klein, tenor, Vladi-
mír Chmelo, barytón, Peter Mikuláš, bas,
Stanislav Beňačka, bas, pod taktovkou
renomovaného francúzskeho dirigenta
Serga Bauda. (dš)

Americký gospel

v Jezuitskom

kostole
HUDBA
Jeden z popredných univerzitných
gospelových zborov v USA - černošský
Howard Gospel Choir z Howard Uni-
versity vo Washingtone, vystúpi aj v
Bratislave. Vystúpi 11. decembra o
19.00 h v Jezuitskom kostole.
Turné zboru sa viaže len na Európu a ide
o druhú návštevu starého kontinentu za
40 rokov existencie zboru. Zbor diriguje
Clifton Ross a k jeho superlatívom patrí
aj skutočnosť, že nahráva s poprednými
americkými hviezdami rôznych žánrov
od popu, rocku, cez džez ako napr. Stevie
Wonder, Mary Mary, Patti LaBelle...
V prvej časti bratislavského programu
odznejú tradičné černošské spirituály a
gospely, v druhej polovici sa môžeme
tešiť na klasické vianočné európske i
americké piesne v originálnom predve-
dení. Vstupné je dobrovoľné a výťažok z
neho poputuje do internátneho zariadenia
pre hluchoslepé deti v Červenici pri Pre-
šove. (dš)

Odišiel herec 

a režisér Pavol

Mikulík
DIVADLO
Na následky zlyhania srdca umrel 27.
novembra vo veku 63 rokov vynikajú-
ci herec, pedagóg a režisér, dlhoročný
člen Činohry SND Pavol Mikulík.
Pavol Mikulík sa narodil 2. marca 1944 v
Prešove. Do Činohry SND nastúpil po
absolvovaní štúdia herectva v roku 1965.
Po účinkovaní v Divadle Na korze a na
Novej scéne sa v roku 1983 vrátil do
SND, kde hral do roku 1994. Stvárnil rad
nezabudnuteľných divadelných, filmo-
vých, rozhlasových a televíznych úloh.
Tou poslednou na scéne SND bol Jasper
v hre Simona Graya Na konci hry.
Za svoje herecké umenie získal Pavol
Mikulík viacero ocenení. Napriek tomu,
že dlhotrvajúce zdravotné problémy mu
neumožňovali aktívne sa venovať herec-
kej profesii, do poslednej chvíle z jeho
osobnosti vyžarovala láska k ľuďom a k
divadelnému umeniu. (dš)

Vanessa Mae

vystúpi

na Pasienkoch
HUDBA
Športová hala na Pasienkoch sa vo
štvrtok 13. decembra o 20.00 h stane
miestom jedinečného koncertu sveto-
známej husľovej virtuózky čínsko-
thajského pôvodu Vanessy Mae. 
Ako desaťročná sólovo koncertovala s
Londýnskou filharmóniou, v jedenástich
sa stala najmladšou žiačkou v histórii
Kráľovskej akadémie hudby v Londýne.
Šokom sa stalo jej prvé vystúpenie, na
ktorom predviedla fúziu klasických diel s
techno-popovými aranžmánmi.
Po ôsmich rokoch sa Vanessa Mae znovu
vracia do Bratislavy spríjemniť predvia-
nočný večer slovenskému publiku. (dš)

Janko Lehotský

a Modus 

v Istropolise
HUDBA
Janko Lehotský a skupina Modus
vystúpia 10. decembra o 20.00 h v
Istropolise na Trnavskom mýte 1 s pes-
ničkami, ktoré písali históriu sloven-
skej populárnej hudby. 
Modus sa predstaví v silnej zostave.
Okrem kapelníka Janka Lehotského
vystúpi legendárny basgitarista a spevák
„Čufo“ Nosko, gitarista Jirko „Budvar“
Vano, bubeník Ľuboš Stankovský, kláve-
sák Matej Hanzel a energická speváčka
Naďa Zacharová. (dš)

Ču-Čin-Čau, príbeh o láske a hľadaní dobra
DIVADLO
Dlhoočakávaný projekt Bratislavského
bábkového divadla v spolupráci s reži-
sérom Jozefom Bednárikom uzrel svet-
lo sveta. BBD premiérovo uviedlo báb-
kový muzikál Ču-Čin-Čau.
Plodná spolupráca oboch umeleckých
telies, režisérskej i divadelnej, by tak
mala vyvrcholiť práve spomínaným pro-
jektom. Režisér Bednárik sa totiž už
dlhšie umeleckej i laickej verejnosti
„vyhráža“ odchodom na dôchodok a spo-
mínaná hra by mala byť jeho poslednou
na scéne BBD.
Ak to tak naozaj bude - lúči sa režisér
vskutku honosne. Na scénu divadla pre
deti priniesol pútavú rozprávku, ktorá
nenásilnou formou ponúka divákom
základné etické normy, poukazuje na

nezmyselnosť násilia a neprávosti a
vyzdvihuje právo, spravodlivosť a dobro.
Celá táto nádielka pozitívnych hodnôt je
obalená žltým, svetielkujúcim staniolom
lákavého vizuálneho vyhotovenia (scéna
P. Andraško), dušulapajúcich rytmických
pesničiek (hudba J. Strohner) a lákavých
kostýmov (Szilárd Boráros). Choreogra-
fiu hercov a bábok vytvoril choreograf Ján
Hromada, inscenáciu dramaturgoval
poslucháč VŠMU Peter Palík. 
Aj keď je dielo zamerané pre deti od šies-
tich rokov, svojou podmanivosťou uchvá-
ti pozornosť aj menších divákov, dospe-
lých nevynímajúc. Všetkým ponúkne čaro
pozitívnej motivácie a náručie teplej,
voňavej divadelnej prezentácie. Pôvodnú
hudbu k muzikálu zložil Frederich Norton
v duchu dobových trendov predgershwi-

novskej éry začiatku 20. storočia. O
úspešnosti muzikálu svedčí neuveriteľ-
ných 2235 repríz v londýnskom West
End. Koncepciu inscenácie postavil reži-
sér Bednárik na sile spoločenstva ľudí
rôznych národov a rás, ktorá je záštitou
spravodlivosti, práva a slobody. Podtitul
rozprávky Ali Baba a 40 zbojníkov nazna-
čuje hlavný motív deja, ktoré je prelomo-
vým dielom Oscara Ascheho, austrálske-
ho herca, režiséra a spisovateľa.
V muzikáli, ktorý mal premiéru v roku
1916, si zahral postavu Abu Hasana. V
BBD okrem iných účinkujú: Boris Bačík,
Dušan Štauder, Viktor Horján, Andrej
Kováč, Ján Morávek, Róbert Halák Eva
Matejková, Marta Sádecká, Margaréta
Nosáľová, Janka Sovičová, Jana Lie-
skovská. Dáša Šebanová 

OPERA
Krutosť vyvážená materinskou lás-
kou. Aj tak možno charakterizovať
operu Gaetana Donizettiho Lucrezia
Borgia, ktorú premiérovo uviedla
Opera Slovenského národného divad-
la v réžii režisérky a scénografky
Zuzany Gilhuus.
Režisérka je aj autorkou scény a kostý-
mov a tak Opera SND prináša na javis-
ko kompaktné dielo po vizuálnej aj
obsahovej stránke. Dramatický osud jed-
nej z dejinných postáv Lucrezie Borgie
prináša príbeh krásnej a láskyplnej ženy,
s ktorou sa však osud a politické udalos-
ti nemilosrdne zahrali. Odolať ranám
osudu a nepodľahnúť skrivodlivosti je
nepochybne nesmierne vyčerpávajúci
boj, a tak žena, ktorej nebolo dopriate
vychovať svoje dieťa, na jednej strane

bezbreho miluje, na druhej strane sa
nemilosrdne mstí.
Sexuálna neviazanosť v miere, ktorá
zodpovedala šľachtickým dvorom 16.
storočia, je však jedinou dokázateľnou
temnou stránkou v živote tejto ženy.
Krutosť a travičstvo sú zrejme legendou.
Poskytujú však neopísateľne široký prie-
stor na vznik dramatického deja a pôso-
bivej hudby, ktorý v roku 1833 dokona-
le využil Gaetano Donizetti, aby 26.
decembra uviedla scéna Teatra alla Scala
v Miláne jeho operu Lucrezia Borgia na
libreto Feliceho Romaniho. 
Predlohou na vznik opery bolo dielo Vic-
tora Huga. Príbeh nešťastnej matky je
profilovým Donizettiho dielom, nesúcim
v sebe charakteristickú melodickú boha-
tosť, skvelý dramatický inštinkt a zmysel
pre hudobnú gradáciu. Lucrezia Borgia je

súčasne prelomovým opusom bergam-
ského majstra, opusom, ktorý predznačil
ďalšiu cestu talianskej opery smerom k
romantickej hudobnej dráme. Dielo
intenzívne zapôsobilo predovšetkým na
Giuseppa Verdiho, v ktorého tvorbe toto
smerovanie neskôr vrcholilo. 
Za dirigentským pultom v SND debutuje
taliansky dirigent Alessandro Sangiorgi.
V hlavných úlohách sa okrem popred-
ných sólistov Opery SND predstavujú i
vynikajúci hostia: ruská sopranistka Olga
Makarina, sólistka newyorskej Metropo-
litan opery, ďalej medzinárodne renomo-
vaní slovenskí tenoristi Oto Klein a
Michal Lehotský, mezzosopranistka
Jolana Fogašová a sopranistka Adriana
Kohútková, obe takisto častí hostia
popredných zahraničných operných scén
i koncertných pódií. Dáša Šebanová

Lucrezia Borgia miluje i hreší v Opere SND
V hlavnej úlohe Lucrezie Borgie vystupuje ruská sopranistka Olga Makarina. FOTO - Alena Klenková

 4 roky
záruka na vozidlo 

OD DNES - V¯MENA ZIMN¯CH PNEUMATÍK LEN ZA 381.-SK/SADA 
+20.-Sk vyvaÏovacie závaÏia na jedno koleso.

PRI KÚPE  NOVÉHO VOZIDLA SEAT IBIZA , SEAT CORDOBA, 
SEAT LEON DOSTANETE ZIMNÉ PNEUMATIKY ZDARMA.

ZníÏenie cien: SEAT TOLEDO, SEAT ALTEA, SEAT ALTEA XL, SEAT ALHAMBRA. 

ZIMNÁ PREHLIADKA - od 12.11. do 25.11.2007 ZDARMA
s moÏnosÈou kúpy zimn˘ch pneumatík za v˘hodné ceny.



28BRATISLAVSKÉ NOVINY 42/2007

PIATOK 7. decembra
�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
�15.00 - Memoriál Pavla Rosu, medziná-
rodný turnaj mužov a žien v pozemnom
hokeji, ŠH Mladosť, Trnavská cesta
�18.00 - Najkrajšie rusínske Vianoce, Veľ-
ké koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
� 18.30 - Berg - Webern - Weill, koncert,
Mária Henselová - mezosoprán, Ronald Še-
besta - klarinet, Ivan Šiller - klavír, Múzeum
Jána Cikkera, Fialkové údolie 2
�19.00 - Sakrálny koncert, koncert spevác-
kych zborov festivalu adventnej a vianočnej
hudby, Jezuitský kostol Najsvätejšieho Spa-
siteľa, Františkánske námestie 
� 19.00 - Na skle maľované, muzikál, Di-
vadlo 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
�9.00 - Majstrovstvá Slovenska mužov a
žien v korde, domáci šampionát, ŠH Mla-
dosť, Trnavská cesta
� 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 - Memoriál Pavla Rosu, Medzi-
národný turnaj mužov a žien v pozemnom
hokeji,  Mladosť
� 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
�16.00 - Slovan Bratislava - Cassovia Ko-
šice, Extraliga basketbalistiek, ŠH Pasienky
� 18.00 - Doprastav Bratislava - Slávia
UK, Extraliga volejbalistiek,  PKO
�18.00 - Inter Bratislava - Sp. Nová Ves,
Extraliga basketbalistov, ŠH Pasienky
�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, 2. poschodie Bratislavského hradu
� 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, 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

PONDELOK 10. decembra
�15.00 - A. Tešovičová: Údolie zabúdania,
Zádrapky, (S)pískané za pochodu&Bájky
mierne nabrúsené, autorský večer, Klub
slovenských spisovateľov, Laurinská 2
�17.30 - Vianočný večer s Marcelou Lai-
ferovou, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
�18.00 - Ján Cikker a hudba 20. storočia,
cyklus komorných koncertov, Múzeum J.
Cikkera, Fialkové údolie 2
�19.00 - Hot štýl - hudba 20-tych a 30-tych
rokov minulého storočia, Bratislava Hot
Serenaders, Koncertná sieň Slovenskej fil-
harmónie , Reduta
� 19.00 - J. Milčák: Barokové oblaky,
Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9

UTOROK 11. decembra
�9.00 a 11.00 - Mikulášske čaro, predstave-
nie pre deti, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 10.00 - J. Záborský: & comp: Na...dva
dni v Chujave, Divadlo Ludus, Malá sála
PKO
� 16.30 - Vianoce s prvosienkou, vystúpe-
nie detského folklórneho súboru Prvosienka,
Spoločenský dom Nivy, Súťažná 18
� 17.00 - Ezoterické Vianoce, SK BNM,
Vajnorská 21
� 18.00 - Ján Cikker a hudba 20. storočia,
cyklus komorných koncertov, Múzeum J.
Cikkera, Fialkové údolie 2
� 18.00 - Benefičná aukcia výtvarných
diel, Design Factory, Bottova 2
� 18.00 - A. Hykisch: Čas majstrov, pre-
zentácia knihy, Mozartova sieň Rakúskeho
veľvyslanectva, Ventúrska 10
�19.00 - Vražda sekerou v sv. Peterburgu,
Divadlo Astorka, Nám. SNP 33

�19.00 - černošský Howard Gospel Choir
z Howard University vo Washingtone,
vystúpenie gospelového zboru, Jezuitský
kostol

STREDA 12. decembra
� 9.30 a 12.30 - Animal farm, anglické
divadlo pre deti, Teátro Wűstenrot, Trnavské
mýto 1
�10.00 - Mikulášske čaro, divadelné pred-
stavenie pre deti, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36

�11.00 - Na koho to slovo padne, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
�11.00 - J. Záborský&comp: Na...dva dni
v Chujave, Divadlo Ludus, Malá sála PKO
�18.00 - Ján Cikker a hudba 20. storočia,
cyklus komorných koncertov, Múzeum J.
Cikkera, Fialkové údolie 2
� 19.00 - Tichý dom, Divadlo Astorka,
Divadelný klub Trezor, Námestie SNP 33 
�19.00 - H. Berlioz: Kristovo detstvo, op.
25, oratórium, koncertná sieň Slovenskej fil-
harmónie, Reduta
� 19.00 - Bella v Moyzeske, Moyzesova
sieň, Vajanského nábrežie 12
� 19.00 - Koncert Štúdia mladých, Malé
koncertné štúdio SRo, Mýtna ul. 1
�19.30 - V. Klimáček: Historky z fastfoo-
du, Divadlo F7, Františkánske námestie 7

ŠTVRTOK 13. decembra
� 10.00 - R. Bachratý: Vyšla hviezda nad
Betlehemom, Malá sála PKO
� 18.00 - Symbolika Vianoc, vianočné tra-
dície a symboly v starovekých kultúrach,
MKC Zichyho palác, Ventúrska 9
� 19.00 - O. Wilde: Celkom vážne, Divad-
lo Ívery, MKC, Školská 14
� 19.00 - H. Berlioz: Kristovo detstvo, op.
25, oratórium, koncertná sieň Slovenskej fil-
harmónie, Reduta 
� 19.00 - Priateľky, Divadlo Astorka, Ná-
mestie SNP 33
� 19.00 - Country Vianoce s Petrou Čer-
nockou, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 19.30 - V. Klimáček: Osamelá, Divadlo
F7, Františkánske námestie 7

PIATOK 14. decembra
�9.00 a 11.00 - Malá morská víla, predsta-
venie pre deti, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 19.00 - Čudné popoludnie Dr. Zvonka
Burkeho, Divadlo Astorka, Námestie SNP33

�19.00 - Vianočný koncert Slnovratu, fol-
kový koncert, Divadlo a.ha, Školská 14
�19.00 - Vianoce s Ekonómom, vystúpenie
folklórneho súboru, DK Zrkadlový háj, Rov-
niankova 3
� 19.30 - V. Klimáček: Závisláci, Divadlo
F7, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Ole Nydahl, verejná prednáška
buddhistického lámu, PKO
� 20.00 - Zuzana Suchánková & Band,
blues, jazz, Rančík u Kanga, Starohájska 35

SOBOTA 15. decembra
�8.00 - 12.00 - Bratislavský včelársky spo-
lok ponúka svoje produkty na vianočný
stôl, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 14.30 - Malá morská víla, predstavenie
pre deti, Bratislavské bábkové divadlo, Du-
najská 36
� 14.00 a 16.00 - Dohviezdny večer, Miku-
láš a Ela s Hopom medzi deťmi na predsta-
vení vianočnej rozprávky, DK Kramáre Stro-
mová 18
� 15.00 - R. Bachratý: Vyšla hviezda nad
Betlehemom, Nádvorie Starej radnice 
� 17.00 - Predvianočná dychovka s DH
Trnavan, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 18.00 - Vianočné koledy, účinkuje DFS
Klnka a hosť FS Púčik z Brna, Dom kultúry
Dúbravka, Saratovská 2/A
�20.00 - Nový Rownák, countryrock, Ran-
čík u Kanga, Starohájska 35

NEDEĽA 16. decembra
�9.00 - Nože 2007, výstava nožov a chlad-
ných zbraní, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 10.00 a 14.30 - Malá morská víla, pred-
stavenie pre deti, Bratislavské bábkové di-
vadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Betlehemská hviezdička, Dom
kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A
�10.30 - Rozprávky v Gullfosse, Vianočná
koleda, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
�10.30- Nesieme vám novinu, nedeľné roz-
právkové dopoludnie, Divadlo Neline, Dom
kultúry, Ružinov, Ružinovská 28
�10.30 - Nedeľné matiné, Dagmar Zsapko-
vá, flauta, Jozef Zsapka, gitara, GMB, Mir-
bachov palác, Františkánske námestie 11
� 16.00 - Momentum Musicum, cyklus
komorných koncertov, CC centrum, Jirásko-
va 3
�18.00 - Vianočný večer tanečného súbo-
ru Tropical, tanečné predstavenie, DK Ruži-
nov, Ružinovská 28
� 19.00 - Koncert Orchestra Bratislava
Hot Serenaders, hudba v štýle 20. a 30.
rokov minulého storočia, Spoločenský dom
Nivy, Súťažná 18
� 19.00 - Wabi Daněk: folkový koncert,
Teátro Wűstenrot, Trnavské mýto 1

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

vyjdú opäť o týždeň
13. 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


