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Záväzný zoznam

bratislavských

pamiatok

stále neexistuje
BRATISLAVA
Bratislava ešte stále nemá záväzný zo-
znam chránených pamiatok. Hoci sa v
odborných kruhoch hovorilo, že by mal
byť hotový na jeseň, zatiaľ existuje len
návrh.
Pre neexistenciu záväzného dokumentu
Bratislava prišla v posledných rokoch o
rad pamätihodných objektov, ďalšie boli
znehodnotené a znivočené bezohľadnými
staviteľmi. Alebo sa zachránili len vďaka
citlivosti a kultúrnosti majiteľov, ktorí
neváhali zastaviť stavebnú aktivitu, hoci
už do nej dosť investovali (Könyökyho
dom na Lazaretskej 9). Hoci mnohé z
týchto strát sú datované do obdobia
posledného roka-dvoch, z radov štátnych
pamiatkarov počúvame, že „netreba vec
uponáhľať“. Meter je dvojitý, lebo naprí-
klad vyhodnotenie vykopávok na Vydrici
uponáhľať bude treba. Liknavosť vo
vyhlásení chránených objektov hrozí ďal-
šími kultúrnymi škodami.
„Návrh zásad ochrany pamiatkového úze-
mia,“ hovorí riaditeľ Krajského pamiatko-
vého úradu (KPÚ) v Bratislave Peter Jur-
kovič, „je súčasťou väčšieho dokumentu,
Urbanisticko-architektonického výskumu
pamiatkovej zóny, ktorý v súčasnosti
posudzujú odborníci na Pamiatkovom
úrade Slovenskej republiky.“ Slová tohto
muža sú dôležité, pretože zoznam síce
musí schváliť aj ústredie, ale vyhlasuje ho
KPÚ. P. Jurkovič hovorí o tom, že štúdia
zachytáva rozľahlé prostredie s množ-
stvom objektov a posúdenie môže trvať
dlhší čas. Prezentuje názor, že sa netreba
náhliť, radšej treba uprednostniť kom-
plexnosť dokumentu.
Podľa našich informácii však odborno-
metodická komisia pamiatkarskeho ústre-
dia videla návrh už viackrát, po prvom
preštudovaní ho vrátila na Mestský ústav
ochrany pamiatok (MUOP) v Bratislave.
Jeho riaditeľ Ivo Štassel nás už na jeseň
informoval, že jeho kolegovia zapracova-
li do štúdie všetky pripomienky. Metodici
ústredia videli už aj prepracovanú verziu.
Na aktuálnu otázku I. Štassel odpovedá:
„Nevieme povedať nič viac len to, že sme
pripomienky akceptovali a zapracovali a
teraz čakáme na rozhodnutie.“
Už v minulosti sme viackrát informovali,
že podľa štátnych pamiatkarov, ktorí
nestihnú zapisovať do zoznamu pamiatok
navrhnuté objekty, stačí na ochranu aj
aktivita samosprávy, ktorá má právomoc
vyhlasovať chránené pamätihodnosti. Zo
samospráv sa však opakovane ozýva
tvrdenie, že to je zdĺhavá a nespoľahlivá
metóda, že zoznam a zásady ochrany
schválené profesionálmi majú väčšiu váž-
nosť. Faktom však je, že pokladnica
pamiatok v Bratislave, Centrálna mestská
oblasť, je zatiaľ bez svojich zásad ochrany
pamiatkovej zóny. Gustav Bartovic

Celému mestu
pokojné Vianoce
a šťastný nový
rok 2008
BRATISLAVA
Opäť je tu záver roka a s ním aj posled-
né tohtoročné vydanie Bratislavských
novín. Dlho sme váhali, či by nemalo
byť predsa len slávnostnejšie a sviatoč-
nejšie, napokon sme však zostali verní
vecnému informovaniu o živote a dianí
v našom meste.
Tento rok sa lúčime trochu skôr – už na
Luciu. Dovoľte, aby sme sa pri tejto prí-
ležitosti poďakovali všetkým verným
čitateľom za ich priazeň, za pripomienky
a názory, ktoré nám pomáhajú pripravo-
vať tieto najčítanejšie noviny v meste.
Dovoľte, vážení Bratislavčania, aby sme
vám zaželali pokojné a milostiplné via-
nočné sviatky, aby ich posolstvo zostalo v
našich srdciach a ich atmosféra vo všet-
kých domácnostiach ešte dlho po tom,
ako na vianočných stromčekoch zhasne
posledná sviečka.
Keďže nás v poštových schránkach  náj-
dete až po Troch kráľoch, želáme všet-
kým obyvateľom mesta už teraz veľa
zdravia, šťastia, pokoja a lásky v novom
roku 2008. Nech je pre celú Bratislavu a
jej obyvateľov opäť lepší, ako bol ten
predchádzajúci. Redakcia

Ktosi chcel

manipulovať

anketu o Vydrici
REDAKCIA
Internetová anketa Bratislavských
novín o budúcej podobe Vydrice bola
minulý týždeň vystavená pokusu o
manipuláciu hlasovania. 
Prijali sme preto niektoré opatrenia, aby
sme eliminovali ďalšie pokusy manipu-
lovať s výsledkami ankety. Veríme, že
ďalšie hlasovanie bude opäť korektné, aj
keď počítačoví odborníci tvrdia, že žiad-
ny systém nie je imúnny proti zlému
úmyslu.
Treba pripomenúť, že toto internetové
hlasovanie nie je regulárnym referendom
ani reprezentatívnym prieskumom verej-
nej mienky. Je to len zrkadlo názorov
tých čitateľov, ktorí navštívili stránku
www.bratislavskenoviny.sk a chceli pro-
stredníctvom nej vyjadriť svoj názor. 
Nechceme špekulovať, kto a prečo mal
záujem manipulovať internetovú anketu
o budúcej podobe Vydrice. Považujeme
však za detinské domnievať sa, že takou-
to manipuláciou možno zmeniť realitu.
Nie je hanba, ak má niekto iný názor ako
väčšina čitateľov novín či obyvateľov
mesta. Hanba je, ak si to nechce priznať
a tvrdí ešte opak. Hanba je, ak chce pod-
vádzať a myslí si, že manipuláciou s
číslami oklame ostatných. Klame však
akurát tak sám seba. Radoslav Števčík

Bratislavské noviny sú stále žiadanejšie aj za hranicami mesta... ;-) FOTO - Oto Limpus st.

REDAKCIA
Stále sa niečo začína a stále sa aj niečo
končí. To nepochybne platí aj pre Bra-
tislavské noviny, ktoré na budúci rok
oslávia desiate výročie vzniku.
Je trochu symbolické, že práve desiate
narodeniny oslávime v novom šate. Bra-
tislavské noviny totiž budú od januára
vychádzať v novom formáte.
Neľakajte sa, tá zmena nebude dramatic-
ká, noviny budú iba o niečo užšie a niž-
šie. Posledným tohtoročným vydaním sa
totiž nelúčime iba so starým rokom, ale
aj so starou rotačkou. Teší nás, že od
nového roka budeme Bratislavské novi-
ny tlačiť na novej a modernejšej rotačke,
ktorá už nebude mať problém vytlačiť
viacej strán v jednom kuse. Doteraz totiž
noviny neboli dvojzložkové preto, že
sme si to tak vymysleli. Boli sme totiž

limitovaní tlačiarenskými možnosťami
starej rotačky. To sa však od januára
zmení.
Nové Bratislavské noviny budú teda o
niečo menšie. V žiadnom prípade to
neznamená, že menšie noviny budú pri-
nášať aj menej informácií. Naopak,
chceme, aby ich bolo ešte viac ako dote-
raz. Na druhej strane práve menší rozmer
bude ich výhodou - nebudú už tak veľmi
trčať z poštových schránok. 
Keďže Bratislavské noviny sú súkromné
a nedostávajú ani korunu vo forme dotá-
cií z rozpočtu mesta alebo mestských
častí, snažíme sa ich robiť čo najefektív-
nejšie. Aj preto budeme môcť 1. sep-
tembra 2008 osláviť už desať rokov
nezávislého informovania o živote a
dianí v Bratislave.
Jediným zdrojom príjmov Bratislav-

ských novín teda zostáva komerčná
reklama. Vďaka nej môžu byť noviny aj
naďalej nezávislé a slobodné v rozhodo-
vaní o tom, ktorým problémom života v
meste sa budú venovať.
Aj v novom roku budú Bratislavské novi-
ny distribuované do poštových schránok
všetkých bratislavských domácností. Ak
sa v uplynulých mesiacoch objavili nedo-
statky v doručovaní novín, ospravedlňu-
jeme sa. Nebolo to však našou vinou.
Robíme všetko preto, aby sa každý jeden
výtlačok Bratislavských novín dostal do
poštovej schránky, do ktorej patrí.
Veríme, že od nového roka budú Brati-
slavské noviny ešte lepšie, že bude lepšia
aj ich distribúcia. Každá bratislavská
domácnosť má totiž nárok na to, aby sa
do nej každý týždeň tieto noviny zadar-
mo dostali. Radoslav Števčík

Od januára budú tieto noviny ešte lepšie

Vodné a stočné sa zatiaľ doplácať nebude
V lete súd rozhodol, že zamieta výnos
regulačného úradu o nižších platbách
za služby bratislavských vodární, kto-
rým sa znížilo tohtoročné vodné o 10
percent a stočné o 9 percent. Od sep-
tembra tak platí vyššia cena. Čo to
znamená pre bratislavskú verejnosť,
na to sme sa spýtali generálneho riadi-
teľa Bratislavskej vodárenskej spoloč-
nosti, a.s., Daniela GEMERANA.
- V minulom roku napriek našim opráv-
neným návrhom rozhodol Úrad pre regu-
láciu sieťových odvetví o nižších sadz-
bách za vodné a stočné pre bratislavské
domácnosti ako v roku 2006. V septemb-
ri regulačný úrad na základe rozhodnutia
súdu sadzby zvýšil oproti pôvodnému
rozhodnutiu približne o päť percent.
Chcem upozorniť, že terajšia cena je niž-

šia v porovnaní s infláciou i rastom
miezd. V októbri a novembri sme urobili
odpočet na 116-tisícoch meraných
bodoch, aby sme mohli začať účtovať
podľa novej sadzby. 
Čo bude s platbami za prvých deväť
mesiacov tohto roka?
- Novú cenu určujeme podľa výmeru
regulačného úradu a budeme ju účtovať
za spotrebu od vykonania mimoriadneho
odpočtu do konca roka 2007. K ďalšie-
mu postupu sa v súčasnosti nemôžeme
vyjadriť, uvidíme to po skončení roka.
Koľko budeme v Bratislave platiť za
vodu v novom roku?
- Porovnávame práve s rokom 2006, kvô-

li plynulosti vývoja. V tom prípade sa
vodné v roku 2008 zvýši o 1,74 percenta
a stočné o 0,44 percenta, rozhodnutie
regulačného úradu čakáme v týchto
dňoch . Znamená to, že za kubický meter
dodanej vody by na budúci rok mal občan
zaplatiť 27,85 Sk a za stočné 27,01 Sk.
Ako chcete reagovať na kritiku verej-
nosti, že metropola nie je kompletne
odkanalizovaná?
- Naozaj treba najmä v časti Ružinova a
Podunajských Biskupíc dobudovať asi 50
kilometrov kanalizácie. Mesto ako majo-
ritný vlastník vodární má možnosť roz-
hodnúť o tom, kam budeme investovať,
na druhej strane pokles našich tržieb
oproti plánu znižuje objem financií, ktoré
môžeme použiť na investície.

Zhováral sa Gustav Bartovic
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Povedz, kde 
majú korene 
jarné kvietky
Vlani na Vianoce mal sused trávnik
pred domom doslova posiaty bielymi
hviezdičkami. To kvitli stokrásky a kvitli
mu pomaly celú zimu. Lebo bola taká
zima, a preto, lebo kvietky majú korene
vždy so sebou.
Teraz možno bude zima tuhšia, lebo na
celej ulici niet stokrások, ale aj tak viem,
že ich korene sú tam uprostred trávnika a
blízko koreňov sú jarné kvietky. Je to taký
jednoduchý zázrak a volá sa život.
Toto je obdobie roka, ktoré mám najrad-
šej. Radšej ako jeseň, ba radšej ako jar.
Na Luciu sa deň ešte nepredlžuje, len
súmrak sa presúva k noci. Od Vianoc sú
dni evidentne dlhšie a už sa všetko roz-
svecuje a pripravuje na jar a šteklí
korienky kvietkov pod zemou.
Toto je vianočné obdobie, obdobie roka,
ktoré mám najradšej. Cirkevná liturgia
síce hovorí, že Veľká noc je vážnejším
sviatkom, ale ja nevykladám liturgiu,
delím sa o pocity. Teší ma, že práve zro-
denie, nový život, Dieťa, si ľudia obyčaj-
ní, ľudia ako ja, čo nevykladajú liturgiu,
vzali ako dôvod na radosť a trochu viac
láskavosti (hoci si myslím, že cez rok by
sme mali byť minimálne takí láskaví ako
sme cez Vianoce) a tešia sa z nového.
Vždy totiž celkom naivne verím, že to
tešenie v ľuďoch zostane, že keď príde po
Vianociach lásky Nový rok predsavzatí,
tak to dobré v sebe posilnia, ale rok je
dlhý a od polovice júna sa už kráti a
ľudia zabúdajú na to tešenie z toho, že sa
konečne končí noc. A tak to ide dokola.
A počasie tiež býva všelijaké. Niekedy ani
zima nepríde, ako vlani, a mudrci hovo-
ria, že príroda sa celkom vyčerpá a už
nebude ani jar ani leto, inokedy zasa
príde taká zima, hoci len na pár dní, až
sa zdá, že naozaj všetko muselo zmrznúť
a premrznúť až do poslednej vlásočnice
toho korienka ukrytého v zemi.
No na jar prídu znovu kvietky, ktoré nám
vlastne pripomína narodenie Dieťaťa.
Jednoduché, vytiahnu sa zo svojich
korienkov.
Lebo život ani vo svojej jednoduchosti
nie je slabý, lebo je obrazom svojho tvor-
cu. Slabý je stroj, lebo je obrazom svojho
tvorcu. Gustav Bartovic

Od 17. decembra

začne premávať

nová linka MHD 
BRATISLAVA
Od 17. decembra v záujme rýchlejšej
prepravy študentov u internátov v
Horskom parku k Ekonomickej uni-
verzite zavedie Dopravný podnik Bra-
tislava novú linku číslo 184.
Premávať bude od pondelka do piatku
počas výučby v zimnom a letnom
semestri. Autobusy budú obojsmerne
premávať po trase Hroboňova, Pražská
Štefánika, Staromestská, Nový most,
Einsteinova, Dolnozemská cesta. Od 17.
decembra budú tiež predĺžené linky 41
(bude premávať po predĺženej trase z
Hlavnej stanice na Búdkovú cestu a
späť) a 83 (bude premávať po predĺženej
trase z Dúbravky na Kutlíkovu k Techno-
polu). Od rovnakého termínu bude upra-
vená aj linka číslo 84, ktorá bude v Petr-
žalke obojsmerne premávať po uprave-
nej trase po Šustekovej a Mamateyovej
ulici do Ovsišťa. (brn)

Sporné VZN

o parkovaní

nezrušili
STARÉ MESTO
Poslanci miestneho zastupiteľstva Sta-
rého Mesta na rokovaní 11. decembra
nezrušili všeobecne záväzné nariade-
nie mestskej časti o podmienkach stá-
tia v zóne s dopravným obmedzením.
Nariadenie nedávno napadla okresná
prokurátorka.  
Prokurátorka miestnej samospráve vyčí-
ta najmä to, že mestská časť nariadením
nižšej právnej sily ako je zákon (všeo-
becne záväzné nariadenie), podmienila
zákonom dovolené využívanie miest-
nych komunikácií na zastavenie a státie
platbami za ňou poskytované služby. 
Starosta Starého Mesta Andrej Petrek
preto navrhol nariadenie mestskej časti
zrušiť s účinnosťou od prvého mája
2008. Pripustil, že nariadenie má nedos-
tatky, ale samospráva potrebuje čas na
spracovanie nového predpisu, ktorý by
bol právne v poriadku a v súlade s Ústa-
vou SR. Pripomenul, že protest prokurá-
torky nie je pre miestne zastupiteľstvo
záväzný, záväzný bude verdikt Ústavné-
ho súdu SR. V prípade ale, že nebude
súčasné nariadenie zrušené, je podľa
neho možné, že sa prokuratúra obráti  s
podaním na Ústavný súd SR, ktorý by
pravdepodobne nariadenie podľa neho
zrušil.
Podľa A. Petreka neexistenciou nariade-
nia o parkovaní v Starom Meste by nastal
problém s vymáhaním poplatkov za par-
kovanie na určených parkovacích mies-
tach. Občania by sa mohli podľa neho
mylne domnievať, že môžu parkovať
kde chcú a ako chcú.  Dodal, že Brati-
slavská parkovacia služba, ktorá má par-
kovanie na starosti, by situáciu riešila
napríklad aj zvyšovaním počtu vyhrade-
ných parkovacích miest za 50-tisícový
poplatok. Snahou miestnej samosprávy
je ale práve opak, aby parkovacie kolíky
z ulíc zmizli. V hlasovaní napokon staro-
mestskí miestni poslanci síce protest pro-
kurátorky vzali na vedomie, ale všeobec-
ne záväzné nariadenie nezrušili. (rob)

Miestne dane 

v Starom Meste

mierne upravili
STARÉ MESTO
Od prvého januára 2008 sa zvyšuje
sadzba dane za užívanie verejného
priestranstva na území Starého Mesta.
Účelom zmeny je motivovať stavební-
kov, aby urýchlili svoju činnosť a
nezaberali priestranstvo príliš dlho.
Ide o prípady užívania verejného prie-
stranstva pri rozmiestňovaní stavebných
zariadení súvisiacich so stavebnými a
rekonštrukčnými prácami, rozmiestňo-
vaní kontajnerov na stavebný odpad a
podobne. Táto úprava je súčasťou zmien
všeobecne záväzného nariadenia o miest-
nych daniach na území mestskej časti
Bratislava - Staré Mesto, ktoré v utorok
11. decembra schválili staromestskí
poslanci. Všeobecne záväzné nariadenie
upravovali najmä z dôvodu legislatív-
nych zmien - v októbri Národná rada SR
schválila novelu zákona o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komu-
nálny odpad a drobný stavebný odpad.
Úpravy sa týkajú tiež dane za psa, ako aj
dane za vjazd motorových vozidiel do
historickej časti mesta a zotrvanie v nej.
Po novom sú priamo vo všeobecne zá-
väznom nariadení presne vymenované
ulice a námestia, ktorých sa týka. (juh)

STARÉ MESTO
Mesto je ochotné predávať ďalšie
lukratívne pozemky priamo pod Brati-
slavským hradom. Do programu mest-
ského zastupiteľstva sa dostali návrhy
predajov spoločnostiam Vydrica, a.s., a
Bratislavské podhradie.
V prípade spoločnosti Vydrica vlastniacej
parcelu, na ktorej má stáť nová mestská
časť, ide o časť pozemku, ktorý má pri-
bližne 4220 štvorcových metrov. Navrho-
vaná cena je 17 100 Sk za štvorcový
meter, čo je celkovo viac ako 72 miliónov
korún. Z celkového pozemku mesta, ktoré
doposiaľ vlastní celé územie hradného
brala, by tak mestu zostalo už len asi 6000
metrov štvorcových. Vyplýva to z kata-
strálnej mapy pozemku 885/11.
Súkromná spoločnosť má záujem o kúpu
spodnej časti hradného brala, ktorá je
zarastená zeleňou. Oblasť patrí do územ-
ného plánu zóny Podhradie a ide o
pamiatkovú zónu, v ktorej je napriek tomu
predaj pozemkov možný. V súčasnosti je
na tomto území z hľadiska ochrany príro-
dy status chránenej zelene so vzácnymi

biotopmi. Odpoveď na našu otázku, prečo
chce mesto predať tento pozemok, sme
dostali od hovorkyne magistrátu Evy
Chudinovej. Podľa nej ide o územie so
zeleňou, na ktorom nie je možné nič sta-
vať. Vlastník by mal po prípadnej kúpe
nad ním prebrať starostlivosť, rekultivo-
vať ho a starať sa o zeleň. V predloženom
návrhu na odpredaj pozemku je však uve-
dené, že pozemok chce investor využiť na
investičnú výstavbu v súlade s investič-
ným plánom zóny.
Prípadným predajom by sa mesto do
budúcnosti čiastočne vylúčilo z rozhodo-
vania o tomto území. Územný plán zóny
Podhradie totiž hovorí o tom, že práve na
území Podhradia je potrebné vybudovať
náučný chodník. Tiež sa majú obnoviť his-
torické schody Pri starej vodárni pod Hra-
dom v skalnom masíve a napojiť sieť
navrhovaných peších trás na existujúce
trasy parkovo upravenej zelene na východ-
nej strane hradného opevnenia a na uličky
v historickej zástavbe Mikulášskeho pod-
hradia. Tieto i ďalšie záležitosti by zrejme
malo garantovať a neskôr aj prevádzkovať

mesto. Iba vlastníctvom tohto pozemku
dokáže zabezpečiť, aby sa aj do budúcnos-
ti využívalo hradné bralo na účely v zmys-
le územného plánu zóny Podhradie a v
prospech turizmu a ochrany pamiatok.
Spoločnosť Vydrica získala v roku 2004
pozemok v Podhradí prevodom od spo-
ločnosti Avant. Firma Avant ešte v roku
2002 kúpila od mesta po výhre v
obchodnej verejnej súťaži pozemky s
rozlohou 24 996 štvorcových metrov za
vyše 202 miliónov korún.
Ďalším záujemcom o kúpu dvoch pozem-
kov mesta je spoločnosť Bratislavské pod-
hradie. Pozemky sú tesne pod budovou
parlamentu a spolu majú 968 štvorcových
metrov. Ponúknutá cena mestom je 14,5
milióna korún. Okolité pozemky tam už
spoločnosť vlastní. Za spoločnosťou stojí
developerská skupina J&T Real Estate. V
Podhradí plánuje postaviť polyfunkčné
mestské centrum Zuckermandel. Ide o
výstavbu hotela, bytov i administratív-
nych priestorov. Malo by tu vzniknúť
mestské prostredie s kaviarničkami a
butikmi. (rob) 

Investor Vydrice chce kúpiť ďalší pozemok

v Podhradí, časť je hradným bralom

Mesto predáva dom na Ventúrskej ulici

napriek neskončeným súdnym sporom

www.tatryakonadlani.sk 0908 979 671
info@patriadevelopment.sk

Predaj apartmánov Vysoké Tatry
� 6 luxusných trojizbových apartmánov s krbom 

� 18 nadštandardne vybavených dvojizbových apartmánov

� Lokalita: medzi Starým Smokovcom a Novou Lesnou 

� Relax: fitness, sauna, jacuzzi, tenisový kurt, slovenská Koliba

� V blízkosti Aquacity Poprad a golfový rezort Black Stork

� možnosť odpočtu DPH

Hrubá stavba dokončená! 
Kolaudácia jún 2008

� nádherný výhľad na Vysoké Tatry 

� výhodná investícia - rast hodnoty nehnuteľnosti v budúcnosti

STARÉ MESTO
Mesto ponúka na predaj dom na Ven-
túrskej ulici číslo 4, kde kedysi sídlil
Slovenský zväz protifašistických
bojovníkov. Z dvanástich záujemcov
vybralo na schválenie spoločnosť
INTER-REAL, ktorá ponúka 20 milió-
nov korún. 
Ostatní záujemcovia ponúkli sumu v roz-
pätí od 13,9 milióna vyššie. Najvyššiu
sumu ponúkla súkromná osoba, ktorá si
nehnuteľnosť cení na 36,5 milióna korún.
Podľa znaleckého posudku je pritom hod-
nota nehnuteľností 18 miliónov korún, z
toho pozemok v pešej zóne bol ohodnote-
ný na viac ako 3,7 milióna korún (celková
plocha 293 m2 pri cene 12 780 Sk/m2). Z
dvanástich záujemcov tak magistrát mesta
vybral spoločnosť INTER-REAL, s.r.o.
Spoločnosť INTER-REAL v súčasnosti
využíva v dome štyri nebytové priestory

na prevádzkovanie reštaurácie. Má pred-
kupné právo na nebytový priestor na prí-
zemí, v suteréne a na treťom poschodí.
Na dva ateliéry v dome na Ventúrskej 4 sú
uzavreté riadne nájomné zmluvy. Nájom-
ca jedného z dvoch ateliérov pritom
požiadal hlavné mesto o kúpu ateliéru
ako nebytového priestoru v zmysle záko-
na o vlastníctve bytov a nebytových prie-
storov. Hlavné mesto jeho žiadosti nevy-
hovelo s odôvodnením, že nie je povinné
ateliér predať. Na základe toho podal
nájomca na okresnom súde žalobu o
určenie povinnosti hlavnému mestu ate-
liér predať.
Okresný súd Bratislava I ako prvostupňo-
vý súd návrhu vyhovel, hlavné mesto sa
však odvolalo. V súvislosti s nájmom
dvoch nebytových priestorov - ateliérov
je vedený na príslušnom súde ešte jeden
súdny spor. Ide o skutočnosť, na základe

ktorej nájomcovia v roku 2000 nesúhlasi-
li s uzavretím nových nájomných zmlúv,
v zmysle platných pravidiel mesta, kvôli
zvýšeniu nájomného. Hlavné mesto v
roku 2004 požiadalo starostu Starého
Mesta o súhlas s vypovedaním nájomné-
ho vzťahu. Starosta s vypovedaním
zmlúv nesúhlasil, hlavné mesto sa proti
negatívnemu rozhodnutiu odvolalo. Spi-
sový materiál je na súde, ktorý doteraz v
tejto veci nekonal. 
Spoločnosť INTER-REAL oznámila, že
nehnuteľnosti má záujem kúpiť aj so
záväzkami s tým, že oba platné nájomné
vzťahy preberie.
Starosta mestskej časti Staré Mesto
Andrej Petrek (SDKÚ-DS) s predajom
domu na Ventúrskej 4 spoločnosti
INTER-REAL nesúhlasí. Preto je na pre-
daj potrebná trojpätinová väčšina poslan-
cov mestského zastupiteľstva. (rob)
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Vojsť do pešej

zóny už nebude

také jednoduché
STARÉ MESTO
Poslanci miestneho zastupiteľstva Sta-
rého Mesta schválili na rokovaní 11.
decembra niektoré zmeny v nariadení
mestskej časti o pešej zóne. Dôležitým
momentom je aj sprísnenie podmienok
vjazdu áut do pešej zóny.
Miestna samospráva sprísňuje od 1.
januára podmienky na vjazd do pešej
zóny v Starom Meste v čase od 21. do 6.
hodiny ráno. V tomto čase sú z pohybu v
pešej zóne vylúčené vozidlá majiteľov
prevádzok, ako aj zásobovacie vozidlá.
Podmienky sa sprísňujú napríklad aj pre
parkovanie áut vo dvoroch. Z vjazdu bez
časového obmedzenia boli vylúčené
vozidlá, ktorých majitelia majú na území
pešej zóny bydlisko, sídlo, alebo garáž a
vozidlá havarijných služieb. Neustála
devastácia dlažby nákladnými autami
vyústila do opatrenia, ktoré zakazuje
vjazd vozidlám s hmotnosťou nad 3,5
tony. Tie s vyššou, budú musieť mať
povolenie na zvláštne užívanie komuniká-
cie, na ktoré sa vzťahujú aj poplatky.
Poslanci sa zhodli aj na tom, aby bolo od
1. januára 2009 zriadené 24-hodinové mo-
nitorovanie vjazdu a výjazdu áut v pešej
zóne. Na vytvorenie technického zabez-
pečenia tejto služby bude samospráva
potrebovať celý budúci rok.
Zmeny sa týkajú aj exteriérových sedení v
centre mesta. Na návrh poslanca Štefana
Holčíka (NF), nebude možné inštalovať
takéto sedenia pred budovou Univerzitnej
knižnice na Michalskej ulici. Poslanec to
odôvodnil tým, že ide o historickú budovu
a aj kvôli turizmu by nemala byť zakrytá.
Staromestskí poslanci schválili aj obme-
dzenie, ktorým sa znemožní prevádzkovať
interiérové sedenia bližšie ako tri metre od
fasády domov na Laurinskej ulici v časti
od Uršulínskej po Nedbalovu ulicu. Zlá
dlažba, po ktorej sa musia terasy umiestne-
né na chodníkoch v tejto časti ulice obchá-
dzať, totiž robí problémy nielen pri tlačení
kočíkov, ale aj starším ľuďom a ženám na
vyšších opätkoch. Neprešiel však návrh,
aby trojmetrový odstup od fasád bol za-
chovaný aj na severnej strane Hviezdosla-
vovho námestia.
Miestni poslanci sa zhodli, že exteriérové
sedenia nemajú narúšať historický charak-
ter pešej zóny. Podmienky ich umiestne-
nia sa sprísnia najmä na Michalskej a Ven-
túrskej ulici pre prípad zásahu vozidiel
hasičského a záchranného zboru. Bude tu
možné postaviť a prevádzkovať pódium s
prevýšením nie viac ako 12 centimetrov.
Pri umiestnení sedenia nesmie dôjsť k
narušeniu dlažby a prvkov mestského mo-
biliáru konštrukčnými prvkami. Spájať
konštrukciu letnej terasy s dlažbou takisto
nie je prípustné. Prekrytie exteriérového
sedenia bude možné len pevnými markíza-
mi alebo slnečníkmi. Na terasách sa zaka-
zuje umiestňovať výčapné a obslužné pul-
ty, okrem príručného pultu. (rob)

Nové logo pre

integrovanú

dopravu
BRATISLAVA
Bratislavská integrovaná doprava
(BID) má svoje logo. Vzišlo z návrhov,
o ktorých bolo možné rozhodnúť hla-
sovaním v ankete na prelome novemb-
ra a decembra. 

Nové logo zobrazuje tri hlavné prepravné
prúdy z hlavného mesta v rámci Bratislav-
ského samosprávneho kraja. Ide o smer
Záhorie, Pezinok a Senec. Trojica oblú-
kov vo farbách rešpektujúcich farebnú
kombináciu žltej a modrej (samosprávny
kraj) a červenú (Bratislava) zároveň repre-
zentuje koľajovú dopravu (električka a
vlak), trolejbusovú dopravu a autobusovú
dopravu. Zároveň aj súčasných troch
majoritných dopravcov na území kraja -
Dopravný podnik Bratislava, a.s., Slovak
Lines a Železničnú spoločnosť Slovensko.
Spojenie prúdov v diaľke symbolizuje
integráciu jednotlivých dopravných systé-
mov a dopravcov.
V ankete na stránkach imhd.sk za víťazné
logo hlasovalo 61 percent respondentov.
Od 26. novembra do 3. decembra sa na
ankete zúčastnilo 2101 ľudí. Logo je pod-
kladom na spracovanie dizajnu manuálu
BID, s. r. o., na základe ktorého bude pre-
biehať vizuálna komunikácia s verejnos-
ťou a partnermi. Nový vizuál bude použi-
tý aj v informačnej kampani pred spuste-
ním integrovanej dopravy. 
Konečná cena za spracovanie novej vizu-
álnej komunikácie profesionálnymi gra-
fikmi bude približne 11-tisíc korún. (rob)

Telefónne automaty fungujú vo verejnom

záujme, kabíny však slúžia na podnikanie
BRATISLAVA
Spoločnosti podnikajúce v oblasti von-
kajšej reklamy hľadajú stále nové spô-
soby, ako umiestniť v centre mesta čo
najviac reklamných plôch. 
Po tom, čo bývalý starosta Starého Mesta
Peter Čiernik pred rokom v rozpore so
zákonom umožnil spoločnosti Akzent
Media umiestniť na chodníkoch v centre
mesta 37 reklamných citylightov, objavil
sa v týchto dňoch ďalší prípad čudného
podnikania na verejnom priestranstve.
Spoločnosť Efektiv Media, s.r.o., v centre
mesta nechala odstrániť kabíny a stojany
verejných telefónnych automatov a nahra-
dila ich novými. Ich súčasťou sú aj
reklamné plochy - citylighty. V Bratislave
ich je zatiaľ 50 a podľa všetkého boli
umiestnené bez vedomia miestnej samo-
správy, stavebného úradu, a teda načierno.
Ako nám potvrdila hovorkyňa Miestneho
úradu Staré Mesto Alena Kopřivová, v
súvislosti s výmenou starých telefónnych
kabín za nové nikto úrad nekontaktoval.
Spoločnosť Efektiv Media sa obrátila na
úrad a cestný správny orgán len kvôli
budovaniu elektrických prípojok ku kabí-
nam, pretože majú byť osvetlené. „Na
stavebnom úrade ohlásila spoločnosť svoj
zámer, no dodnes nepredložila súhlas
vlastníka pozemku, vyjadrenie správcu
sietí ani projekt budovania prípojky, o čo
ju stavebný úrad požiadal,“ uvádza sa v
jej vyjadrení.
Podľa A. Kopřivovej úrad stavebníka
vyzve, aby požiadal o vydanie povolenia
na osobitné užívanie komunikácie 3. a 4.
triedy a priľahlých chodníkov tam, kde sú
osadené telefónne kabíny. Či ho však aj
dostane, dnes nie je ešte jasné.
Jasné nie je ani to, prečo vlastníkom tele-
fónnych kabín nie je Slovak Telekom, a.s.,
ktorý má podľa zákona a opatrení Teleko-
munikačného úradu povinnosť poskyto-
vať verejnú telefónnu službu a poskyto-
vať verejné telefónne automaty. Slovak
Telekom je totiž iba vlastníkom telefón-

nych automatov, nie kabín. Tie vlastní
spoločnosť Efektiv Media.
Ako tvrdí Adrián Arpai zo spoločnosti
Efektiv Media, pri výmene telefónnych
kabín nebol ich vlastník povinný ohlásiť
to stavebnému úradu, pretože podložie
nových kabín je rovnaké a výmena verej-
ných telefónnych automatov sú bežné
udržiavacie práce. Ako sme sa však sami
presvedčili, nie je to celkom pravda. V
Starom Meste boli najmenej dva druhy
kabín - uzatvárateľné so štyrmi stenami s
rozmermi 100 x 100 cm a otvorené kabí-
ny na jednej nohe.
Pred kabíny na Jesenského ulici bol pri-
betónovaný bezbariérový prístup a nová
kabína tak zaberá 100 x 130 cm plochy
chodníka, navyše reklamný citylight je
široký 135 cm a tak fakticky zaberá z
chodníka 135, a nie pôvodných 100 cm.
Na Vajanského nábreží jednonohé kabíny
nahradili novými, ktoré na rozdiel od tých
pôvodných zaberajú niekoľkonásobne
väčšiu plochu chodníka. Navyše obe
kabíny na nábreží sú osadené mimo
pôvodného podložia.
Spoločnosť Efektiv Media sa odvoláva
na právnu analýzu, podľa ktorej poskyto-
vateľ verejnej telefónnej siete je vo verej-
nom záujme oprávnený zriaďovať a pre-
vádzkovať verejné siete a stavať ich
vedenia na cudzej nehnuteľnosti. Je otáz-
ne, či toto právo, ktoré zákon prisúdil Slo-
vak Telekomu, a.s., sa vzťahuje aj na spo-
ločnosť Efektiv Media. Je otázne, či je vo
verejnom záujme, aby prevádzkovanie
verejných telefónnych automatov zneuží-
vala súkromná firma na podnikanie a
vytváranie zisku bez vedomia a súhlasu
majiteľa pozemku, na ktorom stojí kabína
telefónneho automatu.
Na komunikáciách 1. a 2. triedy, ktoré má
v správe mesto Bratislava, má spoločnosť
Efektiv Media podľa vyjadrenia A.
Arpaia „vyriešené lokality s reklamnou
plochou vo forme zvláštneho užívania
verejného priestranstva“. Podľa mestské-

ho nariadenia je daň za telefónnu búdku
10 Sk za štvorcový meter a deň (3650 Sk
ročne). Keďže v tomto prípade ide o
reklamné zariadenie, namieste by bola
sadzba za umiestnenie reklamných zaria-
dení na verejnom priestranstve vo výške
150 Sk za štvorcový meter a deň.
Ako to má „vyriešené“ na komunikáciách
3. a 4. triedy, ktoré v Starom Meste spra-
vuje mestská časť, A. Arpai vo svojej
odpovedi neuviedol. Podľa našich infor-
mácií to nemá vyriešené nijako. To zna-
mená, že mestská časť Staré Mesto nedo-
stáva od vlastníka telefónnej búdky ani
korunu. Od januára by sa to však malo
zmeniť, v novom nariadení mestskej časti
o miestnych daniach sa zavádza aj osobit-
ná sadzba „za umiestnenie telefónnej
búdky“.
Namieste je tiež otázka, ako sa úradníci
bratislavského magistrátu a staromestské-
ho miestneho úradu vyrovnajú s tým, že
nové telefónne kabíny sú zásluhou
reklamných panelov širšie ako tie pôvod-
né a v niektorých prípadoch tak o 35 cen-
timetrov zužujú chodníky.
Spoločnosť Efektiv Media podobne ako
pred rokom Akzent Media umiestnila
reklamné plochy na obecných pozem-
koch v centre mesta neštandardným spô-
sobom. Navyše ide vo väčšine prípadov o
územie mestskej pamiatkovej zóny, a tak
sa vynára otázka, či by sa k umiestňova-
niu telefónnych kabín nemali vyjadrovať
aj pamiatkari.
Aj tento prípad potvrdzuje, že podnikanie
firiem v oblasti vonkajšej reklamy nemá
hranice. Namieste preto môže byť aj otáz-
ka, či nie je najvyšší čas, aby samospráva
začala umiestňovanie vonkajšej reklamy
regulovať prísnejšie ako doteraz. Naprí-
klad podľa vzoru novej žilinskej samo-
správy, ktorá koncom októbra prijala
záväzné nariadenie o reklamných, infor-
mačných a propagačných zariadeniach na
území mesta. (rob, ado)

FOTO - Oto Limpus

BB FAKTORING SK, s.r.o.

� hotovostné
� bezúčelové
� bez ručiteľov
� 0910 915 190

VYPLATÍME ZA VÁS
VAŠE DLHY A EXEKÚCIE

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

VYPLATÍME ZA VÁS
VAŠE DLHY A EXEKÚCIE

PÔŽIČKYPÔŽIČKY do 24 hodín 

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 priestor na diskusiu o problémoch mesta

bratislavské fórum
zaregistrujte sa a diskutujte na www.BratislavskeNoviny.sk
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Zablatená cesta

môže byť životu

nebezpečná
LIST ČITATEĽA
Chcel by som upozorniť na vzrastajú-
cu nespokojnosť obyvateľov mestskej
časti Devín súvisiacou s Devínskym
kameňolomom.
Po Devínskej ceste jazdí veľké množstvo
áut, ktoré sú deň čo deň konfrontované s
totálne zašpinenou cestou od blata pri
kameňolome. Ide o úsek asi 300 metrov
dlhý. Je to rovina, ale tento úsek je veľmi
nebezpečný, lebo správca kameňolomu si
udržiavanie cesty predstavuje asi iba tak,
že pokropia zablatenú cestu hadicou.
Tento spôsob udržiavania cesty je ešte
horší, ako ho nepokropiť, lebo v zimných
mesiacoch sa tam môže veľmi ľahko
vytvoriť ľad.
Vrstva vody na ceste je nebezpečná aj
preto, že z kameňolomu každý deň vychá-
dzajú stovky nákladných áut, ktoré jazdia
na rozmery Devínskej cesty skutočne
neopatrne. Napríklad sa mi stalo, že nákla-
diak veľkou rýchlosťou prešiel cez bahni-
tú mláku na ceste a všetku vodu mi chrstol
na čelné sklo. V priebehu sekundy som
nevidel nič a než som sa stihol spamätať a
zotrel stieračmi blato, už som bol dvoma
kolesami mimo vozovky.

Radovan Kilarsky, Devín

Semafor

na Pražskej je

skrytý za stĺpom
LIST ČITATEĽA
Dovoľte mi upozorniť na závažný
nedostatok pri inštalovaní semaforu
na Pražskej ulici.
V smere do centra mesta (dole Pražskou)
je semafor umiestnený pod kopcom, za
miernou pravotočivou zákrutou. V prípa-
de, že autá týmto úsekom dodržujú pred-
písanú rýchlosť 60 km/h, nemal by byť v
prípade zmeny signálu na červenú pro-
blém so zabrzdením aj v prípade horšie-
ho stavu vozovky. Oveľa horším problé-
mom je viditeľnosť samotného semafo-
ru. Uvedený semafor môže byť pre zlú
inštaláciu príčinou závažných kolízií.
Dôvod - chyba pri montáži!
Neviem, či existujú nejaké normy na
inštaláciu semaforov, ale tento v smere do
mesta, predovšetkým jeho spodná trojica
farebných svetiel na pravej strane je nain-
štalovaná neviditeľne - priamo za pomer-
ne masívnym stĺpom verejného osvetlenia
a trolejového vedenia. Ak ako vodič malé-
ho osobného auta idem v smere do mesta,
semafor mi na hodnú chvíľu zmizne z
dohľadu. Táto chvíľa však môže byť pre
včasné zaregistrovanie zmeny signálu a
bezpečné dobrzdenie rozhodujúca.

Tomáš J., Devínska Nová Ves

Na Železnej

treba stanoviť

presné pravidlá
LIST ČITATEĽA
Často chodievam za relaxom na Želez-
nú studienku. Poznám okolité lesné zá-
kutia a teším sa vždy z ich novej podo-
by, akú im vyčarí príslušné ročné
obdobie. Sklamanie prichádza už nie-
koľko rokov na jeseň a v zime.
Rozbité chodníky, v daždivom a vo
vlhkom počasí ťažkými mechanizmami
neuveriteľne rozbahnené lesné cesty a
cestičky, ktoré sa stávajú nepriechodný-
mi. Ťažba holorubom bola už, našťastie,
v tejto oblasti zakázaná, stále však
postupný výrub ničí krásne, rokmi vytvá-
rané zákutia a scenérie, ktoré pomaly
miznú, či sú postupne presvetľované
výrubom stromov. Takto rozbité cesty nie
je možné použiť na bežkovanie, ani prí-
jemný pohyb zimnou karpatskou príro-
dou. Vážim si prácu mestských lesov, ich
boj proti vybudovaniu hotela namiesto
reštaurácie Snežienka, aj ich starostlivosť
o mestské lesy. No môj názor je, či by
nebolo rozumnejšie a vhodnejšie pre nás
ľudí, ktorí tu žijeme a využívame tento
kút prírody na rekreáciu, aby sme ho už
konečne nechali na pokoji?
Nech si tu rastú stromy, aj keď sú prestar-
nuté a z lesníckeho pohľadu nepoužiteľ-
né, nevieme ťažbu posunúť hlbšie, ďalej
tam, kde by ľuďom neprekážala? Akoby
nám nedochádzalo, čo tu vlastne máme,
čo nám to poskytuje tento kus zelene a
ako sa k tomuto lesu správame?
Prečo sa už táto oblasť nemôže stať prí-
snou rezerváciou, v ktorej by bol pokoj a
platili by tu pre každého rovnaké pravid-
lá? Dávam preto na zamyslenie otázku,
kedy sa v tejto oblasti rozhýbeme a stano-
víme si presné pravidlá, ktoré dokážeme
dodržiavať. Miroslav Styk, Bratislava

Vodiči ohrozujú

cestujúcich
LIST ČITATEĽA
V poslednom čase som si opakovane
všimol, že na zastávke električiek Va-
zovova v smere do Rače (ktorá nemá
nástupný ostrovček) vodiči áut ne-
zastavia, keď tam stojí električka
stojí.
A to aj vtedy, keď stojí na zastávke a
nastupujú do nej, alebo vystupujú ľudia!
Nechýbalo veľa a zopár krát autá skoro
zrazili vystupujúcich cestujúcich. Pova-
žujem takéto správanie za vrchol arogan-
cie vodičov a chcel by som apelovať na
políciu, aby takéto miesta kontrolovala a
vodičov prísne trestala. Podľa môjho
názoru je toto jedna zo situácií, keď by
polícia nemala váhať s odobratím vodič-
ského preukazu aj na niekoľko rokov.

Martin Bak, Rača

Vinárni Pod baštou zatiaľ chýba atmosféra
Na Baštovej ulici - jednej z najužších
ulíc v meste - nedávno ožila kedysi
obľúbená VINÁREŇ POD BAŠTOU.
Tento rok je to už druhá reštaurácia,
ktorá pribudla v tejto dnes trochu
zabudnutej staromestskej uličke.
Napriek tomu, že podľa názvu ide for-
málne o vináreň, tá Pod baštou už
nemá nič spoločné s vinárňami, na
ktoré boli Bratislavčania zvyknutí.
Kým plechový nápis na fasáde zostal
pôvodný, interiér celého priestoru prešiel
zásadnou rekonštrukciou. A treba otvore-
ne povedať, že nie práve najšťastnejšou.
Najrušivejšie nepochybne pôsobí sivý
leštený mramor, ktorým sú vydláždené
schody a podlaha na oboch poschodiach
reštaurácie. V podzemných priestoroch,
kde zostala zachovaná tehlová klenba,
pôsobí sivá mramorová dlažba ako päsť
na oko. V kombinácii s dreveným mobi-
liárom by určite príjemnejšie vyzerala
drevená či kameninová dlažba. 
Reštaurácia sa nachádza pod úrovňou uli-
ce, hore je barová a dole jedálenská časť,
rozdelená na fajčiarsku a nefajčiarsku.  
Chlad mramoru akoby určoval atmosféru
celej reštaurácie. Personál bol neosobný
a pôsobil trochu neistým dojmom.
Napriek tomu, že podľa jedálneho lístka
návštevníkom rád pomôže pri výbere
jedál, pri opakovanej návšteve sme sa
dozvedeli iba to, čo si najčastejšie objed-
návajú iní hostia. Teda žiadna pomoc pri
výbere špeciality. A to aj napriek tomu,
že niektoré jedlá sú celkom originálne. 
Z piatich ponúkaných predjedál sme
ochutnali tri - Hrianky s bryndzou posy-
pané oštiepkom, slaninkou a pažítkou

(85 Sk), Slimáky na toaste s kuriatkami,
paradajkami, parmezánom a bylinkovým
maslom (135 Sk) a Kuracie pečienky za-
balené v slaninke so slivkovou omáčkou
(105 Sk). Hrianky boli vďaka bryndzi
studené, kuraciu pečeň sme na počudo-
vanie dostali v zapečenom bosniaku bez
slaninky a bez slivkovej omáčky.
Z ponuky štyroch polievok sme si dali
všetky - Domácu zemiakovú s hríbikmi
(70 Sk), Tekvicovú krémovú podávanú s
tekvicovými jadierkami, tekvicovým ole-
jom, šalviou a prosciuttom (70 Sk), Ces-
nakovú krémovú v bosniaku podávanú s
opečenou šunkou a so šľahačkou (85 Sk)
a Hydinový vývar s mäsom, zeleninou a
domácimi rezancami (60 Sk). Ani jedna
nebola hneď konzumovateľná – všetky
boli tak horúce, že sme museli hodnú
chvíľu počkať, ak sme si nechceli obariť
naše maškrtné jazýčky. Navyše zemiako-
vá a cesnaková boli príliš zahustené. Na
naše prekvapenie bola cesnaková podá-
vaná (podobne ako kuracia pečeň) v
poriadne zapečenom bosniaku. V tejto
súvislosti možno stojí za zamyslenie, kde
je príčina podávania polievok v bosniaku.
Domnievame sa, že bosniak je pôvodne
tiež určený na konzumáciu, Pod baštou to
je však vylúčené. Je tak opečený, že si na
ňom môžete akurát vylámať zuby.
Ponuka hlavných jedál v reštaurácii na
Baštovej ulici je pestrá. Bezmäsité jedlá,
cestoviny, ryby, hydina, bravčové, hovä-
dzie, teľacie, divina, jahňacina - to všetko
sme našli v tunajšom jedálnom lístku.

Ochutnali sme Palacinku plnenú mozza-
rellou, špenátom a bazalkou s omáčkou z
drvených paradajok (170 Sk), Domáci
guláš s cibuľou a chrenom (150 Sk),
Arnyho sviečkovú na smotane, so
žemľovou knedľou (180 Sk), Teľacie
rezy zo sviečkovej zapekané so špená-
tom a parmezánom preliate omáčkou s
rozmarínom (330 Sk) a Jahňacie kotlety
s bylinkami a cukinou (465 Sk). Najviac
nám chutila sviečková na smotane a
guláš, zato teľacie rezy sa krčili pod hro-
madou špenátu a chýbala rozmarínová
omáčka. Tú nám po reklamácii síce pri-
niesli, ale bola to len horúca voda so
sušeným rozmarínom, určite nie omáčka,
tak sme neriskovali, že si pokazíme inak
celkom chutný kúsok teľaciny.
Tradičné dezerty v jedálnom lístku tejto
kedysi kultovej bratislavskej vinárne chý-
bajú, zastupuje ich len štrúdľa. Ochutnali
sme teda jablkovú (60 Sk) a Karamelový
krém (90 Sk). Pravdu povediac, jedli sme
aj lepšiu, cesto bolo rozmočené viac ako
by sa na dobrú štrúdľu patrilo.
Je nepochybné, že vinárne do centra Bra-
tislavy patria, vždy tu boli a vždy z nich
vyžarovala neopakovateľná atmosféra. A
práve to je to, čo novej Vinárni Pod Baštou
zatiaľ chýba. Napriek drobným chybám
kuchára, napriek trochu chladnej obsluhe a
nie celkom vydarenému interiéru má všet-
ky predpoklady, aby sa opäť stala vyhľa-
dávanou pivnicou na Baštovej ulici.
Naše hodnotenie: ���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Kto chce ušetriť, musí byť informovaný
Sú také dni, keď sa nič nedarí. Človek
by najradšej nevyliezol z postele. No
psov treba vyvenčiť, nakŕmiť a tak
voľky - nevoľky sa začína denný kolo-
toč. Pretože je mrcha deň - hneď na
začiatku sa rozsypú psie granuly, rozbi-
je sa hrnček a čerstvo vypraná bielizeň
sa vyváľa v psích chlpoch na zemi.
A aby toho nebolo málo, treba napísať aj
tento článok. Preto môžem iba dúfať, že
svoju náladu neprenesiem na našich čitate-
ľov. Idú Vianoce, a teda aj čas najväčšieho
nákupného šialenstva v roku. Vo svojich
predchádzajúcich dvoch článkoch som
písala o pôžičkách. Vaše telefonáty ma
presvedčili, že som sa trafila do čierneho.
Preto dnes načriem do iného súdka.
Viete, že prostredníctvom internetu môže-
te ušetriť veľké peniaze? Stačí si iba
PRED zamýšľanou kúpou urobiť malý
prehľad cien v rôznych obchodoch. Neve-
ríte? Môj syn si na Vianoce vyhliadol
koženú sedaciu súpravu. Veľmi sa mu
páčila jedna zo 85 000 Sk. Podľa mňa bola
cena nehorázne vysoká, a preto som zača-
la sondovať v iných obchodoch – až som
narazila na adresu výrobcu. Zhodou okol-

ností je výrobca v Maďarsku, konkrétne v
Györi a ten ako cenu konkrétnej sedačky
uvádzal v prepočte 43 000 Sk. Hádajte ako
to dopadlo!? Sedačku už syn má, za dopra-
vu sme zaplatili okolo 3000 Sk, čistá úspo-
ra skoro 40 000 Sk. Vyplatila sa námaha
zisťovania ceny pred kúpou? Myslím si, že
áno. 
Priznám sa, takýto cenový rozdiel mi
nedal spávať. A tak som začala pátrať, ako
je to možné. Nuž, myslím, že naštvem slo-
tovcov: Maďari majú lepšiu logistiku. Náš
predajca sídli v načinčanom obchode zo
skla a tuším hliníka. Proste v exkluzívnom
(a drahom) paláci. Budova výrobcu v
Maďarsku je zvonku biedna socialistická
„škatuľa“ v mierne ošarpanom stave. Zato
vo vnútri sú perfektné výstavné priestory a
nesmierne zdvorilý personál.
Nuž, ak si náš predajca predstavuje návrat-
nosť svojich investícií tak, že svojich
kupujúcich zderie z kože, nech sa páči. No
bezo mňa. Poviete si, že načo toľko rečí,
ak vy sedačku nekupujete? Obávam sa, že

tento príklad platí na veľmi veľa tovarov.
Alebo, ako mi kto vysvetlí, prečo v honos-
nom obchode pýtajú za 125 g kanadských
čučoriedok z Uruguaja hrdých 168 Sk a
presne ten istý výrobok na trhovisku dosta-
nete za 58 Sk?
Jednoducho prestávam rozumieť ceno-
tvorbe. Aj za „totáča“ sa ojedinele vyskyt-
li snahy zo strany obchodu určovať ceny
podľa čísla topánok - ale kontrola to mohla
pomerne rýchlo zatrhnúť. Teraz sa to oči-
vidne nedarí. Žiaľ, nemožno ani predpo-
kladať, že vyššia cena znamená vyššiu
kvalitu. Tie čučoriedky boli úplne rovna-
ké! Mimochodom, tie sedačky tiež.
Takže vážený čitateľ, ak si sa prebojoval až
k týmto riadkom - potom je iba jedno po-
učenie: Ak chceš alebo potrebuješ ušetriť,
venuj trochu času informovaniu sa pred
kúpou. Veď aj mizerný cesnak stojí niekde
140 Sk a na trhoviskách (a oveľa krajší)
iba 100 Sk. Ak patríš medzi tých šťastliv-
cov, ktorí nepotrebujú pár stovák či tisíco-
viek ušetriť - potom tieto rady nečítaj. Ho-
ci naozaj si myslím, že takto ušetrené pe-
niaze by veľmi poslúžili napríklad charite!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

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

Najlepšia výbava – aj na zimu!

Limitovaná edícia! (do vyčerpania zásob)

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

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

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

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

ZADARMO!

KOLESÁ SO ZIMNÝMI 

PNEUMATIKAMI

ilustračné foto



6BRATISLAVSKÉ NOVINY 43/2007

Príprava parku

na Mudroňovej

ulici pokročila
STARÉ MESTO
Zámer zriadiť na súbehu Mudroňovej
a Streleckej ulice naproti budove
Národnej rady SR nový mestský park
pokročil: staromestský stavebný úrad
v uplynulých dňoch vydal rozhodnutie
o umiestnení stavby.
S myšlienkou zriadiť v tejto lokalite park
prišiel bratislavský magistrát. Táto plo-
cha sa nachádza v blízkosti Hradu a
Národnej rady SR, kde je veľký pohyb
turistov, ako i zahraničných delegácií, a
preto by mala byť reprezentatívne parko-
vo upravená. Ráta sa s vytvorením 15
parkovacích státí, z toho sedem by malo
byť na západnej strane a osem na sever-
nej strane pozemku. Sú tu navrhnuté dva
chodníky so šírkou 2-2,5 metra, ktoré
budú prepájať Streleckú a Mudroňovu
ulicu. Ďalší chodník je navrhnutý medzi
spomenutými ôsmimi parkovacími stá-
tiami a ostatnou plochou parku.
Návrh nepočíta s vybudovaním podzem-
ných parkovacích garáží, o ktorých sa v
minulosti uvažovalo, a s ktorými počíta
aj územný plán tejto zóny. Proti zámeru
vybudovať podzemné garáže protestova-
li občania, ktorí svojho času začali orga-
nizovať aj petíciu. S garážami nepočíta
ani mesto - ak by sa na tomto mieste
vybudovali podzemné garáže, už by tu
nemohol byť plnohodnotný park v pra-
vom zmysle tohto slova. Na streche gará-
ží by totiž mohla byť nanajvýš doplnko-
vá zeleň (tráva, kríky), nie však vzrastlé
stromy. Národná rada SR, ktorá pôvodne
chcela, aby na pozemku vzhľadom na
kritický nedostatok parkovacích miest
boli vybudované dvojpodlažné podzem-
né parkovacie garáže, trvá na tom, aby sa
aspoň zvýšil navrhovaný počet parkova-
cích miest na povrchu. (juh) 

Ružinovský

cintorín leží

vo Vrakuni
VRAKUŇA
V súvislosti s potrebným rozšírením
ružinovského cintorína a nevyhnut-
nou opravou komunikácií pred ním
sme zistili zaujímavú vec - Ružinovský
cintorín je vo Vrakuni.
Zaujímalo nás, prečo je teda Ružinovský
a nie Vrakunský a či sa prípadne nepre-
menuje. Riaditeľ mestského pohrebníctva
Miloslav Hrádek vníma pomenovanie
cintorína ako tradíciu: „Založili ho v roku
1972 a z ľudí, ktorí boli pri jeho zrode,
viem len o jednom, ten však žije niekde v
Česku,“ hovorí M. Hrádek. Podľa neho
sa za takmer štyri desaťročia existencie
tento názov pre pohrebisko udomácnil a
nie je ani vôľa ho premenovať.
Viac informácií sme získali na Miestnom
úrade vo Vrakuni. Mestská časť vraj
nemá prečo chcieť, aby sa cintorín slúžia-
ci celému mesto volal vrakunský. Mest-
ská časť nemá záujem o premenovanie i
preto, že Vrakuňa jeden cintorín má - je
na Kaméliovej. A ten tam bol aj v čase,
keď zakladali dnešný Ružinovský cinto-
rín. Zrejme v snahe vyhnúť sa duplicite
použili dnešné pomenovanie, čomu
nahrával aj zvyk nazývať všetko na
východ od Miletičovej ulice Ružinovom.
Ten inak má ešte dva cintoríny - obecný
prievozský a mestský Martinský.
Nie je to však jediná anomália v názvoch
niektorých bratislavských lokalít -
napríklad hypermarket Tesco Lamač je v
Karlovej Vsi. (gub)

Aktivisti tvrdia,

že vedenie mesta

porušilo zákon
BRATISLAVA
Pozemková vojna sa z veľkej politiky
prenáša aj do komunálnej - po spore
okolo vinohradu, ktorý kúpil premiér
Robert Fico, prichádzajú obvinenia
ochrancov prírody z porušovania
zákona na adresu magistrátu.
Na údajné protizákonné postupy magi-
strátu upozornili v otvorenom liste akti-
visti občianskeho združenia Bratislava
otvorene. Ako píšu, ochranári už v roku
2004 žiadali magistrát, aby nemenil tra-
dičné vinice v tzv. Podhorskom páse na
úbočí Malých Karpát na stavebné
pozemky.
Mesto vraj porušilo nielen zákon o vinár-
stve a vinohradníctve, ale aj stavebný
zákon a nariadenie vlády. Tvrdia, že
nový územný plán mesta je v rozpore s
nadradenou dokumentáciou - územným
plánom Bratislavského samosprávneho
kraja, v ktorom sa píše, že treba vylúčiť
urbanistické zásahy do viníc na južnom
svahu Malých Karpát.
Ochrancovia upozornili, že mestskí po-
slanci v novom územnom pláne schválili
v lokalite Koziarka, Veľký Varan a amfi-
teáter vinice. „Pracovníci magistrátu
však do čistopisu územného plánu uvied-
li málopodlažnú zástavbu, čím jednoz-
načne porušili stavebný zákon,“ uvádza
sa v liste.
Bratislavský magistrát sa proti tvrdeniam
občianskeho združenia ohradil. „Hlavné
mesto SR Bratislava a magistrát vyhlasu-
je, že pri zmenách a doplnkoch územné-
ho plánu v roku 2005 a pri prijímaní
Územného plánu hlavného mesta SR
Bratislavy v roku 2007 neporušil žiadny
zákon, čo potvrdil krajský stavebný
úrad,“ konštatovala hovorkyňa magistrá-
tu Bratislavy Eva Chudinová. Citovala z
vyjadrenia krajského stavebného úradu,
podľa ktorého „postup obstarania a pre-
rokovania je v súlade s príslušnými práv-
nymi predpismi.“
Ako dodala, konštatovať porušenie záko-
na môžu len inštitúcie, ktorým to vyplý-
va zo zákona a nie občianske združenia.
Hlavné mesto podľa nej doteraz vždy
trpezlivo vysvetľovalo prostredníctvom
médií verejnosti, že vyhlásenia, ktoré
priebežne poskytujú občianske združenia
a ktoré sú spravidla podpísané tými istý-
mi osobami, sa nezakladajú na pravde.
„Hlavné mesto nepopiera nikomu právo
na vyslovovaniu názorov, ktoré majú
často pozitívny vplyv na rozhodovanie
samosprávy a jej orgánov či organizácií,
ale nemôže pripustiť obvinenia z porušo-
vania zákonov, ak nie sú preukázané,“
konštatovala. Mesto sa vyhlásením
občianskeho združenia cíti poškodené a
zvažuje, či proti nemu nepodnikne práv-
ne kroky, pretože šíri o magistráte
„nepravdivé informácie, ktoré môžu zne-
vážiť konanie hlavného mesta v očiach
verejnosti“. (juh)

Chodníky Námestia slobody sú voľnejšie, 

osadenie stĺpikov je potrebné dotiahnuť
STARÉ MESTO
Parkovanie v spodnej časti Námestia
slobody sa zlepšilo aj vďaka osadeniu
stĺpikov a zábran proti parkovaniu na
chodníkoch. Uľavilo sa tým aj chod-
com. Niektorí vodiči však zneužívajú
drobné nedostatky, ktoré treba dotiah-
nuť.
Medzi nedostatky v zamedzení parkova-
nia na chodníkoch patrí napríklad aj
absencia niekoľkých stĺpikov v časti
námestia, kde boli nedávno vybudované
nové šikmé parkovacie miesta. Ide o
jednu nechránenú časť so zelenou plo-
chou, ktorá je okamžite okupovaná
vodičmi áut napriek tomu, že miesto nie
je vyasfaltované a zjavne nejde o parko-
vací box.
Ďalším negatívom je parkovanie na tej
časti chodníka, ktorý sa začína na rohu
fakulty architektúry v smere od Kollárov-
ho námestia a smeruje na samotnú plochu
Námestia slobody. Iní vodiči parkujú
veselo na zatiaľ nechránených častiach
chodníka aj tesne pred križovatkami. Sta-
vebná fakulta STU nedávno síce osadila
24 zábran proti parkovaniu na chodníku,
no priamo pred Strojníckou fakultou STU
zostal chodník bez nich.
Dekan Strojníckej fakulty STU docent
Ľubomír Šooš nám povedal, že robili
zábrany len priamo pred vstupom do
fakulty. Sú podľa neho nižšie ako tie
nové, ale rovnako červeno biele. Ide
podľa neho o pozemok fakulty a predsta-
vuje vyhradený bezpečnostný a repre-
zentačný priestor.
Nové červeno biele zábrany robila podľa
neho Stavebná fakulta STU. Ľ. Šooš
konštatoval, že chodníky pred fakultou
nie sú majetkom školy a aj preto tam
stĺpiky neosadili. „Vrátilo sa nám to ako
bumerang, pretože autá stoja práve pred
našou fakultou na tom chodníku,“ uvie-
dol. Podľa vlastných slov si nedovolil
osadenie takých zábran bez súhlasu
magistrátu. Fakulta by zábrany privítala,
pretože by sa pred ňou opticky zväčšil
priestor a aj chodcom by sa zlepšila
situácia. 

Vedúci oddelenia cestného hospodárstva
Marián Blaho zatiaľ nevedel o tom, že
by malo mesto chýbajúce stĺpiky
doplniť. Ešte v lete osadil magistrát na
druhej strane cesty asi 150 stĺpikov, pri-
čom na spodnej strane námestia vzniklo
25 nových parkovacích miest. Predtým
tu vodiči drzo parkovali na mestskej
zeleni, alebo priamo bránili pohybu
chodcov na chodníku.

Zostáva veriť, že opísané nedostatky na
Námestí slobody kompetentní dotiahnu
do konca a chýbajúce stĺpiky doplnia.
Zarážajúce stále ostáva, že opäť na jed-
nom malom mestskom priestore sa osá-
dza viac druhov zábran a stĺpikov, navy-
še s rôznymi farebnými kombináciami.
Estetika a vzhľad mesta sa tým nezlep-
šuje. (rob) 

FOTO - Oto Limpus

STARÉ MESTO
Doprava v centre, dynamická či static-
ká, je javom, ktorý ruší rovnako oby-
vateľov domov v centre, ako turistov
či návštevníkov letných kaviarní.
Neexistuje v nej systém, povolenia na
vjazd majú často autá, ktoré evidentne
nemajú s Bratislavou a niekedy ani so
Slovenskom nič spoločné, iní vodiči zasa
povolenie na vjazd vnímajú ako legiti-
máciu na motorizované korzovanie
pešou zónou alebo garážovanie v nej. 
Do tohto chaosu krásne zapadá privile-
gované parkovanie vyvolených v zóne s
obmedzeným státím. Najväčší osoh z
neho má Bratislavská parkovacia služba,
s.r.o, (BPS), ktorá predá kartu za desaťti-
síc korún a rok sa nestará. Podľa údajov
staromestskej samosprávy je takýchto
miest 83, stačí si to teda vynásobiť.
Pôvodne bolo miest len 70, išlo o parko-
vacie miesta, ktoré BPS nevedela využiť,
no časom sa záujem zvýšil a narástol na
dnešných 83 miest. O obsadení jednotli-
vých miest síce rozhoduje dopravná
komisia staromestskej samosprávy, teda
miestni poslanci, profit však z neho má
súkromná BPS.
Obyvatelia Starého Mesta tvrdia, že
niektorí jednotlivci majú aj dve-tri parko-
vacie karty, že sa karty udeľujú len vyvo-
leným. Podľa regulí by však zľavnenú

vyhradzovaciu kartu mal dostať iba Sta-
romešťan, ktorý musí okrem potvrdenia
bydliska overeným vyhlásením doložiť,
že nemá garáž, ani kde parkovať a auto
nepoužíva na podnikanie. A ešte je tam
najporušovanejšia podmienka - nesmie si
vyhradené miesto blokovať stĺpikom.
Podľa názoru starostu Andreja Petreka
(SDKÚ-DS) toto zvýhodňovanie skupi-
ny občanov pred inými obyvateľmi nemá
opodstatnenie, a celá parkovacia politika
mestskej časti potrebuje radikálne
zmeny. Nepredĺžili napríklad zmluvy na
tieto miesta za koniec tohto kalendárne-
ho roku, je tu protest prokurátora, ktorý
namieta proti vyberaniu dane mestskou
časťou za krátkodobé zabratie plochy,
problémy sú so stĺpikmi, ktoré si napriek
rozhodnutiu samosprávy namontovali aj
nájomcovia oných 80 výhradných parko-
vísk.
Podľa starostu sa poslanci Starého Mesta
zatiaľ nedohodli na tézach parkovacej
politiky, a tak vidí prvé konkrétne roz-
hodnutia až po Novom roku. Problémom
zostane aj BPS, lebo jej nájomná zmluva
je dlhodobá a samospráva ju potrebuje v
súčasnej legislatívnej situácii aj ako páku
na stanovanie ceny za parkovanie.
Podľa poslednej informácie z Bratislav-
skej parkovacej služby boli tri z uvede-
ných 83 parkovacích miest voľné.

Hovorkyňa staromestského miestneho
úradu Alena Kopřivová uvádza, že podľa
odhadov by mohlo mať záujem o takúto
kartu okolo 200 Staromešťanov. Z jej
ďalšej odpovede vyplýva, že kartu by
nemal mať nik, kto nemá trvalý pobyt v
Starom Meste, a že ani zo Staromešťa-
nov by nemal mať nik viac ako jedno
miesto.
Samospráva chcela celý systém zmeniť k
prvému januáru 2008, ale nie je to jedno-
duché. Padlo dokonca niekoľko návrhov,
aby sa desaťtisícové rezervačné boxy
zrušili. Predsedníčka dopravnej komisie
miestneho zastupiteľstva Jana Španková
(SDKÚ-DS) hovorí: „Snažíme sa
vymyslieť niečo nové, pripravuje sa nová
parkovacia politika. Ide nám o to, aby v
tom bol poriadok, aby boli zvýhodnení
občania Starého Mesta. Musíme chrániť
Staromešťanov a ich práva.“
Pravdou však je, že od Nového roku sa
nič nezmení. Ani sen o tom, že vyhrade-
né miesta sa zmenia na rýchloobrátkové
parkovacie boxy. Miestne zastupiteľstvo
musí najprv vyriešiť a reagovať na pro-
test prokurátora súvisiaci s touto záleži-
tosťou. Bude treba tiež vyjasniť pod-
mienky státia v zóne s dopravným obme-
dzením a napokon doriešiť niektoré otáz-
ky s Bratislavskou parkovacou spoloč-
nosťou. Gustav Bartovic

Parkovanie ako súčasť chaosu v doprave

�divadelné� turistické�poľovnícke

�námorné�astronomické

DARČEK VHODNÝ PRE KAŽDÉHO

Prístavná 10, Bratislava, 1000 - 1800

Tel.: 5827 1718 0905 615 450

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

verejného

poriadku
SILVESTER
Hlavným cieľom silvestrovských osláv
v centre Bratislavy je ponúknuť
ľuďom výbornú zábavu prežitú v bez-
pečnom prostredí. Preto organizátori
pripravili pre všetkých účastníkov jed-
noznačné bezpečnostné pokyny, ktoré
vychádzajú z organizácie podobných
podujatí vo svete.

KONTROLOVANÉ VSTUPY
Do jednotlivých zón zábavy bude možné
vstúpiť iba cez určené vstupy z Michal-
skej ulice, Ventúrskej ulice, Mostovej
ulice, Gorkého ulice, Jesenského ulice,
Laurinskej ulice a z Františkánskej ulice
od budovy Hlavnej pošty. Na vstupoch
do centra osláv budú usporiadatelia v
čase od 19.00 h vykonávať preventívne
kontroly. Návštevníci osláv by nemali
mať so sebou sklenené fľaše, kovové a
drevené tyče a pyrotechnické prvky.
Pevné uzávery budú na Kostolnej ulici a
Uršulínskej ulici. Blokované vstupy pre
obsluhu a technické zázemie programu
budú navyše na Klobučníckej a Nedbalo-
vej ulici, Radničnej ulici a na Primaciál-
nom námestí.

USPORIADATEĽSKÁ SLUŽBA
Nad organizáciou a bezpečnosťou podu-
jatia bude dohliadať niekoľko sto uspo-
riadateľov, vrátane policajtov. Sídlom
organizačného štábu bude Primaciálny
palác na Primaciálnom námestí, kde
bude umiestnená aj ošetrovňa Červeného
kríža a stredisko pre stratené deti. V
pohotovosti budú tiež sanitné vozidlá
rýchlej zdravotnej pomoci, ktoré budú
pristavené na Hviezdoslavovom námestí
a na Primaciálnom námestí. O požiarnu
bezpečnosť sa bude starať Dobrovoľný
hasičský zbor Bratislava - Staré Mesto. 

OBČERSTVENIE A UPRATOVANIE
Dve hlavné občerstvovacie zóny budú na
Hviezdoslavovom námestí a v časti
Hlavného námestia. Organizátori zabez-
pečili 30 ks ekologických WC, ktoré
návštevníci nájdu na Františkánskom
námestí a na Hviezdoslavovom námestí.
Okrem toho budú v prevádzke verejné
hygienické zariadenia na Palackého ulici. 

DOPRAVA
Organizátori odporúčajú návštevníkom
osláv, aby pri ceste do centra mesta
použili posilnené spoje MHD. 
Počas silvestrovského programu budú
platiť niektoré dopravné obmedzenia:
� Osobným vozidlám nebude vstup do
jednotlivých zón zábavy umožnený od
9.00 h ráno 31. decembra do 3.00 h. 1.
januára. Vozidlá, ktoré tu v tomto čase
budú parkovať, budú odtiahnuté. 
� Pešia zóna bude uzatvorená pre vjazd
zásobovacích vozidiel od 15.00 h 31.
decembra až do ranných hodín.
�Uzatvorená bude aj Klobučnícka ulica
medzi Primaciálnym námestím a Nedba-
lovou ulicou medzi 15.00 h a 4.00 h. 
�Od večera 31. decembra 2007 do 3.00
h bude úplne uzatvorená aj Mostová
ulica, vrátane električkovej dopravy.
�Od 23.00 h bude tiež vylúčená električ-
ková doprava z Rázusovho a z Vajanské-
ho nábrežia. Premávka bude obnovená 1.
januára ráno. Do 01.30 bude pre autá
uzatvorená nábrežná komunikácia od
Nového mosta po Šafárikovo námestie
kvôli konaniu polnočného ohňostroja.
Prístup do garáží Hotela Carlton bude
zabezpečený cez Kúpeľnú a Palackého
ulicu. (sil)

Bratislava bude

aj tento rok

Partyslava
SILVESTER
Bratislava sa v posledných rokoch bez
väčších problémov zaradila medzi
veľké európske a svetové mestá, v kto-
rých existuje spoločenská tradícia veľ-
kolepých osláv príchodu nového roku
v uliciach mesta. 
Oslavy začínali takmer z ničoho, veď
ešte do roku 1998 tu nebolo na čo nad-
viazať. Odvtedy však organizátori doká-
zali do ulíc historického centra prilákať
desaťtisíce Bratislavčanov a návštevní-
kov hlavného mesta atraktívnym pro-
gramom, v ktorom vždy účinkujú špič-
koví reprezentanti slovenskej popovej
kultúry. 
Organizátori z kancelárie primátora a
občianskeho združenia Hlava 98 sľubujú,
že tohtoročné oslavy v ničom nezaostanú
za predchádzajúcimi úspešnými ročníkmi. 
Centrom osláv bude opäť Hlavné námes-
tie s viachodinovým koncertom. Ten sa
začne o 18.00 h a potrvá približne do jed-
nej hodiny po polnoci. Už od skorého
popoludnia sa prostredníctvom veľko-
plošnej obrazovky budú môcť návštevní-
ci osláv na Hlavnom námestí stať účast-
níkmi polnočných okamihov v iných
svetových metropolách a v rôznych časo-
vých pásmach.
Hviezdoslavovo námestie je svojou roz-
lohou aj polohou predurčené na veľkú
diskotéku, ktorá bude tancuchtivých
návštevníkov lákať od 22.00 h do takmer
druhej hodiny po polnoci. Už od 16.00 h
tu však budú koncertovať veľmi zaují-
mavé hudobné formácie reprezentujúce
rôzne štýly ľudovej, world a ethno hudby
z rôznych končín sveta.
Vyvrcholením silvestrovských osláv
bude polnočný ohňostroj nad hladinou
Dunaja s pôsobivým odpočítavaním
posledných sekúnd starého roka. Deji-
skom tejto emotívnej šou bude úsek
Rázusovho nábrežia od budovy Sloven-
ského národného múzea po Nový most.
Dramaturgia a produkcia programu je
financovaná vďaka finančnej podpore
reklamných a mediálnych partnerov. Hlav-
né mesto SR Bratislava finančne zabezpe-
čuje organizáciu verejného poriadku, vrá-
tane posilnenej MHD, upratovania, zdra-
votnej a bezpečnostnej služby. (sil)

Bratislavský

Silvester láka

aj cudzincov
SILVESTER
Projekt bratislavských Silvestrov vzni-
kol začiatkom februára 1999, keď sa
stretli zástupcovia občianskeho združe-
nia Hlava 98 so vtedajšími predstaviteľ-
mi samosprávy Starého Mesta, aby sa
spoločne dohodli na zorganizovaní veľ-
kých celomestských osláv príchodu
nového roku 2000.
Zatiaľ čo v roku 1999 viedla Bratislavča-
nov túžba aspoň sa vyrovnať iným slo-
venským mestám, dnes je Silvester v Bra-
tislave pojmom nielen na Slovensku, ale v
celom regióne. V posledných rokoch ho
popri desaťtisícoch Bratislavčanov na-
vštevuje okolo 15-tisíc zahraničných
návštevníkov.
„Silvester je dnes jedným z najdôležitej-
ších marketingových podujatí mesta,“
potvrdzuje Milan Vajda, šéf marketingu na
magistráte. „Pred niekoľkými rokmi jedna
česká televízna stanica vyhlásila bratislav-
ský Silvester za najvydarenejší v našom
regióne.“ (sil)

Silvestrovský program sa bude tentoraz

odohrávať na troch miestach v centre
SILVESTER
Tohtoročné oslavy Silvestra a príchodu
Nového roku ponúknu opäť bohatý
kultúrny program na Hlavnom a na
Hviezdoslavovom námestí, ktorý vy-
vrcholí polnočným ohňostrojom nad
Dunajom.

HLAVNÉ NÁMESTIE
Na Hlavnom námestí bude už tradične
hlavné koncertné pódium, na ktorom sa
budú počas silvestrovskej noci striedať
hviezdy slovenskej a českej populárnej a
rockovej hudby. Moderátormi bude netra-
dične dvojica hudobníkov - „rockerov“ a
lídrov svojich materských skupín: Yxo z
Hexu a Lasky z Pary.
18.00 Komajota: Nováčikovia sloven-
skej popovej scény. Objav roka 2007.
Často nazývaní „slovenský Coldplay“,
najmä vďaka ich netradičnému nástrojo-
vému obsadeniu: spevák - líder hrajúci na
klávesoch, basová gitara, bicie. 
19.00 Ska2Tonics: Fanúšikom reggae a
ska hudby dobre známa partia. Na koncer-
toch kapela šliape v svižnom tempe ska-
swingu - skrátka nedá sa netancovať.
Nájdu sa aj takí, čo tvrdia, že lepšia ako
Polemic…
20.00 Peha: Okrem naozaj stoviek odo-
hratých koncertov má Katka Knechtová
so skupinou na konte čerstvo skompono-
vanú pieseň pre veľkofilm Juraja Jakubis-
ka Bathory. Všetci dúfame, že túto novú
prekrásnu pieseň budeme počuť aj live -
na Silvestra v Bratislave.
21.00 Pavol Hammel & Prúdy: V plnom
nástrojovom obsadení a v takmer pôvod-
nej zostave s Fedorom Frešom a Ferom
Griglákom. 
22.00 Hex: Ani jeden Silvester v Bratisla-
ve si nevieme predstaviť bez najbratislav-
skejšej skupiny Hex.
23.00 Vidiek: Skupina Vidiek je skutoč-
nou stálicou na nebi bratislavského Sil-
vestra. Vidieku pripadla už po tretíkrát
neľahká, ale krásna úloha ukončiť tesne
pred polnocou svojím koncertom starý
rok.
00.15 David Koller & Band: Koncert
lídra jednej z najúspešnejších skupín
česko-slovenskej populárnej hudby - sku-
piny Lucie.

HVIEZDOSLAVOVO NÁMESTIE
Hviezdoslavovo námestie sa na Silvestra
premení na party-zónu pre všetky generá-
cie, od najmenších detí až po seniorov.
Oficiálny program sa začína už o 16.00 h
detským programom, pokračuje koncert-
nými vystúpeniami ľudovej, world a
ethno hudby z rôznych kútov sveta a pri-
bližne o 22.00 h vyvrcholí diskotékou pod
šírym nebom.
16.00 Mária Podhradská a Richard
Čanaky deťom: Miláčikovia detičiek
odohrajú na Silvestra svoj jubilejný stý
koncert uplynulého roku. 
18.00 Mariachi Sin Fronteras: Mariachi
„bez hraníc“ je skupina hrajúca tradičné
mexické piesne.
19.30 Barabura: Repertoár skupiny tvo-
ria cigánske melódie, maďarské a slo-
venské ľudové piesne, skladby z klasickej
hudby a džezu všetko našliapané spontán-
nym muzicírovaním a improvizáciami.

21.00 Cigánski Diabli: Súbor Cigánski
diabli tvoria spolu so sólistom - husľovým
virtuózom Štefanom Banyákom všetci
hudobníci známi z účinkovania v súbore
Diabolské husle. 

OHŇOSTROJ NA DUNAJI
Vyvrcholením večera bude veľkolepá
hudobno-pyrotechnická show na Dunaji.
Odpočítavanie posledných minút roka
2007 sa začína o 23.45 ohňovou show,
ktorú predvedie združenie mladých, talen-
tovaných performerov Eiwhana. Hudobný
sprievod polnočnej ouvertúry a ohňostro-
ja obstará naživo Richard Rikkon.
Ohňostroj bude odpaľovaný z petržalské-
ho brehu v línii okolo 200 metrov. Najlep-
šie miesto na jeho pozorovanie bude z
priestoru Rázusovho nábrežia - medzi
osobným prístavom a Novým mostom a
zo Štúrovho námestia, ktoré bude tvoriť
os celého polnočného happeningu. (sil)
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Prioritami sú

nové autobusy

a dosť vodičov
BRATISLAVA
Rok 2008 by mal byť z hľadiska
dopravného podniku najmä v zname-
ní obnovy vozového parku, ktorý by
mal priniesť prvé úspory v prevádzke
podniku po dlhom čase. Úspory by
mali pomôcť pri ďalšom skvalitňovaní
MHD.
Podľa predsedu predstavenstva DPB,
a.s., Branislava Zahradníka je problém
vozového parku začarovaným kruhom,
keď sa jazdí na starých vozidlách. Ná-
klady na ich udržanie a prevádzku zaťa-
žujú podnik neúmerne finančne aj per-
sonálne. Podľa neho jednou z téz kon-
cepcie dopravného podniku je práve
prelomenie začarovaného kruhu náku-
pom a prevádzkou nových vozidiel.
Úspory z toho plynúce bude možné in-
vestovať späť do samotnej nosnej mest-
skej dopravy.
Druhým významným momentom na
budúci rok je rozhodnutie o nezvyšovaní
cien cestovných lístkov. Podnik však
podľa neho musí nájsť vnútorné rezervy
aj vzhľadom na nárast cien pohonných
látok, elektriny atď., aby odolal tlaku,
ktorý spôsobuje inflácia a aby sa nepre-
nášala do zvyšovania cestovného. Zvýše-
nie by mohlo spôsobiť odlákanie ľudí od
využívania MHD, čo si ani v rámci mesta
nikto neželá.
Podľa B. Zahradníka chce dopravný pod-
nik v budúcnosti zlepšovať služby
napríklad pri dodržiavaní intervalov spo-
jov (okrem nezavinených dôvodov,
medzi ktoré napríklad patria dopravné
zápchy). To podľa neho bezprostredne
súvisí s technickým stavom vozidiel a
počtom vodičov v službách DPB, a.s.
Príchodom nových vozidiel by sa mala
zlepšovať aj situácia, pokiaľ ide o výpad-
ky autobusov kvôli poruchám.
„Veľkú pozornosť budeme venovať aj
stabilizácii vodičov v MHD,“ dodal Bra-
nislav Zahradník.. (rob)

V nových

autobusoch už

vyčíňali vandali
BRATISLAVA
Všetkých osemnásť nízkopodlažných
krátkych autobusov značky SOR BN
9,5 je už v Bratislave. Dopravný pod-
nik ich postupne zaraďuje na linky do
okrajových častí mesta. Niektoré z nich
už stačili poškodiť primitívni vandali. 
Podľa predsedu predstavenstva doprav-
ného podniku Branislava Zahradníka sú
už všetky vozidlá v hlavnom meste, čím
dodávateľ dodržal časový termín, ktorým
bol 30. november 2007. V tomto týždni
by mali byť už všetky nové autobusy, tzv.
midibusy, v teréne. B. Zahradník konšta-
toval, že zatiaľ sa nevyskytli s ich pre-
vádzkou žiadne problémy a potvrdzuje sa
ich spoľahlivosť. Naopak, smutným zis-
tením bolo vyčíňanie vandalov, ktorí sa v
nových autobusoch realizovali sprejer-
stvom alebo prerezávaním čalúnenia
sedadiel.
Podľa neho sa takéto incidenty nestanú,
pokiaľ vozidlo nie je prázdne. Privítal
by, keby boli cestujúci vnímavejší k
takýmto prejavom. Pomohlo by aj, keby
v prípade, že sa ľudia boja zakročiť,
oznámili tento čin vodičovi aj po tom,
ako sa stal. „Aspoň povedať, kde vanda-
li vystúpili. On má rádiostanicu a môže
rýchlo privolať políciu,“ dodal B.
Zahradník. 
DPB nasadzuje midibusy na dvadsať
liniek, a to najmä do okrajových častí.
Slúžiť budú aj pre nočnú dopravu a linky
mimo špičky, kde prepravná kapacita
postačuje na tento typ vozidla. Majú sa
objaviť aj na linke číslo 30, ktorá jazdí na
Mokrohájsku ulicu, kde sú školy a zaria-
denia pre telesne postihnuté deti.
Na kúpu autobusov SOR BN 9,5 má
DPB uzatvorenú zmluvu do roku 2010 na
základe verejnej súťaže. Midibusy sú síce
menšie, ale podľa predstaviteľov DPB sú
spoľahlivé a úsporné. V Bratislave ich už
jazdilo od roku 2000 tridsaťtri na štrnás-
tich linkách. (rob)

Demografický vývoj obyvateľstva mesta 

je dôležitý aj pri riešení dopravy
BRATISLAVA
Dopravno-urbanistická štúdia prepo-
jenia železničných koridorov v Brati-
slave v rámci projektu TEN-T 17 pri-
náša aj demografické východiská na
výpočet dopravnej prognózy na území
hlavného mesta. 
V štúdii, ktorú vypracoval Dopravopro-
jekt, a.s., sa uvádza, že počet obyvateľov
mesta a jeho rozloženie na území, je
významným prvkom na riešenie nosného
systému MHD. Od roku 1996 prestáva
mestu pribúdať obyvateľstvo a začína sa
výrazne znižovať počet jeho obyvateľov.
Do roku 2005 je tento počet vyčíslený
poklesom o 26 829 obyvateľov, teda o 6
percent. Kým v roku 1950 mala Bratisla-
va 209 397 obyvateľov, v roku 1991 ich
mala už 442 197, ale o desať rokov
neskôr je zaznamenaný pád na 428 672
obyvateľov. V roku 2005 žilo v meste
425 459 osôb. Priemerný vek obyvateľ-
stva Bratislavy predstavoval v roku 2001

38,7 roka. U mužov bol 37 rokov a u žien
40,3 roka. Oproti priemernému veku
obyvateľov Slovenska, bolo mesto o 2,6
roka staršie. Muži o 2,5 a ženy o 2,7
roka. 
Očakávané dlhodobé trendy demografic-
kého vývoja obyvateľstva boli spracova-
né vo Výskumnom demografickom cent-
re pri Infostate, v práci Prognóza vývoja
obyvateľstva SR do roku 2050 (novem-
ber 2002). Z výsledkov práce okrem
iného vyplýva, že v roku 2025 by mala
mať Bratislava 398 643 obyvateľov. Z
toho najviac v piatom okrese - 113 331 a
najmenej v prvom - 34 829. Prognóza
vývoja obyvateľstva podľa vekových
skupín ukazuje pomalý pokles obyvateľ-
stva predproduktívnej vekovej skupiny a
podstatne výraznejší nárast vekovej sku-
piny poproduktívnej, kde sa v roku 2025
očakáva až štvrtinový podiel zo zložky
vekových skupín. V roku 2025 má mať
hlavné mesto 254 724 obyvateľov v pro-

duktívnom veku a 102 652 v poproduk-
tívnom. Počet predproduktívnych obyva-
teľov má byť 41 267.
Spoločnosť Dopravoprojekt vychádzala
aj z prognóz vývoja obyvateľov v upra-
venom návrhu riešenia územného plánu
Bratislavy s horizontom do roku 2030. Z
neho potom vyplynuli tri varianty vývoja
- pesimistický, stabilizovaný a rozvojový
variant. Pesimistický variant uvažoval so
znížením počtu obyvateľov k roku 2030
na 389 700. Stabilizovaný variant s mier-
nym nárastom na 459 700 obyvateľov a
rozvojový variant s nárastom na 540 000
obyvateľov v roku 2030. Predpokladá sa,
že pôrodnosť v meste sa začne zvyšovať
od roku 2006 a bude mierne rásť ďalej až
do roku 2025. Ďalej sa má výrazne zvý-
šiť aj migrácia, a to kvôli odchodu znač-
nej časti obyvateľstva do dôchodku.Dis-
ponibilta územia je preto navrhovaná pre
550 000 obyvateľov k výhľadovému
roku 2030. (rob)

Nové veľkokapacitné kĺbové autobusy by 

mali začať jazdiť v meste na jeseň 2008
BRATISLAVA
Dopravný podnik začína v roku 2008 s
oficiálnou obnovou vozového parku.
Chce s ňou postupne pokračovať v
každom ďalšom kalendárnom roku.
Na budúci rok majú pribudnúť nové
veľkokapacitné kĺbové vozidlá.
V budúcom roku je podľa predsedu
predstavenstva dopravného podniku
Branislava Zahradníka prioritný nákup
veľkokapacitných osemnásťmetrových
kĺbových autobusov. Tender by mal byť
vyhlásený tak, aby prvé takéto autobusy
boli na jeseň v Bratislave. Ich počet
podľa neho závisí od finančného mode-
lu, ktorý zohľadňuje tak peniaze od
mesta, ako aj možnosti financovania
autobusov formou dodávateľského úve-
ru alebo lízingu. Na budúci rok by mala
podľa neho k jestvujúcim autobusom
pribudnúť aj menšia flotila dvanásť-
metrových vozidiel.
Ide o reakciu na dožívanie klasických
autobusov značky Tambus a Karosa. „Je
možné, že budeme obstarávať aj nejakú
časť týchto vozidiel,“ uviedol B.

Zahradník. Dopravca ráta aj s novými
nízkopodlažnými autobusmi. Problé-
mom však zostáva stav ciest na území
hlavného mesta. Podľa B. Zahradníka
existujú aj stredne nízkopodlažné vozid-
lá, ktoré nie sú také zraniteľné podvoz-
kom ako klasické.
„Svetový trend sú nízkopodlažné vozid-
lá, ide o snahu vychádzať v ústrety cestu-
júcim a zvyšovať komfort ich cestova-
nia,“ uviedol B. Zahradník. Zároveň
upozorňuje, že vozovky musia byť v
zodpovedajúcom stave. Oznámil ďalej,
že pokiaľ ide o trolejbusy a električky,
dopravca bude pokračovať v ich rekon-
štrukciách a generálnych opravách. Ide
podľa neho o jednoduchšie a racionálnej-
šie riešenie ako nákup nových vozidiel,
pretože životnosť trolejbusov a elektri-
čiek je vyššia ako životnosť autobusov.
Z hľadiska opravy trás liniek mestskej
dopravy bude podľa B. Zahradníka na
budúci rok rezonovať oprava električko-
vej trasy v tuneli pod Hradom. Ide o
uvoľnenie 120 miliónov korún vo forme
kapitálových výdavkov v mestskom roz-

počte pre dopravný podnik na rekon-
štrukciu tunela. Podľa neho je to menej
ako kvalifikovaný odhad, ktorý si dal
DPB urobiť a ktorý je vo výške asi 250
miliónov korún. „Určite bude dobre, ak
mesto odsúhlasí aspoň týchto 120 milió-
nov, aby sa urobili najnevyhnutnejšie
opravy v tuneli,“ uviedol. Konštatoval
ďalej, že dopravca bude pokračovať na
budúci rok aj v projektovaní električko-
vých tratí na rozvojových územiach
mesta. Ide podľa neho o trate do Vraku-
ne či Devínskej Novej Vsi. Ich reálne
uskutočnenie je zatiaľ ešte ďaleko. 
B. Zahradník pripomenul, že rozpočet
DPB na budúci rok ráta so sumou 1,5
miliardy korún ako s prevádzkovou dotá-
ciou od mesta. Kapitálové výdavky sú
plánované vo výške 400 miliónov korún.
„Mojím cieľom je, aby DPB hospodáril s
vyrovnaným rozpočtom a aby každý rok
negeneroval stratu 200 miliónov korún, “
povedal. B. Zahradník. Dodal, že by
pomohlo, keby dotácia bola o 10 - 15
percent vyššia, ale uvedomuje si reálne
finančné možnosti. (rob)

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

Na korčule!
  zadarmo na Tyršovom nábreží 
v Bratislave

 otvorené od 17. decembra do 6. februára 2008

 každý deň od 12.00 do 22.00 hod.

 Magio Ice Bar s digitálnou TV Magio

Viac informácií na www.t-com.sk

Magio klzisko
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Pätnásť platanov

vyrúbali

nezákonne
STARÉ MESTO
Výrub pätnástich platanov na Štefano-
vičovej ulici, ktorý vykonala spoloč-
nosť Štúdio K.F.A., bol nezákonný.
Potvrdil to bratislavský inšpektorát
ochrany prírody, podľa ktorého bol
porušený zákon o ochrane prírody a
krajiny.
Bratislavský inšpektorát ochrany prírody
pokračuje v správnom konaní. Spoloč-
nosti Štúdio K.F.A. hrozí pokuta až do
výšky 300-tisíc korún. Dôvodom je nedo-
držanie podmienky, že výrub stromov
možno vykonať len mimo vegetačného
obdobia. Spoločnosť, ktorá na inkrimino-
vanom pozemku neďaleko Slovenského
rozhlasu stavia polyfunkčný objekt,
navyše o výrube neinformovala mestskú
časť Bratislava - Staré Mesto.
Pripomeňme, že spolumajiteľ spoločnos-
ti Štúdio K.F.A. Marián Kočner, ktorý
vlani kandidoval na primátora Bratislavy,
sa v auguste pre Bratislavské noviny
vyjadril, že povolenie na výrub bolo plat-
né od minulého roku a podmienkou je
platné stavebné povolenie. Informáciu o
platnom povolení na výrub potvrdila aj
mestská časť Bratislava - Staré Mesto.
Obvodný úrad životného prostredia v
Bratislave, ktorý výrub povolil, však sta-
novil tri podmienky: 1. výrub sa nemá
uskutočniť v čase vegetačného obdobia,
2. termín výrubu musí žiadateľ vopred
ohlásiť mestskej časti Staré Mesto, 3.
pred výrubom musí zaplatiť finančnú
náhradu vo výške 382-tisíc Sk. Ani jednu
z týchto podmienok stavebník nesplnil.
Pozemok patrí mestu. Stavebník má však
uzatvorenú s mestom zmluvu o vecnom
bremene, podľa ktorej mesto na pozemku
strpí stavbu a následne bytový dom. Túto
zmluvu uzavrel za mesto v roku 2002
bývalý primátor Jozef Moravčík. Podľa
stanoviska magistrátu bola zmluva o vec-
nom bremene so spoločnosťou Štúdio
K.F.A. podpísaná bez možnosti vypove-
dania zo strany hlavného mesta. Magi-
strát sa viackrát snažil od zmluvy odstú-
piť, no bezvýsledne. Zmluva bola pre-
dĺžená práve z dôvodu, že spoločnosť
Štúdio K.F.A. preukázala získanie roz-
hodnutia o umiestnení stavby.
Nový územný plán ráta s tým, že na Šte-
fanovičovej bude zeleň. (juh)

V Petržalke je

nová svetelná

križovatka
PETRŽALKA
Od piatka 7. decembra je v prevádzke
nová cestná svetelná signalizácia na
križovatke Kutlíkovej a Romanovej
ulice, ktorá prispeje k zvýšeniu bez-
pečnosti dopravy, najmä pohybu
chodcov a vozidiel mestskej hromad-
nej dopravy. 
Križovatka je riešená tak, že trasovanie
pohybu chodcov bolo premiestnené do
stredu križovatky, kde sa vybudovalo
osem bezbariérových priechodov, vyba-
vených tlačidlami so zariadením uľahču-
júcim pohyb osobám so zníženou orien-
táciou, resp. pohyblivosťou.
Na Romanovej ulici pribudol jeden neria-
dený priechod pre chodcov. Priestor kri-
žovatky sa rozšíril o novú autobusovú
niku na Kutlíkovej ulici. Rozšírením
komunikácie na úkor zeleného pásu sa
vytvoril priestor na vybudovanie vyčká-
vacieho a odjazdového radiaceho pruhu
pre autobusy mestskej hromadnej dopra-
vy a na ich otáčanie cez Kutlíkovu. 
Pre budúce svetelné riadenie pešieho
priechodu a cyklistickej trasy cez Kutlí-
kovu ulicu v smere na Pajštúnsku ulicu je
v radiči vytvorená rezerva, zatiaľ je tento
priechod zabezpečený striedavo svietia-
cimi dvojblikačmi.
Okrem stavebných úprav a vybudovania
svetelnej signalizácie bolo potrebné pre-
ložiť sedem stožiarov verejného osvetle-
nia, vybudovať elektrickú prípojku a
ochrániť káble slaboprúdových vedení.
V ramenách križovatky položili nový
asfaltový povrch (na ploche 1000 štvor-
cových metrov) a betónový povrch (530
štvorcových metrov). Za zabratie zelené-
ho pásu bolo v rámci náhradnej výsadby
zelene zasadených desať stromov.
Stavbu zabezpečilo mesto prostredníc-
tvom svojej organizácie Generálny
investor Bratislavy. Stavebné práce usku-
točnila firma NOPE, a.s., a vyžiadali si
28 miliónov korún. (brn)

NOVÉ MESTO
Výšková budova vojenskej ubytovne
neďaleko Račianskej ulice, pre svoj
tvar nazývaná Kukurica, už nebude
stáť osamelo: neďaleko nej čoskoro
pribudne nová výšková dominanta -
polyfunkčný objekt Obydick. 
Dominanta s 25 nadzemnými podlažiami
vyrastá na Račianskej ulici v blízkosti
Výskumného ústavu zváračského, neďa-
leko obchodného domu Slimák. Na úrov-
ni vstupného plató bude parkovisko a
spevnené plochy, ktoré umožnia komuni-
kačné prepojenie objektu Obydick s chod-
níkom na Račianskej ulici a dopravné pre-
pojenie s Thurzovou ulicou. 
Objekt bude mať tri podzemné podlažia, v
ktorých bude parkovacia garáž, ďalšie
parkovacie státia budú vonku vedľa budo-
vy, celkove bude k dispozícii 209 miest na
parkovanie. Na prvom nadzemnom pod-
laží budú tri obchodné priestory a recep-
cia, na druhom nadzemnom podlaží budú
tri samostatné administratívne priestory.
Hlavné vstupy do budovy a do podzem-
ných garáží budú monitorované systé-
mom magnetických kontaktov dverí s pre-
pojením na recepciu.
Polyfunkčný objekt Obydick bude slúžiť
predovšetkým na bývanie - na treťom až
dvadsiatom piatom nadzemnom podlaží v
nej bude dovedna 161 bytov rôznych veľ-
kostí s výhľadom na mesto alebo na Malé
Karpaty, od jednoizbových po štvorizbo-
vé, od úrovne 23. nadzemného podlažia
budú k dispozícii aj mezonetové byty.
Každý byt bude mať balkón alebo lodžiu,
spomenuté mezonetové byty budú s tera-

sami. Za zmienku stojí, že každý byt
bude mať vlastnú bytovú stanicu na
vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej
vody, umiestnenú v samostatnej skrini,
ktorá bude súčasťou zabudovaného inte-

riéru. Okrem bytov budú v objekte aj tri
ateliéry. 
Je predpoklad, že výstavba bude ukonče-
ná v decembri roku 2009. (juh)

VIZUALIZÁCIE - Martin Laho

Na Račianskej postavia nový obytný dom,

osamelú Kukuricu skoro doplní Obydick

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
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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

Na Galvaniho ulici už čoskoro postavia 

ďalšie rozsiahle administratívne centrum
RUŽINOV
Na Galvaniho ulici v blízkosti nákup-
ných centier Avion a Hornbach sa pri-
pravuje výstavba nového administra-
tívneho komplexu Galvaniho Business
Center IV.
Nový administratívny komplex bude
súčasťou už existujúcich nákupných a
administratívnych centier v tejto lokalite -
okrem už spomenutého Avionu a Hornba-
chu v blízkosti už stoja kancelárske budo-
vy Lindner I, II a III a Galvaniho Busi-
ness Center I, II a III. Má mať šesť nad-
zemných podlaží, pôdorys v tvare E a dve
vnútorné neprestrešené átriá, ktorých úlo-
hou je oživenie a zatraktívnenie celého

priestoru. Na fasáde bude použité najmä
sklo, materiálové a farebné riešenie
objektu bude korešpondovať s okolitou
zástavbou.
Súčasťou objektu budú prenajímateľné
priestory, v ktorých bude stravovacie
zariadenie pre zamestnancov, kaviareň a
obchody. Administratívna časť bude mať
tri samostatné vstupy. O rozsiahlosti
navrhnutého komplexu nasvedčuje údaj,
že kancelárske priestory sa majú rozpre-
stierať na ploche vyše 21 600 štvorco-
vých metrov a budova bude dimenzovaná
na vyše 2200 zamestnancov.
Pozemok, na ktorom je nová budova
navrhnutá, je v súčasnosti voľný a výstav-

ba si nevyžiada žiadny výrub stromov ani
krovín. Dopravne bude objekt napojený
na komunikáciu nachádzajúcu sa medzi
ním a obchodným domom Kika. Druhý
vstup pre automobily je navrhnutý presne
oproti už existujúcemu objektu Galvani-
ho Business Center III. Pre zamestnancov
a návštevníkov navrhnutého komplexu
bude k dispozícii 791 parkovacích miest,
z toho 352 vedľa neho a 439 v suteréne
objektu.
Náklady na výstavbu presahujú 930
miliónov korún, jej začatie sa predpokla-
dá v druhom štvrťroku roku 2008, jej
ukončenie o dva roky neskôr. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Jozef Draškovič

Na letisku otvorili nové odletové mosty
RUŽINOV
Na Letisku M. R. Štefánika nedávno
slávnostne uviedli do prevádzky prí-
stavbu odletových mostov, ktoré pri-
spejú k zvýšeniu bezpečnosti, komfortu
aj úrovne služieb pre cestujúcich.
Odletové mosty znamenajú významnú
zmenu na bratislavskom letisku. Nesúvi-
sia len s požiadavkou schengenskej prístu-
povej komisie na oddelenie odlietavajú-
cich cestujúcich do krajín schengenského
priestoru a mimo neho (Slovensko oficiál-
ne vstupuje do schengenského priestoru
21. decembra). Ich výstavbou letisko
vyriešilo aj ďalšie bezpečnostné požia-
davky na odletový terminál, ako napríklad
bezkolízny pohyb odlietavajúcich cestujú-
cich ponad obslužnú komunikáciu, slúžia-

cu na prevoz batožiny, cateringu, pohyb
obslužných mechanizmov. Súčasne sa
čiastočne rieši kapacitný problém tým, že
cestujúci čakajúci v tranzitnej hale, ktorí
už absolvovali pasovú kontrolu, môžu
prejsť do priestoru mostov, ktoré slúžia aj
ako tzv. gates. Tým sa celá tranzitná hala
uvoľní na doplnenie komerčných služieb,
ktorý nedostatok je dlhodobým problé-
mom bratislavského letiska. Navyše je
konštrukcia stavby navrhnutá tak, aby cez
presklené steny mali pasažieri výhľad na
vzletovo-pristávacie dráhy letiska a mohli
tak sledovať dianie spojené s činnosťou
medzinárodného letiska. Z priestoru mos-
tov sa cestujúci pohodlne dostanú auto-
busmi k svojmu lietadlu.
Uskutočnením týchto stavebných úprav

sa urobil prvý krok k plánovanému rozší-
reniu letiska, zabezpečil sa súlad so schen-
genskými kritériami a dosiahlo sa aj zvý-
šenie hodinovej priepustnosti terminálu a
rozšírenie obchodných priestorov. Všetky
úpravy a rekonštrukčné práce sú navrhnu-
té tak, aby kapacitu letiska umožnili
postupne zvýšiť zo súčasných dvoch
miliónov pasažierov na 3,2 až 3,4 milióna
cestujúcich ročne, čo je predpoklad do
roku 2010 - 2011, keď by už mali stáť na
letisku ďalšie nové priestory na vybavo-
vanie cestujúcich a batožiny.
Výška investície vrátane projektovej
dokumentácie dosiahla 170 miliónov
korún, pričom časť tejto sumy (asi 81
miliónov korún) bude letisku refundovať
Schengenský prechodný fond. (juh)

Obstarávateľ Krajský úrad životného prostredia v
Bratislave, odbor štátnej vodnej správy, 

predložil správu o hodnotení
strategického dokumentu

Plán rozvoja verejných vodovodov
a verejných kanalizácií
Bratislavského kraja

Do správy je možné nahliadnuť v dňoch od 7. 12.
do 27. 12. 2007 na prízemí budovy Magistrátu
hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v prie-
storoch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verej-
nosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Kraj-
skému úradu životného prostredia v Bratislave,
odbor ochrany prírody a krajiny, Karloveská 2,
842 19 Bratislava 4 do 27. 12. 2007.
Cieľom slovenského plánu rozvoja verejných vodovodov a
verejných kanalizácií pre územie Bratislavského kraja je
analyzovať podmienky na zaistenie potrebnej úrovne záso-
bovania nezávadnou a kvalitnou pitnou vodou, efektívna
likvidácia odpadových vôd bez negatívnych vplyvov na
životné prostredie a rámcovo stanoviť podmienky pre jeho
realizáciu. Rovnaký cieľ formou konkrétneho rozpracova-
nia pre regionálne podmienky plní aj krajský plán rozvoja.
Obsahuje koncepciu riešenia zásobovania pitnou vodou
a odkanalizovania a čistenia odpadových vôd zameranú
na analýzu jestvujúceho stavu, stanovenie priorít a pod-
mienok pre zabezpečenie rozvoja obecnej infraštruktúry,
zlepšenia podmienok bývania a zvýšenú ochranu a zlep-
šenie stavu prírodných zdrojov, vodných ekosystémov a
zdravia v ľudí v regióne.
Navrhovaný plán rozvoja zahŕňa okrem okresov Bratislav-
ského kraja aj okresy Senica a Skalica, ktoré patria do
Trnavského kraja. Dôvodom je územná pôsobnosť Kraj-
ského úradu životného prostredia v Bratislave, ktorá je
rozšírená o dva susedné okresy.
Realizácia slovenského plánu rozvoja a krajských plánov
rozvoja a nimi definovaných priorít zabezpečí plnenie
medzištátnych záväzkov Slovenskej republiky.

Navrhovateľ Draškovič, s.r.o., Šaľa,
predložil správu o hodnotení navrhovanej činnosti

Galvaniho Business Centrum IV,
Galvaniho ulica, Bratislava

Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť v
dňoch od 27. 11. do 26. 12. 2007 na prízemí
budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Prima-
ciálne nám. 1, v priestoroch Služieb
občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť môže svoje
písomné stanovisko doručiť Ministerstvu životného
prostredia SR, odbor hodnotenia a posudzovania
vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1,
812 35 Bratislava 1 do 26. 12. 2007.
Miestom realizácie navrhovanej činnosti je pozemok s
parc. číslom 15658/2, 15658/15, 15658/56,
15658/64, 15658/66, 15658/68-69, 15658/73 a
15658/85, v lokalite na Galvaniho ulici, k. ú. Trnávka a
MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod Bratislava II.
Dotknuté územie je ohraničené z východnej strany obchod-
ným areálom Avion Shopping Park. Zo severnej strany sú to
budovy Administratívnych centier LINDNER I. II a III.
Účelom navrhovaného zámeru je vytvorenie novej infra-
štruktúry, výlučne administratívneho charakteru, pre potre-
by mestskej časti a širšieho okolia. Navrhovaný objekt je
tvorený 6-timi nadzemnými podlažiami a má byť súčasťou
už existujúcej štruktúry polyfunkčných a administratívnych
objektov; pre zamestnancov a klientov má byť vytvorených
791 parkovacích stojísk, z toho má byť 352 p.s. umiest-
nených na teréne, 8 p.s. pre imobilných a 439 p.s. má byť
v suteréne administratívneho objektu.
Predpokladaný termín začatia výstavby: 2Q 2008
Predpokladaný termín ukončenia výstavby: 2Q 2010

Na Dunajskej

ulici postavia

nový dom
STARÉ MESTO
Stavebný boom neobchádza ani cen-
trum mesta - na Dunajskej ulici v pre-
luke oproti obchodnému domu Tesco,
na mieste, kde bývalo verejné platené
parkovisko, sa objavilo oplotenie sig-
nalizujúce stavbu.
Podľa informácií zo staromestského sta-
vebného úradu celú prieluku v tejto časti
Dunajskej ulice vlastnia viacerí vlastníci,
teda je tam viacero stavebných parciel. 
Ako nám povedala hovorkyňa staro-
mestského miestneho úradu Alena
Kopřivová, na jednej z nich chce brati-
slavská spoločnosť AB Centrum, s.r.o.,
vybudovať polyfunkčný objekt s ob-
chodno-obslužnými prevádzkami a
administratívnymi priestormi. Objekt
bude mať jedno podzemné a tri nadzem-
né podlažia. (juh)

Spustili petíciu

za záchranu

zátoky
KARLOVA VES
Hoci sa podľa posledných informácií
stanovisko vodákov z Karlovej Vsi a
developera J&T zbližuje, v týchto
dňoch sa zrodila občianska iniciatíva
za záchranu zátoky.
Hovorca spoločnosti J&T Maroš Sýkora
hovorí v súvislosti s vlnou odporu proti
tomu, aby mestská časť predala ich spo-
ločnosti pozemky v zátoke, o nedorozu-
mení. Redakciu informoval, že v celej
dĺžke brehu od súčasnej lodenice Karlo-
veského klubu vodných športov (KVŠ)
až po lodenice v zátoke pod Botanickou
záhradou, kde vteká Vydrica do Dunaja,
zostanú stavebne nedotknuté. Jedinou
stavbou by bola nová trojpodlažná lode-
nica na pylónoch ako náhrada za existu-
júcu lodenicu KVŠ a na jej ploche.
„Dnes, v pondelok, sme sa stretli s pred-
sedom KVŠ pánom Čajágim a uistili ho,
že sme výhrady vodákov, ako možnosť
prístupu pre vozidlo s vlekmi na lode a
dostatočná skladovacia kapacita hangá-
ru, dali ihneď architektovi zapracovať do
návrhu projektu.,“ hovorí M. Sýkora.
Ľuboš Čajági túto informáciu potvrdil:
„Developer nás uistil, že požadované
opravy do projektu zaniesli a že všetko je
vyriešené tak, aby sa dalo prejsť popri
našej lodenici k vode a celé nábrežie pri
ramene by malo byť verejne prístupné.
Pokiaľ je to pravda, spoločenské vedo-
mie by malo byť uspokojené,“ a dodal,
že čaká na písomnú formu stanoviska. 
Medzitým sa však v Karlovej Vsi i v
meste zodvihlo petičné hnutie, ktoré
požaduje, aby miestne zastupiteľstvo
odstúpilo od obchodu, ktorý uzatvorilo
netransparentným spôsobom - bez výbe-
rového konania a so zmenou územného
plánu. Upozorňuje na ohrozenie športo-
vých a rekreačných aktivít v tejto oblasti
a na zmenu lokality verejne prístupnej na
súkromný majetok, kam nebudú mať
občania prístup. 
Na funkčné vymedzenie priestoru upo-
zorňuje aj primátor Bratislavy Andrej
Ďurkovský: „Lodenica v Karloveskej
zátoke by mala byť zachovaná, nakoniec
aj územný plán povoľuje túto lokalitu
využívať na športové a rekreačné účely.
Po predaji pozemkov súkromnej spoloč-
nosti je teraz už len na mestskej časti
Karlova Ves a jej poslancoch, aby roko-
vali s investormi a aby si toto územie,
ktoré daroval mestu gróf Lanfranconi
ako priestor na rekreáciu a šport, tento
charakter aj zachovalo.“ (gub)
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Vydrica ešte prináša nové prekvapenia 

v podobe ďalších zaujímavých nálezov
STARÉ MESTO
Podľa predbežných výsledkov archeo-
logického výskumu v Podhradí bolo
naše mesto na prelome letopočtov ove-
ľa mocnejšie, než sa dosiaľ myslelo.
Uvádza to profesorka Tatiana Štefanovi-
čová zo Slovenského archeologického a
historického inštitútu, ktorá vykopávky na
Vydrici riadi. Dodáva, že o veľkom opide,
ktorého časť odokryli v lete tohto roku v
Klariskách a ktoré sa opieralo svojimi
obrannými valmi až o hradný vrch, sa
tušilo a vedelo už dávnejšie. Nikto však
nepredpokladal, že predmestie tohto kelt-
ského sídla bude také rozsiahle, ako v
súčasnosti naznačujú sondy i plošné
vykopávky na mieste.
Je známe, že priamo v opide sa razili
mince tipu biatec, také našli aj na Vydrici,
našli tu aj striebornú mincu tipu Simme-
ring a rad iných dôkazných svedectiev o
sile a význame tohto sídla na Dunaji. Pro-
fesorka Štefanovičová nám ukazuje v
hĺbke asi štyri metre veľmi zachované
zvyšky obdĺžnikov pravouhlej budovy. Je
to pamiatka na Slovanov, ktorí sa tu usíd-
lili osemsto rokov po tom, čo - zrejme
Dákovia - vyhnali stadeto Keltov. Práve
pri tomto obytnom dome bola hrnčiarska
pec, pri ktorej sa našla slovanská kerami-
ka spolu s mimoriadne zriedkavým staro-
maďarským džbánkom. Z tohto možno
usudzovať, že už na prelome letopočtov
bola Bratislava významným centrom
nadregionálneho obchodu a života a že s
týmto charakterom prešla cez obdobie
raného stredoveku až do dnešných dní.
K mimoriadne cenným nálezom z posled-
ných dní je zatiaľ len sondou naznačená
veľká stavba z lomových kameňov.
„Nechcem to ani zarieknuť, ani odhado-
vať, ale nie je vylúčené, že to bol sakrálny
objekt,“ hovorí T. Štefanovičová. Existen-
cia vlastnej svätyne by svedčila o ešte väč-
šom význame stredovekého Podhradia.
Dodnes odokryté miesta dovoľujú vyslo-
viť záver, že v Podhradí objavili dosiaľ

najväčšie ucelené slovanské osídlenie z
raného stredoveku na Slovensku.
Na akékoľvek uzávery je ešte privčas.
Odborníci zo Slovenského archeologické-
ho a historického inštitútu dostali ešte dva
mesiace na práce v teréne. Vykopávky sa
teda neskončia do konca decembra ako
bolo plánované, ale až k prvému marcu:
„Potom budeme potrebovať čas na vytrie-

denie, vyčistenie a usporiadanie nálezov,
zákon stanovuje dva mesiace,“ hovorí
Tatiana Štefanovičová. „Je to síce málo,
ale norma je taká.“ Možno by pamiatkari
mali prižmúriť v tomto prípade oči - kom-
pletná výpoveď o tomto mieste môže
zmeniť náš pohľad na stred Európy v čase
vzniku kresťanstva. Gustav Bartovic

FOTO - Ján Približil

Navrhovateľ Bratislavské podhradie, s.r.o., 
Bratislava, predložil správu o hodnotení

navrhovanej činnosti
Polyfunkčné mestské centrum

Zuckermandel, celok Žižkova, Nábrežie
arm. gen. L. Svobodu, Bratislava

Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť v
dňoch od 7. 12. do 5. 1. 2008 na prízemí
budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Prima-
ciálne nám. 1, v priestoroch Služieb
občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť môže svoje
písomné stanovisko doručiť Ministerstvu životné-
ho prostredia SR, odbor hodnotenia a posudzo-
vania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ.
Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 do 5.1.2008.
Miestom realizácie navrhovanej činnosti je pozemok s
parc. číslom 956/3-4, 956/6-7, 956/10, 956/15-16,
1040/4-10, 1043-44, 1064/9, 1050/4-8, 1050/19,
21462/13, 21462/21, 22370/5-7, 22372/14 a
22372/39, v lokalite celok Žižkova, k. ú. a MČ Bratisla-
va - Staré Mesto, územný obvod Bratislava I.
Účelom správy o hodnotení navrhovanej činnosti je výstav-
ba komplexu, ktorý má pozostávať zo siedmich čiastočne
prepojených blokov (Z01-Z07). Ich prepojenie do jedného
mestotvorného celku má zabezpečiť pešie prepojenie v úrov-
ni parteru popri objektoch, ako aj cez vnútroblokové priesto-
ry a cez premostenie komunikácie nábrežia má spájať kom-
plex s nábrežnou promenádou popri Dunaji. V mestskom
parteri týchto polyfunkčných objektov sú navrhnuté prenají-
mateľné priestory pre obchod, služby a verejné stravovanie.
Táto mestská vybavenosť má byť v niektorých prípadoch
situovaná aj v 2 úrovniach. Vo vyšších podlažiach sú
navrhnuté administratívne prenajímateľné priestory a byty.
Charakter obytného vnútromestského prostredia má posilniť
aj návrh hotela s komplexnou hotelovou vybavenosťou - s
reštauráciami, kaviarňami, viacúčelovými sálami pre kon-
gresové a kultúrne účely, ako aj s relaxačným centrom. V
suterénnych priestoroch majú byť umiestnené garážové prie-
story prístupné z čiastočne podzemnej Žižkovej ulice. Auto-
mobilová doprava je segregovaná, na nábreží je zachova-
ná v súčasnej podobe a v Žižkovej ulici je presunutá do pod-
zemia. V správe o hodnotení sú posudzované tieto varianty:
1/ Nulový variant
2/ Variant A
3/ Variant A1
4/ Variant B
Predpokladaný termín začatia výstavby: 10/2008
Predpokladaný termín ukončenia výstavby: 05/2012

Navrhovateľ PPC Energy, a.s., Bratislava,
predložil zámer

58 MW zdroj v PPC Energy, a.s.,
Magnetova ulica, Bratislava

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 28. 11.
do 18. 12. 2007 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch
Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť môže
svoje písomné stanovisko doručiť Obvodnému úradu
životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842
33 Bratislava 4 do 18. 12. 2007.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
13637/29, 13637/42 a 13637/58-59 v lokalite na
Magnetovej ulici, k. ú. a MČ Bratislava - Nové Mesto,
územný obvod Bratislava III.
Areál sa nachádza prevažne na ploche súčasnej nádrže
chladiacej vody v areáli PPC, a.s., na Magnetovej ulici.
Účelom navrhovaného zámeru je vybudovať elektráreň
zameranú na výrobu elektrickej energie, rozvádzanú do
siete ZSE - E. ON. V súčasnosti sú rozpracované dva
varianty riešenia. Rozhoduje sa medzi tepelnou elektrár-
ňou na báze zemného plynu, alebo na báze ľahkého
vykurovacieho oleja. Predpokladaná dodávka elektrickej
energie do prenosovej sústavy je 410 000 MWh ročne.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 01/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 12/2009

Verejné prerokovanie správy o hodnotení
Polyfunkčné mestské centrum

Zuckermandel, celok Žižkova, Nábrežie
arm. gen. L. Svobodu, Bratislava

sa uskutoční v spolupráci s navrhovateľom
Bratislavské podhradie, s.r.o., Bratislava 
dňa 21. 12. 2007 (piatok) o 16.00 h
v miestnosti č. 107, na prvom poschodí

Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 1
Do správy je možné nahliadnuť, robiť si z nej výpisy,
odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v
dňoch 7. 12. - 5. 1. 2008 na prízemí Magistrátu
hlavného mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v
priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE.
(V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť
Ministerstvu životného prostredia SR, odbor hodno-
tenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie,
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 najneskôr
do 5. 1. 2008.
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Pri havárii

lietadla vyhasli

tri životy
VAJNORY
Traja občania Chorvátska zahynuli
pri nehode malého dvojmotorového
lietadla Cessna 303, ktoré sa v ponde-
lok 10. decembra o 9.30 h z nezná-
mych príčin zrútilo do poľa za Vajnor-
mi. 
Obeťami tragickej leteckej havárie sa
stali traja muži - 53-ročný pilot, 35-ročný
mechanik a iba 19-ročný zaúčajúci sa
mladík. Telá obetí po obhliadke miesta
nehody previezli na súdnu pitvu. Podľa
doterajších informácií šesťmiestne lie-
tadlo typu Cessna letelo zo Záhrebu do
Bratislavy na pravidelnú technickú pre-
hliadku do spoločnosti EHC Servis. Prí-
čina nehody zatiaľ nie je známa.
„Všetko nasvedčuje tomu, že šlo o veľmi
strmý pád, lietadlo padalo k zemi takmer
v deväťdesiatstupňovom uhle,“ povedal
nám vedúci útvaru odborného vyšetrova-
nia leteckých nehôd a incidentov Letec-
kého úradu SR Ladislav Grell. Podľa
rozptylu trosiek stroja odhadol, že sa zrú-
til z výšky 300 až 500 metrov. Posádka
nemala žiadnu šancu na prežitie, tým
skôr, že lietadlo po páde zachvátil požiar
a stroj zhorel do tla.
L. Grell sa nevyjadril k tvrdeniam sved-
kov, ktorí údajne počuli, že lietadlu
vynechávajú motory. Za problém ozna-
čil zlé počasie, ktoré posádku prinútilo
zopakovať pristávací manéver, pretože
na prvý raz nezvládli priblíženie na pri-
státie. Ako dodal, tento typ lietadiel nie
je vybavený tzv. čiernou skrinkou, resp.
zvukovým nahrávačom. Presnú príčinu
havárie, vrátane posúdenia, či mal na
nej podiel ľudský faktor, bude podľa
jeho slov možné stanoviť až po zozbie-
raní a preskúmaní trosiek, ktoré si
vyžiada čas, tým skôr, že motory po
páde zostali zakliesnené v zemi. Dĺžku
vyšetrovania odhadol na niekoľko
mesiacov.
Naposledy sa na území Bratislavy stala
letecká nehoda so smrteľnými následka-
mi 1. marca 2003, keď pri Vajnoroch
havaroval športový dvojplošník typu
PITTS. Na jeho palube boli dvaja slo-
venskí piloti - akrobati, obaja pri páde
stroja zahynuli. Lietadlo sa zrútilo po 40
sekundách letu do neobývaného priestoru
iba niekoľko desiatok metrov od vajnor-
ských kasární. Juraj Handzo
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STARÉ MESTO
Pisztoryho palác na Štefánikovej ulici
25, v ktorom za socializmu sídlilo
Leninovo múzeum, chce staromestská
samospráva revitalizovať a využívať
ho na kultúrne účely.
Pisztoryho palác vybudovaný v 19. storo-
čí v eklektickom štýle dostal meno podľa
lekárnika Pisztoryho. V rokoch socializ-
mu bol sídlom Múzea Vladimíra Iľjiča
Lenina, po roku 1989 slúžil aj ako Dom
zahraničných Slovákov. V súčasnosti je
majetkom mesta a spravuje ho mestská
časť Bratislava - Staré Mesto. Už dlhší čas
je palác nevyužívaný a ničí sa, pritom ide
lukratívnu budovu v centre mesta s cenný-
mi interiérovými prvkami. 
„Už v predchádzajúcom období boli
snahy nájsť pre túto budovu nové využi-
tie, existoval zámer umiestniť v ňom
1000 diel z pozostalosti výtvarníka Vin-
centa Hložníka, nakoniec sa však
neuskutočnil,“ uviedol prednosta staro-
mestského miestneho úradu Oliver Para-
deiser. Ako dodal, v lete sa vyriešil pro-
blém s kotolňou, ktorá zásobovala
teplom nielen Pisztoryho palác, ale aj
priľahlú nemocnicu Ministerstva vnútra
SR. Nemocnica sa odpojila a pripravuje
sa obnova kotolne.
Podľa slov predsedu komisie kultúry sta-
romestského miestneho zastupiteľstva
Svena Šovčíka (SDKÚ-DS), ktorý je
predsedom komisie kultúry staromest-
ského miestneho zastupiteľstva, záme-
rom mestskej časti je Pisztoryho palác
postupne revitalizovať a využívať ho na
kultúrne účely. Momentálne sa rozhodu-
je o vyčlenení 15 miliónov korún na
obnovu. „Je to síce málo, ale chceme,
aby palác prestal pustnúť a postupne sa
sprevádzkoval,“ uviedol S. Šovčík. Ako
dodal, predstavou je, že by palác slúžil
ako bratislavské centrum vizuálneho
umenia. 
Podrobnosti využitia objektu rieši kon-
cepcia kultúrnej politiky mestskej časti
na roky 2008 - 2010. Na budúce zamera-
nia kultúrnych aktivít v paláci má vplyv
aj okolnosť, že po zániku Staromestské-
ho kultúrneho strediska v apríli tohto
roka sa staromestská samospráva vrátila
k predchádzajúcemu modelu a vytvorila
na staromestskom miestnom úrade odde-
lenie kultúry, ktorého úlohou je riadiť aj
tri miestne kultúrne centrá. Nový vedúci
tohto oddelenia Richard Gregor uviedol,
že palác sa organizačne zlúči s jedným z
miestnych centier kultúry. (juh)

FOTO - Oto Limpus a SITA
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Očnú kliniku

sťahujú z mesta

do Ružinova
BRATISLAVA
Tohtoročný sezónny boj s vírusovými
ochoreniami očných spojiviek, medzi
ľuďmi nazývanými aj očná chrípka,
bol posledným zápasom, ktoré zviedla
očná klinika bývalej Štátnej nemocni-
ce na Mickiewiczovej ulici.
Známy ústav, súčasť nemocnice Staré
Mesto na Mickiewiczovej ulici, ktorý
napriek zastaralým priestorom roky
predstavoval špičkové pracovisko očnej
chirurgie na Slovensku, sa totiž od Nové-
ho roka presťahuje do Ružinova.
Práve pre hygienické, technické a dispo-
zičné pomery sa neuvažuje o rekonštruk-
cii priestorov, v ktorých dnes sídli očná
klinika. Vedenie Fakultnej nemocnice s
polikliniku Bratislava sa rozhodlo od
nového roku presťahovať ju do Nemoc-
nice Ružinov. (gub)

Na Silvestra

sa bude opäť

bežať cez mosty
ATLETIKA
V pondelok 31. decembra sa rozlúčime
nielen so starým rokom, ale atléti majú
na tento osobitý deň pripravené už
tradičné podujatie, ktoré priťahuje
nielen aktívnych, ale aj rekreačných
športovcov. 
Devätnásty ročník Silvestrovského behu
cez bratislavské mosty zorganizovala
Správa telovýchovných a rekreačných
zariadení mesta Bratislava (STaRZ) a
pobeží sa posledný deň roka o 10.00 h od
Ekonomickej univerzity v Petržalke do
Starého Mesta pod Most Lafranconi.. 
Online registrácia je do 27. decembra a
takto prihlásení bežci si vyzdvihnú číslo
po zaplatení štartovného. Kto si účasť
rozmyslí na poslednú chvíľu, môže sa
prihlásiť v deň behu od 8.30 do 9.30 h pri
Ekonomickej univerzite.
Štartovné je 100 korún, trať sa pobeží
smerom od univerzity cez Prístavný
most, areál prístavu, Most Apollo, nábre-
žie Dunaja, Starý most, Gondovu ulicu,
Fajnorovo nábrežie, Nový most, petr-
žalské nábrežie až po cieľ pod Mostom
Lafranconi.
Všetci účastníci štartujú súčasne, osobné
veci sa pri štarte odovzdajú do autobusu,
ktorý ich potom privezie k cieľu. Okrem
cien pre troch najrýchlejších sa šťastlivci
môžu tešiť aj na ceny z tomboly. (mm) 

Búranie pre

novú halu sa

začne v apríli
NOVÉ MESTO
Nová hokejová hala, ktorá má stáť na
pozemkoch bývalého cyklistického
štadióna na Tehelnom poli a kde sa
budú konať MS v ľadovom hokeji v
roku 2011, ešte nemá hotový finálny
projekt. V súčasnosti vzniká technická
štúdia. 
Mesto po zámene pozemkov so spoloč-
nosťou Strabag Development SK uvoľ-
nilo plochu na prenájom Slovenskému
zväzu ľadového hokeja, ktorý bude
zastupovať jej dcérska spoločnosť Arena
2011. Táto spoločnosť má na starosti
výstavbu a prevádzkovanie haly. Podľa
predsedu predstavenstva akciovej spo-
ločnosti Arena 2011 Martina Rybu
dopravná štúdia dotknutého územia je už
hotová, zostáva dopracovanie jej detailov
najmä v spolupráci s magistrátom. V
súčasnosti bude podľa neho podaná žia-
dosť na posúdenie zámeru z hľadiska
vplyvov na životné prostredie a vo
februári budúceho roku chce spoločnosť
odovzdať dokumenty k územnému roz-
hodnutiu. V júni 2008 je ďalej napláno-
vané podanie žiadosti o stavebné povole-
nie. Kompletná projektová dokumentá-
cia by mala byť hotová v júni. Momen-
tálne sa dokončujú búracie projekty s
tým, že samotné búranie objektov by sa
malo začať v apríli.
Podľa M. Rybu sa na zámere podieľa
fínska spoločnosť Jokerit, ktorá prevádz-
kuje vo svete niekoľko hál. Táto spoloč-
nosť má na starosti nastavenie fungova-
nia haly z hľadiska jej kapacity a mož-
ností biznisu. Dôležitým poradcom je v
tomto smere najmä projektová a obchod-
ná spoločnosť Evata, ktorá sa môže pýšiť
tvorbou hál a arén v Hamburgu, Magni-
togorsku, Malmö, Šanghaji, alebo aj kry-
tou lyžiarskou arénou v Pekingu. M.
Ryba dodal, že predpokladané náklady
na multifunkčnú arénu by nemali prekro-
čiť sumu 3,5 miliardy korún.
O pozemkoch vhodných na výstavbu
haly na hokejové majstrovstvá v roku
2011 rozhodli poslanci 4. októbra 2007.
Najprv sa uvažovalo o pozemkoch medzi
Prístavným mostom a Mostom Apollo na
petržalskej strane, ukázalo sa však, že
časť pozemkov patrí Slovenskej technic-
kej univerzite, ktorá sa rozhodla, že ich
predá za komerčnú cenu. Druhou alterna-
tívou bola lokalita blízko letiska patriaca
súkromnému investorovi, ale vysvitlo, že
mesto by muselo budovať novú dopravnú
infraštruktúru za stovky miliónov korún,
na čo nemá prostriedky.
Preto sa priklonilo k alternatíve cyklistic-
kého štadióna, ktorý chcelo získať už
dávnejšie od Slovenského zväzu cyklisti-
ky. Zväz predal areál spoločnosti Strabag
Development SK, ktorá tu chcela pôvod-
ne stavať bytové domy, s čím mesto
nemohlo súhlasiť, pretože toto územie je
historicky venované športu v súlade s
územným plánom. Je predpoklad, že sa
vybudujú aj veľké parkovacie garáže,
ktoré po dokončení budú slúžiť nielen
pre potreby novej arény, ale aj ďalších
priľahlých areálov, či už ide o novovybu-
dovaný Národný futbalový štadión,
Národné tenisové centrum alebo existu-
júci štadión Ondreja Nepelu. (rob)

Samospráva chce obnoviť Pisztoryho palác

a zriadiť v ňom novú kultúrne stredisko



18BRATISLAVSKÉ NOVINY 43/2007

Aby Vianoce

pre niektorých

neboli smutné
STARÉ MESTO
Čas vianočných nákupov sa blíži.
Každý občan, ktorý sa pripravuje na
sviatky pokoja, by mal vo vlastnom
záujme venovať zvýšenú pozornosť
svojej peňaženke, hlavne pri nákupoch
darčekov v obchodoch a na trhovi-
skách. 
Predvianočné nákupy z dôvodu nepozor-
nosti občanov sú žatvou pre drobných zlo-
dejov, ktorí neváhajú okradnúť každého z
nás.
Na základe skúseností z minulých rokov
polícia žiada každého občana, aby
neuľahčoval prácu zlodejom a svoje
peniaze si chránil sám. Zlodeji okrádajú
občanov v obchodoch, na uliciach a v
dopravných prostriedkoch. Najlepší spô-
sob ochrany je mať peňaženku uloženú vo
vnútorných vreckách tak, aby zlodeji
nemali žiadnu šancu.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v
Bratislave I v Starom Meste zaznamenalo
rovnaký nápad v tomto druhu trestnej čin-
nosti ako v roku 2006. Žiadame vás, aby
ste pri nákupoch urobili všetko preto, aby
sa sviatky pokoja stali pre vás a vašich
najbližších šťastnými a veselými a nie
plnými stresu.
Najväčší počet trestných činov vrecko-
vých krádeží bol v roku 2007 zaznamena-
ný v historickom centre, a to na uliciach:
Obchodnej, Špitálskej, na Kamennom
námestí, Námestí SNP, Hviezdoslavovom
námestí, Šafárikovom námestí a na Fajno-
rovom nábreží. Okrem tejto trestnej čin-
nosti sa zlodeji zaujímajú aj o odložené
veci v zaparkovaných motorových vozid-
lách. Najviac sú vykrádané motorové
vozidlá na uliciach Krížna, Blumentálska,
Radlinského, Špitálska a Bernolákova.
Vážení občania, žiadame vás, venujte
pozornosť miestam, kde zaparkujete svoje
motorové vozidlo a nerobte z neho
výkladnú skriňu. Týmto spôsobom sa
ochránite od nevítanej návštevy.
Zvláštnu pozornosť parkovaniu svojich
motorových vozidiel by mali venovať
hlavne majitelia značiek: Škoda, Volks-
wagen a BMW. V Starom Meste sa tieto
značky motorových vozidiel najviac
kradnú, a tak je nevyhnutné zabezpečo-
vať ich moderným zabezpečovacím za-
riadením.
Policajný zbor v Starom Meste zvýšenými
počtami policajtov v uliciach prijíma
opatrenia proti krádežiam, napomáha
občanom pri ochrane ich majetku a zabez-
pečuje bezpečnosť a poriadok na uliciach.
Pri dodržiavaní našich rád veríme, že via-
nočné sviatky budú pre každého z vás len
šťastné a veselé. Denisa Čertíková,

staršia referentka, skupina prevencie
Okresného riaditeľstva

Policajného zboru SR v Bratislave 1

Najdrahšie 

stromčeky sú 

rovno z lesa
BRATISLAVA
Pre niektorých Bratislavčanov už tra-
dične začína byť mestský lesopark
najatraktívnejší práve v predvianoč-
nom čase - istí ľudia majú krádeže
stromčekov ako šport.
Na túto „tradíciu“ upozorňuje hovorca
Mestskej polície Peter Pleva zároveň s
tým, že takzvaný samovýrub môže mať
trestnoprávne následky. „Na tento spô-
sob zadováženia si vianočných stromče-
kov pamätá aj Trestný zákon,“ pripomína
hovorca mestskej polície. „Podľa § 306
kto v rozpore so všeobecne záväznými
právnymi predpismi na úseku lesného
hospodárstva vo väčšom rozsahu poško-
dí alebo zničí strom alebo ker, alebo ich
vyrúbe, potrestá sa odňatím slobody až
na tri roky.“
V Malých Karpatoch preto na súkrom-
ných pilčíkov striehnu aj mestskí policaj-
ti na koňoch z jazdeckej polície. V tomto
roku sa zatiaľ so samozvanými drevoru-
bačmi nestretli, no skúsenosti z minulých
rokov hovoria, že ľudia zvyknú osud
pokúšať. Nie je to zatiaľ masový jav, ale
niekoľko prípadov odhalili mestskí poli-
cajti v každom z minulých predvianoč-
ných období. (gub)

Sviatky presunú

termíny odvozu

odpadu
BRATISLAVA
Vianoce i prelom roka tohto roku pri-
padnú na pracovné dni, takže odvoz
zmesového komunálneho a separova-
ného odpadu budú pracovníci OLO,
a.s., odvážať ako v bežnom týždni.
V utorok na Nový rok pracovníci spoloč-
nosti OLO, a.s., nepracujú, takže utorňajší
odvoz sa presúva na stredu 2.1.2008, stre-
dajší na štvrtok 3. 1.2008, štvrtkový na
piatok, piatkový na sobotu, sobotňajší na
nedeľu 6. 1. 2008. K podobnému posunu
príde aj po Vianociach, teda pondelňajšie
odvozy budú v stredu, utorňajšie vo
štvrtok a tak ďalej. Od 7. 1. 2008 sa odvoz
zmesového komunálneho odpadu bude
vykonávať už podľa harmonogramu. 
Odvoz separovaného odpadu sa bude
vykonávať priebežne s výnimkou nedele
6.1.2008. Veľkoobjemný odpad sa bude
odvážať na základe objednávky v dohod-
nutom termíne.
Pretože skládky sú v dňoch pracovného
pokoja a sviatkov zatvorené, muselo sa
pristúpiť k posunu - zmene termínu roz-
miestnenia veľkokapacitných kontajne-
rov v jednotlivých mestských častiach
takto: Karlova Ves z 21. 12. 2007 zmena
na 4. 1. 2008, z 28. 12. 2007 na 10. 1.
2008; Petržalka z 24. 12. 2007 na 7. 1.
2008, z 26. 12. 2007 na 9. 1. 2008,
Dúbravka z 25. 12. 2007 na 8. 1. 2008,
Devínska Nová Ves z 25. 12. 2007 na 8.
1. 2008, Staré Mesto z 26. 12. 2007 na 9.
1. 2008, Nové Mesto z 27. 12. 2007 pre-
sun na 3. 1. 2008, Rača z 27.12.2007 pre-
sun na 3.1.2008.
Vianočné stromčeky bude spoločnosť
OLO odvážať priebežne od kontajnero-
vých stojísk. (gub)

Komisia sa snaží o čo najobjektívnejší

výber, ale vianočné trhy podriemkávajú
STARÉ MESTO
Z hľadiska predajcov má existencia
Vianočných trhov nepochybný zmysel.
Aký má pre mesto, jasné nie je, aj keď
podľa radnice majú byť atrakciou pre
domácich i turistov.
Stretli sme na trhoch, ešte v úvodnom
týždni, Parížana, ktorý bol nadšený, preto-
že vo Francúzsku sa údajne nič podobné
nekoná - aspoň nie na západ od Štrasbur-
gu. Tento pán vlastne charakterizoval
oblasť, v ktorej sa vianočné jarmoky
konajú, spadáme do nej aj my, a preto
vieme porovnávať. A už v tomto úvode
treba povedať, že z tých porovnaní nevyj-
deme najlepšie. Cieľom by totiž mal byť
zákazník, ktorého oslovujú konšeli za
maďarskými, rakúskymi a českými hrani-
cami stále lepšie než v Bratislave.
Bratislavskej verzii chýba istá disciplino-
vanosť vo vzhľade trhoviska, na druhej
strane je až príliš disciplinovaná v sorti-
mente ponuky na konzumáciu. Práve tu
sme sa stretli už pred začatím trhov s kau-
zou - informoval nás kaviarnik Zoran
Simonovski, že bez vysvetlenia neprešiel
výberovým konaním. Práve jeho stánok

U Mamičky bol osviežením fádneho sor-
timentu a zákazníkov presviedčal vyso-
kou kvalitou balkánskych špecialít. My
sme od magistrátu až po urgenciách
dostali odpoveď, že s pánom Simonov-
skim „...nebola spolupráca práve ideál-
na“, že nerešpektoval bezpečnostné pred-
pisy, až priam hrozil požiar, stánok bol
vždy veľmi znečistený a podobne. Otáz-
kou je, prečo mu tieto výčitky nevymeno-
vala komisia po skončení vlaňajších trhov
a neinformovala ho o tom, že pre budúc-
nosť ho to znevýhodňuje.
Zrejme preto, lebo komisia sa síce venuje
výberu a dokonca, ako máme zistené, aj
počas trhov prejde stánkami. Kontrola je
však formálna. Našej redakcie, ktorá za
vlastné peniaze degustuje produkciu
trhov, sa úrad pýtal, odkiaľ vieme, čo je
dobré. Nuž, z toho degustovania. Zo zápi-
su do knihy kontrol sa nič nedozviete o
tom, čo hovorí jedlo zákazníkovi.
Vedúca oddelenia nájmov nehnuteľností
na magistráte Yvetta Hahnová informo-
vala, že komisia, ktorej sa hlási čoraz viac
záujemcov, nezohľadňuje len cenu
ponúknutú záujemcom, ale aj obmenu

sortimentu (asi preto majú v každom
stánku takmer to isté). Argumentácia, že
kvalitu môže ohodnotiť len obchodná in-
špekcia, vyvoláva smiech. Tá totiž hod-
notí statočnosť predaja. Kvalitu hygienic-
kú veterinárne kontroly. A kvalitu ponuky
hodnotí miera uspokojenia zákazníkovej
chuti. Y. Hahnová dôvodí tiež, že ak by
mali niektorí predajcovia garantovanú
účasť, výber by stratil zmysel a obmenou
predajcov sa magistrát snaží predísť aj
vytvoreniu „skupinky“, ktorá by trhy
ovládla. 
Ku cti organizátorom vianočných trhov
slúži fakt, že štyri stánky patria za symbo-
lickú cenu charite. Menej však už neprí-
tomnosť strážcov poriadku a nadmerne
vysoká prítomnosť málo umytých žobra-
júcich indivíduí. Trhy by potrebovali nie-
len výberovú komisiu, ktorú vymenuje
sám primátor, ale pravidelnú pozornosť,
nielen kontrolu, ale aj vedenie a radu. A
vyhodnotenie po každom ročníku, aby o
rok bolo jasné, že konkrétny predajca
vlani neuspel pre to a pre to a netreba ho
vybrať. Gustav Bartovic

FOTO - Oto Limpus

Deti vymenovali spomedzi seba statočných,

medzi nimi trojicu dievčat z Bratislavy
BRATISLAVA
Už po ôsmykrát deti Slovenska vyme-
novali tých najstatočnejších zo svojich
radov v ankete Detský čin roka organi-
zovanej a financovanej spoločnosťou
Whirlpool Slovakia.
V šiestich kategóriách sa prezentovalo
2860 mimoriadnych detských skutkov,
ktoré by mohli bez váhania nasledovať
dospelí. Prísnych 99-tisíc párov detských
očí vybralo z užšej 30-člennej nominácie
svojich statočných, medzi ktorými sú v
Kategórii pomoc ľuďom aj deti z Brati-
slavy. Tie si šiesteho decembra prevzali
za dobré skutky v bratislavskom Prima-
ciálnom paláci čestné ocenenia.
Napriek tomu, že sme o peknom čine,
ktorý zorganizovala Gabika Čepičanová,
žiačka siedmej triedy Základnej školy
Karloveská 61 s pomocou spolužiačok
Dominiky Šimonovičovej a Silvie Kriho-
vej, už písali, nechajme Gabiku vlastnými
slovami ešte raz vypovedať o ich akcii.
Už aj preto, že nešlo o jednorazový čin,

ale najmä preto, že tieto deti si vybrali sta-
točnosť a humanitu ako cestu života a
dokázali na ňu doviesť aj svojich kamará-
tov a spolužiakov.
Takto si spomína Gabika na to, ako robili
sviatky deťom celkom neznámym:
„Od malička som sa stretávala s tým, že
ľuďom v núdzi treba pomáhať. Viedla ma
k tomu mamina, ale hlavne moja sestreni-
ca, ktorá pracovala v utečeneckom tábo-
re, kde boli ľudia z rôznych krajín. Veľmi
ma zarmútilo, keď mi jedného dňa pove-
dala, že ich utečenecký tábor vyhorel a
títo ľudia, ktorí dovtedy mali veľmi málo,
nemajú už vôbec nič. Neschádzalo mi to z
mysle, zvlášť, keď som si uvedomila, že sa
blíži zima a sú tam aj deti. Porozprávala
som to mojim kamarátkam Dominike a
Silvii a spolu sme sa rozhodli, že sa pokú-
sime pomôcť. Keďže v škole vykonávam
funkciu predsedníčky detského parlamen-
tu, poprosili sme pani riaditeľku a jej
zástupkyňu, aby nám dovolili zorganizo-
vať zbierku šatstva pre utečenecký tábor v

Gabčíkove. Pomocou školského rozhlasu,
cez žiacke knižky a rodičovské združenie
sme informovali žiakov a rodičov a v
posledný novembrový týždeň roku v 2006
sa uskutočnila zbierka zimného šatstva,
ktorá bola taká úspešná, že sa dve autá
museli dvakrát otočiť. Tento úspech nás
potešil, povzbudil a tiež inšpiroval k ďal-
šej zbierke, ktorá mala ukázať, aké dobré
srdcia a koľko ochoty podeliť sa je v
našich spolužiakoch. Deň po Mikulášovi
sme vyhlásili zbierku s názvom: „Podeľ
sa s tým, čoho máš veľa“ a bola to zbier-
ka sladkostí, ktorých sa nám, deťom žijú-
cim v rodinách dostáva na Mikuláša
neúrekom. Deti a pani učiteľky priniesli
toľko sladkostí, že deti z utečeneckého
tábora si mohli s nimi užiť ešte aj Viano-
ce. Presvedčili sme sa, že pomáhať nie je
ťažké, len treba chcieť a dostať ten správ-
ny nápad. Priala by som vám každému
zažiť ten pocit úspechu, hrdosti a radosti
z čohosi, čo sa ani nedá pomenovať, aký
sme zažili my tri.“ (gub)

Zdravotné a sociálne 
služby doma

(najmä pre seniorov)
02 / 6224 5607
www.haris.sk

Slušnú cenu zaplatíme
za staré pánske

náramkové hodinky
zn. I.W.C - Schaffhausen

a Patek Phillippe
Tel.: 5477 3077, 0904 514 411
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RUŽINOV
NA TRNAVSKEJ CESTE sa vlámal
do firmy zatiaľ neznámy páchateľ. Zo
skladu odcudzil 30 notebookov, z kan-
celárií štyri notebooky a dva trezory. V
trezoroch bolo viac ako milión korún v
hotovosti, revolver, firemné akcie a 30
opečiatkovaných a podpísaných zme-
niek. Z toho päť zmeniek je každá na
sumu jeden milión korún, 25 zmeniek je
bez vypísanej sumy. Odcudzený revol-
ver v hodnote 50-tisíc korún patrí 48-
ročnému mužovi, ten ho má v legálnej
držbe. 
NA GALVANIHO ULICI našiel uhy-
nuté dve kozy so zranením v oblasti hrdla
ich majiteľ, ktorý to oznámil na polícii.
Škoda sa odhaduje na 12-tisíc korún.
Polícia prípad vyšetruje ako trestný čin
poškodzovania cudzej veci. 

NOVÉ MESTO
NA ULICI NA PÁNTOCH odcudzil z
firmy neznámy páchateľ 61 notebookov
a 37 tašiek na ich nosenie. Škoda pred-
stavuje milión 585-tisíc korún.

STARÉ MESTO
NA VAZOVOVEJ ULICI sa do auta
vlámal neznámy muž, čo neušlo pozor-
nosti všímavého občana, ktorý o tom
okamžite informoval políciu. Policajti
zadržali 27-ročného Bratislavčana, ktorý
skončil na oddelení v Starom Meste.
NA MICHALSKEJ ULICI sa stal obe-
ťou lúpeže 42-ročný občan Švédska. Pri
útoku neznámeho páchateľa prišiel o
hodinky v hodnote asi 116-tisíc a vyše
7000 korún v hotovosti.  

RAČA
NA ALBÁNSKEJ ULICI dvaja nezná-
mi muži vtrhli do rodinného domu a pri-
nútili si ľahnúť na zem dvoch mužov vo
veku 48 a 42 rokov. Oboch spútali a
hlavy im prekryli svetrom. Vtom do
domu vošli ďalšie tri neznáme osoby. Tie
od mužov pýtali peniaze. Keď prepadnu-
tí odmietli, nasledovali kopance. Nato
páchatelia prehľadali dom a z tašky 48-
ročného muža odcudzili 30-tisíc korún a
telefónne karty v hodnote 35-tisíc korún.
Prepadnutí utrpeli drobné zranenia.
Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo
veci zločinu lúpeže.

PETRŽALKA
NA BEŇADICKEJ ULICI prepadol
predajňu potravín neznámy maskovaný
muž, ktorý so zbraňou v ruke žiadal od
predavačky peniaze. Tá mu v obave o
život vydala asi 6-tisícovú hotovosť.
Lupič následne ušiel na neznáme miesto
a polícia po ňom pátra. Obeť lúpeže zra-
nenia neutrpela.
NA PANÓNSKEJ CESTE sa neznámy
páchateľ vlámal do auta Škoda Fabia a
odniesol si veci v hodnote asi 35-tisíc
korún. Zlodej sa do auta dostal cez okno
na batožinovom priestore. Následne si z
auta odniesol päť fotoaparátov a 60
kusov filmov. Ďalšia asi 9-tisícová škoda
vznikla poškodením vozidla. (ver)

Trampská osada

Hurikán vznikla

na Dornkappli
Blíži sa čas Vianoc a moje rozprávanie o
mojej rodnej Trnávke (predtým Dornkappel)
sa blíži ku koncu. Moje predchádzajúce prí-
spevky, v ktorých som písala o histórii
Dornkapple neboli príliš optimistické, ale ta-
ká bola realita života na najchudobnejšej
periférii Bratislavy, zlými jazykmi prezývaná
aj Mexiko.
Dnešný článok sa ponesie v radostnejšom duchu,
budem písať o Dornkaplákoch, ktorí sa vedeli
popasovať so životom a vedeli v živote vyhľadať
tie svetlejšie chvíle, budem písať o dornkappel-
ských trampoch, milovníkoch prírody.
Pri zhromažďovaní materiálov o Dornkappli som
bola prostredníctvom spolužiaka nasmerovaná na
dornkaplácku trampskú osadu Hurikán, stretla
som sa s jej terajším šerifom kamarátom Rózom,
vlastným menom Anton Vencl, od ktorého som
získala cenné podklady na tento príspevok. 
Táto dornkappelská trampská osada vznikla v júni
1944, založili ju mladí Dornkapláci, ktorí mali
radi prírodu a ktorí potom spoločne každú možnú
voľnú chvíľu trávili v lone okolitej prírody, či to
boli romantické zákutia dunajských lužných
lesov, alebo horské karpatské zákutia. Osada
Hurikán bola typickou „túlavou osadou“, nemali
trvalejší „flek“ alebo zrub, aj jej založenie sa usku-
točnilo tajne v čakárni ambulancie praktického
lekára umiestnenej v tom čase v rodinnom dome
rodiny Ambrózovcov, ktorých syn Miro bol tiež
osadníkom, tam sa aj neskôr tajne stretávali. 
Na prvom zasadaní, ktoré sa konalo v čakárni,
prijala osada stanovy a zvolili si aj šerifa Johny-
ho, ktorý túto funkciu zastával až do svojej smrti
v roku 1992, po jeho smrti sa stal šerifom terajší
šerif Rózo, ktorý patril medzi najagilnejších
osadníkov. O dobrú náladu, spev a pohodu bolo
postarané, skoro každý osadník vedel hrať na
nejakom hudobnom nástroji, na gitare, mandolí-
ne, bendže a harmonike, boli to prevažne hudob-
níci, ktorí hrali aj v orchestri súboru Slavín, o
ktorom som sa už zmienila v jednom z predchá-
dzajúcich príspevkov.
Osada Hurikán je medzi trampami známa aj ako
„Nožiari“, preslávili sa výrobou krásnych tramp-
ských nožov pre seba a pre kamarátov, ani jeden
nepredali, darovávajú ich pri rôznych potlachoch
a stretnutiach s inými trampami svojim kamará-
tom. Výrobcom je šerif Rózo a jeho syn Macher.
Ich bohatú zbierku som videla, videla som aj ich
vlastnoručne vyrobený prekrásny totem osady.
Medzi členmi osady sa nerobili rozdiely, či už
národnostné, náboženské alebo politické, naží-
vali tu svorne Slováci, Česi, Maďari aj Nemci.
Príklad osady Hurikán svedčí o dobrom spoluna-
žívaní všetkých národností žijúcich na Dornkapp-
li. Bolo by prospešné, keby sa ľudia, ale hlavne
politici zamysleli v tomto predvianočnom období
nad tým, ako zlepšiť spolunažívanie a zmierniť
napätie vzťahov Slovákov a národnostných men-
šín. Viera Hupková Houšková

(Koniec)

Vianočné stromčeky zdobila princezná
Pred niekoľkými dňami oslovovali
redaktori nemeckej televízie v Lipsku
návštevníkov vianočného trhu v centre
mesta. Otázka bola, či vedia, aký svia-
tok sú Vianoce, čo si Vianocami ľud-
stvo pripomína.
Prekvapujúco málo opýtaných poznalo
správnu odpoveď. Niektoré odpovede
boli až zarážajúco nezmyselné. Nakoniec
sa redaktorom podarilo nájsť osobu,
ktorá neisto odpovedala, že ide hádam o
pripomenutie narodenín Ježiša Krista.
No na nasledujúcu otázku, kedy sa Ježiš
narodil, odpovedala že asi okolo roku
800. Otázka či „pred Kristom“ alebo „po
Kristovi“ ju úplne vyviedla z rovnováhy. 
Bolo by zaujímavé vedieť, ako by na
rovnaké otázky odpovedali občania Bra-
tislavy. Faktom je, že ide síce o pripome-
nutie narodenia Ježiša Krista, ale s vedo-
mím, že Ježiš sa nenarodil v decembri, že
je to len sviatok dohodnutý kresťanmi na
tento termín v rámci cirkevného roku.
Skutočný deň jeho narodenia nie je
známy (dokonca ani rok), a keby aj bol,
neoslavoval by sa na rovnaký dátum,
lebo medzičasom sa zmenil kalendár
juliánsky na gregoriánsky, čo by zname-
nalo isté komplikácie pri určení presného
dňa výročia. 
Jeden z opýtaných v Lipsku odpovedal,
že Vianoce sú preto, lebo sa ozdobujú
vianočné stromčeky. Pre väčšinu ľudstva
je dnes skutočne vianočný stromček sym-
bolom Vianoc. Ježiš ako novonarodené
dieťa a jeho matka Mária sú ozdobenou
jedličkou úplne vytlačení zo scény. 
A pritom skutočným symbolom Vianoc
je Panna Mária a jej prvorodený syn
Ježiš. Tak to bolo minimálne do konca
19. storočia. V Bratislave (predtým Pre-
šporku) postavili v roku 1675 pred býva-
lý evanjelický kostol, vtedy už kostol
rádu jezuitov, sochu Panny Márie s die-
ťaťom na rukách na vysokom kamen-
nom stĺpe. Bol to pamätník víťazstva
cisárskej strany nad uhorskými rebelmi a
súčasne víťazstva katolicizmu nad potla-
čenými protestantmi. 
O máličko neskôr mestská rada vložila
pod ochranu Panny Márie aj radnicu
mesta. Urobili to inštalovaním sochy
Panny Márie v životnej veľkosti na náro-
žie radnice pod vežou pri terajšej Kostol-
nej uličke. 
A o necelé storočie neskôr umiestnili nad
portál neďalekého františkánskeho kos-
tola ďalšiu kamennú sochu Panny Márie. 
Socha Panny Márie pred jezuitským kos-
tolom je už niekoľko desaťročí úspešne
zakrytá rozrastenými konármi neorezá-
vaných a neudržovaných stromov.
Mariánsky stĺp zaniká celý rok obložený
úžasnými kramárskymi búdami plnými
nevkusných suvenírov. Sochu na nároží
radničnej veže možno dnes, vo vianoč-
nom čase, vidieť iba z jedného miesta,
lebo pre občanov 21. storočia je dôleži-
tejší prístrešok nad estrádnym pódiom,

ktorý zakrýva Starú radnicu a jedlička
postavená priamo pred nárožie veže.
Ešte pred sto rokmi by také bohorúhač-
stvo nikomu nenapadlo. Vianočný strom-
ček bol ešte vtedy skôr výnimkou ako
pravidlom. Na našom území údajne prvé
vianočné stromčeky ozdobovala arci-
kňažná Henrietta, manželka arcikniežaťa
Karola, ktorý porazil Napoleona pri
Aspern (1809). Karol bol vnuk Márie
Terézie, syn cisára Leopolda II. a brat
cisára Františka II. (I.). Henrietta (1797
až 1829) sa narodila ako princezná v pro-
testantskej rodine nemeckých kniežat
Nassau-Weilburg, v terajšom Bádensku.
Bola presvedčenou vyznávačkou refor-
movanej cirkvi a ani po vydaji za arci-
knieža z rodiny Habsburgovcov neprijala
katolícku vieru, ako to vtedy bývalo zvy-
kom (aj matka Márie Terézie Alžbeta
Kristína bola pred vydajom evanjelička).
Arcikňažná Henrietta si zo svojej nemec-
kej vlasti priniesla okrem protestantské-
ho náboženského presvedčenia aj
nemecké zvyky. K tým patrilo aj ozdobe-
nie vianočného stromčeka, nie sklenený-
mi guľami a ozdobami, ale malými

sviečkami. Preto sa v jej období volal
vianočný stromček Lichterbaum, strom
svetiel. Zvyk sa v Rakúsku, Uhorsku a
celej strednej Európe v 19. storočí rozší-
ril. Chudobní ľudia si stromčeky ozdobo-
vali jabĺčkami, orechmi, papierovými
hviezdami.
Z pôvodne pekného zvyku sa však stal v
priebehu 150 rokov zlozvyk. Milióny
ihličnatých stromov sa každý rok na
svete ničia, aby pár týždňov pôsobili ako
optický klam. Bratislave už nestačí
stromček pred Mestským divadlom ako
pred rokom 1940. Ďalší musí stáť na
Hlavnom námestí, iný na inom námestí,
v prejazde Primaciálneho paláca. Pred
hotelmi, na balkónoch hotelov a obyt-
ných domov, v záhradách pred vilami
boháčov. Jedna jedlička na Čestnom
nádvorí Prezidentského paláca by asi
nestačila, ďalších päť treba na terasu nad
hlavným vchodom. Nehovoriac o jedlič-
kách v nákupných strediskách, v halách
železničných staníc a na iných verejných
miestach.
A za uváženie stojí, koľko vyťatých
jedličiek sa ocitne v kresťanských kos-
toloch. Je to naozaj taký kresťanský
zvyk? Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus
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HOKEJ
Všetky slovenské televízie mali v prvé
decembrové dni nového pozorného
diváka. Strelca majstrovského hokejo-
vého Slovana Marka Urama. Sloven-
ský reprezentant si v novembrovom
domácom zápase s Košicami zranil
meniskus v pravom kolene a na niekoľ-
ko dní vymenil hokejku za televízny
prepínač. 
„Artroskopická operácia sa vydarila, nové
vyšetrenia nepriniesli žiadne komplikácie
a tak verím, že čoskoro naskočím na ľad,“
želala si opora Slovana pred minulotýž-
dňovou mikulášsko-popradskou sériou,
ktorou majster zakončil základnú časť
pred ďalšou reprezentačnou prestávkou.
Ako teda využívate nový voľný čas?
- Skutočne najviac asi pred televízorom. 
Žeby vás chytili telenovely...?
- To nie (smiech). Skôr si púšťam déve-
déčka, prípadne pozerám Superstar. Ale je
mi v podstate jedno, čo dávajú, nie som až
taký náročný divák. 
Kde sledujete stretnutia Slovana?
- Buď na internete alebo cez teletext. Na
domáce zápasy však chodím do hľadiska,
takže tie vidím na vlastné oči. 
Pozerávate aj NHL?
- Veľmi nie. Nie som až taký fanúšik
NHL. 
Ako si spomínate na prvé momenty po
zranení?
- Nebolo to nič príjemné. Hneď po zrážke
som tušil, že môže byť zle. Pocítil som
veľkú bolesť, ale potajomky som dúfal, že
koleno bude v poriadku. V tretej tretine
som sa aj na chvíľku vrátil na ľad, no
hneď mi bolo jasné, že to nepôjde a že to
bude vážnejšie. Nebolo to moje prvé zra-
nenie. Mám svoje roky, niečo som si už
preskákal, takže som tušil, o aké zranenia
asi pôjde.

Spomínali ste, že domáce stretnutia sle-
dujete z hľadiska. Ako ich vidíte z
odstupu pár desiatok metrov?
- Je to klišé, ale skutočne by som bol rad-
šej na ľade ako v hľadisku. Tu cítim bez-
mocnosť. Je to však aj poučné. Keď to
všetko vidím z nadhľadu, tak si uvedomu-
jem, že by som s tým mohol byť najlep-
ším hráčom ligy (smiech). Všetko vyzerá
byť jednoduché a jasné. Možno aj preto
sedí v hľadisku toľko divákov - trénerov...
Ako vidíte svoje najbližšie dni?
- Dúfam, že budem čoskoro v poriadku.
Na korčule to ešte nevyzerá, ale skúšam
už bicykel. Musí sa vrátiť ohybnosť kole-
na, neskôr samotné svalstvo. V prvých
hodinách po zranení sa vravelo, že na ľad
pôjdem po štyroch-šiestich týždňoch.
Myslím, že to vyzerá reálne.
Neťahajú vás už spoluhráči na ľad?
- Je pravdou, že nás postihla veľká maród-
ka, ale máme široký káder, takže je tu

šanca pre ostatných hráčov. Chalani navy-
še vedia, že prvoradá je regenerácia.
Ako teda vyzeráte v súvislostí so Super
Six?
- Dúfam, že budem stopercentne priprave-
ný!
Blíži sa Silvester, novoročné želania,
aké bude to vaše?
- Žiadne novoročné želania si nedávam.
Podľa mňa sa väčšinou povedia len preto,
aby sa niečo povedalo a málokedy vyjdú.
Želal by som si však, aby sme tento rok
zopakovali ligový úspech a aby sme boli
úspešní aj v Super Six. A aby naši fanúši-
kovia mali z hokeja radosť.
Byť úspešní v Super Six znamená vy-
hrať ho...?
- Nechcem to hovoriť priamo, ale my
chceme vyhrať v každom zápase. Vždy to
treba aspoň skúsiť!

Zhováral sa Michal Minďaš
FOTO - Slavomír Slížik

HOKEJ
Minulý týždeň hokejistov Slovana
bolel. Najskôr sa doslova prehrýzli k
tesnému domácemu víťazstvu nad
Liptovským Mikulášom, potom však
dostali oneskorenú mikulášsku nádiel-
ku v Poprade, aby nakoniec v nedeľ-
ňajšej predohrávke 42. kola znovu
vydreli tri body s Liptákmi. 
Okrem ligovej súťaže, ktorá má tento
týždeň reprezentačnú prestávku, sú však
fanúšikovia majstra zvedaví aj na to, ako
bude vyzerať program ich tímu počas
sviatkov a pár dní pred turnajom európ-
skych majstrov Super Six (11.-13. januá-
ra v Petrohrade). „Tesne pred Silvestrom,
29. decembra ešte hráme s Košicami a
potom už majú chlapci krátke, trojdňové
voľno, ktoré zakončia dva tréningy, a 4.
januára ďalšie ligové kolo,“ prezradil

manažér Slovana Róbert Pukalovič a
pokračoval: „Do Petrohradu odlietame
10. januára, 11. a 12. sa stretneme s naši-
mi súpermi v základnej skupine, 13.
januára sú na programe stretnutia o
konečné umiestnenia.“ 
Súpermi v základnej skupine budú švéd-
sky majster MoDo a ruský šampión
Magnitogorsk. „Oboch súperov máme
zmapovaných z videokaziet, navyše ešte
máme dostať nejaké novšie informácie.
Je však naivné čakať na takomto poduja-
tí ľahkého súpera, každý zúčastnený tím
má svoju kvalitu,“ tvrdí Róbert Pukalo-
vič a pridáva, čo by mohlo podľa jeho
názoru rozhodnúť: „Určite momentálna
forma!“ Fakt, že slovanisti vyrážajú do
Ruska až tesne pred prvým duelom,
nepovažuje za nevýhodu: „Naopak,
doma si v pokoji odtrénujeme a keďže je

tam časový posun, v deň príletu ešte stih-
neme vyjsť na ľad,“ vysvetľuje Róbert
Pukalovič. Samotný Slovan už má s
podobným podujatím svoje skúseností,
takže do Petrohradu cestuje pripravený
na všetko. „Menšie problémy môžu byť s
dopravou, ale organizátori sľúbili pripra-
viť policajné sprievody, takže aj keď to
nebude možno úplne ideálne, nečakáme
nejaké väčšie komplikácie, “ zdôrazňuje
Róbert Pukalovič. 
Obidve stretnutia sa začínajú o 18.30 h
ruského času, hrá sa v Ľadovom paláci,
pre účastníkov je pripravených 850-tisíc
švajčiarskych frankov. Víťaz si navyše
zabezpečí účasť v prestížnom Victoria
Cupe, kde by mal hrať aj niektorý tím z
NHL! A aké sú želania Róberta Pukalo-
viča pred tohtoročným vrcholom: „Vrátiť
sa domov spokojný!“ (mm) 

Inter zostal bez

šance na návrat

do Corgoň ligy
FUTBAL
Sen o rýchlom návrate do najvyššej
futbalovej súťaže sa rozplynul rýchlej-
šie ako jesenná hmla nad Dunajom.
Len niekoľko prvých letných kôl živili
futbalisti Interu nádej na postup do
Corgoň ligy, koniec prvej tretiny a
najmä stredná časť priniesli totiž
jeden výbuch za druhým. 
Od prehry v Prešove išli ich akcie rýchlo
dole a záverečné kolá už ľudí viac zaují-
malo, či žlto-čierni nastúpia v domácich
zápasoch na Pasienkoch alebo v Dú-
bravke...
Prezident Milan Lônčík ukončil debatu
na tému domáceho prostredia jasne a
stručne: „Problémom nie je, kde budeme
hrať, ale ako budeme hrať!“ Pred odcho-
dom na trojmesačnú zimnú prestávku je
teda situácia tímu z Pasienkov zložitá.
Postup v nedohľadne, nevyšiel ani sen o
postupe do záverečných kôl Slovenského
pohára a budúcnosť pôsobenia na
Pasienkoch je neistá. „Pre jarnú časť a
budúci ročník sa rozhoduje z dvoch
variantov - buď zostaneme doma, alebo
sa presťahujeme do Dúbravky,“ vysvetlil
jediné dve možnosti Milan Lônčík. V
súvislostí s novým domovom sa však
situácia môže riadne zamotať, pretože po
štadióniku ŠKP poškuľuje od leta aj Slo-
van, prípadne Artmedia...
Samotného kormidelníka Interu Vladi-
míra Koníka, samozrejme, viac trápia
problémy z trávnika. Mužstvu po Šlaho-
rovom zranení chýbal skutočný vodca, z
ktorého by mali strach aj súperi, naopak,
vzadu vyrobili Bratislavčania neskutočne
veľa chýb. „Niekoľko gólov sme súpe-
rom doslova darovali. Chlapcom chýba
koncentrácia na celých 90 minút, indivi-
duálne zaváhania nás stoja množstvo
stratených bodov,“ neraz prízvukoval
interistický kormidelník. On sám tvrdil,
že čakal aspoň o desať bodov vyšší
jesenný zisk. Realita ho preto poriadne
zaskočila: „Nie všetci hráči splnili očaká-
vania. Sklamali aj tí, ktorí mali skúsenos-
tí z najvyššej súťaže. Neprispôsobili sa
tomu, čo sme od nich chceli, a tak sme sa
niektorými aj rozlúčili.“
Fanúšik, pamätajúci si suverénne slo-
venské tituly doplnené víťazstvami v
Slovenskom pohári, na svoje mužstvo
úplne nezanevrel, už na jar však bude
chcieť vidieť, že Inter nastúpil takú cestu,
ktorá ho čoskoro privedie naspäť na elitu.
Či to budú reálne očakávania, vedia len
funkcionári z Pasienkov. Samotné muž-
stvo začne prípravu medzi prvými na
Slovensku. Káder sa stretne hneď po Sil-
vestri, už 3. januára, keďže od prvých
novoročných víkendov ho čaká účasť v
zimnom turnaji Tipsportu, ktorý sa hrá
prvý raz aj na Slovensku. (mm)

Dušan Tittel 

sa znovu vrátil 

na Tehelné pole
FUTBAL
Dušan Tittel, bývalá ikona Slovana, sa
vrátil na Tehelné pole. Niekdajší gene-
rálny sekretár Slovenského futbalové-
ho zväzu je pripravený pomôcť klubu
vo funkcii generálneho riaditeľa. 
Trojnásobný najlepší futbalista Sloven-
ska z polovice 90. rokov vymenil na
tomto poste Jána Švehlíka (ten však
zostáva vo funkcionárskych šíkoch).
Belasí okrem tejto zmeny vyvrátili chýry
o predaji klubu - prezident Ľudovít Čer-
nák: „Slovan nepredávame, určite sa
však nebudeme brániť vstupu zaujímavé-
ho solventného partnera, ktorý by nám
pomohol dostať sa na vyššie priečky.“
Pomôcť by tomu mali aj prípadné posily,
s ktorými sa od januára ráta na Tehelnom
poli: „Plánujeme dotiahnuť troch až pia-
tich nových hráčov, ktoré by mali zvýšiť
kvalitu súčasného mužstva.,“ zdôraznil
Ľudovít Černák. 
Tréner Boris Kitka a viceprezident Slo-
vana Ľudovít Černák ml. sa aj z toho
dôvodu vybrali minulý týždeň do Argen-
tíny, kde si chcú vyhliadnuť prípadné
posily pre jarnú časť Corgoň ligy. „Malo
by ísť o futbalistov, ktorých odporučil
bývalý hráč Slovana Fabio Nigro,“
doplnil tlačový hovorca belasých Martin
Urmanič. (mm)

Na Pasienkoch 

sa dievčatá tešili,

muži smútili
BASKETBAL
Konečne to prišlo. Basketbalistky Slo-
vana sa v minulom kole dočkali svojho
prvého extraligového víťazstva.
Na domácej palubovke zdolali Cassoviu
Košice o jedenásť bodov (69:58) a nebyť
menšieho strachu z „víťazstvá“ v priebe-
hu stretnutia, výhra mohla byť ešte vyš-
šia. „Vedeli sme, že raz to príde. Z víťaz-
stvá máme, samozrejme, radosť. Stále si
myslíme, že máme na to, aby sme v
základnej časti bojovali o umiestnenie do
8. miesta,“ prezradila domáca opora
Horonyová, autorka 26 bodov a najlepšia
strelkyňa belasých.... 
Pár desiatok minút po radosti slovani-
stiek však Pasienky zažili aj basketbalo-
vý smútok. Hráči Interu totiž nezvládli
svoj súboj so Spišskou Novou Vsou a
prvý raz v sezóne sa dočkali domácej
prehry. Dokonca viac ako krutej, o 21
bodov, 60:81! „Zaslúžené víťazstvo
hostí, ktorí boli všestranne lepší,“ priznal
tréner žlto-čiernych Pavol Zuzík a dodal:
„Predčili nás v prakticky všetkých čin-
nostiach, osobitne pod košmi, kde sme
na nich vôbec nestačili.“ (mm)

Zranený kanonier Marek Uram vymenil

ľadovú plochu za televíznu obrazovku

Slovan ide na Super Six deň pred turnajom

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

prídu opäť 

do Bratislavy
HUDBA
Obdivovatelia legendárneho spevác-
keho zboru Červenej armády Alexan-
drovci sa môžu tešiť. Hudobné teleso s
viac ako 120 členmi pred koncom roka
opäť zavíta na Slovensko.
V Bratislave vystúpi 18. decembra o
20.00 h v Športovej hale na Pasienkoch.
Tentoraz bude vystúpenie zboru obohate-
né o hudobné vstupy slovenských a
českých rockerov. Na koncerte sa pred-
staví aj Robo Grigorov, Felix Slováček,
Kamil Střihavka, David Kraus, ale aj naj-
lepší slovenskí fujaristi z Podpoľania. 
Terchovská muzika spoločne s Alexan-
drovcami postavila na nohy návštevní-
kov vo všetkých sálach posledného turné
a spomínané mená sú zárukou, že diváci
budú opäť aplaudovať a spievať Poctu
Majakovskému, Zemi vzdálenou alebo
Tichú noc...
Koncert bude slávnostne ladený do via-
nočnej atmosféry. Hlavnou silou reper-
toáru Alexandrovcov sú celosvetovo
známe piesne: Kalinka, Pieseň o Soviet-
skej armáde, Donci Molodci, Ach, ty step
široká, Šli vojaci, Verdiho Zbor židov z
Nabucca.... Alexandrovci boli i prvými,
kto naspieval slávny Sojuz nerušimyj,
teda hymnu ZSSR. (dš)

Betlehemy Jána

Krajčího 

v Galérii ÚĽUV
VÝSTAVA
Predvianočná atmosféra vládne aj v
Galérii ÚĽUV na Obchodnej ulici, kde
otvorili výstavu drevorezieb Jána
Krajčího z Košíc. 
Predtým výskumný pracovník železiarní,
dnes 65-ročný insitný rezbár, vyrezáva
už od mladých rokov sochy a sošky svo-
jím výrazom blízke ľudovému sochár-
stvu. Po čase dokázal vytvárať voľné
ponášky na neskorogotické polychrómo-
vané plastiky. Nebál sa žiadnej témy,
ktorú mohol vyskúšať s nožíkom a dláta-
mi v rukách. Vytváral rozmerné aj ko-
morné plastiky svätcov, sochy víl a les-
ných bôžikov, dojemné obrazy remesel-
níkov, figúrky zvierat či betlehemské
scény narodenia Pána. Niektoré sochy,
najmä tie betlehemské, autor citlivo
polychrómuje.
Ján Krajčí vyše štvrť storočia spolupra-
cuje s Ústredím ľudovej umeleckej výro-
by, pre ktoré príležitostne vyrezáva figúr-
ky a figurálne zdobené črpáky. Jeho
sochy Anjel a Víla bdejú nad Dvorom
remesiel v sídle ÚĽUV. Výstava Betlehe-
my a iné sochy potrvá do 23. februára
2008. (dš)

Bach a Vivaldi 

v Novom

kostole
HUDBA
Dve kantáty Johanna Sebastiana
Bacha, určené pre 4. adventnú nedeľu,
ako aj diela jeho rovesníka Antonia
Vivaldiho, navodia týždeň pred Šte-
drým dňom tú pravú predvianočnú
atmosféru. 
Koncert v podaní vynikajúcich umelcov,
špecialistov na barokovú hudbu, si
môžete vypočuť 17. decembra o 19.00 h.
v Novom evanjelickom kostole na Le-
gionárskej ulici.
Účinkujú Orchester a zbor Solamente
naturali, umelecký vedúci Miloš Valent,
Adrian Kokoš (zbormajster), Helga Var-
ga-Bachová (soprán), Alexander Schnei-
der (alt/Nemecko), Marián Olszewski
(tenor), Matúš Trávniček (bas), Didier
Talpain (dirigent/Francúzsko). (dš)

Švédske

dizajnérky

v Dvorane
VÝSTAVA
V Dvorane Ministerstva kultúry na
Námestí SNP 33 vystavuje svoje práce
sedemnásť dizajnérok zo Švédska.
Výstava vznikla na základe knihy, ktorá
prezentuje tvorbu 17 švédskych dizajné-
rok narodených v rokoch 1960-1970.
Vynikajú jedinečnou všestranosťou, odva-
hou, túžbou experimentovať a pevným
odhodlaním premeniť svoje vízie na reali-
tu. Každá z nich vystavovala v známej
štokholmskej galérii dizajnu Pascale Cot-
tard-Olsson. Výstava potrvá do 13. januá-
ra 2008. (dš) 

Gospelový

koncert

v Istropolise
HUDBA
Na vianočnom gospelovom koncerte v
Istropolise na Trnavskom mýte sa v
pondelok 17. decembra o 19.00 h pred-
staví The Hope Gospel Singers and
Band a hostia.
The Hope Gospel Singers and Band je
úspešná slovenská vokálno-inštrumen-
tálna formácia, ktorá interpretuje gospe-
lovú hudbu od roku 1999 pod vedením
zbormajsterky Ivety Viskupovej. 
Hosťami koncertu budú Katarína Ha-
sprová, Ján Slezák, Peter Adamov, hu-
dobné osvieženie zaručia gospeloví mlá-
dežníci Young Continentals, vystúpia aj
džezoví inštrumentalisti ako Ľubomír
Šrámek, Štefan Bugala, Juraj Gregorík,
Erik Rothenstein a Michal Ragač. (dš) 

Slovenská grafika v Mirbachovom paláci
VÝSTAVA
V Galérii mesta Bratislavy v Mirba-
chovom paláci na Františkánskom
námestí otvorili v týchto dňoch ojedi-
nelú výstavu so stručným názvom, kto-
rý však zahŕňa celé storočie v oblasti
slovenskej grafickej tvorby.
Slovenská grafika 20. storočia je len stro-
hé označenie obsažného pojmu. Vinie sa
dojímavými Fullovými naznačeniami
hlbokých zmyslov, zakorenenými kdesi
hlboko v nás, či konkrétne v Zemplín-
čanke z roku 1950. Ešte sme len na
začiatku výstavy a predsa už v polovici
storočia, nechtiac a neúmyselne predbeh-
núc Rodinu Kolomana Sokola, drevoryt
z roku 1929, pri ktorom žena môže muža
vyprevádzať za prácou do Ameriky, pres-
ne tak isto ako čakať na vlakovej stanici

ďalšie dieťa, ktoré prichádza zo štúdií.
Náznak klobúka obráteného hore otvo-
rom v rukách chlapca môže hovoriť o
chudobe, ale aj o úcte. Láska Márie
Želibskej z roku 1965 v obrátenom časo-
vom garde ukazuje vývoj manželského
súzvuku, ktorý sa v obraze objavil v roku
1975 pod názvom Manželstvo. 
Nech je ako je, mladosť či staroba, na
tvárach žien Márie Želibskej nie sú stopy
po úderoch, ani slza nevyryla ostrú hranu
v tvári, keď stekala na hrudník. Muž hla-
diaci vlasy ženy v Manželstve, sa ešte
nedotkol svojej vyvolenej, len sa jemne,
v náznakoch, pokúša priblížiť. Už aj
vrabce čvirikajú o tom, akú pietu cíti
pred láskou. Takže tak.
Len som sa trochu rozrozprávala, aby
som čitateľov motivovala prejsť kúskom

umeleckého raja, zabudnúť na zhon a
pohrúžiť sa trebárs aj do beloby a nehy
Vlada Havrillu, nevšímať si sneh a dážď,
pokiaľ neprinášajú uspokojenie, a oddať
sa, napríklad aj v rozhovore či geste Trom
chlapom, lebo práve na to vyzýva litogra-
fia Milana Laluhu z roku 1967. 
„Vybrať autorov pre túto publikáciu
nebolo jednoduché. Pôvodne sme sa
chceli zamerať len na najťažiskovejších
autorov, no zistili sme, že z hľadiska
vývinu to nestačí,“ hovorí kurátor výsta-
vy Ivan Jančár.
A keď si chcete kus krásy odniesť aj
domov, vedzte, že k výstave vyšla rovno-
menná reprezentatívna publikácia Zuza-
ny Böhmerovej a Ivana Jančára. Výstava
v GMB Mirbachovom paláci potrvá do
2. marca 2008. Dáša Šebanová

DIVADLO
O najstaršom, najkrajšom a zároveň
najohrozenejšom ľudskom cite rozprá-
va Najstaršia rozprávka autora a reži-
séra Jozefa Pražmáriho, ktorú premié-
rovo uviedli v Divadle a.ha na Školskej
ulici 14.
Jozef Pražmári je zároveň autorom scény,
kostýmov a bábok. V predstavení zúročil
svoje dlhoročné skúsenosti s rôznymi
typmi divadiel. Má za sebou viac ako 150
inscenácií a získal viaceré vrcholné oce-
nenia. Venuje sa aj dramatickej spisbe,
scénografii, kostýmovému výtvarníctvu a
voľnej tvorbe. Klauniáda s pesničkami pre
deti od šesť rokov zobrazuje mýtus o vzni-
ku života, o spojení muža a ženy. Hovorí
o tom, že podstata života je v tvorbe a v
nekonečnom znovuzrodení. Túto filozofiu
podáva Pražmári nadľahčenú výstupmi

dvoch klaunov symbolizujúcimi večný
boj dobra a zla, lásky a nenávisti, deštruk-
cie a schopnosti obnovy. Kým stojí hrad,
vládne v ňom harmónia a pokoj. Znalci
lásky a vášne však už poznajú skutočnosť,
že tento pokoj je zdanlivý. Do boja sa totiž
chystajú rytieri Sperminiovia, ktorí idú
bojovať o lásku princeznej Ovumíny. A
tam, kde sa začína boj, rinčia zbrane. A
kde rinčia zbrane, prichádza k slovu Kazi-
dielo. A aj keď sa zdá, že s Tvoridielom
tvoria harmonickú dvojicu, opak je, samo-
zrejme, pravdou.
Čo všetko sa musí stať, aby v dome
zavládla atmosféra rodinnej pohody? Na
scéne sa v dynamickom a inscenačne prí-
ťažlivom predstavení predvedú okrem
hercov aj bábky a ponúknu deťom i
dospelým príbeh s dobrým koncom. Prí-
beh, ktorý sa končí tehotenstvom princez-

ny Ovumíny a ak máte pocit, že na také
dielko vaše šesťročné dieťa ešte nedospe-
lo, vedzte, že vo chvíli, keď princezná
zľahne s rytierom, zatiahnu herci záves a
všetko sa deje v absolútnej diskrétnosti.
Len Kazidielo, nemravník jeden, by sa rád
prizeral. Tým sa snažím rodičom rozptýliť
obavy z toho, že by rozprávka v divadle
a.ha mohla ich deti mravne poškodiť.
Zábavnou a pútavou, i keď trochu odváž-
nou, formou totiž rozpráva o základných
princípoch nášho spolužitia, o mužsko-
ženskej príťažlivosti, bez ktorej by po pie-
skoviskách v parku nebehali deti, a ponú-
ka aj poučenie - popretie zla a víťazstvo
lásky a dobra. Všetky tieto základné atri-
búty predstavenia interpretujú herci Hrvo-
je Seršić, Juraj Benčík, Veronika Koščová,
Michal Németh, Barbora Juríčková a
Ivana Hoštáková. Dáša Šebanová

Rozprávka o najstaršom cite v Divadle a.ha
V Najstaršej rozprávke rytieri Sperminiovia bojujú o lásku princeznej Ovumíny. FOTO - Matej Oravec

BratislavaBratislava
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Akcia trvá od 3. 12. do 31. 12. 2007 alebo do vypredania zásob.

K O B E R C E  •  P V C  •  P A R K E T Y  •  M A T R A C E

V nedeºu 9., 16. a 23. decembra OTVORENÉ!
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PIATOK 14. decembra
� 19.00 - Čudné popoludnie Dr. Zvonka
Burkeho, Divadlo Astorka, Námestie SNP33
�19.00 - Vianočný koncert Slnovratu, fol-
kový koncert, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.30 - V. Klimáček: Závisláci, Divadlo
F7, Františkánske námestie 7
� 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, pre deti, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 a 16.00 - Dohviezdny večer, Miku-
láš a Ela s Hopom, DK Kramáre Stromová 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 - Račianska - Nitra, Extraliga vo-
lejbalistiek, SOU Obchodné
�20.00 - Nový Rownák, countryrock, Ran-
čík u Kanga, Starohájska 35

NEDEĽA 16. decembra
�10.00 a 14.30 - Malá morská víla, pre deti,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Betlehemská hviezdička, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
�10.30 - Rozprávky v Gullfosse, Vianočná
koleda, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30- Nesieme vám novinu, rozprávka,
DK Ružinov, Ružinovská 28
�16.00 - Momentum Musicum, cyklus ko-
morných koncertov, CC centrum, Jiráskova 3
� 17.00 - Račianska - Pezinok, Extraliga
volejbalistiek, SOU Obchodné
� 19.00 - Koncert Orchestra Bratislava Hot
Serenaders,Spoločenský dom Nivy, Súťažná 18
� 19.00 - Wabi Daněk: folkový koncert,
Teátro Wűstenrot, Trnavské mýto 1

PONDELOK 17. decembra
� 11.00 - V. Nezval: Manon Lescaut, Štú-
dio činohry SND, Pribinova ulica
� 14.00 - J. Steinbeck: O myšiach a
ľuďoch, Činohra SND, Pribinova ulica
�17.00 - K. Žiška: Čiernobiele srdce Char-
lieho Chaplina, predstavenie Divadla Ludus,
Malá sála PKO
� 18.00 - Vianočné koledy, účinkuje DFS
KLNKAa hosť FS Dolina z Bratislavy, Dom
kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - Bach - Vivaldi 7. koncert cyklu
BACH - kantáty so Solamente naturali, No-
vý evanjelický kostol, Legionárska ulica 
� 19.00 - J. W. Goethe: Prafaust, Divadlo
a.ha, Školská 14 
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9

� 19.30 - V. Klimáček: Závisláci, Divadlo
F7, Františkánske námestie 7
�20.00 - M. Walczak: Pieskovisko, uvádza
STROMY, združenie pre nezávislé divadlo,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

UTOROK 18. decembra
�11.00 - V. Patejdl, L.Vaculík: Snehulien-
ka a sedem pretekárov, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
�14.00 - Snehuliatko, Bibiana, Panská 41
� 17.00 - Vianočná poézia s Vierkou Čer-
nuškovou, SK BNM, Vajnorská 21
� 18.00 - Slovan - Martin, Extraliga hoke-
jistov, Štadión O. Nepelu
�19.00 - Uholný kameň, tanečno divadelná
inscenácia, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
�19.00 - V. Klimáček: Kto sa bojí Beatles,
Štúdio činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - V. Klimáček: Hypermarket, Či-
nohra SND, Pribinova ulica

� 19.00 - P. Weiss: Bajmann brothers, Di-
vadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Mníšky 2 - Milionárky, Teátro
Wűstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Svetloleť - koncert, Štúdio 12, Ja-
kubovo námestie 12
� 19.00 - Traja mušketieri, muzikál, Nová
scéna, Kollárovo námestie 20
�19.30 - Big Bastard Beat Band - koncert,
Divadlo F7, Františkánske námestie 7
�20.00 - Umri, skap a zdochni...!!!, Divadlo
SkRAT, A4 Nultú priestor, Námestie SNP 12

STREDA 19. decembra
�10.00 - Malá morská víla, pre deti, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
�18.00 - Slovenská filharmónia, Bratislav-
ský chlapčenský zbor, Koncertná sieň Slo-
venskej filharmónie - Reduta 
� 19.00 - E. Ionesco: Stoličky, Štúdio čino-
hry SND, Pribinova ulica
�19.00 - V. Hugo: Kráľ sa zabáva, Činoh-
ra SND, Pribinova ulica
� 19.00 - N. Werdelinová: Milovníci, Di-
vadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Traja mušketieri, muzikál, Nová
scéna, Kollárovo námestie 20
�19.00 - Mrazík - česká činoherná rozpráv-
ka, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.30 - O. Belešová a M. Shiraki: John
a Yoko, divadlo F7, Františkánske námes-
tie 7
�20.00 - Karpatské Horké + Arccus, kon-
cert, Klub Za Zrkadlom, Rovniankova 3

ŠTVRTOK 20. decembra
� 10.00 - O vtáčikovi, myške a klobáse,
vianočná bábková hra pre deti od 3 rokov,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
�14.00 - Snehuliatko, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - Music club - koncert Polemic, DK
Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - S operetou po Slovensku, Teátro
Wűstenrot, Trnavské mýto 1
�19.00 - T. Williams, S. Mrožek: Dohola +
vianočný prídavok, divadlo Ívery, MKC,
Školská 14
� 19.00 - Traja mušketieri, muzikál, Nová
scéna, Kollárovo námestie 20
� 19.00 - Slovenská filharmónia, Brati-
slavský chlapčenský zbor, Koncertná sieň
Slovenskej filharmónie - Reduta 
�19.30 - O. Belešová a M. Shiraki: John a
Yoko, Divadlo F7, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Moderná doba + Musica Falsa
Et Ficta, čaro nemého filmu umocnené
živou hudbou, Klub Za Zrkadlom, Rovnian-
kova 3
�20.00 - Juraj Turtev a Bluesweiser, blues,
Rančík u Kanga, Starohájska 35

PIATOK 21. decembra
� 10.00 - O vtáčikovi, myške a klobáse,
vianočná bábková hra, pre deti od 3 rokov,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 19.00 - Šialené nožničky, komédia, Nová
scéna, Kollárovo námestie 20
�20.00 - Ice Breakers, bluesrock, Rančík u
Kanga, Starohájska 35
�20.00 - Mŕtve duše, premiéra, predvianoč-
ná pohybovo-obrazová etuda divadla SkRAT,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

SOBOTA 22. decembra
� 10.00 a 14.30 - O vtáčikovi, myške a klo-
báse, vianočná bábková hra, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 20.00 - Johnny Cash Revival, country,
blues, Rančík u Kanga, Starohájska 35

NEDEĽA 23. decembra
� 10.30 - Nesiem vám novinu, divadlo
Nelline, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
�10.00 a 14.30 - O vtáčikovi, myške a klo-
báse, vianočná bábková hra, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
�16.00 - Snehuliatko, Bibiana, Panská 41

PONDELOK 24. decembra
�Štedrý deň

UTOROK 25. decembra
�1. sviatok vianočný

STREDA 26. decembra
�2. sviatok vianočný
� 19.00 - Šialené nožničky, komédia, Nová
scéna, Kollárovo námestie 20
� 17.00 - Štefánska zábava s HS Fortuna,
SK BNM, Vajnorská 21

ŠTVRTOK 27. decembra
�19.00 - B. Ahlfors: Posledná cigara, Štú-
dio činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na mňa pri-
lepila, Činohra SND, Pribinova ulica
� 18.30 - Fidlikant na streche, muzikál,
Nová scéna, Kollárovo námestie 20

PIATOK 28. decembra
�18.30 - Fidlikant na streche, muzikál, No-
vá scéna, Kollárovo námestie 20
� 19.00 - V. Haim: Valčík náhody, Štúdio
činohry SND, Pribinova ulica
�19.00 - C. Goldoni: Čertice, Činohra SND,
Pribinova ulica
�19.00 - Big Exclusive funky party, hrá Fun-
kiez, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie

SOBOTA 29. decembra
� 17.00 - J. Ďurovčík, Ľ. Feldek, A. Popo-
vič: Popolvár, Sála opery a baletu SND, Pri-
binova ulica
�19.00 - F. Schiller: Úklady a láska, Štúdio
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - F. M. Dostojevskij: Cudzia žena
a muž..., Činohra SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Traja mušketieri, muzikál, Nová
scéna, Kollárovo námestie 20

NEDEĽA 30. decembra
�10.30 - Dráčik Ohniváčik, DK Dúbravka,
Saratovská 2/A
� 11.00 - J. Ďurovčík, Ľ. Feldek, A. Popo-
vič: Popolvár, Sála opery a baletu SND, Pri-
binova ulica
�16.00 - Slovenský komorný orchester B.
Warchala, Koncertná sieň Slovenskej filhar-
mónie - Reduta
�19.00 - D. Besse: Riaditelia, Štúdio činoh-
ry SND, Pribinova ulica

PONDELOK 31. decembra
� 16.00 - Silvestrovský koncert, Opera a
balet SND, Pribinova ulica
� 16.00 - Slovenská filharmónia, Sloven-
ský filharmonický zbor, Koncertná sieň Slo-
venskej filharmónie - Reduta
� 17.00 - Traja mušketieri, muzikál, Nová
scéna, Kollárovo námestie 20
� 18.00 - V. Hugo: Kráľ sa zabáva, Sála či-
nohry SND, Pribinova ulica
� 18.00 - V. Haim: Valčík náhody, Štúdio
činohry SND, Pribinova ulica 
�19.00 - G. Verdi: La Traviata, Opera SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - Bolero a viac..., premiéra večera ta-
nečných miniatúr, Balet SND, Pribinova ulica
�19.30 - Silvester 2007, DK Dúbravka, Sara-
tovská 2/A
� 19.30 - Silvester 2007, SK BNM, Vajnor-
ská 21

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

vyjdú opäť o 4 týždne
10. januára 2008

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


