
O ďalšom smerovaní a investičných
zámeroch Správy telovýchovných a
rekreačných zariadení (STaRZ) sme
sa pozhovárali s jej novým riadite-
ľom Jozefom CHYNORANSKÝM.
- V prvom rade treba zdôrazniť, že
mestská príspevková organizácia
STaRZ je konsolidovaná, zabehnutá
organizácia. Jej úlohou je uspokojovať
záujmy širokej verejnosti v telovýchov-
nej, rekreačnej a športovej činnosti v
meste, pričom sa tu narába s verejnými
financiami a majetkom. Pokiaľ ide o
moje predstavy a očakávania po nástu-
pe do funkcie, dôraz budem klásť na
komunikáciu s ľuďmi a na koordináciu
ich činnosti. Výsledkom by mal byť
zvýšený záujem Bratislavčanov o
využívanie jednotlivých objektov a

areálov, ktorý dosiahneme kvalitou pro-
stredia, jeho prevádzky a údržby. 
Aké investičné zámery má STaRZ na
tento rok?
- Medzi priority vedenia mesta, mestské-
ho zastupiteľstva, a tým aj naše patrí
pokračovanie v už začatej rekonštrukcii
strojovne chladenia na Zimnom štadióne
Ondreja Nepelu, a to druhou etapou, pri
ktorej sa preinvestuje asi 17 miliónov
korún. Ďalšou prioritou je dobudovanie
občerstvovacieho zariadenia na letnom
kúpalisku v Lamači, aby bolo plne
funkčné pre nadchádzajúcu letnú sezó-
nu. Tam rátame s finančnými prostried-
kami v objeme päť miliónov korún. Na

letnom kúpalisku Rosnička plánujeme
výstavbu trojdráhovej šmykľavky, fi-
nančné prostriedky na túto investíciu vo
výške asi 13 miliónov korún sa pokúsi-
me zabezpečiť pomocou Fondu telesnej
kultúry. Budeme pokračovať vo výstav-
be hlavných mestských cyklotrás. Už je
právoplatné stavebné povolenie na tzv.
Ružinovskú radiálu, čo je úsek od Baj-
kalskej po Košickú. 
Máte v pláne zaviesť do činnosti
STaRZ aj nejaké novinky?
- Okrem tradičných podujatí máme v
pláne rozšíriť športovo-rekreačné akti-
vity Bratislavčanov o jedno až dve nové
podujatia, nad ktorými sa zamýšľame a
ktorých scenár začíname tvoriť. Verej-
nosť budeme o nich včas informovať.

Zhováral sa Juraj Handzo
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Bratislavské

noviny

prichádzajú

v novom šate
REDAKCIA
Bratislavské noviny sú konečne späť.
Mnohí Bratislavčania boli takí ne-
dočkaví, že už koncom minulého týž-
dňa rozhorčene reklamovali nedoru-
čenie najčítanejšieho bratislavského
týždenníka. Márne, prvé novoročné
vydanie prichádza až po Troch krá-
ľoch, ako sme ohlásili v závere uply-
nulého roka.
A s prvým tohtoročným vydaním pri-
chádzajú aj sľubované zmeny. Brati-
slavské noviny zmenili formát a sú o
niečo štíhlejšie. So zmenou formátu
nastal čas aj na rozšírenie podtitulu
novín, ako nás o to opakovane žiadali
niektorí, najmä starší, čitatelia.
K nemeckému a maďarskému  ekviva-
lentu Pressburger Zeitung a Pozsonyi
Újság pribudol aj latinský Nova Poso-
niensia. Nejde len o mechanický preklad
do latinčiny, pod týmto názvom totiž v
rokoch 1721 - 1722 vydával v Prešporku
noviny Matej Bel. A v mnohom boli
podobné našim novinám, ktoré v Brati-
slave vychádzajú od roku 1998.
Ďalšou novoročnou novinkou je zmena
distribúcie. Odteraz Bratislavské noviny
do poštových schránok roznášajú doru-
čovatelia spoločnosti KOLOS, s.r.o.,
ktorá patrí do skupiny Post.at, čo je Ra-
kúska pošta (Österreichischen Post AG).
Oproti minulosti sa skrátil čas distribúcie
na dva dni - štvrtok a piatok.
Pokiaľ by sa Bratislavské noviny do
niektorej schránky nedostali včas, mô-
žu čitatelia zatelefonovať na infolinku,
ktorú spoločnosť KOLOS zriadila prá-
ve pre tento účel. Na telefónnom čísle
206 414 00 bude v pracovných dňoch
od 8.00 do 17.00 h vyškolený operátor,
ktorý bude podávať informácie o distri-
búcii Bratislavských novín, príjímať
reklamácie a podnety na zlepšenie
doručovania. Po 17.00 h bude na uve-
denom čísle odkazovač. (red)

Pridajte svoj

ples do nášho

zoznamu
BRATISLAVA
Podobne ako vlani aj tento rok ponú-
kame organizátorom bratislavských
plesov a bálov možnosť spropagovať
ich podujatie prostredníctvom tlače-
ného vydania a webovej stránky
www.BratislavskeNoviny.sk.
Medzi Praktickými informáciami na
našej internetovej stránke sa už objavi-
la Plesová sezóna 2008, kde postupne
pribúdajú ďalšie plesy a bály, ktoré
budú v Bratislave nielen do Popolcovej
stredy. (red)

Horel ďalší 

autobus Solaris,

ostatné vozidlá

skontrolujú
BRATISLAVA
Minulý piatok popoludní horel ďalší
autobus poľskej výroby značky
Solaris. Požiar vznikol v autobuse
linky 96 na Osuského ulici v smere z
mesta na konečnú zastávku. 
Požiar zneškodňovali hasiči z dvoch
staníc - z Radlinského ulice v Starom
Meste a z Čapajevovej ulice v Petržal-
ke, na mieste boli tri vozidlá, z toho
dve cisterny. Nikto zo zasahujúcich ani
z cestujúcich nebol zranený.
Ako nám povedal predseda predsta-
venstva Dopravného podniku Bratisla-
va, a.s., Branislav Zahradník, príčina
požiaru bude predmetom expertízneho
skúmania nezávislou organizáciou,
pravdepodobne Kriminalistickým a
expertíznym ústavom Policajného
zboru. „Z pondelkovej obhliadky vozi-
la za účasti zástupcov poľského výrob-
cu, ktorí operatívne prišli do Bratisla-
vy, je zrejmé, že požiar nebol v moto-
rovom priestore, z toho dôvodu sa ani
neaktivovalo samohasiace zariadenie,“
uviedol B. Zahradník.
„Požiar bol lokalizovaný v spodnej
časti vozidla, nehorelo plynové palivo
ani motorový priestor. Jeho rozsah bol
menší než pri vlaňajšom májovom
požiari, škodu odhadujeme na 200-tisíc
korún.  Po zistení príčiny tohto požiaru
bude nariadená kontrola ostatných
vozidiel značky Solaris s cieľom overiť
bezpečnosť ich prevádzky. Postupuje-
me podobne ako v minulom roku - teda
až po oboznámení s príčinou požiaru
nariadime kontrolu komponentu, v kto-
rom požiar vznikol,“ dodal B. Zahrad-
ník. Ako ďalej pripomenul, autobusy
sú stále v záruke, čo znamená, že
náklady na ich opravu by mal znášať
výrobca, resp. poisťovňa, a nie Do-
pravný podnik Bratislava, a.s.
Pripomeňme, že problémy s autobusmi
značky Solaris boli aj v minulom roku.
Dňa 26. mája 2007 zachvátil požiar na
linke číslo 70 na križovatke Prievoz-
skej a Bajkalskej ulice, nikto pri ňom
nebol zranený. Škoda dosiahla šesť
miliónov korún. Dopravný podnik
Bratislava následne stiahol všetkých 22
autobusov značky Solaris, ktoré pre-
mávajú v meste. Rozhodol sa tak na
základe výsledkov mimoriadnej kon-
troly, že v žiadnom z preverovaných
vozidiel nefunguje zabezpečovací
mechanizmus automatických elektro-
ventilov, ktoré po vypnutí vozidla kľú-
čom zablokujú prívod plynového pali-
va do motora.
Solarisy sa vrátili na bratislavské
cesty začiatkom septembra minulého
roka, do každého z nich dal dopravný
podnik inštalovať samohasiace zaria-
denie. (juh)
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BRATISLAVA
Rozmary počasia a s nimi spojená
poľadovica počas uplynulého víken-
du dali Bratislavčanom zabrať. Chô-
dza po vonku sa zmenila na riskantný
adrenalínový šport, okamžite nastali
problémy s dopravou.
Všetky cesty a ulice, ktoré má v správe
mesto, boli aj v najkritickejšom čase,
teda v nedeľu ráno predpoludním,
zjazdné. Prekérne situácie sa však obja-
vili v kopcovitých terénoch, napríklad
na Kramároch a na Dlhých dieloch. Na
Kramároch sa nášmu čitateľovi auto po
zaparkovaní v kopci napriek zatiahnutej
ručnej brzde samovoľne dalo do pohy-
bu, šmýkalo sa dolu svahom a zastavilo
sa až na stĺpe verejného osvetlenia.
„Tam do neho narazilo iné auto šmýka-
júce sa dolu svahom,“ povedal nám. 

Problémom sa nevyhla ani mestská hro-
madná doprava, najmä autobusy a tro-
lejbusy, ktoré sa nemohli dostať do
lokalít v kopcovitom teréne. Zamŕzajú-
ce trakčné vedenie a poľadovica spôso-
bovali problémy a meškanie spojov. V
Záhorskej Bystrici kombinácia poľado-
vice a silného vetra spôsobila, že auto-
bus skončil v priekope. „Nehoda sa
zaobišla bez zranení, v autobuse nebol
žiadny cestujúci,“ uviedol predseda
predstavenstva Dopravného podniku
Bratislava, a.s., Branislav Zahradník.
Ešte horšia situácia bola na vedľajších
komunikáciách, ktoré spravujú mestské
časti, pretože neboli posypané. Rovnako
aj mnohé chodníky ostali neošetrené a
chodcom pri pohybe po nich pri kaž-
dom kroku hrozil úraz. Na sídliskách,
napríklad v Ružinove, boli chodníky pri

domoch síce posypané, ale vzdialenej-
šie úseky akoby nemali nijakého pána.
V pondelok už problémy s poľadovicou,
našťastie, poľavili.
Ako informoval meteorológ Pavel
Faško, do našej oblasti prúdi teplejší
vzduch od západu. Povrch zeme je však
studený a vytvárajú sa hmly, pri oblač-
nosti, aká bola začiatkom týždňa, sa ani
cez deň masy vzduchu neprehrejú, a to
nahráva vytváraniu poľadovice. „Teplé
západné prúdenie bude pokračovať ešte
aj koncom tohto týždňa, ale prejaví sa
len postupne práve pre studený povrch
zeme,“  povedal nám. „Napriek tomu
možno cez víkend rátať s príjemnejším
počasím, bez poľadovice s teplotami o
pár stupňov vyššími, než sme zažívali
na prelome prvého a druhého januáro-
vého týždňa.“ (juh, gub, r)

Poľadovica v meste spôsobila kalamitu

Bratislava sa v uplynulých dňoch opäť zmenila na jedno veľké klzisko... FOTO - TASR

STaRZ chystá nové atrakcie a podujatia
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Predsavzatie 
je aj nemať 
predsavzatie
Zo silvestrovsko-novoročných pred-
savzatí žijú humoristi tak dlho, že sa
stalo módou nedávať si žiadne. Veľmi
to nepomôže, lebo aj nemať predsav-
zatie je predsavzatie.
Platí tu matematická axióma, že nula
na nultú je jeden. Prečo? LEBO! Pre-
tože ak sú všetky čísla na nultú jeden,
prečo by číslo nula umocnené na nultú
malo byť, povedzme, dva? Alebo nula?
Poriadok musí byť.
Zoberte si takú kalamitu. Nielen na Sil-
vestra, ale aj cez rok sa menej skúsení
vodiči obávajú poľadovice a podob-
ných katastrôf a zaprisahávajú sa, že
už si v takom počasí za volant nesadnú,
ale pľušť príde a idú aj oni. Niekedy aj
karosérie. Čo je viac hluku, ako škody.
Niekedy aj ľudia, čo je zasa viac tragé-
die, ako škody - v každom prípade je to
výsledok ľudskej hlúposti.
A to je ešte väčšia tragédia.
Nový rok je tu v skutočnosti preto, aby
sa úrady mali od čoho odraziť, keď
vyrubujú poplatky, upravujú (archaicky:
výrazne zvyšujú) ceny, počítajú dlžníkov
a odhadujú budúci príjem. Obyčajnému
človeku Nový rok prakticky neslúži,
preto si môže vybrať okrem gregorián-
skeho, teda katolíckeho, aj juliánsky,
teda pravoslávny, ale aj vietnamský,
čínsky, židovský, arabský a zaiste aj
mayský a tak ďalej. Penziu si aj tak
nepriblíži. Aby malo zmysel tento neexi-
stujúci prelom nejako pripomínať a
posielať honoráre za estrády z roka na
rok stupídnejšie, stanovila sa prax pre
tento sviatok si dávať predsebavzatia,
pardon, predsavzatia. Slovo je to staré -
znamená vziať si niečo za cieľ a posta-
viť to pred seba (sa) do ďalšej budúc-
nosti. Je v tom veľa pekného. Možno ten
sa (Sa) príde, ako je to u nás na Slovens-
ku zvykom, a urobí to za nás. A ak nie, o
pár mesiacov je tu prelom rokov zasa,
jedno „pred sa“ máme v talóne.
Ale ako sme skonštatovali, módou je
nedávať si predsavzatia, ani predse-
bavzatia, len to jedno, že si ho nedáme.
Móda je to veľmi vplyvná a dlhoročná.
Tu, u nás, na Slovensku, sa už roky nič
nezmenilo, stále je to rovnaké. Stále
čakáme, kým príde SA, a tak aj tento
rok bude ako minulý. A bude budúci.
Len my ponúkneme iný stĺpček.

Gustav Bartovic

Obnovia

studničku

na Hlbokej ceste
STARÉ MESTO
Koncom januára začne nezisková
organizácia Národný trust v súčin-
nosti s mestskou časťou Staré Mesto
prípravné práce na obnove studnič-
ky na Hlbokej ceste. 
Studnička je znečistená a zanesená
odpadkami a hlinou. Na jej obnovu
získal Národný trust vlani od mestskej
časti dotáciu 165-tisíc korún. Za túto
sumu plánuje odstrániť nadzemnú a
sčasti aj povrchovú časť studničky vrá-
tane vyčistenia jej okolia, vybudovať do
výšky 30 cm obrubu z lomového kame-
ňa, vyhotoviť prístrešok a zábradlie a
osadiť lavičku oproti studničke. (brn)

Cestná daň

sa bude platiť

v januári 2009
BRATISLAVA
Napriek šíriacej sa fáme, že cestná
daň, teda daň z motorových vozidiel,
sa v roku 2008 rapídne zvýši, podni-
katelia za používanie služobných
vozidiel zaplatia rovnako.
Len platiť sa bude v inom termíne, za
iných podmienok a pribudnú aj nové
kategórie, na ktoré sa cestná daň vzťa-
huje - napríklad súkromné automobily,
ktoré zamestnanec používa pri výkone
práce. To znamená, že podávať daňové
priznanie a platiť daň za rok 2008 budú
daňovníci až v januári 2009!
Daňová povinnosť vzniká nasledujú-
cim dňom po použití vozidla a zaniká
posledným dňom mesiaca, v ktorom sa
na podnikanie používať prestalo.
Daňovník je povinný podať daňové pri-
znanie do 31. januára po uplynutí tohto
zdaňovacieho obdobia. Daňovník, kto-
rému vznikne alebo zanikne daňová
povinnosť, musí to musí oznámiť
správcovi dane do 30 dní.
Pre orientáciu uvádzame aj sadzby
dane z motorových vozidiel pre osobné
autá - kategória nákladných a špeciál-
nych vozidiel by zabrala celú stranu.
Teda za autá so zdvihovým objemom
motora do 900 cm3 (vrátane) sa platí
1760 Sk, od 900 do 1200 cm3to bude
2310 Sk, od 1200 do 1500 cm3 to činí
3190 Sk, od 1500 do 2000 cm3 je to
4070 Sk, nad 2000 cm3 sa platí daň
5170 Sk a za auto s motorom nad 3000
cm3 6160 Sk.
Napriek tomu, že je táto daň priamym
daňovým príjmom krajskej samosprá-
vy, vyberá ju daňové riaditeľstvo v prí-
slušných daňových úradoch. Daňové
úrady majú jednotný kód banky 8180.
Tú sú čísla účtov:
DÚ Bratislava I 7000231660
DÚ Bratislava II 7000231695
DÚ Bratislava III 7000231919
DÚ Bratislava IV 7000231951
DÚ Bratislava V 7000232073
DÚ Bratislava VI 7000232129
Daňový úrad pre vybrané subjekty má
číslo účtu 7000232268. (gub)

Samospráva

začala šetriť na

zimnej údržbe
BRATISLAVA
Hlavné mesto vyhlásilo dňom 13.
decembra čiastočnú zimnú pohoto-
vosť. Denne to má v rámci racionál-
nejšej organizácie práce priniesť
úsporu viac ako pol milióna korún
denne. Táto pohotovosť bude pred-
bežne trvať do 14. januára. 
Podľa 1. viceprimátora Milana Cíleka
(SDKÚ-DS), mesto doteraz ušetrilo na
zimnej pohotovosti 25 miliónov korún,
vďaka zlepšeniu systému práce pri
zabezpečovaní údržby. Jeden posyp
mesta stojí milión korún. „Keď dvakrát
sypeme, sú to dva milióny korún. To
znamená za jeden deň tuhšej zimy s
posypmi platíme 2,8 milióna,“ uviedol
M. Cílek.
Podľa riaditeľky sekcie dopravy a
cestného hospodárstva magistrátu
Tatiany Kratochvílovej, v praxi zna-
mená čiastočná pohotovosť menší
počet mechanizmov a ľudí. Znížia sa
tým podľa nej náklady o pol milióna
korún denne, bez výkonov. (rob)

Vydrica, a.s., ďalšie mestské pozemky

v Podhradí zatiaľ nezískala, J&T áno
BRATISLAVA
Mestskí poslanci na zasadnutí zastu-
piteľstva 13. decembra schválili pre-
daj pozemkov spoločnosti Brati-
slavské podhradie. Predajom po-
zemkov spoločnosti Vydrica a domu
na Ventúrskej ulici 4 sa napokon ne-
zaoberali.
Predaj pozemku v Podhradí v prospech
spoločnosti Vydrica s rozlohou viac ako
4000 štvorcových metrov predkladateľ
stiahol z rokovania na návrh poslanca
Valentína Mikuša (SDKÚ-DS). Podľa
V. Mikuša v súvislosti s kritikou týkajú-
cou sa projektov výstavby v Podhradí
by bolo potrebné, aby mal primátor pri
rokovaní s investorom, ktorý zadával
verejnú súťaž a ktorá bola aj vyhodno-
tená, voľné ruky.
„Myslíme si, že pre pána primátora je
práve tento bod takým odrazovým
mostíkom, aby s investorom rokoval,“
uviedol. Dodal, že v súvislosti s názor-
mi na architektonickú súťaž nového rie-
šenia územia bývalej Vydrice ide podľa
neho o to, aby mal primátor pri rokova-

ní s investorom inú východiskovú pozí-
ciu ako v prípade, že by mesto nehnu-
teľnosť nevlastnilo.
Primátor Andrej Ďurkovský (KDH)
informoval, že prvé rokovanie s inves-
torom o architektonickom riešení
Vydrice sa už uskutočnili „...a investor
je ochotný v tomto zmysle robiť isté
kroky,“ uviedol primátor. Podľa vlast-
ných slov má vzniknúť ucelený mate-
riál, ktorý predloží poslancom a verej-
nosti s tým, aby sa celá situácia vyrie-
šila k všeobecnej spokojnosti. V prí-
pade spoločnosti Vydrica vlastniacej
parcelu, na ktorej má stáť nová mest-
ská časť, ide o časť z pozemku s roz-
lohou viac ako 10-tisíc štvorcových
metrov.
Predajná časť sa týka zastaviteľného
územia s rozlohou 4208 štvorcových
metrov. Väčšia časť predstavuje regio-
nálny biotop (hradné bralo), na ktorom
nie je možné stavať. Navrhovaná cena
bola 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 štvorcových metrov. 
Predkladateľ stiahol aj predaj domu na
Ventúrskej ulici 4 s pozemkom, kde bola
pôvodne známa reštaurácia Kotva a nad
ktorou v minulosti sídlil Zväz protifašis-
tických bojovníkov. Ponúknutá suma
spoločnosťou INTER - REAL bola 20
miliónov korún. Starosta Starého Mesta
Andrej Petrek (SDKÚ-DS) však s pre-
dajom tejto spoločnosti nesúhlasil. 
Mestskí poslanci schválili predaj
pozemkov spoločnosti Bratislavské
podhradie za 14,5 milióna korún.
Pozemky sú poniže budovy parlamen-
tu a spolu majú 968 štvorcových
metrov. Okolité pozemky tam už spo-
ločnosť vlastní. Za spoločnosťou stojí
developerská skupina J&T Real Estate.
V Podhradí plánuje postaviť poly-
funkčné mestské centrum Zuckerman-
del. Ide o výstavbu hotela, bytov i
administratívnych priestorov. Malo by
tu vzniknúť mestské prostredie s
kaviarničkami a butikmi. (rob)

Opravili zničenú dlažbu na Ventúrskej
STARÉ MESTO
Najviac poškodenú dlažbu v historic-
kom centre mesta na Ventúrskej ulici
v závere roka opravil staromestský
podnik verejnoprospešných služieb
VEPOS. Akútna oprava súvisela s
príchodom silvestrovských osláv.
Podľa informácií hovorkyne Miestneho
úradu Staré Mesto Aleny Kopřivovej,
ide o bežnú údržbu, ktorú chcel podnik
stihnúť do Silvestra, keď do pešej zóny
vyrazia tisíce ľudí. „Na opravu tohto

úseku bolo uvoľnených 50-tisíc korún z
celkovej sumy 300 000, ktoré mali byť
poslancom vyplatené ako koncoročné
jednorazové odmeny,“ informovala A.
Kopřivová. Dodala, že staromestskí
poslanci sa ich vzdali s cieľom, aby
peniaze išli na opravu komunikácií.
Zvyšok pôjde na opravy v tomto roku.
Ďalšie peniaze budú zrejme prerozdele-
né z kapitol rozpočtu mestskej časti.
Minulý rok minulo Staré Mesto na opra-
vy ciest v centre mesta 600-tisíc korún,

naposledy bola opravovaná dlažba na
Michalskej ulici. Na dlažbu v pešej zóne
minie samospráva ročne niekoľko stoti-
síc korún, v skutočnosti by však potre-
bovala milióny, alebo absolútny zákaz
vjazdu vozidiel. Celkové náklady na
opravu dlažby by mohli dosiahnuť do
10 miliónov korún. Poslanci nedávno
prijali opatrenia aj na čiastočnú ochranu
dlažby, keď zakázali vjazd vozidlám
nad 3,5 tony a sprísnili podmienky na
vstup vozidiel do pešej zóny. (rob)

Ceny za služby spojené s bývaním

v Bratislave tento rok porastú
BRATISLAVA
Napriek tomu, že všetci dodávatelia
služieb spojených s bývaním hovoria
o minimálnom zdražení, na domá-
com rozpočte za celý rok sa to preja-
ví štvorcifernou sumou.
Ide totiž o zdraženia zhruba na úrovni
dvoch percent, čo predstavuje dvadsať
korún na každú tisícku. Už dnes však
vlastník dvojgarsónky zaplatí za tieto
služby mesačne okolo päťtisíc korún,
tento nárast preň bude teda znamenať
dvanásť stovák za rok. Ako rástli a ako
porastú ceny?
VODA
Bratislavská vodárenská spoločnosť
(BVS) napríklad zatiaľ nemôže presne
stanoviť medziročný rast, vývoj cien
vodného a stočného v roku 2007 totiž
ovplyvnilo rozhodnutie Úradu na regu-
láciu sieťových odvetví neskôr zrušené
súdom. Vedenie BVS porovnáva s
rokom 2006 - v tom prípade sa zvyšu-
je cena za vodu o 1,74 % za stočné o
0,44 %. V porovnaní s vlaňajškom aj po
neskoršom zvýšení cien by to bolo
oveľa viac ako 2 percentá. Občan v roku
2008 zaplatí za kubík vody 27,85 Sk a
za odvedenie kubíku odpadovej vody
27,01 Sk.
Hovorca BVS Zenon Mikle v súvislos-
ti s týmto upozorňuje na dva fakty - od
začiatku tohto roku robia odpočty
vodomerov externí aj interní pracovníci
BVS, ktorí sa musia preukázať identifi-
kačnou kartou. Majú len odpísať stav

vodomerov, nie sú oprávnení na žiadne
finančné transakcie! Teda nevracajú
preplatky a nevyberajú nedoplatky,
pozor na podvodníkov. Druhé upozor-
nenie - kto neumožní prístup k vodo-
meru, musí jeho stav nahlásiť sám, v
opačnom prípade sa mu naúčtuje spo-
treba odhadom podľa predpokladaného
odberu.
ELEKTRINA
Za elektrinu platíme viac už od prvého
decembra. Vtedy totiž západoslovenská
energetika dostala výmer ÚRSO platný
od 30. novembra 2007 na celý rok
2008. Táto spoločnosť, ktorá zásobuje
elektrinou aj Bratislavu, zvýši cenu v
priemere o 1,95 %, čo je síce najmenej
na Slovensku, ale aj tak to znamená nie-
koľko stovák korún ročne na domác-
nosť. Hovorca rozvodnej spoločnosti
Peter Kimijan uvádza dokonca, že
zákazníci v kategóriách D1 a D2, čo je
80 % spotrebiteľov, zaplatia ročne o 15,
resp. 200 korún menej.
KOMUNÁLNY ODPAD
K nárastu cien za služby spojené s býva-
ním prispela najmenej spoločnosť
Odvoz a likvidáciu odpadu (OLO). Tá v
priebehu roku 2007 svoje služby priamo
nezdražila, len na základe prokurátor-
ského rozhodnutia stiahla veľkokapacit-
né kontajnery a na obnovu tejto služby
sa čaká zároveň o novelou všeobecne
záväzného nariadenia na narábanie s
odpadmi. V decembri však mestské za-
stupiteľstvo zvýšilo koeficient na vyrá-

tanie váhy odpadu v zberných nádo-
bách, čím nepriamo zvýšilo ceny za lik-
vidáciu odpadu.
PLYN
Cena za dodávku zemného plynu pre
domácnosti sa od 1. januára 2008 v
priemere nezmenila. V jednotlivých
tarifách D1 až D4 dochádza len k mier-
nym úpravám sadzieb nahor i nadol.
Rozhodol o tom 30. novembra 2007
ÚRSO. Cena za dodávku zemného
plynu budú od budúceho roku prvýkrát
vyjadrené v korunách za kilowatthodi-
nu (Sk/kWh) namiesto doteraz použí-
vaného vyjadrenia v korunách za meter
kubický (Sk/m3) a bude dvojzložková.
Tvorí ju fixná mesačná sadzba a sadzba
za odobratý plyn.
Vyplýva to zo zákona o energetike v
jeho posledných úpravách. Ani táto
okolnosť sa však domácností nedotkne.
Na ilustráciu - 1 m3 plynu predstavuje
približne 10,55 kWh. Konkrétne pre-
počty spotreby každého individuálneho
odberateľa zemného plynu budú súčas-
ťou vyúčtovacích faktúr. Spotrebu zem-
ného plynu však budú mať všetci
zákazníci vyhodnotenú v m3.
Prechod na tento spôsob účtovania
umožní zohľadniť odlišnosti pri dodáv-
ke plynu a urobí cenu spravodlivejšou.
SPP aj v tomto roku bude pre zákazní-
kov starších ako 65 rokov, ktorí odobe-
rajú plyn v kategóriách D2 a D3,
poskytovať zvýhodnenie Senior.

Gustav Bartovic
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Polovica ľudí

podozrieva

samosprávu
BRATISLAVA
Názory verejnosti na korupciu v
miestnej samospráve zisťovala agen-
túra FOCUS koncom minulého ro-
ku, pre spoločnosť Transparency
International Slovensko (TIS) na re-
prezentatívnej vzorke 1019 obyvate-
ľov nad 18 rokov.
Z prieskumu vplýva, že podľa respon-
dentov majú najväčší vplyv na rozho-
dovanie starostu, primátora a poslan-
cov miestneho (mestského) zastupiteľ-
stva predovšetkým miestni podnikate-
lia (38 %), a tiež niektorá z politických
strán alebo koalícia politických strán
(35 %). Pri otázke súkromného verzus
verejného záujmu starostu (primátora)
a poslancov pri rozhodovaní sa približ-
ne 38 % opýtaných domnieva, že sta-
rosta, primátor a poslanci v ich meste,
resp. obci presadzujú pri rozhodovaní
verejný záujem.
Rozšírenosť korupcie v miestnej samo-
správe svojej obce, resp. mesta dekla-
ruje 36 % respondentov, pričom 6 %
respondentov korupciu označilo za
veľmi rozšírenú a 30 % za dosť rozší-
renú. Medzi najčastejšie oblasti, v kto-
rých dochádza ku korupcii alebo klien-
telizmu, patrí podľa respondentov
najmä oblasť obsadzovania pracov-
ných miest (51 %).
Pokiaľ ide o otázku, kto najčastejšie
získava zákazky platené z rozpočtu
obce alebo mesta, si viac ako polovica
respondentov (51 %) myslí, že zákazky
platené z rozpočtu obce, resp. mesta
najčastejšie získavajú firmy blízke
predstaviteľom obce, resp. mesta. Viac
ako štvrtina respondentov (27 %)
uviedla firmy blízke niektorým poslan-
com. Medzi najrozšírenejšie formy
korupčného správania v miestnej
samospráve obce či mesta patria podľa
respondentov predovšetkým klienteliz-
mus (51 %) a rodinkárstvo (42 %).
Medzi najčastejšími opatreniami na
obmedzenie korupcie v miestnej samo-
správe uvádzajú opýtaní zverejňovanie
všetkých informácií o činnosti, aktivi-
tách, rozhodnutiach obce (mesta), vrá-
tane informácií o nakladaní s majetkom
a financiami obce či mesta (45 %). Tak-
mer polovica oslovených (46 %) sa k
pôsobeniu občianskych aktivistov, ktorí
sa snažia o kontrolu samosprávy, vyja-
drila pozitívne. Myslia si, že takíto
ľudia robia dobrú vec. (rob)

Budova DPOH

ostane naďalej

divadelnou
BRATISLAVA
Ministerstvo kultúry a mesto Brati-
slava už podpísali zmluvu o predaji
budovy Divadla P. O. Hviezdoslava a
pozemku hlavnému mestu. Mesto
budovu zrekonštruuje, aby mohla
naďalej slúžiť na divadelné účely.
Bratislavský primátor Andrej Ďurkov-
ský sa v mene hlavného mesta o získa-
nie divadla usiloval v priebehu minu-
lého roka, pričom zámerom bolo
zachovať budovu na divadelné účely
aj po odsťahovaní činohry SND do
novej budovy. „Je v našom záujme,
aby DPOH zostalo divadelnou scénou,
aby pokračovalo v tradícii, ktorá neod-
mysliteľne patrí k tejto budove,“ kon-
štatoval A. Ďurkovský. „Bratislavča-
nia sú zvyknutí navštevovať divadlo v
tomto priestore a my sme urobili všet-
ko pre to, aby takúto možnosť mali aj
naďalej.“
Súčasťou dohody medzi hlavným mes-
tom a ministerstvom sú aj dve ďalšie
pripravované kúpne zmluvy - jednou
ministerstvo kultúry v zastúpení SND
kúpi od mesta pozemky pod prístavbou
k historickej budove SND, druhou Slo-
venské národné múzeum kúpi od mesta
Zsigraiovu kúriu, v ktorej dnes v pod-
nájme sídli Múzeum židovskej kultúry.
Pripomeňme, že túto transakciu schváli-
li poslanci bratislavského mestského
zastupiteľstva v apríli 2007. Podľa prija-
tého uznesenia mesto kúpi od štátu
budovu divadla za 59 miliónov 854-tisíc
korún a zároveň mu predá Zsigraiovu
kúriu na Židovskej ulici 17, v ktorej sídli
Múzeum židovskej kultúry (ide o
národnú kultúrnu pamiatku), za 31 mi-
liónov 754-tisíc korún a pozemky pod
prístavbou SND a priľahlého parkovis-
ka za 28 miliónov 100-tisíc korún.
Hlavné mesto počas rokovaní a pri
obhliadke budovy zistilo, že objekt nie
je prevádzkyschopný, pretože vykuro-
vanie je odpojené od zdroja tepla a
neexistuje plynová prípojka. Odborní
pracovníci zistili aj ďalšie technické
nedostatky, napríklad lokálne poruchy
zatekania, strecha a terasy nevyhovujú
z tepelno-izolačného hľadiska a
podobne. Preto nie je možné okamžité
začatie prevádzky divadla a budova si
vyžiada viaceré investície v objeme asi
20 miliónov korún. Napriek tomu je
hlavné mesto pripravené financovať
opravu budovy a pripraviť ju do prevá-
dzku v priebehu jedného roka.
Zároveň primátor A. Ďurkovský rozho-
dol, že budúca náplň DPOH musí odrá-
žať aj predstavy bratislavskej verejnos-
ti, preto hlavné mesto ešte v priebehu
prvého štvrťroka zverejní podmienky
na predkladanie projektov na prevá-
dzku DPOH. Zároveň prostredníctvom
médií umožní hlasovanie Bratislavča-
nov o jednotlivých projektoch a aj na
základe týchto výsledkov bude odbor-
ná komisia menovaná primátorom Bra-
tislavy rozhodovať o konečnom fungo-
vaní divadla. Celý proces vyhodnoco-
vania by sa mal zavŕšiť najneskôr v
júni tohto roka. (juh)

V pešej zóne zavládnu tvrdšie pravidlá,

situácia by sa mala zlepšiť od februára
STARÉ MESTO
Hoci od 1. januára platí nové vše-
obecne záväzné nariadenie o pešej
zóne, ktoré sprísňuje podmienky
vjazdu áut do nej, po Novom roku sa
opticky nič nezmenilo a vozidlá po nej
jazdia ako predtým.
Podľa staromestského miestneho úradu
je to preto, lebo povolenia na vjazd,
ktoré mestská časť vydala vlani, platia až
do konca januára. „Prvý mesiac roku je
akýmsi preklenovacím obdobím, v kto-
rom si motoristi vybavujú nové povole-
nia s platnosťou na tento rok,“ povedala
nám staromestská hovorkyňa Alena
Kopřivová. „Preto sa obsah nariadenia o
pešej zóne, ktoré poslanci prijali v
decembri, odzrkadlí až vo februári.“

Nespokojní s novými pravidlami v
pešej zóne sú podnikatelia, ktorí už
nemôžu svoje občerstvovacie prevá-
dzky dopĺňať zásobami počas celého
dňa - musia to stihnúť od 6. do 9. hodi-
ny. S poplatkami, ktoré treba platiť ako
ročný paušál za vjazd do pešej zóny, sa
nestotožnili niektorí predstavitelia škôl a
cirkvi, považujú ho za vysoký (6570
Sk). Obrátili sa na starostu so žiadosťou
o zľavu. „To však zákon o správe daní
neumožňuje - ani starosta nemá opráv-
nenie udeliť úľavu či oslobodenie od
platenia daní, ak to nie je výslovne
zakotvené v miestnom nariadení,“
uviedla A. Kopřivová. 
Staromestská samospráva pritom zva-
žuje, že od 1. januára 2009 zavedie 24-

hodinový kontrolovaný vstup do zóny.
S podnetom prišli koncom minulého
roku poslanci komisie dopravy. „Ide o
to, aby autá v pešej zóne už neničili
dlažbu a neohrozovali chodcov,“ pove-
dala predsedníčka komisie dopravy
Jana Španková (SDKÚ-DS).
Ako bude zabezpečené napríklad záso-
bovanie, ešte podľa nej nie je definitív-
ne rozhodnuté. „Sú predstavy, že by sa
mohli vytvoriť odstavné plochy, na kto-
rých by sa vykladal tovar, no o podrob-
nostiach je ešte predčasné hovoriť,“
uviedla J. Španková. „Zo strany komisie
dopravy šlo len o prvý impulz, aby sa
tým odborníci na miestnom úrade zača-
li zaoberať a hľadali konkrétne rieše-
nia.“ (juh) 

Za zabratie chodníka a cesty sa bude

platiť viac, zdržanie sa o dosť predraží
BRATISLAVA
Investori, ktorí zaberú počas staveb-
ných prác chodník či cestu, budú
musieť zohľadniť, že zabratie verej-
ného priestranstva ich v prípade, že
bude trvať príliš dlho, bude stáť viac
peňazí.
Vyplýva to zo všeobecne záväzného
nariadenia mesta Bratislava o dani za
užívanie verejného priestranstva, ktoré
13. decembra schválili poslanci mest-
ského zastupiteľstva. Nariadenie s
účinnosťou od 1. januára 2008 upravu-
je sadzby miestnych daní a miestnych
poplatkov za užívanie verejného prie-
stranstva.
Predpis osobitne rieši jednotlivé druhy
zabratia verejného priestranstva, počnúc
umiestnením kontajnera, lešenia či sta-
vebného zariadenia a končiac umiestne-
ním reklamy či predajného zariadenia.
Oproti minulosti pribudla kategória
dane za umiestnenie telefónnych búdok,
spresnená bola napríklad špecifikácia
rozkopávkových prác.
Všeobecne záväzné nariadenie okrem
iného stanovuje sadzby dane za vonkaj-
šie sedenia patriace k prevádzkam slu-
žieb - najvyššia sadzba (30 korún za
každý aj začatý štvorcový meter a deň)
sa vzťahuje na sedenia na Františkán-
skom námestí, Hlavnom námestí, Hur-

banovom námestí, Kamennom námes-
tí, Námestí Ľ. Štúra, Námestí SNP,
Mostovej ulici, Obchodnej, Rajskej,
Radničnej a Uršulínskej ulici a na Žup-
nom námestí. Sadzba za vonkajšie
sedenia umiestnené na iných verejných
priestranstvách v správe mesta na
území mestských častá Staré Mesto,
Nové Mesto, Ružinov, Petržalka a Kar-
lova Ves je 20 korún za každý aj začatý
štvorcový meter a deň. V prípade mest-
ských častí Dúbravka, Rača, Podunaj-
ské Biskupice a Vrakuňa je to 15 korún,
v Devínskej Novej Vsi a v Lamači je to
10 korún a v Devíne, Záhorskej Bystri-
ci, vo Vajnoroch, v Jarovciach, Rusov-
ciach a Čunove je to 6 korún.
Nariadenie upravuje sadzbu dane za
vykonanie rozkopávkových prác tak,
aby motivovalo stavebníkov na ich
skorom ukončení - sadzba za vykoná-
vanie takýchto prác bola stanovená na
80 korún za každý aj začatý štvorcový
meter a deň, ale ak obdobie rozkopáv-
ky presiahne 30 dní, sadzba sa zvyšuje
na 160 korún. Za umiestnenie staveb-
ného zariadenia pre stavby, práce a
úpravy na vozovke, chodníkoch a kraj-
niciach prejazdných úsekov ciest I. až
III. triedy, ich súčastiach a na miest-
nych komunikáciách I. a II. triedy bola
stanovená sadzba 30 korún za štvorco-

vý meter a deň (ak zabratie trvá viac
ako 30 dní, sadzba sa zvyšuje na 60
korún za štvorcový meter a deň).
Zvlášť sú stanovené sadzby za umiest-
nenia strojného zariadenia lešenia bez
reklamy alebo s reklamou či veľkoka-
pacitného kontajnera.
V osobitnom ustanovení sú upravené
sadzby za umiestnenie predajného
zariadenia, pričom najnižšia sadzba
miestnej dane - 10 korún za štvorcový
meter a deň - je stanovená za ambu-
lantný alebo stánkový predaj kníh,
časopisov, novín, katalógov, kvetín,
čečiny, kahancov, drobných umelec-
kých predmetov, drobných remesel-
ných výrobkov, suvenírov a drobných
darčekových predmetov.
Nariadenie podrobne upravuje aj
sadzby za umiestnenie informačných,
propagačných a reklamných zariadení,
pričom sadzby sú zvlášť stanovené
podľa lokality, kde sú umiestnené, ale
aj podľa charakteru týchto zariadení.
Napríklad sadzba za umiestnenie
reklamných zariadení na Hlavnom
námestí, Námestí SNP a na Kamen-
nom námestí, ktoré sprostredkúvajú
ponuku najmä služieb tovarov a iných
predmetov s cieľom získať zákazníkov
a zisk je 180 korún za štvorcový meter
a deň. Juraj Handzo

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

Napriek sprísneniu nariadenia, jazdia do pešej zóny autá zásobovania po celý deň. FOTO - Oto Limpus

O všetkých článkoch

v týchto novinách

môžete diskutovať

aj na internete
www.BratislavskeNoviny.sk
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Nižšia daň

na knihy ich

cenu neznížila
LIST ČITATEĽA
Išiel som tesne po Novom roku do
kníhkupectva v nádeji, že kúpim
lacno knihy, keďže od 1. januára
máme na knihy 10 % DPH. Aký
som bol však naivný (asi ako naša
vláda).
Vyhliadol som si knihu, pozrel som si v
nej cenu 249 Sk, ktorá bola evidentne
napísaná v minulom roku, a teda bola
počítaná s daňou 19 %. Očakával som,
že nová cena knihy bude 230 Sk, čo
zhruba zodpovedá DPH zníženej o 9
%. Pri pokladni kníhkupectva som raz-
dva vytriezvel. Na pokladničnom
bloku síce bola po pravde uvedená
DPH 10 %, ale výsledná suma bola
249 Sk. Tak mi napadlo - kam asi tak
ide tých 19 korún z kúpy jednej knihy?
Žeby bezprácne k zisku kníhkupectva?
Alebo bez škrupúl do štátnej kasy?
Myslím si, že opäť sa národ nechal
oblbnúť peknými rečičkami a pritom sku-
točnosť je taká, akú odborníci predpove-
dali ešte pred zavedením 10 %  DPH, a to
ani nemuseli byť jasnovidcami. Priatelia,
necítite čisto náhodnú podobnosť s pro-
klamovaným znížením cien liekov?

Ján Dekánek, Bratislava

Jedna zubná

pohotovosť

v meste nestačí
LIST ČITATEĽA
Mala som tú česť potrebovať zubnú
pohotovostnú službu. Prvýkrát v
živote. Táto služba slúži pre celý Bra-
tislavský kraj!!! nielen pre Bratisla-
vu. Čiže čakacia lehota cca 4 hodiny
ma neminula.
Nedá mi neopýtať sa prostredníctvom
vás zodpovedných v tomto meste - čo
sme to za hlavné mesto, ktoré má len
jednu zubnú pohotovosť na celý kraj
(keď len Bratislava by potrebovala
aspoň tri), len jednu alebo vlastne žiad-
nu plaváreň (lebo časy po 19.30 resp.
vymedzené časy cez víkend sa nepova-
žujú za službu). No zato máme pláž v
lete. Úžasné. Hlavne tú pláž bez vody
potrebujeme. Veď sme na smiech sami
sebe aj všetkým okolitým štátom. Jed-
noducho, ľudovo povedané, máme
deravé spodky a šaty chceme od Arma-
niho... To je Bratislava. A to už ani
nebudem rozmazávať tú nevkusnú ška-
tuľovú architektúru v centre mesta, za
čo údajne nikto nemôže, nikto to
nemôže kontrolovať a všetkým obča-
nom to zdvíha krv.

Dana Brabancová, Bratislava

Na Karloveskej

by štyridsiatku

mohli zrušiť
LIST ČITATEĽA
Ako obyvateľ Kolískovej ulice na
Dlhých dieloch prechádzam autom
Janotovou ulicou každý deň cestou z
práce. Dlhé roky bola jednosmerná
ulica, čo umožňovalo bezpečne prejsť
popri zaparkovaných autách.
Asi pred mesiacom bola táto ulica
označená ako obojsmerná. Nanešťastie
v dolnej časti stále parkujú autá pri
chodníku, vďaka čomu sa na úseku cca
100 m nemajú šancu vyhnúť dve opro-
ti sebe idúce autá. Ďalej som bol už
dvakrát takmer účastníkom nehody,
keďže pri príjazde zhora nie je dobre
vidieť do zákruty a aj pri nízkej
rýchlosti sa môžu autá čelne stretnúť.
Chcem sa preto opýtať, ako sa bude
ďalej riešiť dopravná situácia na Jano-
tovej ulici. Momentálny stav je vysoko
nebezpečný kvôli neprehľadnosti a
chýbajúcemu značeniu - nie sú vyzna-
čené jazdné pruhy na ceste a vodiči si
za tých x (10?) rokov zvykli jazdiť
stredom cesty.
Zároveň by som sa chcel spýtať, či sa
neplánujú zmeny na Karloveskej ulici.
Na celom úseku platí maximálna povo-
lená rýchlosť 40 km/h. Reálna doprav-
ná situácia však je, že túto rýchlosť
nedodržujú ani vozidlá polície (tí by
mali ísť vzorom) a ani drvivá väčšina
vodičov a väčšina jazdi 60 km/h už
dnes.
Kedysi bol na tuto úpravu dôvod kvôli
chodcom a chýbajúcej svetelnej signa-
lizácii, či priechodom. Dnešný stav
však jasne ukazuje, že každá električ-
ková zastávka v Karlovej Vsi má nad-
chod, podchod alebo priechod so sve-
telnou signalizáciou. Chodci majú
možnosť bezpečne prejsť na druhú sta-
nu vozovky a doprava je zároveň regu-
lovaná svetelnou signalizáciou.
Chcem upozorniť aj na svetelnú križo-
vatku na Molecovej ulici, konkrétne na
druhý a tretí semafor v smere do cent-
ra mesta. V celej Karlovej Vsi boli zru-
šené druhé priechody pre chodcov k
zastávkam električiek (napr. zastávka
Tilgnerova), a preto by ma zaujímal
dôvod, prečo na Molecovej ulici vzni-
kol druhý priechod pre chodcov s
vlastnou svetelnou signalizáciou. Tento
semafor dosť narúša plynulosť dopra-
vy v oblasti základnej školy a zvyšuje
tým množstvo výfukových plynov v
úseku (pri ZŠ).
Taktiež tretí semafor v poradí je nasta-
vený dosť nešťastne, lebo pri plynulej
akcelerácii od prvého semaforu v
poradí je potrebné vozidlo na treťom
spomaliť, alebo úplne zastaviť (prí-
padne sa rozbiehať veľmi, veľmi
pomaly). Pritom by stačilo posunúť
zelenú o 5-8 sekúnd skôr a doprava by
bola výrazne plynulejšia - autá by
nemuseli brzdiť kvôli už stojacim
autám, tie by už boli preč, alebo by sa
akurát rozbiehali.

Andrej Haluška, Karlova Ves

U Srnčíka ponúknutú šancu nevyužili
Na začiatku devínskej nábrežnej
promenády v smere z Karlovej Vsi
sa nachádza Penzion - Restaurant
U SRNČÍKA. Jeho reštauráciu sme
navštívili začiatkom nového roka..
Reštaurácia sídli v staršom zrekonštruo-
vanom rodinnom dome, kde, podľa
fotografií na jedálnom lístku, kedysi
fungoval hostinec U zlatej kotvy. Vo
vynovenom interiéri však akýkoľvek
odkaz na predchodcu chýba.
Jedinou väzbou na minulosť je tak len
pár zarámovaných fotografií s vyobra-
zením pôvodného hostinca a ulicami
starého Devína v nefajčiarskej časti. Tá
bola v čase nášej návštevy zamknutá,
takže sme sa museli usadiť vo fajčiar-
skej časti s barovým pultom. Tá nám
však viac ako reštauráciu pripomínala
pohostinstvo, kde sa smädní návštevní-
ci zastavujú viac na čapované pivo ako
na niektorú zo špecialít miestnej
kuchyne.
Zariadenie tejto časti je strohejšie,
tmavé drevené stoly, stoličky, hnedé
závesy na bielych plastových oknách,
na stenách len niekoľko reprodukcií

Muchových obrazov. Treba úprimne
priznať, že interiérový architekt by nad
ním nejasal.
Dojem z nevydareného interiéru
možno napraví umenie tunajšieho šéfa
kuchyne, vraveli sme si, a zahĺbili sme
sa do čítania jedálneho lístku. Pravdu-
povediac, už prvé nazretie nás presved-
čilo, že ani v tomto prípade nás nečaká
nič výnimočné. Aj keď sme v ponuke
našli jedlá z bravčového, kuracie,
hovädzieho mäsa, rýb, halušky, stra-
pačky ale aj cestoviny, napriek tomu
sme neobjavili nič, čo by sme mohli
považovať za špecialitu podniku.
Rozhodli sme sa teda z polievok ochut-
nať Slepačí vývar s mäsom a rezancami
(45 Sk) a Cesnakovú krémovú so šľa-
hačkou (45 Sk). Z teplých predjedál sme
si objednali Hortobaghy palacinky (90
Sk), aj keď správne sa palcinky volajú
Hortobágy (podľa mesta v Maďarsku) a
Toast s grilovanou panenkou a šampiňó-
novým prelivom (120 Sk).

Ako hlavných chod sme si dali Plnený
kurací rezeň Devín (165 Sk) a Vykoste-
né kuracie stehno na grile s dusenou
kapustou (160 Sk). K obom sme si dali
Opekané zemiaky (35 Sk). Ani jeden z
objednaných pokrmov nás ničím
neprekvapil. Nedá sa povedať, že niek-
torý bol nekonzumovateľný, ale všet-
kým, ktoré sme ochutnali, chýbal okrem
väčšieho kuchárskeho majstrovstva aj
kus fantázie. 
Za všetko hovorí skúsenosť so Štrúd-
ľou podľa dennej ponuky, ktorú sme
chceli ochutnať na záver. Úprimné
upozornenie čašníčky, že štrúdľa je
zmrazená a nie čerstvá zmrazilo aj nás,
takže sme si ju už nedopriali.
Je škoda, že reštaurácia U Srnčíka
nevyužila výbornú polohu pod Devín-
skym hradom k tomu, aby na kvalitnú
kuchyňu a príjemné prostredie priláka-
lo čo najviac Bratislavčanov.
Naše hodnotenie: ��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Ani pri výpredajoch nestrácajte súdnosť
Priznám sa, že Vianoce nepatria
medzi moje obľúbené sviatky.
Duchovný rozmer dávno nahradilo
nákupné šialenstvo. Na predvianoč-
né omše - roráty - sa zíde zopár pre-
važne starších ľudí, zato v super-
marketoch sú tlačenice, akoby bolo
všetko zadarmo.
Vidieť, čo všetko sa vykladá z košíkov
pri pokladni, je priamo zarážajúce.
Akoby sa ľudia predzásobovali pre prí-
pad prírodnej katastrofy - a níe na dva-
tri sviatočné dni. Pri čakaní v rade ma
napadajú myšlienky, koľko z tých suro-
vín a potravín vôbec skončí po sviat-
koch v kontajneroch? A potom že je na
tom Slovač biedne! Moja mama, ak
sme krútili nosom nad nemilovaným
jedlom, hovorievala: „Koncentrák na
vás!“ Ja to modifikujem na súčasnosť:
choďte sa pozrieť do Afriky a iných
zemí postihnutých chudobou, aby ste si
uvedomili, ako je u nás dobre! Ešte aj
tým plačúcim, čo žijú iba zo „sociálky“
alebo mizerných penzií!
Ale nie o tom chcem písať témou dneš-
ného článku majú byť akcie, čiže
povianočné výpredaje. Podobne ako
pred Vianocami sú aj zhruba od Štefa-
na - to je od 26. decembra - opäť davy

na nohách. Tentokrát obiehajú obcho-
dy v snahe nakúpiť čo najvýhodnejšie
a čo najviac. Opäť časť ľudí stráca súd-
nosť a berie, čo sa len dá. Nič proti
výpredajom - sú výhodné ako pre spot-
rebiteľov, tak aj pre obchod. Ibaže opäť
si treba uvedomiť, že výpredaje nie sú
organizované z lásky k ľuďom.
Obchod si jednoducho potrebuje uvoľ-
niť sklady a regály na nový sezónny
(teda už jarný) tovar, prípadne sa zba-
viť tovaru, ktorému uplynie v dohľad-
nej dobe dátum spotreby. 
Prečo toto upozornenie? Nerada by
som počula desiatky telefonátov, že sa
predáva nekvalita. To totiž nie je prav-
da. Ak si kúpite zlacnenú šľahačku
dnes a je to súčasne aj doba najneskor-
šej spotreby, obchod neporušuje žiadny
predpis. Je iba na vás, aby ste zvážili, či
sa takouto šľahačkou predzásobiť! Ale
ak máte napr. narodeninovú párty dnes
- potom je všetko O.K.! Jednoducho
povedané - kontrolné orgány nemôžu
byť všade, preto si spotrebiteľ musí
dávať pozor sám. U priemyselného
tovaru je vcelku jedno, kedy ho kúpite:

zákon aj na tovar z výpredaja určuje
záväznú záručnú dobu dva roky. Tu
môže byť iný problém. V prípade, že
výrobok bude chybný a chyba bude
neodstrániteľná, bude asi problém pre
obchod naplniť literu zákona, t. j.
vymeniť tovar za rovnaký, prípadne
vrátiť peniaze. Ten istý druh napr. elek-
trického spotrebiča už nemusí byť na
sklade a nový druh zase môže byť
výrazne drahší. Je potom na obchodní-
kovi, aby vrátil peniaze za spotrebič -
ale spotrebiteľ požadovať viac, než
naozaj (aj v akcii) za tovar zaplatil. S
argumentáciou, že za vrátený obnos si
nový spotrebič nekúpi, by neuspel ani
na súde, ktorý jediný je oprávnený roz-
hodnúť v sporoch medzi predajcom a
kupujúcim. Proste v danom prípade mu
výhoda zo zníženej, akciovej ceny
nevyšla.
Ešte na niečo ale upozorňujem: ak ste
vyhodili alebo stratili doklad o kúpe
(paragon), môžete vo väčšine prípadov
zabudnúť na úspešnú reklamáciu Iba
veľmi osvietený podnikateľ sa s vami
bude baviť v prípade, že ho zákon k
tomu nenúti! Veľa šťastia v roku 2008
želá.
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Železničná stanica robí mestu hanbu
BRATISLAVA
Napriek inováciám a rekonštrukciám
zostáva bratislavská hlavná železnič-
ná stanica zariadením, ktoré robí
tomuto mestu len hanbu, lebo nedo-
káže poslúžiť na úrovni doby.
Nejde len o nevábny vzhľad predstanič-
ného priestoru, píše naša čitateľka K.
D., ale aj o to, ako stanica funguje vo
vnútri. „Chcem sa podeliť o nepríjemný
a veľmi zahanbujúci zážitok, ktorý
zanechal pachuť, aj keď sa skončil
dobre - nie však vďaka železnici. Ostala
hanba pre Bratislavu, ktorá by sa chcela
zaradiť medzi európske veľkomestá.“
Bola totiž svedkom a aktérom príhody
skutočne hanebnej. Mladá žena s kočí-
kom a objemnou batožinou sa vypyto-
vala po anglicky a nemecky dvoch
železničných policajtov, jednej ženy a
obrovitého muža, ako sa môže so všet-
kou batožinou dostať k nástupišťu, z
ktorého jej práve mal odísť vlak do

Viedne. „Služobníci verejnosti“ jej
posunkami vysvetlili, že len po scho-
doch. „Ani muža, ktorého svaly mohli
poskytnúť pomoc, ani policajtke, ktorá
by mohla mať ženský súcit, ani len
nezišlo na um ponúknuť jej pomoc, jed-
noducho odkráčali,“ píše čitateľka.
Napokon naša čitateľka sama so synom
pomohli po dlhých chodbách a dlhých
strmých schodiskách dostať ženu i s
batožinou na poslednú chvíľu do medzi-
národného vlaku.
Spolu s pani K. D. sa pýtame, prečo
nemá hlavná stanica bezbariérový prí-
stup k nástupištiam, prečo policajti na
stanici neovládajú cudzie jazyky, prečo
železnica nevyvesí viacjazyčné infor-
mácie o tom, že v tomto predpotopnom
režime sa treba nahlásiť dopredu, ak
máte problémy s nastupovaním?
Tlačový odbor Železníc Slovenskej
republiky (ŽSR) informoval, že prie-
bežne zabezpečujú rekonštrukcie jedno-

tlivých nástupíšť, z odpovede však
vyplýva, že prvý pokus o bezbariéro-
vosť je až otázkou rokov 2008 a 2009,
pri rekonštrukcii ďalších dvoch nástu-
píšť.
„Tiež uvádzame, že preprava telesne
postihnutých sa zabezpečuje „osobit-
ným režimom“, t.j. musí byť dopredu
nahlásený v zmysle prepravného
poriadku a jeho doprava na príslušné
nástupište stanice je zabezpečená v
doprovode zamestnanca žst. cez úrov-
ňové prístupy na nástupištia, prípadne
výťahom,“ stojí doslovne v stanovisku,
ktoré uvádzame aj s gramatickými chy-
bami. Nedostali sme však odpoveď na
to, ako sa má bariérový cudzinec dozve-
dieť o klauzulách dopravného poriadku,
ktorý má atribúty devätnásteho storočia
a tiež ani to, či nemieni nasadiť na mies-
tach, kde sa dajú čakať cudzinci, poli-
cajtov, ktorí by vedeli aspoň jeden cudzí
jazyk. Gustav Bartovic

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

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

www.domestica.sk
e-mail: info@domestica.sk
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Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!
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Linka číslo 41

jazdí až na

Búdkovú cestu
STARÉ MESTO
V rámci požiadaviek na skvalitnenie
mestskej hromadnej dopravy v jed-
notlivých mestských častiach sa sta-
romestskej samospráve podarilo
koncom roka 2007 presadiť predĺže-
nie linky číslo 41. 
Dopravný podnik Bratislava, a.s.,
akceptoval požiadavku poslancov
komisie dopravy staromestského miest-
neho zastupiteľstva, aby linka číslo 41
mala novú konečnú zastávku na Búd-
kovej ceste pri Eko-Juvente. Od 17.
decembra 2007 má teda linka číslo 41
konečnú stanicu tam, kde aj trolejbuso-
vý spoj číslo 203. 
Podľa predsedníčky staromestskej
dopravnej komisie Jany Špankovej
(SDKÚ-DS) predĺženie linky má pre
obyvateľov tejto časti veľký význam.
Podľa nej na Drotárskej ceste sídli
VŠVU, Správa účelových zariadení -
SÚZA, škola pre sluchovo postihnuté
deti a potraviny. „Predĺžením linky
môžu tieto zariadenia obyvatelia
navštevovať už aj prostredníctvom
MHD,“ dodala J. Španková. 
DPB v minulom roku vyhodnotil 83
podnetov a požiadaviek od mestských
častí na zlepšenie MHD. Niektoré
návrhy je možné podľa manažmentu
spoločnosti splniť v rámci vlastných
kapacít podniku. Ide napríklad o
dodržiavania intervalov alebo zmenu
typu vozidiel. Návrhy mestských častí
sa týkali napríklad premiestnenia
zastávok, zlúčenia liniek, či zvýšenie
čistoty - kultúry cestovania. Zmeny
praktického charakteru môže navrhnúť
ktokoľvek z cestujúcich a adresovať
ich dopravnému podniku. Ten ich
môže v rámci možností riešiť. Centrál-
ne zmeny organizácie dopravy majú
však už vplyv na rozpočet, a preto pat-
ria na pôdu mestského zastupiteľstva.
Niektoré požiadavky mestských častí
dopravný podnik už akceptoval. K zme-
nám došlo napríklad v Petržalke. (rob)

Nové semafory na Pražskej už fungujú,

prispejú k vyššej bezpečnosti chodcov
STARÉ MESTO
Od utorka 25. decembra 2007 sú v
plnej prevádzke nové semafory pre
chodcov na križovatke ulíc Pražská a
Sokolská. O ich inštalácii sme písali v
41. čísle Bratislavských novín. 
Cestná svetelná signalizácia bude fun-
govať 24 hodín denne a má prispieť k
bezpečnému prechádzaniu chodcov
najmä zo zastávky MHD na Pražskej
ulici. Niekoľko dní pred plnohodnot-
ným spustením blikalo na semaforoch

iba oranžové výstražné svetlo, aby si
vodiči na túto novinku zvykli.
Nové semafory sú určené pre chodcov a
sú tlačidlové, na vyvolanie signálu pred-
nosti pred autami. Podľa informácií z
magistrátu bude obnovený a zvýrazne-
ný aj samotný priechod pre chodcov,
tzv. zebra. Obyvatelia z okolia už dlho-
dobo požadovali, aby bola zaistená vyš-
šia bezpečnosť pri prechádzaní po tejto
mimoriadne frekventovanej komuniká-
cii. Po Pražskej ulici najmä v smere od

Kramárov jazdia vodiči často nebezpeč-
nou rýchlosťou. Prejsť cez túto širokú
frekventovanú komunikáciu spôsobo-
valo problémy nielen starším ľuďom. 
Vyriešenie bezpečnosti priechodu stálo
najmä kvôli projektu rekonštrukcie
Predstaničného námestia, ktorý rátal s
premostením kritického úseku. Vzhľa-
dom na to, že s projektom sa roky nič
nedeje, dalo mesto osadiť nový sema-
for. (rob)

FOTO - Slavo Polanský

Mesto bude hospodáriť s vyrovnaným

rozpočtom vo výške takmer 10 miliárd
BRATISLAVA
Bratislava bude v roku 2008 hospo-
dáriť s vyrovnaným rozpočtom v
príjmovej a vo výdavkovej časti vo
výške 9,749 miliardy korún. Poslan-
ci mestského zastupiteľstva zároveň
schválili aj návrh rozpočtu na roky
2009 - 2010. 
Hospodárenie mesta ovplyvní v budú-
com roku prijatie úveru vo výške 59,1
milióna eur (vyše dve miliardy korún),
ktorý sa použije na splatenie úveru pri-
jatého v roku 2003 od Istrobanky. Spla-
tenie sa uskutoční formou refinancova-
nia. Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo
z už schválených legislatívnych úprav,
resp. z navrhovanej legislatívy s pláno-
vanou účinnosťou od januára 2008.
Napriek tomu nemožno vylúčiť, že

počas rozpočtového roku bude potreb-
né reagovať na definitívnu podobu
schválených zákonov a rozpočet na rok
2008 adekvátne upraviť. V návrhu roz-
počtu na roky 2008 - 2010 nie sú
zahrnuté žiadne nové kompetencie a
ani dosah na rozpočet vyplývajúce z
pripravovaných nových právnych
úprav, ani už schválených s účinnosťou
od roku 2009 - konkrétne ide o niekto-
ré kompetencie na úseku sociálneho
zabezpečenia, ktoré prejdú od 1. januá-
ra 2009 na obce.
Od roku 2007 prešla do pôsobností
obcí nová kompetencia v oblasti finan-
covania neštátnych základných ume-
leckých škôl a školských zariadení,
ktorá bola v roku 2007 v prevažnej
miere financovaná zo štátneho rozpoč-

tu. Od 1. januára 2008 sa táto kompe-
tencia bude riešiť len z očakávaného
vyššieho výnosu dane z príjmov fyzic-
kých osôb (odhaduje sa vyšší výber
tejto dane). 
Ako sa uvádza v dôvodovej správe, pri
zostavovaní rozpočtu mesta na roky
2008 - 2010 bolo prioritou dosiahnuť
vyrovnané rozpočty a zároveň vytvoriť
podmienky na zabezpečenie funkčnos-
ti mesta a mestských organizácií pri
plnení samosprávnych a verejnopros-
pešných úloh, splniť záväzky mesta
vyplývajúce z dlhovej služby a zabez-
pečiť krytie schválených investičných
projektov mesta na roky 2007 - 2010.
Kapitálové výdavky na roky 2008 -
2010 sa rozpočtujú vo výške asi 5,434
miliardy korún. (juh)
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Navrhovateľ VAZEX Group, s.r.o., Bratislava
predložil zámer

Bytový dom „Dolnozemská brána“,
Jasovského ulica, Petržalka

Do tohto zámeru je možné nahliadnuť v
dňoch od 3. 1. do 24. 1. 2008 na prízemí
budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Pri-
maciálne námestie 1, v priestoroch Služieb
občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť môže
svoje písomné stanovisko doručiť Obvodné-
mu úradu životného prostredia v Bratislave,
Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do 24. 1.
2008.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc.
č. 2548/1, 2548/33-34, 2594/1, 2595/1, 2597-
2604 v lokalite na Jasovského ulici, k. ú. a MČ Bra-
tislava - Petržalka, územný obvod Bratislava V.
Na južnom okraji susedí s autoservisom Peugeot a TS
693, na severnom okraji s komunikáciou Žehrianska
ulica, na západnom okraji s komunikáciou Jasovská
ulica a na východe s ulicou Dolnozemská.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba bytového
domu, ktorý je riešený ako radová zástavba zložená
z troch chodbových sekcií. Krajné dve majú trinásť
bytových podlaží a dve garážové podlažia, z ktorých
je jedno podzemné, stredné tri bytové podlažia a dve
garážové podlažia, z ktorých je jedno podzemné.
Na 1. nadzemnom podlaží (NP) a 1. podzemnom
podlaží (PP) majú byť v celej dĺžke objektu situované
garáže, ktoré sú tromi komunikačnými jadrami pre-
pojené s bytovými podlažiami, ktoré sú riešené v
troch samostatných chodbových sekciách. Základ-
nou bytovou jednotkou je dvojizbový byt. V krajných
polohách a pri schodiskách majú byť situované
jedno a trojizbové byty. Technické priestory majú byť
umiestnené v garážovom podlaží na 1. NP. Hlavným
dopravným napojením má byť napojenie parkoviska
o 102 parkovacích stojísk na ulicu Žehrianska. Cez
uvedené parkovisko bude dopravne napojená aj 2
podlažná garáž (1. PP /pod bytovým objektom 67
garážových stojísk a pod parkoviskom 75 garážo-
vých stojísk/ a 1. NP /pod bytovým objektom 61
garážových stojísk/).
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 06/2008
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 02/2010

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
rozsah hodnotenia k navrhovanej činnosti

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

územie TWIN CITY,
ktorej navrhovateľom je
Twin City a.s., Bratislava

S určeným rozsahom hodnotenia sa možno
oboznámiť v priestoroch Služieb občanom/
FRONT OFFICE na prízemí budovy Magistrátu
hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. l. 
Verejnosť môže predložiť pripomienky k rozsa-
hu hodnotenia navrhovanej činnosti do 13. 1.
2008 na Ministerstvo životného prostredia SR,
odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na
životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35
Bratislava 1.
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Plavárni

v „Bernoláku“

hrozí zánik
STARÉ MESTO
Plavárni v Študentskom domove
Juraja Hronca na Bernolákovej ulici
vraj hrozí zánik. Upozornila nás na
to čitateľka Kvetuša Ballová, ktorá
napísala, že v plavárni je krátky
oznam bez vysvetlenia, že od Nového
roku končí.
Čitateľka sa zaujíma, kto a prečo
mohol o tom rozhodnúť a ako má chá-
pať „starostlivosť“ o zdravý rozvoj
mládeže, ako aj udržania zdravotného
stavu dôchodcov, ktorí mohli plaváreň
využívať za prijateľné ceny.
Podľa riaditeľa študentského domova
Františka Hulíka nie je napísané, že
plaváreň končí. Rozhodnutie sa podľa
neho presúva pravdepodobne na ja-
nuár, pretože o prevádzku plavárne
prejavil vážny a seriózny záujem jeden
subjekt. Ide podľa neho o to, že bazén
je už za hranicou životnosti a náklady
na energie sú vysoké. Najväčším pro-
blémom podľa neho je v tom, že škola
ani športové oddiely nemajú peniaze
na uhrádzanie nákladov.
„V Bratislave sa zavrelo v posledných
rokoch možno dvadsať bazénov v
školách,“ uviedol F. Hulík. Konštato-
val, že stratu v nákladoch na pre-
vádzku nedokážu zmenšiť ani občasní
návštevníci plavárne z radov verej-
nosti. „Internáty sú financované z
dotácií študentov na lôžko. To zname-
ná, že študent môže platiť len za býva-
nie a nemôže znášať náklady občanov
mesta, plaveckých oddielov či peda-
gogického procesu. To musí platiť
škola, nie ubytovaní, “ uviedol riadi-
teľ F. Hulík. 
Dodal, že študentský domov plaváreň
zatvoriť nechce, ale jednoducho užíva-
telia nedokážu plaváreň zaplatiť. Plá-
vanie je podľa neho finančne náročný
šport. Vysvetlil, že v prípade bazéna v
študentskom domove ide o bazén
vysokej školy a nie bazén pre verej-
nosť. Univerzita má podľa neho ešte
ďalšie tri bazény. F. Hulík dodal, že
kvôli záchrane bazéna požiadali o
pomoc aj ministerstvo školstva, no
neúspešne. V plavárni je možné zaplá-
vať si za 40 až 60 korún.
Po krachu prevádzky kúpeľov Centrál
začiatkom 90. rokov mesto prevá-
dzkuje a dotuje len jednu plaváreň s
dvoma bazénmi na Pasienkoch, kde je
vstupné 70 korún a pre dôchodcov 40
korún. Pre viac ako 400-tisíc obyvate-
ľov hlavného mesta je to málo. Stavbu
bazénov si rozmyslia aj súkromní
investori, pretože náklady na energie
stúpajú a trhová cena vstupenky do
plavárne by bola zrejme pre bežného
občana príliš vysoká na to, aby si ju
mohol dovoliť kúpiť. (rob) 

Občania bojujú

o presadené

stromy
KARLOVA VES
Napísali nám rozhorčení obyvatelia
z Dlhých dielov. Sťažujú sa na to, že
im nedávno spred vchodu na Ulici
Jána Stanislava zmizli stromčeky,
ktoré si tam pred desiatimi rokmi
sami vysadili.
Podľa obyvateľov, za ktorých sa podpí-
sal Ľubomír Drahovský, stromčeky
zmizli pred vchodmi číslo 29 a 33 na
jednom z posledných zelených priesto-
rov, naproti ktorému vyrástol obytný
dom investora, istej súkromnej spoloč-
nosti.
„Obyvatelia týchto domov si hneď po
nasťahovaní, teda pred viac ako desia-
timi rokmi, prácne vysadili a ešte prác-
nejšie udržiavali smreky, borovice a
lipky,“ píše čitateľ. Investor podľa
neho pred odsúhlasením stavby sľubo-
val, že vysadí novú zeleň namiesto tej,
ktorú táto stavba zlikvidovala. „Nesta-
lo sa. O to väčšie prekvapenie čakalo
obyvateľov, keď zistili, že desaťročná
borovica, malé smreky i lipka boli pre-
miestnené na trávnik pri budove Miest-
neho úradu Karlova Ves na Námestí sv.
Františka,“ konštatuje Ľ. Drahovský za
viacerých obyvateľov na Dlhých die-
loch.
V stanovisku Miestneho úradu mest-
skej časti Karlova Ves, ktoré nám
poskytol prednosta Albert Liptovský,
sa uvádza, že „ukradnutá lipa“ stojí na
svojom mieste doposiaľ. Malé strom-
čeky, aj keď nekvalitné, boli presadené
na verejné plochy na Fadruszovej a
Špiezovej ulici (miestny úrad sídli na
Nám sv. Františka 8 ).
Podľa neho v nariadení mestskej časti
Karlova Ves o tvorbe a ochrane verej-
nej zelene sa „zakazuje vysádzať stro-
my bez súhlasu správcu zelene“. Pred-
nosta okrem toho upozorňuje aj na
mestské nariadenie, podľa ktorého „za
poškodenie zelene sa považuje najmä
...vysádzanie stromov a krov bez súhla-
su správcu zelene...“ 
Podľa A. Liptovského, napriek tomu,
že stromčeky boli vysadené v rozpore s
nariadením, starostka Iveta Hanulíková
má záujem na maximálnom zachovaní
a rozvoji zelene. Preto prikázala tieto
stromčeky presadiť, aby ich stavebník
náhodou nepoškodil. Dodal, že na
mieste súčasného trávnika má povole-
né, v súvislosti so stavbou obytného
domu, vybudovať zariadenie stavenis-
ka s podmienkou, že zeleň (kríky,
stromčeky) presadí na iné vhodné
miesto.
Ľubomír Drahovský však tvrdí, že
nešlo o lipu, ale predovšetkým o viac
ako 10- ročnú borovicu, ktorá je zasa-
dená na rohu budovy, v ktorej sídli
Miestny úrad Karlova Ves. Obyvatelia
domu č. 31 na Ulici J. Stanislava budú
podľa neho požadovať finančnú náhra-
du nielen za borovicu, ale aj za smreky
a za ďalšiu lipku, ktorá je zasadená
podľa vyjadrenia prednostu úradu na
Fadruszovej (v tesnej blízkosti budovy
sídla miestneho úradu).
„Prekvapilo ma citovanie z nariadenia
mestskej časti o ochrane verejnej zele-
ne, podľa ktorého by musela mestská
časť zlikvidovať všetky stromčeky a
kríky pri obytných budovách, ktoré si
vysadili občania nielen na Ulici J. Sta-
nislava, ale aj vo dvore medzi Ulicou J.
Stanislava a Ľ. Fullu, “ uviedol Ľ. Dra-
hovský. (rob)

Na Budatínskej ulici chcú postaviť hotel,

ktorý má mať 22 nadzemných poschodí
PETRŽALKA
Na Budatínskej ulici, v blízkosti par-
kovísk supermarketu Terno a auto-
servisu Impa, sa pripravuje výstavba
hotela, v ktorom by mali byť aj pre-
najímateľné byty.
Pozemok, na ktorom má novostavba
stáť, sa v súčasnosti nevyužíva a je na
ňom len trávny porast. Budova bude
mať 22 nadzemných podlaží, pričom jej
časť od 16. do 22. podlažia je oproti
nižším podlažiam pootočená, čo je
hlavnou a najviditeľnejšou architekto-
nickou zaujímavosťou tejto stavby,
ktorá má predpoklady na to, aby sa
stalo výškovou dominantou a zároveň
orientačným bodom v tejto lokalite. K
dispozícii bude 159 parkovacích státí v
jednopodlažnej podzemnej parkovacej
garáži a ďalších 113 miest na vonkaj-
šom parkovisku.
Na prízemí je navrhnutá vstupná hala s
recepciou a reštauráciou s kapacitou
120 stoličiek. Prízemie a druhé nad-
zemné podlažie opticky spája galéria.
Na druhom nadzemnom podlaží sú v
jednej časti navrhnuté kancelárske prie-
story pre vedenie hotela, v druhej časti
tri kongresové sály rôznej veľkosti s
možnosťou vzájomného prepojenia,
resp. oddelenia.
Nad vstupom do objektu je navrhnuté
aj fitnes centrum. Na treťom až pätnás-
tom nadzemnom podlaží bude 150
hotelových izieb s 300 lôžkami, v časti
od 16 do 22. nadzemného podlažia má

byť spolu 35 bytov určených na dlho-
dobý prenájom so štandardným vyba-
vením a zariadením. 
Dopravné napojenie je navrhnuté z
Budatínskej ulice s využitím jestvujú-
ceho areálového pripojenia autoservisu
Impa. Zámer predpokladá aj sadové
úpravy v dvoch variantoch - jeden ráta
so zeleňou v okolí budovy, druhý aj so
zatrávnením strechy nad druhým nad-

zemným podlažím, čo predpokladá
dvakrát toľko zelene ako prvý variant. 
Cieľom výstavby hotela je rozšíriť
ponuku ubytovacích kapacít v mestskej
časti Bratislava-Petržalka. Investičné
náklady na výstavbu predstavujú sumu
590 miliónov korún, začiatok výstavby
sa predpokladá v novembri 2008, ukon-
čenie v októbri 2010. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Sven Szokolay

LAMAČ
Napriek tomu, že mnohí radoví
Lamačania debatujú na interneto-
vom čete (chate) o kríze v miestnom
úrade, starostka Oľga Keltošová
tvrdí, že situácia je lepšia než kedy-
koľvek predtým.
Na jeseň kancelárie úradu miestnej
časti natrvalo opustilo viacero zamest-
nancov. Podľa našich informácií ide o
dvanásť - štrnásť ľudí a v telefonickom
rozhovore tento počet utečencov sta-
rostka pripúšťa. Masový odchod
vyvrcholil bleskovou rozlúčkou miest-
neho kontrolóra Ladislava Majerčíka so
svojim postom deň pred novembrovým
zasadaním miestneho zastupiteľstva. 
Pokrik okolo jeho odchodu vyvolalo, že

on sám pripravil dôvodovú správu k
svojej abdikácii a podľa jeho tvrdení
dal 14 exemplárov (len pre poslancov a
starostku) O. Keltošovej, aby ich odo-
vzdala na zasadaní poslancom. Tá sa
rozhodla inak a len ústne stručne bez
oznámenia dôvodov a súvislostí ozná-
mila odchod L. Majerčíka na vlastnú
žiadosť. Keltošová tvrdí, že žiadny
zákon, žiadna norma jej neprikazuje,
aby odstupovanie úradníkov oznamo-
vala písomne, hoci ide o kontrolóra.
Hoci je počet utečencov naozaj dosť
vysoké číslo na taký malý úrad malič-
kej miestnej časti a sú medzi nimi aj
viaceré kľúčové postavy mechanizmu
miestneho úradu, O. Keltošová tvrdí, že
úrad funguje lepšie ako kedykoľvek

predtým. Starostka tvrdí, že z jej strany
nejde o žiadne čistky, jednoducho vraj
po nástupe začala žiadať od úradníkov
vyššie pracovné tempo a kto nevládze,
odchádza. Odchodmi sa však vraj zlep-
šila aj atmosféra. 
L. Majerčík ale i ďalší odídenci však
hovoria, že čudné pomery a vzťahy
začali panovať na úrade po nových voľ-
bách a z príspevkov Lamačanov na čete
sa zdá, že nová samospráva nemá
záujem o problémy radového Lamača-
na. Veľkú kritiku a obviňovanie z nede-
mokratických metód si lamačská samo-
správa vyslúžila vedením miestneho
časopisu pre likvidáciu redakčnej rady
a možnosť kritizovaného v časopise sa
brániť. Gustav Bartovic

Vodárne tento rok pripravujú významné

stavby, preinvestujú 800 miliónov korún
BRATISLAVA
Približne 800 miliónov korún prein-
vestuje v roku 2008 Bratislavská
vodárenská spoločnosť, a.s. Medzi
významné investície bude patriť
obnova čistiarní odpadových vôd a
budovanie kanalizácie v lokalitách,
kde doteraz chýba.
Najvýznamnejšou investíciou Brati-
slavskej vodárenskej spoločnosti na
území Bratislavy je projekt nazvaný
Odkanalizovanie podunajskej časti
bratislavského regiónu, v súvislosti s
ktorým vodárne žiadajú o poskytnutie
finančných prostriedkov z Európskej
únie. V rámci tejto stavby sa má
modernizovať a intenzifikovať Ústred-
ná čistiareň odpadových vôd vo Vra-
kuni a čistiareň odpadových vôd Petr-
žalka a vybudovať kanalizácia v Podu-

najských Biskupiciach a v Prievoze.
Ako nám povedal hovorca vodární
Zenon Mikle, výstavba je naplánovaná
na roky 2008 - 2010. K ďalším
významným investíciám vodární na
rok 2008 patrí rekonštrukcia vodovo-
du na Tomášikovej ulici a rekonštruk-
cia a dostavba laboratórií na Bojnickej
ulici.
Na rekonštrukcie a opravy plánuje
Bratislavská vodárenská spoločnosť
podľa prvého návrhu plánu investícií v
tomto roku vynaložiť 800 miliónov
korún, z toho 730 miliónov z vlast-
ných zdrojov, 40 miliónov z prostried-
kov Európskej únie, 10 miliónov z
prostriedkov štátneho rozpočtu a 20
miliónov z iných zdrojov. 
Bratislavská vodárenská spoločnosť
chce aj v tomto roku pokračovať v prá-

cach, ktoré si vyžiadajú rozkopávky na
území mesta. Okrem už začatej rekon-
štrukcie vodovodu na uliciach Na
vŕšku, Kapitulská, Klariská, Farská,
Prepoštská v tomto roku pribudnú dve
nové stavby spojené s rozkopávkami.
Pôjde o rekonštrukciu vodovodu a
kanalizácie na Palisádach a už spome-
nutú rekonštrukciu vodovodu na
Tomášikovej ulici.
V roku 2007 sa vodárňam podarilo
nielen splniť, ale aj prekročiť plánova-
ný rozsah investícií, keď dokončili
spolu 35 stavieb. Navyše oproti plánu
bola uskutočnená rekonštrukcia vodo-
vodu v Záhorskej Bystrici (Na Vlkov-
kách, Pútnická ulica). ktorá odstránila
nedostatok pitnej vody v Marianke.
Odstránili aj havarijný stav kanalizácie
na Námestí SNP. (juh)

Lamačské problémy sú aj na internete
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BRATISLAVA
Silvester 2007, ktorého dejiskom bolo
už tradične bratislavské Staré Mesto,
nijako nezaostal za silvestrovskými
oslavami v minulých rokov: priniesol
plné priehrštia vynikajúcej hudby,
bujarú zábavu a skvelú atmosféru.
Organizátormi osláv, vďaka ktorým
slovenská metropola získala prívlastok
Partyslava, bolo mesto Bratislava a
občianske združenie Hlava 98. Pred-
silvestrovské odhady vedúceho marke-
tingu a komunikácie bratislavského
magistrátu Milana Vajdu hovorili o
tom, že na oslavách by sa malo zúčast-
niť približne 100-tisíc návštevníkov zo
Slovenska i zo zahraničia.
Ulice a námestia v Starom Meste boli
plné, a tak je tento odhad celkom reál-
ny. Dianie sa sústredilo na Hlavné
námestie, Hviezdoslavovo námestie a
pred polnocou aj na nábrežie, kde bola
ohňová šou i vyše desaťminútový
novoročný ohňostroj, ktorý už tradične
kvôli hmlistému počasiu nevyznel až
tak veľkolepo ako organizátori dúfali,
ale ani nesklamal očakávania prizera-
júcich sa divákov.
Silvester priniesol bohatý program, v
rámci ktorého vystúpili detskí pesnič-
kári Márie Podhradskej a Richarda
Čanakyho, skupiny Komajota a Peha s

Katkou Knechtovou, „balkánska
dychovka“ Barabura zo Žiliny, ale aj
obľúbená kapela Hex, ktorý je na bra-
tislavských silvestrovských oslavách
tradičným vystupujúcim. Na prelome
rokov čaroval na nábreží Richard Rik-
kon, efektný záver tvoril koncert české-
ho speváka Davida Kollera.
Oslavy sa zaobišli bez incidentu, váž-
nejšieho úrazu či meškania spojov
mestskej hromadnej dopravy. Obyva-
telia a návštevníci, ktorí vyšli do ulíc
Partyslavy, opäť ukázali, že sa vedia
zabaviť bujaro a hlučne, ale pritom
kultivovane a slušne. Po ich skončení
prišli k slovu upratovacie čaty - v akcii
boli štyri čistiace a zberové firmy,
ktoré dovedna nazbierali 60 ton
odpadkov. 
Okrem Hviezdoslavovho námestia,
Hlavného námestia a nábrežia, ktoré
boli „epicentrami osláv“, 63 pracov-
níkov ručne zbierajúcich odpadky, kto-
rým pomáhali štyri zametacie vozidlá,
čistilo aj Námestie SNP, Župné,
Hodžovo a Františkánke námestie,
ako aj Obchodnú ulicu a ďalšie verej-
né priestranstvá v Starom Meste. Do
šiestej hodiny ráno bolo v centre opäť
čisto. Skrátka, Silvester v Bratislave sa
opäť nadmieru vydaril... (juh)  

FOTO - Filip Malý

Bratislava sa opäť zmenila na Partyslavu



Staromestská samospráva dala psom

nové výbehy, nemali by byť toaletami
STARÉ MESTO
Samospráva Starého Mesta v zmysle
svojho sľubu verejnosti zriadila do
konca roku päť nových výbehov pre
psy - chovateľov však opätovne upo-
zorňuje, že tieto miesta nemajú slú-
žiť ako psie toalety.
Informovala nás o tom hovorkyňa
miestneho úradu Alena Kopřivová.
„Samospráva reagovala na početné
žiadosti Staromešťanov, ktoré sa
explozívne znásobili po zrušení
posledného výbehu na Múzejnej ulici,
na pozemku, ktorý patrí Univerzite
Komenského,“ spresňuje hovorkyňa.
Ako výbeh tu slúžila ľavá, nezastava-
ná, časť ulice, ktorá však bola v majet-

ku Univerzity Komenského a tá zatiaľ
tieto priestory nepotrebovala. V súvi-
slosti s rekonštrukciou a ďalšími sta-
vebnými aktivitami v zadnom trakte
univerzity však na jeseň vysoká škola
požiadala samosprávu o uvoľnenie
priestoru. 
Odteraz môžu chodiť psíčkari so svoji-
mi miláčikmi na vychádzku na voľno
na zelené plochy na Záhrebskej a
Medenej ulici, výbeh medzi Chorvát-
skou a Justičnou ulicou, na časť
Námestia slobody a tiež v priestore
medzi Šancovou a Mýtnou ulicou.
Tieto plochy sú označené tabuľkami s
nápisom Voľný pohyb psov povolený a
znamená to, že tam môžu behať psy

bez vodidla, pri dodržaní ostatných
predpisov a predchádzaní konfliktom
jednak medzi zvieratami a jednak s
okoloidúcimi.
Priestory sú tiež vybavené nádobami
na odpadky a psie exkrementy, pretože
chovatelia sú povinní aj v týchto výbe-
hoch po svojich psíkoch upratať.
Pohyb psa na voľno mimo vymedze-
ných výbehov možno pokutovať až do
výšky 500 Sk a neupratanie výkalov až
1000 Sk.
A. Kopřivová pripomína, že informá-
cie o podmienkach chovania domácich
zvierat a právach i povinnostiach cho-
vateľov sú na webovej stránke mest-
skej časti www.staremesto.sk. (gub)

Mesto aj tento rok pripravuje viaceré

dopravné stavby za stovky miliónov
BRATISLAVA
Mestská organizácia Generálny
investor Bratislavy (GIB) má na
tento rok v rozpočte mesta schvále-
ných 337,9 milióna korún, pričom z
tejto sumy pripadne na dopravné
stavby 332,9 milióna korún.
V tomto roku bude mesto prostredníc-
tvom GIB pokračovať v prácach na
stavbách rozostavaných v roku 2007, z
ktorých najvýznamnejšia je rekonštruk-
cia križovatky Hradská - Podunajská -
Dvojkrížna - Ráztočná. Treťou etapou
bude pokračovať televízny dohľad kri-
žovatiek na území mesta. Z dopravných
stavieb, ktoré sa majú začať v tomto
roku, treba na prvom mieste uviesť roz-
šírenie Záhradníckej ulice na štyri jazd-
né pruhy v úseku Miletičova - Líščie
nivy spojené s rekonštrukciou troch kri-
žovatiek (Miletičova - Záhradnícka,
Záhradnícka - Jégého a Záhradnícka -

Líščie nivy) vrátane osvetlenia a pre-
kládky inžinierskych sietí. V pláne je aj
prepojenie Harmincovej ulice s Rázso-
chami v Lamači.
Mesto bude pripravovať aj ďalšie stav-
by - dostavbu Vlárskej ulice, rozšírenie
Harmincovej ulice na štyri jazdné
pruhy, predĺženie Tomášikovej ulice v
úseku od Vajnorskej po Račiansku
ulicu, predĺženie ulice Na pántoch v
Rači a druhú etapu rekonštrukcie Ryb-
ničnej ulice. Termíny začatia a ukonče-
nia prác na týchto stavbách ešte nie sú
presne známe. V štádiu prípravy od pro-
jektových dokumentácií sú aj ďalšie
investície. Patrí medzi ne komunikácia
zo Slávičieho údolia na Tichú ulicu,
východný obchvat Vajnôr, ľavý odbočo-
vací pruh do obytnej zóny Rusovce -
juh, záchytný parkovací dom na Ceste
mládeže, cestné svetelné signalizácie na
Námestí hraničiarov a pri NAY Elektro

zo Seneckej cesty do Vajnôr a chodník
pre peších na Dúbravskej ceste. 
Okrem dopravných stavieb sa nezabú-
da ani na nájomné byty - na prípravu
ich výstavby (ak sa nájde vhodný poze-
mok) bolo schválených päť miliónov
korún. Vlani mesto dokončilo na sídlis-
ku Dlhé diely polyfunkčný dom s 90
nájomnými bytmi.
V roku 2007 mesto okrem iného
dokončilo druhú etapu cyklotrasy v
Ružinove pri Malom Dunaji, vybudo-
valo pravé odbočenie z Račianskej
ulice do Pionierskej ulice, ako aj prie-
chod pre chodcov pri cintoríne Ruži-
nov. Okrem toho pribudli aj cestné sve-
telné signalizácie v križovatkách
Romanova - Kutlíkova a Karloveská -
Kuklovská, vykonala sa preložka
Mlynskej ulice v Devínskej Novej Vsi a
dokončila sa druhá etapa televízneho
dohľadu križovatiek. (juh)
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OBEC POHRONCOV oznamuje, že
6. HOREHRONSKÝ PLES
sa uskutoční dňa 26. 1. 2008

v DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3, Petržalka
Začiatok plesu o 20.00 h

Predaj vstupeniek od 7. do 20. 1. 2008: Slovenská filhar-
mónia, Medená 3, pondelok, utorok, štvrtok a piatok od 1300

do 1800 h, tel.: 02/5920 8233 cena vstupenky 900,-Sk 
Juraj Sarvaš, richtár, v.r.

Exkluzívna 
ponuka bytov

Zadunajská ulica - Petržalka

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

• Stavba skolaudovaná
• Nadštandardné vybavenie bytov 

+ pozemok v cene
• K bytu možnosť dokúpenia garáže, 

alebo garážového státia

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

www.bytcorp.sk

CINDERELLA FAMILY SERVIS, s.r.o.

HĽADÁ
GAZDINKY NA UPRATOVANIE DOMÁCNOSTÍ, 
UPRATOVAČKY PRE FIREMNÉ UPRATOVANIE
pre Bratislavu, Záh. Bystricu, Stupavu
(AJ SZČO, DÔCHODKYNE, NA TPP, PRÍP. DOHODU) 
TEL.Č.: 6542 2119, 0915 774 136, 0910 944 884

www.cindarella.sk          info@cindarella.sk

Ešte donedávna bolo na tomto kúsku zelene na Medenej ulici zakázané venčiť psov. Dnes je tu naopak priestor
vyhradený na výbeh štvornohých obyvateľov Starého Mesta. FOTO - Oto Limpus

Aupark Tower 

už stihli aj 

skolaudovať
PETRŽALKA
Výškovú administratívnu budovu
Aupark Tower koncom minulého
roka skolaudovali, je takmer prena-
jatá a prví nájomcovia v nej začnú
fungovať v priebehu januára. 
Ako nám povedala Želmíra Rácová zo
spoločnosti HB Reavis Group, ktorá je
developerom projektu Aupark Tower,
momentálne sa realizujú v objekte do-
končovacie práce spojené s úpravou
priestorov pre nájomcov. „Aupark
Tower poskytuje vysoký štandard kan-
celárskych priestorov, unikátny výhľad
na Bratislavu a výnimočné vertikálne
zelené záhradné terasy, ktoré spríjemnia
pracovne prostredie v budove,“ uviedla.
„Nájomcovia a ich klienti navyše môžu
využívať služby nákupno-zábavného
centra či možnosti relaxovania v suse-
diacom Sade Janka Kráľa.“
Podľa Ž. Rácovej budú mať v Aupark
Tower sídla väčšinou spoločnosti
zamerané na informačné technológie a
telekomunikačné firmy. Medzi prvými
spoločnosťami, ktoré sa sem nasťahujú,
patria firmy ako GTS Nextra, Mbank ci
Eset. Predstavitelia spoločnosti HB
Reavis Group by radi zvýšili kapacitu
parkovacích miest pri Auparku, s mes-
tom rokujú o možnostiach výstavby
parkovacieho domu. (juh) 

Pri Starej

Vajnorskej

postavia sklady
NOVÉ MESTO
Asi 420 miliónov korún si vyžiada
výstavba polyfunkčného objektu slú-
žiaceho najmä na veľkoobchodné,
skladové a administratívne účely,
ktorého výstavba sa pripravuje na
Starej Vajnorskej ceste.
Lokalita, kde má nový areál vyrásť, je
ohraničená Starou Vajnorskou cestou,
Bojnickou a Staviteľskou ulicou. Kom-
plex má pozostávať z dvoch častí - veľ-
koobchodnej a administratívnej. Veľko-
obchodnú časť budú tvoriť štyri troj-
podlažné haly, z ktorých každá bude
pozostávať zo štyroch samostatných
obchodných jednotiek. Na prízemí
budú priestory pre veľkoobchod, na
druhom a treťom nadzemnom podlaží
sú navrhnuté sklady. 
Administratívnu časť budú tvoriť dve
budovy so šiestimi nadzemnými podla-
žiami, pričom na prízemí oboch z nich
sú navrhnuté po dve obchodné pre-
vádzky, druhé až piate nadzemné pod-
lažie bude slúžiť ako kancelárske prie-
story a na šiestom nadzemnom podlaží
oboch budov majú byť po dva byty. 
V rámci areálu je navrhnutých 112 par-
kovacích miest pre osobné vozidlá, 28
miest pre dodávky a ráta sa aj s vybudo-
vaním štyroch odstavných plôch s roz-
mermi asi 70 x 4 metre pre ťahače, prí-
vesy, návesy a jazdné súpravy. Areál
bude napojený na existujúcu dopravnú
sieť jedným centrálnym vjazdom a
výjazdom zo Starej Vajnorskej.
Začatie i ukončenie výstavby sa predpo-
kladá v tomto roku, začatie prevádzky je
naplánované na rok 2009. (juh)

Reklamu
si môžete

objednať aj 
cez internet

www.BratislavskeNoviny.sk
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KARLOVA VES
NAULICI NARIVIÉRE našli telo 85-
ročnej starenky so zraneniami hlavy a
hrudníka v rodinnom dome, kde bývala.
Podľa výsledkov pitvy násilná smrť
ženy nastala v dôsledku zadusenia. Kri-
minalistom stačilo 72 hodín na to, aby
vypátrali osobu podozrivého z tohto
činu. Proti zadržanému 36-ročnému Vin-
centovi H. z Bratislavy vyšetrovateľ
vzniesol obvinenie pre obzvlášť závažný
zločin vraždy. Bratislavčan skončil v
cele s návrhom na vzatie do väzby. Za
skutok mu hrozí trest odňatia slobody na
20 rokov až doživotie.

RAČA
NA DETVIANSKEJ ULICI neznámy
páchateľ prepadol pobočku banky. Z nej
si pod hrozbou použitia zbrane odniesol
niekoľko desiatok tisíc korún. Pri prepa-
de nebol nikto zranený. Páchateľovi
hrozí trest odňatia slobody až na dvanásť
rokov. Ide o prvé lúpežné prepadnutie
banky v roku 2008.

PETRŽALKA
NA STREČNIANSKEJ ULICI zasa-
hovali policajti, pretože políciu anonym
písomne informoval, že vo vozidle znač-
ky Range Rover je plastická trhavina.
Policajti ihneď vykonali opatrenia pre
ochranu života a zdravia občanov, za-
bezpečili miesto a vozidlo prehliadol py-
rotechnik. Vo vozidle sa našli dve rozbu-
šky bez bateriek, obal od danubitu a tri
skladačky s neznámym bielym práškom.
Prípad prevzal vyšetrovateľ.

RUŽINOV
NA MLIETIČOVEJ ULICI si všimol
sused rozbité okno a podozrivé zvuky v
byte, ktorého majitelia boli na dovolen-
ke. Preto zavolal na políciu. Privolaná
hliadka v byte zadržala dvoch mužov
priamo pri čine. Vlámali sa do bytu, kde
si pripravili rôznu elektroniku a ďalšie
veci, ktoré chceli odcudziť. Ak by sa im
to podarilo, spôsobili by škodu asi za
400-tisíc korún. Obaja Bratislavčania,
33-ročný Rastislav a 29-ročný Slavomír,
skončili v cele s návrhom na vzatie do
väzby. Obaja sú obvinení z krádeže a
porušovania domovej slobody. 
NA ZLATÝCH PIESKOCH našli v
areáli v jednej z nepoužívaných chatiek
mŕtvolu, ktorú už ohlodávali zvieratá.
Podľa vyjadrenia lekára tam telo ležalo
asi 7 až 10 dní, cudzie zavinenie vylúčil.
Zistilo sa, že išlo o 52-ročného muža
(bezdomovca) z okresu Považská
Bystrica. Príčinu smrti určí súdna pitva. 
NA ULICI VLČIE HRDLO horelo
vozidlo Volkswagen Golf. Pri požiari
obhorela predná časť vozidla vrátane
motora a predných dielcov, praskli sklá a
vyhorela časť palubnej dosky. Podľa
doterajších zistení doposiaľ neznámy
páchateľ polial vozidlo neznámou teku-
tinou a následne ho zapálil. Oheň spôso-
bil škodu asi za 400-tisíc korún. (ver)

Patrónka sa volá

podľa továrne

na patróny
V rokoch 1932-1939 som žil na Patrónke v
bytovke zamestnancov továrne na výrobu
nábojov (na terajšej Dúbravskej ceste) ako
študent u strýka Karola, úradníka tejto
továrne. Na Patrónku som sa vrátil a býval
som na Suchomlynskej ulici v rokoch
1945-1956 v rodičovskom dome.
Táto lokalita dostala názov Patrónka od
továrne na výrobu nábojov (patrónov), ktorý
tu bol v rokoch 1872-1939. Tvorilo ho úze-
mie medzi Dúbravskou cestou, Brnianskou
ulicou, Hroboňovou, Gaštanovou až po Hor-
ský park, cez ulicu Pri Suchom mlyne, popri
železničnej trati Bratislava-Kúty, k Červené-
mu mostu, pri vojenskej nemocnici, továrne
Kühmayer až po areál terajších výskumných
ústavov. Úradný názov tejto časti bol do roku
1945 Westend a potom Západ.
Dominantou tohto územia bola továreň na
výrobu nábojov, ktorú na pozemku 6. mlyna
postavil v rokoch 1871-1875 viedenský pod-
nikateľ Juraj Roth. Pri svojom vzniku mala
50 robotníkov, v roku 1890 už 740 a v roku
1914 až 3000. V roku 1918 prevzal továreň
československý štát ako pobočku podniku
Československá štátna zbrojovka Brno. V
čase môjho pobytu v rokoch 1932-35 tu pra-
covalo v šestnástich objektoch 500 zamest-
nancov (po roku 1935 len asi 200), ktorí
denne vyrábali priemerne milión nábojov
určených prevažne na export (najmä do Bel-
gicka, Anglicka a Austrálie). Továreň bola z
bezpečnostných dôvodov v rokoch 1935-
1938 postupne likvidovaná a jej výrobu pre-
vzal podnik Považské strojárne Považská
Bystrica. Likvidáciu urýchlila aj tragická
udalosť, keď v roku 1930 pri výbuchu náplne
do patrónov zhorelo 7 robotníčok a väčší
počet žien utrpel vážne popáleniny.
Ďalším významným podnikom na Patrónke
bola Kühmayerova továreň, ktorú zriadil v
areáli 7. mlyna v roku 1868 bratislavský
remeselník František Kühmayer. V štyroch
továrenských objektoch pracovalo asi 300
zamestnancov, ktorí vyrábali vojenské epole-
ty, strieborné a zlaté šnúry. Po druhej svetovej
vojne tu Slovenské závody technického skla
vyrábali vianočné ozdoby. K továrni patrila aj
robotnícka kolónia pri Červenom moste a
byty úradníkov s detským ihriskom v blíz-
kosti terajšej autobusovej zástavky Patrónka. 
Rozsiahlejšia bytová výstavba tu nastala po
roku 1920, predovšetkým výstavbou moder-
ných vilových rodinných domov prostredníc-
tvom stavebnej spoločnosti Westend. V roku
1931 sa tu postavila aj VI. Štátna ľudová škola
na Brnianskej ulici. Do tejto školy chodili
žiaci z celej štvrte Westend. V tomto období sa
dobudovala aj najdlhšia ulica na Patrónke Pri
Suchom mlyne. Viliam Horniak

(Pokračovanie nabudúce)

Dom, kde tlačili Pressburger Zeitung
Tesne na čas, práve pred Vianocami,
dostalo Staré Mesto symbolický via-
nočný dar. Stratilo sa lešenie spred
domu na Ventúrskej ulici 5 a fasáda
domu sa objavila vo svojej pôvodnej
kráse, asi taká, ako bola okolo roku
1870. 
Napriek tomu, že dom nepatrí k stredo-
vekej zástavbe ulice, stojí na svojom
mieste tak presvedčivo, že si dnes už
nikto neuvedomuje, že tu pred ním stál
iný dom.
Tento postavili v druhej polovici 19. sto-
ročia na mieste oveľa staršieho, možno
ešte gotického domu. Stavby vo dvore
dokazujú dlhodobý vývoj areálu. Počas
terajšej rekonštrukcie sa zistilo, že klenu-
té miestnosti na poschodí pôvodného
domu boli v minulosti dverami spojené s
miestnosťami na prvom poschodí sused-
ného domu číslo 3, kde dnes sídli Vyso-
ká škola múzických umení. Keď v 19.
storočí stavali nový priečelný trakt
domu, ponechali na pravej strane nádvo-
ria starší pavlačový dom, postavený
okolo roku 1780 a na ľavej (južnej) stra-
ne nádvoria ešte starší trakt.
Priečelné krídlo projektoval a staval v
druhej polovici 19. storočia prešporský
staviteľ Ignaz Feigler (mladší). Použil
pritom celý rad prvkov, ktoré sa objavo-
vali aj na iných  jeho stavbách. Novotou
v tejto časti mesta bol arkier so zasklený-

mi stenami na prvom poschodí, v lete
„filagória“, v zime zimná záhrada. Na
iných domoch takto adaptovali staršie
balkóny, ktoré zakryli drevenými kon-
štrukciami s presklením. Na tomto
objekte bol od počiatku projektovaný
arkier, ako ho vidíme dnes. Neskôr, na
začiatku 20. storočia, rovnako upravili aj
balkón vo výške druhého poschodia,
dnes obnovený do pôvodného stavu.
V pôvodnom dome zriadil v roku 1771
František Patzko, ktorý prišiel z Olo-
mouca, jednu z najstarších tlačiarní v
meste. Tlačiareň potom pôsobila v dome
až do 40. rokov 20. storočia. Vydávali a
tlačili tu najmä miestne noviny Pressbur-
ger Zeitung, ale aj množstvo kníh. Veľmi
potrebnou a vyhľadávanou publikáciou
bol Pressburger Wegweiser, ktorý mával
aj kalendárovú časť, ale dôležitý bol
najmä preto, že poskytoval pred vynáj-
dením telefónneho zoznamu základné
informácie o obyvateľoch mesta, o ich
adresách, o inštitúciách, úradoch a
podobne, dávno predtým, než sa v zá-
padnej Európe a v Amerike objavili „žlté
stránky“.
Okrem Patzka bol najznámejším vyda-
vateľom a majiteľom tlačiarne v tomto
dome Karl Angermayer. Dom pritom

nepatril jemu. Na konci 19. a na začiatku
20. storočia patril barónskej rodine fran-
cúzskeho pôvodu Billotovcom. Posled-
ný z nich, Ferdinand Billot, sa stal gró-
fom. Zomrel v roku 1940 bez potomkov.
Neskorší majitelia o dom v čase socializ-
mu prišli. Veľa rokov dom spravoval
bytový podnik a tak reštituenti dostali
späť pred 15 rokmi lepšie vyzerajúcu
ruinu. Keďže nemali na opravy, ani
náhradné byty pre obyvateľov, museli
dom predať. Niekoľko rokov stál pustý
ponúkaný na predaj.
Dnešný majiteľ ho kúpil s vedomím, že
musí financovať generálnu opravu, sku-
točnosť však bola ešte horšia, ako pred-
pokladal. Napriek tomu dom príkladne
opravuje, s precíznym rešpektovaním
požiadaviek pamiatkarov. Po generálnej
sanácii schodiska a jadra domu bolo
možné vybudovať aj nové podkrovie. 
Na obnovenej fasáde už treba dokončiť
len časť prízemia a osadiť novú bránu
podľa starého vzoru, lebo originálnu dal
bytový podnik asi pred 40 rokmi odstrá-
niť. Nad bránou bývala mramorová
tabuľka s nápisom pripomínajúcim, že tu
bola od roku 1771 tlačiareň Typographia
Patzkoiana. Pri oprave fasády v 60.
rokoch 20. storočia ju premiestnili do
podbránia. Teraz sa má vrátiť na svoje
pôvodné miesto. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus

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

Navštívte aj náš salón na Panónskej ceste 22.

Prajeme úspešný rok 2008!

Ďakujeme zákazníkom
za dôveru v uplynulom roku,
veď aj vďaka vám sme boli v roku 2007 
opäť najúspešnejším predajcom
v sieti Citroën.

V roku 2008 vám prajeme veľa šťastných kilometrov!
Team MOTOR PARTNER

Hľadáme brigádnikov
na roznos letákov do schránok:

Bratislava I, II, III, IV, V
Volajte v pracovné dni 8.00-19.00 h
Mobil: 0918 348 113, 0918 348 116

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

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

Kurzy angličtiny, nemčiny, španielčiny
od 14. 1. polointenzívne, intenzívne

firemné kurzy, príprava na maturitu
Zápis: pondelok a štvrtok 1700 - 1900

Záhradnícka 93, Bratislava

Informácie: 0903 774 600, 0905 577 324

info@progreska.sk, www.progreska.sk
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Majstrovský

HC Slovan

čaká Super Six
HOKEJ
Vážnosť prehliadky európskych
hokejových majstrov síce nedosahu-
je prestíž futbalovej Ligy majstrov,
no turnaj Super Six pomaly, ale isto
naberá na vážnosti.
Tohtoročné podujatie sa koná od
štvrtka do nedele v Petrohrade a slo-
venský majster Slovan naň odletel
tesne pred prvým duelom s MoDo, vo
štvrtok 10. januára. „Na turnaj sa teší-
me. Máme už s ním svoje skúseností,
verím, že ich zužitkujeme,“ prezradil
manažér Róbert Pukalovič. Tréner
Zdeno Cíger má k dispozícii takmer
celý káder, najviac ho môže tešiť, že sa
uzdravil aj Marek Uram. „Návrat do
ligy proti Kežmarku ešte nebol úplne
podľa predstáv, ale verím, že sa to bude
čoraz viac zlepšovať a že v Petrohrade
budem úplne v pohode. Koleno je v
poriadku, keď vyjdem na ľad, vôbec
naň nemyslím,“ prezradil M. Uram.
Slovanisti odohrali svoj prvý duel vo
štvrtok proti MoDo, o deň neskôr ich
čaká ruský Metallurg Magnitogorsk.
„Verím, že sa vrátime spokojní,“
pokračoval Róbert Pukalovič a Marek
Uram dodal: „Určite sa pokúsime
skončiť čo najlepšie, do každého zápa-
su preto pôjdeme s cieľom vyhrať!“
Poslednou slovanistickou prípravou
pred odletom bolo ligové stretnutie so
Žilinou. Zverenci Zdena Cígera ho vy-
hrali 3:1, no svojho kormidelníka pote-
šili len vo dvoch tretinách. „V druhej
sme zahrali zle, našťastie, v záverečnej
sme sa prebrali a víťazstvo sme už
udržali,“ povedal Zdeno Cíger. (mm)

Čierno-bieli

chcú Slováka,

belasí Fodreka
FUTBAL
Jedno je isté! V Petržalke by radi
privítali najlepšieho hráča Slovana
Sama Slováka. Na druhej strane,
slovanisti by sa nebránili, keby sa
vrátil ich odchovanec Braňo Fodrek.
Isté je však aj to, že ani jedna strana
neuvažuje o výmene. 
Takto sú teda rozdané karty, ktoré vyšli
najavo na prelome rokov. Vzhľadom
na priateľské vzťahy medzi oboma
klubmi nie sú vylúčené žiadne varian-
ty, ale najmä pre slovanistických fanú-
šikov bude výmena neprijateľná. Slo-
vák je pre najvernejších priaznivcov
bohom a hoci sa ešte nedohodol na pre-
dĺžení zmluvy, jeho odchod by bol pre
tribúny veľkou ranou.
Petržalčania si zase dobre uvedomujú,
že vo Fodrekovi majú perspektívneho
hráča, ktorý má na to, aby sa pobil aj o
miesto v niektorej z popredných európ-
skych líg, čo zase znamená eurá v
pokladnici klubu.
Najbližšie dni, či týždne, teda ukážu,
ako sa skončí vyjednávanie okolo spo-
mínanej dvojice, prípadne ako sa skon-
čí boj oboch bratislavských klubov o
hráčov Sparty, keďže Slovan aj Artme-
dia už avizovali, že by ich zaujímali
Zábavník, či Kóňa... Slovan však
medzitým získal Černáka zo Zlatých
Moraviec, a keďže z Argentíny priletí
26-ročný Julio Cesar Serrano, je tu sig-
nál, že Tehelné pole to so skvalitňova-
ním kádra myslí vážne... (mm)

Jožo „Žiletka“

Golonka oslávil

sedemdesiatku!
HOKEJ
Dres s číslom 70, ale najmä dlhý, dlhý
aplauz zaplnených tribún. Takto si
vychutnala legenda slovenského a
československého hokeja Jožo Go-
lonka svoju sedemdesiatku na naj-
obľúbenejšom mieste - na ľade sta-
ručkého zimného štadióna, kde pred
takmer polstoročím privádzal do
varu desaťtisícové návštevy.
Presne na Troch kráľov teda oslávil
sedemdesiatku jeden z nekorunova-
ných kráľov slovenského hokeja a
fanúšikovia Slovana mu vzdali svoj
hold. „Dostal som veľa darov, ale
potlesk tribún je vždy zvláštny darček.
Keď som hrával, často som myslel
práve na divákov, chcel som ich pote-
šiť, hrať tak, aby sa bavili,“ prízvukuje
legendárny slovanistický útočník. 
Jozef Golonka je Bratislavčan ako repa.
Vyrastal v Ružinove, dobré, ale aj tie
horšie školské známky dostával na Kva-
čalovej ulici a k ľadu sa dostal najmä
vďaka mame, ktorá chcela mať z detí
krasokorčuliarsky pár. Želanie sa jej
splnilo iba čiastočne, dcéra skončila pri
krasokorčuľovaní, no Jožko pri hokeji.
Stalo sa tak vďaka trénerovi Čechovi,
ktorý ho videl hrať s deťmi na klzisku a
pozval ho na ozajstný tréning...
„Boli to krásne časy, nezaujímalo nás
nič iné len hokej. Mysleli sme naň od
rána, hneď ako sme sa zobudili, až do
večera. Zaspávali sme s tým, že dáva-
me najdôležitejšie góly,“ spomína na
detské časy čerstvý sedemdesiatnik.
Jeho vysnívaným klubom bol Slovan.
Od roku 1955, s výnimkou dvojročnej
vojenčiny v Jihlave, hral až do roku
1969 na staručkom zimáku. Po troch
rokoch v nemeckom Riesersee sa chcel
do belasého dresu vrátiť, ale vtedajší
funkcionári usúdili, že je pristarý a tak
sa pobral do druholigového Zvolena,
kde ukončil kariéru.
„Slovan bol vždy pre mňa niečím svä-
tým. V minulosti to však platilo o všet-
kých hráčoch a ich kluboch. Každý bol
hrdý na dres, ktorý nosil. Ctila sa ver-
nosť,“ pripomína Jozef Golonka. Keď
si raz spočítal všetky svoje stehy, bolo
ich vyše tristo. „Určite sa však nesťažu-
jem. Boli to roky odriekania, tréningov,
dlhých cestovaní, ale dali nám nesku-
točne veľa.“
Nie vždy však mal z hokeja iba radosť.
Neraz cítil krivdu na duši. „Strašne ma
mrzí, že som nezískal titul majstra
sveta. Veľmi som po ňom túžil. Hral
som však na troch olympiádach a mám
z nich striebro a bronz. Ten titul mi
však chýba...“ Meno Golonka sa stalo
aj symbolom Pražskej jari a roku 1968.
„Proti ruským hráčom sme nič nemali,
oni za nič nemohli, ale zvíťaziť nad
nimi sme chceli a museli. Pre fanúši-
kov, pretože to bola naša pomsta za
politické krivdy.“
V najbližšom čase nemá žiadne veľké
želanie, to najprozaickejšie sa týka rodi-
ny: „Teším sa na promócie dcéry... A,
samozrejme, na oslavy sedemdesiatky,
ktoré potrvajú asi celý mesiac!“ (mm)

Tipsport liga prvý raz aj na Slovensku,

tréner Weiss plánuje ísť až do Prahy

Petržalku posilnil Brazílčan Kléber,

ktorý jej má pomôcť k druhému titulu
FUTBAL
Futbalisti petržalskej Artmedie
začali zimnú prípravu ako jeden z
posledných tímov Corgoň ligy. V
klube, no najmä v hráčskom kádri,
prišlo k zaujímavým zmenám, ktoré
majú mužstvo nasmerovať k jediné-
mu jarnému cieľu - zisku majstrov-
ského titulu, na ktorý v Petržalke
čakajú od roku 2005!
Z odchodov najviac rezonoval prestup
Martina Ďuricu do Žiliny, o Straku je
záujem v Poľsko (tréner Radolský ho
chce do Chorzówa, kde by sa stretol s
Balážom a Fabušom) a Balázs Borbély
by sa po návrate z Nemecka mal
pobrať južným smerom - do rumun-
ského klubu Politehnica Temešvár, kde
už hráva ďalší slovenský reprezentant
Brezinský a kde pôsobí bývalý hráč
Žiliny Vršič.
V premiérový tréningový deň sa tak
trojici kormidelníkov hlásilo 26 futba-
listov, no namiesto úvodnej zaberačky
sa dočkali iba ľahkého štyridsaťminú-
tového výklusu v Sade Janka Kráľa.
„Hlavným programom prvého dňa boli
testy na zistenie maximálnej pulzovej
frekvencie a maximálnej sily. Chlapci

dostali na sviatky individuálne plány a
podľa výsledkov vidieť, že väčšina ich
vzorne plnila,“ prezradil asistent
Michal Hipp, ktorý sa 24 hodín po pre-
miérovom tréningu stal aj asistentom v
ďalšom tíme - Ján Kocian si ho vybral
ako svojho spolupracovníka pre slo-
venskú reprezentáciu. 
Trojicu odchádzajúcich hráčov sa
pokúsi nahradiť niekoľko nováčikov.
Staronovým je Saláta, ktorý hosťoval v
Banskej Bystrici, ale určite najväčším
úlovkom doterajšieho prestupového
termínu je Brazílčan Nascimento Silva
Kléber, ktorého si funkcionári Artmedie
všimli počas pohárových duelov s FC
Mika z Arménska. Kléber je tvorca hry,
patrí mu najmä stred ihriska a ako pre-
zradil samotný hráč, na Slovensku sa
mu zatiaľ páči: „Som spokojný s pod-
mienkami v klube, verím, že sa to odra-
zí aj na mojich výkonoch. Do Petržalky
som neprišiel strieľať góly, som tu na
to, aby som ich najmä pripravoval,“
prezradil jeden z množstva Brazílčanov
brázdiacich európske trávniky.
Je zaujímavé, že Kléber mal v posled-
nom klube rovnaké úlohy ako plní v
Artmedii špílmacher Kozák. „Myslím

si, že tréneri mu nájdu dobré miesto v
zostave, aby bol prínosom,“ neobáva
sa o svoj post slovenský reprezentant.
Ten však mal okrem prvých tréningov
začiatkom januára aj ďalšie povinnosti,
s funkcionármi Artmedie rokoval o
novej zmluve, keďže tá stará sa mu
práve teraz končila...
Petržalčania začali prípravu v domá-
cich podmienkach, neskôr sa chcú pre-
sťahovať o kúsok ďalej do Šamorína:
„V priebehu týchto dvoch týždňov by
sme chceli skompletizovať káder, tak,
aby v Šamoríne bol už jeho základ
pohromade. Nevylučujeme však, že ak
sa objaví ďalší vhodný typ futbalistu,
že po ňom nesiahneme,“ tvrdil mana-
žér Petr Kašpar.
Artmedia má v pláne okrem Tipsport
ligy aj zájazd na Cyprus, kde by si v
polovici februára mala dolaďovať
formu na úvod ligy. Ešte pred tým ju
však preveria zaujímaví súperi ako
Honvéd Budapešť (16. januára v
Dunajskej Strede), Ferencváros Buda-
pešť (30. januára znovu v Dunajskej
Strede) a tesne pred odletom na Cyprus
na ihrisku Rapidu aj tretí maďarský tím
- MTK (9. februára). (mm)

FUTBAL
Českému futbalu sa pred viac ako
desiatimi rokmi podarila dobrá vec.
Do života uviedli turnaj, ktorý sa
pod názvom Tipsport turnaj hral
počas zimnej prestávky a tímom z
najvyšších súťaží pripravoval zaují-
mavé konfrontácie.
Vlani sa prvý raz na turnaji predstavil
aj slovenský účastník - Petržalka - a
tento rok sa dostal slovenský futbal
ešte ďalej. Na umelej tráve Interu sa
bude hrať jedna zo základných skupín
podujatia pod novým názvom Tipsport
liga!
Kým pred rokom Petržalka pod vede-
ním trénera Štefana Horného skončila
v brnianskej skupine tretia s jediným
bodom, tento rok je práve Artmedia
horúcim favoritom bratislavskej skupi-
ny a úlohu sa jej pokúsia sťažiť Trnava,
usporiadajúci Inter a jediný český
zástupca - Brno. „Každý tréner víta
možnosť zahrať si na kvalitnom turna-
ji. Slovenský futbal má málo možnosti
konfrontácie s medzinárodným futba-
lom, preto je dobré, že teraz takúto
šancu máme. Berieme to ako dobrý
doplnok prípravy s možnosťou odohra-
tia zápasov na kvalitných terénoch.
Verím, že prídu aj diváci, ktorí budú
určite hladní po futbale,“ zaželal tréner
Artmedie Vladimír Weiss a pridal ešte
jedno prianie: „Aj keď je to príprava,
verím, že skupinu zvládneme tak, aby
sme sa dostali až do Prahy, kde by sme
odohrali ďalšie dva náročné zápasy,
ktoré hráčom určite prospejú. Keď už o
niečo ide, treba zabojovať, aby sa
vyhralo!“
Zostávajúce dva slovenské kluby majú
menšie ciele, pre nich je prvoradé, aby
si preverili hráčov proti náročným
súperom. „Bude to dobrá konfrontácia
medzi Corgoň ligistami a našimi futba-
listami. Máme dosť hráčov, ktorí naj-
vyššiu súťaž hrali, alebo sa na ňu cítia,
tak nech to teraz dokážu,“ tvrdí prezi-

dent Interu Milan Lônčík a tréner Vla-
dimír Koník pridal: „Nebude to len prí-
prava na jarnú časť, ale aj možnosť
porovnania, aby sme nestratili kontakt
s tímami z najvyššej súťaže.“
Celkove sa na turnaji predstaví 16
mužstiev, hrajú sa klasické 45-minúto-
vé polčasy. Každé mužstvo môže
nominovať 18 hráčov, takže je povole-
ných sedem striedaní. Pre víťaza turna-
ja je pripravených 300-tisíc českých
korún, zdolaný finalista si príde na
100-tisíc, tretí tím na 50- a štvrtý na 30-
tisíc českých korún. Záverečná časť sa
hrá v posledný januárový víkend, v
sobotu 26. a v nedeľu 27. januára v

Prahe a postúpia do nej len víťazi jed-
notlivých skupín, ktorí sa najskôr stret-
nú v semifinále a v nedeľu v samotnom
finále.
Bratislavská časť sa začala nedeľňajší-
mi duelmi Trnava - Inter (3:0) a Brno -
Petržalka (1:3), už vo štvrtok sa stretnú
Petržalka s Interom a v sobotu sa čaká
rekordná návšteva na stretnutí Trnava -
Brno (len z Brna má prísť okolo 500
chuligánov, ktorých má podporiť rov-
naký počet slovanistov). Umelá tráva
na Pasienkoch je však na divácky
záujem pripravená, usporiadatelia do-
konca upravili tribúnku, aby mali fanú-
šikovia čo najväčší komfort. (mm)

Akciová spoločnosť hľadá 
do administratívnej budovy v Starom Meste 

MUŽOV – informátorov, aj dôchodcov, 
ktorí majú kuričský preukaz triedy V. 

Jedná sa o prácu na dohodu.
Informácie na tel. čísle: 0903 221 912 
v pracovných dňoch od 1300 do 1500 h.

Nová petržalská posila Nascimento Silva Kléber sa v čierno-bielom drese
predstavil už na turnaji Tipsport liga proti Brnu. FOTO - TASR
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Cesta pod devínskym kameňolomom

vraj bude odteraz čistejšia a bez blata
DEVÍN
Cez sviatky problém nebol aktuálny
- od týchto dní sa však v devínskom
kameňolome opäť pracuje, a keď
príde oteplenie, problém sa vynorí.
Ide o blato na ceste.
Okrem iných ho spôsobuje aj samotný
kameňolom, ktorý patrí Slovenskému
vodohospodárskemu podniku, š.p., OZ
Bratislava - Závod Dunaj. Námestník
riaditeľa tohto závodu Juraj Soták nás
ubezpečil, že zvýšia frekvenciu zása-
hov na čistenie cesty. Reaguje tým na
sťažnosti niektorých našich čitateľov.
„O probléme vieme a sme v stálom
kontakte s miestnou samosprávou,
ktorá nás tiež pravidelne informuje, a
rovnako aj s orgánmi ochrany životné-
ho prostredia. Lenže za daždivých

období sa znečistenie cesty celkom
nedá vylúčiť, nie sú tam len nánosy z
kameňolomu, ale aj hlina spláchnutá
zo svahov,“ dodáva.
Pravdou však tiež je, že na jeseň bola
situácia neraz kritická a už nešlo len o
znečistenie áut. „Napríklad mne sa
stalo, že obrovský nákladiak veľkou
rýchlosťou prešiel cez bahnitú mláku
na ceste a všetku vodu mi chrstol na
čelné sklo. Behom sekundy som nevi-
del nič a než som sa stihol spamätať a
zotrel stieračmi blato, už som bol
dvoma kolesami mimo vozovky,“ píše
čitateľ R. K. a následne kritizuje spô-
sob, akým pracovníci lomu udržiavajú
čistotu na ceste - pokladá ju ako väčši-
na ľudí za nedostatočnú. Pravdou je aj
to, že v západnej časti Bratislavy, teda

aj v Devíne a v Devínskej Novej Vsi
pribúdajú noví obyvatelia, a to zvyšuje
frekvenciu pohybu áut na tomto úseku,
a teda aj znečistenie a aj nebezpečie.
J. Soták dodáva, že Závod Dunaj sa o
čistotu naozaj snaží. Okrem polieva-
cieho vozidla má dva traktory, ktoré
cestu zametajú, priamo v lome je
umiestnená umývačka kolies náklad-
ných áut, ktorá ich stála päť miliónov.
Uznáva však, že zrejme len zvýšená
frekvencia čistenia pomôže, a preto ju
verejnosti sľubuje. Námestník riaditeľa
SVP - Povodia Dunaja Peter Minárik
dodáva, že k čistote prispeje aj pripra-
vované vybudovanie spevnených
plôch v priestoroch nakládky lomové-
ho kameňa, ktoré je otázkou krátkej
budúcnosti. Gustav Bartovic

PETRŽALKA
Dolnozemská brána je názov obyt-
ného domu so 193 bytmi, ktorého
výstavba sa pripravuje na južnom
okraji Petržalky. Začiatok výstavby
je naplánovaný na jún 2008, jej
ukončenie na február 2010.
Pozemok, na ktorom má novostavba
stáť, susedí s autoservisom Peugeot,
trafostanicou a ulicami Žehrianska,
Jasovská a Dolnozemská. V súčasnos-
ti je na ňom parkovisko, zeleň a
basketbalový kôš s hracou plochou.
Navrhovaný objekt má pozostávať z
troch sekcií, z toho dve krajné majú

mať trinásť bytových podlaží a tretia,
prostredná, tri bytové podlažia. Toto
riešenie bolo zvolené preto, aby stavba
nezatieňovala byty v jestvujúcich
domoch v okolí. Hlavné vstupy do
objektu majú byť orientované do
Jasovskej ulice.
Medzi navrhovaným bytovým domom
a Dolnozemskou cestou v bezpečnost-
nom pásme vysokotlakového plyno-
vodu bude umiestnené rekonštruované
parkovisko s vjazdom zo Žehrianskej
ulice, pričom jeho kapacita sa zvýši z
pôvodných 84 na 102 parkovacích
státí. Ďalších 203 parkovacích státí má

byť v dvojpodlažných garážach, ktoré
majú mať jedno podzemné a jedno
nadzemné podlažie.
Architektúra domu je jednoduchá, oži-
vovať ju budú nepravidelne rozmiest-
nené dvojice lodžií a balkónov a usko-
čené, resp. posunuté podlažia. V dome
je navrhnutých dovedna 193 bytov
rôznych veľkostí, najpočetnejšie sú
zastúpené dvojizbové (75) a trojizbové
(74), bude v ňom aj 36 jednoizbových
bytov, sedem štvorizbových a jeden
päťizbový. Veľké byty s terasami majú
byť umiestnené na najvyšších, ustúpe-
ných podlažiach. (juh)

BRATISLAVA
Bratislavský športový divák sa aj
tento rok môže tešiť na niekoľko
zaujímavých akcií a podujatí. Tu je
prehľad toho najzaujímavejšieho, čo
ponúka nasledujúcich dvanásť
mesiacov v Bratislave.

JANUÁR
13.-20. Slovak Junior Indoor (tenis) 
15.-16. Rokovanie o programe 3. kvali-
fikačnej skupiny o postup na MS 2010
(futbal) 
26. Majstrovstvá Slovenska (zápasenie) 
31. ELAN míting Bratislava (atletika)
FEBRUÁR
23. 2. kolo Slovenského pohára (karate) 
23.-24. Majstrovstvá Slovenska senio-
rov a juniorov v hale (atletika) 
28. 2.-12.3. Štvrťfinále play off extrali-
gy (hokej) 
MAREC
1. Začiatok jarnej časti Corgoň ligy (fut-
bal)
1.-2. Majstrovstvá Slovenska vo viacbo-
joch (atletika)
29.-30. Majstrovstvá Slovenska (stolný
tenis)
30. Bratislavský maratón (atletika) 
31.3.-9.4. Finále play off extraligy
(hokej)
APRÍL
5.-6. Majstrovstvá Slovenska juniorov a
junioriek (squash) 
5.-6. Delfínik (synchronizované pláva-
nie) 
6. Začiatok dostihovej sezóny: Jarná
cena Petržalky, Veľká aprílová cena,
Cena trojročných kobýl (dostihy) 
10.-12. Majstrovstvá Slovenska (squash) 

12. Národný beh Devín - Bratislava
(atletika) 
13. GP Slovakia (karate) 
16.-19. Masters, majstrovstvá sveta
(tlak na lavičke) 
24.-27. Finále Four Interligy mužov a
žien (pozemný hokej) 
26. Dunajský maratón (kanoistika) 
26.-27. Dunajský pohár (tanečný šport) 
Dunajský pohár (moderná gymnastika)
MÁJ
3.-4. Slávia UK Cup, 3. a 4. kolo Slo-
venského pohára (vodný slalom) 
8.-11. Turnaj C-divízie EPM mužov
(pozemný hokej) 
9.-11. ORCA Cup (plávanie) 
23.-25. Veľká cena Slovenska (pláva-
nie) 
24.-25. Majstrovstvá Slovenska v rely
(motorizmus) 
24.-25. Finále majstrovstiev Slovenska
(bowling) 
JÚN
1. 30. ročník Turf gala (dostihy) 
3.-7. ME jednotlivcov (squash) 
7. Majstrovstvá Slovenska mužov a
juniorov (šport. gymnastika) 
21.-26. Medzinárodné majstrovstvá
Slovenska v šprinte, stredná trať (orien-
tačná cyklistika) 
26. Cena Slovenska (atletika) 
27.-29. Majstrovstvá Slovenska v 50-m
bazéne (plávanie) 
JÚL
3.-7. Slovakia Open 2007 (bowling) 
6. Slovenské derby (dostihy) 
11.-20. MS žien do 18 rokov (hádzaná) 
19.-20. ME automobilov do vrchu
(motorizmus) 
24.-27. Grand Prix Bratislava CSIO-

W**** v skoku na koni (jazdectvo) 
26. VC Bradla (cestná cyklistika) 
AUGUST
3. Cena turfu, ME amatérskych jazdkýň
(dostihy) 
7.-9. ME (tlak na lavičke) 
29.-31. Danubia Cup (vodný slalom) 
SEPTEMBER 
5. Saint Leger (dostihy) 
6.-7. Slovak Open World Series (vodný
slalom) 
12. Majstrovstvá Slovenska (nočný
orientačný beh) 
13. Medzinárodné majstrovstvá Slo-
venska v šprinte (orientačný beh) 
14. Medzinárodné majstrovstvá Slo-
venska, krátka trať (orientačný beh) 
19.-21. 16. Ročník Memoriálu Ondreja
Nepelu (krasokorčuľovanie) 
27. Hargašov memoriál (kanoistika) 
OKTÓBER
4.-5. Majstrovstvá Slovenska a Česka
senioriek (moderná gymnastika) 
4. Rozlúčkové preteky (kanoistika) 
22.-29. Ritro Slovak Open (tenis)
NOVEMBER
5.-12. Tatra banka Open (tenis) 
6.-10. Finále Grand Prix (moderná
gymnastika) 
11.-12. Synchro Slovakia (synchronizo-
vané plávanie) 
15.-16. Cena Alexandra Dubčeka
(tanečný šport) 
DECEMBER
6. Majstrovstvá Slovenska, spoločné
skladby (moderná gymnastika) 
19.-21. Memoriál Pavla Rosu (pozemný
hokej) 
Majstrovstvá Slovenska v korde (šerm)

(mm)

HYPOTÉKA
Viete ako na ňu?

Ako ušetriť na hypotéke?
Ako prefinancovať hypotéku?
Bezplatné INFO 0905 420 875

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

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

Zdravotné a sociálne 
služby doma

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

Connecting the Next Generation

Závisí len od Vás, či to Vaše dieťa bude mať ľahšie.
Rozhodnite sa včas a využite tak jedinečné obdobie v živote
Vášho dieťaťa, počas ktorého je schopné si osvojiť akýkoľvek

cudzí jazyk rovnako prirodzene ako materinský.
Príďte sa pozrieť na bezplatnú ukážkovú hodinu, kde sa dozviete

ďalšie užitočné informácie o kurzoch angličtiny pre deti
od 3 mesiacov do 14 rokov.

Volajte: Dúbravka: 0902 687 423
Petržalka: 0915 147 256 Ružinov: 0905 884 956

Staré Mesto a Nové Mesto: 0918 649 408

Aj vy si myslíte, že naučiť
sa cudzí jazyk je ťažké?

www.helendoron.sk

Značková predajňa   na Račianskom Mýte – Mýtna 39

Denne: 900 – 2100  
KUPÓ

N N
A Z

ĽAVU

8%
 

NAJVÄČŠÍ  výber  LG, MOTOROLA, SAMSUNG, Sony Ericsson a NOKIA mobilných 
telefónov a originálneho príslušenstva.  Viac ako 1000 GSM výrobkov!

•  pamäťové karty a vysielačky
•  vysokorýchlostný I-NET  – 7 PC s až  15 360 kbps pripojením

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

Čo prinesie v meste športový rok 2008

Na konci Petržalky pribudnú ďalšie

byty v komplexe Dolnozemská brána

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610 173
Fax: 02/4591 4046

Zabuchli ste si auto?

PODNIKAVÉ ŽENY,
OPÄŤ SA STRETÁVAME,
tentoraz v Klube zamestnanosti 

každý pondelok od 1400 do 1700 h
Miesto: Pluhová 2, Bratislava (oproti Polusu),

14. 1. 2008 na tému
„Ako začať podnikať z pohľadu prvých krokov“

Klub zamestnanosti je súčasťou projektu Informačné a podporné cen-
trum zamestnanosti, ktorý realizuje Združenie žien v podnikaní v
rámci grantového programu SOP Ľudské zdroje, JPD NUTS II, Brati-
slava Cieľ 3., spolufinancovaného Európskym sociálnym fondom. 

Viac na www.zzvp.sk
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Ján Želibský 

v Pálffyho 

paláci
VÝSTAVA
V Galérii mesta Bratislavy - v Pálffy-
ho paláci na Panskej ulici, si môžu
Bratislavčania do 13. januára pozrieť
výstavu výnimočnej slovenskej ume-
leckej osobnosti, maliara Jána Želib-
ského.
Výstava má podtitul Ján Želibský,
výber diel z 30. a 40. rokov 20. storo-
čia. Práve do tohto obdobia sú situova-
né vystavené obrazy, ktoré návštevní-
kom pripomínajú 100. výročie narode-
nia umelca.
Práve 30. a 40. roky patrili k vrcholom
Želibského tvorby. Tieto diela boli
výsledkom neustáleho hľadania, konf-
rontovania, vnútorného napätia, ale aj
umeleckej odvahy.
Táto komorná výstava nemá ambície
širšieho hodnotenia tvorby Jána Želib-
ského, je len malým pripomenutím si
tvorby umelca, ktorý sa podieľal na
položení základov moderného sloven-
ského výtvarného umenia. 
Na výstave sa prezentujú len diela zo
súkromných majetkov s výnimkou
obrazu Kytica chryzantém z roku 1936
reprodukovanom v tomto roku na
známke. Ambíciou galérie je poskyt-
núť návštevníkom výstavy možnosť
spoznania a objavovania málo, alebo
verejnosti vôbec neznámych diel Jána
Želibského. (dš)

Ida Kelarová 

v Spoločenskej

sále PKO
HUDBA
Bratislavský džez klub sa v januári
predstaví vystúpením speváčky Idy
Kelarovej & Desiderius Dužda &
Jazz Famelia. Koncert odohrajú 29.
januára v Spoločenskej sále PKO o
20.00 h.
Ida Kelarová tentoraz prizvala na spo-
luprácu tých najlepších českých a slo-
venských profesionálnych hudobní-
kov. Tvorba tohto zoskupenia sa
vyznačuje prepojovaním rómskych a
džezových prvkov, rómskych harmónií
a latinsko-amerických rytmov so zvu-
kom jazzovej kapely. V ich osobách sa
spojuje najlepšia tradícia rómskeho
muzikanstva s otvorenosťou a novátor-
stvom mladých džezmanov.
Okrem osvedčených skladieb z minu-
lých albumov a ľudových rómskych
piesní tvoria repertoár aj nové sklad-
by, ktorých autorom je už tradične
spevák, gitarista a kapelník Desiderius
Dužda. Jednotliví hráči dostávajú v
novej skupine veľa priestoru, a tak si
môžeme ich hru, nabitú energiou a
emóciami, vychutnať aj v niekoľkých
sólach. 
Ida Kelarová vás však ani na chvíľu
nenechá na pochybách, kto je hlavou
tejto skupiny. Svojou intuíciou a citom
vedie celú kapelu od pomalých a
smutných piesní až k záverečným čar-
dášom.
Schopnosť Idy Kelarovej otvoriť
srdce a všetky emócie vložiť do svoj-
ho hlasu je už povestná. Emócie, ktoré
sú vlastné každému človeku a sú
schopné osloviť aj toho, kto nerozu-
mie textom v rómštine, dokáže táto
kapela sprostredkovať všetkým otvo-
reným srdciam. (dš)

Čajkovského

Luskáčik 

na ľade
TANEC
Luskáčik je azda najznámejším
baletným predstavením na svete. V
podaní svetoznámeho Petrohradské-
ho štátneho ľadového baletu si
môžete tento Čajkovského skvost
pozrieť 19. januára v NTC Sibamac
Aréna. 
Baletné teleso z Petrohradu zavíta do
Bratislavy po prvýkrát, aby slovenské-
mu publiku predstavili balet na ľade.
Bratislavčanom sa tak naskytne jedi-
nečná možnosť vidieť Čajkovského
balet s fascinujúcou choreografiou na
ľadovej ploche. 
V roku 1967 Konštantín Bojarski zalo-
žil štátny ľadový balet, ktorý sa etablo-
val predstavením Luskáčik a vzniklo
krásne spojenie krasokorčuľovania s
baletom. Už vtedy zožali obrovský
úspech publika. Prekrásna scéna, dobo-
vé kostýmy, tanečné kreácie, množstvo
piruet a zdvíhačiek. Úchvatná Čajkov-
ského hudba v balete predstavuje tiež
novú dimenziu divadla na ľade. Každý,
kto uvidí predstavenie, si vychutná har-
móniu a estetiku tanca spojenú s
rýchlosťou, ktorú poskytuje na rozdiel
od klasického javiska v divadle iba
ľadová plocha. (dš) 

Maľba, socha 

a grafika 

v Dome umenia
VÝSTAVA
Ak v týchto dňoch navštívite Dom
umenia na Námestí SNP 12, budete
mať možnosť spoznať umeleckých
zástupcov slovenského výtvarného
umenia v maľbe, soche i v grafike.
Veľkoryso koncipovaná výstava totiž
zastrešuje mená niekoľkých desiatok
autorov, ktorí sa pohybujú v spomína-
nej umeleckej oblasti. Výstava má
názov Interpretácia skutočnosti, Ume-
nie 2007 a pod toto honosné označenie
sa vtesná skutočne akákoľvek možnosť
umeleckého výtvarného prejavu.
Môžete sa o tom presvedčiť v Dome
umenia až do 20. januára. Otvorené je
denne okrem pondelka od 10.00 do
18.00 h. (dš)

V Umelke sú

vystavené tváre

domácej kultúry
VÝSTAVA
Prechádzku tvárami slovenskej kul-
túry vám poskytne novootvorená
výstava v priestoroch Výstavnej
siene Slovenskej výtvarnej únie na
Dostojevského rade 2.
Práve v tejto výstavnej sieni totiž otvo-
rili výstavu fotografií Igora Grossman-
na s názvom Osobnosti slovenskej kul-
túry včera a dnes. Výstava zaznamená-
va obdobie niekoľkých desiatok rokov
a môžete na nej vidieť známe i menej
známe tváre slovenskej kultúry v
časoch mladosti, i v období, keď ich
tvár už poznačila nejedna vráska.
Výstava tak prostredníctvom portrétov
dáva návštevníkom možnosť reflexie
dlhodobého časového horizontu v slo-
venskej kultúre. Môžete si ju pozrieť
do 31. januára. (dš) 

Cieľom miestnej kultúry v Starom Meste

je podľa novej koncepcie upútať diváka
MIESTNA KULTÚRA
Centrum kultúry v Starom Meste
doteraz situované do miestnych kul-
túrnych centier prinesie okrem
zmeny názvu aj ďalšie novoty týka-
júce sa kultúrneho života Bratislav-
čanov. Kultúra sa sústredí do tzv.
bratislavských centier a bude dife-
rencovaná podľa jednotlivých dru-
hov umenia.
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Staré Mesto koncom minulého roku
schválilo Koncepciu kultúrnej politiky
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
na roky 2008-2010. O tom, čo tieto
zmeny prinesú Bratislavčanom, sme sa
porozprávali s vedúcim oddelenia kul-
túry Miestneho úradu Staré Mesto
Richardom GREGOROM.

~     ~     ~
Čo prinesú vami navrhované zmeny
v kultúrnej oblasti obyvateľom Sta-
rého Mesta a Bratislavčanom vôbec?
- Naše ciele v oblasti kultúrnej politiky
sú jednoznačné: chceme reformu, ktorá
systém sfunkční a zracionalizuje. Kul-
túrne organizácie na území Starého
Mesta zriaďujú tri hlavné subjekty:
Mestská časť BA-Staré Mesto, Magi-
strát mesta Bratislavy a ministerstvo
kultúry. Popri nich kvalitne pracujú
mnohé neziskové organizácie a združe-
nia. Štát prostredníctvom svojich záko-
nov definuje miestnu kultúru najmä
ako ľudovú tvorivosť. Toto označenie
je však v súvislosti s bratislavskou kul-
túrou veľmi problematické, keďže
lokálnu kultúru tu treba vnímať predo-
všetkým cez činnosť nezávislých zdru-
žení. Z porovnania činnosti organizácií
troch hlavných zriaďovateľských sub-
jektov vychádza kultúrna produkcia,
ktorú poskytuje Staré Mesto, ako kva-
litná, prinášajúca mnohé zaujímavé
podujatia, ale doterajší systém nie je
presvedčivý.
Súčasťou navrhovaných zmien je aj
premenovanie nejasne definovaných
miestnych kultúrnych centier na
bratislavské centrá so špecializáciou
na jednotlivé druhy umenia. 
- To je jeden z našich zásadných
reformných krokov, ktorý formuje špe-
cializované centrá umenia podľa jeho
jednotlivých druhov a žánrov. Pri
návrhu som vychádzal z toho, ktoré z
činností dosiaľ najviac vykonávalo
každé z existujúcich centier. Zo Zichy-
ho paláca sa tak stane Bratislavské cen-
trum hudby a pod jeho správu by mali
prejsť aj podujatia, ktoré sa konajú v
exteriéri Starého Mesta, z MKC na
Školskej ulici by sa malo stať Brati-
slavské centrum divadla, literatúry a
vzdelávacích aktivít. Pisztoryho palác
má byť Bratislavským centrom vizuál-
nych umení. 
V súvislosti s týmito zmenami nepo-
chybne očakávate aj väčšiu zaintere-
sovanosť Bratislavčanov na kultúr-
nych podujatiach, v neposlednom
rade aj ich európskejší charakter s
výrazným vplyvom na neďaleké
Rakúsko či Maďarsko.
- Tento aspekt je v našej koncepcii,
samozrejme, prítomný. Rozmer našej
práce, ktorý presahuje miestnu úroveň,
akceptuje aj zahraničného diváka.
Vychádzame aj z toho, čo z umenia v
Bratislave reálne nie je zastúpené. Sú
tu inštitúcie, ktoré fungujú národne so
zameraním na slovenské umenie. V
prípade výtvarného umenia tu je Slo-

venská národná galéria, ktorá má na
starosti celoslovenský kontext, Galéria
mesta Bratislavy sa orientuje na umel-
cov, ktorí žijú v Bratislave, čo opäť
zabezpečuje jej celoslovenský dosah,
keďže väčšina slovenských umelcov
buď študovala alebo tvorí v hlavnom
meste. Rozmer umenia a kultúry vní-
manej v širšom zábere strednej Európy
tu zatiaľ nebol zastúpený a viaceré
doterajšie snahy o zlepšenie situácie
neboli efektívne. Máme ambíciu to
zmeniť. 
Mysleli ste pri vašej koncepcii aj na
zvýšenie návštevnosti a záujmu divá-
kov z iných lokalít o kultúru v Sta-
rom Meste?
- Naším cieľom je upútať diváka. Kul-
túru chceme zameriavať presne, špe-
cializovane pre všetky vrstvy obyva-
teľstva. 
V podtexte vašej koncepcie cítiť aj
snahu o delenie kultúry na tzv. elitnú
a dostupnú širším vrstvám obyvate-
ľov. Je to tak?
- Nie celkom. Tvrdím naopak, že v
každom žánri a pre každú kategóriu
divákov dokážeme v novom systéme
špecializácie poskytovať kvalitný kul-
túrny servis. To považujeme za pod-
statné, preto by som nijaký z priestorov
ani z podujatí nedefinoval ako elitný,
ale ako presne zameraný a kvalitný. Od
výchovno-vzdelávacích aktivít pre roz-
ličné záujmy najširšieho publika sa
bude naša snaha pohybovať až k tým,
ktoré sú určené pre úzke kultúrne
publikum. Uviedol by som príklad
Pisztoryho paláca, kde by mal vznik-
núť výstavný priestor prezentujúci
súčasné stredoeurópske umenie, ako
nové centrum vizuálneho umenia však
ponúkne podujatia a projekty rozčlene-
né podľa záujmov rozličných kategórií
návštevníkov. V našej koncepcii domi-
nujú dve základné línie: jednou je
snaha oslovovať najširšie publikum a
druhá je zamerať sa od základných kul-
túrnych vstupov občanov až po veľmi
vyspelé publikum.
V akom časovom rozsahu chcete rea-
lizovať svoje plány?
- Koncepcia je naplánovaná do roku
2010. Prvý rok by mal byť prípravný,
budeme sa snažiť o to, aby prvé
výsledky boli viditeľné už v prvej

polovici tohto roka. Prínos reformných
krokov by sa mal dostaviť o jeden a pol
roka. 
Aký je ohlas na vašu koncepciu od
vedúcich miestnych kultúrnych cen-
tier?
- Na podrobné komentáre zatiaľ nebol
dostatok času. Poslanecký zbor schvá-
lil koncepciu jednomyseľne, odzneli
pozitívne hodnotenia. S kolegami sa
budeme intenzívnejšie stretávať na
projekte zapracovania. Systém sa sna-
žíme otvoriť. Doteraz bol založený na
zvykových súvislostiach. Budeme sa
snažiť, aby sa uskutočnili výberové
konania na dôležité funkcie, ktoré budú
MKC vykonávať. Tým, že sa špeciali-
zujeme na jednotlivé druhy umenia,
vynára sa aj nutnosť nového spôsobu
vedenia centier. V materiáli je zásad-
nejšie definovaná aj spolupráca s nezi-
skovými organizáciami. Nebude teda
záležať len na tom, čo urobíme, ale aj
akým spôsobom sa bude spolupráca
uskutočňovať. Z toho, čo sa v súčas-
nosti deje v kultúrnych centrách, sú
najproduktívnejšie spolupráce s nezi-
skovými organizáciami, spomeňme
Divadlo GUnaGU. Túto spoluprácu je
dôležité zachovať a rozvinúť. Chceme,
aby spôsob poskytovania zázemia jed-
notlivým neziskovým organizáciám
bol spravodlivý a dával priestor všet-
kým združeniam, ktoré by sa o túto
formu podpory chceli uchádzať. A to
umožnia výberové konania, ktoré
určia, ktorému združeniu bude zverený
konkrétny priestor, možnosť jeho obsa-
denia sa však stane variabilnou. To
bude nútiť združenia ku konkurencie-
schopnosti a progresívnej práci. Ak
vznikne v meste niečo lepšie, bude mať
rovnakú šancu tieto priestory získať. 
Vaša snaha je rozvinúť dobre fungu-
júci základ do ďalších pozitívnych
parametrov.
- To, čo sa osvedčilo v doterajšej práci
kultúrnych centier, by sa jednoznačne
malo rozvinúť. Do tohto systému by
sme však chceli zaviesť prvok, ktorý
zabezpečí, že rozhodnutia, ktoré sa v
budúcnosti prijmú, nebudú závisieť od
svojvôle úradníka. Materiál sme defi-
novali tak, aby sa stanovil systém,
ktorý neumožní jeho zneužitie. 

Zhovárala sa Dáša Šebanová
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SOBOTA 12. januára
� 19.00 - Ruggiero Leoncavallo: Ko-
medianti, opera, nová budova, Sála ope-
ry a baletu
� 19.00 - Iveta Horváthová: Fetišistky,
činohra, nová budova, Štúdio, premiéra
� 19.00 - Georges Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, činohra, nová budova,
Sála činohry

NEDEĽA 13. januára
� 19.00 - Fiodor Michajlovič Dostojev-
skij: Cudzia žena a muž pod posteľou,
činohra, nová budova, Sála činohry
� 19.00 - Friedrich Schiller: Úklady a
láska, činohra, nová budova, Štúdio 

PONDELOK 14. januára
� 19.00 - Antonín Dvořák: Rusalka,
opera, historická budova 

UTOROK 15. januára
� 19.00 - Giuseppe Verdi: Aida, opera,
nová budova, Sála opery a baletu 
� 19.00 - Thomas Bernhard: Ignorant
a šialenec, činohra, nová budova, Štúdio 

STREDA 16. januára
� 19.00 - Christopher Hampton: Popol
a vášeň, činohra, nová budova, Štúdio 

ŠTVRTOK 17. januára
� 19.00 - Mário Radačovský: Warhol,
nová budova, balet, Sála opery a baletu
� 19.00 - Eugéne Ionesco: Stoličky, či-
nohra, nová budova, Štúdio 
� 19.00 - William Shakespeare: Skro-
tenie zlej ženy, činohra, historická budo-
va, predpremiéra

PIATOK 18. januára
� 18.00 - Ján Ďurovčík, Ľubomír Fel-
dek, Anton Popovič: Popolvár, tanečný
muzikál, nová budova, Sála opery a baletu 
� 10.00 - William Shakespeare: Skro-
tenie zlej ženy, činohra, historická budo-
va, verejná generálka
� 19.00 - Iveta Horváthová: Fetišistky,
činohra, nová budova, Štúdio 
� 19.00 William Shakespeare: Skrote-
nie zlej ženy, činohra, historická budo-
va, predpremiéra Zmena programu vyhradená.

PREDAJ VSTUPENIEK: www.snd.sk
nová budova SND, z Olejkárskej ulice
historická budova SND, z Jesenského ulice

E Výnimočne dobrá káva + čerstvý, chrumkavý croissant

E Široká škála doplnkov z kolekcie Mercedes-Benz

E Bezplatné pripojenie k internetu, Wifi

E Možnosť dohodnúť predvádzaciu jazdu s mercedesom

E Zaujímavé zľavy  pre držiteľov MercedesCard a majiteľov  
 kľúčov od vozidla mercedes

Pri platbe s MercedesCard                        máte nárok na zľavy v Mercedes Café 30 % a v Collection Shope 7 %. Majitelia kľúčov od vozidla mercedes                     majú zľavu v Mercedes Café 10 %.

Nájdete nás na Rigeleho 1 v Bratislave (v blízkosti hotelov Danube a Devín)
Otváracie hodiny Collection Shop: po - pia: od 900 do 2000 hod., so - ne: od 1000 do 1800 hod.
 Sushi Bar & Restaurant: po - pia: od 900 do 2400 hod., so - ne: od 1100 do 2400 hod.
  Business raňajky: pondelok - piatok od 900 do 1000 hod. 

 Rezervácie a objednávky: 0910 222 000

 Raňajky v Mercedes Café!
Café • Collection Shop • Sushi Bar & Restaurant

PIATOK 11. januára
� 16.00 - Snehuliatko, program na motívy
poviedok z knihy Jána Uličianskeho Snehu-
liacke ostrovy, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - J. P. Daumas: Cintorín slonov,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33

SOBOTA 12. januára
� 15.00 - Slovan - B. Bystrica, Extraliga
basketbalistiek, Pasienky
� 17.00 - Slávia UK - Doprastav, nad-
stavbová časť Extraligy volejbalistiek, sku-
pina o 1. - 6. miesto, Mladosť
� 17.00 - Račianska - Slávia TU Košice,
nadstavbová časť Extraligy volejbalistiek,
skupina o 7. - 10. miesto, SOU Obchodné
� 17.00 - Novoročný čaj o piatej s HS
SKAN, obľúbené tanečné podujatie pri
hudbe 60.- 90. rokov minulého tisícročia,
SK BNM, Vajnorská 21 
� 17.30 - ŠKP Bratislava - Slavia Praha,
WHIL hádzanárok, Jégeho
� 18.00 - Inter - Nitra, Extraliga basket-
balistov, Pasienky
� 18.00 - VKP - Varaždín, Stredoeuróp-
ska liga volejbalistov, PKO
� 18.00 - Novoročný koncert súborov
KZP, účinkujú: detské folklórne súbory
Lúčka, Hájenka, Jarabinka, Poleno, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3

NEDEĽA 13. januára
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse, Ježko a
líška, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - Zvedavé sloníča, účinkuje: Báb-
kové divadlo Happy, DK Dúbravka, Sara-
tovská 2/A
� 10.30 - Nedeľné matiné, Ivan Palovič,
viola, Jordana Palovičová, klavír, GMB, Mir-
bachov palác, Františkánske námestie 11
� 16.00 - A. Korenči ml., M. Kaprálik:
Janko a Marienka alebo čokoládová cha-
lúpka, najsladšia rozprávka pre deti od 4
rokov, Divadlo a.ha, Školská 14
� 16.00 - Slovenský komorný orchester
Bohdana Warchala, koncert, Malá sála
Slovenskej filharmónie, Reduta
� 18.00 - M. Luptáková: Maroko - križo-
vatka farieb a vôní, Lesné kino Horáreň
� 19.00 - Novoročný koncert, účinkuje:
Cappella Istropolitana, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
� 19.00 - E. Ionesco: Lekcia, inscenácia
Divadelného súboru Etudy, Divadlo v pod-
palubí, Tyršovo nábrežie

PONDELOK 14. januára
� 19.00 - PF 2008, tanečný program, účin-
kujú: SĽUK, Dragúni, Muzička, Romafest,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3

� 19.00 - 3T - herecké improvizácie na
témy divákov, Divadlo v podpalubí, Tyršo-
vo nábrežie
� 19.00 - Z. Krížiková: Poslovia, anjelská
komédia, Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.30 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Modelky,
Divadlo F7, Františkánske námestie 7
� 20.00 - M. Walczak: Pieskovisko, uvá-
dza Združenie pre nezávislé divadlo, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

UTOROK 15. januára
�11.00 - Spevácke matiné, semestrálny kon-
cert poslucháčov spevu, katedry hudobnej
výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity
Komenského, Seminárna sála UK, Klariská 5
� 14.00 - Kamene, kamienky, premiéra,
tvorivé dielne k výstave o kameni, Bibiana,
Panská 41
� 18.00 - Slovan - Poprad, hokejová
Extraliga, Štadión O. Nepelu
� 18.00 - Zuzana Bujnová, flauta, Dušan
Šujan, klavír, koncert, Mozartova sieň
Rakúskeho veľvyslanectva, Ventúrska 10
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Modelky,
Divadlo F7, Františkánske námestie 7

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

STREDA 16. januára
10.00 - Kamene, kamienky, tvorivé dielne
k výstave o kameni, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - Vychádzajúce hviezdy, Karol
Daniš - husle, MgA. Iveta Sabová - klavír,
Hudobný salón, Zichyho palác
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Modelky,
Divadlo F7, Františkánske námestie 7

ŠTVRTOK 17. januára
� 11.00 a 19.00 - M. Gelardi: Zlomatka,
verejná generálka a premiéra, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Zhasněte lampiony, Divadlo
Černá labuť, Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
� 19.00 - E. Ionesco, Holohlavá speváčka,
Divadlo Ívery, MKC, Školská 14
� 19.00 - S operetou po Slovensku, Teátro
Wűstenrot, Trnavské mýto 1

� 19.30 - V. Klimáček: Závisláci, Som bil-
board, Divadlo F7, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Ch. McKey: Narodeniny,
Divadlo SkRAT, A4 Nultý priestor, Námes-
tie SNP 12

PIATOK 18. januára
� 14.00 - Latinská Amerika a jej pamiat-
ky, prednáška, Seminárna sála UK, Klaris-
ká 5
� 19.00 - M. Gelardi: Zlomatka, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - J. W. Goethe: Prafaust, Divadlo
a.ha, Školská 14 
� 19.00 - Casablanca (medzi supmi), pre-
miéra, Malá scéna VŠMU, Dostojevského
rad 7
� 19.30 - V. Klimáček: Závisláci, Som bil-
board, Divadlo F7, Františkánske námestie 7

SOBOTA 19. januára
� 16.00 - Ela a Hop v predstavení Pasku-
dárium, DK Kramáre, Stromová 18
� 17.00 - Za dychovkou na Vajnorskú s
DH Šarfianka, spoločenská a tanečná
zábava pri dychovke pre všetky vekové
kategórie, SK BNM, Vajnorská 21
� 19.00 - P. Pavlac: Partybr(e)akers, Štú-
dio činohry SND, Pribinova ulica 
� 19.00 - M. Gelardi: Zlomatka, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Jednofázové kvasenie, koncert,
Divadlo a.ha, Školská 14 
� 20.00 - Puding pani Elvisovej a Kar-
patskí pastieri, dvojkoncert, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 20.00 - Funk Punk Genius, Woman Sweet
Stuff, dvojkoncert - funk YcrimE? funky rock,
Klub Za Zrkadlom, Rovniankova 3
� 20.00 - Lavička, závislosti, Biele divad-
lo, Dunajská 36

NEDEĽA 20. januára
� 10.30 - Nedeľné matiné, Duo Eliason,
Ronald Šebesta, klarinet, Eleonóra Škutová,
klavír, GMB, Mirbachov palác, Franti-
škánske námestie 11
� 10.30 - Gašparkova čarovná stolička,
účinkuje: Stražanovo bábkové divadlo, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse, Zvieratká
zo ZOO, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - Organový koncert pod Pyramí-
dou, Eva Bublová (ČR), Veľké koncertné
štúdio Slovenského rozhlasu, Mýtna ulica
� 16.00 - J. Prážmari: Najstaršia rozpráv-
ka, klauniáda s bábkami a pesničkami pre
deti od 6 rokov, Divadlo a.ha, Školská 14

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

vyjdú o týždeň
17. januára 2008


