
V súvislosti s avizovaným zvyšova-
ním cien lístkov v mestskej hromad-
nej doprave a možnom vývoji pri ich
úprave, sme sa pozhovárali s gene-
rálnym riaditeľom Dopravného
podniku Bratislava, a.s., Róbertom
KADNÁROM.
- V tomto roku máme financovanie pod-
niku zabezpečené v schválenom roz-
počte. Ak by sa mesto rozhodlo zacho-
vať súčasné ceny lístkov v mestskej hro-
madnej doprave, je to plne v jeho kom-
petencii, pretože je objednávateľom
výkonov vo verejnom záujme a ceno-
vým orgánom. Muselo by potom do-
pravnému podniku zvýšiť dotáciu. My-
slím si, že nulový variant nie je možný.
Buď ceny upravíme aspoň mierne,
alebo by sme ich museli, vzhľadom na
zaokrúhľovanie, zlacniť, čo si pri súčas-
nej situácii neviem predstaviť. 

Chcete zrušiť jednorazový 30-minú-
tový lístok. Prečo?
- Ide podľa nás o nesystémové riešenie.
Chceme nechať desaťminútový a 60-
minútový jednorazový lístok. Ten hodi-
nový vás odvezie neobmedzene na akej-
koľvek linke všade. V rámci grafikonu
trvá najdlhšia jedna jazda v rámci mesta
55 minút. Odbúrajú sa tým problémy pri
kontrolách revízormi - v prípade meška-
nia spojov a podobne. Desaťminútový
lístok navrhujeme ako neprestupný.
Šesťdesiat minútový lístok by stál 21
korún (teraz 22 Sk). Návrhy sú vo
variantoch 50, alebo 70 centov a 60,
alebo 80 centov.
Ak by došlo k zdraženiu lístkov, o
koľko by sme si priplatili?

- Ak by sme išli cestou tzv. soft riešenia,
tak v MHD by prišlo k priemernému
zvýšeniu cien o šesť percent. 
Iná cesta, ako zvyšovanie cien, nie je?
- Financovanie DPB je postavené na
tom, že nevznikajú rezervy na rozvoj.
Prežívame z roka na rok. V Prahe stojí
hodinový lístok 26 českých korún. Do-
táciu má vo výške 8,5 miliardy korún. U
nás je cestovné na úrovni 65 centov a
dostávame jedenapol miliardovú dotá-
ciu. Praha môže nakúpiť, povedzme,
600 autobusov z kapitálových peňazí,
my si musíme na 240 autobusov zobrať
úver... Okrem toho na Slovenku už všet-
ky dopravné podniky zvyšovali ceny,
posledné sú Košice, kde majú akútny
nedostatok vodičov. Tento nedostatok
sme museli riešiť aj my - rádovo nás to
vyšlo na 70 miliónov korún.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Zmeny taríf

zvýšia cestovné

v bratislavskej

doprave
BRATISLAVA
Magistrát neráta so zvyšovaním cien
cestovného v mestskej hromadnej
doprave v tomto, ale ani v budúcom
roku, no ráta so zdražením lístkov v
súvislosti so zaokrúhľovaním cien po
prechode súčasnej meny na euro.
Dopravný podnik chce upraviť ceny
najmä v predplatných cestovných líst-
koch. Navrhuje napríklad zrušenie
prvého pásma, aby celosieťový ročný
lístok stál 6800 korún. V praxi by to
znamenalo, že cestujúci, ktorí doteraz
cestovali v prvom pásme (tých je dnes
42 percent), by si museli priplatiť ročne
800 korún, zo súčasných 6000 korún
na 6800 Sk. 
Ten, kto bude naďalej využívať celo-
sieťový predplatný lístok, zaplatí 6800
Sk - o 400 Sk menej ako doteraz. Jed-
ným z dôvodov zrušenia tarifných
pásem je aj to, že spoločnosť eviduje
množstvo sťažností od občanov, ktorí
dostali pokuty za to, že cestovali v
inom pásme, čo si vraj počas jazdy
neuvedomili.
Ďalším návrhom je zachovanie pásem,
ale prvé pásmo by zdraželo o 400
korún (na 6400 Sk) a celosieťový by
zlacnel zo 7200 na 6800 Sk.
Návrh na zrušenie tridsaťminútového
jednorazového cestovného lístka by
fakticky priniesol takisto zdraženie,
pretože napríklad cesta z Dúbravky
do centra mesta trvá približne 25
minút. Zvyšných 35 minút by zbytoč-
ne prepadlo... Zdražením by bolo aj
zmena desaťminútového lístka na
neprestupný.
Dopravný podnik mal pôvodne pred-
stavu, že ceny cestovných lístkov sa
budú zvyšovať už v polovici roka
2008. Pri úprave cien chcel zohľadniť
zvýšenie nákladov a infláciu za uply-
nulé štyri roky, počas ktorých sa ceny
nehýbali. K zvýšeniu malo dôjsť v
čase viazania kurzov koruny a eura.
Po dohode s primátorom Andrejom
Ďurkovským (KDH) napokon k zvý-
šeniu nedošlo a dopravný podnik
potvrdil, že v roku 2008 sa ceny líst-
kov v mestskej dopravnej doprave
nezmenia. 
Spoločnosť hospodárila v minulosti s
ročnou stratou okolo 200 miliónov
korún a svojim dodávateľom dlhovala
250 miliónov korún. 
Súčasný manažment sa snaží znižovať
náklady v rámci podniku, čo sa podľa
vyjadrenia spoločnosti darí omnoho
viac ako v minulosti.
Nezvýšenie cien cestovného v MHD
bude mesto kompenzovať Dopravné-
mu podniku Bratislava, a.s., tomto a v
budúcom roku sa na to ráta so sumou
50 miliónov korún. (rob)

Posledná šanca

pre čitateľov

súťažiť o zájazd

do Mexika
REDAKCIA
Čitatelia Bratislavských novín majú
do nedele poslednú šancu súťažiť o
atraktívny zájazd do exotického
Mexika. Narodeninová súťaž Brati-
slavských novín pri príležitosti 10.
výročia ich vychádzania sa v nedeľu
21. septembra 2008  končí.
Čitatelia Bratislavských novín môžu
súťažiť od 1. septembra na webstránke
www.banoviny.sk. Pravidlá súťaže sú
jednoduché - na webstránke Bratislav-
ských novín treba správne odpovedať
na otázku o začiatkoch vydávania novín
a správne vyplniť kontaktný formulár s
funkčnou e-mailovou adresou.
Všetci, ktorí tak urobia, budú zaradení
do žrebovania o hlavnú cenu - šestnásť-
dňový zájazd do ďalekého Mexika s ces-
tovnou kanceláriou Bubo. Ďalších 100
šťastlivcov, ktorí sa zapoja do súťaže,
vyhrá sladké prekvapenie Bratislav-
ských novín. Súťažte na webstránke
www.banoviny.sk! (red)

Podmienky

súťaže nesplnil

žiadny uchádzač
STARÉ MESTO
Rozpočtová organizácia mestskej čas-
ti Staré Mesto VEPOS vyhlásila kon-
com júla verejnú súťaž na čistenie a
zimnú údržbu komunikácií, údržbu
verejnej zelene, prevádzkovanie det-
ských ihrísk, verejných sociálnych
zariadení a trhovísk v správe mestskej
časti Bratislava - Staré Mesto.
Verejná súťaž bola zverejnená vo Vest-
níku verejného obstarávania SR a
vzhľadom na rozsah zákazky aj v
Európskom vestníku verejného obsta-
rávania. Do súťaže o zákazku v hodno-
te zhruba 250 miliónov korún bez DPH
na nasledujúcich päť rokov (cca 50
miliónov korún ročne) sa prihlásili
štyri firmy z Bratislavy.
Ako sa nám podarilo zistiť, všetci štyria
uchádzači boli zo súťaže vylúčení, pre-
tože žiadny z nich nesplnil podmienky
účasti v súťaži, resp. nepredložil všetky
požadované podklady. Každý z uchá-
dzačov dostal sedem dní na to, aby  sa
proti rozhodnutiu výberovej komisie
odvolal.
Osud verejnej súťaže je podľa našich
informácií neistý. Uchádzači totiž podľa
zákona nemôžu doplniť chýbajúce pod-
klady, môžu len zdokladovať, že predlo-
žené dokumenty boli platné. Z prihláse-
ných firiem postúpia do užšej súťaže len
tie, ktoré splnia podmienky účasti. Roz-
hodujúcim kritériom pri posudzovaní
ponúk bude najnižšia cena. (brn)
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VAJNORY
Napriek studenému a upršanému
víkendu, ktorý predchádzal a spre-
vádzal sviatok Sedembolestnej Pan-
ny Márie vo Vajnoroch hody boli a
vydarili sa.
Vajnorské hody sú výnimočné tým, že
sa neslávia ako inde v nedeľu nasledu-
júcu po sviatku, ale priamo v deň zasvä-
tený patrónke vajnorského kostola
Panne Márii. Boli výnimočné aj pre
miestneho dušpastiera, ktorý je v obci
novým a niečo podobného ešte nezažil.
A boli výnimočné aj pre organizátorov,
lebo podobný upršaný sviatok ešte
nemali.
Sviatku predchádzala nedeľa s koncer-
tom Speváckeho zboru Jána Pavla II., v

ktorom sa predstavili aj také hviezdy
ako Martin Babjak, Angela Vargicová a
ďalší. Pobožnosť zasa bola vonku - v
Parku Pod lipami sa ňou v pondelok o
desiatej hody začali.
„Museli sme krátiť niektoré čísla kul-
túrneho programu a veselica so skupi-
nou Provo sa nekonala, deťom sme
nemohli ponúknuť šantenie na nafuko-
vacom macovi, ale napriek tomu sme
mali pekné hody,“ hovorí Katarína
Dobiášová z vajnorského miestneho
úradu.
Medzi hosťami v popoludňajšom kul-
túrnom programe popri troch domácich
skupinách totiž vystupoval aj 40-členný
detský  mandolínový súbor Žiarinka z
Nesluše na Kysuciach. Ten chytil všet-

kých divákov za srdce tak, že až zabud-
li na počasie.
A ešte tu bola atraktívna súťaž o najlep-
ší koláč na hodoch v obci vychýrenej
svojim pečivom. Preto aj dbali na zlo-
ženie komisie - v tej boli zástupcovia
profesijného pekárskeho a cukrárskeho
zväzu ako aj odborného časopisu o stra-
vovaní. Na dve súťažné kategórie, peči-
vo z kysnutého a pečivo z piškótového
cesta - prispel olejmi a margarínmi
sponzor, spoločnosť Palma - z toho sa
ušlo každej súťažiacej. Medaila víťaza
sa však za ananásové rezy a krémeše
ušla len Zuzane Magulovej. Podnos s
jej produkciou bol prvý vyprázdnený,
hoci, po pravde, zákusky dlho nepo-
budli ani na tých ostatných. (gub)

Upršané Vajnorské hody sa vydarili
Návštevníci Vajnorských hodov si nenechali ujsť ani ochutnávku hodových koláčov. FOTO - Oto Limpus

Cestovné v MHD stúpne o 6 percent
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Je dôležité 
pamätať si, 
odkiaľ ideš
Zadunajsko má svoj zvláštny pôvab.
Dýcha stáročnou stabilitou a pohodlím
existencie na rovnej a úrodnej pláni a
preto má Gerulata dvetisíc rokov.
Miešali a spájali sa tu etnické a národ-
nostné skupiny, žili spolu, vedľa seba, v
sebe a ctili sa navzájom, hoci aj žartov-
né podpichovanie tu má miesto. Preto
sa tu po stáročiach iných skupín obyva-
teľov usídlila tá najmladšia, chorvátska,
má tu korene „len“ päťstoročné, ale aj
to jej umožňuje povedať: „Boli sme tu
päťsto rokov pred panelákmi.“
A to povedal jarovský starosta na osla-
vách ôsmich storočí prvej písomnej
zmienky o obci. A hovoria to aj občania
Jaroviec, aj poslanci, a preto chcú, nech
paneláky zostanú za cestou, hoci aj na
ich katastri, len nech netienia. Preto
chcú, aby na ich strane nerástli ani malé
bytové domy, lebo sa to nehodí, lebo to
je ich domov, a oni, ich rodičia a praro-
dičia, ho robili takým, aký je, a ich
povinnosťou je udržaať ho rovnakým
pre tých, čo prídu. 
Nielen Jarovce, aj Rusovce a Čunovo
tým žijú. Tu dodnes funguje menšinová
kultúra tak, ako nefunguje inde kultúra
väčšinová. Tu žijú súbory a knižnice v
reči južných Slovanov. Ale je aj maďar-
čina, nemčina a slovenčina tu sú v kaž-
dodennom slove. Vedia skade prišli,
vedia kam chcú ísť. Ak nechcú ísť medzi
paneláky, treba to rešpektovať, blázon
by bol každý, kto by im to upieral.
Lebo sú to práve takéto miesta, takéto
lokality a takíto ľudia, ktorí sa starajú
o to, aby sme mali historickú kontinui-
tu. Vzťahom k miestu a zodpovednos-
ťou zaň sa líšia od veľkobudovateľov,
boľševických i súčasných, ktorí nepo-
trebovali nič, len zelenú lúku, vyčistený
priestor. Postavili, zbúrali, postavili
nové, zbúrali... Podobne ako sekta
duchoborcov, ktorá údajne kedysi exis-
tovala na americkom Stredozápade.
Keď sa im zdalo, že ich sídlo je prežité,
teda pošpinené hriechom, všetko, vrá-
tane vlastných hábov, spálili a nahí
putovali ďalej, nájsť nové miesto, ktoré
by mohli pošpiniť hriechom novým.
Úrady ich vraj neznášali. Nefandím
úradníkom, ale v tomto bode sa im
nečudujem. Gustav Bartovic

Postoj, ktorý

nechránil a

chrániť nebude
BRATISLAVA
Krajská prokuratúra na základe
komunikácie s našou redakciou
skúma, do akej miery bol porušený
zákon pri búraní Lisovne bakelitu v
objekte GUMON.
V tejto súvislosti sme oslovili samo-
správy, ochranárov štátnych i dobro-
voľných, prečo neiniciovali vyšetrova-
nie a tiež políciu, prečo dopustila
pokračovať v zákonom nepovolenom
búraní. Posúďte sami, do akej miery
zodpovedné orgány v tejto republike
chránia pamiatky.
Námestník primátora bratislavského
magistrátu Tomáš Korček konštatuje,
že búranie bez stavebného povolenia
nie je trestný čin, ak nejde o kultúrnu
pamiatku, ale len o správny delikt a
„...preto nebolo dôvodné podávať trest-
né oznámenie“. Obišiel fakt, že minis-
terstvo kultúry považovalo budovu za
predbežne chránenú, lebo o jej vyhlá-
sení za kultúrnu pamiatku sa viedlo
konanie.
T. Korček na našu otázku, či magistrát
s miestnymi samosprávami nebudú ini-
ciovať účinnejšiu ochranu pamiatok a
rešpektovanie stavebného zákona
odpovedá, že mesto v pripomienkova-
ní návrhu stavebného zákona žiadalo
zriadiť stavebnú políciu, samé však
vraj návrh zákona podať nemôže.
Polícia na otázku, ako mohol policajt
posúdiť, že búranie bez povolenia nie je
porušením zákona, odpovedá, že poli-
cajt je povinný zistiť všetky relevantné
skutočnosti - neodpovedá však, prečo
to hliadka na mieste neurobila. Hovor-
kyňa polície ďalej vymenúva zákonné
povinnosti policajta v akcii a končí:
„..je príslušník Policajného zboru
povinný ochraňovať záujem chránený
zákonom a nie zákon ako taký...“
Policajná hliadka totiž odbila ochranár-
ku Katarínu Šimončičovú tým, že
nejde o trestný čin, nemá tam čo robiť
a neprijala trestné oznámenie. K.
Šimončičová po takomto postoji štát-
neho orgánu už ďalšie konanie neini-
ciovala.
Zo zákona dbať na to, aby boli chráne-
né objekty v konaní o ochrane má kraj-
ský pamiatkový ústav, ten tiež však
zatiaľ neinicioval žiadne ďalšie kroky.
Riaditeľ KPÚ Peter Jurkovič označil
záležitosť za veľmi chúlostivú. Jeho
úrad však začal vykonávať štátny
dohľad až 11. septembra, dva týždne
od zbúrania lisovne.
Ochranári z ministerstva kultúry sa
pýtajú, ako sa môže vykonávať develo-
ping bez územného plánu zóny. To už
je záležitosť miestnej samosprávy - ani
jej úradníci však počas celého predĺže-
ného víkendu, keď lisovňu búrali,
neboli na mieste a dodnes nemáme
informácie, ako sa postavili k tomu, že
stavbári neoprávnene zaujali verejný
priestor. 
Hovorca mestskej časti Ružinov, v kto-
rej toto územie leží, Maroš Smolec
informuje: „Mestská časť momentálne
skúma celý problém. Začali sme kona-
nie o správnom delikte. Pokračovať
budeme ústnym prerokovaním s inves-
torom. Konanie sa ukončí vyrúbením
sankcie. O jej výške rozhodne právnik
stavebného úradu.“ Na otázku, prečo
Ružinov nepodal trestné oznámenie na
stavbárov, však neodpovedal ani on.

Gustav Bartovic
tel.: 02/ 65 31 65 04 | obchod@kolos.sk | www.kolos.sk

Distribúciu Bratislavských novín
zabezpečuje poštová 
spoločnosť KOLOS s. r. o.

získate na tel.: 02/ 20 64 14 00

Dve vyzlečené Britky na Panskej ulici

protestovali proti zabíjaniu medveďov
STARÉ MESTO
Na divadlo, ktoré si vychutnali nielen
Bratislavčania, ale aj turisti prechá-
dzajúci v piatok 12. septembra 2008
Panskou ulicou, bude mesto ešte dlho
spomínať. 
Dve mladé Britky sa na poludnie pred
britským veľvyslanectvom vyzliekli a
protestovali tak proti zabíjaniu kanad-
ských čiernych medveďov, ktorých
kožušinu používajú na výrobu huňatých
čiapok pre členov britskej Kráľovskej
gardy.
Celá akcia trvala len pár minút. Obe
dievčatá sa pred veľvyslanectvom
vyzliekli, do rúk zobrali plagát a ticho sa
usmievali na šokovaných okoloidúcich.
Počas cvakania fotoaparátov k nim pri-
šiel ochrankár veľvyslanectva, no keď
zistil, že sympatické dievčatá po sloven-
sky nevedia a on zase nerozumel anglic-
ky, musel požiadať o tlmočenie noviná-
rov. Keď mladé dámy priznali, že nema-
jú povolenie na protest, slušne ich
požiadal, aby opustili priestor pred
ambasádou.
Britky sa tak k veľkej ľútosti čoraz väč-
šieho počtu prizerajúcich obliekli a odi-
šli preč. Zostali iba zábery vo fotoapará-
toch zvedavcov.
Rovnaká akcia sa mala počas leta konať
pred každou britskou ambasádou v
Európe. Ochranári tak protestovali proti

zabíjaniu medveďov, keďže každoročne
sa ich kvôli čiapkam zabije takmer stov-
ka. Britky chceli svojím vystúpením
vyburcovať Slovákov, aby sa obrátili na

anglického veľvyslanca a listami protes-
tovali proti vraždeniu medveďov, ktoré
nie je hodné 21. storočia. (mm)

FOTO - Oto Limpus

Ministerstvo financií v rozpočte neráta

s peniazmi na halu ani na štadión
BRATISLAVA
V štátnom rozpočte Slovenskej
republiky na roky 2009 až 2011 sa
neobjavuje žiadna zmienka o finan-
covaní rekonštrukcie Zimného šta-
dióna Ondreja Nepelu či o prestavbe
futbalového stánku na Tehelnom
poli, kde má vyrásť Národný futba-
lový štadión. 
Hokejová hala sa pripravuje pre MS
2011, futbalový štadión musíme vybu-
dovať kvôli tomu, aby sme mali stá-
nok spĺňajúci kritériá UEFA. Podľa
našich informácií, na obe športoviská,
konkrétne na rekonštrukciu Zimného
štadióna O. Nepelu a Národný futbalo-
vý štadión, nie je vyčlenený ani cent
(rozpočet sa robí už v eurách). V prí-
pade hokejovej haly pritom ide o 1,1
miliardy Sk, výstavba nového futbalo-
vého stánku by mala stáť okolo 4
miliárd Sk. 
„V návrhu rozpočtu v zásade nerozli-
šujeme, o aké športoviská ide, navyše
štátny rozpočet na roky 2009-2011 nie
je definitívne uzavretý, ale realita je
taká, že do rozpočtu neboli vznesené
žiadne konkrétne či oficiálne požia-
davky ohľadom týchto dvoch športo-
vísk. V poslednom období sme ani
neboli oslovení v súvislostí s rekon-
štrukciou hokejovej haly a stavby fut-
balového štadióna,“ tvrdí poradca
ministra financií Ján Onda.
Na Slovenskom zväze ľadového hoke-
ja majú jasno v tom, že financie budú
parketou mesta: „Je to záležitosť
magistrátu,“ vraví hovorca zväzu Peter
Dobiaš. Stanovisko mesta predložil šéf
marketingu a cestovného ruchu brati-
slavského magistrátu Milan Vajda:
„Primátor Andrej Ďurkovský sa spo-
lieha na predbežnú dohodu s minis-
trom školstva Jánom Mikolajom a

takisto na predbežný súhlas predsedu
vlády Roberta Fica ohľadom rekon-
štrukcie Zimného štadióna Ondreja
Nepelu v súvislostí s majstrovstvami
sveta 2011. Mesto sa bude usilovať o
získanie peňazí zo štátneho rozpočtu
na roky 2009-2010. Komplexný návrh
zrekonštruovaného štadióna predstaví-
me 24. septembra,“ uvádza sa v stano-
visku Milana Vajdu.
O výstavbe nového futbalového šta-
dióna sa najreálnejšie hovorilo na tla-
čovke Slovana pred novou ligovou
sezónou, keď spoločnosť J&T ozná-
mila svoj vstup na Tehelné pole. V ten
deň padol aj konkrétny termín prvých
búracích prác - december 2008 - hneď
po skončení jesennej časti. Už vtedy
sa hovorilo o spoluúčasti štátu na pro-
jekte.
„Nechcem komentovať termíny,“
vraví po dvoch mesiacoch hovorca
J&T Maroš Sýkora a pokračuje: „V
súčasností je viac možností, diskusia
pokračuje a hľadá sa ideálny model.
Úlohou developera je zabezpečiť
peniaze a my sme pripravení projekt
financovať. Aj s tým, že sa časť pro-
striedkov vráti neskôr. Rátame však s
účasťou štátu a sú signály, že sa chce
na projekte podieľať. Určite príde k
rozhovorom, ktoré to bližšie spres-
nia.“
O cene za štadión sa zatiaľ takisto
nehovorí. „Ťažko predpokladať, koľko
to bude stáť a koľko bude stáť prevá-
dzka. Takisto či to budeme financovať
zo štátneho rozpočtu, alebo či to bude
štát splácať po dobudovaní komple-
xu.“ Najmä fanúšikov Slovana zaují-
ma, kedy sa objavia na štadióne prvé
buldozéry a či platí, že sa tak stane
hneď po jesennej časti Corgoň ligy.
„Opakujem, nechceme komentovať

termíny búrania a výstavby,“ dodáva
Maroš Sýkora.
Pôvodná verzia spred dvoch rokov
hovorila, že na Tehelnom poli vznikne
športové centrum s hlavným ihriskom
a niekoľkými tréningovými. Dnes je
situácia iná - Maroš Sýkora: „Malo by
ísť o športovo-spoločensko-kultúrne
centrum. Prvý plán skutočne rátal iba
so športoviskami, no teraz je viac
alternatív.“ 
Hokejisti sa mali pôvodne dočkať
novej haly medzi Prístavným mostom
a Mostom Apollo, neskôr sa rátalo s
halou na Kalinčiakovej ulici, zvíťazila
však verzia s rekonštrukciou Zimného
štadióna Ondreja Nepelu za 1,1 miliar-
dy Sk. Medzitým sa objavili úvahy o
stavbe multifunkčnej haly v Petržalke,
kde by sa mohli hrať majstrovstvá
sveta 2011. Predseda Bratislavského
kraja Vladimír Bajan dokonca vyhlá-
sil, že ak dá štát peniaze na rekonštruk-
ciu Zimného štadiónu O. Nepelu, tak
by mal prispieť aj na halu v Petržalke.
Nový futbalový štadión sa mal začať
stavať už na jeseň 2006. Ešte predtým,
v júni toho istého roku, vznikla spo-
ločná akciovka s tromi bratislavskými
klubmi a mestom Bratislava. Dohodu
podpísali v Primaciálnom paláci a šta-
dión pre 35-tisíc divákov mal vyjsť na
približne tri miliardy Sk. „Národný
futbalový štadión je otázkou dňa,“
vyhlásil vtedy optimisticky prezident
Slovenského futbalového zväzu Fran-
tišek Laurinec. Dnes sa o cene nového
stánku nehovorí ani v náznakoch, isté
je, že už má ísť o komplex, kde bude
štadión len jednou z jeho častí. Padla
aj verzia, že tam budú hrať všetky tri
bratislavské kluby, teraz všetko nazna-
čuje, že štadión bude len pre Slovan a
reprezentáciu. Dušan Blaško



Dlaždič cestoval

na Jesenského

skoro polroka
STARÉ MESTO
Dopravnému podniku Bratislava,
a.s., ktorý spravuje okolie električ-
kovej trate v meste, trvalo takmer
polroka, kým dal opraviť rozbitú
dlažbu na Jesenského ulici a na
Námestí Ľudovíta Štúra.
Na zničenú drobnú dlažbu v tejto časti
pešej zóny sme mestského dopravcu
upozornili ešte v polovici mája 2008.
To už bola dlažba na viacerých mies-
tach niekoľko mesiacov zničená a veľ-
kosť rozbitých úsekov stále rástla. Už
vtedy vedenie DPB sľúbilo, že dlažbu
dá opraviť s tým, že práve hľadá zhoto-
viteľa prác. Najčerstvejšia informácia
je, že v priebehu septembra by sa s
opravami malo začať. K oprave sku-
točne došlo - cez uplynulý víkend boli
opravené všetky výtlky v drobnej žulo-
vej dlažbe.
Uvoľnené a povytŕhané dlažobné
kocky, ktoré tvoria akési hniezda v
centre mesta, sú dielom rýchlo jazdia-
cich áut a ťažkých nákladiakov. Celé
leto tieto diery „špatili“ centrum mesta
bez toho, aby sa operatívne zaplátali.
Kocky sa voľne povaľujú po komuni-
káciách. Stačili možno dvaja robotníci,
ktorí by to za dva-tri dni urobili. 
Vedenie Dopravného podniku Bratisla-
va, a.s., ešte v roku 2006 požiadalo sta-
rostu Starého Mesta, aby zaviazal
firmy, ktorým vydal povolenie na sta-
vebnú dopravu, resp. vykonávanie
verejných akcií, prípadnú poškodenú
dlažbu opraviť.
Z magistrátu nám v máji potvrdili
informácie o prísľube mestského do-
pravcu, že dlažbu opraví. Jednu malú
časť pred Kostolom Notre Dome už
opravili pri príležitosti pomenovania
priestranstva na Námestie Eugena
Suchoňa. Na otázku, prečo neboli
opravené aj ostatné časti, sme vtedy
odpoveď nedostali.
V polovici septembra teda Dopravný
podnik konečne našiel dlaždiča, ktorý
zničenú dlažbu opravil. Čo na tom, že
turistická sezóna sa práve skončila a
tisícky turistov si z Bratislavy odniesli
obraz roztrúsených dlažobných kociek
v okolí Národného divadla.
Paradoxne, vedenie hlavného mesta a
mestskej časti Staré Mesto dali pred
začiatkom turistickej sezóny opraviť
dlažbu na väčšej časti pešej zóny.
Dopravný podnik Bratislava, a.s., ktorý
patrí pod samosprávu hlavného mesta,
si však s opravou dlažby na Jesenského
ulici a na Námestí Ľ. Štúra dal poriad-
ne načas. V tomto prípade dlaždič ces-
toval z Olejkárskej na Jesenského ulicu
skoro polroka. (rob, ado)

Prístavný most

s ďalšími

obmedzeniami
BRATISLAVA
Približne mesiac po spustení Prístav-
ného mosta do plnej prevádzky sa
Bratislavčania musia pripraviť na
ďalšie obmedzenia.
Na dvojkilometrovej časti diaľnice
Mierová ulica a Prístavný most sa budú
opravovať dva úseky vozovky.  Ich
rekonštrukcia si vyžiada dopravné
obmedzenia od 17. do 28. septembra
2008. Podľa informácií z Národnej
diaľničnej spoločnosti sú na ceste trhli-
ny a nerovnosti, ktoré treba opraviť
čím skôr, aby sa neskôr predišlo ešte
rozsiahlejším prácam.
Ako prvý príde na rad vonkajší pruh a
jeden z odbočovacích pruhov na križo-
vatke - táto oprava by sa mala skončiť
21. septembra, ako druhý príde na rad
vnútorný pruh, na ktorom sa bude pra-
covať do 28. septembra. Národná diaľ-
ničná spoločnosť upozorňuje, že pre-
mávka sa presmeruje do voľného jazd-
ného pruhu, čo znamená, že nevytýči
žiadnu obchádzku.
Bratislavskí, ale aj mimobratislavskí
vodiči si musia dať pozor hlavne na
raňajšie a popoludňajšie špičky, ktoré
môžu na spomínaných úsekoch spôso-
biť zápchy. (mm)

Časť hradu

Devín

je neprístupná
DEVÍN
Návštevníci národnej kultúrnej
pamiatky, hradu Devín, sa musia
pripraviť na jeho čiastočnú rekon-
štrukciu.
Tá spôsobí, že časť horného hradu od
dreveného mosta, prístupu k citadele a
samotná citadela, budú uzavreté. Zvy-
šok hradu - výstavná sieň, stredné
nádvorie hradu a základy veľkomorav-
ského kostola - bude návštevníkom k
dispozícii, obmedzené možnosti sa
však prejavia v cene. Výška vstupného
sa podľa Beáty Husárovej z oddelenia
prezentácie Múzea mesta Bratislavy
zjednotila na 70 korún.
Hrad Devín bude čiastočne neprístup-
ný od 16. septembra do konca novemb-
ra 2008. (mm)
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Za parkovanie pri Zimnom štadióne 

O. Nepelu sa bude od októbra platiť
NOVÉ MESTO
Voľnému parkovaniu na ploche
pred Farmaceutickou fakultou Uni-
verzity Komenského a pri Zimnom
štadióne Ondreja Nepelu na ulici
Odbojárov je koniec. Približne od
polovice októbra sa za státie na
tomto mieste bude platiť. 
Zmenu z voľného na regulované a ria-
dené parkovanie nám potvrdil tajom-
ník fakulty Igor Schnorrer. Uviedol, že
škola sa rozhodla pre revitalizáciu plo-
chy parkoviska, ktorá je jej majetkom,
kvôli celkovému opotrebovaniu, pri-
čom nezriedkavé tu boli aj úrazy. Pod-
statná je podľa neho najmä rekonštruk-

cia kanalizácie. Obnova stála niekoľko
miliónov korún a návratnosť bude
dlhodobá, možno päť až šesť rokov.
Parkovisko bude podľa tajomníka
fakulty riadené parkovacím systémom
dvadsaťštyri hodín denne vrátane
víkendov. O výške poplatku ešte nie je
rozhodnuté, mal by sa prispôsobiť
cenám za podobné parkovanie v okolí.
Kapacita parkoviska je 135 miest a
parkovací systém bude podobný
napríklad tomu, aký je na Letisku M.
R. Štefánika. Fakulta ráta s kolaudá-
ciou plochy už začiatkom októbra. 
Tzv. divoké parkovanie sa teda na plo-
che pred Farmaceutickou fakultou UK

končí, množstvo fanúšikov hokejové-
ho Slovana si bude musieť v prípade
záujmu za parkovanie počas zápasu
zaplatiť. V okolí štadióna už roky pre-
trvávajú problémy s parkovaním, autá
zvykli parkovať v priľahlých uličkách i
na trávniku, dokonca na deliacom
ostrovčeku na Trnavskej ceste, kde
magistrát pred niekoľkými mesiacmi
osadil stĺpiky a vysadil zeleň. 
Plánovaná rekonštrukcia starého zim-
ného štadióna pre hokejové majstro-
vstvá sveta v roku 2011 by mala pri-
niesť aj nové podzemné parkovacie
miesta. (rob)

FOTO - Oto Limpus

Staré Mesto otvára diskusiu občanov 

o parkovaní aj o ochrane peších zón
STARÉ MESTO
O problematike parkovania v Sta-
rom Meste nehovoria len miestni
poslanci. Staromestská samospráva
chce do optimálneho riešenia parko-
vacej politiky zapojiť aj občanov
prostredníctvom verejnej diskusie.
Miestna samospráva pripravila na roko-
vanie zastupiteľstva návrh aktualizácie
parkovacej politiky v Starom Meste na
roky 2008 až 2012. Podľa starostu mest-
skej časti Bratislava - Staré Mesto
Andreja Petreka si chce mestská časť
vypočuť názory občanov na verejnom
zhromaždení, ktoré by sa malo uskutoč-
niť najneskôr do 10. októbra. Potom

návrh opäť predloží na rokovanie miest-
neho zastupiteľstva.
V rámci parkovacej politiky v Starom
Meste miestna samospráva, okrem
iného, navrhuje, aby sa ochrana peších
trás orientovala na Hodžovo a Kolláro-
vo námestie, ulice Mariánska a Kolárs-
ka, Vajanského a Rázusovo nábrežie,
ale aj na Kúpeľnú a Rigeleho ulicu. 
Ráta sa aj s rozšírením zóny s obmedze-
nou povolenou rýchlosťou na 30 km/h.
Opatrenie má pomôcť odlákať motoris-
tov, ktorí touto časťou mesta nemusia
prechádzať, alebo tu nemajú čo robiť.
Značná  pozornosť je v návrhu venova-
ná cyklistickým trasám. Nová by mala

vzniknúť na Dunajskej ulici. Mestská
časť chce presadiť aj vybudovanie
cyklotrasy na promenáde medzi Mos-
tom Apollo a Mostom Lafranconi.
Medzi ďalšie návrhy novej parkovacej
politiky v Starom Meste patrí napríklad
zvýhodnenie parkovania pre obyvate-
ľov mestskej časti počas dňa i noci, či
zrušenie vyhradených parkovacích
miest a platené parkovanie viazať len
na čas medzi 8.00 a 16.00 h. 
Pre ťažko zdravotne postihnutých ob-
čanov chce staromestská samospráva
zaviesť vyhradené parkovacie miesta s
prihliadnutím na miesto ich trvalého
pobytu. (rob)

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

Vyhrajte cestu do Mexika
podrobnosti o narodeninovej súťaži Bratislavských novín nájdete na www.banoviny.sk
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V centre mesta

asi nebojujú 

o zákazníka
LIST ČITATEĽA
V stredu 10. septembra 2008 som
spolu s dvoma priateľkami navštívi-
la SLANG PUB na Hviezdoslavo-
vom námestí.
Priateľky si objednali grilovanú zeleni-
nu, ja šalát s kuracími stehnami a
hriankami za 189 Sk. Zelenina bola už
dávno zjedená, keď čašníčka konečne
položila predo mňa tanier a len tak cez
plece oznámila: Máte tam krídla, steh-
ná sa minuli. A bez slova zmizla. 
Čakala som, kým znova išla okolo a
chcela som vedieť, prečo sa ma neopý-
tali, či so zmenou objednávky súhla-
sím. Krídla naozaj nemám rada, ceno-
vý rozdiel som nespomenula. Čašníčka
oznámila, že mi „TEDA“ k tomu pri-
nesie ešte kúsok mäsa. Nerada, ale
súhlasila som. Po polhodine čakania a
urgencii som však nič nedostala. Vráti-
la som preto nedotknutý tanier čašníč-
ke s tým, že som sa nápravy nedočka-
la. „Ponúkla som vám predsa k tomu
mäso!“ Kričala na mňa pred všetkými. 
Na môj argument, že zostalo len pri
ponuke a nič mi nepriniesla, sa znova
rozkričala: „Ja nemôžem za to, čo sa
robí v kuchyni. Tak to nechcete?“
Odniesla tanier a viac si ma nevšímala. 
Nepadlo jediné slovo ospravedlnenia,
od nikoho, ani od inkasujúcej čašníčky.
Snaha o nápravu vzniknutej situácie
úplne absentovala.
Celé sa to nieslo v duchu: Zjedz, čo ti
dáme, alebo vypadni! Že by to bolo
tým, že v centre mesta nemusia o
zákazníka bojovať?

Jarmila Juhaščinová, Bratislava

Na Lotyšskej

sa usadili 

narkomani
LIST ČITATEĽA
Chcela by som vám napísať o pro-
bléme, ktorý trápi obyvateľov Lo-
tyšskej ulici.
Obraciam sa na vás v mene viacerých
rodičov. Na našej ulici sa usadili narko-
mani, ktorí za bieleho dňa vysedávajú
na lavičkách, tráve, a pred očami
našich detí si pichajú drogy. Opakova-
ne sme volali políciu, ale márne. Žiad-
na hliadka neprišla. 
Myslíme si, že polícia by nemala iba
vyberať pokuty,. ale, a to najmä, mala
by sa starať aj o bezpečnosť obyvate-
ľov. Naše deti majú strach chodiť samy
zo školy. V tráve nachádzame ihly. Kto
by nám s týmto problémom mohol
pomôcť? Silvia Š., Bratislava

Slušnú kultúru 

cestovania robia

aj cestujúci
LIST ČITATEĽA
Chcel by som napísať niečo o kultú-
re cestovania v Bratislave. Som vodi-
čom už vyše desať rokov, ale situácia
sa stále zhoršuje. 
Zdá sa, akoby zašpinení robotníci z
okolitých stavieb nikomu neprekážali?
Ani rómski spoluobčania voziaci
kovový šrot v linkách 70 a 87. Či bez-
domovci, ktorí sa vyšpinia vo vozidle.
Ľudia sú už nevšímaví k podobným
veciam, prípadne sa takého človeka
ešte aj zastanú, keď niektorí z nás ho
odmietnu odviezť, pretože chcú, aby sa
išlo ďalej a vozidlo nebolo odstavené
do príchodu polície. 
Moja posledná skúsenosť - v podvečer-
ných hodinách som vykázal z vozidla
znečisteného a podnapitého robotníka,
s tým, že som musel privolať políciu.
Odmietal totiž vystúpiť, a to, že nemal
lístok ani netreba pripomínať. Náho-
dou sme sa neskôr stretli v električke
č.4 smerom na Karlovú Ves. 
Tam ma začal urážať a nadávať na
rodinu. Keď sa mu nepodarilo ma
vyprovokovať, na Molecovej na mňa
zaútočil. Pomocou ďalšieho cestujúce-
ho sme ho, našťastie, spacifikovali a
držali, kým neprišli privolaní policajti.
Chcem ukázať na takéto prípady, aby
verejnosť vedela aj o našich problé-
moch so znečistenými či podnapitými
cestujúcimi. Martin C., Bratislava

Do nemocnice

sa nechodí 

za zábavou
LIST ČITATEĽA
Boli ste už na Kramároch v detskej
nemocnici či na pohotovosti? Tak
určite viete, že bežne sa tam nedá
parkovať. 
V podstate jediná detská nemocnica
má iba platené parkovisko. Pohybujem
sa na elektrickom vozíku, a keď som
bola pozrieť dcéru, neverila som vlast-
ným očiam. Poloprázdne parkovisko,
ohraničené závorami. Za pol hodiny 10
Sk. Ako keď si idete niekam spríjemniť
náladu. 
Nemáš kde parkovať? Tak tam nemáš
chodiť na návštevy. Na nás pacientov,
pre ktorých vari nemocnice existujú, sa
zabudlo. Je to arogancia k chorým a
nešťastným, ktorí sa vzhľadom na zlý
zdravotný stav nevedia brániť.
Kompetentní si zrejme mysleli, že títo
ľudia sú už takí nešťastní, že im taká
„maličkosť“ neublíži.

Mária Jurkovičová, Bratislava

Alchymista dokáže hosťa riadne otráviť
Na mieste bývalého Piano baru na
Laurinskej ulici pred niekoľkými
dňami otvorili novú reštauráciu.
Volá sa ALCHYMISTA a ako tvrdí
tabuľka na fasáde, je pomenovaná
po Stefanovi de Liszty, ktorý mal v
17. storočí v týchto priestoroch pre-
mieňať železný prach na zlato.
Odhliadnuc od toho, že to nie je pravda,
pretože Štefan z rodiny Liszthyovcov
sa v histórii tohto domu nevyskytuje,
oceňujeme, že majiteľ sa neuchýlil k
populárnemu, ale väčšinou nič nehovo-
riacemu anglickému názvu. Takisto
chválime interiér, ktorý má pripomínať
alchymistickú dielňu s imitáciou kame-
ňa na stenách, dreveným mobiliárom a
kovovými lampami decentne osvetľu-
júcimi neveľký priestor reštaurácie.
Najvýraznejšou dekoráciou interiéru je
kamenná socha alchymistu sediaceho
pri schodíkoch oproti baru. Musíte na
neho naraziť vždy, keď pôjdete na toa-
lety. Tie dámske sú trochu primalé a tak
sa môže stať, že pred dverami, ktoré sú
v úzkej chodbičke presne oproti pán-
skym záchodom, uvidíte postávať nie-
koľko nedočkavých dám. Svoj intímny
kútik si u Alchymistu nájdu aj zamilo-
vané páriky či introverti, ktorí majú radi
svoj pokoj.
My sme o ten svoj pokoj prišli pri
našich návštevách Alchymistu hneď na
začiatku. Postarala sa o to doslova ama-
térska obsluha. Aby sme im nekrivdili,
až na jedného profesionála, ktorý nero-
bil nič iné, len upozorňoval svojich

neskúsených kolegov na chyby. Mrzuté
je, že na toto „cvičenie“ doplácajú nič
netušiaci hostia. Počas našej prvej
návštevy sme sa objednaného pečiva
dočkali až po štvrtej urgencii, v druhom
prípade tých nedostatkov bolo oveľa
viac.
Z neveľkej ponuky jedál, ktoré sú kom-
bináciou stredomorskej a stredoeuróp-
skej kuchyne, sme ochutnali Marinova-
né grilované papriky (149 Sk) a Mušle
na cesnakovo-bylinkovom masle a víne
(159 Sk). Mali byť naším predjedlom,
no čašník nám ich priniesol až po
polievkach - Domácej slepačej (49 Sk),
Dubákovom kréme (79 Sk) a Paradaj-
kovej z čerstvých paradajok (89 Sk).
Všetky polievky aj predjedlá boli chut-
né, zvlášť chválime paradajkovú, ktorá
chutila ako pravá talianska. Dávno sme
takú dobrú nejedli.
No dávno sme nejedli ani také surové
zemiaky, aké nám naservírovali k brav-
čovým Medailónikom z grilu na šalvio-
vom masle (179 Sk). V tomto prípade
sa obsluha spolu s kuchárom dopustila
ešte jedného faux pas, pretože sme si
objednali medailóniky s dubákovou
omáčkou. Nechceli sme riskovať, že na
výmenu budeme čakať tak, ako v prípa-
de Filetu z morskej ryby na pomaranči
s opekanými zemiakmi (199 Sk). Ten
nám priniesli až po trojnásobnej urgen-
cii, keď sme už ostatné hlavné jedlá

mali zjedené. Dlhé čakanie nezachráni-
li ani ospravedlňujúce slová čašníka, že
kuchár trochu zaspal. V ten deň nebol z
personálu asi jediný.
Prispato pôsobil aj čašník, ktorý bol
pod neustálou paľbou čoraz nervóznej-
ších hostí, ale aj svojho skúsenejšieho
kolegu. Vo chvíli, keď sa ten už nemo-
hol prizerať jeho bezradnosti, prišiel
mu na pomoc a priniesol nám zvyšné
dva hlavné chody - štandardnú Kuraciu
roládu plnenú bylinkami (169 Sk) a
špecialitu podniku - Pikantné klobásky
od Alchymistu. S tými sa kuchár teda
nenarobil. Tou špecialitou bol totiž stu-
dený nárez zo sušenej údeniny. V kaž-
dej inej reštaurácii by ju ponúkali len
ako chuťovku k vínu či pivu, nie ako
niečo, čím by sa mali chváliť. 
Za pochvalu však stojí dezert - Profite-
rol (120 Sk) - sladké guličky z odpaľo-
vaného cesta plnené krémom Chantilly,
ale aj pohárové Tiramisu (120 Sk).
Oveľa trpkejšie však vyznieva celkové
hodnotenie Alchymistu. Zatiaľ čo inte-
riér a kuchyňa u Alchymistu sú brati-
slavským štandardom, obsluha je viac
ako podpriemerná. Jej úroveň by sa
mala výrazne a v čo najkratšom čase
zlepšiť, pretože Alchymistu pred kra-
chom nezachránia ani priaznivé ceny,
ani zázračný „lektvar“.
Naše hodnotenie: ���

Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve vo-
pred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Plyn nezdražel, ale aj tak je drahší
Vždy som sa riadila heslom: „Šuster,
drž sa kopyta!“ Písala a hovorila
som iba o svojej parkete - ochrane
spotrebiteľov, a neplietla som sa do
problematiky, v ktorej sa nevyznám
na sto percent.
Napriek tomu dnes robím výnimku, aj
keď riskujem, že ma niektorí odborníci
roztrhajú na kusy. O čo pôjde? Nuž
napríklad o cenu plynu. 
Slovenský plynárenský priemysel sa
dušuje, že nemôže inak, ale musí dví-
hať ceny, pretože ceny nepustia. Pre-
miér aj Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví sa preto vydali na zdanlivo
donkichotský boj v záujme domáceho
spotrebiteľa. 
Plynári pritom nedávno, od 1. januára,
už aj tak celkom nenápadne zdvihli
ceny plynu pre takmer celé Slovensko
o 0,5 percenta. Neveríte? 
Bývam v rodinnom dome - vôbec nie
nadštandardnom, asi 100 metrov štvor-
cových úžitkovej plochy - a v zime
kúrime na 21 stupňov. Zima v minu-
lom roku bola dosť mierna. Počas nej,
aj počas predchádzajúceho roku, sme
spálili 6-tisíc kubických metrov plynu.

Zatiaľ čo vlani sme mali celkom slušný
preplatok, tento rok nás čakal nedopla-
tok priam závratnej výšky. 
Vzhľadom na neveľmi prehľadný for-
mulár vyúčtovania mi trvalo riadne
dlho, kým som zistila, o čo ide. Potom
mi svitlo, že neplatíme za spotrebova-
né kubíky plynu ako doposiaľ, ale za
akési kilowaty energie vyrobené podľa
zemepisnej výšky miesta spotreby. V
našom konkrétnom prípade to zname-
nalo navýšenie o 9 metrov kubických,
čiže o 0,5 percenta.
Drvivá väčšina všetkých miest, kde sa
kúri plynom, je pri prepočtoch na tom
podobne ako Bratislava. Zrejme všetci
preto pocítili zmenu výpočtu za plyn vo
svojich peňaženkách. Podľa desiatok
telefonátov so sťažnosťou na vyúčtova-
nie tepla, či plynu usudzujem, že SPP si
musel prísť na svoje zisky, aj keď ústa-
mi svojej hovorkyne neustále plače.
A mám nepríjemný dojem, že úrad si to
prakticky vôbec nevšimol. Čitatelia
našich novín už vedia, že nezvyknem

kritizovať pre kritiku, ale mávam v
talóne aj návod, ako si pomôcť. Tento-
raz však nie je moja rada pre jednotli-
vého spotrebiteľa. Radím zdanlivo
bezradnému premiérovi, ministrovi
financií a expertom na dane.
Niekto ma oboznámil so systémom
daní v USA. Pri neúmerne vysokých
príjmoch je daň až 90 percent. Prepáč-
te, ale zaryjem do našej „milionárskej“
dane, ktorá postihuje poctivo zarábajú-
cich ľudí, tých, ktorí zarobia ročne pod
milión korún. 
Tú považujem za hlúposť a hlavne
dôsledok závisti. Zato miliardové zisky
právnických aj fyzických osôb by som
pokojne zdanila, rovnako ako Ameri-
čania. Uvedomujem si, že práve som si
získala zopár mocných nepriateľov, ale
nech mi superboháči odpustia.
Myslia totiž oni niekedy aj na to, že raz
budú musieť opustiť tento svet? A mys-
lia si, že si so sebou zoberú všetky tie
nákladné hračky v podobe áut, jácht,
latifundií, či hodiniek za milióny? Asi
ťažko, ale na Slovensko aj tak ešte šľa-
chetnosť bohatých nedorazila.
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

FordCentrum Zlaté piesky
Summit Motors Bratislava, spol. s r. o.
Tuhovská 9, 831 07 Bratislava
Tel.: 02/ 33 52 62 55
Web: fordcentrum.ford.sk
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Napísali sme pred 10 rokmi
KARLOVA VES (BN 10.9.1998)
Pravdepodobne pýchou mesta sa v do-
hľadnom čase - po dobudovaní - stane
polyfunkčné námestie na Dlhých die-
loch, ktoré pre svoju mnohoúčelovosť
dostalo názov Nové bratislavské cen-
trum (NBC).
Ako uviedol starosta Karlovej Vsi
Bystrík Hollý, na ploche vyše 70 tisíc m2

sa počíta s výstavbou viac ako 600 nad-
štandardných bytov. Ďalej tu bude
množstvo obchodov a priestorov so služ-
bami, butiky, obchodné galérie, admini-
stratívne a kongresové priestory, reštau-
rácie, kaviarne, bary, umelecké galérie,
kino, divadlo, športové centrum s plavár-
ňou, telocvičňou, saunou, fitnes a pod.

Nezabudlo sa ani na park, oddychové
zóny a parkovacie plochy. Len v pod-
zemných garážach bude k dispozícii
1100 parkovacích miest a na otvorených
parkoviskách takmer 300 miest. Jede-
násť objektov je určených na výstavbu
luxusných bytov so službami, podzem-
ným parkovaním, fitnes centrami,
obchodmi, reštauráciami či kaviarňami
priamo v dome.
Výstavba Nového bratislavského centra
je poslednou etapou výstavby Dlhých
dielov. Podľa architekta Petra Štetinu,
pracovníka miestneho úradu „časť obyt-
ného súboru, vrátane časti občianskej
vybavenosti na Dlhých dieloch bola už
postavená, NBC pre nedostatok financií

a zmenených vlastníckych vzťahov rea-
lizované nebolo. Toto územie bolo sčas-
ti využívané ako zariadenie staveniska,
bolo zdevastované navážaním zeminy a
stavebnej sute a bolo esteticky a hygie-
nicky škodlivé”.
Do správy mestskej časti toto územie pre-
viedli v roku 1992, boli majetkovo vyrov-
nané pozemky a vypracovaná projektová
dokumentácia. V týchto dňoch sa už pre-
berá 1. etapy výstavby, ktorá zahŕňala
budovanie technickej vybavenosti -
komunikácií, chodníkov, inžinierskych
sietí. Začalo sa tiež s výstavbou prvého
polyfunkčného objektu s bytmi. Na budú-
ci rok sa začne stavať ďalších šesť objek-
tov polyfunkčných domov. (vp)

Nový dom by mal

byť dokončený

do mája 1999
STARÉ MESTO (BN 10.9.1998)
Výstavba polyfunkčného domu na
Námestí Martina Benku by mala byť
ukončená v máji 1999. Potvrdil to bra-
tislavský magistrát s tým, že celkové
náklady na výstavbu by mali dosiahnuť
výšku 430 miliónov korún. S výstavbou
sa začalo koncom roku 1997 a celý pro-
jekt financuje mesto z výnosov emisie
komunálnych obligácií.
Napriek tomu, že objekt bude postavený až
na budúci rok, mestské zastupiteľstvo už
teraz rozhodlo o predaji bytov, obchodných
a administratívnych priestorov v dome, ako
aj o dlhodobom prenájme garážových
miest v podzemnej parkovacej garáži.
Výber záujemcov o kúpu priestorov, resp.
prenájom garáží sa uskutoční formou
verejných obchodných súťaží. Keďže pro-
jekt je financovaný z emisie komunálnych
obligácií, ktoré majú splatnosť v decembri
roku 2000, je potrebné, aby sa investície
vložené do tohto projektu vrátili v čo naj-
kratšom čase.
Po ukončení výstavby bude polyfunkčný
dom stáť v čele mestského bloku ako jeho
ukončenie, ktorý je vymedzený Krížnou,
Záhradníckou ulicou a Námestím M.
Benku. Dom bude mať 8 nadzemných a
dve podzemné podlažia. V nadzemných
podlažiach bude 63 bytov, 3 ateliéry, 5
administratívnych priestorov, 14 obchod-
ných jednotiek a espresso.
V podzemných podlažiach bude 114 gará-
ží. Pod samotným Námestím Martina
Benku bude samostatná podzemná parko-
vacia garáž so 145 garážovými miestami,
ktorá bude fungovať nezávisle so samostat-
ným vjazdom z Krížnej ulice a výjazdom
do Záhradníckej ulice. Tento objekt bude
pravdepodobne ukončený ešte v tomto
roku. Na jeho streche bude novovydlážde-
ný povrch pre peších, s novou parkovou a
sadovou úpravou a s novovysadenými stro-
mami a nízkou zeleňou. (int)

Zelené sídlisko

bude mať ešte

viac zelene
KARLOVA VES (BN 10.9.1998)
Podľa ich slov „do toho času nemal
miestny úrad nijaký právny vzťah k
tejto sídlištnej časti, ktorý by ho opráv-
ňoval priamo zasahovať do tvorby a
údržby verejnej zelene”.
Ako uviedol v rozhovore pre naše noviny
starosta Karlovej Vsi Bystrík Hollý, aj na-
priek tejto skutočnosti zabezpečil miestny
úrad výsadbu 700 stromov.
Od Štátneho fondu životného prostredia
získal finančnú dotáciu na výsadbu ďalších
100 vzrastlých stromov. Pravdepodobne aj
zásluhou častého kosenia trávnatých plôch
v Karlovej Vsi podľa lekárov ubudli v tom-
to regióne alergické záchvaty detí. (pan)

Stále zápasia

s bezpečnosťou

chodcov
KARLOVA VES (BN 10.9.1998)
Karlova Ves, respektíve Dlhé diely, sú
vnímané ako sídliská, ktoré sú pomerne
ďaleko od centra. Peší turista alebo oby-
vateľ inej mestskej časti, ktorý nemá
auto, sem asi často nezavíta. Navyše je
tu cestná komunikácia, na ktorej stále
dochádza ku kolíziám medzi chodcami
a dopravnými prostriedkami.
Podľa starostu B. Hollého je to vážny pro-
blém, ale s cieľom zvýšiť bezpečnosť
chodcov na rizikových priechodoch pra-
videlne robili dopravné značenia, roz-
miestňovali dopravné značky a spomaľu-
júce retardéry. Údržba ciest a chodníkov
bola zabezpečovaná naozaj pravidelne.
Tým, že na Dlhých dieloch pribudlo viac
ako 15 tisíc obyvateľov, zvýšil sa aj počet
áut a chodcov najmä na Kuklovskej, ktorá
je jedinou prístupovou cestou zo severnej
strany. Veľkým nebezpečenstvom pre
chodcov napríklad bolo to, že v hornom
úseku Kuklovskej nebol chodník. MČ
musela vybudovať 350 metrov chodníka,
čo ju stálo asi 900-tisíc korún.
Čo sa týka dopravy - snažíme sa robiť
všetko pre to, aby bol prístup do Karlovej
Vsi a na Dlhé diely čo najjednoduchší.
„Ešte v decembri 1995 som uzavrel zmlu-
vu s Dopravným podnikom Bratislavy,
vďaka čomu bola zriadená linka č. 352 na
trase Dlhé diely - Nový most - Rázusovo
nábrežie,” uviedol starosta. „Fungovala
však len v roku 1996, v ďalších rokoch sa
pre technické príčiny DPB nepodarilo
zmluvu obnoviť, hoci sme za linku na
účet DPB platili podľa zmluvy.” (vp)

Pribudnú dve

trolejbusové

linky MHD
NOVÉ MESTO
Od 11. septembra začínajú po Bratisla-
ve premávať dve nové trolejbusové
linky MHD. Ide o linky číslo 206 a 207,
ktoré budú premávať od Autobusovej
stanice Mlynské nivy až na Kramáre k
Národnému onkologickému ústavu a k
Slovenskému ústavu srdcových a ciev-
nych chorôb.
Nové trolejové vedenie dlhé vyše 1200
metrov, ktoré vedie až na Vlársku a Kle-
novú ulicu, sa napojí na už existujúcu tro-
lejovú sieť mesta. (brn)

Na sídlisku Dlhé Diely sa už začalo 
s výstavbou Nového bratislavského centra

STARÉ MESTO (BN 10.9.1998)
Ešte pred začiatkom zimného obdobia
pribudne v Bratislave niekoľko oprave-
ných ciest, ktorých zlý stav znepríjem-
ňuje život nejednému motoristovi. O
aké opravy ide, nám porozprával riadi-
teľ VEPOS Staré Mesto Jozef CEPEK.
- Práve dokončujeme Malinovú ulicu,
ktorá má byť hotová do konca roka s
investíciou 5 miliónov korún. Pracuje sa
aj na ceste v Slávičom údolí, kde sa v
týchto dňoch kladie na chodníky zámko-
vá dlažba. Tu sme prakticky pred fini-
šom. Do konca tohto roku musíme zabez-
pečiť aj opravu Čajakovej ulice, kde uro-
bíme nové odpady, položíme nový asfal-

tový koberec a vymeníme kanalizačné
poklopy.
Aké práce bude VEPOS realizovať v sú-
vislosti s končiacim sa vegetačným ob-
dobím verejnej zelene v Starom Meste?
- O niekoľko dní začneme s presvetľo-
vaním stromov a okopávaním kríkov.
Čaká nás ešte jedno kosenie trávy a,
samozrejme, príprava zelene na zimný
vegetačný spánok. Pred zimou musíme
vybrať zo zeme dvojročné rastliny -
cibuľoviny, ktoré až do jari zostanú ulo-
žené v špeciálnych pultoch. Tak, aby
sme ich mohli budúci rok opäť použiť.
Tieto kvety sú momentálne vysadené na
viacerých okrasných plochách na

nábrežnej promenáde, napríklad pri
nástupišti propeleru.
Na korze sme si všimli vyvalené stĺpiky
brániace vjazdu automobilov. Za ich
údržbu je zodpovedný práve VEPOS...
- Mestskú časť to každý týždeň stojí 30- až
40-tisíc korún. Pred niekoľkými dňami
sme osadili na Bielej ulici dva nízke stĺpi-
ky tak, aby tadiaľ mohol prechádzať koč,
ktorý po tejto trase vozí turistov. Na druhý
deň po osadení tam neboli. Myslím, že
mestskí policajti by mali tieto miesta a
vôbec vstup do pešej zóny kontrolovať
dôslednejšie. Stĺpiky totiž prekážajú len
vodičom, ktorí tadiaľ jazdia.

Zhováral sa Milan Šeršík

Stĺpiky na korze prekážajú len vodičom

Pamiatkari budú mesto chrániť aj naďalej

Bratislavské noviny
z roku 1998 nájdete na

www.banoviny.sk

BRATISLAVA (BN 10.9.1998)
Podľa prieskumov verejnej mienky
považujú Bratislavčania za najdôleži-
tejšiu ochranu krásy, neopakovateľnej
atmosféry a charakteru Bratislavy.
Práve v nepretržitej ochrane kultúrno-
historických hodnôt nášho mesta vidia
svoju budúcnosť bratislavskí mestskí
pamiatkari.
Ich plány do nasledujúcich týždňov a
mesiacov sú celkom konkrétne. Ako jednu
z priorít si predsavzali pripraviť nový
pamiatkový zákon, ktorý zverí výkon
ochrany pamiatok výlučne do rúk odbor-

níkov a vytvorí podmienky na pozitívnu
motiváciu vlastníkov pamiatok, ale aj na
spoluprácu a spoluzodpovednosť štátu,
obcí, tretieho sektora i občanov. Na ochra-
nu pamiatok v Bratislave je nevyhnutné
vrátiť samospráve hlavného mesta kom-
petencie partnera štátnej správy v oblasti
ochrany pamiatok.
Mestský ústav ochrany pamiatok pripra-
vuje súbor nariadení o ochrane starej Bra-
tislavy a územiach s osobitným režimom,
ktorý by mohol mať formu všeobecne
záväzného charakteru, alebo byť súčasťou
nového zákona o hlavnom meste. Záme-

rom pamiatkarov je ešte viac ako doteraz
informovať verejnosť o bratislavských
pamiatkach, nových nálezoch a výsled-
koch výskumov najmä prostredníctvom
výstav a prezentácii v médiách. Pamiatka-
ri chcú tiež pripraviť ojedinelú expozíciu
Dejín bratislavského stavebného remesla a
Stavebného vývoja nášho mesta.
Aj keď si na niektoré projekty ešte poč-
káme, už v týchto dňoch informujú o
práci ústavu, najnovších výsledkoch v
oblasti výskumu, archeológie a ďalších
aktivitách na internetovskej stránke:
www.bratislava.sk/muop. (brn)
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Na opravu veže

vyzbierali pol

milióna korún
BRATISLAVA
Komunitná nadácia Bratislava pri-
šla s originálnym nápadom, ako spo-
lufinancovať rekonštrukciu gotickej
veže v Sade Janka Kráľa. Stalo sa
tak prostredníctvom zbierky počas
podujatia Preteky kačíc medzi
Novým a Starým mostom, a posiela-
ním SMS v hodnote 30 Sk.
O tom, že Bratislavčanov, ale aj
návštevníkov mesta akcia zaujala,
svedčí konečná suma vyzbieraná pre
vežu. Plávajúce kačice „zarobili“ 500-
tisíc Sk, ktoré pomôžu známej kultúr-
nej pamiatke, obľúbenej medzi obyva-
teľmi mesta.
„Nechali sme sa inšpirovať podobnými
podujatiami z Londýna, New Yorku či
zo Singapuru. Dnešná akcia bola o
darovaní. Ak sa niečo ničí a niekto na
to nemá peniaze, alebo sa o to nechce
starať, rozhodli sme sa tomu pomôcť,"
povedala Daniela Danihelová z Komu-
nitnej nadácie Bratislava. 
Umelú kačičku si počas akcie symbo-
licky adoptovalo 265 ľudí a devätnásť
spoločností. „Potom sme ich vysypali z
veľkej škatule z Nového mosta do
Dunaja, odkiaľ plávali dolu prúdom až
k Starému mostu," uviedla Daniela
Danihelová. 
Keďže nadácia má blízko k ekológii,
po skončení pretekov všetky kačice
vytiahli z vody na štyroch motorových
člnoch. Podľa Danihelovej ich môžu
opäť použiť počas ďalšieho ročníka
pretekov. (mm, sita)

Premočený

archív sťahujú

do Petržalky
BRATISLAVA
Mestský archív, na ktorom napácha-
lo vytopenie spôsobené nezodpoved-
nosťou stavbárov rekonštruujúcich
palác Motešických nenahraditeľné
škody, sa konečne dostane do lepších
priestorov. 
Informovala o tom Alena Koišová z
Komunikačného odboru Ministerstva
vnútra SR. Nepoškodenú časť archívu
podľa jej slov odviezli do depozitu
Štátneho archívu v Plaveckom Podhra-
dí. Materiály poškodené pri vytopení
budovy (okrem archívu boli veľké
škody aj na súkromných bytoch) sa
sušili a dezinfikovali v Slovenskom
národnom archíve. Budovu zaplavilo
niekoľkokrát, najsilnejšia záplava bola
v júni tohto roku.
Podľa hovorkyne magistrátu Evy Chu-
dinovej mesto už dlhší čas hľadalo
vhodné dočasné priestory na umiestne-
nie archívu. Magistrát teraz prenajal
archívu budovu bývalej Materskej
školy na Markovej ulici v Bratislave a
zabezpečil aj jej základnú úpravu.
Momentálne sa v nej dokončujú bez-
pečnostné a protipožiarne zariadenia,
aby vyhovovala bezpečnostným náro-
kom na uloženie vzácnych dokumen-
tov. 
Archívne materiály zostanú na Marko-
vej až do postavenia novej budovy
archívu, ktorý by mal stáť na Drotár-
skej ceste. Mesto zinkasuje na prenáj-
me školy od štátu ročne približne pol
milióna korún. (brn)

Hlavné mesto stále trvá na parku,

národná rada chce parkovacie miesta
STARÉ MESTO
Hlavné mesto naďalej trvá na zria-
dení parku na Streleckej ulici pri
budove Národnej rady SR. Národná
rada však s takýmto riešením nesú-
hlasí a žiada vybudovať parkovacie
miesta pre návštevníkov Bratislav-
ského hradu.
Spor oboch subjektov sa začal potom,
ako mesto oznámilo svoj úmysel vybu-
dovať park v trojuholníku ulíc Mudro-
ňova - Strelecká. V súčasnosti je na časti
členitej plochy neregulované parkova-
nie. 
Kancelária Národnej rady SR tvrdí, že si
uvedomuje situáciu súvisiacu s nedo-
statkom parkovacích miest pre návštev-
níkov Bratislavského hradu. Rozhodnu-
tie vybudovať mestský park však nevy-
rieši situáciu s parkovaním v jeho okolí
pre návštevníkov tejto pamiatky. 
„Sme presvedčení, že po dokončení
rekonštrukcie areálu Bratislavského
hradu, a jeho celoročným využitím, sa
návštevnosť pamiatky ešte zvýši, a prí-
padná realizácia tohto návrhu bude mať
za následok len pretrvávajúce neregulo-
vané parkovanie na trávnatej ploche zo
strany návštevníkov hradu. Mesto, žiaľ,
neponúka inú alternatívu parkovania pre
návštevníkov pamiatky,“ píše sa v sta-
novisku národnej rady.
Mesto prostredníctvom námestníka pri-
mátora Tomáša Korčeka reaguje a tvrdí,
že naďalej trvá na vybudovaní mestské-
ho parku. Nový územným plán mesta
definuje toto územie ako súčasť funk-
čnej plochy určenej na parky, sadovníc-

ke a lesoparkové úpravy, kde nie je prí-
pustné umiestnenie odstavných státí a
parkovísk, ako aj parkovacích garáží. 
„V prípade, že príslušný stavebný úrad
návrh na vydanie rozhodnutia o umiest-
není stavby „Mestský park, Mudroňova
- Strelecká ulica“ zamietne, bude
potrebné projektovú dokumentáciu pre-
pracovať tak, aby bola v súlade s plat-
ným územným plánom, čo znamená
vypustiť z projektu 15 navrhovaných
parkovacích miest a namiesto nich
navrhnúť zeleň. Zároveň bude projekt
riešený tak, aby bolo zabránené parko-
vaniu na trávnatej ploche,“ uvádza v sta-
novisku námestník T. Korček. 
Toto riešenie sa podľa neho ešte viac
priblíži požiadavkám obyvateľov býva-
júcich v okolí tejto lokality, ktorí jed-

noznačne odmietajú vybudovanie par-
kovísk, či už na povrchu alebo v podze-
mí. T. Korček dodal, že nedostatok par-
kovacích miest v okolí Hradu sa bude
riešiť v rámci rekonštrukcie, kde by
mala byť vybudovaná podzemná parko-
vacia garáž s kapacitou pre vyše 200
automobilov.
Rozhodnutím Stavebného úradu Staré-
ho Mesta 16. novembra 2007, bola
umiestnená stavba „Mestský park,
Mudroňova - Strelecká ulica“. Proti
tomuto rozhodnutiu podala Kancelária
NR SR odvolanie a 10. júla 2008 kraj-
ský stavebný úrad rozhodol, že umiest-
nenie stavby ruší a vec vrátil stavebné-
mu úradu mestskej časti na nové prero-
kovanie a rozhodnutie. (rob)

FOTO - Oto Limpus

Moderné bývanie v srdci Dúbravky

www.dubravia.sk
tel.> 02 / 5464 5363

Štýlové  bývanie  pre  moderné  rodiny  
i  jednotlivcov  žijúcich  aktívnym  životom: 

• byty  všetkých  veľkostných  kategórií  
vrátane  mezonetov

• kuchynské linky so zabudovanými 
spotrebičmi v cene

• integrované podzemné parkovanie 

• Triple Play služby (vysokorýchlostný internet, 
digitálna televízia a hlasové služby)

• rýchle  spojenie  s  centrom  mesta (tunel Sitina)

• výborná  občianska  vybavenosť  
mestskej  časti

Ukončenie výstavby  je plánované na zimu 2009.



9BRATISLAVSKÉ NOVINY 31/2008

Potrebujeme

zdvojnásobiť

trať električky
BRATISLAVA
Diskusiu o riešení problémov brati-
slavskej dopravy okrem iného veľmi
poznačuje zamieňanie poslania me-
dzinárodnej vlakovej línie TEN a
tratí mestskej hromadnej dopravy.
K téme sa zaujímavo vyjadril náš čita-
teľ s dlhoročnou praxou v mestskej
doprave Mikuláš Hrubiško. Z jeho
obsiahlej analýzy stojí za pozornosť
predovšetkým porovnanie pomeru
dĺžky električkových tratí vo vzťahu k
počtu obyvateľov a rozlohe mesta me-
dzi Bratislavou a mestami, kde dopra-
va funguje podstatne lepšie. 
Tvrdí, že električková doprava je pre
polmiliónové mesto ideálnym doprav-
ným prostriedkom a dokladá to prí-
kladmi: „Lodž (Poľsko) má cca 800-
tisíc obyvateľov a 141 km električiek -
mimochodom na 1000 mm rozchode,
takže vôbec nie je pravda, že bratislav-
ský rozchod je atypický - pozrite napr.
Švajčiarsko. Ak má teda Bratislava 60
percent obyvateľov oproti Lodžu, mala
by mať 60 percent aj z jeho koľajových
trás. Teda 60 percent zo 141 je cca 80
km. Skutočnosť: len 36 kilometrov
(merané podľa osi ulice).“ 
Dokladá to ďalšími porovnaniami:
Bratislava - cca 450-tisíc obyvateľov,
370 km2 rozloha, 36 km tratí. Brno -
368-tisíc obyvateľov, rozloha 230 km2,
68,3 km siete. Ostrava - 316 - tisíc oby-
vateľov, rozloha 214 km2, dĺžka siete:
65,7 km
„Z toho vyplýva, že aj v porovnaní s
Brnom a Ostravou by mala mať Brati-
slava minimálne dvojnásobok električ-
kovej siete oproti súčasnému stavu.
Preto sa nemôžeme čudovať chronic-
kým problémom s MHD v Bratislave.
Kým sa sieť električiek v Bratislave
nedobuduje, nemôžeme očakávať zlep-
šenie,“ argumentuje, a pripomína, že
obnovovať električky začali aj vo veľ-
komestách ako Londýn, Paríž, Man-
chester, Lyon a ďalších, kde ju kedysi
zrušili. Uvádza, že cenový rozdiel pri
budovaní metra a električky je aj pre
tieto bohaté mestá bohatých krajín
veľmi motivujúci.
Ďalej pripomína, že v čase, keď sa
hovorilo o koľajovej doprave popod
Dunaj, ešte sa nevedelo o trase TEN-T
a že aj dnes si mnohí stále pletú funk-
ciu TEN a električky. TEN rieši prí-
mestskú a diaľkovú dopravu, električ-
ka miestnu . 
„Je minimálna pravdepodobnosť, že by
sa našli peniaze na budovanie dvoch
paralelných tunelov - jedného pre TEN
a druhého pre električku,“ tvrdí M.
Hrubiško a má pravdu, pretože na oba
tunely prispeje EÚ a tá takéto šafárenie
nepripúšťa. Podľa neho treba jasne
povedať, že trasa električky cez Starý
most je definitívna, pričom predpokla-
dá jeho dôkladné prebudovanie.
Zdôrazňuje rad ďalších okolností -
metro, tam kde je, sa zväčša vedie po
povrchu, podzemné metro bolo
súčasťou vojensko-politickej ideoló-
gie. Naproti tomu povrchová doprava
musí mať aj obojživelné rýchlodrážne
súpravy. Okrem iného zdôrazňuje
fakt, že ak by Petržalku obsluhovala
len rýchlodráha v tuneli, boli by
veľmi obmedzené intervaly, na 15-20
minút, kým pomalšia povrchová elek-
trička môže jazdiť v intervaloch 1-2
minúty. (gub)

V roku 2030 má

byť 12 500

Jarovčanov 
JAROVCE
Jarovce v týchto dňoch oslávili 800
rokov od prvej písomnej zmienky o
obci, o ktorej sa vtedy písalo ako o
obci Villa Ban. Patrí k trom najmen-
ším bratislavským mestským čas-
tiam, no dlho to tak zrejme nebude.
Za necelých dvadsať rokov, v roku
2030, by sa mal totiž počet obyvateľov
zvýšiť z terajších približne 1400 na tak-
mer desaťnásobok. Starosta Pavel
Škodler však konštatuje, že miestni
rodáci nie sú naklonení výstavbe byto-
vých domov a obec sa začína premene
na prívesok sídliska brániť. 
Nevyhne sa však už zástavbe vo svojom
katastri v priestore budúceho Južného
mesta., no P. Škodler vyjadril nádej, že
výstavba nultého okruhu „...oddelí časti
Jaroviec s mestským a vidieckym cha-
rakterom.“
Zmena počtu a štruktúry obyvateľstva
by sa nevyhnutne prejavila aj na zložení
mestského zastupiteľstva a tam by
potom zrejme nemali váhu požiadavky
mikromenšiny snažiacej sa o uchovanie
tradícií. Dostali by sa do rovnakej situá-
cie ako mestské časti Dúbravka, Podu-
najské Biskupice či Rača.
Jarovce v dnešnej podobe vznikli v
polovici 16. storočia. Obec založili, res-
pektíve zmenili, chorvátski osadníci,
ktorí sem prichádzali v niekoľkých
vlnách. Volali ju Horváth falu, ale aj
Kroatisch Jahrendorf, čo svedčí o tom,
že popri chorvátskej väčšine tu vždy
žilo aj dostatok maďarsky a nemecky
hovoriacich obyvateľov. 
Po prvej svetovej vojne patrili Jarovce
do Maďarska a od roku 1947 do Česko-
slovenska. Chorvátske tradície zachová-
va Klub mladých Chorvátov či Chorvát-
sky kultúrny spolok Hrvatski Jandrof.
A tradície sú silné. Preto sa Jarovčania
bránia aj zámeru investorov zo Špa-
nielska a z Dánska na ich strane diaľni-
ce v zóne Poľnohospodárske družstvo -
dvor vybudovať štvorpodlažné bytové
domy s občianskou vybavenosťou. 
Žiaľ, územný plán to v zóne s funkciou
zmiešané územie povoľuje. Preto sa
Jarovčania v boji o záchranu tradičného
charakteru obce snažia o zmenu funkcie
územia na nízkopodlažnú bytovú
výstavbu. (gub)

Nový priestor

na diskusiu 

o architektúre
BRATISLAVA
Staromestskú ulicu ako jazvu treba
zakryť, vyjadril sa primátor Bratis-
lavy Andrej Ďurkovský na worksho-
pe o budúcej architektúre tejto časti
mesta.
Architektonické a stavebné zmeny v
priestore Staromestskej ulice sú nevyh-
nutné, aby sa predĺžila a oživila staro-
mestská zóna najmä vzhľadom na
predpokladanú výstavbu v priestore
Vydrice a Zuckermandlu. Workshop,
ktorý má trvať do 16. októbra, pôvod-
ne chceli vyhodnotiť na záver, primátor
však súčasne navrhol, aby sa jednotlivé
projekty, predstavy a vízie, ktoré z
tohto stretnutia vzídu, predstavovali
priebežne.
Bratislavčanom sa tak otvorí priestor
na diskusiu o novej tvári mesta. (gub)

BMW X3

www.bmw.sk Radosť z jazdy

Kombinovaná spotreba paliva 6,5 - 9,7 l/100km, emisie CO2 172 – 229 g/km. Konverzný kurz 1 Eur = 30,1260 Sk. Ponuka platí len do vypredania zásob.

BMW X3 dokazuje jedinečnosť vo svojej triede. Silné a elegantné línie podčiarkujú jeho fascinujúci 
temperament a športové ambície. Inteligentný systém pohonu všetkých štyroch kolies xDrive 
s vynikajúcou dynamikou na každom povrchu dodáva silu motora obom nápravám presne podľa potreby. 
BMW X3 vám teraz ponúka ešte viac nezávislosti: ku každému novému BMW X3 si teraz naviac 
môžete vybrať výbavu v hodnote 100.000 Sk (3.319,40 Eur), o ktorej rozhodujete len vy sami. 
Presvedčte sa u vášho najbližšieho predajcu BMW alebo volajte zákaznícky servis BMW 0850 269 835.

Xtra 3eda
BMW X3 teraz s Xtra výbavou v cene

Pri kúpe nového BMW môžete už teraz profi tovať 
z nižšieho – konverzného kurzu 1 Eur za 30,1260 Sk. 
Viac informácií u predajcov BMW alebo na www.bmw.sk.

€ Nové BMW už teraz za konverzný kurz

BMW X3 SK_150x270.indd 1 5.9.2008 12:59:49

RUSOVCE
Krásny Rusovský kaštieľ naposledy
zreštaurovaný v tudorovskom slohu
môže slúžiť slovenskej verejnosti,
nemalo by to však byť na úkor
zákonnosti.
Prekvapujúce je, že v tejto súvislosti
bývalý právnik a súčasný slovenský
prezident Ivan Gašparovič prejudikoval
rozhodnutie o vlastníctve slovami:
„Podľa všetkého cirkevné vlastníctvo v
inom štáte a v inej diecéze nemôže byť,
čiže toto patrí Rusovciam." 
Nevychádza to totiž z reality. Rád bene-
diktínov, ktorému kaštieľ odkázala
posledná vlastníčka belgická princezná
Stefanie, nie je ani slovenský, ani
maďarský, rád je medzinárodný a v jed-
notlivých štátoch má vlastné zastúpenie.

Slovenské sídli v Komárne a na neho
previedlo vlastníctvo kaštieľa arciopát-
stvo v Pannonhalme, v Maďarsku.
Nepochybne by bolo pekné, keby
kaštieľ patril Rusovciam ako tvrdí Gaš-
parovič, otázkou je, kde by na jeho
údržbu brali peniaze. Hospodár komár-
ňanského rádu Juraj Szalay ponúka iné
riešenie. 
Ak by súd rozhodol o tom, že právoplat-
ným vlatníkom kaštieľa a panstva sú
benediktíni, mohla by ho 300 dní v roku
užívať prezidentská kancelária, úrad
vlády a parlament, 60 dní by slúžil kul-
túrnym a spoločenským podujatiam a
zostávajúci päť (v priestupný rok šesť)
dní by slúžil na náboženské účely.
V súčasnosti sa spor o kaštieľ pozosta-
vil. Rád benediktínov požiadal o odlo-

ženie súdnych konaní na nižších
súdoch, pretože Ústavný súd SR rieši
iný podobný problém a až na základe
verdiktu o tomto prípade sa rozhodne,
ako bude pokračovať v kauze Rusovský
kaštieľ. 
Hovorca Ústavného súdu SR Jozef
Skybjak: „Podanie rádu sv. Benedikta v
Komárne, v ktorom ide o preskúmanie
rozhodnutia Krajského súdu v Bratisla-
ve a Okresného súdu Bratislava 5 bolo
na Ústavnom súde SR zaevidované 2.
októbra 2006. Ide o obsažný spis (nie-
koľko tisíc strán), ktorý si vyžaduje
väčší časový priestor na jeho naštudova-
nie, ako je to v iných prípadoch. Ústav-
ný súd vo veci koná, doteraz však
nerozhodol o prijatí návrhu na začatie
konania.“ Gustav Bartovic

Kaštieľ čaká na zákonné vysporiadanie
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Výstavba parkovísk vo vnútroblokoch

obytných domov popiera ich zmysel
RUŽINOV
Existencia a filozofia tzv. vnútroblo-
kov, ktoré sa kedysi budovali najmä
na starších sídliskách, je zrejme ohro-
zená. Ich zmyslom bolo vytvoriť
ochranné pásma - dvory so zeleňou,
prípadne parkom. Dnes to už platiť
nemusí.
Do redakcie sme dostali sťažnosť čitate-
ľov z domu na Páričkovej ulici číslo 15
až 17. Upozorňujú nás na výstavbu par-
kovacích miest práve vo vnútrobloku za
spomínaným domom. Ide o šesť nových
parkovacích miest, ktoré zásadným spô-
sobom narušia pokojnú zónu obyvate-
ľom bývajúcich vo vnútrobloku. 
Kvôli šiestim autám bude musieť množ-
stvo občanov trpieť hlukom z jazdy a
štartovania vozidiel. Navyše sa zníži
bezpečnosť obyvateľov v tejto zóne.
Zdá sa, že občan je ten posledný, na ko-
ho sa pri rôznych projektoch myslí. 
Z miestneho úradu ružinovskej samo-
správy sme dostali informáciu, že budo-
vanie šiestich parkovacích miest vo
vnútrobloku medzi ulicami Páričkova -
Pavlovova - Revúcka, sa deje na zákla-
de ohlasovacej povinnosti a miestny
úrad ho povolil v auguste tohto roku.
Parkovisko stavia osoba, ktorá má uzat-
vorenú nájomnú zmluvu na pozemok s
magistrátom. „Riešenie parkovacích

miest bolo odsúhlasené aj krajským
dopravným inšpektorátom,“ uvádza sa
vo vyjadrení úradu.
Paradoxné je, že ružinovská samosprá-
va investovala v rokoch 2003 až 2006
viac ako štyri milióny korún do revitali-
zácie vnútroblokov. Od roku 2003 boli
obnovené hlavne obytné lokality naj-
bližšie k centru mesta, ktoré boli posta-
vené pred viac ako päťdesiatimi rokmi.
V roku 2004 dokončili rekonštrukciu
vnútroblokov na uliciach Pavlovova,
Svätoplukova, Kulíškova. O rok neskôr
revitalizovali zeleň a vybudovali nové
chodníky zo zámkovej dlažby na Orav-

skej ulici. V tom istom roku bola dokon-
čená aj prvá etapa obnovy zelene vo
vnútrobloku na uliciach Budovateľská,
Velehradská a Súťažná. 
Počas obidvoch etáp orezali staré stro-
my, ktoré tienili obyvateľom nižších
poschodí, zároveň do lokality pribudlo
30 nových stromov, takmer tisíc sadeníc
listnatých kríkov a nový trávnik na plo-
che približne dvoch kilometrov štvorco-
vých. Obnovené boli trávniky v predzá-
hradkách na ploche viac ako 6 štvorco-
vých kilometrov. Tieto úpravy stáli tak-
mer 1 milión 600-tisíc korún. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

Z hlavného ťahu by mohol byť bulvár
DÚBRAVKA
Postupné vybudovanie bulváru na
uliciach M. Schneidera - Trnavského
a Saratovskej, si želá starosta
Dúbravky Ján Sandtner (nezávislý).
Malo by ísť o triedu s nízko podlaž-
nými domami s obchodíkmi, služba-
mi a zeleňou.
V tejto súvislosti starosta uviedol, že
menšie obchodné centrum medzi ulica-
mi M. Schneidra - Trnavského a Ľuda
Zúbka v Dúbravke, čaká v budúcnosti
rozsiahla rekonštrukcia, alebo aj zánik.
Podľa miestnej samosprávy už nespĺňa
hygienické a statické požiadavky. „Išlo
o bývalé socialistické obchodíky, ktoré
splnili svoju úlohu a v súčasnosti sú
prežité,“ tvrdí J. Sandtner (nezávislý).

Podľa neho existuje snaha dominant-
ných vlastníkov o zbúranie objektov a
postavenie nového komplexu. „Nešlo
by o vysoké budovy, ale také, ktoré by
zapadli do okolitého koloritu budov,“
uviedol starosta. Doplnil, že hlavné
komunikácie cez Dúbravku - ulice M.
Sch. Trnavského a Saratovská, boli od
začiatku budované s tým, že budú slú-
žiť ako bulvár.
So snahami o vybudovanie nového
obchodného centra súvisí aj možný
predaj jedného pomerne veľkého par-
koviska na rohu Bagarovej ulice, a dru-
hého menšieho, ktoré sú vo vlastníctve
mesta. Starosta J. Sandtner tvrdí, že
nejde o ich zastavanie. „Vyčítalo sa
nám, že Dúbravka má veľmi zlú static-

kú dopravu,“ uviedol. Konštatoval, že
miestna samospráva sa bude snažiť,
aby spomínaný projekt priniesol dve
podzemné, pozemné a jedno nadzemné
parkovisko, čím by sa plocha na parko-
vanie trojnásobne, alebo štvornásobne
zväčšila. Domáci, ktorí tam bývajú by
mali podľa neho parkovanie zadarmo,
ostatní by si mohli miesta prenajať. 
Zopakoval, že má ísť o budovanie
obchodnej siete, služieb a obchodov.
Takto by sa malo podľa neho pokračo-
vať na oboch stranách hlavnej doprav-
nej komunikácie. Dodal, že projekt
vybudovanie nového centra na začiat-
ku ulice M. Sch. Trnavského, oproti
známemu „skleníku“, je záležitosťou
štyroch až piatich rokov. (rob)

Slovenský trh v súčasnosti 
ponúka hneď niekoľko 
možností investovania.

Aj preto otvorila 
Tatra banka pred 

necelým rokom 
v bratislavskom Auparku 

prvé špecializované 
poradenské miesto 

v oblasti investovania
na Slovensku – Centrum 

investovaniaTB. O tom,
pre akých investorov

je Centrum investovaniaTB 
najvhodnejšou voľbou
a aké pridané hodnoty 

investorom ponúka,
hovorí jeho riaditeľ

Roland Štadler.

Centrum investovaniaTB 
je z hľadiska investičného 
poradenstva ideálnou voľ-
bou pre všetkých investo-
rov. Sme pripravení pora-
diť komukoľvek, dôležité 
je, aby mal klient predsta-
vu o tom, aké ciele chce 

dosiahnuť a za aké obdobie. Pokiaľ tieto ciele absen-
tujú, je veľmi náročné počítať s hypotézami možného 
cieľa pri návrhu investičnej stratégie. Snažíme sa však 
popasovať aj s týmto faktorom. Nejedna konzultácia 
vyústila do identifi kácie priorít klienta a tým pádom 
sa zmenil aj jeho celkový pohľad na fi nancie a ciele 
s nimi spojené.
Práve investiční špecialisti, ktorí sa zameriavajú
na riešenie investičných potrieb a sú ochotní
pomôcť klientovi pri výbere zo širokej ponuky inves-

tičných produktov, sú hlavnou pridanou hodnotou 
Centra investovaniaTB. Ponuka je doplnená aj o rieše-
nia, ktoré nie sú štandardne dostupné na tradičných 
distribučných miestach veľkých bánk. Veľkým príno-
som pre klienta sú informácie, ktoré mu investičný 
špecialista poskytne o rôznych možnostiach a príleži-
tostiach na dosiahnutie požadovaného výnosu nielen 
zo Slovenska, ale aj z celého sveta. Klient tým získa 
znalosti, ktoré mu zabezpečia lepší obraz o investič-
ných príležitostiach a stanú sa „odrazovým mostíkom“ 
pre ďalšie rozhodnutia. Dôležitým faktorom je aj dos-
tupnosť služieb Centra investovaniaTB, keďže sme 
klientom k dispozícii v bratislavskom Auparku 7 dní 
v týždni od 9.00 do 21.00, pričom poradenstvo, resp. 
konzultáciu robíme úplne bezplatne. Klient sa s nami 
môže spojiť aj prostredníctvom našej webovej stránky
www.centruminvestovania.sk, kde nájde potrebné in-
formácie aj kontakty. 

Nechajte si pri investovaní poradiť

tb ci pr inzercia 252x118 0908 ba noviny.indd 1 10.9.2008 13:54:36

Bývalú pekáreň

Dúbravanka

zrejme zbúrajú
DÚBRAVKA
Známa a kedysi vychytená pekáreň
Dúbravanka na Harmincovej ulici
už nefunguje a minulý rok sa presťa-
hovala do Petržalky. Na jej mieste by
sa malo v budúcnosti stavať, no
zatiaľ nie je úplne jasné čo.
Podľa starostu Dúbravky Jána Sandt-
nera (nezávislý), majitelia by chceli
celý komplex zbúrať a na jeho mieste
stavať. Ide podľa neho o silného inves-
tora, ktorý by chcel postaviť byty, čo
ako starosta odmietol, pretože ich
počet v mestskej časti je v súčasnosti
postačujúci. 
Starosta by skôr privítal zónu so služ-
bami, obchodmi. Podľa neho je možné,
že tam vznikne komplex podobný
Auparku. Pozemok je ohraničený uli-
cou Polianky, Harmincovou ulicou a
úzkou ulicou vedúcou k futbalovému
štadiónu. Podľa starostu ide zatiaľ len o
návrh na riešenie územia, ktorý je v
súlade s územným plánom. Prostredie
by sa tým zrekultivovalo, navyše by
odtiaľ zmizli aj staré pozostatky póro-
betónu. 
Obľúbená pekáreň Dúbravanka sa pre-
sťahovala do Petržalky v roku 2007.
Firma ktorá ju pôvodne vlastnila,
zanikla v roku 2006. Pekáreň v Petržal-
ke prevádzkuje spoločnosť Prvá Brati-
slavská Pekárenská, a.s. 
Dúbravanka sa sťahovala počas plnej
prevádzky, sťahovanie sa dovŕšilo v
septembri 2007. Z Dúbravanky prijali
ponuku do nových priestorov takmer
všetci zamestnanci, ktorých bolo asi
dvesto. V Petržalke vyrába pekáreň
480 druhov výrobkov a ďalších 40 dru-
hov cukrárskych výrobkov vyváža do
Rakúska. Novinkou je aj podniková
predajňa United Bakeries nachádzajú-
ca sa vedľa brány do pekárne. (rob)

Poliklinika

pre pacientov

zostáva
BRATISLAVA
Informácia o tom, že na zastupiteľ-
stve Bratislavského samosprávneho
kraja sa má rokovať o zrušení niekto-
rých polikliník, inšpirovala našich
čitateľov k otázke, o čo ide.
V kraji sa totiž majú zrušiť polikliniky v
Pezinku a v Senci, Nemocnica s polikli-
nikou v Malackách a petržalská polikli-
nika. Odpovedala nám hovorkyňa kraj-
skej samosprávy Milka Podmajerská:
„Zrušenie zariadení v Pezinku, Senci,
Malackách a Polikliniky Petržalka sa
neuskutočňuje de facto, ale len de iure.
Týmto krokom, samozrejme, nedôjde k
zrušeniu prevádzok poskytujúcich zdra-
votnú starostlivosť. Pre pacientov sa z
hľadiska návštevy zdravotníckeho za-
riadenia absolútne nič nemení.“
Spomínané zariadenia nielenže nepo-
skytujú žiadne zdravotnícke služby, ale
nemajú ani žiadnych zamestnancov a
ich existencia je čisto formálna, v práv-
nickom jazyku - neplnia účel, na ktorý
boli zriadené. A takéto inštitúcie musia
podľa zákona o rozpočtových pravid-
lách zriaďovatelia zrušiť do konca roku
2009. Hovorkyňa pripomína, že krajská
samospráva o veci diskutuje od februá-
ra 2007, v septembri schválili postup
realizácie tohto uznesenia.
M. Podmajerská zdôrazňuje, že
namiesto nečinnej polikliniky poskytu-
je zdravotnú starostlivosť v týchto
miestach väčší počet právnických i
súkromných osôb, ktoré nepodliehajú
riadeniu samosprávneho kraja. Zdra-
votnícke potreby verejnosti sú pokryté
a formálna existencia polikliniky strati-
la zmysel. Naopak, jej ďalšia existencia
by mohla uvádzať občanov do omylu v
tom, kto je zodpovedný za poskytova-
nie zdravotnej starostlivosti v spomína-
ných objektoch. (gub)

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610 173
E-mail: info@pavolvalentovic.sk

Zabuchli ste si auto?
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Pribudli 

nocľahy pre

bezdomovcov
BRATISLAVA
Náhle ochladenie prinieslo so sebou
otázku, či je mesto pripravené na
prípadnú zlú zimu z hľadiska staro-
stlivosti o bezdomovcov, pretože po
krutej zime z roku 2006 sme už po-
dobnej skúške neboli vystavení.
Štatistika, ktorú urobil v lete magistrát,
hovorí, že mesto by malo byť schopné
postarať sa o podstatne viac ľudí bez
prístrešia, ako to bolo začiatkom roku
2006. Je to najmä vďaka tomu, že po
dohode s kresťanskou charitatívnou or-
ganizáciou DePaul Slovensko sa neďa-
leko letiska otvorila nízkoprahová noc-
ľaháreň pre bezdomovcov, pričom
podobné zariadenie dovtedy neexisto-
valo.
Občianske združenie Domov pre kaž-
dého i nocľaháreň Mea Culpa, obe na
Hradskej ceste, totiž neslúžia ako níz-
koprahové. Riešenie zo začiatku roku
2006, keď sa aj nízkoprahoví klienti
mohli ubytovať v stanoch, nemožno
viac akceptovať. Nielen pre finančnú a
organizačnú náročnosť, ale aj pre jeho
provizórnosť.
Nízkoprahová nocľaháreň DePaul zača-
la fungovať v decembri 2006 a za nasle-
dujúci rok zaregistrovala takmer tisíc
klientov. Za prvých sedem mesiacov
tohto roku ich pribudlo napriek nárastu
počtu nocľahov len 381, v júli tohto
roku dokonca zaregistrovali len dvoch
nových klientov. Napriek tomu, že služ-
by bratislavských zariadení pre bezdo-
movcov využívajú v značnej miere cez-
poľní, znamená to, že tlak na potrebu
takýchto zariadení sa nasycuje.
Nízkoprahovosť v poňatí DePaul zna-
mená, že klienti môžu dôjsť prenoco-
vať aj pod vplyvom alkoholu, v samot-
nom zariadení však už je konzumácia
zakázaná. Ďalšie zariadenia neakceptu-
jú nocľažníkov ani s náznakom, že
požili alkohol. Vyššia tolerancia v
tomto zariadení je nutná aj preto, že
značná časť jeho klientov má nízky prí-
jem, ktorý im neumožňuje ubytovať sa
v inom zariadení, a tak pendlujú medzi
útulkom a nemocnicou.
Otázne zostáva, ako dlho bude môcť v
súvislosti s rozvojom územia pri diaľ-
nici útulok DePaul slúžiť, od mesta
preto treba očakávať, že nájde konečne
definitívne riešenie. Gustav Bartovic

Mýty, hrozby

a realita

pouličnej lásky
BRATISLAVA
Občianske združenie Odyseus sa
venuje skupinám obyvateľstva,
ktoré žijú na kraji spoločnosti - nie-
kedy dokonca na okraji vlastných
rodín. Poznáme ho aj z aktivít pre
deti zo sociálne najslabších vrstiev
na sídlisku Kopčany.
Lenže okrajových skupín je viac,
medzi nimi ľudia pracujúci v sexbizni-
se. Koordinátorka programu Červený
dáždnik Ľubica Tornóczyová sa počas
práce v OZ Odyseus presvedčila nielen
o rozdielnosti názorov na prostitúciu
samotnú, ale aj na aktivity Odysea. Zis-
tila, že mnohé vychádzajú z mýtov,
často zdedených z minulého režimu.
Práve od nej je základný pojem použí-
vaný v týchto súvislostiach „osoba pra-
cujúca v sexbiznise“.
Ľ. Tornoczyová vyjadruje presvedče-
nie, že verejnosť si zaslúži vedieť, ako
to je vlastne s prostitúciou. Týka sa to
aj nášho mesta - v ňom pracujúcim
osobám v pouličnom sexbiznise sa
Odyseus venuje.
Prvý mýtus je, že prostitúciu vykoná-
vajú len ženy. Tie však predstavujú len
95 percent, 4,75 percent sú muži slú-
žiaci pre mužov a zvyšok osoby ozna-
čované „transgender“. Nie je ani prav-
da, že všetci vykonávajú prostitúciu
nedobrovoľne. Ľudia si ju volia z rôz-
nych príčin a často v situáciách, keď si
musia zvoliť „menšie zlo“, čiže rozho-
dujú sa napríklad medzi tým, či budú
kradnúť, dajú deti do starostlivosti
štátu, alebo si budú zarábať poskytova-
ním sexuálnych služieb. 
Niektoré ženy a niektorí muži majú
túto svoju prácu dokonca veľmi radi.
Veď sex je aj o príjemných pocitoch a
radosti. Mýtus, že v prostitúcii pracujú
len ľudia, ktorí užívajú drogy, je opäť
pre tých, ktorí nedokážu akceptovať
prostitúciu ako slobodnú voľbu
zamestnania. Existujú užívatelia drog
aj v iných profesiách.
Pouličné prostitútky a pouliční prosti-
túti nie sú najspodnejšou skupinou v
rámci tohto zamestnania. Keď si ľudia
vyberú prostitúciu ako svoje zamestna-
nie, vyberú si aj miesto, kde ju chcú
vykonávať. Pri práci v salóne obyčajne
ženy nemajú na výber a musia ísť s
každým chlapom, ktorý zaplatí potreb-
nú sumu, z ktorej nakoniec pripadne
tejto žene asi polovica. 
Na ulici si zákazníka vyberá žena alebo
muž slobodne a môže každého, na kom
je niečo „zvláštne“, odmietnuť. Záro-
veň, zostáva celý, hoci spravidla nižší,
zárobok tomu, kto sexuálny servis
poskytuje. 
Ďalšie mýty smerujú k rasizmu, lebo
ľudia chcú veriť, že sa prostituujú len
príslušníci iných národov či etník, ako
aj presvedčenie, že na ulici sa nepracu-
je s ochranou - každá žena i muž pracu-
júci v sexbiznise však chce zostať zdra-
vý, aby zarábal čo najdlhšie. 
Naivná je predstava, že prostitúciu
možno zrušiť štátnym zákazom, rovna-
ko ako predstava, že ju treba legalizo-
vať a zdaniť.
Mýtov je podľa Ľ. Tornoczyovej oveľa
viac, napríklad o výnosnosti prostitú-
cie, o úrovni závislostí či ďalšie. Menej
sa už hovorí o hrozbách tohto remesla
- stigme, marginalizácii a diskriminá-
cii, ako i o násilí páchanom na týchto
ľuďoch. Gustav Bartovic

RUŽINOV
Polyfunkčný komplex Olympia,
ktorý sme v Bratislavských novinách
predstavili v marci 2006, bude prav-
depodobne o tri poschodia nižší. Pô-
vodný návrh na túto výškovú domi-
nantu mal 39 poschodí.
Zmeny potvrdili zo spoločnosti Atlas
Real, ktorá sa podieľa na príprave
komplexu. Budova sa zníži na 36
poschodí, k dispozícii má byť 244
bytov a služieb na celkovej ploche 14
580 štvorcových metrov. Administra-
tívne priestory sa plánujú na ploche
viac ako 10 tisíc metrov štvorcových.
Investor ráta so získaním stavebného
povolenia v novembri alebo v
decembri a so začiatkom výstavby v
marci 2009.
Pôvodne sa malo začať stavať v januá-
ri 2007 a dokončenie sa plánovalo na
polovicu roka 2009. Malo tam byť 265
bytov pre 818 obyvateľov. Obchodné
prevádzky a služby mali mať pôvodne
14 782 štvorcových metrov, obchod a
služby 14 955 štvorcových metrov.
Ráta sa aj s parkoviskami, od 744 do
766 miest.
Komplex má pozostávať zo štyroch
prepojených objektov - administratív-
nej budovy s desiatimi nadzemnými
podlažiami, terasového domu, výško-
vého domu a sekciového domu. Tri
budovy vrátane výškovej dominanty,
ktorá má byť orientovaná do Klincovej
ulice, majú plniť obytnú funkciu. 
Projekt ráta s tým, že medzi po-
lyfunkčným komplexom Olympia, už
budovaným objektom Octopus a plá-
novaným polyfunkčným súborom
Ružinovské centrum vznikne námes-
tie so zeleňou a vodnou plochou. Vo
vnútrobloku sa okrem iného ráta s
detským ihriskom, záhradnými reš-
tauráciami a kaviarňami, fontánami,
lavičkami, parkovou zeleňou a po-
dobne. V podnoží Olympie je na-
vrhnutá pasáž s priestormi pre obchod
a služby. 
V lokalite už vyrástli iné dve výškové
budovy - bytový dom Glória na
Záhradníckej ulici, ktorý je vysoký
vyše sto metrov, Rozadol na ulici

Ružová dolina, pripravuje sa výstavba
vežiaka Universo, ktorý má stáť taktiež
na ulici Ružová dolina. Okrem toho sa

tu stavajú, prípadne plánujú stavať aj
ďalšie budovy. (rob)

VIZUALIZÁCIA - SPDe, s.r.o.

Komplex Olympia na Bajkalskej ulici

má byť nakoniec nižší o tri poschodia

Odborní garanti: Úrad verejného zdravotníctva SR, doc. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH | Slovenská liga za prevenciu a liečbu kardiovaskulárnych ochorení Srdce
Srdcu, Prof. MUDr. Ján Slezák, M.D, Ph.D, D.Sc. | Slovenská akadémia vied | Slovenská nadácia srdca, Doc. MUDr. Gabriel Kamenský, CSc., FESC

Beh o srdce 2008
„Poznáš svoje riziko?“

Nedeľa 28. september
14:00 – 18:00 hod.

���Bratislava – Hviezdoslavovo námestie

���Košice – Hlavná ulica 

���Banská Bystrica – Nám. Štefana Moysesa

��Beh na krátku trať pre celú rodinu
���Meranie cholesterolu, krvného tlaku, 

výpočet BMI a hodnotenie SCORE  
��Poradenstvo o zdravej výžive
��Sprievodné atrakcie pre deti 

GARANTI ORGANIZÁTORIMEDIÁLNY PARTNER

Úrad Verejného Zdravotníctva
Slovenskej republiky

Slovenská
Nadácia Srdca

KošiceNadácia Srdce Srdcu Mesto Banská BystricaBratislava – Staré Mesto

askulárnych ochorení Srdce

Zdravé srdce je odmenou 

za pravidelný pohyb.

My vás odmeníme, 

ak sa zapojíte 

do nášho behu.

opäť otvára intenzívne
PRÍPRAVNÉ KURZYPRÍPRAVNÉ KURZY

na prijímacie skúšky
pre denné a externé štúdium v SR a ČR

na EKONOMICKÚ UNIVERZITU,
A VŠ EKONOMICKÉHO SMERU,

PRÁVNICKÉ FAKULTY,
LEKÁRSKE FAKULTY,

MASMEDIÁLNU KOMUNIKÁCIU
A INÉ VŠ (psychológia, politológia,

PRÍPRAVA NA MATURITU:
ANGLICKÝ JAZYK,
NEMECKÝ JAZYK

(výučba cez týždeň)

DO 30. 9. 2008 VÝRAZNÉ ZĽAVY!
Bratislava, Trnava: 02/55 573 190,

02/55 574 130 Košice: 055/674 8825
Banská Bystrica: 048/413 3622

Žilina: 041/763 5115 v čase od 8.00
do 18.00 hod. Mobil: 0905/167 169,
0911/232 537 Fax: 02/55 573 177

www.siv.skwww.siv.sk

architektúra a ďalšie...)
(výučba v sobotu)
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Firma Skanska prišla s novou verziou

projektu, viladomy majú byť nižšie
DEVÍN
Súkromná spoločnosť Skanska,
ktorá pripravuje výstavbu vilado-
mov v Devíne, predstavila novú ver-
ziu obytných domov. Má zohľadňo-
vať požiadavky devínskej samosprá-
vy na úpravu projektu. Týka sa
najmä zníženia budov.
Úprava prichádza po protestoch sta-
rostky Devína Ľubice Kolkovej,
poslancov miestneho zastupiteľstva a
obyvateľov Devína, ktorí nesúhlasili s
projektom najmä kvôli ochrane prírody
a štvorposchodovej výške budov. 
Spoločnosť Skanska oznámila, že v
tretej a vo štvrtej etape výstavby zni-
žuje počet poschodí na tri s ustúpe-
ným podkrovím, domy budú mať sed-
lové strechy a dobuduje občiansku
vybavenosť. Ďalej sa zaviazala, že
vybuduje tri veľké a dve menšie dets-
ké ihriská, zriadi park s oddychovou
zónou a pri desiatich viladomoch
budú prvé podlažia prispôsobené na
polyfunkciu, teda možnosti zriadenia
obchodu, služieb, letných terás a
zábavných zariadení. 
Ústupok devínskej samospráve zna-
mená pre Skanska zníženie tržieb asi
o 315 miliónov korún, pretože sa
vzdá 50 až 60 bytových jednotiek.
Tretia a štvrtá etapa výstavby predsta-
vuje asi 45 percent z celkovej výstav-
by. Z 381 bytov zníži Skanska ich
počet na 320. Rozmer predajnej plo-
chy sa tak zmenší o 4500 štvorcových
metrov.
Skanska pripomína, že na výstavbu
381 bytových jednotiek má právoplat-
né územné rozhodnutie z apríla 2005,
stavebné povolenie na inžinierske siete
a na výstavbu vodovodu a kanalizácie.
Stavebné povolenie na komunikácie a
spevnené plochy odmieta starostka
Devína podpísať. 
Spoločnosť upozorňuje, že napriek
tomu, že v Devíne plánujú stavať aj iní
investori, iba spoločnosť Skanska je
tŕňom v oku miestnej samosprávy. A to
napriek tomu, že žiadny zákon pri prí-
prave neporušila, uviedla spoločnosť.
Starostka Devína Ľubica Kolková
(nezávislá) sa chce s návrhom najskôr

podrobne oboznámiť a potom k nemu
zaujme stanovisko. Trvá však na tom,
aby k zníženiu poschodí došlo aj v

rámci prvej a druhej etapy výstavby a
nielen v tretej a vo štvrtej etape. (rob)

VIZUALIZÁCIA - Skanska

Dobrý dojem 

z Medickej

kazia popíjajúci
STARÉ MESTO
Medická záhrada by mala byť mies-
tom na odpočinok, relax a na vy-
chádzky s deťmi. Nie všetci sa však z
nej vracajú spokojní.
Čitateľ Peter Bella poslal postreh z
jednej návštevy: „Pretože mám malé-
ho vnuka, tak som začal pravidelne
navštevovať Medickú záhradu. To, čo
v nej človek vidí, však skutočne nepat-
rí do kultúrnosti záhrady. Hneď za
vstupom sú jasne osadené pokyny pre
návštevníkov. Posledným bodom je
oznam, že sa zakazuje požívať alkoho-
lické nápoje a konzumovať potraviny.
Pri peknom počasí sa však skupiny
mladých ľudí usadia v tráve, na lavič-
kách, v rukách plechovkové pivo
alebo v strede kruhu fľaše s vínom,
ktoré sa posúvajú, nechýbajú ani bez-
domovci s vínom v umelohmotných
obaloch.“
Čitateľovi prekáža aj neporiadok:
„Bordel zostáva v okolí lavíc, na tráve,
sú tam rozbité fľaše od tvrdého alkoho-
lu a podobne. Pýtam sa, to VEPOS
nevidí, čo sa v Medickej záhrade den-
nodenne koná. Nemáme síl pomocou
polície zakročiť a urobiť opatrenia?
Dovolíme popíjať ľuďom 30-50
metrov od najmenších a tváriť sa, že je
demokracia, a tým je všetko v poriad-
ku? Navyše, nie je v Starom Meste
zakázané na verejnosti konzumovať
alkohol?“
Šéf staromestského podniku Verejno-
prospešných služieb (VEPOS) Jozef
Cepek nevidí situáciu katastrofálne:
„Sú tam určité problémy, ale podľa
mňa nie sú až také veľké. Vieme o tom,
že keď sa skončila škola, tak sa do
záhrady premiestnila skupina pubertia-
kov. O bezdomovcoch, ktorí by sem
chodili popíjať, nemáme žiadne infor-
mácie. Dvakrát denne však chodí do
areálu mestská polícia, navyše, keď
návštevník zistí, že sa deje niečo, čo
narúša poriadok, mal by to oznámiť
službe v domčeku.“
Jozef Cepek priznáva, že najväčšie
problémy bývajú v čase podvečerného
zatvárania záhrady: 
„Nie všetci chcú odísť, takže si voláva-
me na pomoc aj policajtov, keďže pred
uniformou mávajú ľudia väčší reš-
pekt,“ dodáva šéf VEPOS-u. (db)

Aj ďalšie knihy vydavateľstva PERFEKT
celoročne s 30 % zľavou

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

Kontakt: Kníhkupectvo Vojtecha Zamarovského, podniková predajňa 
vydavateľstva Perfekt, Karpatská 7,  811 05 Bratislava, tel.: 02/524 440 70

Otváracie hodiny: PO   9.00 - 12.30, 13.00 - 15.00,  
UT - PIA 10.00 - 12.30, 13.00 - 18.00
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9,73 ¤

Stredoveká samospráva, justícia, architektúra,
každodenný život mešťanov i nemešťanov 

a ďalšie zaujímavosti zo života 
Bratislavy v 11. – 16. storočí
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Čistíme pre Vás v každom Tescu v Bratislave

AKCIA v stredu 10% ZĽAVA !

DOM TYPU A

DOM  TYPU B

TU CHCEM BYVAT
WWW.RD-VRAKUNA.SK0918 365 481 . 02 58 246 269

Pôvodný návrh jedného z viladomov...

... a upravený návrh, ktorý má byť kompromisom.

DREVENÉ ROLETY
MONTÁŽ - OPRAVA - NÁTER - VÝMENA POPRUHU

BAMBUSOVÉ ŽALÚZIE - 25 mm, 50 mm
vhodné na všetky typy okien

fa KORENAČKA, Klimkovičová 4, Bratislava
� 0903 349 274 info@drevenerolety.sk
fax: 02/6446 2448 www.drevenerolety.sk

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa 
PRIJME do trvalého pracovného pomeru s nástupom 
IHNEĎ zamestanca na pracovnú pozíciu INFORMATIK
Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo vysoko-

školské vzdelanie, prax v odbore minimálne 2 roky
Štrukturovaný životopis zasielajte poštou, faxom alebo e-mailom na adre-
su: Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava,
tel.č. 02/4020 4883, fax: 02/4020 4804, e-mail: jandzikova@brati-
slava-vrakuna.sk alebo prednosta@bratislava-vrakuna.sk

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti 

Galvaniho Business Centrum IV,
ktorej navrhovateľom je Draškovič, s.r.o., Šaľa
Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť,
robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné
náklady zhotoviť kópie od 9. 8. 2008 do 8. 10.
2008 v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta
SR Bratislavy, Primaciálne nám. l. (v elektronickej
podobe bude zámer k nahliadnutiu na www.enviropor-
tal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č.
24/2006 Z.z. časť EIA/.)
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Armáda bude

oslavovať 

svoj vznik 
BRATISLAVA
Oslavy Dňa ozbrojených síl SR - 15.
výročia ozbrojených síl Slovenskej
republiky vošli do dvoch dní. V sobo-
tu 20. septembra 2008 bude hlavnou
akciou Deň otvorených dverí na Mi-
nisterstve obrany SR, v nedeľu 21.
septembra to bude slávnostná vo-
jenská prehliadka.
Sobotňajší program na Ministerstve
obrany SR na Kutuzovovej 8 sa začne o
12.00 h koncertom Hudby ozbrojených
síl, vystúpia Peter Lipa, Lavagance, IMT
Smile, diváci sa môžu tešiť na ukážky
cvičenia KATA, ukážku výcviku služob-
ných psov, zásah polície, nad hlavami
návštevníkov preletia vrtuľníky. 
Nedeľňajší program sa sústredí na
Rázusovo a Vajanského nábrežie a na
Hviezdoslavovo námestie. Slávnostný
pochod na Rázusovom a Vajanského
nábreží sa začne krátko po 15.00 h,
sprevádzať ho bude prelet leteckej
techniky. Program na Hviezdoslavo-
vom námestí sa začne o 16.00 h a
spestria ho skupina Mango Molas, spe-
váčky Zdenka Predná a Tina či Peter
Cmorík. Akciu ukončí večerný (21.00
h) ohňostroj z hradu.
Podujatie na nábreží medzi Novým a
Starým mostom odkloní prevádzku na
linkách 4, 11, 12, 13, 14 a 70 - v sobo-
tu budú premávať v odklonových tra-
sách od 20.00 h do 24.00 h a v nedeľu
od 13.30 do 17.30 h. Na Šafárikovo
námestie sa bude dať dostať linkami
50, 70, 95, pod Nový most autobusmi
č. 28, 29, 30, 37 a 91, na Námestie
SNP, resp. Kamenné námestie električ-
kami č. 1, 4, 11, 12, 13 a 14. (mm)

V Bratislave

sa stretnú starí

Prešporáci
NOVÉ MESTO
Etnická a národnostná pestrosť
vždy patrili k Bratislave. V posled-
ných rokoch opäť začínajú ožívať
spoločenské aktivity týchto skupín.
Jednou z nich je aj Karpatskonemecký
spolok na Slovensku (Karpatendeu-
tscher Verein in der Slowakei) región 1 v
Bratislave. Tradične usporadúva Medzi-
národné stretnutie Prešporákov a nevy-
nechá ho ani tento rok. Na sobotu 27.
septembra 2008 srdečne pozýva nielen
členov a Bratislavčanov nemeckého
pôvodu, ale každého, kto ctí stáročné
spolužitie národov v tomto meste.
Pripomenúť ho má práve slávnostná
chvíľa v Dome stretávania Karpatsko-
nemeckého spolu na Halašovej ulici 2.
Slávnostne tam odhalia o 14.30 h
pamätnú tabuľu na počesť rodákov
nemeckej národnosti, ktorí boli v
rokoch 1944 - 1947 prinútení opustiť
Slovensko, krajinu, ktorá bola domovi-
nou ich predkom po osemsto rokov. O
dve hodiny neskôr sa začne v Hoteli
Kyjev na Špitálskej ulici kultúrno-spo-
ločenské podujatie. (gub)

Národnú galériu

konečne idú

rekonštruovať
STARÉ MESTO
Presne 871 948 000 Sk vyčlenilo
Ministerstvo kultúry SR na zrekon-
štruovanie sídla Slovenskej národnej
galérie v Bratislave. Európsky vest-
ník verejného obstarávania z 8. sep-
tembra oznámil vyhlásenie verejné-
ho obstarávania na dodávateľa
rekonštrukčných prác, modernizá-
cie a dostavby galérie.
Projekt obnovy sídla SNG je rozdele-
ných na štyri časti: premostenie,
Vodné kasárne, nový depozitár galérie,
jej administratívnu budovu a nové
expozície. Okrem čiastočnej alebo
úplnej rekonštrukcie, prípadne dostav-
by alebo prestavby existujúcich objek-
tov SNG nachádzajúcich sa v centre
hlavného mesta na Rázusovom nábre-
ží a uliciach Riečna či Paulínyho by sa
v rámci obnovy sídla SNG mali posta-
viť dve nové budovy - centrálny depo-
zitár a viacúčelová hala. Rekonštruk-
cia, modernizácia a dostavba bratislav-
ského areálu národnej galérie sa
pôvodne mala začať už vlani a je
nevyhnutná pre kritický stav budov
galérie.
Prioritou rekonštrukcie je dosiahnuť
európsky štandard na vystavovanie
umeleckých diel, ktorý by zodpovedal
svetovému trendu. V galérii by sa mali
zabezpečiť nové expozície, moderné
podmienky na vystavovanie a usklad-
ňovanie umeleckých diel, stabilná
vlhkosť a teplota. Budova SNG je totiž
po vyše dvadsiatich rokoch používania
technicky nevyhovujúca. 
V roku 2001 galéria pre havarijný stav
zatvorila premostenie, ktoré tvorilo
významnú časť jej výstavných priesto-
rov. Odborná aj laická verejnosť po
jeho zatvorení dlho diskutovala o tom,
či ho zachovať, alebo zbúrať. Celkovú
rekonštrukciu SNG začali plánovať v
roku 2001, za čias ministra Milana
Kňažka a v roku 2002 ju schválila
vláda. Za 430 miliónov korún sa mala
uskutočniť v rokoch 2003-2009. 
Rekonštrukcia SNG sa pôvodne mala
začať vlani, neskôr sa termín posunul
na marec tohto roka. Realizácia stavby
sa pôvodne plánovala na štyri etapy -
rekonštrukciu a obnovu premostenia,
rekonštrukciu a prestavbu Vodných
kasární, výstavbu nového objektu
depozitára a rekonštrukciu administra-
tívnej budovy, prestavbu a nadstavbu
knižnice, prestavbu priestoru dnešného
amfiteátra. Spomínané etapy boli aj v
návrhu projektu Rekonštrukcie, mo-
dernizácie a dostavby areálu SNG v
Bratislave, ktorý vláda schválila v
marci 2007. 
V júli 2007 sekcia ekonomiky MK SR
rozhodla, že rekonštrukciu budú tvoriť
dve stavby, 1. stavba - I. a II. etapa:
Premostenie, Vodné Kasárne a 2. stav-
ba - III. a IV. etapa: Depozitár, Admini-
stratívna budova. SNG požiadalo MK
SR o prípravu tendrovej dokumentácie
na 1. stavbu, ktorú ateliér Architekti
B.K.P.Š odovzdal do stanoveného ter-
mínu, do konca septembra 2007. 
Podľa SNG však v decembri 2007 sek-
cia ekonomiky MK SR rozhodla o spo-
jení oboch stavieb do jednej. Preto
museli dopracovať tendrovú dokumen-
táciu aj na 2. stavbu, aby sa rekonštruk-
cia a prestavba SNG uskutočnili ako
jedna stavba prostredníctvom jedného
verejného obstarávania. (mm, sita)

KARLOVA VES
Karloveské hody sa tento rok začína-
jú 26. septembra stavaním hodového
stromu a viazaním hodového strapca
na námestí svätého Františka v Kar-
lovej Vsi. Tradičný hodový sprievod
sa začne na námestí svätého Františ-
ka asi o 17.00 h.
V kultúrnom programe zahrá mnoho
hudobných skupín, medzi nimi aj Buka-
sový masív. Tanečnú náladu pozdvihne
folklórna skupina Dolina, pesničky
zaspievajú sólisti Senioranky.
V sobotu predpoludním sa bude športo-
vať na ihriskách nielen v Karlovej Vsi,
ale aj na Dlhých dieloch. Deti a tí menej
zdatní a deti sa budú môcť vláčikom
zadarmo previesť z Dlhých dielov cez
Karlovu Ves až do Líščieho údolia, kde

sa odohrá podstatná časť programu
hodov. V Parku SNP bude pre najmen-
ších vystúpenie bábkové divadlo Ladi-
slava Stražana. Bábkoherci si pripravili
hru pod názvom Aladinova zázračná
lampa. Na svoje si prídu aj priaznivci
cyklistiky, pretože uvidia vystúpenie
biketrialistov. Popoludnie spestria sku-
piny Country Cloggers, Ypsilon Band a
Atak. Formácia Kochanski sa predstaví
so spevákom Ottom (účastníkom zná-
mej súťaže Elán je Elán). Nebudú chý-
bať ani temperamentné latinskoameric-
ké tance. 
Vyvrcholením sobotňajšieho programu
bude vystúpenie víťaza súťaže druhej
Superstar - Petra Cmoríka. V Karlove-
skom centre kultúry sa večer o 20.00  h
začne  tradičná hodová veselica so

živou hudbou. Predstavia sa Three
dance a pripravený bude aj tanečný pro-
gram Karloveského tanečného centra.
Na hodovej zábave sa návštevníci nie-
len dobre zabavia, ale aj najedia - pri-
pravená bude večera, občerstvením i
kvalitné víno a ďalšie dobroty.
V nedeľu pokračujú hody slávnostnou
omšou v Kostole sv. Michala a program
bude ďalej pokračovať v Líščom údolí.
Pre deti to bude divadelné predstavenie,
detská tombola, pre starších skupiny
Kartágo, Kmeťo band i Zuzana Smata-
nová. Chýbať nebude starostovská
tombola. Počas celých hodov bude v
Líščom údolí množstvo ďalších atrakcií
- hodový hod mobilom, holandské
kolotoče, maľovanie na tvár, stánky s
občerstvením a pod. (brn, rob)

Na hodoch v Karlovke aj hod mobilom

ZÍSKAJTE VARIOHYPOTÉKU JEDNODUCHŠIE, RÝCHLEJŠIE
A S GARANTOVANÝMI ZĽAVAMI PRE KAŽDÉHO!
ZÍSKAJTE VARIOHYPOTÉKU JEDNODUC

Ý

NOVÉ OSOBNÉ ÚČTY

ZADARMO
NA 6 MESIACOV

INZ BYVANIE 2 150x270 BN.indd 1 8/18/08 3:56:41 PM

Profesionálna starostlivosť 
o Vaše izbové/interiérové rastliny 

a okrasné záhradky 
(aj krátkodobo, v čase Vašej neprítomnosti)

Študentka Záhradníckej fakulty v Lednici
Kontakt: 0903 932 036
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RUŽINOV
NA GAGARINOVEJ ULICI policaj-
ti pohotovostnej motorizovanej jednot-
ky zadržali celoštátne hľadaného Luká-
ša Roháčka, ktorý je obvinený z vraždy
62-ročného strážnika. Polícia vyhlásila
po 25-ročnom Nitranovi celoštátne
pátranie a žiadala prostredníctvom
médií verejnosť o pomoc pri pátraní.
Na základe telefonátu na linku 158 ope-
račný dôstojník vyslal do bratislavské-
ho Ružinova policajné hliadky, ktoré ho
zadržali pred obchodným domom na
Gagarinovej ulici. Strážnika našli bez
známok života 5.apríla 2008 okolo
ôsmej hodiny ráno v areáli stavieb ro-
dinných domov v Dunajskej Lužnej,
kde vykonával strážnu službu. 
V RUŽINOVE dostal neznámy
páchateľ chuť na predajňu potravín.
Cez vypáčené okno sa vlámal do kan-
celárskych priestorov, odkiaľ z trezoru
odcudzil finančnú hotovosť a gastro-
lístky v celkovej hodnote asi 70-tisíc
Sk. Poverený príslušník PZ začal vo
veci trestné stíhanie pre prečin krádeže
vlámaním.

PETRŽALKA
NA PARKOVISKU pri nákupnom
centre našli policajti počas kontroly
osobného vozidla pyrotechniku,
injekčné striekačky s neznámou lát-
kou, vysielačky a inú rôznu techniku.
Policajti z diaľky sledovali vozidlo,
všimli si zvýšený pohyb osôb, ktoré
prišli na krátko k auta a potom rýchlo
odišli. Aj preto, že v tejto lokalite
dochádza k predaju omamných látok a
k rôznej trestnej činnosti, rozhodli sa
podozrivé vozidlo i osobu v ňom
skontrolovať. V batožinovom priesto-
re boli napríklad delobuchy, dymovni-
ce a náboje. Policajti našli aj inzulíno-
vú injekčnú striekačku s obsahom
neznámej hnedej tekutiny, tri injekčné
striekačky s obsahom neznámej bielej
látky a sklenenú ampulku s obsahom
neznámej bielej látky. Pre ďalšie skú-
manie bolo zaistené vozidlo aj zbraň.
Tú mal 30-ročný vodič, ktorý policaj-
tom predložil preukaz príslušníka
Mestskej polície Bratislava, v legálnej
držbe. Policajti muža predviedli na
policajné oddelenie a prípad prevzal
vyšetrovateľ.

NOVÉ MESTO
NA VAJNORSKEJ ULICI zistili
policajti počas kontroly dvojice mužov,
že jeden z nich má so sebou zaujímavé
veci. Našli uňho šesť papierových skla-
dačiek s obsahom neznámeho hnedého
prášku, čo bolo príčinou, že 33-ročný
Bratislavčan skončil na policajnom
oddelení. Skladačky policajti zaistili.
Ak bol v skladačkách heroín, za pre-
chovávanie omamných látok pre vlast-
nú potrebu mu hrozí trest odňatia slo-
body až tri roky. (mm)

V Barcelone

posledný raz

spolu s Čechmi
Bojkot na ústupe, komercializácia,
nástup profesionálov, prítomnosť
nových štátnych zoskúpení, priateľ-
ská atmosféra. Katalánec Sama-
ranch ako predseda MOV mohol
byť s priebehom hier XXV. olympiá-
dy 1992 v Barcelone spokojný. 
Posledný raz spoločne vystupovali
českí a slovenskí olympionici, vybojo-
vali 4 zlaté, 2 strieborné a 1 bronzovú
medailu, žiaľ, bez slovenskej medailo-
vej účasti. Znamenalo to slušné 15.
miesto v hodnotení krajín a 21. miesto
v bodovom vyjadrení. 
Z rekordných 71 olympionikov zo Slo-
venska bolo 21 bratislavských. V Bar-
celone získali tri bodované pozície,
najcennejšie bolo 4. miesto rýchlost-
ných kanoistov na 1000 m. 
Posádka Róbert Erban, Jozef Turzo,
Juraj Kadnár - všetci z bratislavskej
ŠKP, doplnení Attilom Szaboóm z
Dukly Trenčín, sa prakticky počas celej
finálovej jazdy „naťahovali“ o 3.-4.
miesto s Austráliou. Cieľová fotografia
však bola nekompromisná a potvrdila
štvrté miesto. Róbert Erban to skúšal aj
v ďalších dvoch disciplínach, v K1 na
1000 m i v K2 na 500 m spoločne s
Jurajom Kadnárom vypadol z ďalších
bojov v semifinále.
Na vodnej hladine zabodovala aj rode-
ná Bratislavčanka Ľubica Kurhajcová-
Novotníková, ktorá doveslovala v
párovej štvorke na 6. mieste. O jeden
olympijský bod sa zaslúžila Bratislav-
čanka Eva Berková, v čase OH hráčka
Racing Club Paríž, 9. miesto obsadili
hádzanári s Ľubošom Hudákom a
Ľubomírom Švajlenom, hráčmi ŠKP.
Zle dopadli vodní pólisti, všetko pre-
hralio a skončili poslední - na 12. mies-
te. V olympijskom bazéne si zahrali
Eduard Balúch, Vidor Borsig, Pavol
Dindžík, Peter Horňák a Július Iždin-
ský zo Slávie UK. 
Ani ďalší reprezentanti Bratislavy
nedosiahli lichotivé výsledky. Plavec
Marcel Blažo zo Slávie UK bol vyra-
dený v rozplavbách, gymnasti z rovna-
kého klubu Martin Modlitba a Arnold
Bugár sa umiestnili až ku koncu štarto-
vej listiny, tenisti Slovana Radomíra
Zrubáková a Marián Vajda vypadli už
v 1. kole, rýchlo skončili stolní tenisti
Jaroslava Mihočková a Tomáš Jančí.
Jeden bratislavský rodák však medailu
získal - Boris Boor, ako člen striebor-
ného jazdeckého družstva Rakúska v
skokoch. Igor Machajdík

(Pokračovanie nabudúce)

Alchymista Liszthy nežil na Laurinskej
Historický meštiansky dom na Lau-
rinskej ulici číslo 11 priťahuje
pozornosť okoloidúcich iba ak svo-
jou bezvýraznou, nešikovne moder-
nizovanou fasádou. Budovu v prie-
čelí postavili medzi rokmi 1830 a
1840. Pravdepodobne ju projektoval
a staval tunajší staviteľ Ignaz Feigler
starší. 
Pôvodná fasáda domu sa zachovala až
do prestavby a nadstavby domu v tri-
dsiatych rokoch 20. storočia. Nie je
známa žiadna detailná fotografia
pôvodného stavu fasády. Len na
pohľadnici z obdobia okolo roku 1900
vidno v šikmom zábere aj originálnu
fasádu domu. Z fotografie je jasné, že
prízemie budovy bolo zdôraznené
vodorovnými bosovanými pásmi, v
omietke napodobneným murivom z
kamenných kvádrov. 
Nad prízemím prebiehala pomerne
silne vyčnievajúca rímsa. Dom mal,
ako dnes, na priečelí sedem otvorov na
každom podlaží. V strede prízemia
bola brána do dvora a dvere do
obchodných priestorov. Vo výške prvé-
ho poschodia boli nad troma prostred-
nými oknami na rizalite (vyčnievajúca
stredná časť priečelia) nízke trojuholní-
kové štíty, nad dvojicami okien po stra-
nách rizalitu boli len rovné nadokenné
rímsy. 
Okná druhého poschodia mali jedno-
duché omietkové orámovanie, nad
nimi prebiehala široká podstrešná
rímsa. Možné je, že ju podopierali úzke
lizény (v omietke naznačené stĺpy) so
štukovými hlavicami. 
Priečelie domu bolo po sto rokoch

trvania zničené, ale bližšiu predstavu o
ňom naznačujú priečelia iných dvoch
meštianskych domov od toho istého
staviteľa. Jedným bol veľmi podobný
dom U modrej gule na mieste terajšej
novostavby Slovenskej sporiteľne na
Suchom mýte, druhý bol vlastný Feig-
lerov dom naľavo od Župného domu,
tam, kde je dnes vjazd do suterénnych
garáží ministerstva spravodlivosti na
Župnom námestí. Oba zbúrali v 70.
rokoch 20. storočia.
Na Laurinskej ulici sa na rozdiel od
spomenutých Feiglerom postavených
objektov zachoval dom, ale bez pôvod-
nej, ním navrhnutej fasády. O jeho
autorstve svedčí okrem detailov inte-
riérov aj pomerne dobre zachované
schodište a pavlače v nádvorí. Pri stav-
be priečelnej budovy v prvej polovici
19. storočia sa zachovali bočné krídla
staršej stavby z 18. storočia, ktoré
lemujú nádvorie. Krídlo naproti bráne
prestavali, na staršie suterény a príze-
mie s priestormi na garážovanie povo-
zov postavili obytné podlažia s pavla-
čami, prístupné schodiskom v pravom
kúte nádvoria.
Keď v 30. rokoch 20. storočia upravo-
vali dom pre potreby poisťovne, nad-
stavali ďalšie obytné podlažie (s troj-
dielnymi modernými oknami). Fasádu
zmodernizovali, lepšie povedané nemi-
losrdne zničili. Bezvýraznosť fasády sa
snažia dnešní majitelia prevádzok v
dome vylepšiť nevkusnými tabuľami
okolo nejestvujúceho portálu. 

Nedávno otvorili v pravej časti príze-
mia, v priestoroch kde dlhé roky národ-
ný podnik Supraphon predával grama-
fónové platne, novú kaviareň s hrdým
názvom Alchymista. 
Objavil sa tam aj kruhový medailón s
„portrétom“ akéhosi alchymistu. Všet-
ko by bolo bývalo v poriadku, keby sa
pod reliéfom neobjavila tabuľka s
nepravdivým textom. Nijaký skutočný
alchymista by sa nikdy nebol snažil
vyrobiť zlato zo železného prachu.
Dom, v ktorom (možno) nejaký alchy-
mista na začiatku 17. storočia čosi
vyrábal, nebol na mieste domu Lau-
rinská 11, ale na mieste domu na Uršu-
línskej 11. Tamojší majiteľ bol v prvej
tretine 17.storočia aj v obchodnom
vzťahu s Liszthyovcami v Kittsee. 
To všetko by sa autor zavádzajúceho
textu na zmienenej tabuľke (ako aj sku-
točnú históriu domu, v ktorej sa kavia-
reň nachádza) dočítal v obsiahlej a
mimoriadne kvalitne spracovanej
publikácii Frederika Federmayera Ro-
dy starého Prešporka, ktorá vyšla v
Bratislave v roku 2003. Treba čítať na
stranách 220 až 224, pričom dom s
dnešnou adresou Laurinská 11 je v his-
torickom súpise z roku 1624 označený
číslom 162. Štefan z rodiny Liszthyov-
cov (na tabuľke Štefan de Liszty) sa v
histórii toho domu nevyskytuje. 
Informácie na fasádach domov o ich
histórii by mali byť pravdivé. Nemajú
klamať a už vôbec nie podávať informá-
cie, týkajúce sa iných objektov. Ani ak
ide o známu slovenskú vlastnosť pýšiť
sa cudzím perím. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus



TENIS
Federer, Nadal, Djokovič je trojica,
ktorá v súčasností vládne svetovému
mužskému tenisu. Práve posledný,
Novak Djokovič, súčasná svetová
trojka, bude najväčšou hviezdou
hosťujúcehoo tímu počas stretnutia
Davisovho pohára Slovensko -
Srbsko (19.-21. septembra 2008) v
Národnom tenisovom centre.
Na nedávnom US Open sa Djokovič
dostal do semifinále, kde ho vyradil
neskorší víťaz Federer. Tento rok však
už vyhral Australian Open a v rebríčku
naháňa vedúcu dvojicu. V Bratislave sa
pokúsi pomôcť hosťom zvíťaziť v
baráži o účasť vo Svetovej skupine.
Slovenský tenis o podobnej hviezde
len sníva, aj preto sú hostia pred due-
lom vysokými favoritmi. Domácu
reprezentáciu vytvorí kvarteto Lacko,
Hrbatý, Polášek a Mertiňák, pričom v
príprave budú ešte Červenák s Čaplo-
vičom. Šestica sa na zápas bude pripra-
vovať už pod vedením nového trénera,
ktorým sa stal Karol Kučera. 
„Keď som sa rozhodoval o svojom
novom poste, nebolo to o plusoch a
mínusoch. Našiel som len samé plusy,“
povedal o návrate do tímu Kučera a
pokračoval: „Tri roky som nebol aktív-
ne zapojený, teraz som sa vrátil. Ponu-
ku si vážim a som rád, že som späť“.
Okrem poltucta hráčov, ktorí sa budú
pripravovať, má slovenský tenis ešte
jedného, dokonca slovenskú jednotku -
Karola Becka. Ten však už tradične
účasť odmietol. Generálny sekretár
STZ Igor Moška: „Považovali sme si
za povinnosť porozprávať sa s ním,
hrať však nechce.“
V prospech Srbov hovorí nielen rebríč-
kové postavenie - najlepší Slováci sú
Lacko (na 236. mieste) a Hrbatý (396.),
zatiaľ čo Srbi majú okrem Djokoviča

Troickeho (66.) - ale aj výsledky na
posledných turnajoch. „Je to pravda,
výsledky našich nie sú žiadna sláva,“
priznáva nehrajúci kapitán Miloš
Mečíř, no napriek tomu si myslí, že
„dopredu nie je nič jasné“. Igor Moška
dopĺňa: „Verím, že sa cez štvorhru a
ich dvojku dočkáme prekvapenia.“
Slovákom trošku nahralo zranenie
dvojky Tipsareviča, ktorého by mal
nahradiť mladý Troickij.
Vzhľadom na fakt, že Djokoviča trénu-
je Bratislavčan Marián Vajda, o sveto-
vej trojke máme dostatok informácií.
„Informácie sú dobrá vec, ale na kur-
toch je to niečo iné. Srbi sú v súčasnos-
tí niekde inde ako my, no Davisov
pohár je súťaž, kde sa môže stať všet-

ko. Verím, že to bude pekný zápas,“
tvrdí Miloš Mečíř.
Slovenskí hráči sa dávali dohromady
už od piatku, hneď ako skončili na jed-
notlivých turnajoch. Hrá sa na povrchu
Premier, ktorý si pochvaľuje najmä
Dominik Hrbatý: „Sedí mi, som spo-
kojný.“
Piatkový program sa začína o 16.00 h,
sobotňajšia štvorhra a nedeľňajšie
dvojhry o 14.00 h. Napriek očakáva-
niam sa priaznivci hostí do Bratislavy
nehrnú. „Vyzerá to, že ich príde sto až
dvesto,“ informoval Igor Moška. Pia-
tok je už vypredaný, lístky na štvorhru
stoja 490 Sk, na nedeľňajšie dvojhry
590 Sk. (db)

FOTO - TASR
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HOKEJ
Z troch štvrtín zaplnený Štadión
Ondreja Nepelu sledoval po dvoch
zápasoch vonku premiérový duel
Slovana na domácom ľade. Fanúši-
kov nakoniec najviac potešila dráma
na ľade, po ktorej majster zvíťazil
nad Trenčínom 2:1 po predĺžení.
Celkove sa však nehral v Bratislave
žiadny špičkový hokej, chýbala mu
správna kvalita a nasadenie počas celé-
ho priebehu. Domáci začali dobre, mali
niekoľko šancí, ale v polovici zápasu
pustili hostí do zápasu a v závere mali
čo robiť, aby získali dva body. 
Tréner Zdeno Cíger však vyzdvihoval
klady nad zápormi: „V prvej časti hry

sa nám nedarilo v koncovke, ale celko-
ve sme hrali dobre. Škoda, že chcel roz-
hodnúť každý hráč. Trenčínu navyše
výborne zachytal brankár, keby sme
dali góly skôr, určite by sme hrali uvoľ-
nenejšie. V druhej tretine sme prestali
korčuľovať, horšie sme sa pohybovali a
hostia ožili. V poslednej tretine to bol
už len boj, som rád, že sme sa nakoniec
v predĺžení presadili.“
V nedeľňajšom programe hokejovej
Extraligy cestovali slovanisti na neprí-
jemný duel do Kežmarku, pričom si
dobre pamätali, že niektoré minulose-
zónne stretnutia tam boli viac ako
ťažké. Našťastie, scenár prvého zápasu
nového ročníka bol viac ako pohodový.

Slovanisti rýchlo získali dvojgólové
vedenie a hoci východniari znížili,
zostávajúce góly už strieľali iba hostia.
Majster napokon zvíťazil 7:1 a potešil
nielen výsledkom, ale aj hrou.
Zápas zhodnotil asistent trénera Róbert
Pukalovič: „Prvá tretina bola opatrná,
ale nám sa v nej podarilo streliť dva
góly. V druhej sme začali profesorsky,
čo sa však nemuselo vyplatiť, pretože
domáci znížili a celkove mali viac
šancí. V poslednej časti sme však už
hrali hokej, na aký máme, pridali sme
ešte štyri góly a zaslúžene sme vyhrali.“
Majstrovský HC Slovan sa doma pred-
staví opäť v piatok 19. septembra 2008
o 18.00 h, keď privíta Nitru. (db)

Slov-matic

splnil úlohu,

postúpil
FUTSAL
Jeden z prvých vrcholov futsalistov
Slov-maticu Bratislava je zdolaný.
Slovenský majster postúpil zo základ-
nej skupiny UEFA Futsal Cup-u v
azerbajdžanskom Baku a zopakoval
tak triumf z minulej sezóny.
Postupový scenár sa začal napĺňať od
prvého zápasu. Bratislavčania hneď na
úvod zdolali FC Nadin Sofia 7:1 a
zapísali si rekordné víťazstvo v prestíž-
nej súťaži. 
Slov-matic mal skvelý vstup, prvý gól
vsietil už v 27. sekunde a po prvom
polčase vyhrával 3:0. Prezident Slov-
maticu Martin Grendár neskrýval spo-
kojnosť: „Pomohol nám najmä prvý
gól v úvode zápasu. Súper mal niekoľ-
ko šancí, v nich nám však pomohol
brankár Gašparovič, a po prestávke
sme už jednoznačne dominovali.“
V druhom stretnutí čakal slovenského
majstra švédsky tím AIK Skövde a aj v
ňom sa zrodil rovnaký výsledok ako v
prvom zápase. Bratislavčania vyhrali
znovu 7:1 a pred celkove tretím due-
lom bolo jasné, že z Baku postúpia
spolu s azerbajdžanským šampiónom
Araz Naxcivan.
Práve ich vzájomný duel rozhodol aj o
celkovom víťazovi skupiny, ktorým sa
po výhre 4:2 stali Azerbajdžanci. (mm)

Vodný areál

v Čunove privíta

akademické MS
VODNÝ SLALOM
Dva týždne po Slovak Open, prete-
koch Svetovej série vodných slalo-
márov, sa čunovský vodný areál
dočká ďalšej exkluzívnej súťaže - 6.
akademických majstrovstiev sveta.
Šampionát sa uskutoční 19.-21. sep-
tembra 2008 a organizátori čakajú pri-
bližne 150 účastníkov zo sedemnástich
krajín. Slovensko usporiadalo maj-
strovstvá sveta už pred ôsmimi rokmi,
zlaté medaily vtedy získali Kaliská,
bratia Hochschornerovci a Minčík.
Celkove štvrtý najcennejší kov vybojo-
vala pre Slovensko pred dvoma rokmi
Dukátová.
Práve Bratislavčanka Dukátová, ktorú
o účasť na olympiáde v Pekingu obrala
len domáca kvalifikácia s Kaliskou,
bude najväčšou hviezdou slovenskej
výpravy. Pre Dukátovú tak bude šam-
pionát jednou z možností napraviť si
chuť za neúčasť na OH, kde by v prípa-
de štartu bola jednou z favoritiek na
zlato! (mm)

Cez víkend sa v Bratislave predstaví

tretí najlepší tenista sveta Srb Djokovič

Majster začal doma vydretým víťazstvom

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Halenár

s Obžerom sú

už v Slovane
FUTBAL
Prestupy Halenára s Obžerom z
Petržalky do Slovana boli pre Brati-
slavčanov určite zaujímavejšie ako
samotné víkendové zápasy Corgoň
ligy. Odchody týchto hráčov tak len
potvrdili presuny medzi klubmi, čo
síce tušili skoro všetci fanúšikovia,
ale čo si nechcela priznať väčšina
funkcionárov. 
Okrem Halenára s Obžerom posilnil
Tehelné pole aj Mamadou Bagayoko z
Pobrežia Slonoviny. Na internetovej
stránke Slovana vysvetlil dôvody,
prečo sa belasí rozhodli angažovať
týchto hráčov, generálny riaditeľ
Dušan Tittel: „Využili sme prestupový
termín a na posty, ktoré sme potrebova-
li riešiť, sme našli vhodných hráčov.
Pre pravú stranu zadných radov to
bude Mamadou, pravú zálohu obhos-
podári Braňo Obžera a našli sme aj
strelca - Juraja Halenára.“
Dušan Tittel sa vyjadril aj k fanúšikom
belasých, ktorí sa najmä k Halenárov-
mu príchodu stavali a stavajú odmieta-
vo: „Každý tím má hráčov, ktorí strie-
ľajú góly, alebo sú inak výnimoční vo
svojich kluboch. Je logické, že fanúši-
kovia tých ostatných mužstiev majú
práve ich takpovediac v „zornom
uhle“. To je aj prípad Juraja. Som však
presvedčený, že hneď, ako začne strie-
ľať góly v našom drese, tak postupne
presvedčí fanúšikov o svojich kvali-
tách. Bude to môcť ukázať už v naj-
bližšom zápase. Je iba na ňom, rovna-
ko aj na zvyšných dvoch nových posi-
lách, v akom svetle sa predstavia.
Držím im palce, aby pre Slovan, a teda
pre nás všetkých, odvádzali dobrú
prácu.“
Odchody Halenára s Obžerom nemu-
sia znamenať koniec petržalského
výpredaja. Podľa našich informácií sa
čaká na úvodný zápas v Brage a ak by
v ňom Artmedia stratila šancu na
postup do základnej skupiny Pohára
UEFA, určite budú nasledovať ďalšie
odchody.
Petržalčania v poslednom ligovom
kole stratili dva body „doma“ v Senci
s Duklou Banská Bystrica, no to už
nie je vlastne žiadne prekvapenie. Tré-
ner Michal Hipp sa posťažoval: „S
takým prístupom, akí predviedli niek-
torí hráči, budeme len ťažko vyhrá-
vať!“ (db)
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V Pálffyho

paláci vystavuje

E. Lehotská
VÝSTAVA
Po prvotinách vystavených v Pálffy-
ho paláci na Zámockej ulici pred
troma rokmi pristupuje maliarka
Eugénia Lehotská k bilancii tvorby
zrelého obdobia. V tej istej výstavnej
sieni otvorili v týchto dňoch jubilej-
nú výstavu maliarky s názvom Jar,
leto, jeseň...
Eugénia Lehotská, autorka rozsiahleho
maliarskeho, textilného a ilustrátorské-
ho diela, ale aj profesorka na Vysokej
škole výtvarných umení v Bratislave a
na Akadémii umení v Banskej Bystrici,
rekapituluje roky svojho najväčšieho
umeleckého rozletu. 
Nielen výstava prvotín, aj rané práce
ukryté v jej ateliéri preukazujú mimo-
riadne kresliarske schopnosti, zmysel
pre pevný tvar a kompozíciu, neomyl-
ný cit pre farbu. V umeleckom prejave
Eugénie Lehotskej sa prejavuje opti-
mizmus, láska k životu a jeho krásam,
k ľuďom, očarenie kvetenou. Konflik-
ty a tragédie tu nemajú miesta. Výstava
dokazuje, že maliarsky prejav nemusí
byť bitevným poľom vo svete plnom
hrôz a násilností. 
Diela Eugénie Lehotskej v Pálffyho
paláci na Zámockej ulici môžete obdi-
vovať do 19. októbra 2008. (dš)

K. Tekeľová

vystavuje

na Námestí SNP
VÝSTAVA
V Národnom osvetovom centre na
Námestí SNP 12 otvorili výstavu
košickej maliarky, rodáčky z Prešo-
va, Kataríny Tekeľovej-Blažovej s
názvom Obrazy & Tapisérie.
Katarína Tekeľová-Blažová (1945) je
absolventkou oddelenia voľnej maľby
a gobelínu na bratislavskej VŠVU.
Výstava je rozsiahlou prezentáciou
cyklu veľkorozmerných tapisérií a
gobelínov Moira, ako aj malieb od 70.
rokov, s dôrazom na obdobie posled-
ných šestnástich rokov. 
Významná východoslovenská maliar-
ka rozvíja svoj vyhranený program
viac ako tri desaťročia a ponúka otvo-
renú rodovú tvorivú výpoveď. Výstava
v Národnom osvetovom centre potrvá
do 30. septembra. (dš) 

„Hustý“ žúr

v Klube

Za zrkadlom
HUDBA
Art of Vinyl je nový projekt na bra-
tislavskej klubovej scéne. Už z názvu
možno vyčítať, že jeho pódiá budú
patriť rôznym žánrom elektronickej
hudby. 
Ak máte sklony venovať sa práve
tomuto druhu umenia, nedajte si ujsť
príležitosť zúčastniť sa na klubovej
akcii Art of Vinyl 20. septembra o
21.00 h v Klube Za zrkadlom na Rov-
niankovej 3.
Premiérové podujatie prichádza pod
názvom In Jungle We Trust a prináša to
najlepšie z rakúskeho a zo slovenského
jungle a drum'n'bass. Vystúpia interpre-
ti z viedenského Wickedsquad a po
dlhšom čase si návštevníci budú môcť
vychutnať domáci TZX CREW v
podaní Mkz a Maraki-ho. 
Keďže vinyl nie je len o elektronike, na
svoje si prídu aj milovníci hip-hopu a
freestylu. Na každom podujatí divákov
okrem kvalitných hudobných zážitkov
čakajú vizualizácie na dvoch plátnach
z dielne Euforion Visual Crew. (dš)

Dortmundský

balet a európski

tanečníci v SND
BALET
Prvý jesenný mesiac patrí v Sloven-
skom národnom divadle baletným
predstaveniam. Okrem premiéry ta-
nečnej drámy Ivan Hrozný, privíta
Balet SND nemecký súbor Ballet
Dortmund a uvedie benefičné pred-
stavenie hviezd Balet Gala 2008.
Nemecký baletný súbor Ballet
Dortmund zavíta do Bratislavy 21. sep-
tembra. Choreograf Xin Peng Wang v
Prokofievovom balete Rómeo a Júlia
rozoberá predpoklady a podmienky
lásky v neľahkých životných situá-
ciách. Sny a vízie stavia ako symbol
nádeje proti skostnatenému systému a
podivným tradíciám.
Benefičné predstavenie svetových
baletných hviezd sa uskutoční 26. sep-
tembra o 19.00 h v Sále opery a baletu
v novej budove SND. Umelci vystúpe-
ním podporia činnosť Národného
onkologického ústavu. 
Okrem domáceho hostiteľského balet-
ného súboru sa v Bratislave predstavia
poprední baletní umelci z English
National Ballet, z Wiener Staatsoper, z
Mariinského divadla v St. Petersburgu,
Het Nationale Ballet Amsterdam, z
Nederlands Dans Theater II, ako aj z
ďalších európskych súborov. (dš)

Minútový film Bratyslawa Boys dosiahol

medzinárodný úspech na internete
FILM
Film mladého slovenského filmára
Michala Vasilka Keleho vybrala
odborná porota na prestížnom
internetovom festivale minútových
filmov FILMINUTE 2008 medzi 25
najlepších.
Porota mala na výber 1500 filmov zo
šestnástich krajín sveta. Film Bratysla-
wa Boys počas jednej minúty zachytá-
va správanie dvoch sídliskových chlap-
cov, ktorí držia v ruke zbraň a túžia po
tom, aby sa ocitli na televíznej obra-
zovke. O filme sme sa pozhovárali s
Michalom Vasilkom Kele.
Kedy ste sa priblížili vo svojom živo-
te k filmu a čím vám učaroval?
- Moje prvé kroky viedli k fotografii.
Neskôr som inklinoval k herectvu, ale
uvedomoval som si, že najradšej by
som sa venoval réžii. Spojenie kamery
s režisérskymi schopnosťami dáva
možnosť vytvárať neobmedzené
audiovizuálne projekty.
Prečo ste si za tému svojho minúto-
vého filmu zvolili práve tému násilia
a túžby po sláve?
- Aj keď zbraň je jeho symbolom, vo
filme nejde o násilie. Skôr o pocit
slávy. Byť videný. 
Film ste pomenovali Bratyslawa
Boys, ako vnímate súčasnú brati-
slavskú mládež?
- Vnímam ju normálne. Prekáža mi
vyvíjajúci sa trend „amerikanizácie“.
Tradícia a národné cítenie sa dostávajú
do pozadia. A kto to môže zlomiť, ak
nie práve nová generácia?
Po dedovi - cestovateľovi a horolez-
covi Františkovi Kelem, máte nepo-
chybne aj silný vzťah k prírode.
Nakrúcate filmy aj s touto témou?

- Mám zopár pripravovaných projek-
tov. Pred týždňom som sa vrátil z
úspešnej expedície na Mont Blanc,
ktorú sa mi tiež podarilo filmovo
zachytiť. 
Ste jedným z kľúčových členov sku-
piny Golden Požoň Group, čo je jej
poslaním?
- Golden Požoň Group vznikla preto,
lebo sme sa rozhodli v umení myslieť
inak. Spájať vopred nespojiteľné.
Také sú napr. projekty fotoshootingov
ľudí s mentálnym postihnutím a super
športových áut. Motto GPG znie:
„všetko-všade-veľa-pokorne-skromne
a hneď."
Čo očakávate od medzinárodného
úspechu, ktorý s vaším minútovým
filmom zažívate? 
- Okrem internetu sa film bude vysielať
v Kanade a vo Francúzsku. Táto nomi-
nácia ma inšpiruje a posúva dopredu.
Do konca septembra môžu ľudia na
celom svete hlasovať za niektorý z 25

vybraných filmov na webstránke festi-
valu www.filminute.com.

Zhovárala sa Dáša Šebanová
FOTO - archív M.V.K.

V centre divadla môžete aj cvičiť
MIESTNA KULTÚRA
Do novej kultúrnej sezóny vstupuje
Miestne kultúrne centrum na Škol-
skej ulici už s novým názvom - Cen-
trum divadla, literatúry a vzdeláva-
nia. O obsahovej náplni tohto kultúr-
neho stánku nás informovala jeho
riaditeľka Beáta Tarjányiová. 
Presný názov zariadenia je Centrum
divadla, literatúry a vzdelávania Brati-
slava - Staré Mesto so sídlom na Škol-
skej 14. Pozostáva z Divadla F7, z kul-
túrneho zariadenia na Gaštanovej a na
Školskej. Verejnosti je centrum na
Školskej známe hlavne divadelnou čin-
nosťou (Divadlo a.ha a amatérske
Divadlo Ívery).
„Zariadenie má k dispozícii dve presve-
tlené baletné sály, vhodné najmä na cvi-
čenie na chrbticu, kalanetiky či jogy.

Centrum je aj stánkom Detského balet-
ného štúdia, dramatických a tanečných
súborov. V jazykovom vzdelávaní je v
tomto roku novinkou fínčina a egyptská
arabčina. Najpopulárnejšími sú kurzy
gréčtiny, španielčiny a taliančiny,“ pre-
zradila Beáta Tarjányiová.
Vo foyer centra sa pravidelne usporadú-
vajú aj výstavy bratislavských umelcov
a výtvarníkov. Vstupná hala tvorí pred-
sálie do divadelnej sály a dvoch balet-
ných sál a vystrieda sa v nej množstvo
návštevníkov. Či už sú to rodičia, ktorí
čakajú na svoje deti po ukončení taneč-
ných hodín, alebo návštevníci divadel-
ných predstavení, všetci vnímajú este-
tický zážitok z výstav zameraných na
maľbu, grafiku a fotografiu. 
„Raz do roka fotoklub B&W, ktorý pra-
cuje pri centre, inštaluje súbornú výsta-

vu svojich členov. Dôležitý priestor sa
poskytuje aj výtvarníkom zameraným
na maľbu na hodváb“, spresňuje Beáta
Tarjányiová. 
Vo svojich plánoch na budúcu sezónu sa
riaditeľka centra upriamuje na želanie,
aby personálne zmeny, ktoré prináša
nová sezóna, slúžili na prospech kultúr-
nych zariadení, ich rozvoj a na prosperi-
tu: „Prajem centru aktívnu podporu
mestskej časti Staré Mesto, odborné a
tvorivé nové vedenie, mnoho nových
divadelných projektov, zachovanie
vysokej odbornej lektorskej úrovne všet-
kých pohybových a jazykových aktivít,
zrealizovanie stavebných úprav, ale aj
podporu menšinových žánrov a mnoho
spokojných návštevníkov, amatérskych
a profesionálych umelcov,“ dodala
Beáta Tarjányiová. Dáša Šebanová 

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

www.kobercetrend.sk

bytové
PVC
šírka 2 a 4 m

159

259,-

5,277  /m²

Sk/m²

-38%

Ivánska cesta 10 (2000 m2), Tel.: 02/4821 4806; Fax: 02/4821 4809; Po-Pia: 9,00-19,00; So-Ne: 9,00-16,00
·evãenkova 23 (PetrÏalka), Tel.: 02/6381 3614; Po-Pia: 9,00-19,00; So: 9,00-13,00

Sch. Trnavského 1/F (SKLENÍK), Tel.: 02/6446 3408; Po-Pia: 9,00-19,00; So: 9,00-13,00

Konverzn˘ kurz: 1€ = 30,1260 Sk

BratislavaBratislava

Akcia trvá od 6. 9. do 30. 9. 2008 
alebo do vypredania zásob.
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SOBOTA 20. septembra
� Dúbravské hody 2008, DFS Klnka, DFS
Gerulata, TS Viery Sádovskej, Latiniko, skupi-
na Vrbovskí víťazi - priemyselný folklór, a veľa
súťaží, pred DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 20. 9. - 21. 9. - Medzinárodná výstava
mačiek, DK Ružinov, Ružinovská 28
�19. 9. - 21. 9. - Račianske vinobranie, Rača
� 14.00 - Slovensko - Srbsko, Davisov
pohár tenistov, štvorhra, NTC
�17.00 - Slovan - Prešov, futbalová Corgoň
liga, Tehelné pole
� 21.00 - Art of vinyl - In jungle we trust,
WickedSquad, Viedeň, Rakúsko, Klub Za
Zrkadlom, Rovniankova 3

NEDEĽA 21. septembra
� 10.30 - Snehulienka a štyria trpaslíci,
Nedeľné rozprávkové dopoludnie, Divadlo
Tina, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 10.30 - Nedeľné matiné, T. Nemec (kla-
vír) program: F. Chopin, P. I. Čajkovskij, F.
Schubert, F. Liszt, GMB, Mirbachov palác,
Františkánske námestie 11
�10.30 - Kovboj Kubo, Rozprávky v Gull-
fosse, divadlo Dunajka, reštaurácia Gullfoss,
Čulenova 5
� 10.30 - Sedmokráska, účinkuje Divadlo
Ludus, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 14.00 - Slovensko - Srbsko, Davisov
pohár, záverečné dvojhry, NTC
�14.00 - Oslavy 15. výročia vzniku ozbro-
jených síl SR, prezentácia ozbrojených síl
SR, Vajanského nábr., Rázusovo nábr., Nám.
Ľ. Štúra, 15.00 - kultúrny program, Hviezdo-
slavovo nám., 21.00 h - delostrelecké salvy a
ohňostroj, Hradný vrch
�15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca hrá
skupina Little band, DK Lúky, Vigľašská 1
� 16.00 - Tajné spoločenstvo, tvorivé diel-
ne k výstave Zo života škriatkov, pre deti od
4 rokov, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - Fragile, koncert, B. Kostka, S.
Norisová, J. Golisová, H. Krajčiová, S. Ry-
marenko, S. Košecký, V. Csontos, K. Mikul-
čík, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie

� 20.00 - Jam Session so skupinou The
Trio, Hlava XXII., Bazová 9
�20.00 - E. Rosíková: Laos - každý deň je
nedeľa, Cestovateľské lesné kino, Horáreň
Horský park, Lesná 1

PONDELOK 22. septembra
�10.00 - Trpaslík Aristid, súťažno-zábavný
program, Klub detí Slniečko, Furdekova 6/A
� 18.00 - Slávnostný koncert pri príleži-
tostí 100. výročia (1908) vyhlásenia nezá-
vislosti Bulharska, účinkuje: prof. S. Kami-
larov - husle, Zichyho palác, Ventúrska 9
�19.00 - Bruno WalterChamberOrchest-
ra, J. M. Händler, (SR/Lux.), dirigent, K. Da-
niš (SR), husle, V. Goldes (Izrael), klavír, pro-
gram: J. S. Bach, W. A. Mozart, P. I. Čajkov-
ský, Primaciálny palác, Primaciálne nám. 1
�19.00 - G. Cârbunariu: Stop the Tempo,
Malá scéna VŠMU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Samuel Beckett: Koniec hry,
Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - M. Gavran: Všetko o ženách,
Divadlo Apollo, Divadlo v podpalubí, Tyr-
šovo nábrežie
� 20.00 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9

UTOROK 23. septembra
� 10.00 - Stretnutie s bájkou, Opica a
zrkadlo a iné bájky, Klub detí Slniečko, Fur-
dekova 6/A
� 10.00 - Cvičme v rytme, cvičenie mami-
čiek s deťmi, Klub 22, Jiráskova 3
� 14.00 - Tajné spoločenstvo, tvorivé diel-
ne k výstave Zo života škriatkov, pre deti od
4 rokov, Bibiana, Panská 41
�19.00 - S. Štepka: Stvorenie sveta, Rado-
šinské naivné divadlo, Škultétyho 5
� 19.00 - Hudobné Dni Bruna Waltera,
piesňový večer, Hudobný salón, Zichyho
palác, Ventúrska 9
� 19.00 - P. Weiss: Priateľky, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Samuel Beckett: Koniec hry,
Divadlo a.ha, Školská 14
� 20.00 - Paranoja, Divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

STREDA 24. septembra
� 10.00 a 14.00 - Škaredé káčatko, Klub
detí Slniečko, Furdekova 6/A
�10.00 - Čarbaničky - spomienka na leto,
tvorivé dopoludnie pre mamičky s deťmi,
Klub 22, Jiráskova 3
� 10 00 - Tajné spoločenstvo, tvorivé diel-
ne k výstave Zo života škriatkov, pre deti od
4 rokov, Bibiana, Panská 41
�16.00 - Keď bohovia nemrú, prezentácia
románu Ilju Čičváka o zraniteľnosti ľudskej
duše a krutosti, ktorá sa môže opakovať, Se-
minárna sála UK, Klariská 5
�19.00 - S. Štepka: Stvorenie sveta, Rado-
šinské naivné divadlo, Škultétyho 5
�19.00 - W. Shakespeare: Rómeo a Júlia,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - High life, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto 1

� 19.00 - Piesne Gustava Mahlera a
Bruna Waltera, Zichyho palác, Ventúrska 9
� 20.00 - deja vu jazz, Hlava XXII., Bazová 9
� 20.00 - Mediální realita, r. V. Turner, ČR,
FAMU, A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
�20.00 - Iva Procházková: Soví zpěv, Listo-
vání. Cz, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12

ŠTVRTOK 25. septembra
�10.00 - Trpaslík Aristid rozpráva: Stro-
my a ich plody, súťažno-zábavný program,
Klub detí Slniečko, Furdekova 6/A
� 10 00 - Tajné spoločenstvo, tvorivé diel-
ne k výstave Zo života škriatkov, pre deti od
4 rokov, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - J. Suchý: Elektrická bomba,
Divadlo Ívery, CDLaV, Školská 14
� 19.00 - José Mendes: Moja žena, scénic-
ké čítanie s hercami D. Abrahámovou a V.
Zboroňom, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.00 - I. S. Turgenev: Mesiac na dedi-
ne, Divadlo Astorka, Námestie SNP 33

�19.00 - Na dachu ja, premiérový program
folklórneho súboru Šarišan z Prešova, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 20.00 - Jan Jankeje (Jazz-De) legenda
svetovej jazzovej scény slovenského pôvodu.
Jan je bývalý spoluhráč Djanga Reinharda a
Jaca Pastoria, Hlava XXII., Bazová 9
� 20.00 - Nemusím veľa, stačí dobre,
Divadlo SkRAT, A4 Nultý priestor, Námes-
tie SNP 12

PIATOK 26. septembra
�10.00 - Na kolesách proti rakovine, sym-
bolická jazda na nemotorových koliesko-
vých prostriedkoch v uliciach Starého Mesta
� 17.00 - Veľký benefičný koncert, Hlav-
né námestie
� 10.00 - 14.00 - Európsky deň jazykov,
program na javisku v altánku, krátke filmy v
kine Mladosť, aktivity pre žiakov vo viace-
rých jazykoch, Hviezdoslavovo námestie
� 10.00 a 12.00 - J. Benčík a kol.: Cirkus
insect, verejná generálka a predpremiéra,
Chrobáčiková pantomíma pre deti od 4
rokov, Divadlo a.ha, Školská 14
� 17.00 - Ružinovská tančiareň, zábavné
tanečné stretnutie staršej a strednej generá-
cie, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 18.00 - HC Slovan Bratislava - SR 20,
hokejová Extraliga, Štadión Ondreja Nepelu,
Ulica Odbojárov 9

�19.00 -T. Bernhard: Pred odchodom na
odpočinok, Divadlo Astorka, Námestie
SNP 33
�19.00 - Večerautentického folklóru, pred-
stavujeme obec Vlachovo, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
�19.00 - Music club, Inductive Step & hard
rock guest, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Angelina odovzdáva dušu naj-
vyššiemu, Divadlo jedného herca. Milka
Zimková v monodráme Ludwiga Bauera,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
�19.00 - Salón u Liszta, Love Story Batho-
ry, Lisztova záhrada, v prípade nepriaznivé-
ho počasia Prednášková sála, Ventúrska 11
� 19.00 - S. Štepka: Desatoro, Radošinské
naivné divadlo, Škultétyho 5
� 19.00 - Nazareth, vystúpenie škótskej
rockovej legendy, Športová hala Pasienky
� 20.00 - Porque Tango, tangový večer v
spoločnosti akustickej tango kapely a taneč-
níkov, Hlava XXII., Bazová 9

VÝSTAVY
�AlexanderEckerdt (1932 - 1992), GMB,
Mirbachov palác, Františkánske námestie
11, potrvá do 19. októbra
� Ľuba Sajkalová: Memoriae, Galéria
Cypriána Majerníka, Zichyho palác, Ventúr-
ska 9, potrvá do 26. októbra
� Patchwork, výstava Bratislavského pat-
chworkového klubu, Patchworkparty, Busi-
ness Center 1, Plynárenská 1, potrvá do
konca septembra
� Inšpirujúce slová, výstava výtvarných
diel prezentuje výsledky projektu venované-
ho ľuďom so skúsenosťou s duševným
ochorením, výstavná sála, Michalská 1,
potrvá do 16. októbra
�Melita Gwerková, Marián Vida: Cesto-
vanie v čase, Galéria Michalský dvor,
Michalská 3, potrvá do 28. septembra
�Anna Franková: Odkaz dejín dnešku,
galéria Artotéka, Mestská knižnica, Kapu-
cínska 1, potrvá do 10. októbra
�Príroda našimi očami - výstava Sloven-
ského klubu fotografov prírody, Stredoeu-
rópsky dom fotografie, Prepoštská 4, potrvá
do 2. novembra
�PéterPuklus: Intimita - bez názvu, Stre-
doeurópsky dom fotografie, Prepoštská 4,
potrvá do 2. novembra
�Okamihy objektívom Laca Lesaya, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A, potrvá do 28.
septembra
�Salvador DaliX / Kristofer Paetau, Kre-
ssling Gallery, Zamočnícka 8, potrvá do 28.
septembra

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

vyjdú opäť o týždeň
25. septembra 2008

Ušetrite s Hondou až 210 tisíc  (6 970,72 EUR)

5
ročná

 záruka*

K modelom CR-V a Civic 5D 
teraz sada zimných pneumatík, originálny
strešný nosič a strešný box zadarmo

Ušetrite až 120 tisíc Sk
                                    3 983,27 EUR
od 9.7.2008 znížená cena až o 70.000,-Sk 2 323,57 EUR

+ zimná výbava v hodnote 50.000,- Sk 1 659,70 EUR

5
ročná

 záruka*

Ušetrite až 210 tisíc Sk
                                   6 970,72 EUR

s možnosťou dopočtu DPH

od 9.7.2008 znížená cena až o 160.000,-Sk 5 311,03 EUR

+ zimná výbava v hodnote 50.000,- Sk 1 659,70 EUR 

Ponuka platí pre modelový rok 2008 do vypredania zásob. 
*Záruka 5 rokov alebo 100.000km. O aktuálnej ponuke sa 
informujte u autorizovaného predajcu vozidiel Honda. 
Ceny v EUR pri konverznom kurze 1EUR = 30,126 Sk.

MOTOR-CAR Bratislava spol. s r. o.,Tuhovská 11, 831 07 Bratislava 
tel.: 02/4929 4530-31, fax: 02/4929 4533, mobil: 0918 500 130
predaj@hondamotorcar.sk                                                                                                                                www.hondamotorcar.sk

Kombinovaná spotreba paliva 5,9 - 9,0 l/100km, emisie CO
2
 133 - 296 g/km


