
Spomedzi všetkých čitateľov, ktorí
sa zapojili do súťaže Bratislavských
novín o atraktívny zájazd do Mexi-
ka, mala najväčšie šťastie Júlia
HALAMOVÁ. Rodená Bratislav-
čanka je v súčasnosti na materskej
dovolenke s trojročným Samkom a
ročnou Hankou.
- Narodila som sa v Novom Meste,
teraz však bývam v Ružinove a nikdy
by som odtiaľto neodišla. V Bratislave
sa cítim dobre, som rada, že žijem v
tomto meste a určite tu zostanem.
Neláka ma žiadny vidiek, je nám tu
dobre.
Aký bol dôvod, že ste skúsili šťastie v
súťaži Bratislavských novín o zájazd
do tejto exotickej krajiny?
- Ešte nikdy som nebola v Mexiku a

pritom som vždy po tom túžila. Od
malička ma lákala jeho kultúra. Chyti-
la ma už niekedy v puberte, bola to
záľuba, ktorá má doteraz neopustila a
stále ma drží. Keď sa preto naskytla
šance súťažiť o pobyt v Mexiku, okam-
žite som si povedala, že to skúsim.
Máte dve malé deti, máte už premy-
slené, ako to vyriešite, aby ste mohli
odcestovať?
- Špekulovali sme, čo sa bude dať uro-
biť, ale dopredu sme nič nepremysleli.
Uvidíme, ako sa to vyrieši, najradšej by
som bola, keby sme mohli letieť všetci
štyria. Ja, manžel aj deti. Hoci sú malé,
určite si na cestu trúfame.

Boli ste už niekedy tak ďaleko?
- Navštívila som Ameriku, kde som
bola pracovne. 
Nebojíte sa lietania?
- Naopak, lietam veľmi rada.
Už ste stihli premyslieť, čo si z Mexi-
ka donesiete?
- Určite nič špeciálne. Zo žiadnej dovo-
lenky alebo z cudzej krajiny si nikdy
nič nenosím, skôr tam vychutnávam
atmosféru. A na pamiatku si fotografu-
jem. Aj preto sa už teším na Mexiko.
Ste pravidelnou čitateľkou Brati-
slavských novín?
- Noviny si vždy prelistujem celé a
čítam prakticky všetko. Najviac ma
spravidla zaujíma, čo sa deje v našom
okolí a čo sa tu ide stavať.

Zhováral sa Dušan Blaško
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Narodeninovú

súťaž vyhrala 

pani Júlia

z Ružinova
REDAKCIA
V pondelok 22. septembra 2008 sme
spoznali výhercu narodeninovej sú-
ťaže Bratislavských novín o atrak-
tívny zájazd do Mexika. Stala sa ním
pani Júlia Halamová z Ružinova.
„Ešte nikdy som nebola v Mexiku a
pritom som po tom vždy túžila. Od
malička ma lákala jeho kultúra. Chyti-
la ma už niekedy v puberte, bola to
záľuba, ktorá má doteraz neopustila a
stále ma drží,“ prezradila matka troj-
ročného Samka a ročnej Hanky.
Spoločne s výherkyňou hlavnej ceny
sme vyžrebovali aj 100 ďalších čitate-
ľov, ktorí od týždenníka Bratislavské
noviny dostanú sladké prekvapenie -
Bratislavské rožky  v originálnom dar-
čekovom balení Bratislavských novín
(zoznam výhercov nájdete na 5. strane).
Naša narodeninová súťaž trvala od 1.
septembra 2008, súťažiť mohli čitatelia
Bratislavských novín na webstránke
www.banoviny.sk, kde stačilo odpove-
dať na jednoduchú otázku: Kedy vyšlo
prvé vydanie Bratislavských novín?
Správna odpoveď: 1. septembra 1998. 
Napriek tomu, že súťaž trvala 3 týždne,
najväčší záujem o hlasovanie bol uply-
nulý víkend. Spolu sa do nej zapojilo
2757 čitateľov Bratislavských novín.
Všetkým výhercom, najmä pani Júlii,
srdečne blahoželáme. (red)

S Bratislavskými

novinami 

na dostihy
PETRŽALKA
Milovníkov dostihov čaká v nedeľu
28. septembra 2008 jeden z posled-
ných veľkých turfových dní sezóny.
V popoludňajšom programe je ťahá-
kom Saint Leger Charvát (3rkž, rovi-
na Listed na 2800 metrov).
Čitatelia, ktorí sa chcú v nedeľu vybrať
do Petržalky a vychutnať si preteky na
trávnatej dráhe, dostali od Bratislav-
ských novín a Závodiska, š. p., darček.
Kto si v novinách na 25. strane vystrih-
ne kupón a príde s ním na Závodisko do
Starého hája, ten získa zadarmo vstup
pre seba a ešte jednu osobu. Okrem
hlavných dostihov sa diváci môžu tešiť
aj na ďalšie zaujímavé súboje, naprík-
lad Karpatskú cenu (2rkž, rovinu Lis-
ted na 1600 metrov) a Cenu zimnej
kráľovnej (2rk, rovina I. kategórie na
1600 metrov).
Nedeľňajší dostihový deň sa začína o
14.00 h, okrem samotných dostihov je
znovu pripravený aj bohatý kultúrny
program, vrátane vozenia deti na poní-
koch zadarmo. (mm)

Mesto je proti

vyhláseniu

Starého mosta

za pamiatku
STARÉ MESTO
Hlavné mesto Bratislava nesúhlasí
so zámerom ministerstva kultúry
vyhlásiť Starý most za národnú kul-
túrnu pamiatku. Uvádza sa to vo
vyhlásení primátora Andreja Ďur-
kovského. Primátor je prekvapený
rozsahom chránených objektov, kto-
ré navrhuje ministerstvo.
Ako pamiatkové hodnoty ministerstvo
vyšpecifikovalo tri riečne a tri pobrežné
piliere, šikmé mostné nájazdy s čelný-
mi opornými múrmi, dva mýtne dom-
čeky, rekonštruovanú mostovku z roku
1945-46, hmotu a siluetu mosta, ako aj
Šafárikovo námestie, ktoré ministerstvo
považuje za významný priestor v urba-
nisticko-architektonickej štruktúre cen-
trálnej mestskej oblasti.
„Štátne inštitúcie sa musia predovšet-
kým dohodnúť medzi sebou, čo vlastne
od mesta chcú,“ konštatuje Ďurkovský.
Vysvetľuje, že nie je možné chcieť, aby
hlavné mesto dodržalo záväzky štátu v
podobe kritérií dunajskej komisie, teda
aby bol most rozšírený, zvýšený, a zá-
roveň od mesta žiadať, aby to nemohlo
urobiť, ale aby most chránilo. (brn)

BPS chce zvýšiť

parkovné

na 21 korún
STARÉ MESTO
Poplatok za parkovanie v Starom
Meste chce Bratislavská parkovacia
služba, s.r.o., od 1. decembra 2008
zvýšiť z 10 na 21 korún za hodinu. V
utorok 23. septembra 2008 to ozná-
mil riaditeľ BPS Peter Poloma.
Podľa všeobecne záväzného nariadenia
mestskej časti Staré Mesto o podmien-
kach státia v zóne s dopravným obme-
dzením určuje výšku a spôsob úhrady
za parkovanie vozidla prevádzkovateľ.
Znamená to, že o výške parkovného v
centre mesta rozhodne súkromná firma,
ktorej bývalý starosta Peter Čiernik
(KDH) pred troma rokmi zveril do
správy uličné parkovacie miesta v cent-
re Bratislavy na 20 rokov.
Samospráva Starého Mesta nepovažuje
súčasné parkované za primerané, nesú-
hlasí však s tým, aby sa parkovné zvyšo-
valo bez aktualizácie parkovacej politiky
mestskej časti. Verejné pripomienkova-
nie novej parkovacej politiky na roky
2008-2012 sa začalo 16. septembra 2008
na rokovaní miestneho zastupiteľstva.
Po zapracovaní pripomienok verejnosti
sa návrh parkovacej politiky dostane na
program nasledujúceho zasadnutia
miestneho zastupiteľstva 4. novembra
2008. (brn)
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STARÉ MESTO
Križovatka na uliciach Špitálskej ulici
a Ulici 29. augusta je v súčasnosti plná
paradoxov. Na rohu ulíc sa bude sta-
vať bytový dom Medický park a jedi-
ný jazdný pruh pred križovatkou  s
Ulicou 29. augusta v smere do centra
je zatarasený plotom!
Plot na Ulici 29.augusta zaberá aj
chodník, na Špitálskej ulici vystupuje
okrem chodníka priamo na komuniká-
ciu tak, že jediný jazdný pruh je nepre-
jazdný! Okrem osobnej dopravy tu jaz-
dia električky a trolejbusy - navyše,
plot zakrýva jeden semafor pre vozid-
lá, ale aj semafor pre chodcov!.
Podobné praktiky sú pravdepodobne
možné len u nás a nie v civilizovaných
krajinách a mestách. V čase našej uzá-
vierky staviteľ, resp. ten kto dal poze-

mok oplotiť, nemal vyvesenú tabuľu s
názvom a povolením stavby.
Okrem možných kolízií áut s električ-
kami, sú nebezpečenstvu na tejto križo-
vatke vystavení aj chodci. Jednak sú
dezorientovaní zakrytým jedným
semaforom, jednak pri chôdzi po zata-
rasenej strane neprechádzajú na druhú
stranu, ako im prikazuje dopravná
značka, ale pokračujú popri plote na
dočasne zrušený priechod pre chodcov
na Ulici 29. augusta.
Navyše prechod cez svetelne riadený
priechod pre chodcov je znemožnený
kvôli osadenému zábradliu. Nezmysel-
ne položené zábradlie síce znemožňuje
parkovanie áut na chodníku pred budo-
vou vojenskej správy, no fakticky zne-
funkčnilo križovatku a bezpečné pre-
chádzanie cez ňu. 

Prečo to správca komunikácie a polí-
cia povolili, je záhadou. Stačilo osade-
nie stĺpikov, pomedzi ktoré sa chodec
pohodlne dostane. Namiesto toho
vznikol asi o 25 metrov ďalej, smerom
k Dvom levom dočasný oranžový
priechod pre chodcov. Samozrejme, už
bez svetelnej signalizácie, teda bez
ochrany. 
Veríme, že kompetentní nám odpove-
dia, prečo nemá oplotený pozemok
oznámenie o začatí činnosti a či je
vôbec prípustné zatarasiť časť jediného
jazdného pruhu na takej komunikácii,
akou je Špitálska ulica. Ďalej budeme
žiadať o odpoveď, či je riešenie križo-
vatky Špitálska - Ul. 29 augusta len
dočasné a celé to bol len veľký omyl a
nedorozumenie. Ak nie, potom je u nás
možné už asi všetko. (rob)

Zatarasili križovatku na Špitálskej ulici 
Chodci, ale aj vodiči, prechádzajúci Špitálskou ulicou, zostali plotom zaskočení. FOTO - Robert Lattacher

Výherkyňa chce ísť do Mexika s deťmi
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O veľkosti 
nehovoria 
merné jednotky
Centimetre, čísla, litre, počet núl na
bankovom konte, to všetko sú len fyzi-
kálne údaje, ktoré nerobia vlastníkov
týchto atribútov veľkými, či malými,
veľkosť spočíva v inom.
Napadá mi to, keď vidím krásny slogan,
ktorý o mojom rodnom meste hovorí, že
je to veľké malé mesto. Kiežby bolo,
pomyslím si a v hlave sa mi vynorí
mýtický aj reálny obraz onoho Veľkého
malého muža, ktorý využil všetky svoje
schopnosti len pre blaho svojho ľudu.
Hoci to bol jeho ľud len adoptívne, lebo
on sa nenarodil ako Sioux. 
Práve tento príbeh hovorí o tom, aké sú
niekedy čísla bezvýznamné. Normálny
Západniar mal mať aspoň šesť stôp,
Jack ich nemal ani päť. A predsa ho
volali Veľkým. Siouxov bolo málo a boli
rozprášení a predsa porazili veľkú
armádu veľkých, už zjednotených štátov.
Nerád sa zaoberám bitkami, hoci aj ony
dávajú poučky, chcem len povedať, že
merné jednotky prestávajú mať magickú
moc celkom, keď ide o tvorbu. Veľkou
vecou je napríklad precízna miniatúra
na zrnku ryže. Ide o to, aby sa veľké veci
používali tam, kde majú miesto.
Povedzme dvaapoltonový achátový
recepčný stôl vo veľkom vestibule jedné-
ho bizniscentra. Je to na pohľad veľké.
Ale už som videl v Trumpovej veži se-
demposchodový umelý vodopád, ktorý
sa rozbíjal o sedem poschodí drahého
talianskeho mramoru. Nepodlomili sa
mi kolená ani pred jedným, ani pred dru-
hým obrazom. Keby bol ten vodopád
tam, kde ľudia majú smäd, a stôl tam,
kde sa čítajú múdre vety, asi by to bolo
väčšie. A neovplyvnilo ma ani to, že na
Mannhattane žije viac ľudí nielen ako v
Bratislave, ale ako na celom Slovensku.
Veľký človek je taký, ktorý sa zmestí do
svojho saka, ale nepotrebuje pritom
paličku z vešiaku, aby si rozšíril rame-
ná. S vecami je to rovnako. S mestami
tiež. Nebudeme veľkí, keď budeme mať
najvyššie vežiaky a najviac písacích sto-
lov na meter štvorcový, ale vtedy, keď z
tohto mesta pôjdu do sveta len samé
dobré veci a keď toto mesto bude lákať
cudzincov preto, že bude pre ľudí. Tým
je povedané všetko. Gustav Bartovic

Fontány 

a sochy trpia

podvýživou
BRATISLAVA
O tom, že výrobcovia predstavujú
svoje produkty v lepšom svetle, než
je skutočnosť, sa presvedčila na
vlastnej skúsenosti aj mestská orga-
nizácia na údržbu pamiatok.
Paming, ktorému prináleží investičná
a inžinierska činnosť na tomto úseku,
totiž nakúpil ochranné nátery, ktoré by
mali chrániť objekty pred útokmi
sprejerov. Na Novom moste a v pod-
chode na steny po obnove natreli
takýmto náterom, ukázalo sa však, že
nemá deklarovanú účinnosť. Ešte hor-
šie je, keď sprejeri zaútočia na ume-
lecké dielo z poréznych materiálov -
fontána so sochou Oľgy Trebičovej z
kararského mramoru, kedysi umiest-
nená v Sade Janka Kráľa, sa vyčistiť
nedá, lebo farba prenikla hlboko do
materiálu.
Správu o starostlivosti Pamingu o
sochy, fontány, pamätné tabule a ďalšie
kultúrne objekty prerokovala mestská
kultúrna komisia. Výsledkom hodnote-
nia je už klasické konštatovanie, že na
túto činnosť nie je dostatok peňazí. V
hlasovaní o mestskom rozpočte sa
vždy zníži suma, ktorú navrhuje kultúr-
na komisia mestského zastupiteľstva a
tak sochy, fontány a ostatné pamäti-
hodnosti trpia finančnou podvýživou.
Tá zväčšuje aj najväčší problém, ktorý
v súčasnosti Paming má, a to je rekon-
štrukcia Floriánskeho súsošia. 
Skulptúra pred Blumentálskym kos-
tolom je vystavená intenzívnemu
tlaku splodín automobilov, v kombi-
nácii s vetrom a dažďom krehký a
porézny pieskovec ťažko odoláva.
Problém je tiež s Fontánou družby na
Námestí slobody. Toto dielo je evi-
dentne ťažšie, než znesie neupravené
podložie. Nefunguje preto, lebo do
elektrickej strojovne cez pukliny pre-
nikla voda. Rekonštrukcia by stála
desiatky miliónov. 
Už dlhé roky sa hovorí o tom, že pro-
blém by vyriešil investor, ktorý chce
postaviť pod touto plochou podzemné
garáže, pričom by sanoval aj fontánu.
Zatiaľ sa však len hovorí - pred skutoč-
nou investíciou každý cúvne.
Napriek tomu chce Paming už v tejto
sezóne priblížiť kultúrne pamiatky viac
verejnosti, a preto nahradí „sukničky“
na Ganymedovej a Rolandovej fontáne
takými, ktoré by aj v zime ukazovali
krásu sochárskej roboty.
Predsedníčka kultúrnej komisie Helena
Doktorovová sa nazdáva, že vzhľadom
na systematické podfinancovanie a
drastický rast cien za rôzne práce sa
mestská organizácia na údržbu a obno-
vu pamiatok správa veľmi efektívne a
výkonne. (gub)
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Prijmeme ľudí na doručovanie
materiálov v rámci Bratislavy.
Svoje žiadosti volajte na
tel. číslo 02/6531 6523 alebo
zasielajte mailom na praca@kolos.sk

Prestavba zimného štadióna sa začína,

kolaudovať sa má v novembri 2010
NOVÉ MESTO
Rozhodnuté! Hlavné mesto Bratisla-
va začína 24. septembra 2008 oficiál-
ne prestavbu Zimného štadióna
Ondreja Nepelu. Jeho kolaudácia je
naplánovaná na november 2010.
Definitívne by sa tak mala uzavrieť
kapitola o hľadaní stánku pre majstro-
vstvá sveta 2011. S názorom, že šta-
dión je pre šampionát to najlepšie rie-
šenie, prišiel primátor Bratislavy
Andrej Ďurkovský po tom, čo neprešli
lokality medzi Prístavným mostom a
Mostom Apollo, pri letisku a naposle-
dy nový stánok na Kalinčiakovej.
„Počas celého leta sa k projektu pre-
stavby zimného štadióna stretávala
každé dva týždne koordinačná skupina.
Zaoberala sa širšími vzťahmi v území
Tehelného poľa, riešením dopravnej
situácie, možnosťami parkovania v
lokalite, ale aj možnosťami vzniku
nových peších zón ako nástupných
spoločenských priestorov v bezpro-
strednom okolí štadióna,“ povedal A.
Ďurkovský. 
Koordinačnú skupinu pre prestavbu
vytvorili zástupcovia magistrátu, mest-
skej investorskej organizácie Generál-
ny investor Bratislavy, prevádzkovate-
ľa štadiónu Správa telovýchovných a
rekreačných zariadení, HC Slovan Bra-
tislava ako kľúčového nájomcu haly a,
samozrejme, Slovenského zväzu ľado-
vého hokeja.
Generálny investor zadal spracovanie
variantného riešenia prestavby zimné-

ho štadióna architektonickej kancelárii
Fischer, s.r.o., Bratislava, ktorá bola v
uplynulých rokoch riešiteľom viace-
rých rekonštrukčných prác a staveb-
ných úprav v objekte štadióna.
Architekti pripravili štyri varianty
prestavby, z ktorých nakoniec vyhral
variant č. 2. Celkové náklady vyšli v
cenách z roku 2008 na 1 222 382 406
Sk bez DPH. Štadión Ondreja Nepelu
po ňom zvýši svoju kapacitu na 10-
tisíc miest, zrekonštruujú sa všetky
priestory, vrátane technológie a infra-
štruktúry, zmiznú aj stĺpy, ktoré otra-
vovali život divákov. Zmena čaká
strešnú konštrukciu, podporné stĺpy
nahradí nová konštrukcia a úplne
nové dispozičné riešenie bude mať
zázemia haly.
Prestavba sa začala septembrovým
výberom zhotoviteľa projektovej
dokumentácie. Do konca roka 2008 má
byť spracovaná projektová dokumen-

tácia pre stavebné povolenie. V apríli
2009 sa čaká vydanie stavebného
povolenia, v máji sa vyberie zhotoviteľ
stavby. Začiatok prestavby je napláno-
vaný na jún 2009, jej koniec na október
2010. S kolaudáciou sa ráta v novemb-
ri 2010.
Primátor Bratislavy sa stretol aj s prezi-
dentom Medzinárodnej federácie ľado-
vého hokeja René Fasselom, ktorého
informoval o pripravenosti mesta na
rekonštrukciu zimného štadiónu. „Som
rád, že som mohol pánu Fasselovi
osobne prezentovať prestavbu Zimné-
ho štadióna Ondreja Nepelu. Navyše
sme sa dohodli, že ho budem priebežne
informovať o tom, ako budú práce
pokračovať,“ povedal Andrej Ďurkov-
ský. Prezident medzinárodnej hokejo-
vej federácie zase zdôraznil, že v prípa-
de MS nie je možné posunúť poradia
usporiadajúcich krajín. (db, mih)

VIZUALIZÁCIE - Fischer, s.r.o.

V. Bajan chce šampionát v Petržalke
BRATISLAVA
Zastupiteľstvo Bratislavského sa-
mosprávneho kraja sa stále snaží,
aby sa hokejové Majstrovstvá sveta
2011 uskutočnili aj v Petržalke. Pre
štát v zastúpení Ministerstva škol-
stva SR odsúhlasilo užívanie pozem-
ku veľkosti asi 35-tisíc štvorcových
metrov.
Ide o pozemok v Petržalke, kde by
mala vyrásť multifunkčná hala.
Poslanci kraja súhlasili aj s tým, aby sa
polovica pozemku predala mestu Bra-
tislava s tým, že sa tam uskutoční spo-
ločná výstavba haly pre svetový šam-
pionát.
Navrhol to krajský a mestský poslanec
Valentín Mikuš (Občiansky klub),
predseda samosprávneho kraja Vladi-
mír Bajan doplnil, že definitívne roz-

hodnutie by malo byť v októbri. „Ak by
sme sa aj nedohodli, verím, že budúci
rok sa začne s výstavbou haly.“
Na zasadnutí zaznela dokonca zaznela
myšlienka, aby sa v prípade nestihnutia
termínu Slovensko pokúsilo vymeniť
rok zorganizovania šampionátu.
Na zasadnutie zastupiteľstva a jeho
závery zareagoval aj primátor Andrej
Ďurkovský: „O tomto zámere som bol
informovaný prostredníctvom médií.
Žiadosť pána Bajana o stretnutie bu-
dem určite akceptovať a budem očaká-
vať, že mi bližšie predstaví zámery
súkromného investora na výstavbu
multifunkčnej haly, pre ktorú už župa
kúpila pozemky. Osobne podporujem
zámer výstavby multifunkčnej haly v
Bratislave, mesto taký priestor potrebu-
je, pre potreby MS 2011 sa však pokra-

čuje v projekte rekonštrukcie Zimného
štadióna O. Nepelu.“
Vladimír Bajan naposledy zdôraznil, že
čaká na reakciu mesta, či sa bude spo-
ločne s krajom podieľať na vybudovaní
petržalskej haly pre MS 2011. „Projekt
chceme dotiahnuť do konca, je to naše
rozhodnutie. Radi by som to však uro-
bili spoločne s mestom. Ak sa ale mesto
rozhodne, že nemá záujem participovať
na projekte, ktorý má nadmestský a
nadregionálny charakter, tak sa podľa
toho zariadime. Budeme si hľadať
iného partnera. Nepredpokladám však,
že by mesto nesúhlasilo s účasťou na
tomto projekte,“ vyhlásil V. Bajan.
Podľa jeho slov, pokračujú rokovania
s fínskym investorom, ktorý by mal
stáť za výstavbou multifunkčnej
haly. (mm)
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Desaťminútové

lístky nahradia

štvrťhodinové
BRATISLAVA
Osemdesiat percent cestujúcich,
ktorí využívajú bratislavskú mests-
kú hromadnú dopravu, nepocíti
zmeny v cenách cestovného v tomto,
ale ani na budúci rok. Ide však
najmä o používateľov predplatných
cestovných lístkov.
Magistrát i Dopravný podnik Bratisla-
va, a.s., oznámili, že s cenami predplat-
ných lístkov v mestskej hromadnej
doprave v súčasnosti ani v roku 2009
hýbať nebudú. Dopravca nemení ani
tarifné pásma, zostávajú dve. 
Zmeny sa však týkajú najmä jednorazo-
vých cestovných lístkov. Od roku 2009
zaniká základný desaťminútový lístok.
Nahradí ho neprestupný pätnásť-
minútový, ktorý bude stáť 0,50 eura
(15,10 Sk). 
Zaniká aj tridsaťminútový jednorazový
lístok a šesťdesiatminútový má stáť
0,70 eura (21,10 Sk). Hodinový lístok
stojí v súčasnosti 22 korún. 
V prípade pätnásťminútového lístka
ide o mierne zvýšenie, ale aj predĺženie
času jazdy. 
Dopravca si od tohto opatrenia sľubuje
menej konfliktov, ktoré sa týkajú jazdy
cestujúceho aj po čase uplynutia vyme-
dzeného času na jazdu. 
Jednorazový šesťdesiatminútový lístok
má zase pasažiera pohodlne odviesť
bez toho, aby sa obával, či mu bude lís-
tok platiť celú cestu. Najdlhšia jazda v
Bratislave totiž podľa cestovného
poriadku trvá približne 55 minút. 
Dopravný podnik od nového roku sta-
novuje novú časovú platnosť predplat-
ných cestovných lístkov. Mesačný
bude platiť 30 dní, štvrťročný 90 a
ročný 365 dní.
Mesto bude kompenzovať určité straty
dopravnému podniku vo výške 50
miliónov korún tento, aj na budúci rok. 
Prvý námestník primátora Milan Cílek
(Občiansky klub) pre Bratislavské
noviny povedal, že päťdesiat miliónov
pre dopravný podnik je na vyrovnanie
a nezaťažovanie Bratislavčanov v súvi-
slosti s prechodom na euro. 
„Túto sumu chceme potom v mestskom
rozpočte vykryť z peňazí, ktoré získa-
me výberom daní z nehnuteľností a z
podielových daní. Jedno z opatrení, ako
zlepšiť financovanie dopravného pod-
niku, je jeho reštrukturalizácia. Treba
povedať, že dopravný podnik v prvom
polroku tohto roka pracoval s malými
plusovými číslami. Myslím si, že v his-
tórii si to nikto nepamätá,“ uviedol
námestník primátora Milan Cílek.
Mesto dotuje dopravcu takmer dvoma
miliardami korún ročne, čo je približne
35 percent z celkového rozpočtu
mesta. (rob)
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Vladimír Grežo: Kultúrne leto je pre

Bratislavčanov a slovenských turistov
Bratislava má za sebou už 33. ročník
Kultúrneho leta a Hradných sláv-
ností Bratislava 2008. Riaditeľ Bra-
tislavského kultúrneho a informač-
ného strediska Vladimír GREŽO
tak môže pomaly rátať celkový po-
čet návštevníkov. Tvrdí, že ich bolo
cez stotisíc.

~     ~     ~
Ako teda vyzerajú celkové počty?
- Sme pred záverom, ale už sme pre-
siahli hranicu 100-tisíc divákov Vlani
to bolo pre nás magické číslo, teraz
sme za ním. Návštevnosť síce nie je ten
úplne najdôležitejší údaj, ale sme radi,
že sme sa tam dostali.
Ste spokojný s tohtoročným priebe-
hom?
- Môžeme povedať, že áno. Po vlaňaj-
šom ročníku sme vedeli, že sme sa
ocitli v zlomovom bode, keď sme sa
mohli pobrať buď hore alebo dole.
Našťastie sme sa dostali ďalej. Musím
však priznať, že istota to nebola, preto-
že každý rok je to rovnaké očakávanie,
či divák ocení, čo sme pre neho pripra-
vili a či si povie, že budúci rok príde
znovu. Celkový sumár je teda taký, že
Kultúrne leto bolo výnimočné, malo
vyššiu návštevnosť ako vlani a malo aj
zmeny, ktoré sme chceli najmä v súvi-
slostí s komunikáciou s divákom.
O čo bol tento rok najväčší záujem?
- Ťažko povedať, pretože viac ako
polovica podujatí bola vypredaná.
Veľký záujem bol o divadlá, o malé
koncerty, kam zaraďujeme tie s okolo
250 návštevníkmi, ťahali džezové
podujatia, country, akcie na nádvo-
riach. Diváci však neobchádzali ani tie
intímnejšie, napríklad v knižnici, ktoré
ukázali osobitný charakter. Obrovské
návštevy mali veľké podujatia, trebárs
Devín či Dni majstrov na Hrade.
Boli akcie, o ktorých ste pochybova-
li a nakoniec práve oni zabodovali?
- Určite. Každý rok prinášame niekoľ-
ko nových cyklov a experimentov a,
našťastie, sa skončili dobre. Určite
bolo málo podujatí, o ktorých sme si
povedali, že boli omylom. Aj keď si
myslím, že vždy by mali byť, aby sa
človek posunul ďalej. 
Ktoré priestory potvrdili, že ich
poloha bola a bude na Kultúrne leto
ideálna?
- Jedinečné sú stále nádvorie Starej
radnice a Hlavné námestie. Najmä
Hlavné námestie je skutočne osvedče-
né. Priestor, s ktorým robíme a ktorý sa
stáva úspešným, je určite Hrad. Najmä
na väčšie akcie. Dobré sú aj vnútorné
námestia Primaciálneho paláca. Tam je
to istota. 
Ako vyzerali ďalšie lokality?
- Hviezdoslavovo námestie podlieha
náladám. Je úplne otvorené, takže sa
ťažko odhadujú niektoré veci. Rovna-
ké je to aj s Vodnou priekopou a s
Čitárňou u Červeného raka, kde závisí
od podujatia, počasia a od toho, či
ľudia zídu z mosta alebo nie.
Ako sa osvedčila spolupráca mesta a
Starého Mesta?
- V tomto roku neboli žiadne problémy.
Staré Mesto splnilo požiadavky, ktoré
sme mali, na druhej strane, vlaňajšie
problémy, aby sme dostali niektoré
priestory, sa nevyskytli. Staré Mesto
nám maximálne vychádzalo v ústrety.
Robili sme pod spoločnou strechou.
Myslím si, že tento rok bol o spokoj-
nosti, v minulosti to bývalo zložitejšie.

Takže o rok by to malo byť už úplne
ideálne.
- Dúfam, že áno. Dokonca tvrdím, že
takto by sme radi spolupracovali aj s
ostatnými mestskými časťami. Zatiaľ
robíme so štyrmi, ale ak sa ozvú ďalšie,
z našej strany nebude žiadny problém.
Ktoré dni sa ukázali ako najvhod-
nejšie?
- Ak by existoval taký prieskum, tak by
zrejme ukázal, že pracovné dni sú
veľmi dobré a víkend je najlepší najmä
na väčšie akcie. Na sobotu a nedeľu
musí byť silné podujatie, napríklad
Vica Musica, Dni majstrov na Hrade.
Pri komorných hrajú úlohu rôzne veci,
napríklad prázdniny. 
Ako vnímali návštevníci propagá-
ciu? Bola dostatočná?
- Už od minulého roku máme celkom
pozitívne reakcie, že ľudia vnímajú
pozvánky z rôznych médií, elektronic-
kých, printových, z televízii, a že je ich
viac ako vlani. Ľudia tvrdili, že majú
viac informácií, ale my ešte necítime,
že by to bol vrchol, že by všetci vedeli,
čo bude dnes či zajtra večer.
Čo teda chceme zmeniť?
- Musíme napríklad vyhodnotiť, či
komunikujeme so všetkými vekovými
kategóriami. Či to nie sú len typy ľudí,
ktorí po práci prechádzajú cez mesto,
prípadne, či to nie sú len mladí ľudia
napojení na internet. Chceme zapojiť
všetkých, teda aj tých, ktorí nesledujú
internet, alebo nechodia toľko do cent-
ra mesta. 
Objavujú sa úvahy, či na Kultúrnom
lete vystupuje dostatok bratislav-
ských umelcov, či sa im dáva dosť
šancí, aby aj oni reprezentovali Bra-
tislavu. 
- Dramaturgický pohľad je zatiaľ taký,
že staviame scény tak, aby boli čo naj-
lepšie. Bez ohľadu na to, odkiaľ pochá-
dzajú umelci. Jediné, na čo prihliada-
me, je maximálna kvalita. Scéna pre
Bratislavčanov je tu celý rok. Na dru-
hej strane, ak si niekto myslí, že sme
odbili nejaký projekt, ktorý nám núkal,
tak nech nám to povie. Ja o ňom
neviem. Keď mi hocikto povie, že chce
hrať, tak môže hrať. Dokonca celý rok.
V PKO alebo hocikde inde. Napríklad
na Vianočných trhoch, kde sa mi žiada

ešte viac domácich umelcov, pretože
tie majú oveľa komornejší charakter.
Navyše ukazovať v lete v týchto prie-
storoch viac domácich umelcov sa mi
nezdá úplne najšťastnejšie, pretože tí
už v Bratislave hrávajú. A vytýčiť si
nejaké percentá, koľko má byť Brati-
slavčanov, s tým sa nestotožňujeme.
Akí návštevníci majú u vás pred-
nosť, na ktorých sa najviac zameria-
vate? Na Bratislavčanov, Slovákov z
iných regiónov alebo na zahranič-
ných turistov?
- Pre mňa sú najvzácnejšími návštev-
níkmi Bratislavčania a Slováci, ktorí sa
sem prišli pozrieť. Pre Bratislavčanov
je podujatie dobré v tom, že niečo v
nich zostane aj počas zvyšku roka. U
Slovákov z iných častí zase chceme,
aby sa tu cítili ako doma, aby brali Bra-
tislavu ako svoje mesto. Chceme však
posilniť aj väčšie podujatia, aby sme
uspokojili turistov, ktorí už vedia o
našich veľkých akciách. 
Kultúrne leto sa začína podobať na
olympiádu, začína naberať čoraz
väčšie rozmery. Nepociťujete už pro-
blém, či sa zamerať viac na kvantitu,
na čo najširšiu ponuku, alebo si
vybrať skôr menej akcií, no na kvali-
tatívne najvyššej úrovni?
- Táto otázka je naozaj aktuálna. Sme
na prelome. Doteraz sme rozvíjali všet-
ky smery, veľké podujatia na veľkých
námestiach, ale aj komorné akcie.
Dnes ešte nemáme odpoveď na túto
otázku. Zatiaľ nám vyhovuje, že máme
malé koncerty, kontaktné programy pre
300 divákov, no aj megaprogramy váž-
nej hudby, populárnej hudby s veľkým
návštevami. Svojím spôsobom je to
výhodné, pretože zasahujeme veľkú
skupinu ľudí, no uvedomujeme si, že to
nie je nekonečná cesta. Dnes sa to však
ešte dá, zatiaľ ťaháme oboma smermi.
Kedy začnete robiť na novom roční-
ku?
- Už sme začali. Máme dokonca aj
konkrétne ponuky zo zahraničia, v kto-
rých sa domáhajú, aby sme ich zaradili
do programu. Domáce predstavenia
stále vyhodnocujeme, aby sme sa
vedeli zariadiť v budúcností.

Zhováral sa Dušan Blaško
FOTO - Henrich Bródy

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

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

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

Lístky pomocou

sms, predplatné

cez internet
BRATISLAVA
V rámci foriem predaja cestov-
ných lístkov pripravuje Doprav-
ný podnik Bratislava, a.s., tri
nové spôsoby, ktoré by mali obča-
novi ako cestujúcemu uľahčiť a
urýchliť nielen nákup, ale aj plat-
bu za cestovné lístky.
Ku koncu roka pripravuje dopravca
spustiť internetový predaj predplat-
ných cestovných lístkov. Tento spô-
sob predaja prostredníctvom tzv.
internet bankingu eliminuje čaka-
nie v radoch predajní. Ďalšou for-
mou bude je predaj cestovných líst-
kov pomocou sms správy. 
V polovici roka 2009 by mali v
meste pribudnúť samoobslužné
automaty, ktoré budú akceptovať
platenie bankovkami, mincami aj
platobnými kartami. 
Nové automaty majú byť umiestne-
né na viacerých miestach, na Ho-
džovom námestí, na Hlavnej stani-
ci, autobusovej stanici, v nákup-
ných centrách, na vysokých ško-
lách i vo vysokoškolských interná-
toch. Dopravný podnik vybaví v
priebehu októbra revízorov novými
čítacími zariadeniami. 
Tzv. čítačky budú mať internetové
pripojenie a počas kontroly budú
môcť urobiť aj kontrolu platnosti
občianskeho preukazu pri udelení
pokuty. 
Bratislavský mestský dopravca má
v súčasnosti 11 vlastných predajní,
411 predajných automatov na ces-
tovné lístky, viac ako 100 zmluv-
ných predajcov a viac ako 400 pre-
dajných miest. V novom centre
verejnej dopravy v podchode na
Hodžovom námestí si môže cestu-
júci kúpiť všetky lístky, či zaplatiť
pokutu. 
Má k dispozícii informačný termi-
nál, na ktorom je možnosť získať
informácie priamym prístupom na
internetový portál dopravného pod-
niku. 
Ďalej je tam verejne dostupné číta-
cie zariadenie, na ktorom si zákaz-
níci môžu overiť správnosť zápisu
do čipu karty obsluhou, môžu si
overiť platnosť predplatnej cestov-
nej karty. Od 1. októbra bude
umožnený aj nákup cestovných líst-
kov železničnej spoločnosti. (rob)

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

Platím okamžite.
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972
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www.cinderella.sk         info@cinderella.sk
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Nejde to po

zlom, skúsme

to po dobrom
LIST ČITATEĽA
V poslednom čase sa každý deň
objavujú články o ničení pamiatok, o
zlých investoroch, o nespokojnosti
občanov. V diskusiách sa pohoršuje-
me nad kompetentnými, nepáči sa
celková dopravná situácia, ako fun-
guje MHD, nedostatok obchodov. 
Vieme vlastne, čo chceme a čo sa za
našimi želaniami skrýva, alebo iba jed-
noducho kritizujeme, pretože od klá-
vesnice to ide ľahko? Mnohí asi nepo-
strehli, že oproti iným mestám s
podobným počtom obyvateľov je Bra-
tislava veľmi rozľahlá. Ak sa nebude
zahusťovať, nebudú peniaze na rozvoj,
jedine, ak by sa zvyšovali dane. To,
samozrejme, nikto neurobí, pretože by
to znamenalo jeho politický koniec. 
Iste nie je dobré stavať bezhlavo a
búrať všetky pamiatky v zaujme rozvo-
ja. Nepleťme si však prehnaný konzer-
vativizmus, alebo nostalgiu s ozajstnou
pamiatkovou hodnotou. Úprimne si
myslím, že veľká časť pamiatok na
Slovensku, s výnimkou chránených
UNESCO, má vo svetovom meradle
dosť nízku hodnotu. 
Chcelo by to odborne zmapovať všetky
mestské pamiatky a určiť, ktoré sa
môžu búrať v zaujme rozvoja, ktoré sa
môžu čiastočne prestavať a ktoré sú
nedotknuteľné. 
Čo má skutočnú architektonickú hod-
notu aj v celosvetovom meradle, sú
napríklad bratislavské stavby z medzi-
vojnového obdobia. Žiaľ, väčšinou ide
o súkromné vily a menšie stavby, ktoré
pri žiadnej prestavbe či búraní nemajú
šancu vyvolať efekt bučiaceho stáda
medzi občanmi.
Vo verejných diskusiách som dlho
nepočul nikoho vyjadriť sa spôsobom:
„Áno, investor môže postaviť novú
stavbu, musí však k nej zadarmo pripo-
jiť garáže s 50 parkovacími miestami
pre obyvateľov pôvodných bytov síd-
liska." Prípadne: „Áno, so stavbou
súhlasíme, ale investor sa musí zavia-
zať, že rozšíri komunikáciu, alebo na to
prispeje 10 miliónmi." 
Podobne by som navrhoval postupovať
aj v prípade chránenia niektorých
„akožepamiatok", ktoré síce možno
nemajú reálnu hodnotu, ale páčia sa
nám z rôznych dôvodov. Namiesto
toho, aby sme zrazu rok od predaja
požadovali úplné zastavenie jeho čin-
nosti, postačilo by dohodnúť sa. 
Ako malým nám vravievali, že keď to
nejde po dobrom, pôjde to po zlom.
Dnes sa čudujeme, že to po zlom
nejde vôbec. A skúšali sme to už po
dobrom? Karol H., Bratislava

Povolenie už

neplatí, na 

stavbe sa robí
LIST ČITATEĽA
V prvom rade sa ospravedlňujem,
že list píšem anonymne. Som však
už na dôchodku a posledné roky
života by som rád prežil v pokoji
bez obáv z vyhrážok zo strany
ľudí, ktorí sa dnes nazývajú deve-
loperi.
Ako obyvateľ Starého Mesta chodie-
vam často okolo plochy na Dostojev-
ského rade pred križovatkou na
Mlynských nivách. Nemohol som si
preto nevšimnúť tabuľu informujúcu
o akejsi stavbe. 
Zarazilo ma nielen to, že niektoré
slová sú na nej v nemčine, ale aj to,
že stavebné povolenia boli zrejme
vydané už v rokoch 2001 a 2003
(neviem to stopercentne, pretože, ako
som už spomínal, je to v nemčine!.
Stavba mala byť podľa tabule stavaná
v rokoch 2004-2006. Investorom zase
akási súkromná firma Crospoint. Idúc
okolo pozemku som si vždy pomy-
slel, že tá firma asi skrachovala, alebo
čo sa stalo, keď sa tu nikdy nič neza-
čalo robiť. Povolenie jej pritom
muselo dávno prestať platiť a podľa
tabule, jej nové nebolo vydané.
Celý život som pracoval v staveb-
ných firmách, posledné roky ako
vedúci a vždy som si ctil predpisy.
Dodnes sa o oblasť výstavby živo
zaujímam a nedostalo sa mi do uší,
že by páni poslanci umožnili stavať
aj po tom, čo povolenia prestali pla-
tiť, keďže v tomto prípade už dva
roky dávno uplynuli.
Preto ma veľmi prekvapilo a rozčú-
lilo, keď sa na pozemku pred pár
dňami začali pohybovať nákladné
autá odvážajúce zeminu, a iné sta-
vebné stroje. Výstavba sa teda
začala.
Pýtam sa preto: Naozaj si môže
každý robiť, čo chce? Som Bratislav-
čan, ktorého pôvod sa viaže k mestu
na niekoľko storočí. Preto mi na roz-
diel od väčšiny ľudí leží na srdci, čo
sa v tomto meste deje. 
Súkromná firma nedávno bez povo-
lenia zbúrala budovu továrne Kablo
postavenú ešte za čias c.k. Františka
Jozefa. Možno v tom majú prsty zase
oni. 
Čo tam chystajú teraz? Postaviť ďalší
ohyzdný mrakodrap, tak ako vždy, aj
teraz bez papierov? 
Obraciam sa na vás, lebo viem, že
úrady má ako obyčajného smrteľníka
budú ignorovať, aby mali pokoj, a
radšej sa budú nemohúcne prizerať
na prichádzajúce domiešavače s
betónom. Staromešťan

La Scala je balkánska a trochu talianska
Kedysi obľúbené Grémium na Gor-
kého ulici 11 toto leto skončilo. Jeho
zánik sa začal, keď sa zo zafajčenej
kaviarne bratislavských umelcov
stala športová krčma so stávkovou
kanceláriou. Dnes je tu reštaurácia s
mediteránskou kuchyňou Restaurant
LA SCALA.
Kto si pamätá Grémium v časoch niek-
dajšej slávy ako veľkorysý priestor s
tanečným parketom, malým pódiom pre
umelecké vystúpenia a s unikátnym bal-
kónom vôkol hlavnej sály, ten po prí-
chode do reštaurácie La Scala neuverí,
že ide o jeden a ten istý priestor. Len
starý tmavý parket so zodpovedajúcou
mierou patiny pripomenie pamätníkom,
ako to tu kedysi žilo. 
Interiér prešiel zásadnou zmenou – zos-
tali stĺpy, zmizol však balkón, nový je
svetlohnedý barový pult z imitácie
dreva, za ním pribudla elektrická pec
pre tunajšieho pizzaiola. V čudnom
kontraste je svetlohnedá stena za baro-
vým pultom so sýtozelenou farbou pro-
tiľahlej steny  a obkladom zadnej časti
zo svetlého štiepaného kameňa. Predná
časť s novou svetlou dlažbou plní funk-
cie kaviarne a baru, zadná časť s tmavý-
mi parketami má charakter reštaurácie.
V oboch častiach sú nové stoly zo svet-
lého dreva, ktoré však pôsobia príliš
mohutným dojmom.
La Scala sa uviedla ako reštaurácia s
mediteránskou kuchyňou, po niekoľ-
kých návštevách by sme ju však priradi-
li skôr k jadranskej kuchyni. Spája v

sebe totiž taliansku a najmä balkánsku
kuchyňu. Dokonca aj káva je chorvát-
ska - espresso Franck stojí 39 Sk. V
ponuke jedál sú polievky, predjedlá,
jedlá z rýb, hovädzieho, bravčového,
hydiny, šaláty, cestoviny, pizza a špecia-
lity prevažne z balkánskej kuchyne.
Z polievok sme ochutnali Mexickú (69
Sk) a Minestrone (69 Sk). Žiadnej z
nich nebolo čo vyčítať, aj keď mexická
pôsobí na jedálnom lístku z ohľadom na
orientáciu kuchyne trochu zvláštne. Ako
predjedlá sme si zvolili Zapekané slimá-
ky (149 Sk), Bravčovú panenku s brus-
nicovou omáčkou (149 Sk) a Palacinku
La Scala s omáčkou Bolognese (135
Sk). Slimáky boli na naše prekvapenie
zapečené so syrom, kuchár nám však
odkázal, že tak to má byť. Možno by
stačila zmienka o syrovom vylepšení v
jedálnom lístku, aby nedochádzalo k
nedorozumeniam. Ďalšie dve predjedlá
boli podľa očakávania, prekvapila nás
však bohatá vrstva zeleného pesta na
okraji taniera. To sme ešte netušili, že
pestom v La Scale vôbec nešetria.
Z ponuky rýb sme ochutnali Grilované
filety zo zubáča s balkánskou zeleninou
(269 Sk), Kalamáre na grile (299 Sk),
žiaľ, nemali. Zato nám zubáča na grilo-
vanej zelenine prizdobili kompótovou
zmesou jahôd, ríbezlí a malín. Skutočne
originálna obloha, žiaľ kombinácia
jahody s paprikou a maliny s baklažá-

nom nám akosi nepasovala. A to sme
netušili, že rovnako ako pestovú ozdobu
nájdeme na každom ďalšom tanieri aj
ovocnú oblohu.
Táto čudná zmes dopĺňala Pleskavicu v
lepine (245 Sk), Jahňacie kotlety (399
Sk), aj Miešané teľacie ražničí (385 Sk)
s varenými zemiakmi (49 Sk). Penne La
Scala s kuracím mäsom, nivovou omáč-
kou a syrom (219 Sk) bolo síce bez
ovocnej oblohy, pesto na okraji taniera
však nechýbalo. Bez ohľadu na túto
čudnú kombináciu, pleskavica bola
chutná, nesklamali ani jahňacie kotlety
či teľacie ražničí. Pre tých, čo netušia,
čo je Lepina - ide o druh bieleho bos-
nianskeho chleba. Lepinu (45 Sk) je
možné objednať si v reštaurácii La
Scala aj samostatne ako prílohu k jedlu,
rovnako ako Pizza štangle (46 Sk).
V peci, kde nám upiekli lepinu a pizza
štangle pochopiteľne pečú aj tradičnú
pizzu. Ochutnali sme dve - Pizza Quatt-
ro Formaggi (199 Sk) a tunajšiu špecia-
litu - Pizza La Scala (paradajka, mozza-
rela, hovädzie prosciutto, hovädzia klo-
bása, baklažán, olivy - 259 Sk). Obe boli
fakt vynikajúce.
La Scala teda prináša do Bratislavy na
osvieženie balkánsku kuchyňu. Kvali-
tou sa zaradila k lepšiemu štandardu,
ceny má však mierne nadštandardné.
Naše hodnotenie: ���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve vo-
pred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Nepresné údaje sú porušením zákona
Uvádzanie nepresný a neúplných
údajov pre spotrebiteľa v predaj-
niach, je pomerne častým zistením
inšpektorov Slovenskej inšpekcie pri
kontrolách poctivosti predaja. Žiaľ,
o chytráctvo a vypočítavosť u nás
nie je núdza...
Dňa 12. mája 2008 boli inšpektori SOI
kontrolu v prevádzke Hypermarket
TESCO na Panónskej ceste, kvôli pod-
netu spotrebiteľa. Pri kontrole zistili, že
predávajúci uvádzal neúplné a nepres-
né údaje o nákupných podmienkach.
Na predajnom mieste v oddelení mäsa
a mäsových výrobkov mali informáciu
pre spotrebiteľov: „ak si prajete upra-
viť mäso vcelku na plátky, prípadne
kocky, tak Vám to bude zaúčtované v
cene navyše. Cena po nakrájaní mäsa
bude vyššia ako cena za to isté mäso
vcelku“. 
Konečná cena výrobku po nakrájaní
nebola nijakým spôsobom zverejnená.
V tomto prípade ide o porušenie pred-
pisov - zákona o ochrane spotrebiteľa,
za ktoré zodpovedá spoločnosť
TESCO STORES. Zákon o ochrane
spotrebiteľa upravuje zákaz klamania

spotrebiteľa v tom zmysle, že výrobca,
predávajúci, dovozca alebo dodávateľ
nesmú klamať spotrebiteľa, najmä uvá-
dzať nepravdivé, nedoložené, neúplné,
nepresné, nejasné alebo dvojzmyselné
údaje, alebo zamlčať údaje o vlastnos-
tiach výrobku alebo služby alebo o
úrovni nákupných podmienok. 
Uvádzanie neúplných a nepresných
údajov o nákupných podmienkach sťa-
žuje rozhodovanie spotrebiteľa o usku-
točnení obchodnej transakcie a v
konečnom dôsledku môže spôsobiť, že
spotrebiteľ urobí na základe takto uve-
denej informácie rozhodnutie o
obchodnej transakcii, ktoré by inak
neurobil. Predajca dostal pokutu 10-
tisíc korún. 
Aj druhý prípad sa týka spoločnosti
TESCO STORES, tentoraz bola poku-
ta vo výške 5000 korún. O čo išlo? Dňa
14. mája 2008 išli inšpektori SOI na
kontrolu do Hypermarketu TESCO v
Podunajských Biskupiciach. Bola
zameraná na prešetrenie podnetu spo-
trebiteľa. 

Pri kontrole zistili, že jedenásť druhov
tovaru v priamej ponuke pre spotrebi-
teľa nebolo označených informáciou o
ich konečnej cene (Liptovská saláma,
Lenor aromaterapy, Pur Active gél,
Twix, Venusz slnečnicový olej, víno
Marlborough Pinot Noir, biele víno
New Zeland Sauvignon Blanc, pivo
Zlatý Bažant 10% svetlé v plechovke,
Pekelne pálivá saláma, Údená krkovič-
ka BK VB, Grilovací mix VB). 
Zákon o ochrane spotrebiteľa stanovu-
je, že predávajúci je povinný informo-
vať spotrebiteľa o konečnej cene pre-
dávaného výrobku a zreteľne označiť
výrobok cenou alebo cenovú informá-
ciu inak vhodne sprístupniť. Rozhodu-
júcim pre konštatovanie, či bol zákon
dodržaný alebo porušený, je stav ziste-
ný v čase kontroly. 
Za porušenie povinností ustanovených
zákonom o ochrane spotrebiteľa má
orgán dozoru v zmysle zákona povin-
nosť zodpovednému subjektu uložiť
pokutu až do výšky dvoch milióny
korún. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)
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Napísali sme pred 10 rokmi
STARÉ MESTO (BN 24.9.1998)
V týchto dňoch sa na Námestí SNP a
na Hurbanovom námestí uskutočňu-
je inžiniersko-geologický a hydrogeo-
logický prieskum, ktorý na objednáv-
ku mestskej časti Staré Mesto robí
firma Geo Hyco.
Ide o súčasť predprojektovej prípravy
revitalizácie Námestia SNP, ktorej pro-
jekt počíta aj s výstavbou podzemných
objektov na Námestí SNP a na Hurba-
novom námestí.
Prieskumné práce majú ukázať hydro-
geologickú charakteristiku kvarterných
a neogénnych sedimentov v hĺbke od 20
do 60 metrov pod povrchom oboch
námestí. Prieskum je rozdelený na dve
etapy, pričom prvá sa začala prieskum-

nými vrtmi už v auguste. Táto etapa má
byť ukončená v polovici októbra, doke-
dy má byť vypracovaná predbežná sprá-
va o výsledkoch prieskumu. Druhá
etapa bude pokračovať tak, aby závereč-
ná správa bola hotová do 20. januára
budúceho roku. Ako nám potvrdila
Elena Peťková z Miestneho úradu Staré
Mesto, v týchto dňoch bol realizovaný
jeden z najhlbších vrtov hlboký 54 m.
Na oboch námestiach sa má vŕtať ešte
do konca roku.
Ako v tejto súvislosti povedal starosta
Starého Mesta Andrej Ďurkovský, geo-
logický prieskum podložia Námestia
SNP a Hurbanovho námestia je potvrde-
ním zámeru mestskej časti dať centru
Bratislavy novú tvár. „Aj na základe

architektonických a dopravných analýz
sme dospeli k záveru, že pri úprave
námestia nestačí len nahradiť asfaltový
povrch novou dlažbou. Bratislava potre-
buje mimoriadne riešenie centra a pro-
jekt revitalizácie Námestia SNP je pro-
jektom, ktorý zasahuje do celého
mesta,“ povedal A. Ďurkovský. Geolo-
gický a hydrogeologický prieskum má
byť podľa neho konkrétnym dôkazom
toho, že to Staré Mesto s oživením
Námestia SNP myslí vážne. Tento pro-
jekt totiž rieši nielen statickú dopravu
(parkovanie), ale navrhuje aj riešenie
aktívnej dopravy na vnútornom okruhu
mesta. Jeho realizáciou sa podľa A.
Ďurkovského podarí vyriešiť aj problém
dopravy v celom Starom Meste. (pol)

Smetiaky budú

odlíšené

samolepkami
BRATISLAVA (BN 24.9.1998)
Akciová spoločnosť Odvoz a likvidá-
cia odpadov (OLO) plánuje vo
štvrtom štvrťroku označovať kon-
tajnery na domový odpad novými
samolepkami. Samolepka bude
obsahovať údaje, kto si kontajner
objednal, adresu správcu, komu je
kontajner určený (obyvateľ alebo
firma), interval odvozu a telefonický
kontakt.
Ako nás informovala predsedníčka
predstavenstva OLO Mária Demetero-
vá, doteraz obyvatelia mesta často upo-
zorňovali na to, že niektoré odpadové
kontajnery vyprázdňuje OLO častejšie,
iné menej často. Problém spočíva v
tom, že v jednom stojisku sú umiestne-
né kontajnery pre obyvateľov aj pre
podnikateľov a firmy, ktoré majú v
okolí svoje sídlo. Kým napríklad oby-
vatelia majú odvoz odpadu 3-krát týž-
denne, firmy len raz týždenne. Je
vecou každého podnikateľa a firmy, či
mu takýto interval postačuje, faktom
však zostáva, že smetiari v takomto
stojisku vyprázdňujú kontajnery podľa
objednávky.
Aby nedochádzalo k zbytočným sťaž-
nostiam Bratislavčanov, bude OLO
takýmito samolepkami označovať
všetky kontajnery v meste. Kontajnery
pre obyvateľstvo budú označené žltou
a pre podnikateľov a firmy červenou
nálepkou. Ako prvé by sa takéto samo-
lepky mali objaviť v mestskej časti
Lamač. (brn)

Kolektor bude

hotový ešte

tento rok
STARÉ MESTO (BN 24.9.1998)
Letná turistická sezóna a nepriprave-
nosť Generálneho investora Bratisla-
vy boli dôvodmi, prečo sa zastavili
práce na kolektore na Františkán-
skom námestí.
Ako sme sa dozvedeli od vedúceho
úseku územného rozvoja Miestneho
úradu Staré Mesto Jána Dinku, počnúc
l. septembrom práce v trase od križova-
tiek ulíc Zámočnícka - Františkánska po
Františkánske námestie opäť pokračujú.
Ich výsledkom by malo byť dobudova-
nie definitívnej výstuže kolektorovej
chodby v spomenutom úseku a zabez-
pečenie stability podlažia františkánske-
ho kostola. V kolektorovej šachte budú
umiestnené všetky vedenia podzem-
ných inžinierskych sietí - voda, plyn,
elektrické vedenie a telefónne káble.
Nad chodbou pribudne nová kanalizácia
a celý zvyšný priestor vyplní betónová
zmes. Práce by mali byť ukončené do
konca tohto roku. (mg)

Nové predajné

automaty MHD

budú v decembri
BRATISLAVA (BN 24.9.1998)
Na prelome rokov pribudne v Brati-
slave 200 automatov na predaj cestov-
ných lístkov na mestskú hromadnú
dopravu. Nové automaty umožnia
predaj 12 druhov cestovných lístkov a
na zastávky bratislavskej MHD by
mali byť umiestnené od decembra do
februára budúceho roku.
Uvedenie nových automatov, ktoré
zabezpečia výdaj mincí a bezporuchový
chod bez záložného zdroja, majú pri-
niesť Dopravnému podniku Bratislava
na tržbách zvýšenie asi o 50 percent. V
automatoch budú namontované moduly,
ktoré v prípade poruchy automatu vyšlú
správu na centrálny dispečing. Ich výho-
dou tiež bude, že povrchová úprava
umožní jednoduché odstránenie sprejo-
vých nápisov už do dvoch dní.
O nákupe týchto moderných automatov
rozhodlo bratislavské mestské zastupi-
teľstvo. Dopravnému podniku schválili
poslanci záruku na exportno-dodávateľ-
ský úver vo výške 1 milión 529-tisíc
nemeckých mariek. V súčasnosti má
bratislavská MHD tri typy automatov na
predaj cestovných lístkov - jednotarif-
ných je 196, dvojtarifných 40 a šesťtarif-
né sú 2. Nové automaty sú pripravené aj
na plánovanú zmenu zo súčasného tarif-
ného systému na časové tarify. (brn)

Do Bratislavy

sa vracia Prior
RUŽINOV (BN 24.9.1998)
Obchodný dom Ružinov zmenil maji-
teľa. Kúpila ho spoločnosť Obchodné
domy Prior Stred, a.s., z Banskej
Bystrice. Po rekonštrukcii, ktorej
náklady dosiahnu 65 miliónov korún,
ešte tento rok otvorí spoločnosť na
prízemí nový supermarket s výstu-
pom na parkovisko.
Nová predajná plocha supermarketu
bude v porovnaní s doterajšou takmer
dvojnásobná. Zvyšné plochy v zrekon-
štruovanom ružinovskom Priore obsadia
spoločnosti s komplexnou ponukou
tovaru. Predstavitelia spoločnosti OD
Prior Stred, a.s., predpokladajú výrazné
oživenie trhu v mestskej časti Ružinov a
v jej okolí, najmä využitie predajne na
týždenné nákupy, ako je to bežné vo
vyspelých krajinách. (brn)

Revitalizácia Námestia SNP sa už pripravuje 

RUŽINOV (BN 24.9.1998)
Podľa oficiálnych údajov sa počet
psov v Ružinove odhaduje na tritisíc.
Podľa neoficiálnych ich môže byť
oveľa viac, niektoré údaje hovoria až
o siedmich tisícoch psov len na území
tejto mestskej časti.
Ostatné časti sú na tom obdobne, no
málokde sa darí tento problém riešiť.
Mnohí občania sa sťažujú, že psy a ich
nezodpovední majitelia doslova vyhnali
deti z detských ihrísk, pieskovísk a tráv-
natých plôch. Psy znečisťujú životné
prostredie exkrementmi a poniektorí ich
majitelia si tým hlavu nelámu.
Mestská časť Ružinov sa aspoň snaží
tento nepríjemný problém riešiť. Už v

roku 1996 zakúpila špeciálne vrecká na
zber psích exkrementov a začala ich bez-
platne poskytovať chovateľom, ktorí
však prejavili len minimálny záujem.
Finančnou sumou vo výške 100 000
korún prispela tiež Slobode zvierat na
výstavbu útulku, pomáhala pri vydávaní
osvetových materiálov a v tomto roku
získalo oddelenie životného prostredia
prostriedky na sterilizáciu a kastráciu
zvierat. To všetko však na vyriešenie
problému nepostačuje - často pre nezod-
povednosť majiteľov psov.
Túto skutočnosť si uvedomila aj pred-
nostka miestneho úradu Mária Šamová,
ktorá sa spolu s ďalšími spolupracov-
níkmi vybrala do Prahy, kde už fungo-

vala dočisťovacia služba. Výsledkom
cesty je, že dnes sa v Ružinove - ako v
jedinej bratislavskej časti - zavádza do
praxe systém komplexného dočisťova-
nia verejných priestranstiev od psích
výkalov. Je naozaj originálny - psie
exkrementy odstraňujú pracovníci na
bicykloch pomocou vysávačov. Túto
službu zabezpečuje firma KaS Slovakia
podľa vzoru pražských kolegov. „Chys-
táme sa zaviesť aj ďalšie opatrenia,“
hovorí M. Šamová. „Jedným z nich je aj
čipovanie registrovaných psov. Jeho
výhodou bude ľahšia kontrolovateľnosť
psov na verejných priestranstvách poli-
cajtmi a ľahšie vyvodzovanie dôsledkov
pre majiteľov.” (avn)

Psy sú problémom nielen Ružinovčanov 

O Zámockej ulici sa rozhodne po voľbách

Bratislavské noviny
z roku 1998 nájdete na

www.banoviny.sk

STARÉ MESTO (BN 24.9.1998)
Obyvatelia Palisád sa v máji tohto
roku prostredníctvom poslanca
mestského zastupiteľstva Mariána
Minaroviča obrátili na primátora
Bratislavy Petra Kresánka so žiados-
ťou o vrátenie Zámockej ulice do
mestskej dopravnej siete.
Táto ulica, ktorá sa takmer vytratila z
bratislavských máp, v súčasnosti pre-
chádza svojím znovuzrodením. Spo-

ločnosť Zámocká, a.s., ktorá rekon-
štrukciu či skôr výstavbu novej ulice
realizuje, pôvodne uvažovala o jej ne-
prejazdnosti.
Primátor v odpovedi občanov ubezpe-
čil, že tejto požiadavke nevyhovel a
Zámocká ulica teda nebude vyradená
zo siete miestnych komunikácií.
Zámocká ulica je v súčasnosti nepre-
jazdná a stavebná činnosť potrvá ešte
dlhší čas. Dlho sa viedli diskusie o tom,

ako by mal prejazd vozidiel po Zámoc-
kej ulici vyzerať.
Pôvodné návrhy spred roku 1989 rátali
s vybudovaním širokej komunikácie s
parkovaním áut, ale i autobusov pozdĺž
nej. Takýto zámer je však v rozpore s
revitalizáciou tejto časti Starého Mesta,
takže spôsob riešenia dopravy musí byť
iný. Definitívnym riešením premávky
na tejto ulici sa budú zaoberať až budú-
ce orgány samosprávy mesta. (stn)



8BRATISLAVSKÉ NOVINY 32/2008

Vo Vrakuni majú vyrásť nové rodinné

domy ponúkajúce moderné bývanie
VRAKUŇA
Nové rodinné domy ponúka investor
projektu Rodinné domy Vrakuňa.
Rozsahom ide o menšiu výstavbu -
štrnásť radových rodinných domov
na pozemkoch cca 4 áre, v bezpro-
strednej blízkosti mestskej časti Vra-
kuňa.
Domy budú stáť na Ráztočnej ulici.
Investor sa orientuje na klienta, ktorý
„chce poznať svojho suseda“ a jeho
cieľom je bývať moderne a pohodlne.
Nemenej dôležitým prvkom je zamera-
nie na ekonomické bývanie, energetic-
ky účinné, s ekologickým riešením
systému kúrenia. V domoch má byť
celoročný ohrev vody a zároveň chla-
denie v letnom období, všetko založe-
né na princípe nízkoenergetického
tepelného čerpadla. 
Začiatok výstavby je plánovaný už v
tomto období a predpokladaný termín
ukončenia je závere roku 2009. Bonu-
sov pre záujemcov o bývanie má byť
niekoľko - decentný architektonický
výraz, rozumné výmery rodinných
domov poskytujúce komfortné býva-
nie, ale zároveň žiadne zbytočné štvor-
cové metre navyše. Ďalej pohodlné a
bezproblémové parkovanie, dostatok
súkromia v primeranej záhrade,
rozumná pešia vzdialenosť od zastávok
mestskej hromadnej dopravy.
Dostupné má byť aj napojenie na
diaľnicu a dobré dopravné spojenie do
blízkeho nákupného centra Avion a
IKEA. (rob)

VIZUALIZÁCIE - B. Šajgalíková

BRATISLAVA
Výberové konanie na Vianočné trhy
už je v plnom prúde, uvidíme, koho v
tejto predvianočnej sezóne magistrát
predstaví. Podľa našich skúseností
komisia pre organizovanie trhov si
veľkú prácu s hodnotením kvality
nedáva.
V minulom roku napríklad pod vcelku
veľmi tenkou zámienkou nevybrali
exkluzívnu balkánsku ponuku reštau-
rácie U mamičky, o čom sme aj v
našich novinách písali. Na otázku, či
bude magistrát v tomto roku na úroveň
prezentovanú v minulej sezóne prihlia-
dať, odpovedá Milan Vajda z komuni-
kačného odboru magistrátu: 
„Komisia pre výber nájomcov stánkov
od prvého ročníka prihliadala na kvali-
tu, respektíve nekvalitu ponúkaného
tovaru, ako aj na jeho vhodnosť a tiež
estetiku predaja. Vlani si magistrát
napríklad vyfotografoval priečelia
všetkých stánkov, aby mal dokumentá-

ciu, ako si jednotliví predajcovia "skrá-
šlili" predajné stánky.“ Dôležitým fak-
torom je aj výška nájomného. Jeho
ceny sú už niekoľko rokov výrazne
diferencované podľa lukratívnosti a
vhodnosti komodity. Preto napríklad
stánok s občerstvením má za štvorcový
meter nájom takmer šesťkrát vyšší ako
stánok ponúkajúci vianočné ozdoby a
dokonca tridsaťkrát vyšší, ako platia
stánky charitatívnych organizácií.
Vianočné trhy na Hlavnom námestí
budú v tomto roku od 28. novembra do
23. decembra 2008 vrátane. Predchá-
dzať im bude obnovený Svätomartin-
ský jarmok, ktorý mesto plánuje uspo-
riadať 8.-11. novembra v priestore za
Katedrálou sv. Martina. 
„O nejakej špeciálnej komisii na sledo-
vanie výkonov predajcov zatiaľ neuva-
žujeme,“ pokračuje M. Vajda, „ale je
možné, že sa o nej na úrovni primátora
ešte rozhodneme. Samozrejme, od
samého začiatku na trhoch pracuje Slo-

venská obchodná inšpekcia, ktorej
predmetom činnosti je práve kvalita a
poctivosť predaja. 
Pokiaľ ide o predaj nápojov, Vianočné
trhy od prvého ročníka striktne vylúči-
li niektoré druhy nápojov zo sortimen-
tu (napr. pivo, tvrdý alkohol). Aj v
tomto roku zostávame pri tradičnom
obľúbenom sortimente, čiže varené
víno, (v niektorých vybraných stán-
koch kvalitné sudové víno), punč,
grog, hriatô, a, samozrejme, nealkoho-
lické nápoje. 
V bezprostrednej blízkosti konania
trhov pribudli nové mestské verejné
toalety na Uršulínskej ulici, ktoré sú na
úrovni západoeurópskych miest. Je
možné, že tento servis bude ešte posil-
nený o pár ekologických WC. 
V tomto roku sa trhy rozšíria o ďalšie 4
predajné miesta (2 stánky + 2 grily) na
Františkánskom námestí, zaoberáme sa
aj estetickou úpravou a osvetlením
oboch fontán. Gustav Bartovic

Vo výbere je vraj rozhodujúca kvalita

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE
S VÁŠ OU

Občania môžu

diskutovať o

štúdii lesoparku
NOVÉ MESTO
Hlavné mesto predložilo občanom
na posúdenie urbanistickú štúdiu
Malokarpatskej časti Bratislavského
lesoparku. Obyvatelia ju môžu pri-
pomienkovať do 15. októbra 2008. 
Verejné prerokovanie je naplánované
na 2. októbra o 16.00 h v Primaciál-
nom paláci. Urbanistická štúdia uka-
zuje, aké možnosti rozvoja Bratislav-
ského lesoparku sú prípustné, možné a
potrebné. Celá lokalita zahŕňa časti
územia v Novom Meste, Rači, vo Vaj-
noroch, v Lamači a v Záhorskej
Bystrici. 
Dôvodom na vypracovanie urbanistic-
kej štúdie je potreba koncepcie rozvoja
územia tejto časti na každodennú a
víkendovú rekreáciu obyvateľov a
návštevníkov mesta. Hlavným cieľom
urbanistickej štúdie Malokarpatskej
časti Bratislavského lesoparku je vytvo-
riť územnoplánovací podklad na funk-
čný a priestorový rozvoja Bratislavské-
ho lesoparku. Zo štúdie vyplýva potre-
ba uprednostnenia športu, rekreácie a
občianskej vybavenosti, ale aj rekreač-
nej a poznávacej turistiky.
Vzhľadom na súčasný stav územia,
chýbajúcu vybavenosť a priestorové
úpravy sa v štúdii navrhuje niekoľko
riešení. Ide o vybudovanie polyfunk-
čného objektu s parkovaním pri Čer-
venom moste, či parkoviska pri pom-
níku na Kamzíku. 
Nové návrhy sa týkajú aj potreby
rekonštrukcie niektorých vybraných
úsekov spevnených lesných ciest,
obnovy areálov Železná studienka i
Kamzík, či vybudovania promenádo-
vého chodníka a obnovy rekreačných
chodníkov. 
Urbanistická štúdia pripúšťa z hľadis-
ka občianskej vybavenosti na rekreá-
ciu v prírodnom prostredí funkčné
využitie na verejné stravovanie zaria-
denia menšieho rozsahu, vhodné do
prírodného prostredia. Ďalej športovo-
rekreačné plochy prírodného charakte-
ru, turistické ubytovanie, hotelové
ubytovanie menšieho rozsahu vo von-
kajšom rekreačnom pásme, prevá-
dzkové objekty lesného a hospodár-
skeho charakteru. 
Môžu tu byť aj malé viacúčelové
objekty (prevádzkové objekty so zaria-
deniami rekreačnej vybavenosti rôzne-
ho druhu, vrátane služobného bývania
- horárne, správa objektu, areálu, lesnej
oblasti, informácie, stravovacie zaria-
denie, lesná škola a i. Nepripúšťa býva-
nie, výrobu, skladovanie a dopravu ako
hlavné funkcie.
Urbanistická štúdia je napísaná na 232
textových stranách a podieľalo sa na
nej približne trinásť zhotoviteľov, väč-
šinou architektov a inžinierov. Vypra-
covanie urbanistickej štúdie si objed-
nalo hlavné mesto. (rob)
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Staromestská

architektov

veľmi neláka
BRATISLAVA
Hoci sa workshop o budúcej tvári
Staromestskej ulice začal v polovici
septembra a digitálne podklady boli
k dispozícii do 19. septembra 2008,
so záujemcami sa vrece nepretrhlo.
Ako informoval šéf marketingu a ces-
tovného ruchu bratislavského magi-
strátu Milan Vajda, do spomínaného
devätnásteho sa prihlásili len títo tvor-
covia: arch. Miroslav Minca, arch. Šte-
fan Svetko, arch. Vladimír Zigo, arch.
Iľja Skoček, arch. Eliška Galová a nie-
koľko študentov z Fakulty architektúry
STU.
Prekvapivo na výzvu zúčastniť sa na
workshope nereagoval ateliér Bogár
Králik Urban, ktorý má k tejto lokalite
blízko napríklad už len tým, že navrhol
územný plán Podhradia, a tiež autor-
ským podielom na projekte Vydrice.
Nereagovali ani vyzvaní - ateliér Vallo
& Sadovsky Architects, Architektonic-
ká kancelária Ľubomíra Závodného,
Mgr. art. Juraj Tesák a Ing. arch. Peter
Bauer.
M. Vajda uvádza, že napriek tomu je
príležitosť zúčastniť sa na tomto pro-
jekte naďalej otvorená, podmienkou je,
aby architekti predstavili svoju víziu do
16. októbra 2008.
V tejto veci ide o veľa. Primátor Andrej
Ďurkovský pri otvorení dielne označil
Staromestskú ulicu za jazvu na tvári
Bratislavy. Je to nielen jazva, ale stále
otvorená rana - pôvodne tento priestor
spájal mesto a hrad, po stáročia oddele-
né, až boľševickým staviteľom sa
podarilo po dvesto rokoch bariéru
medzi tieto dve súčasti Bratislavy vrá-
tiť. (gub) 

Prvých tisíc

Európanov

v Bratislave
ČUNOVO
Fyzicky sa asi nedajú za jeden
víkend stihnúť všetky hodové sláv-
nosti, ktoré ponúkajú bratislavské
obce. Treba si preto vybrať.
Kto si vybral uplynulú sobotu Čunovo,
nezaváhal. Ústredná ulica bola plná,
autá stáli vo štvorrade a bolo medzi
nimi aj zopár autobusov - z Burgenlan-
du. V Čunove totiž nesvätili svoj malý
súkromný sviatok, v Čunove sa slávil
Deň Horného Podunajska. Bez ohľadu
na hranice ho ctí štrnásť obcí v Mos-
sonskej župe, na Slovensku, v Dolnom
Rakúsku a v Burgenlande.
Všetko bolo, ako má byť. Dopoludnia
svätá omša, popoludní kultúrny pro-
gram a večer veselica. Medzitým naj-
ťažšia chvíľa pre návštevníkov - každý
sa totiž stal členom poroty, ktorá hod-
notila asi desať druhov halászlé a pät-
násť domácich báboviek. Povedzte,
ktorá z desiatich výborných polievok je
najlepšia, ktorá bábovka z pätnástich
najsladšia?! Favorita sme nemali, ale
nakoniec sme skonštatovali, že najlep-
šia bola bábovka číslo deväť a zo všet-
kých výborných halászlé bolo to naj-
lepšie zo susednej Bizonje, teda Besze-
nye, chorvátskej obce v Maďarsku, a
varil ho kuchár, ktorý po chorvátsky a
slovensky ani necekol, ale bol najlepší,
lebo tak to tu chodí, na národnosť sa
nehľadí. (gub)

Najviac zločinov 

bolo v okrese

Bratislava 2
BRATISLAVA
Bratislava už pozná svoju letnú šta-
tistiku týkajúcu sa trestnej činnosti
počas júla a augusta. Informovala o
nej Jana Majdánová z oddelenia
komunikácie a prevencie Krajského
riaditeľstva Policajného zboru v
Bratislave.
„Počas letných mesiacov, v júli a v
auguste, bolo na území Bratislavy spá-
chaných 3131 trestných činov, z kto-
rých bolo objasnených 761, teda tak-
mer 25 percent,“ prezradila Jana Maj-
dánová. Oproti rovnakému obdobiu
predchádzajúceho roku počet trestných
činov klesol o 139.
V oblasti majetkovej trestnej činnosti
polícia zaznamenala 2212 trestných
činov, čo bolo o 45 menej ako pred
rokom, pri krádežiach motorových
vozidiel ich bolo 219, o 22 viac ako v
júli a v auguste 2007.
„Motorové vozidlá sa najčastejšie
kradli v nočných hodinách a počas pra-
covného týždňa. Išlo najmä o zaparko-
vané autá na uliciach, pričom najviac
krádeží sme zaznamenali na sídliskách
v Ružinove, v Petržalke, na Dlhých
dieloch, v Karlovej Vsi a v Dúbravke.
Časté prípady však boli aj v okolí
nákupných centier, v okolí hotelov, kde
parkujú cudzinci,“ pokračovala Jana
Majdánová.
Súčasne pridávala aj postrehy, ako sa
krádežiam brániť: „Nespoliehať sa na
sériovo vyrábané zabezpečovacie
zariadenia. Majiteľ auta by si mal
vybaviť aj ďalšie ochranné zariadenie a
skombinovať elektronické a mechanic-
ké zariadenie. To všetko síce stoper-
centne neochráni, ale páchateľa mini-
málne zdrží.“
Krádeže motorových vozidiel boli
najčastejšie v druhom bratislavskom
okrese, kde zaznamenali aj najväčší
počet trestných činov (najmenej ich
bolo vo štvrtom bratislavskom okre-
se). 
„Nedá sa to však zovšeobecňovať,
treba zobrať do úvahy veľkosti a počty
obyvateľov v jednotlivých bratislav-
ských častiach. Automaticky preto
neplatí, že by bol druhý okres úplne
najnebezpečnejší,“ vysvetľovala Jana
Majdánová.
A ako vyzerali júl a august v Bratislava
rozmenené na drobné?
V prvom bratislavskom okrese sa
počas leta stalo dohromady 673 trest-
ných činov, jedna vražda, 14 lúpeží, 51
krádeží vlámaním, 11 krádeží vláma-
ním do bytov, 28 krádeží motorových
vozidiel.
V druhom bratislavskom okrese zaevi-
dovali 830 trestných činov, 8 lúpeží,
101 krádeží vlámaním, 28 krádeží vlá-
maním do bytov, 69 krádeží aut.
Tretí bratislavský okres sa môže
„pochváliť“ 528 trestnými činmi,
dvoma vraždami, 12 lúpežami, 81 krá-
dežami vlámaním, 17 krádežami vlá-
maním do bytov, 46 krádežami moto-
rových vozidiel.
Štvrtý bratislavský okres má za sebou
373 trestných činov, 6 lúpeží, 56 kráde-
ží vlámaním, 13 krádeží vlámaním do
bytov, 29 krádeží áut.
Piaty bratislavský okres celkove zazna-
menal 727 trestných činov, 4 lúpeže,
55 krádeží vlámaním, 4 krádeží vláma-
ním do bytov, 47 krádeží motorových
vozidiel. Dušan Blaško

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

DEVÍN
Nový upravený nákres viladomov,
ktoré nedávno predstavila spoloč-
nosť Skanska v rámci úpravy pro-
jektu, je podľa starostky Devína
Ľubici Kolkovej (nezávislá) značne
skreslený a ťažko ho možno považo-
vať za riadny projekt.
Ľ. Kolková tak reagovala na nedávno
medializované informácie o zmene pro-
jektu viladomov, ktoré pripravuje na
žiadosť miestnej samosprávy a obyvate-
ľov Devína spoločnosť Skanska.
Za všetko podľa starostky hovorí
napríklad „taký detail“, že v nákrese je
len asi trinásť až pätnásť domov, no
počet pôvodných 23 objektov zostáva
nezmenený a sú umiestnené na nezme-
nenej parcele. Podľa Ľ. Kolkovej by

miestna samospráva potrebovala ku
konkrétnemu projektu ďalšie informá-
cie. 
K celému novému a upravenému pro-
jektu viladomov ďalej uviedla, že
pôvodne išlo o značne prehustenú
zástavbu. „Napríklad nerozumieme,
kam stavebník umiestnil spomínaný
parčík a päť ihrísk... Na obrázku je
však obrovská voľná lúčka s ihriskom
a skromne učupenými domčekmi tak,
že medzi stromami ich ani nevidno,“
uviedla starostka. Konštatovala, že
návrhy miestnej samosprávy nenachá-
dzajú u investora zatiaľ ohlas.
Mestská časť Devín nedávno zaslala
spoločnosti Skanska návrh memoran-
da, v ktorom okrem iného požaduje
dohodu s investorom na znížení výšky

podlaží obytných domov na úroveň,
ktorá nepresiahne dve nadzemné pod-
lažia a tretie ustúpené podlažie. Žiada-
la, aby investor vybudoval najmä zele-
né plochy s lavičkami a detské ihrisko,
materskú školu a doplnil infraštruktúru
o obchod, najmä s potravinami.
Spoločnosť Skanska ako investor vila-
domov v Devíne nedávno informovala,
že nad rámec územného rozhodnutia a
zákona postaví tri veľké a dve menšie
detské ihriská, zriadi park a oddychovú
zónu s lavičkami a zeleňou a pri desia-
tich objektoch tretej a štvrtej etapy
viladomov zmení prvé nadzemné pod-
lažie na občiansku vybavenosť. Okrem
toho v tretej a štvrtej etape výstavby
znižuje výšku poschodí na tri s ustúpe-
ným podkrovím. (rob)

Investor nezohľadnil návrh samosprávy
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Vo verejnej

doprave má byť

bezpečnejšie
BRATISLAVA
V minulom čísle sme uverejnili list
čitateľa a zároveň vodiča mestského
autobusu Martina o incidente na
linke, ktorú sa snažil zvládnuť v
súlade s prepravným poriadkom.
Ako cestujúci všetci vieme, že takýto
vodič je skôr výnimkou než pravidlom.
Niektorí tuláci, ktorí sa zámerne neumý-
vajú, v čase tuhej zimy roku 2006
dokonca vyháňali svojím zápachom na
linkách z Vrakune do mesta ľudí idúcich
za prácou a nik si s nimi neporadil.
Zasiahnuť proti výtržníkom si dovolí
máloktorý vodič. Neoficiálne máme
potvrdené, že dopravný podnik vie o
prípadoch, keď sa páchnuci tuláci v
zime vozia vo vyhriatej električky z jed-
nej konečnej na druhú. Samozrejme,
bez lístka - veď kto by si s nimi začal?
Rovnako ako Martin sa pýtame, kto
ochráni platiacich cestujúcich, ktorí aj
tak majú viac povinností a obmedzení
ako práv? Peter Kavecký, hovorca
Dopravného podniku Bratislava nás
informoval, že podľa novej koncepcie
bezpečnosti v MHD funguje od sep-
tembra 2008 špeciálna jednotka bezpeč-
nostnej služby, ktorá je pripravená na
zásahy vo vozidlách. 
Každý vodič má možnosť v prípade
narušenia bezpečnosti cestujúcich alebo
pri poškodzovaní vozidla privolať
hliadku. Uvádza situácie, keď napríklad
osoba má síce platný cestovný lístok,
ale znečisťuje prostriedok, je opitá,
alebo zapácha, či sa neprístojne a hluč-
ne správa a obťažuje iných cestujúcich -
aj tak môže byť z dopravy vylúčená. 
Týka sa to rovnako bezdomovcov ako
robotníkov v špinavom pracovnom
odeve, ale i flamendrov s viazankami.
„V rámci rezortu ľudských zdrojov pri-
pravujeme školenia asertívnej komuni-
kácie pre vodičov, aby boli pripravení na
riešenie takýchto problémov aj voči
agresívnym osobám,“ končí P. Kavecký.
V citácii z prepravného poriadku sa uvá-
dza šestnásť príčin, pre ktoré možno
cestujúceho z dopravy vylúčiť, čo
dokonca môže spraviť aj revízor a sprie-
vodca. Osobne sme sa však ešte
nestretli s tým, aby revízor vytiahol z
autobusu výtržníka - nemá za neho
zrejme také provízie ako za pokutova-
nie. Gustav Bartovic

Nové poplatky

za detské jasle 

v Starom Meste
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto od 1.
októbra 2008 upravuje výšku úhrad
za služby poskytované v obecných
detských jasliach. Poplatok za dieťa
bude v prípade celodenného pobytu
7900 Sk, v prípade poldňového po-
bytu 5500 Sk mesačne.
Staromestskí poslanci upravili aj výšku
finančného príspevku pre rodiny s trva-
lým pobytom v mestskej časti a pre
sociálne slabšie rodiny. Po niekoľkoho-
dinovej diskusii schválili kompromisný
návrh, aby mestská časť hradila staro-
mestským deťom 20 % úhrady za služ-
by v detských jasliach.
Doteraz to bolo 50 % z mesačnej úhra-
dy, niektorí poslanci však presadzovali
úplné zrušenie obecného príspevku.
Argumentovali tým, že nie je dôvod,
aby samospráva poskytovala paušálny
príspevok deťom v obecných detských
jasliach, keď obec neprispieva rodinám,
kde sa matka rozhodne zostať s dieťa-
ťom na materskej dovolenke.
Pre staromestské rodiny s nižším príj-
mom ako je 1,5 násobok životného
minima, poslanci zvýšili výšku obecné-
ho príspevku na 50 % mesačnej úhrady.
Ako priznali zástupcovia staromestskej
samosprávy, týka sa to iba troch z cel-
kového počtu 70 detí v dvoch staro-
mestských obecných jasliach. (stn)

PETRŽALKA
Na ľavej strane Panónskej cesty,
oproti železničnej stanici v Petržalke,
onedlho vyrastie Mediálny dom. Ide
o osempodlažnú administratívnu
budovu, v ktorej svoje nové sídlo,
okrem firiem, nájdu aj redakcie nie-
koľkých médií. 
Podobný objekt, v ktorom sídlia naprí-
klad redakcie patriace do vydavateľské-
ho koncernu Alex Springer, postavila
developerská spoločnosť Vinton už v
Budapešti a podobné plány má aj v
Prahe a vo Varšave. Mediálny dom,
alebo Central 5, má byť modernou
budovou na petržalskom bulvári. 
Ponúkne administratívne priestory naj-
vyššieho štandardu, zároveň pôjde o
ekologickú budovu. Jej špecifikom
bude obnoviteľné využitie energetic-
kých zdrojov pri napájaní budovy a
minimálna energetická náročnosť. V
rozvodoch využije teplo získavané
pomocou tepelných čerpadiel a len v
prípade potreby bude dopĺňané teplom
z výmenníkovej stanice. 
Úžitkovú vodu bude zabezpečovať
recyklovaná dažďová voda zachytáva-
ná zberným systémom a dopĺňaná stud-
ňami. K energetickým úsporám prispe-
je aj špeciálna presklená fasáda budovy
- v lete má zabrániť nadmernému pre-
hrievaniu, v zime zbytočnému úniku
tepla. Energiu ušetrí aj klimatizácia. 
V Mediálnom dome budú sídliť okrem
firiem aj redakcie. Zámerom develope-
ra je, aby sa tento priestor stal miestom
mediálnych podujatí, tlačových konfe-
rencií, prezentácií, recepcií a podobne. 
Tomuto účelu bude slúžiť jedna veľká
a tri menšie miestnosti, ktoré budú

vybavené po technickej a technologic-
kej stránke. Chýbať nebudú digitálne
triple play služby zabezpečujúce
internet, televíziu či telefón. Develo-
per pri tomto zámere vychádzal zo

skutočnosti, že takéto miesta na
mediálne podujatia majú asi všetky
okolité hlavné mestá, no Bratislave
stále chýba. (brn, rob)
VIZUALIZÁCIE - Bonton Investment

Na Panónskej ceste pribudne ďalšia

kancelárska budova - Mediálny dom

BRATISLAVA
HLAVNÉ NÁMESTIE 8
CATERING+DELIVERY
+421 2 5464 0423
WWW.SUSHIPLUS.SK
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BRATISLAVA
Regionálne združenie mestských
častí hlavného mesta SR Bratisla-
vy tvrdí, že diskusia o návrhu
novely zákona o Bratislave na
pôde Národnej rady SR má poli-
tický charakter.
Ďalšie rokovanie o návrhu novely
má byť v októbri, pretože poslanci
parlamentu ho posunuli do druhého
čítania. Ešte predtým sa o ňom bude
hovoriť vo výboroch NR SR, najmä
vo výbore pre verejnú správu. Na

rokovaniach sa podľa združenia
zúčastnia i určení starostovia, aby
zákonodarcom mohli odpovedať na
ich otázky, ako aj otázky, ktoré sa po
predložení návrhu zákona do parla-
mentu objavili v médiách.
Starostovia sa dohodli aj na ďalšom
rokovaní s komisiou, ktorá bola vytvo-
rená v súvislosti s návrhom novely
zákona o Bratislave v mestskom zastu-
piteľstve, a s primátorom. Cieľom je
zredukovať množstvo pripomienok k
návrhu a dosiahnuť, aby mestské zastu-

piteľstvo na svojom rokovaní 23.
októbra návrh novely zákona o Brati-
slave podporilo.
Regionálne združenie poverilo pred-
sedu Richarda Frimmela, aby o
návrhu novely rokoval s ministrom
vnútra Róbertom Kaliňákom.
„Vynasnažíme sa, aby návrh zákona
bol prijímaný naozaj ako spoločný
návrh mestských častí a primátora,
teda tak, ako to pán primátor už nie-
koľkokrát verejne deklaroval,“ uvie-
dol R. Frimmel. (brn, rob)

Starostovia bojujú za novelu zákona

Čistíme pre Vás v každom Tescu v Bratislave

AKCIA v stredu 10% ZĽAVA !
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Aj v hlavnom

meste sa pobeží

o srdce
BRATISLAVA
Posledná septembrová nedeľa bude
venovaná Behu o srdce, akcii, ktorá
sa uskutoční pri príležitosti Svetové-
ho dňa srdca. Okrem podujatia na
Hviezdoslavovom námestí sa o srdci
bude hovoriť aj v uliciach Banskej
Bystrice a Košíc.
Počas Svetového dňa srdca v hlavnom
meste bude sprístupnená tzv. Florapo-
radňa, v ktorej si môže každý Brati-
slavčan i návštevník mesta bezplatne
odmerať cholesterol, krvný tlak, teles-
ný tuk a poradiť sa s odborníkmi o
zdravej výžive. Pre deti sú pripravené
zábavné atrakcie a hodnotné ceny.
Beh o srdce odštartuje starosta Starého
Mesta Andrej Petrek v nedeľu 28. sep-
tembra 2008 o 14.00 h a potrvá do
18.00 h. Počas uplynulých rokov sa na
symbolickom behu zúčastnilo viac ako
tritisíc detí, rodičov a dôchodcov. 
Srdcovo-cievne ochorenia sú v súčas-
nosti najčastejšou príčinou úmrtia a
verejnosť si často túto skutočnosť
neuvedomuje, alebo skôr nechce pri-
pustiť. Chorobám srdca a náhlym ciev-
nym príhodám je možné predchádzať
zdravým pohybom na čerstvom vzdu-
chu, udržiavaním správnej telesnej
hmotnosti a pravidelným meraním
krvného tlaku a cholesterolu. 
Kardiovaskulárne ochorenia, predo-
všetkým ischemická choroba srdca,
predstavujú vo vyspelých krajinách
sveta vážny zdravotnícky problém.
Chorobnosť a úmrtnosť má epidemio-
logický charakter. 
Zatiaľ čo vo viacerých európskych kra-
jinách vďaka preventívnym a vzdelá-
vacím akciám registrujú postupný kle-
sajúci trend výskytu týchto tzv. voľno
radikálových ochorení, u nás podobný
trend zatiaľ nezaznamenávame. Ga-
rantmi podujatia Beh o srdce sú Úrad
verejného zdravotníctva SR, Slovenská
liga za prevenciu a liečbu kardiovasku-
lárnych chorôb Srdce Srdcu a Slovens-
ká nadácia srdca. (brn,rob) 

Vodičov vítajú 

neosvetlené

metre diaľníc
RATISLAVA
Na neosvetlené úseky diaľnice D1 aj
D2 pri vstupe do hlavného mesta nás
upozornilo už niekoľko vodičov.
Lampy nesvietia v dĺžke zhruba sto
až dvesto metrov už niekoľko mesia-
cov a kompetentných to podľa všet-
kého vôbec netrápi, pretože k nápra-
ve stále nedošlo.
Úplná tma na diaľnici D2 je pri vstupe
do mesta od mestskej časti Lamač, ale
aj na vjazde do Bratislavy od Trnavy
na diaľnici D1.
Najskôr sme sa obrátili na Národnú
diaľničnú spoločnosť, kde nás odkáza-
li na spoločnosť Siemens, ktorá má
vraj osvetlenie na starosti aj nad diaľni-
cou. V Siemense nás však odkázali na
Národnú diaľničnú spoločnosť. 
V stanovisku Siemens uvádza, že spo-
ločnosť neprevádzkuje verejné osvet-
lenie na diaľničných úsekoch na území
Bratislavy. Diaľničné úseky sú od kri-
žovatky Lamač, tunel Sitina a Most
Lafranconi, ďalej Prístavný most a
diaľničný úsek po koniec mesta v
smere na Trnavu. „Z uvedenej trasy je
v našej prevádzke iba časť zjazdu z
Mostu Lafranconi a Einsteinova
ulica,“ konštatuje spoločnosť Sie-
mens. Spoločnosť dodáva, že napriek
tomu dá tieto úseky preveriť inšpek-
čnej služby. 
Osvetlenie nad diaľnicou nespravuje
ani magistrát hlavného mesta, ktorý sa
stará o komunikácie prvej a druhej trie-
dy, pričom osvetlenie má na starosti
spoločnosť Siemens, resp. v niektorých
prípadoch aj iní súkromná firma.
Predpokladáme, že vodiči využívajúci
diaľnice majú na primerané osvetlenie
nárok aj vzhľadom na peniaze, ktoré
štátu občania v podobe daní alebo
iných poplatkov odvádzajú. (rob)

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV

Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788
www.domestica.sk

e-mail: info@domestica.sk

- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčkyPRENAJMEM (8500 Sk/mes) 
alebo

PREDÁM (1 333 333 Sk)

peknú G A R S Ó N K U
po úplnej rekonštrukcii pri Rači

tel.: 0910 969 449

PREDAJ: 
gars., OV, Karpatské nám., 30m2, loggia, 4/6p., tehla, pôv. stav2,05 mil. Sk
1-izb., OV, Zadunajská, novost., 5p., 49m2, balkón, so zar. info v RK
1-izb., OV, Trenčianska, 37,5 m2, komora, pivnica, 3p. 2,3 mil. Sk
2-izb., OV, Obchodná, 3p., 41m2, zrek. 3,7 mil. Sk
2-izb., OV, Lazaretská, 62m2, 4/5p., loggia, tehla, zrek., so zar. 5,8 mil. Sk
2-izb., OV, Baltská, 1p., 52m2, loggia, pivnica, garáž info v RK
2-izb., OV, Pankúchova, zrek., 9/13p., 54,5 m2, vstup na čip.kartu 2,9 mil. Sk
3-izb., OV, Nitrianska, 99m2, zv. príz., tehla 4,6 mil. Sk
3-izb., OV, Šandorova, 7p., 72m2, 2 x balkón, zrek. 3,65 mil. Sk
3-izb., OV, Medená, 7.p, 73+8m2 balkón, zrek., výťah 7,2 mil. Sk
3-izb., OV, Bajkalská - Platan, novost., 75+10m2 logg., 4/5p. 5,9 mil. Sk
3-izb., OV, Žehrianska, č. zrek., 5/8p., balkón 3 mil. Sk
3-izb., OV, Bazovského, 70m2, 8/8p., loggia, pôv.stav, výhľad 3,15 mil. Sk
4-izb., Vígľašská, 87m2, č.zrek., 4/8p. 3,29 mil. Sk
5-izb., OV, Trnavská cesta, novost., 3-podl., 240+90m2 ter. 18,3 mil. Sk
RD - Vinosady, 11á pozemok, 5i, sauna, vnút. bazén info v RK
RD - Pri Vinohradoch, 100m2, zrek., 2-podl. 5,5 mil. Sk
RD - Miloslavovo, novost., 5 izb., 3RD, 4á, 2podl., 150m2 5,308 mil. Sk
RD - Dúbravka, 3podl. 2 sam. byty, SP605 m2, ÚP180 a 80 m2 info v RK 
RD - Matičná, zrek., 4i, 3 x WC, 3 x kúpeľňa, ÚP200m2 11 mil. Sk
RD - Vojka, ÚP100m2, 12á SP, 3i, výborný stav 3,5 mil. Sk
KP - RD - Bystrická - DNV, novost., ÚP350m2, 5á pozemok 15,5 mil Sk
RD - Donovaly, 3-podl., garáž, úž.plocha 183 m2, novost., so zar. info v RK
SP - Donovaly, VIS při pozemku, 1085 m2 info v RK
PRENÁJOM: 
3-izb., Líščie údolie, novost., 100m2, vl.kúr., 2xpark. 1000,-EUR/mes.+E
Najviac si ceníme Vašu dôveru! 

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

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

Na Letnej vraj obmedzenia rešpektujú,

v škole sa však údajne nedá vetrať
NOVÉ MESTO
Sporná stavba na pomedzí Letnej a
Hálkovej ulice stále strpčuje život
ľuďom, ktorí tu žijú, zdá sa však, že
novomestská samospráva sa snaží
udržať situáciu pod kontrolou.
V okolitých štátoch drží staviteľov
zákon i verejná správa na oveľa kratšej
uzde než u nás. A tak nečudo, že z bez-
pečného sprievodu škôlkára v prvý deň
školského roku sa stane skúška nervov
a že dieťatko po návrate domov hovo-
rí, že na vychádzke im čosi padalo na
hlavu.
Sťažovala si na to naša čitateľka, ktorá
využíva služby Materskej školy na Let-
nej ulici. V susedstve budujú základy
polyfunkčného domu, pre ktorý sta-
vebný úrad stanovil prísne podmienky.
Nie všetky však dodržiavajú. Ide
najmä o prašnosť, takže v škole sa nedá
vetrať, a aj výkopy popri vchode pova-

žuje naša čitateľka za nebezpečné.
Reakciu samosprávy nám tlmočila
hovorkyňa starostu Bratislavy-Nové
Mesto Alžbeta Klesnilová: „O sťažnos-
tiach v súvislosti s výstavbou poly-
funkčného objektu Letná - Hálkova
vieme aj na miestnom úrade. Siedmeho
septembra dostal novomestský staveb-
ný úrad písomné upozornenie od Dr.
Barbory Oráčovej (členky bývalého
petičného výboru), že na stavbe sa pra-
cuje aj v nedeľu a počas sviatkov, a to
za veľkého hluku.“
Stavebný úrad povolil stavbu za mimo-
riadne prísnych podmienok. V staveb-
nom povolení je napríklad uvedené,
odkedy dokedy v pracovných dňoch sa
na stavbe možno venovať prácam,
ktoré sprevádza hluk. 
Cez víkendy je povolené vykonávať
len menej hlučné práce. Rešpektuje sa
tiež vyhláška 549/2007, ktorá hovorí o

prípustných hodnotách hluku a o vibrá-
ciách, a ktorá chráni aj také zariadenia,
ako sú detské jasle, materské či základ-
né školy. 
V intenciách tejto vyhlášky musia na
stavbe zohľadňovať denný režim detí v
Materskej škole na Letnej ulici, predo-
všetkým odpočinok detí v čase od
12.30 do 14.30 h. Riaditeľka MŠ
samospráve potvrdila, že v tomto čase
je na stavbe väčší pokoj, nepracujú
ťažké stroje, takže podmienka staveb-
ného úradu sa dodržiava.
„Pokiaľ ide o sťažnosti na prašnosť,
podľa vyjadrenia šéfa stavebného
úradu išlo o jednorazovú záležitosť,
ktorá sa prejavila pri spevňovaní stien
výkopovej jamy. Zatiaľ sa na stavbe
robia výkopové práce a betónuje sa
suterénne murivo,“ informuje hovor-
kyňa. Situácia na stavbe je vraj pod
drobnohľadom. Gustav Bartovic

Deti v Materskej škole na Letnej ulici sa hrajú na dvore detského ihriska, vedľa ktorého sa každý deň pokračuje v
stavbe. Okrem miestami veľkého hluku vraj prekáža aj prach zo staveniska. FOTO - Oto Limpus

TEXAS HOLD´EM

V PETRŽALKE
komplex Alfa, Jiráskova 1,

tel.: 0917/066 338
www.ccpoker.sk
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Vonku chránia

svoje pamiatky

účinnejšie
BRATISLAVA
Predstava o prijatí všeobecne záväz-
ného nariadenia na ochranu pamäti-
hodností Bratislavy neprešla cez kul-
túrnu komisiu mestského zastupiteľ-
stva, hoci v iných mestách tento spô-
sob funguje.
Takých miest je skoro štyridsať a ani v
jednom prípade prokuratúra neprotes-
tovala s tým, že by miestne zastupiteľ-
stvá išli nad rámec zákona. A práve s
týmto tvrdením niektorí členovia kul-
túrnej komisie presadili, že neprešla
predstava jej predsedníčky Heleny
Doktorovovej o návrhu všeobecne
záväzného nariadenia (VZN) na ochra-
nu pamätihodností. 
Je to škoda, lebo hlasovanie o takomto
návrhu v mestskom zastupiteľstve by
pomohlo verejnosti zorientovať sa v
tom, ktorí poslanci sú za ochranu histó-
rie a tradícií mesta, a ktorým sú bližší
developeri a investori.
V každom prípade je krokom vpred, že
Mestský ústav ochrany pamiatok
dokončil rozsiahlu prácu, ktorej výsled-
kom je zoznam pamätihodností mesta.
Zoznam je rozdelený do prehľadných
kategórií, okrem iného aj podľa lokali-
zácie v jednotlivých mestských čas-
tiach, čo azda umožní miestnym zastu-
piteľstvám účinnejšie chrániť kultúru
na svojom území, a delí sa tiež na hmot-
né a nehmotné pamätihodnosti, čo je vo
verejnom povedomí nový prvok.
„Developeri a investori si dovolia ničiť
pamiatky aj tam, kde je situácia jasná.
Je to hrozné, kam smerujeme, kam sme
došli,“ konštatovala H. Doktorovová
ešte pred zasadnutím komisie. Príčinou
je podľa jej názoru aj pomalý postup
štátnych orgánov na ochranu pamiatok,
ktoré neraz prichádzajú až päť minút
po dvanástej.
„Ešte je v meste zopár budov a celkov,
ktoré si zaslúžia ochranu,“ pokračuje
H. Doktorovová, „niektoré si ani
netrúfnem nahlas pomenovať, aby som
k nim neprivolala búracie mechaniz-
my. Už aj tak máme informácie, že sa v
týchto miestach začína niečo tíško
hýbať.“ 
Preto sa bude usilovať o čo najrýchlej-
šie zaradenie tohto materiálu na mest-
ské zastupiteľstvo, hoci časovú postup-
nosť rokovacieho poriadku prekročiť
nemôžu. Zoznam dáva šancu verejnos-
ti vyjadriť svoj názor na ochranu histó-
rie, jeho prednosťou je tiež, že sa bude
pravidelne dopĺňať. 
Z celkov, ktoré si ako ilustrácia vývoja
mesta zaslúžia zachovať, menuje
okrem iných obe strany Jarošovej ulice,
najmä objekty dnešného rezortu obranu
a SIS, niektoré zachované objekty v
areáli Matador, ale poukazuje aj na to,
že v Rači nechali celkom zničiť pálfy-
ovský kaštieľ, ktorý bol vo vlastníctve
obce. Gustav Bartovic

Chaos v značení

sa vraj skončí

už na jeseň
BRATISLAVA
Chaos, do ktorého uvádza vodičov
absencia vyznačenia hraníc mesta a
jeho častí, by sa mal skončiť ešte
pred zimnými mesiacmi, pričom
mestské časti si svoje hranice budú
musieť označiť samy.
Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla
vedúca referátu riadenia dopravy brati-
slavského magistrátu Mária Machová.
„Plán už je hotový, v najbližších dňoch
by sme mali spolu s Jurajom Kubicom
z referátu zodpovedného za dopravné
značenie a zástupcom krajského poli-
cajného riaditeľstva ukázať na konkrét-
ne miesta, kde sa nové značenie
umiestni,“ hovorí M. Machová.
Zároveň odmieta názor, ktorý prezen-
tuje značný počet Bratislavčanov, že
postupné miznutie označení mestských
častí, čím sa vlastne odstránila infor-
mácia o tom, že vodič vchádza do
obce, je motivované politicky. 
Náš čitateľ Jozef Drahovský hovorí o
vízii „veľkej Bratislavy“, ktorá sa stala
jedinou obcou aspoň v doprave. Upo-
zorňuje aj na oveľa vážnejšie súvislos-
ti - a to je dopravný chaos a možnosť
jazdiť po meste rýchlosťou 90 km za
hodinu, pretože sa do centra mesta
naozaj možno dostať bez toho, aby ste
narazili na značenie začiatok obce.
Navyše ak napríklad medzi Petržalkou
a Rusovcami narazíte na značku A20b,
ktorá sa používa len na medzimest-
ských komunikáciách, neriadite sa pra-
vidlami pre jazdu v obci.
Odstraňovanie značiek bolo chaotické
a neporiadne a, pochopiteľne, nik sa k
nemu nehlási, hoci naše noviny sa
intenzívne touto témou zaoberajú už od
jari. Vtedy zmizli značky D54a a D54b
označujúce začiatok a koniec obce v
Rusovciach a v Záhorskej Bystrici. 
Sporadicky ubúdajú ďalšie, verejnosť
nevie, kde sa končí Karlova Ves a začí-
na sa Devín, hoci logicky by sa mal
vyznačiť začiatok a koniec intravilánu
jednotlivých mestských častí zároveň s
vyznačením režimu na cestách medzi
ním. Spojenie Dúbravky s Karlovou
Vsou je skôr diaľnica ako mestská
cesta a slúži len na to, aby policajti na
nej poľovali na vodičov.
M. Machová uvádza, že dopravný
útvar magistrátu vytypoval niekoľko
komunikácií v meste, kde nie sú prie-
chody pre chodcov a ktoré sú stavané
na vyššie rýchlosti. Vzhľadom na oča-
kávanú novelu cestného zákona a zní-
ženiu rýchlostného limitu v obciach je
to však nepostačujúce. Zvýšené
rýchlostné limity podľa nej bude treba
inštalovať na vyššom počte komuniká-
cií, aby sa neznížila priechodnosť kri-
žovatiek a nezvyšovala hrozba zápchy.
K označeniu hraníc jednotlivých mest-
ských častí Mária Machová hovorí, že
je to výlučne právomoc a povinnosť
miestnej samosprávy. Aj to by však
malo byť podľa nášho názoru koordi-
nované so značením regulujúcim ryt-
mus a rýchlosť na cestách.

Gustav Bartovic

Nové zastávky MHD sú, verejnosti však

kvôli pomalosti úradníkov neslúžia
KARLOVA VES
Na dve nefungujúce zastávky mest-
skej hromadnej dopravy na obno-
venej komunikácii v Mlynskej doli-
ne nás upozornil čitateľ David Vojt-
ko. Nové zastávky súvisia s výstav-
bou tunela Sitina, ktorý funguje od
júna 2007.
Podľa informácií nášho čitateľa,
dopravný podnik nemôže zastávky
využívať, pretože ide stále o neodovz-
danú stavbu. Kolaudácia mala byť
podľa jeho informácií v júni, no zatiaľ
sa nič nedeje...
„Nie sú to frekventovane zastávky,
no ide o princíp, že spoločnosť
(Národná diaľničná spoločnosť -
pozn. red.), ktorej akcionárom je štát
a ktorého my sme daňoví poplatníci,
nedoťahuje projekty do konca,“ pri-
pomína. Dodal, že ani svetelná signa-
lizácia na križovatke Mlynská dolina

- Pri Habánskom mlyne (hoci je už
dlhšie nainštalovaná), stále nie je
sprevádzkovaná. „Človek na výjazde
z ulice Pri Habánskom mlyne v
smere na most Lafranconi musí nie-
kedy čakať aj 4-5 minút,“ tvrdí náš
čitateľ.
Z Národnej diaľničnej spoločnosti sme
dostali stanovisko, podľa ktorého v
rámci stavby „Diaľnica D2 Lamačská
cesta-Staré Grunty" bola zrekonštruo-
vaná aj komunikácia v Mlynskej doli-
ne. Súčasťou tejto komunikácie sú dve
zastávky MHD Slávičie údolie a dve
pri Habánskom mlyne. 
„Obe komunikácie spolu so zastávka-
mi boli stavebne ukončené a odovzda-
né do užívania Magistrátu hl. mesta
Bratislava,” tvrdí Národná diaľničná
spoločnosť. Spoločnosť dodáva, že
magistrátu predložila návrh zmluvy, na
základe ktorých by ich mesto prevzalo

do svojho majetku. „Situácia je v štá-
diu riešenia,” dodala NDS.
Z dopravného podniku nám potvrdili,
že zastávky nie sú skolaudované, resp.
kolaudačné rozhodnutie ešte nenado-
budlo právoplatnosť. „DPB nemôže na
takejto zastávke zastavovať. Na danú
problematiku bolo už viacero sťažnos-
tí, ale riešenie celého problému je
výlučne v rukách NDS,“ tvrdí mestský
dopravca. Dodáva, že zastávky budú
plniť účel až potom, keď ich mesto pre-
vezme do svojej správy.
Zdá sa, že úradníci na úradoch si dáva-
jú na čas a občania-cestujúci musia
čakať. Od otvorenia tunela ubehlo už
dlhých štrnásť mesiacov a málokto
uverí, že dodnes nebolo možné spustiť
služby, za ktoré, ako správne napísal
náš čitateľ, platí každý občan a obyva-
teľ mesta. (rob)

FOTO - Oto Limpus

Obyvatelia pri letisku sa boja zvýšenia

hluku pri rušnejšej nákladnej doprave
BRATISLAVA
Obyvatelia lokality Pošeň v Ružino-
ve sa obávajú projektu, za ktorý sa
vehemente postavili premiér Robert
Fico a minister dopravy Ľubomír
Vážny.
Ide o zintenzívnenie nákladnej dopra-
vy na Štefánikovom letisku. V čase,
keď sa toto zariadenie projektovalo,
bolo ďaleko za mestom, a už pri jeho
výstavbe sa rátalo s nákladnou letec-
kou dopravou. Realita politického
zemepisu však bola taká, že táto funk-
cia veľmi nefungovala, letov - a teda
pristávaní a štartov lietadiel - bol len
zlomok v porovnaní s dneškom a aj
lietadlá boli menšie, menej výkonné a
menej hlučné. To všetko už nie je
pravda.
Čitateľka z Pošne píše: „Už pri súčas-
nej prevádzke niekedy nie je možné
nechať cez noc otvorené okno, ak
nechcem, aby sa mi zobudili a rozpla-
kali deti. Asi málo obyvateľov štvrtí v
okolí sa zamýšľa nad tým, čo bude pre

nich nákladná doprava znamenať.“
Hovorkyňa letiska Dana Madunická
naproti tomu s uspokojením konštatu-
je, že v tomto roku sa podarilo oživiť
stagnujúcu nákladnú dopravu. V minu-
losti bolo Cargo obsluhované výhradne
formou dokladania tovaru do civilných
liniek či nepravidelnými spojmi lieta-
diel typu IL 76, od marca však spustila
spoločnosť DHL prvú pravidelnú
nákladnú linku a len za prvý mesiac sa
obrátka tovaru zvýšila 26,5-krát - z 15
na 399 ton.
Na margo listu našej čitateľky D.
Madunická uvádza, že Letisko M. R.
Štefánika je najväčším medzinárod-
ným letiskom SR a zdôrazňuje, že o
funkcii nákladnej dopravy sa uvažova-
lo už pri jeho zrode. 
„...vzhľadom na jeho významnú polo-
hu v strednej Európe treba počítať s
jeho ďalším rozvojom či už v osobnej
alebo v nákladnej doprave. Prvoradým
záujmom spoločnosti i terajšej vlády je
z neho vytvoriť dôstojnú vstupnú

bránu do Bratislavy a na Slovensko,“
uvádza hovorkyňa.
Pokiaľ ide o hlučnosť, hovorkyňa
odmieta tvrdenia o zvýšení hluku s
tým, že nákladné lietadlá DHL sú
totožné s lietadlami, ktoré prepravujú z
Bratislavy cestujúcich. Uvádza, že
stroje spĺňajú „prísne európske normy
hluku na niekoľko rokov dopredu.“
Pokračuje s tým, že s rozvojom záze-
mia pre obsluhu nákladnej dopravy sa
na bratislavskom letisku počíta vo
štvrtom kvadrante letiska. Investori,
ktorí prejavili záujem o rozvoj carga,
špecifikujú svoje predstavy - a para-
doxne práve toto je priestor, kde sa
môžu občania brániť. 
Ide o investície a stavby, posúdenie
podľa vplyvov na životné prostredie je
nevyhnutné. Mohli by sme požadovať,
aby to spravili ako svoju povinnosť
investori. Nedá sa však na to spoľah-
núť - práve tu sa budú musieť obyvate-
lia okolitých štvrtí vzchopiť a možno aj
brániť. Gustav Bartovic

UPOZORNENIE
Upozorňujeme všetkých obchodných
partnerov a zákazníkov spoločnosti 

PLAST TRADE SLOVAKIA, spol. s r.o.,
so sídlom G. Szabóa 20, Dunajská Streda,
IČO: 36 739 634, konatelia podľa OR SR:

Ferdinand Kása, Dunajská Streda, 
a JUDr. Zoltán Sidó, Šamorín,

na neplnenie si povinností
vyplývajúcich z Obchodného 

zákonníka SR a neseriózny prístup 
k svojim obchodným partnerom

Viac informácií na: reklama@banoviny.sk

Do prípravovne studených špecialít  
v centre mesta hľadáme 

pracovné sily 
na trvalý pracovný pomer � výhodné platové
podmienky � malá nefajčiarska prevádzka

kontakt:  tel.: 0905 992 603,
e-mail: a.kostolanska@zoznam.sk



Svetla je dosť,

možno sú

lampy špinavé
BRATISLAVA
Otázka, či je svetla dostatok alebo
nie, je veľmi subjektívna, a závisí nie-
len od povahových vlastností a zvy-
kov človeka, ale aj od jeho momen-
tálneho zdravotného a psychického
stavu.
To aspoň vyplýva z odpovedí, ktoré sme
dostali na naše otázky, či pre mestské
osvetlenie platia nejaké normy a do akej
miery sa dodržiavajú v Bratislave. No-
riem je dosť. 
Tomáš Kráľ, hovorca firmy Siemens,
ktorá sa stará o bratislavské verejné
osvetlenie, hovorí o slovenskej technic-
kej norme EN 13 201 1-4, Milan Vajda
z magistrátu odpovedá, že svetlotech-
nické výpočty na komunikáciách sú v
zmysle normy, ktorá je kompatibilná s
európskymi normami, a na internete sa
pri normách pre verejné osvetlenie
hovorí: „...skupina pôvodných noriem
pre verejné osvetlenie bola s určitými
zmenami a novelizáciami platná od r.
1984. Vstupom Slovenska do EÚ od 1.
5. 2004 nadobúda účinnosť nová skupi-
na noriem implementovaná z pôvod-
ných európskych noriem v plnom roz-
sahu.
T. Kráľ vysvetľuje, že podľa normy
intenzita svietivosti verejného osvetle-
nia sa presne určuje podľa jednotlivých
typov komunikácií - ale „....u ľudí je jej
vnímanie často subjektívne ovplyvne-
né aktuálnymi klimatickými podmien-
kami,“ zdôrazňuje. Tienidlá sa napo-
kon môžu aj zašpiniť, žiarovky či žia-
rivky vypáliť, alebo sa preruší vedenie
elektriny.
Ak by sa však niekomu zdalo, že je objek-
tívne nedostatočne osvetlená niektorá
časť ulice či cesty, či vie o inej  poruche
verejného osvetlenia, môže to nahlásiť
telefonicky na čísle 6381-0151, alebo cez
internet na adrese www.siemens.sk/osvet-
lenie/poruchy. Každá pouličná lampa je
označené nálepkou s telefónnym číslom
na nonstop kontaktné centrum. 
Milan Vajda k tomu pridáva, že podľa
noriem na komunikáciách I. a II. triedy
sa svieti zo stožiarov vysokých 10-12 m
s výkonom 18-tisíc lumenov. 
Na komunikáciách III. a IV. triedy sa
svieti zo stožiarov vysokých 8 až 10 m
svetelným výkonom 11-tisíc lumenov.
Chodníky a parky osvetľuje 6300 až
7500 lumenov. 
Svetelný výkon verejného osvetlenia sa
čiastočne znižuje iba v čase medzi 23.00
a 4.00 h. (gub)
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V zmysle príslušných ustanovení zákona č.
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov

uskutočňuje sa v termíne
od 15. 9. do 15. 10. 2008 

verejné prerokovanie
Urbanistickej štúdie Malokarpatskej

časti Bratislavského lesoparku.
�  �  �  �  �

Verejné prerokovanie s obyvateľmi, 
na ktorom bude zabezpečený odborný

výklad spracovateľa, sa uskutoční
dňa 2. 10. 2008 (štvrtok) o 1600 h

v miestnosti č. 5 na prízemí
Primaciálneho paláca v Bratislave. 

Urbanistická štúdia je vystavená k nahliadnutiu v
miestnosti č. 18 na prízemí Primaciálneho paláca v
Bratislave, na internetovej stránke www.bratislava.sk.,
vo Front Office/servis pre občana, Magistrát hl. mesta
SR Bratislavy, Primaciálne nám.č.1, Bratislava a na
úradnej tabuli Miestneho úradu mestskej časti Nové
Mesto, Junácka 1, Bratislava. Bližšie informácie k pre-
rokovávanému materiálu budú poskytnuté na referá-
te územného rozvoja mesta Magistrátu hl. m. SR Bra-
tislavy, Laurinská ul. č. 7, č. dverí 311.
Stanoviská a pripomienky je možné uplatniť v termí-
ne do 15. 10. 2008 na adrese: Magistrát hl.
mesta SR Bratislava, oddelenie územného
plánu a rozvoja mesta, referát územného
rozvoja mesta, Primaciálne nám. 1, 814 99
Bratislava

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti

Polyfunkčný obytný súbor
Dúbravčice - východ, ktorej

navrhovateľom je IUSA, a.s., Bratislava
Do záverečného stanoviska je možné nahliad-
nuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlast-
né náklady zhotoviť kópie od 12. 9. do 10. 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/.)

Exkluzívna 
ponuka bytov
Zadunajská ulica - Petržalka

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

• Stavba skolaudovaná
• Nadštandardné vybavenie bytov 

+ pozemok v cene
• K bytu možnosť dokúpenia garáže, 

alebo garážového státia

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

www.bytcorp.sk
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Opäť máme 

príležitosť 

ukázať ľudskosť
BRATISLAVA
Biela pastelka je už sedem rokov
prejavom súnáležitosti tých, ktorí
vidia svet v jasných farbách, s
ľuďmi, ktorým tento dar príroda či
náhoda odopreli.
„Nakreslite cestu. Nakreslite dom,
strom, priechod. Nakreslite pomoc
ľuďom, ktorí sami nevidia. Je to také
jednoduché. Zapojte sa do verejnej
zbierky Biela pastelka a rozjasnite svet
nevidiacich a slabozrakých ľudí,“ také
je motto tejto zbierky, ktorú každoroč-
ne organizuje Únia nevidiacich a sla-
bozrakých Slovenska.
Výnos zbierky je určený na podporu
ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím.
Zbierka sa začala 1. septembra a potrvá
do 31. decembra 2008.
Do verejnej zbierky Biela pastelka
môžu ľudia prispievať kúpou originál-
nej bielej pastelky za 20 Sk, prípadne
dať dobrovoľný príspevok. 
Do 31. decembra 2008 je možné vkla-
dať finančné príspevky na účet verej-
nej zbierky, ktorý je vedený vo
VOLKSBANK Slovensko, a.s., na
číslo 4030016212/3100, alebo prispieť
formou zaslania prázdnej SMS správy
na číslo 820 v sieti Orange Slovensko a
T-Mobile Slovensko v hodnote 30
korún. (brn)

Lokalita Jégého ulice sa naďalej mení,

pribudne na nej 800 nových bytov
RUŽINOV
Po novom roku sa začne tretia etapa
budovania rezidenčného projektu
Jégého alej na Jégého ulici, ktorú
stavia pražská developerská spoloč-
nosť FINEP.
Ako informovala hovorkyňa spoloč-
nosti Pavla Temrová, pôjde o mimo-
riadne architektonicky zaujímavú
stavbu s dôrazom na bývanie. Z pred-
ložených vizualizácií vidno, že archi-
tekti si dali viac záležať na kráse a
duchu objektu, než na množstve
poschodí a použitých stavebných
materiálov. 
Projekt má dve kontinuálne časti,
jednu osemposchodovú, druhú štrnásť.
V nich sa bude nachádzať 176 jedno-
až štvorizbových bytov, ktoré zaberú
spolu takmer 11-tisíc štvorcových
metrov plochy. Na komerčné využitie
zostane k dispozícii len 8000 štvorco-
vých metrov plochy. Dokončenie stav-
by sa očakáva v októbri 2010.
Investor podľa hovorkyne pokladá
túto bratislavskú lokalitu za jednu z
najperspektívnejších oblastí na býva-
nie, pretože centrum mesta je dostup-
né, nachádza sa tu kvalitná sieť obcho-
dov aj verejných zariadení slúžiacich
na voľný čas jej obyvateľov.
Podľa hovorkyne je lokalita Jégého ale
je jednou z najperspektívnejších oblas-
tí na bývanie v Bratislave. To ovplyv-
nilo aj výber architektonickej dielne a
dodávateľa stavebných prác - obe spo-
ločnosti patria k špičke v stavebnom
podnikaní v Českej republike. 
Finep vstúpil na do Bratislavy pred
dvoma rokmi po viac ako desaťročnom
úspešnom účinkovaní na pražskom
trhu nehnuteľností. Tam ho zdobí aj
prestížne ocenenie v kategórii rezi-
denčné bývanie za projekt Mazanka.
Celkový zámer rezidenčnej aleje pred-
pokladá štyri etapy, v rámci ktorých
ponúkne vyše osemsto bytov. V súčas-
nosti sú v rôznom stupni rozostava-
nosti úvodné etapy, ktoré prinesú cel-
kove vyše päťsto bytov a apartmánov
s celkovou plochou okolo 31-tisíc
štvorcových metrov. (gub)

Vizualizácia - FINEP SK, a. s.

SPP: Platí sa 

za množstvo 

dodanej energie
AD: PLYN NEZDRAŽEL, ALE AJ
TAK JE DRAHŠÍ (BN 31/2008)
Spoločnosť SPP, a.s., chce uviesť na
pravú mieru niektoré zavádzajúce
informácie uverejnené v týždenníku
Bratislavské noviny, v článku Plyn
nezdražel, ale aj tak je drahší, z 18.
septembra 2008.
V článku sa uvádza, že SPP celkom
nenápadne zdvihol ceny plynu pre tak-
mer celé Slovensko o 0,5 percenta.
Drvivá väčšina všetkých miest, kde sa
kúri plynom, je pri prepočtoch na tom
podobne ako Bratislava. ...neplatíme
za spotrebované kubíky plynu ako
dosiaľ, ale za akési kilowatty energie
vyrobené podľa zemepisnej výšky
miesta spotreby.
V zmysle novej legislatívy SPP účtuje
od 1. januára 2008 svojim zákazníkom
spotrebu zemného plynu v nových,
energetických jednotkách - kilowattho-
dinách namiesto v kubických metroch.
Od začiatku tohto roka teda odberateľ
zaplatí za množstvo dodanej energie
obsiahnutej v spotrebovanom zemnom
plyne, a nie za objem dodaného zem-
ného plynu. 
A keďže pri platbách v kilowatthodi-
nách sa zohľadňuje skutočnosť, že pri
stúpaní nadmorskej výšky a zmene
tlaku vzduchu sa spálením jedného
kubíka plynu získa mierne rozdielne
množstvo energie, tento fakt je pre-
mietnutý aj do prepočtu z kubických
metrov na kilowatthodiny, a to presne
podľa platnej vyhlášky MH SR č.
60/2008. Takýto spôsob účtovania je
bežný aj v okolitých krajinách EÚ, ako
sú Francúzsko, Česko, Rakúsko či
Nemecko. 
Prináša vyššiu objektivitu pre všetkých
odberateľov plynu, či už žijú v nižšie
alebo vyššie položených oblastiach na
Slovensku. Keďže až dve tretiny ply-
nofikovaných obcí sa nachádza práve
vo vyššie položených oblastiach Slo-
venska, domácnosti v týchto obciach,
naopak, „ušetria“ oproti minulosti
desiatky až stovky korún ročne. Z glo-
bálneho hľadiska teda naši odberatelia
viac získavajú, ako strácajú. 
Odpočet spotreby zemného plynu sa
naďalej robí v kubických metroch,
výmena plynomerov nebola preto
potrebná. (spp)

ÚČTOVNÍCTVO
Spracovanie: jednoduché a

podvojné účtovníctvo, vrátane
účtovnej závierky a daňových

priznaní, mzdy. SERIÓZNE 
�0911 298 104

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

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

K Ú P I M
stavebný pozemok, 

prípadne so starým domom, 
na zbúranie. 

Len v Bratislave. Platba v hotovosti.

Kontakt: 0903 707 305



20BRATISLAVSKÉ NOVINY 32/2008

Seniori sa učia

pracovať  

s počítačmi
STARÉ MESTO
Dobrovoľníci internetového klubu
Senior pripravujú od začiatku sep-
tembra dvojmesačné kurzy práce na
počítačoch pre seniorov nad 65 rokov.
„Kurzy sú zadarmo, trvajú päť dní a
začínajú sa vždy v pondelok. Keďže sa
na každom kurze môže zúčastniť len
osem osôb, treba sa dopredu osobne pri-
hlásiť v Klube Senior na Medenej 5,
zastávka MHD je na Námestí Ľ. Štúra,
alebo telefonicky na 0907 262670,“ pre-
zradila Zdena Skokňová, konateľka
občianskeho združenia regiony.sk.
Združenie okrem toho pripravuje Spra-
vodaj seniorov Bratislavy, každú stredu
a v sobotu od 13.00 do 17.00 h sa v
klube Senior stretávajú na bezplatnom
kurze dopisovateľov seniori, ktorí majú
záujem okrem písania článkov naučiť sa
aj fotografovať, či používať kameru.
Klub poskytuje prácu na internete s pod-
porou inštruktorov pre členov klubu za
25 Sk za hodinu. Dôchodcovia majú do
12.00 h internet zadarmo, klub je otvo-
rený denne od 9.00 do 21.00 h, cez
sviatky a víkendy od 13.00 do 21.00
hodiny. (mm)

Spravodlivosť

prišla až po 

dlhých rokoch
KARLOVA VES
Po poldruharočnom odmlčaní sa
magistrát konečne ozval a prisľúbil
redakcii, že kauza súrodencov
Vyskočilovcov by sa mala dočkať
zákonného a slušného konca.
O prípade sme písali viackrát - je to re-
štitučná záležitosť. Ešte za bývalého
režimu na pozemku tejto rodiny vysta-
vali cestu a kanalizačný zberač. 
V reštitúcii síce dvom bratom Vyskoči-
lovcom a ich sestre (vydatá Kállayová)
pozemky vrátili, mesto si ich však
zobralo do nájmu za smiešnu sumu päť
korún za štvorcový meter - a aj tento
vzťah trval len pár rokov. 
Poslanci, ktorí inde schvaľovali prevo-
dy s päťmiestnymi sumami, dlho
odmietali súrodencom vyplatiť viac
ako 35 korún za štvorcový meter. Naj-
grotesknejšie a najsmutnejšie na tom je,
že dedičia platili celý čas za pôdu, ktorú
užívalo mesto, dane.
V uplynulých dňoch sme dostali stručný
list - ale aj tak potešil. Vedúci referátu
marketingu a cestovného ruchu Milan
Vajda nám v ňom posiela najnovšiu
informáciu k prípadu pozemku bratov
Vyskočilovcov na Dlhých dieloch. 
Magistrát predkladá do najbližšieho
mestského zastupiteľstva návrh na
kúpu predmetných pozemkov s navrho-
vanou cenou 3500 korún za štvorcový
meter. 
„Podľa zákona o obecnom zriadení sa
ku kúpe pozemkov vyjadria mestskí
poslanci hlasovaním,“ uzatvára Milan
Vajda z bratislavského magistrátu.

Gustav Bartovic

Nová plaváreň 

i aquapark

mestu chýbajú
BRATISLAVA
Nedávne prerušenie prevádzky jedi-
ných verejných mestských bazénov v
hlavnom meste na Pasienkoch kvôli
rekonštrukcii sociálnych zariadení,
opäť nastolilo otázku nedostatku
možností plávania pre Bratislavča-
nov.
Napriek tomu, že plávanie je jedným z
najzdravších športov, v takmer polmi-
liónovej Bratislave je možností serióz-
ne si zaplávať neuveriteľne málo.
Obchodné komplexy a polyfunkčné
centrá vyrastú veľmi rýchlo, no na
obyčajnú a normálnu plaváreň si dote-
raz nikto z investorov netrúfol. Dokon-
ca tu dosiaľ nenašiel uplatnenie ani
seriózny aquapark.
Podľa našich informácií, mesto nedáv-
no odmietlo ponuku investora, ktorý
chce v novom komplexe Centrál vybu-
dovať bazén, aby ho prevádzkovalo.
Podľa stanoviska z magistrátu to však
nie je celkom pravda. Súkromný
investor tu vybuduje dvanásťmetrový
bazén, ktorý hlavné mesto odmietlo
nazývať náhradou za zrušené kúpele
Centrál.
Mesto pripomína, že kúpele Centrál
nikdy mestu nepatrili. Postavil ich ešte
za bývalého režimu Slovenský zväz
výrobných družstiev a po roku 1991 ich
krátko neúspešne prevádzkovala sú-
kromná spoločnosť YMKA. Po úmrtí
jej majiteľa, sa majetok spoločnosti
dostal do zástavy jednej z bánk. Tá ho
potom predala investorom. Magistrát
priznáva, že v meste je skutočne len
jedna verejná plaváreň, ktorú pred
časom kúpil, aby ho prevádzkoval pro-
stredníctvom Správy telovýchovných a
rekreačných zariadení. „Keby tak
(mesto) neurobilo, je dosť pravdepo-
dobné, že ani tá by už pri súčasných
ekonomických nákladoch nebola v
prevádzke,“ tvrdí mesto. 
Pripomína, že sú tu aj ďalšie možnosti
na plávanie, ktoré sú bez väčších pro-
blémov prístupné pre verejnosť (Iuven-
ta, Barónka, Relax).
Situácia podľa vyjadrení z magistrátu
nie je ideálna. V programe priorít na
nasledujúce obdobie by sa mala objaviť
výstavba novej mestskej plavárne. Ďal-
šie by mali pribudnúť v rámci súkrom-
ných projektov, napr. v objekte býva-
lých kúpeľov Grössling na Kúpeľnej
ulici či v Ružinove v komplexe Yossa-
ria Plaza, ktorého budúcnosť je však
neistá. „Primátor Bratislavy nedávno
podporil úsilie Bratislavského samo-
správneho kraja o vybudovanie vodné-
ho areálu v Petržalke,“ konštatuje
mesto. (rob)

PETRŽALKA
Na Einsteinovej ulici pribudlo nové
relaxačné centrum Relaxx, ktoré má
okrem fitnes a ďalších zariadení aj
bazén s celoročnou prevádzkou.
Mestu tak pribudlo ďalšie športovisko,
ktoré je na zozname úzkoprofilovej
ponuky. Okrem Pasienkov sú totiž k
dispozícii iba hotelové bazény, prípad-
ne bazény v školách, do ktorých má
však verejnosť len obmedzený prístup
v určených hodinách, prípadne ho
vôbec nemá.
Celá plocha petržalského centra má

okolo 2500 štvorcových metrov. Na 2.
poschodí je detský kútik a solárium, na
3. poschodí sa nachádza fitnes sála s
najväčšou indoore cycling v Bratislave
s 30 bicyklami. 
Bazén je na 4. poschodí, dopĺňajú ho
vírivka, dve sauny, parný kúpeľ a poko-
jová zóna s ležadlami. Pre náročnejších
hostí je pripravený privátny klub s
vírivkou, saunou, relaxačnými ležadla-
mi a s „room service.“ Cena za 30-
minútový vstup do bazéna je 80 Sk pre
člena s kartou, 100 Sk pre nečlena,
hodinový vstup vyjde na 160, respektí-

ve 200 Sk. Študenti a seniori majú do
16.00 h zľavu 20 percent.
„Teší ma predovšetkým myšlienka, že
stále väčší počet ľudí vyznáva aktívny
prístup k životu a nie je mu ľahostajné
zdravie. V našom centre očakávame
dennú návštevnosť do 450 klientov.
Budem veľmi rád, keď ich počet poras-
tie,“ povedal Tomáš Fošenbauer, výkon-
ný riaditeľ Factory Pro Slovakia, a.s.
V pondelok až piatok je centrum otvo-
rené od 6.00 do 23.00 h, cez víkend od
8.00 do 22.00 h. (mm

FOTO - FPS

V Petržalke na Einsteinovej ulici 

pribudol nový dvadsaťmetrový bazén 

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.

VRAKUŇA
Na list čitateľky z Lotyšskej ulice o
narkomanoch v tejto časti Vrakune
(BN 31/2008) bezprostredne zarea-
govalo niekoľko obyvateľov tejto i
priľahlých ulíc.
Podľa ďalšej obyvateľky Lotyšskej
ulice Jany B. (adresu máme v redakcii)
sa vrakunskému starostovi ľahko
hovorí, pretože hoci býva blízko tohto
bloku, bezprostredne susediace ulice
chránia policajti. Problémom je, že
ulice v tejto mestskej časti sú stavané
do kruhov. A to je raj pre najrozličnej-
šie živly. 
Len čo sa stratia policajtom zo zraku
za oblúkom ulice, už si budujú hniez-
da. Nosia si sem vodu vo fľašiach a

vykonávajú hygienu priamo pred
očami detí idúcich do školy. Navyše
bezdomovci atakujú aj vnútrobloky
týchto ulíc a prejsť večer po ulici si
žiada značnú odvahu nielen žien a
detí, ale aj mužov.
„Mám syna vysokoškoláka a ten sa
veru aj cez deň vyhýba malému trho-
visku a nákupnému centru oproti Pen-
tagónu, pretože nechce byť obťažova-
ný spodinou, ktorá sa tu udomácnila,“
hovorí naša čitateľka. 
Pripomína, že na susednej Bieloruskej
ulici by sa mala vybudovať vzorová
záhrada a detské ihrisko, a verejné pro-
striedky vynaložené na tento účel
pokladá za vopred vyhodené z okna:
„Viac ako jednu sezónu pri týchto

živloch nič nevydrží. A napokon, ani
ochrana polície nestojí za veľa - bezdo-
movci a fetoši okupujú bývalý stánok
rovno oproti Pentagónu, pri stanovisku
taxikárov a nikomu to neprekáža!“ 
Situácia je o to pikantnejšia, že domy
susediace s Hradskou ulicou sú už
mestská časť Podunajské Biskupice. 
Reakciu Ladislava Faturu, vrakunské-
ho starostu, sme do tohto čísla nedos-
tali, pretože bol na dovolenke. Pred-
nosta miestneho úradu Lukáš Pokorný
potvrdil, že podobné informácie, ako
sme dostali my od našich čitateľov, už
vrakunská samospráva zaregistrovala,
zatiaľ však len neoficiálne. Prednosta
však pokladá tému Pentagón za staros-
tovu agendu. Gustav Bartovic

Pentagón nie je len vrakunský problém 

Do novootvoreného hotelového zariadenia 
v Bratislave na ulici Pri Suchom mlyne 7, 

HĽADÁME
do trvalého pracovného pomeru 
-tpp- zamestnancov na pracovné pozície: chyžná,
upratovačka, kuchár, čašník - barman, recepčná

kontaktujte nás na telefónnom čísle 0905 120 120 v pracovných dňoch
od 10 h do 13 h alebo emailom na adrese: recepcia@maxinn.sk
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STARÉ MESTO
Z NOVÉHO MOSTA sa údajne len
tak pre zábavu rozhodol skočiť 19-
ročný Japonec, ktorý bol v Bratislave
ako turista. Zábavou však už nebolo
pokračovanie príbehu. Japonec z vody
nevyplával a našli ho až po týždni uto-
peného v Jaroveckom bazéne v Duna-
ji. Lekár skonštatoval, že pravdepo-
dobnou príčinou smrti bolo utopenie.
NA HLAVATÉHO ULICI sa 32-
ročný muž z Bratislavy s kladivom v
ruke vyhrážal svojej 28-ročnej sestre
zabitím. Policajti ho predviedli na
oddelenie, kde v miestnosti pre predve-
dené osoby zjedol sponu zo šiltovky,
50-halierovú mincu a kovovú skrutku z
lavice, na ktorej sedel. Okamžite ho
preto predviedli do nemocnice na Mic-
kiewiczovej ulici, kde však muž
odmietol dhať si vybrať tieto predmety.
Nebezpečnému zúrivcovi hrozí za
nebezpečné vyhrážanie šesť mesiacov
až tri roky. 
NA ŠPITÁLSKEJ ULICI neznámy
muž neoprávnene vybral z bankomatu
20-tisíc Sk. Využil na to vlastnoručne
vyrobenú platobnú kartu, ktorou chcel
vybrať aj ďalšie peniaze na presne
nezistenom mieste a čase. To sa mu
však už nepodarilo, no vyšetrovateľ
napriek tomu začal jeho trestné stíha-
nie. 

VRAKUŇA
NA STAVBÁRSKEJ ULICI kontro-
lovali policajti 36-ročného Rudolfa z
Bratislavy. Ten im dobrovoľne vydal
jeden kus alobalovej skladačky s obsa-
hom neznámej látky. Policajti ho pred-
viedli na oddelenie, skladačku s obsa-
hom poslali na kriminalistickú expertí-
zu. Policajti tam kontrolovali aj 32-roč-
ného Branislava z Bratislavy a aj on
skončil rovnako, keď policajtom vydal
jeden kus alobalovej skladačky, ktoré-
ho obsah išiel takisto na expertízu. 

KARLOVÁ VES
NA KARLOVESKEJ ULICI prepa-
dol neznámy muž 70-ročnú ženu.
Ukradol jej retiazku a mobil, čím žene
spôsobil škodu vo výške 26 700 Sk.

PETRŽALKA
NA TUPOLEVOVEJ ULICI prepad-
li dvaja 16- a 17-ročný chlapci z Brati-
slavy 14-ročného žiaka. S nožom v
ruke od neho žiadali peniaze, mobil a
všetky veci, ktoré má pri sebe. Chlapec
im zo strachu vydal 200 Sk, 200 Ft a 11
egyptských libier. Hneď po lúpeži poli-
cajti mladíkov zadržali a predviedli na
policajné oddelenie. Vyšetrovateľ
obvinil 16-ročného Martina a 17-roč-
ných Milana zo zločinu lúpeže spolu-
páchateľstvom. (mm)

Atlanta dostala

prednosť

pred Aténami
V roku 1996 uplynulo sto rokov od
premiéry novodobých hier olym-
piád. Očakával sa návrat do kolísky
olympizmu, ale hry XXVI. olympiá-
dy 1996 pridelil MOV hlavnému
mestu Coca Coly Atlante. Biznis
vyhral. 
Na hrách storočia sa medzi 197 výpra-
vami po prvý raz v histórii objavila
výprava Slovenskej republiky so 71
športovcami. Slovenská bilancia obsa-
hovala kompletnú sadu - 1 zlatú, 1
striebornú a 1 bronzovú medailu. 
Až tridsať olympionikov našej výpravy
bolo z Bratislavy, medailovo sa však
nepresadil ani jeden. Veľmi blízko mal
k tomu zápasník Dunajplavby Jozef
Lohyňa, už trojnásobný olympionik,
keď zo Soulu´88 vlastnil bronz a z Bar-
celony ´92 piate miesto. V Atlante sa
Lohyňa štvrtým miestom veľkolepo
rozlúčil s bohatou kariérou, aj keď ešte
získal v roku 1998 na ME v Bratislave
bronz, kde sa už definitívne rozlúčil s
aktívnou kariérou.
Prekvapujúci bod za 6. miesto a záro-
veň ten úplne prvý pre našu výpravu
vystrieľal v súťaži trapistov člen ŠKP
Bratislava Vladimír Slamka, jediný
európsky finalista súťaže. Žiaľ, čo sa
týka olympijských bodov, to bolo všet-
ko, ale kvalitné výkony s dobrým
umiestnením dosiahli najmä reprezen-
tanti vodných športov. 
Aj trenčiansko-bratislavská posádka
Peter Páleš - Csaba Orosz okúsila finá-
le, dokonca až dvakrát, v spoločnosti
najlepších deblkanoistov - v C2 na 500
m dopádlovali na 8. mieste a na tisícke
bol siedmi. 
Medzi tých, ktorí nesklamali, patrili aj
bratislavskí skifári Ján Žiška - Ondrej
Hambálek, ktorí sa držali v semifinálo-
vom boji po výbornom štarte dlho na
postupovej pozícii, no potom im došli
sily. Stačilo to iba na malé finále a
výsledné 11. miesto. Na vzpieračskom
pódiu bojoval bratislavský rodák Mar-
tin Tešovič z trenčianskej Dukly, utvo-
ril štyri slovenské rekordy a obsadil 10.
miesto. 
Ťažké to mala medzi profesionálmi
naša tenisová enkláva. Karina Habšu-
dová sa dostala najďalej, do osemfiná-
le dvojhry, Katarína Studeníková i
Radomíra Zrubáková sa lúčili skôr a
cez ťažkých súperov neprešli ani muži
- Karol Kučera a Ján Krošlák. Z brati-
slavských atlétov dopadla najlepšie
Galina Čisťjaková (Slávia UK), v troj-
skoku 14. a chodec Štefan Malík (Slá-
via UK), 21. na 50 km trati. 
Škoda, že sa viac nedarilo ďalším
zápasníkom Dunajplavby. Roman Kol-
lár a Radion Kertanti vypadli zhodne v
3. kole, Milan Mazáč v druhom. Kole-
govia olympijského víťaza vo vodnom
slalome Michala Martikána, bratislav-
ský rodák Peter Nagy a Juraj Minčík zo
Slávie UK, ktorého čas prišiel o štyri
roky neskôr, bojovali, no tentoraz to
stačilo iba na 15., resp. 13. miesto. 
Neuspeli ani cyklisti na dráhe M. Hrbá-
ček a P. Bazálik i na ceste Róbert Nagy,
pästiar G. Križan, džudista M. Matus-
zek, atlét J. Žitňanský, strelec J. Fabo,
ale ani jachtári J. Ferianec, I. Karvaš a
M.Valášek. Igor Machajdík 

(Pokračovanie nabudúce)

V Korunnej veži skladovali pušný prach
Už skoro 600 rokov stojí na na
návrší Malých Karpát nad Dunajom
kráľovský palác. Postavili ho v prvej
polovici 15. storočia na príkaz vte-
dajšieho uhorského kráľa a rímske-
ho cisára Zigmunda, mladšieho syna
Karola IV. 
Obrovský kubus paláca postavili na
najvyššom mieste hradného areálu.
Palác natoľko ovládol hradný areál, že
mnohí ešte aj dnes pod „hradom” rozu-
mejú len jeho ústrednú časť, kráľovský
palác. 
Meno hradu Pressburg, ktoré vzniklo
skrátením pôvodného slovanského
názvu, prevzali v 13. storočí zakladate-
lia stredovekého mesta pod hradom,
ktorí sa prisťahovali z Nemecka, aj pre
novozaložené mesto. Dnešný názov
Bratislava je romantickým omylom 19.
storočia.
Hradný palác stavali v 30. rokoch 15.
storočia. Do jeho hmoty pritom zapoji-
li staršiu vežu, ktorá sa stala jeho juho-
západným nárožím. Veža vznikla pred
polovicou 13. storočia ako súčasť hra-
dieb okolo menšieho palácového
objektu. Z gotickej zigmundovskej
stavby mierne vyčnieva. 
Počas svojej existencie prešla veža via-
cerými zmenami. Vnútorné podlahy
jednotlivých podlaží boli pôvodne dre-
vené a spočívali na schodovitých
výstupkoch v stenách, ktoré sa takto
smerom nahor postupne zužovali. Jed-
notlivé podlažia sa navonok otvárali
len úzkymi strieľňami, ako sa patrí na
obrannú vežu. Až neskôr ich nahradili
väčšími oknami s kamenným orámo-
vaním. V 16. storočí jednotlivé podla-
žia veže zaklenuli tehlovými klenbami. 
Miestnosti vo veži od druhého nad-
zemného podlažia vyššie boli navzá-
jom prepojené točitými schodami. Do
miestnosti na prízemí sa vchádzalo zo
susediacej miestnosti paláca, do najniž-
šej miestnosti (pod ňou) sa dalo vojsť
len kamenným portálikom zvonku, z
neskoršej terasy pred južnou fasádou
paláca. 
Keď sa v roku 1988 upravovali priesto-
ry pre expozíciu Klenoty dávnej minu-
losti Slovenska, bolo treba v najnižších
podlažiach veže vybudovať schody.
Vtedy rozobrali klenbu nad „suteré-
nom”, ktorý je však zo strany západnej
terasy situovaný vysoko nad terénom.
A pri tej príležitosti bolo možné podľa
zachovaných fragmentov pôvodných
kamenných ostení obnoviť strieľne
miestnosti vo výške nádvoria do
formy, akú mali v 13. storočí. 
Vežu niekoľko ráz zvyšovali. Jej ose-
muholné najvyššie podlažie postavili až

v 18. storočí. Po roku 1530 sa hradný
palác stal oficiálnou rezidenciu panujú-
cich uhorských kráľov. S tým súvisela aj
úprava veže, ktorú považovali za dosta-
točne pevnú a nedobytnú, aby v nej
natrvalo uložili korunovačné klenoty. 
Kráľovskú korunu tradične považovali
za relikviu po prvom uhorskom kráľo-
vi Štefanovi, uctievanom svätcovi.
Preto sa aj korune v maďarčine doteraz
hovorí „svätá”, hoci sa vie, že svätý
Štefan Uhorský túto korunu nikdy
nevidel. Bývala však uložená ako
ozdoba na jeho lebke v chráme Panny
Márie v Stoličnom Belehrade - Székes-
fehérvári.     
Z popisu hradného paláca z roku 1642,
ktorý je uložený v Kriegsarchive vo
Viedni, vyplýva, že vo veži bola vtedy
uložená ešte iná vzácnosť - pušný
prach. Koruna bola uložená vo veži vo
výške prvého poschodia paláca, od
ktorého bola oddelená pevnou kamen-
nou stenou. Do pokladnice sa dalo
prísť len po schodoch zhora. Miestnosť
vo veži nad kráľovskou korunou bola,
hoci veľmi malá, rozdelená na dve

časti. V jednej bol uskladnený pušný
prach, v druhej bývali (spávali) vybra-
ní šľachtici vo funkcii strážcov koruny.
Pred dverami do miestnosti stáli na
stráži ešte ozbrojení vojaci. 
Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu
bolo také veľké, že cisárom poverený
inšpektor Giovanni Pieroni odporúčal
cisárovi premiestniť pušný prach na
iné miesta v areáli hradu. 
Po roku 1780 na príkaz Jozefa II.
odviezli korunu do Viedne a neskôr do
Budína. Na Hrad a do veže, ktorá
podľa nej dostala meno Kronenturm,
Korunná veža (pozor, nie korunovač-
ná!), sa už nevrátila.
Napriek tomu, že palác bol od roku
1811 skoro 150 rokov ruinou, pevné
klenby v Korunnej veži sa zachovali
pomere dobre.
Korunná veža kráľovského paláca je
dnes najstaršou v Bratislave stojacou
murovanou stavbou. Zachovala sa od
svojich základov až po pôvodné cim-
burie, a neskôr bola ešte zvýšená. V
súvislosti s práve sa uskutočňujúcom
generálnou rekoštrukciou kráľovského
paláca budú aj interiéry Korunnej veže
novo upravené. Štefan Holčík
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HOKEJ
To, o čom sa Slovákom dlhé roky len
snívalo, sa stáva realitou. Na Slo-
vensko zavíta účastník NHL. V uto-
rok 30. septembra 2008 o 19.30 h
privíta bratislavský Slovan nedávne-
ho víťaza Stanleyho pohára Tampu
Bay a tento dátum zostane navždy
zapísaný ako jeden z historických
medzníkov hokeja pod Tatrami.
„Každý deň pribúdali nové a nové veci,
ktoré sa museli riešiť. Nešlo však o nič
výnimočné, čo by chceli hráči alebo
funkcionári Tampy z rozmaru. V pod-
state sa tým len plnil manuál, ktorý
obsahujú všetky stretnutia týchto
tímov, či už v NHL, alebo inde na
svete,“ prízvukoval generálny manažér
Slovana Maroš Krajči.
„Bolo preto napríklad normálne, že
každý hráč dostane vlastnú izbu, v
kabíne musí byť sto uterákov, rovnaký
počet holiacich strojčekov, fény,
vyžiadané druhy ovocia, zeleniny. V
šatni sa musela prerábať aj elektroin-
štalácia, keďže elektrinu sme prispô-
sobovali na americkú sieť,“ dodal M.
Krajči.
Pre niekoho hviezdne maniere, pre
iného normálne veci, sú výsledkom
dlhodobého vývoja, ktorým NHL pre-
šla. „Za všetkým stoja hráčske odbory,
ktoré sú v Amerike veľmi rešpektova-
né a majú svoju silu,“ vysvetľoval
Maroš Krajči. 
Tampa sa mala pôvodne predstaviť v
Rusku v dueli s Petrohradom. Napäté
vzťahy medzi NHL a Kontinentálnou
hokejovou ligou však dali šancu Slo-
vensku a Bratislave. 
Tím NHL pricestuje na Slovensko z
Berlína v nedeľu 28. septembra, v pon-

delok bude verejný tréning, na ktorý
budú stáť lístky 300 Sk, v utorok
samotné stretnutie.
Okrem toho je naplánovaná aj autogra-
miáda niektorých hráčov, galavečera,
ochutnávka vín, ktoré má ponúkať
bývalá hviezda sovietskej a ruskej
Zbornej Igor Larionov, hráči sa majú
stretnúť s bratislavským primátorom
Andrejom Ďurkovským. 
„Uvidíme, čo všetko sa splní, pretože aj
podľa Mira Šatana, ktorý vie, ako to v
NHL chodí, je celkom možné, že šéfo-
via sa po prílete pozrú na papier a pro-
gram úplne zmenia,“ priznal M. Krajči.
Isté však je, že diváci sa dočkajú pravé-
ho zápasu v štýle NHL. Tvrdého, bez

nejakých náznakov vypustenia. „U
Kanaďanov a Američanov neexistuje,
aby do nejakého duelu nešli naplno.
Pre nich je to jednoducho nemysliteľ-
né. Určite k tomu rovnako pristúpia aj
slovanisti. Som presvedčený, že
Tampu nezoberú ako spestrenie termí-
novej listiny. Naši hráči dostanú navy-
še krátku inštruktáž, pretože sa bude
hrať podľa pravidiel NHL a z tejto
súťaže budú aj rozhodcovia,“ dodal
slovanisticky generálny manažér.
Rozpočet zápasu, ktorý bude jedným z
vrcholov slovanistickej sezóny, je tak-
mer 35 miliónov Sk, pričom podstatnú
časť tvorí poistenie akcie. To sa
vyšplhalo na 25 miliónov eur. (db)
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Petržalčania 

v pohári bez

šance na postup 
FUTBAL
Na po... aj záchod spadne! Petržal-
ský majster sa trápi v lige, kde mu
hrozí boj o záchranu, a tak si chcel
zlepšiť náladu v Pohári UEFA, kde
túžil po postupe do jednej zo základ-
ných skupín.
Jedno je chcieť a druhé spraviť pre to
niečo - namiesto zlepšenia nálady tak
prišiel v úvodnom stretnutí 3. kola
ďalší úder do zdecimovaných petržal-
ských šíkov. Artmedia prehrala v
Brage 0:4 a pred odvetným duelom je
o postupujúcom rozhodnuté. 
Petržalčania sa nemajú na čo vyhová-
rať. Súper bol vo všetkom lepší, tech-
nickejší, rýchlejší, dôraznejší, robil
menej chýb, akurát nepremenil všetky
šance. Pre Michala Hippa v jeho
medzinárodnej premiére na trénerskej
lavičke bol zápas ako nočná mora.
„Domáci boli jasne lepším mužstvom,
herne dominovali, skvele sa pohybo-
vali a vyhrali úplne zaslúžene. Väčšina
hráčov nepodala optimálne výkony,
naopak, sklamala ma. Výkony na hra-
nici možností podali možno traja-šty-
ria. Na Bragu sme sa pritom dôkladne
pripravovali, jej hru sme mali preštu-
dovanú,“ tvrdil Michal Hipp a pokra-
čoval: „Chceli sme hrať pozorne v
obrane, súpera napádať, nedovoliť mu
rozvinuť hru. Namiesto toho sme
dovolili takmer všetko. Robili sme
veľké chyby, ktoré si nemôžeme dovo-
liť ani v prípravných zápasoch. Pre-
svedčili sme sa, že na európskej úrov-
ni sa musí hrať inak.“
Pre Petržalku bol krutý už úvod, v kto-
rom jej padala do siete jedna lopta za
druhou. „Je to pravda, nezachytili sme
ho a rýchly gól nás pribrzdil,“ súhlasil
Michal Hipp. Kapitán Ján Kozák si
tiež nevedel vysvetliť výbuch, ktorý
spôsobil jednu z najvyšších petržal-
ských prehier v pohároch: „Nikto
nečakal takú krutú prehru. Som skla-
maný, stretnutie sme si zbabrali sami.“ 
Duel v Brage môže brankár Ľuboš
Kamenár považovať za ďalšiu skvelú
školu. Na vysvedčení celého tímu,
však rovnako ako v Turíne, svietila
veľká štvorka: „Sú to zápasy, aké sa
hodnotia veľmi ťažko. Priebeh
ovplyvnil rýchly gól, po ňom sa už
hralo ťažko, pretože súper získal istotu
a výborne kombinoval.“
Odvetný duel je na programe vo
štvrtok 2. októbra na Tehelnom poli a
ako ukazuje najnovší vývoj mužstva z
Petržalky (Pasienkov, Senca, Tehelné-
ho poľa), pre Artmediu môže byť na
dlhé roky v európskych pohároch
posledný. (db)

HOKEJ
Hokejisti Slovana majú za sebou
rušné extraligové dni. Najskôr pre-
hrali v Banskej Bystrici, potom zdo-
lali Nitru po samostatných nájaz-
doch a o deň neskôr znovu prehrali,
tentoraz vo Zvolene. Bilancia troch
stretnutí neznamenala žiadnu slávu,
skôr hanbu pod Urpínom, skrátené
výplaty a chudobné dva body.
Nabitý týždeň sa začal blamážou. Maj-
ster prehral na ľade nováčika 1:5 a tré-
ner Zdeno Cíger bol, slušne napísané,
nespokojný: „Prišli sme sem ako..., ne-
chcem sa vyjadrovať vulgárne. O
výsledok sme sa nepobili a ja neviem
prečo. Taký zlý výkon z našej strany
som ešte nezažil, niečo podobné bolo
iba pri prehre 1:10 s Trenčínom. Mohol
som sa roztrhať, ale nič sa nezmenilo.“ 

Slovanisti pritom mali pred zápasom
všetky tromfy. Boli už rozohratí, dobre
naladení po vysokej výhre v Kežmar-
ku, na nováčikovom ľade ich navyše
nečakala žiadna divočina. „Ťažko sa
mi to hodnotí. Bol to výkon bez snahy
a záujmu, nepáčil sa mi už od začiatku.
Prečo sme takto hrali, neviem. Vieme
predsa, že nám nikto nedá nič zadarmo.
Musíme sa porozprávať s hráčmi a
potom uvidíme, čo ďalej,“ tvrdil Zdeno
Cíger. 
Čo ďalej však okamžite vedel generál-
ny manažér Maroš Krajči, ktorý duel
radšej ani nedopozeral a po druhej tre-
tine odišiel z tribúny. „Hráčom strháva-
me zo septembrového platu 20 per-
cent,“ prezradil spôsob a výšku trestu.
O niečo lepšie, najmä čo sa týka bojov-
nosti, vyzeral domáci duel proti Nitre,

v ktorom však Slovan neudržal jedno-
gólové vedenie a o víťazstve rozhodol
až v samostatných nájazdoch. „Po
stretnutí v Banskej Bystrici sme v kŕči.
Na gól sme sa nadreli a viac gólov sme
nedostali len vďaka výbornému Hovi-
mu, ktorý nás niekoľkokrát podržal“
tvrdil asistent Zdena Cígera Róbert
Pukalovič.
Márne čakanie na víťazstvo pokračo-
valo aj v sobotu vo Zvolene, kde maj-
ster prehral 2:4. „Začiatok nám nevy-
šiel, po vlastných chybách sme inkaso-
vali a potom sme už len doťahovali.
Som však rád, že sa mužstvo ani za
stavu 0:4 nepoložilo,“ priznal Zdeno
Cíger.
Najbližší domáci zápas čaká majstra už
v piatok, keď o 18.00 h privíta repre-
zentačnú dvadsiatku. (db)

Halenár prišiel

a hneď na úvod

dvakrát zvíťazil
FUTBAL
S napätím očakávané premiéry
Juraja Halenára v belasom drese sa
skončili k spokojnosti hráča aj fanú-
šikov. Bývalý Petržalčan v poháro-
vom dueli v Trenčianskych Stankov-
ciach (4:0) strelil gól a na tri prihral,
v ligovom stretnutí proti Prešovu
(4:1) dva góly dal a na jeden prihral.
Ak na stretnutí s fanúšikmi dostal
Halenár podmienku, že musí byť
desaťkrát lepší ako ostatní slovanisti,
tak v oboch svojich prvých dueloch sa
začal k tejto méte približovať. V Tren-
čianskych Stankovciach aj proti Prešo-
vu ho bolo na ihrisku vidieť aj cítiť, a
nielen jeho góly, ale aj asistencie uká-
zali, že hráč tohto typu na Tehelnom
poli určite chýbal.
Samotný domáci ligový duel sledovali
len necelé štyri tisícky divákov, kto
však odolal počasiu a prišiel, ten
odchádzal spokojný. O spokojnosti
hovoril aj tréner Ladislav Pecko:
„Hrali sme dobre, s výkonom som bol
naozaj spokojný. Horšie to bolo len v
záverečnej desaťminútovke. Pred
zápasom sme si povedali, že na súpera
musíme vybehnúť a streliť mu čo naj-
skôr gól, čo sa nám aj podarilo.“
Belasí podľa Peckovho receptu pokra-
čovali aj v ďalšom priebehu: „Chcel
som, aby hráči menili rytmus, aby po
tlaku trochu zvoľnili a vzápätí znovu
pritlačili. Som rád, že chlapci to pocho-
pili a dodržali taktické pokyny.“ Už v
utorok čakal belasých ďalší zaujímavý
duel, v Trnave nastúpili proti domáce-
mu Spartaku (stretnutie sa skončilo po
uzávierke tohto vydania).
Petržalka cestovala do Dubnice s jas-
ným cieľom, po takmer dvoch mesia-
coch konečne znovu vyhrať a odpútať
sa z dna tabuľky. Cieľ však nesplnila a
po prehre 1:2 je na tom stále horšie a
horšie. 
V Dubnici prepadla najmä v prvom
polčase. Domácich nechala spokojne
hrať a prebrala sa až za stavu 0:2. Prí-
chod Oravca síce pomohol zmeniť
obraz na trávniku, neotočil však skóre
a pre zverencov Michala Hippa pokra-
čuje uplakaná jeseň.
„Najlepšie sme zahrali až po domácom
druhom góle a Oravcovom príchode,
ale dubnické víťazstvo sme už neohro-
zili,“ skonštatoval petržalský kormidel-
ník Michal Hipp. (mm)

Bratislava zažije hokejový sviatok,

Slovan privíta Tampa Bay Lightning

Hokejisti Slovana prišli o časť výplat

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Na naše otázky odpovedá MUDr. Karel Mencl, CSc. 
z Laboratória lekárskej mykológie 

v Pardubickej krajskej nemocnici, a.s. 
Majú ľudia problém s mykózami nôh?
Stále pretrváva vysoké percento postihnutej populácie. Štúdie uka-
zujú, že cez 60 % vyšetrených osôb má klinicky diagnostikovanú
tinea pedis (mykóza kože nôh, pleseň) a viac než 4 % onychomy-
kózu (mykózu nechtov). 
Čo tieto ochorenia vyvoláva?
Pôvodcovia sú dermatofytá, teda huby, ktoré sa „špecializujú“ na
parazitovanie v koži. Postihnutie nechtov mnohokrát prichádza ako
ďalšie šírenie neliečenej infekcie z medzi prstových priestorov.
Spoločným menovateľom pre začiatok mykóz nôh býva často nose-
nie nepriedušnej obuvi, zvýšená potivosť chodidiel, a rada ďalších
faktorov. Mikrotraumy spojené so strihaním a obrusovaním nechto-
vej plochy potom môžu otvoriť cestu mykotickej infekcii aj do
nechtov.

Je ťažké vyliečiť mykózy nôh?
Existuje celá rada antimykotických a dezinfekčných prípravkov. Stále
častejšie však vidíme pri ich používaní klinický neúspech. Stáva sa
to ako pre zvýšenú rezistenciu mykóz, tak pre neznášanlivosť pre-
parátu pacientom, alebo nesprávne použitie prípravku. Vznik a prí-
padne tiež návrat mykózy podporujú taktiež rôzne somatické príči-
ny, iné ochorenia a pod.
Čo preventívne používať proti mykózam nôh?
Nedávno sme publikovali sledovanie preventívnych účinkov bio-
preparátov s Pythium oligandrum, ktoré sa predávajú v lekár-
ňach. Tato tzv. „múdra huba“ je unikátny mykoparazitárny mikro-
organizmus živiaci sa na bunkách iných mikroskopických húb. Aj
keď tento jav nie je v ríši húb nič neobvyklého, u P. oligandrum sa
jedná o striktne vyhranený fenomén, keď tento organizmus nie je
schopný k svojmu metabolizmu využiť iný živý substrát. Huby
pôsobiace tinea pedis si nemôžu vytvoriť proti nej rezistenciu.
Tento unikátny organizmus, P. oligandrum, je možné použiť u všet-

kých osôb vrátane detí, alebo u osôb so závažným základným
ochorením. 
A aké výsledky malo sledovanie vybraného súboru osôb? 
Aplikácia biopreparátov s Pythium oligandrum u mykotického postih-
nutia nôh potvrdila u nami sledovaného súboru osôb už skôr zistené
skutočnosti, že je možné s ich pomocou zvládnuť aj akútny stav toho-
to ochorenia. Publikované štúdie, aj keď na malom súbore, preuká-
zali vhodnosť použitia biopreparátov s P. oligandrum tiež u osôb s
rekurentnou mykózou, kedy je možné pri pravidelných preventívnych
aplikáciách zamedziť návratu tohto nepríjemného kožného ochore-
nia. Dôkazom je stav, keď 89,3 % osôb sledovaných po dobu 2-3
rokov nemalo behom tejto doby žiadne ťažkosti. Iba u 10,7 % sa v
priebehu doby 1x objavili slabé potiaže, ktoré však boli vždy v súvi-
slosti s porušením doporučenej schémy preventívnych aplikácií.

Viac informácií na www.mudrahuba.sk, www.pythium.eu,
infolinka: 0905 437 107, e-mail: vitamax@szm.sk

Mykózy nôh - príčiny a prevencia

Na bratislavskom ľade by nemali chýbať ani hviezdy Tampa Bay Lightning
- Václav Prospal (vľavo) a Vincent Lecavallier (vpravo). FOTO - TASR
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Novú sezónu

otvára Divadlo

Meteorit
DIVADLO
Medzinárodné divadlo Meteorit,
ktoré vzniklo na jar tohto roku a sídli
na Čulenovej 3, otvára 27. septembra
2008 novú divadelnú sezónu.
Pri tejto príležitosti sprístupnia o 18.30 h
výstavu akademickej maliarky Julii
Haluzovej s názvom Niečo o Eve.
Výstava potrvá do 30. októbra. O 19.00
h vystúpi na otváracom koncerte poľská
skupina Swoja Droga, po prezentácii
kapely sa začne spoločenský večierok.
Vstup na podujatie je voľný.
Skutočným otvorením sezóny však
bude až uvedenie Euripidovej „strašne
krutej komédie“ Bakchantky, ktorú
môžu diváci vidieť 28. septembra o
19.00 h. 
V réžii Roberta Csontosa (SR) hrajú
Martina Sľúková (SR), Bet-Maj Sepja
(SR), Janet Livingstone (USA), Pavlína
Štorková (CZ), Václav Jiráček (CZ),
Josef Wiesner (CZ), Lacyka Cmorej
(SR), Yvan Martisch (SR), Robert
Csontos (SR). Predstavenie nie je situo-
vané do Téb a Dionýzos sa zjavuje ako
spevácka ,,superstar“.
Koncom októbra bude premiéra komé-
die Ivana Kušana: Čaruga. Začiatkom
decembra odpremiérujú detské predsta-
venie Snehová kráľovná - dramatizáciu
originálnej rozprávky H. Ch. Anderse-
na. Uvedením predstavenia otvoria pro-
jekt Fabrika Deda Mráza. (dš)

V Devíne si

vychutnáte 

pralesy Afriky
VÝSTAVA
Pri príležitosti otvorenia výstavy sôch
afrického kmeňového umenia zo
zbierky Ivana Melicherčíka pokrstili
v Art Gallery Devín na Brigádnickej
ulici 27 aj autorovu novú knihu s
názvom Africké umenie.
V Art Gallery je až do 5. októbra 2008
vystavených sedemdesiat sôch africké-
ho umenia, ktoré približujú návštevní-
kom atmosféru a prostredie tohto sveto-
vého kontinentu. Výstava má názov
Maska ako katedrála a v čase od štvrtku
do nedele (14.00 h - 20.00 h), keď je v
galérii otvorené, sa prostredníctvom
vystavených artefaktov môžete ponoriť
do hlbokých pralesov Afriky. (dš)

Dalibor Janda

oslavuje 

v Istropolise
HUDBA
Narodeninové koncertné turné
českého speváka pop-music Dalibo-
ra Jandu bude mať zastávku aj v
Bratislave. V Dome kultúry Istropo-
lis na Trnavskom mýte 1 odznejú 9.
októbra 2008 jeho najväčšie hity.
Od čias, keď Dalibor Janda prvýkrát
vstúpil vtedy ešte neskúsenou nohou
na koncertné pódium, uplynulo dvad-
saťpäť rokov. Odvtedy mierne zošedi-
veli spevákovi vlasy a jeho tanečné
kreácie možno trochu stratili na výbuš-
nosti. Texty jeho pesničiek a ich melo-
dické stvárnenie však neskĺzli do ruti-
ny a dodnes v nich neabsentuje tvori-
vosť. Aj keď rôzni pochybovači môžu
umelcovi vyčítať určitú inklináciu k
„večne mladým“ diskotékovým meló-
diám, nemôžu poprieť fakt, že práve
táto parketa je spevákovi najbližšia a
tak mu slúži ku cti, že sa ako správny
šuster drží svojho kopyta.
Dvadsaťpäť rokov je dôvod na oslavu.
A tak Dalibor Janda vyráža na koncert-
né turné so zastávkou v Bratislave.
Špeciálnym hosťom turné je speváčka
Ilona Csáková a spevákova dcéra Jiři-
na, ktorá predstaví dve piesne zo svoj-
ho premiérového singlu. 
„Živé koncerty sú pre mňa výzva,
veľmi sa na ne teším,“ komentuje svoj
vstup v Jandovom vystúpení Ilona
Csáková. Oboch spevákov teda môže-
te vidieť 9. októbra na koncerte v Istro-
polise, ktorý je aj oslavou 55. narode-
ním Dalibora Jandu. (dš)

Ľuba Sajkalová

v Galérii 

C. Majerníka
VÝSTAVA
V Galérii Cypriána Majerníka, v
Zichyho paláci na Ventúrskej 8,
otvorili výstavu slovenskej autorky
Ľuby Sajkalovej.
Ľuba Sajkalová (1973) pracuje s obja-
vovaním a oživovaním pamäte pred-
metov, miest a ľudí, viažucich sa k
súkromnej histórii autorkinej rodiny,
ale aj k neznámym a zdanlivo nevýz-
namným osudom a udalostiam. Pro-
stredníctvom stôp v podobe listov, den-
níkov, predmetov, obnosených odevov
či použitých textílií, dekóduje malé prí-
behy, ktorých pretrhnutá línia nachádza
svoju oživenú paralelu v súčasnosti. 
Výstava predkladá retrospektívny i
aktuálny pohľad na tvorbu Ľuby Sajka-
lovej od roku 1997 a potrvá do 26.
októbra 2008. (dš)

Producenti z New Yorku už dorazili
MUZIKÁL
Po obrovskom úspechu na newyor-
skej Broadway zažiaril muzikál
scenáristu a hudobného skladateľa
Mela Brooksa Producenti v mno-
hých svetových krajinách zábavné-
ho priemyslu.
V réžii Andreja Hryca, ktorý sa v
alternácii s Mariánom Slovákom
zhostil aj jednej z hlavných postáv, sa
už na známej paródii môže zabávať aj
Bratislava. A to za asistencie nielen
výnimočných speváckych výkonov,
ale aj pôsobivých hereckých kreácií a
tanečných vystúpení.
Pre autorov scenára Mela Brooksa a
Thomasa Meehana asi nebolo cel-
kom jednoduché vymyslieť príbeh, v
ktorom parodujú fanatickú zaniete-
nosť a oddanosť vodcovi Tretej ríše
Adolfovi Hitlerovi, zosmiešňujú svet

šoubiznisu a odhaľujú svet homose-
xuálov v ironickej podobe. O to ťaž-
šie to muselo byť, ak bol producen-
tom filmu, ktorý uzrel svetlo sveta v
roku 1968 v Hollywoode, homose-
xuál. Film zaznamenal úspech a v
roku 2001 uviedli Producentov v
divadelnej podobe aj na Broadway.
Derniéra bola po 2502 reprízach v
roku 2007.
Paródia na Broadway alebo oslava
priateľstva a oddaných vzťahov -
vyberte si, čo chcete, ak holdujete
tejto forme umenia, muzikál Produ-
centi vás uchváti. Nielen preto, lebo v
ňom hrá Marián Labuda st., ktorého
skvele alternuje Michal Rovňák, nie-
len preto, lebo v ňom uvidite Csongo-
ra Kassaia, Tomáša Horvátha, Viktora
Horjána, Štefana Martinoviča, Roma-
na Fédera, Štefana Skrúcaného a v

postave Ully Kristínu Farkašovú či
Evu Sakálovú. 
Okrem iného si uvedomíte nevtieravo
navodenú skutočnosť, že na mieste
Hitlera - Púčika májového, môže byť
vaša ufrfľaná suseda či neprispôsobi-
vý milenec. A paródia, irónia a sar-
kazmus, profesionálne uchopené v
rukách muzikálových majstrov, je
najlepší spôsob, ako sa s neblahými
následkami historických tráum a roz-
manitých vzťahov vyrovnať. 
Pod úspech muzikálu sa ako choreo-
graf podpísal Ján Ďurovčík, kostýmy
pripravila Ľudmila Várossová, scénu
Pavol Andraško. Preklad zabezpečil
Andrej Hryc, texty piesní a dramatur-
gia boli v rukách Jána Štrassera. Muzi-
kál Producenti víta v skorú jeseň, šty-
ridsať rokov od svojho vzniku, aj Bra-
tislavčanov. Dáša Šebanová  

České umenie ako výlet vášňami
VÝSTAVA
Výstava České umenie 1900 - 1939,
ktorú otvorili v Galérii mesta Bra-
tislavy v Mirbachovom paláci na
Františkánskom námestí 11, ponú-
ka nielen prechádzku vývojovým
obdobím českého maliarstva do
prvej polovice 20. storočia, ale aj
podnetný výlet vášňami, radosťami
i bolesťami ľudského života.
Lebo tak to je. Svet maliarov je
pohltený sugestívnymi dojmami,
hlbokými vnímavými zážitkami a
analýzami vzťahov či dejov, s ktorý-
mi sa na ceste svojho života konfron-
tujú. A tak sa stane, že sa v nedeľu
dopoludnia vyberiete na nevinnú pre-
chádzku do galérie, aby ste vyjasnili

svoju myseľ a dopriali odpočinutie
svojej duši, a stretnete sa s narode-
ním, vášňou, láskou, bolesťou i
smrťou. 
A všetky tieto javy vás pozdravia na
priedomí dedinských chalúpok, na
pastvinách, kde bučia kravy, či pri
veternom mlyne, ktorý svojimi farba-
mi na obraze Václava Špálu (1930)
evokuje skôr roztancovanú lúku plnú
modro-zelených kvetov ako koleso,
ktoré svojím monotónnym pohybom
prináša základnú zložku našej každo-
dennej potravy. Také - farebné - sú aj
Tri grácie toho istého autora, ženy v
nenápadných dotykoch bokov sym-
bolizujú nielen erotiku, ale aj súdrž-
nosť, o ktorej muži zvyknú vravieť,

že medzi ženským pohlavím neexi-
stuje. 
Neexistuje? Choďte sa pozrieť na
výstavu České umenie do Mirba-
chovho paláca. Výstava sa zameria-
va na zachytenie vývoja českého
výtvarného umenia prvej polovice
20. storočia. 
Začína sa umeleckými predmetmi z
obdobia secesie a symbolizmu, cez
štýlové a názorové obmeny výtvar-
ného prejavu, obdobie druhej sveto-
vej vojny, až po politické zvraty
okolo 1950. 
Diela sú z majetku Alšovej juhoče-
skej galérie v Hlbokej nad Vltavou a
môžete si ich pozrieť do 2. novembra
2008. Dáša Šebanová

V úlohe nacistického dôstojníka exceluje Marián Labuda st. FOTO - Peter Korček

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk



28BRATISLAVSKÉ NOVINY 32/2008

SOBOTA 27. septembra
� 27. - 28. 9. Ružinovské hodové slávnos-
ti, hodové slávnosti spojené s bohatým kul-
túrnym programom, Areál Štrkovec
� 13. 00 - 22. 00 - Folkfest Ružinov 2008,
V. ročník folklórneho festivalu s medziná-
rodnou účasťou, Areál Štrkovec
� 15.00 - FC Artmedia Petržalka - Dun.
Streda, futbalová Corgoň liga, Pasienky 
�16.00 - Sobotný čaj o štvrtej, do tanca hrá
skupina Kartágo trio, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - J. Robbins, A. Laurents, L.
Bernstein, S. Sondhein: West Side Story,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie

� 19.00 - Swoja Droga (Poľsko), koncert,
Divadlo Meteorit, Čulenova 3
� 19.00 - N. Werdelinová: Milovníci,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Hamlet, alebo nález lebky, Túlavé
divadlo, úspešná inscenácia Jakuba Nvotu,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie

NEDEĽA 28. septembra
� 10.30 - Čo sa stalo v Tučifraskove,
divadlo Vešiak, rozprávky v Gullfosse, reš-
taurácia Gullfoss, Čulenova 5
�10.30 - O statočnom Indiánovi, účinkuje
bábkové divadlo Žužu,DK Dúbravka, Sara-
tovská 2/A
�10.30 - Nedeľné matiné,koncert laureátov
Medzinárodnej speváckej súťaže M. Schnei-
dera-Trnavského, GMB, Mirbachov palác,
Františkánske námestie 11
� 14.00 - Saint Leger, Karpatská cena,
Cena zimnej kráľovnej, dostihy, Závodis-
ko, Starý háj 
� 14.00 - 18.00 - Beh o srdce, podujatie pri
príležitosti Svetového dňa srdca, Hviezdosla-
vovo nám.
� 16.00 - J. Benčík a kol.: Cirkus insect,
premiéra, Chrobáčiková pantomíma pre deti
od 4 rokov, Divadlo a.ha, Školská 14
� 16.00 - Tajné spoločenstvo, tvorivé diel-
ne pre deti od 4 rokov, Bibiana, Panská 41
� 16. 00 - Momentum musicum, cyklus
komorných koncertov: Eugen Suchoň -
Pavol Bizoň, pocta slovenskému hudobné-
mu skladateľovi Eugenovi Suchoňovi k 100.
výročiu narodenia, CC centrum, Jiráskova 3
� 17.15 - ŠK Slovan Bratislava - Košice,
futbalová Corgoň liga, Tehelné pole 

�18.30 -Open airkoncert, Edita Gruberová
a Miroslav Dvorský, Orchester Opery SND
diriguje Oliver Dohnányi, Bratislavský hrad
� 19.00 - J. Robbins, A. Laurents, L.
Bernstein, S. Sondhein: West Side Story,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Euripides: Bakchantky, strašne
krutá komédia, Divadlo Meteorit, Čulenova 3
� 20.00 - Jam-Session so skupinou The
Trio, Ľ. Šrámek - p; J. Kalász - b & M. Šev-
čík - ds., Music Club, Hlava XXII., Bazová 9

PONDELOK 29. septembra
� 9.00 a 11.00 - W. Shakespeare: Búrka,
pre deti od sedem rokov, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Dunajská 36
�17.00 a 19.00 - Ladislav Chudík a naro-
deninový bonbón, módna prehliadka, vlast-
noručne pletené originály manželky Ladisla-
va Chudíka
�19.00 - Ostatkový prepletenec o siedmej,
talk show: Robo Roth a Ladislav Chudík ako
ich nepoznáte, Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
� 17.00 - Ľ. Podjavorinská a kol. Žabiat-
ko, Krtica, ľudové tance a piesne, prehliadka
tvorby hudobno-dramatického oddelenia
Bratislavského Konzervatória, Divadlo Lu-
dus, od 13 rokov, Malá sála PKO
� 19.00 - J. Osborne: Obzri sa v hneve,
Malá scéna VŠMU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - François Villon: Všechno jen do
putyk a ženským, účinkujú: V. Cibulková a
M. Etzler, Divadlo Astorka, Námestie SNP33
� 19.00 - Július Barč - Ivan: Dvaja, Slo-
venské divadlo Vertigo z Budapešti, Divadlo
a.ha, Školská 14 
� 20.00 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9

UTOROK 30. septembra
� 9.00 a 11.00 - W. Shakespeare: Búrka,
pre deti od sedem rokov, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Cvičme v rytme, cvičenie mami-
čiek s deťmi, Klub 22, Jiráskova 3
� 16.00 - Pútnická sv. omša, Kostol Sv.
Kríža, Podunajské Biskupice
�17.00 - V. Dyk a kolektív: Ondrej a drak
a moderné tance, prehliadka tvorby hudob-
no-dramatického oddelienia Bratislavského
Konzervatória, Divadlo Ludus, od 13 rokov,
Malá sála PKO
�18.00 - Pocta Györgymu Ligetimu, kon-
cert v rámci Európskeho roku medzikultúr-
neho dialógu, Mozartova sieň Rakúskeho
veľvyslanectva, Ventúrska 10
�19.00 - Vražda sekerou v Sv. Peterburgu,
podľa románu F. M. Dostojevského Zločin a
trest, Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - W. Allen: Boh, Túlavé divadlo,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie

� 19.00 - Mníšky 2 Milionárky, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
�19.00 - Avishai Cohen Trio, jazzový kon-
cert, Veľké koncertné štúdio SRo (Štúdio 1),
Mýtna 1
� 19.00 - Z. Križková, Poslovia, anjelská
komédia, Divadlo a.ha, Školská 14
�20.00 - Pohoda_FM Live: Karol Mikloš,
koncert Komorné štúdio SRo (Štúdio 5),
Mýtna 1

STREDA 1. októbra
�11.00 - W. Shakespeare: Búrka, pre deti
od sedem rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 13.30 - Petržalské súzvuky Ferka
Urbánka 2008, 19. ročník literárnej súťaže
začínajúcich autorov, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
� 14.00 - Rozprávka o dopravných znač-
kách, Klub detí Slniečko, Furdekova 6/A
� 17.00 - A. P. Čechov a kol.: Pytačky a
Hymnické piesne, prehliadka tvorby hudob-
no-dramatického oddelienia Bratislavského
Konzervatória, Divadlo Ludus, od 13 rokov,
Malá sála PKO
� 19.00 - O štyroch violončelistoch,
hudobné večery Rádia Devín, program: J. S.
Bach: Suita pre sólové violončelo, účinkujú:
J. Lupák, J. Podhoranský, E. Prochác, J. Slá-
vik, Divadlo Meteorit, Čulenova 3 
� 19.00 - J. Osborne: Obzri sa v hneve,
Malá scéna VŠMU, Dostojevského rad 7

ŠTVRTOK 2. októbra
� 9.00 a 11.00 - W. Shakespeare: Búrka,
pre deti od sedem rokov, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Dunajská 36
�10.00 - Trpaslík Aristid rozpráva:O les-
nom ovocí, súťažno-zábavný program,
Klub detí Slniečko, Furdekova 6/A
� 18.00 - Zobrazovanie človeka v dielach
Rineke Dijkstra, prednáška spojená s pre-
zentáciou, CDLaV, Gaštanová 19
� 19.00 - Traja na lavičke, Květa Fialová,
Petr Nárožný a Ladislav Trojan, DK Dú-
bravka, Saratovská 2/A

�19.00 - O. Wilde: Celkom vážne, Divad-
lo Ívery, CDLaV, Školská 14
� 19.00 - Koncert v rámci festivalu
Hudobné večery Rádia Devín, účinkujú:
Detský spevácky zbor SRo, Malé koncertné
štúdio SRo, Mýtna 1 

� 19.30 - Tanečný dom, Goral - goralský
tanec (SR - Suchá Hora), hosť: R. Vavrek s
manželkou, Örko (Rumunsko - Transylvá-
nia), Romanyos (tanec rumunských cigá-
nov), DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3

PIATOK 3. októbra
� 10.00 - Počítač v každom veku, zozná-
menie sa s prácou na PC a internetom, vstup
voľný, CC-centrum, Jiráskova 3
� 17.00 - Ružinovská tančiareň, zábavné
tanečné stretnutie staršej a strednej generá-
cie, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 18.00 h - Slovan - L. Mikuláš, hokejová
Extraliga, Štadión O. Nepelu
� 19.00 - Koncert v rámci festivalu
Hudobné večery Rádia Devín, program:
Astor Piazzolla a jeho nasledovníci, účinku-
jú: Porque Tango, Malé koncertné štúdio
SRo, Mýtna 1 
� 19.00 - Bigbít za Zrkadlom, Stará škola
- The Old School Band a jej špeciálny hosť,
skupina Transylvánske obedy, Klub Za
Zrkadlom, Rovniankova 3 
� 19.00 - Music Club, Scarlet Preach a
hostia, rockový koncert, DK Lúky, Vig-
ľašská 1

VÝSTAVY
� Julie Haluzová: Niečo o Eve, Divadlo
Meteorit, Čulenova 3, výstava potrvá do
30. októbra
� České umenie 1. polovice 19. storočia,
zo zbierok Alšovej Juhočeskej galérie,
GMB, Mirbachov palác, Františkánske
námestie 11, potrvá do 2. novembra
�Katka Schrotterová: Hodvábna fiesta,
MKC, Školská 14, potrvá do 27. októbra
�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
� Jens Damkjaer Nielsen (Dk): Haiku -
výstava grafík dánskeho umelca, Galéria Z,
Ventúrska 9, potrvá do 12. októbra
� Rusovské reminiscencie - pohľady do
minulosti, galéria Danubka, Centrum MČ
Rusovce, Balkánska 118/A, potrvá do 30.
septembra 
�Peter Daniš: Nočné mestá, GUBA- Galé-
ria umenia, Galvaniho 7, potrvá do 16.
januára 2009

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

vyjdú opäť o týždeň
2. októbra 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


