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Mestskí poslanci
opäť rokovali
o návrhu zákona
o Bratislave

Staré Mesto
chce chrániť
obyvateľov
pred hlukom

BRATISLAVA
Mestské zastupiteľstvo v stredu 22.
októbra 2008 na mimoriadnom zasadnutí opäť rokovalo o návrhu novely Zákona o hlavnom meste SR
Bratislavy. Začiatkom septembra
mestskí poslanci len zobrali na vedomie informáciu o predložení návrhu
do parlamentu, v stredu mali k nemu prijať aj stanovisko mesta.
Predstavitelia bratislavskej samosprávy požiadali Národnú radu SR, aby sa
mestské zastupiteľstvo mohlo k návrhu
zákona vyjadriť skôr, ako sa dostane na
rokovanie parlamentu.
Pôvodne mal návrh zákona o Bratislave
pripraviť primátor a starostovia mestských častí, v mestskom zastupiteľstve
však tento návrh nezískal podporu. V
auguste preto návrh zákona o hlavnom
meste predložili do Národnej rady SR
traja jej poslanci - Ján Zvonár (SMERSD), Rafael Rafaj (SNS) a Viliam Jasaň
(SMER-SD).
Starostovia mestských častí ako aj väčšina poslancov mestského zastupiteľstva podľa dostupných informácií
navrhovanú novelu zákona podporuje.
Napriek tomu, že niektorí z nich majú
k návrhu výhrady, navrhované znenie
rieši nedostatky platného zákona, ktorý
sa ukazuje ako prežitý.
Prvý námestník primátora Milan Cílek
(Občiansky klub) navrhuje doplniť do
zákona ustanovenie, na základe ktorého by hlavné mesto dostávalo od štátu
0,25 % výdavkov štátu v predchádzajúcom roku. Tieto prostriedky by mala
Bratislava dostávať za plnenie funkcií
nielen ako hlavného mesta, ale aj ako
sídla štátnych orgánov a zahraničných
zastúpení. Ministerstvo financií s
takýmto nesúhlasí.
Otvorenou otázkou zostáva napríklad
počet poslancov mestského zastupiteľstva. Návrh počíta s jeho znížením z 80
na 45, čo niektorí mestskí poslanci
nepovažujú za vhodné, pretože by tým
vznikol výrazný nepomer medzi váhou
poslanca zvoleného za malú a veľkú
mestskú časť.
Rozdielne názory panujú aj na spôsob
prerozdeľovania výnosu s dane z
nehnuteľností, podielu na dani z príjmov fyzických osôb, výnos miestneho
poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad a výnosu z predaja
nehnuteľného majetku.
Podľa dostupných informácií mali mestskí poslanci v stredu návrh zákona podporiť s niektorými pripomienkami. Tie
by mali byť predložené do Národnej rady ako pozmeňujúce poslanecké návrhy.
O tom, či budú akceptované, rozhodne
väčšina parlamentu, ktorú majú SMERSD, HZDS-ĽS a SNS.
(brn)

STARÉ MESTO
Samospráva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto pripravila návrh
nových pravidiel času predaja v
obchodoch a času prevádzky služieb,
ktorými chce chrániť obyvateľov
pred hlukom a vibráciami.
Dôvodom boli sťažností obyvateľov na
prevádzky pohostinského charakteru a
ich zákazníkov. Pôvodné nariadenie
totiž neurčovalo, ako postupovať v prípade rušenia hlučnou hudbou vo večernom čase, takisto neboli dané podmienky v prípade nedodržiavania prevádzkového času, ktorý podnikatelia
ohlasovali mestskej časti.
Všeobecný prevádzkový čas je od pondelka do nedele od 6.00 do 22.00 h (pre
ubytovacie zariadenia a hotely je to
každý deň 24 hodín). Každý podnikateľ je povinný určiť v rámci všeobecnej
vlastnú prevádzkovú dobu pre každú
prevádzkareň.
Ak ide o prevádzkareň s hudbou, musí k
oznámeniu o čase predaja doložiť napríklad aj súhlas s hudobnou produkciou vo večernom čase od vlastníka
budovy, alebo od nadpolovičnej väčšiny
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v nehnuteľnosti, a nesmie chýbať
protokol o meraní hluku. To isté platí v
prípade prevádzkovania obchodu alebo
poskytovania služieb v nočnom čase.
Ak sa z prevádzkarne šíri hluk, mestská časť písomne vyzve podnikateľa na
nápravu, pričom určí lehotu na nápravu. Keď ju podnikateľ nedodrží, mestská časť upraví prevádzkový čas do
22.00 h na šesť mesiacov od právoplatností rozhodnutia.
V prípade exteriérového sedenia môže byť prevádzka otvorená od nedele
do štvrtka od 8.00 do 24.00 h, v piatok a v sobotu od 8.00 do 01.00 h. Platí
však, že hluk a hudobná produkcia z
prevádzkárne do vonkajšieho prostredia a do obytných miestností susediacich s prevádzkarňou nepresiahne prípustnú hladinu hluku. V sezónnom
exteriérovom sedení je zakázané
púšťať hudbu.
Ak chce podnikateľ jednorazovo predĺžiť prevádzkový čas, je povinný doručiť oznámenie najneskôr dva pracovnú
dni pred konaním akcie. Takisto je
povinný zabezpečiť, aby z prevádzkarne a bezprostredného okolia nedochádzalo zo strany zákazníkov prevádzkarne k rušeniu nočného pokoja.
Dočasné uzavretie prevádzkarne je
podnikateľ povinný označiť najmenej
24 hodín pred dočasným uzavretím za
predpokladu, že bude uzavretá dlhšie
ako jeden deň. Označené to musí byť
na mieste, kde je uvedený prevádzkový
čas.
(mm)

Aj to patrí k Námestiu M. Benku, auto vychádza na cestu priamo z priechodu pre chodcov.
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Námestie M. Benku stále okupujú autá
STARÉ MESTO
Námestie Martina Benku medzi
Záhradníckou a Krížnou ulicou už
dlhodobo zahlcujú autá, ktoré na
ňom parkujú. Situácia sa stále zhoršuje, napriek tomu, že pod námestím
je často prázdna parkovacia garáž.
Námestia neslúžia na parkovanie, opakom je práve Námestie Martina Benku,
ktoré si mnohí vodiči zamieňajú za
parkovaciu plochu. Vodiči sa kvôli
pohodlnému parkovaniu dostanú na
námestie cez priechod pre chodcov na
Krížnej ulici, čím ohrozujú chodcov a
porušujú predpisy.
Bratislavské noviny už dlhšie upozorňujú na nešvár vodičov, ktorí majú

snahu parkovať na námestiach. Po viacerých článkoch došlo napríklad k
náprave na Námestí slobody, na ktorom sa parkovanie na ploche námestia
začalo nekontrolovane rozmáhať. Na
druhej strane, z Námestia SNP, ktoré sa
stalo neprejazdným, sa stalo jedno
veľké parkovisko. Podobne na Hodžovom námestí, pred Prezidentským
palácom, parkujú napriek protestom a
upozorneniam autá naďalej.
Zdá sa teda, že na mnohých miestach si
už mestská alebo miestna samospráva
nevie urobiť poriadok. V mnohom by
pomohlo dopravné značenie, ktoré by
jednoducho oznámilo, že na príslušné
námestie je vjazd zakázaný. Pre tých

ešte väčších „frajerov“ je potrebné
budovať zábrany v podobe stĺpikov či
tzv. biskupských klobúkov. No a všetko by to mohla a mala monitorovať
mestská i štátna polícia.
Na Námestí slobody stĺpiky pomohli,
vodiči parkujú, kde im to samospráva
určila a dovolila. Podobná situácia by
mala nastať všade, vrátane Námestia
Martina Benku. O potrebe značiek na
námestí vedia kompetentní už dlho, no
nič sa neudialo. A je čudné, že parkovanie na námestí nie je možné postihovať.
Ak by to bolo tak, autá by mohli pokojne beztrestne parkovať napríklad aj v
Medickej záhrade či Grassalkovichovej záhrade.
(rob)

Asociáli z Pentagonu ohrozujú okolie
O tom, prečo žiada samospráva
Podunajských Biskupíc zintenzívnenie hliadok polície v okolí vrakunského Pentagonu, s ktorým mestská časť
bezprostredne susedí, sme sa pozhovárali so starostkou Podunajských
Biskupíc Alžbetou OŽVALDOVOU
(nezávislá).
- Je známe, že tzv. Pentagon navštevujú bezdomovci a narkomani. Políciu
sme vyzvali, aby ešte viac hliadkovala
v tejto lokalite, pretože sa množili sťažnosti našich obyvateľov. Ľudia sa boja
o svoju bezpečnosť a poukazujú aj na
neporiadok, ktorí tu bezdomovci a
narkomani robia. Okrem toho sme
nedávno obnovili zdravotné stredisko a
upravili pri ňom okolie - stálo nás to
osem miliónov korún...
Čo konkrétne ste museli riešiť, načo
sa ľudia najviac sťažovali?
- Pred zdravotným strediskom sme

mali pri ceste stánok. Jeho majiteľa
sme vyzvali, aby ho odstránil, no na
naše viacnásobné výzvy nereagoval.
Až investor, ktorý rekonštruoval stredisko, nám pomohol tento stánok zlikvidovať. Prespávali v ňom bezdomovci a zhromažďovali sa tam aj narkomani. Sme radi, že je preč a s ním aj
asi desať jeho tzv. nájomníkov.
Čo pomohlo, že sa problémom začala viac zaoberať aj polícia?
- Argumentom bolo napríklad to, že
narkomani nám jednoducho sedávali na
lavičkách a pichali si injekčné striekačky. Poriadková a mestská polícia
zintenzívnili svoje hliadky - vychádzajú
nám v ústrety v rámci svojich možností.
Vidíte z tejto nepríjemnej situácie
nejaké východisko do budúcnosti?

- Rôzne opatrenia, ktoré sa urobili v
Pentagone, sú v poriadku, ale nestačia. Dôležité je, aby sa čo najviac
skultúrnilo okolie - možno aj pomocou projektu Záhrady pre všetkých.
Ak dokážeme vytvoriť krajšie prostredie a mestská časť zabezpečí aj
správcu záhradného objektu, tak to
bude určite lepšie. Ak sú totiž títo
ľudia vytlačení z priestorov, ktoré
boli skrášlené, tak sa tam už nevracajú. Oni sa asi cítia lepšie v neusporiadanom a špinavom prostredí. Chceme
napríklad z nášho trhoviska urobiť
uzatvorenú tržnicu tak, aby bezdomovci neobsadzovali stoly, na ktorých sa práve nepredáva. Všetky stoly
a stánky, ktoré už neslúžia svojmu
účelu, chceme dať okamžite odstrániť, aby sme predchádzali javom, o
ktorých hovoríme.
Zhováral sa Robert Lattacher
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Stále známe
terminologické
návraty
Za starých dobrých čias, keď si poza
bučky nezohnal takmer nič a priamou
cestou ani to nie, vzniklo aj toto príslovie: V socializme sú si všetci rovní a
niektorí rovnejší.
Nová éra, v ktorej zoženie každý všetko, rozšírila princíp rovnosti aj na rovnoprávnosť majetku vychádzajúci z
predpokladu, že väčší majetok dáva
priestor pre väčšie úplatky. Preto obchodné reťazce dokonale strážia drobunkých zákazníkov pri pultoch, ale nie
kvalitu a množstvo od veľkododávateľov, veď oni sa spolu na tých drobunkých vyhoja.
Princíp limitovanej rovnosti uznáva aj
dopravná polícia. Potrestateľnosť
dopravného priestupku klesá nepriamo
úmerne, teda so stúpajúcim počtom
vozidiel vo vlastníctve priestupníka.
Naopak množstvo výhod rasti priamo
úmerne s týmto princípom.
Pokiaľ ide o nárok na rezervovanie
parkovacieho priestoru v centre, je tým
vyšší, čím ďalej býva nárokovateľ od
centra a čím menej ho potrebuje.
Netreba hovoriť, že podobné princípy
platia aj vo vlastníctve nehnuteľností, a
možnosti získať dostupné bývanie v
ktorejkoľvek novobudovanej lokalite sú
po ruke každému. Teda len tomu, komu
aj predražené je cenovo dostupné.
Rovnaké je to so vstupom do politického života. To nás však už čoskoro začne
tešiť, pretože s developingom začínajú
problémy a ktovie ako to bude s motiváciou. Čo nás ako za starých čias môže tešiť ešte viac je, že v tomto prípade
opäť profitujeme z krízy amerického
imperializmu a krachu na Wall Street.
Lebo tam sa to aj teraz začalo a pomaly už asi bude aj v komunálnej politike
poznať, kto je napravo, kto naľavo, lebo nie na veky to ide s jedným zadkom
na dvoch stoličkách. Gustav Bartovic

O všetkých článkoch
v týchto novinách
môžete diskutovať na
www.banoviny.sk

Prijmeme ľudí na doručovanie
materiálov v rámci Bratislavy.
Svoje žiadosti volajte na
tel. číslo 02/6531 6523 alebo
zasielajte mailom na praca@kolos.sk

tel.: 02/ 65 31 65 04 | obchod@kolos.sk | www.kolos.sk
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Dopravné riešenie na Lamačskej ceste
je hanbou, ale súčasne aj záhadou
DÚBRAVKA/LAMAČ
Organizácia dopravy a možnosti
používania časti Lamačskej cesty
na križovatke Harmincova - Rázsochy je už dlhšie veľkou záhadou
najmä pre vodičov a obyvateľov
Dúbravky, Lamača a Záhorskej
Bystrice.
Po odovzdaní tunela Sitina do prevádzky v júni 2007 bola vybudovaná aj
nová časť komunikácie Lamačská
cesta, no dodnes nie je skolaudovaná.
Časť trojpruhovej novej cesty za benzínovou pumpou v smere z Lamača do
centra mesta je zúžená do jedného
jazdného pruhu mobilným dopravným
značením.
Zastávka mestskej hromadnej dopravy
v opačnom smere do Lamača je tým
pádom takisto nefunkčná a autobusy na
nej nezastavujú - napriek tomu, že je
hotová a pripravená slúžiť cestujúcim. Z
Dopravného podniku Bratislava, a.s.,

sme sa dozvedeli, že zastávka sa nemôže využívať, pretože stavba tejto časti
Lamačskej cesty nie je stále skolaudovaná. Navyše v krátkom úseku pred križovatkou chráni zastávku zákaz vjazdu
do pruhu pre MHD. Buspruh je myslený len po zastávku, aby po nej vodiči
nejazdili - no vzhľadom na nefunkčnosť
zastávky je toto opatrenie predčasné a
zatiaľ aj zbytočné. Podobná situácia je
aj v Mlynskej doline, kde stále neslúžia
cestujúcim dve zastávky MHD.
Predstavitelia Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., (NDS) potvrdili, že oblasť
nie je skolaudovaná a je v predčasnom
užívaní. „Na základe požiadavky krajského stavebného úradu (kolaudátora),
je nutné mať na uvedenej komunikácii
také dopravné značenie, aké je tam osadené,“ uvádza NDS. Mesto však tvrdí,
že stavbu musí prevziať práve od NDS
po kolaudácii.
Dôvodom, prečo nie je možné konečne

odovzdať stavbu do riadneho užívania,
môžu byť aj nevyrovnané majetkové
vzťahy s vlastníkmi pozemkov v okolí
križovatky Harmincova - Rázsochy.
Okrem toho dopravnú situáciu komplikuje a bude komplikovať aj úzka stará
Lamačská cesta, ktorá sa zužuje do lievika.
Na svetelnej križovatke, ktorá rozdeľuje autá prichádzajúce z diaľnice a od
Patrónky, sa vytvárajú v smere na
Lamač zápchy. Pri železničnej stanici
Lamač bol síce predĺžený odbočovací
pruh v smere do Dúbravky, no priepustnosti cesty to pomohlo málo.
Navyše pruh je vyznačený slabo a
nezmyselne je tu riešený aj priechod
pre chodcov.
Celá oblasť Lamačskej, vrátane viaduktu v smere na Alexyho ulicu, je z
hľadiska organizácie dopravy podcenená a nebezpečná.
(rob)
FOTO - Oto Limpus

Kúpili si lístky a tešili sa do divadla,
na predstavenie sa však nedostali
STARÉ MESTO
Kúpite si lístok do divadla, tešíte sa na
predstavenie, pozvete naň aj blízku
osobu, no namiesto príjemného zážitku sa dočkáte sklamania.
Niečo také sa stalo našej čitateľke
Renáte Janovičkovej z Petržalky. „Aj
v mene stoviek ďalších rozhorčených
majiteľov vstupeniek na predstavenie
v historickej budove SND 8. októbra
2008 by som sa chcela podeliť o negatívnu skúsenosť. Lístky na komédiu
Skrotenie zlej ženy som zháňala dosť
dlho, keď sa mi ich koncom augusta
podarilo naozaj kúpiť. Bola som veľmi
rada - o to viac, že som ich chcela
darovať mojej mame k sviatku.“
Ako ďalej napísala naša čitateľka,
znovu sa potvrdilo, že nič nevyjde
podľa plánu: „Tešili sme sa zbytočne.
Keď sme tam večer pred 19.00 h prišli, mladý muž nám pri vchode oznámil, že z technických príčin sa nehrá.
Vo vestibule však boli pripravené
stoly plné pohárov so šampanským a
s inými nápojmi. Nad tým všetkým

bolo pripevnené logo istej banky.
Dostali sme len dobrú radu, že
pokladnica je otvorená a lístky môžeme vrátiť, prípadne vymeniť. Namiesto kultúrneho zážitku čakali sklamaní návštevníci v dlhom rade pred
pokladnicou.“
Niečo podobné určite zaskočí Bratislavčanov, ešte väčší pocit sklamania
však kvôli tomu musia mať návštevníci z iných častí Slovenska, ktorí často
precestujú stovky kilometrov. Renáta
Janovičková dodáva: „Peniaze zase raz
vyhrali nad obyčajnými smrteľníkmi,
ktorí sa zbytočne tešili na trochu kultúry (za svoje ťažko zarobené peniaze).
Pripomínam, že aj ostatní návštevníci
boli z tejto bezohľadnosti v úplnom
šoku. Hlavne asi málokto čakal, že
voči divákom sa takto zachová práve
„národné divadlo.“
O reakciu sme požiadali vedenie
národného divadla. Namiesto vysvetlenia sme sa však dočkali žiadosti o kontakt na našu čitateľku, aby si to s ňou
sami vyriešili.

Uvedená situácia nie je v bratislavských
divadlách žiadnou zvláštnosťou. Len
nedávno sa niečo podobné prihodilo
divákom, ktorí sa chceli ísť pozrieť na
momentálne vychytený muzikál na jednej bratislavskej divadelnej scéne. Precestovali vyše stokilometrovú vzdialenosť, aby sa tesne pred predstavením
dočkali odporúčania, nech si vymenia
lístky na iné predstavenie, alebo nech si
zoberú naspäť peniaze. Vstupenky na
ich predstavenie vraj vykúpil sponzor.
O niečo lepšie ako Bratislavčania sú na
tom v iných mestách. Podľa riaditeľa
Nitrianskeho divadla Jána Grešša niečo
také, aby ľudí s platnými lístkami
nepustili do divadla, neprichádza
vôbec do úvahy.
„Sponzori prichádzajú a odchádzajú,
ale diváci zostávajú! Keď si chce
sponzor kúpiť celé hľadisko, súhlasíme s podmienkou, že tých ľudí, ktorí
už majú vstupenky, nechá predstavenie pozrieť,“ vyhlásil riaditeľ nitrianskeho Divadla Andreja Bagara Ján
Greššo.
(db)

Hĺbku Dunaja
majú zabezpečiť
súvislé kaskády
BRATISLAVA
V súvislosti s rekonštrukciou Starého
mosta a návrhom na jeho vyhlásenie
za kultúrnu pamiatku, sa často spomínajú aj odporúčania Dunajskej
komisie.
Týkajú sa najmä rušenia kritérií na bezpečnú plavbu. Podľa informácií z
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Dunajská komisia je medzinárodná vládna organizácia so sídlom v
Budapešti, ktorá bola vytvorená na
základe Dohovoru o režime plavby na
Dunaji z roku 1948.
Dohovor o režime plavby na Dunaji
(Belehradský dohovor), bol podpísaný
18. augusta 1948 v Belehrade a je platný od 11. mája 1949 po jeho ratifikácii
parlamentmi zakladajúcich členov.
Dohovor podpísali Československo,
Maďarsko, Juhoslávia, Bulharsko, Rumunsko, Sovietsky zväz a Ukrajina. Po
podpise Ukrajina vyhlásila, že jej záujmy bude zabezpečovať vtedajší ZSSR
a nemá záujem o samostatné členstvo v
Dunajskej komisii. V roku 1960 sa ku
komisii pripojilo aj Rakúsko a v roku
1998 Nemecko, Moldavsko a Chorvátsko.
Základnou myšlienkou dohovoru je, že
plavba na Dunaji je slobodná a otvorená
pre občanov, obchodné lode a náklady
všetkých štátov na základe rovnosti vo
vzťahu k prístavným a plavebným
poplatkom a podmienkam prevádzkovania obchodnej plavby. Preto má
využívanie Dunaja ako dopravnej cesty
mimoriadny hospodársky význam nielen pre podunajské, ale aj pre ostatné
štáty, ktoré majú záujem o prepravu
nákladov po tejto vodnej magistrále.
Členské štáty Belehradského dohovoru
Dunajskej komisie sa zaviazali, že
budú udržiavať svoje úseky Dunaja v
prevádzkyschopnom stave a robiť
nevyhnutné práce na zabezpečenie a
zlepšenie plavebných podmienok, že
nebudú vytvárať prekážky alebo rušivé
vplyvy pre plavbu na dunajskej vodnej
ceste.
V rámci Dunajskej komisie boli prijaté
odporúčania na stanovenie rozmerov
plavebnej dráhy, hydrotechnických a
iných zariadení na celom toku Dunaja
od Kelheimu (Nemecko) po Čierne
more. Súčasne bol odsúhlasený a prijatý program rekonštrukcie celého úseku
Dunaja na hlboko vodnú dopravnú
cestu výstavbou súvislej kaskády vodných diel.
Celý tok Dunaja má byť pokrytý vzdutou hladinou, pretože regulačné práce na
voľnom toku Dunaja nepriniesli očakávané výsledky (jedným z vodných diel
tejto kaskády má byť Wolfsthal). (rob)

Zabuchli ste si auto?
PAVOL VALENTOVIČ ®
BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY
Otváranie áut, dverí a trezorov
Predaj - montáž - nonstop servis

 0905 610 173

E-mail: info@pavolvalentovic.sk

KÚPIM BYT

v STAROM MESTE
2 alebo 3 izbový v slušnom
pôvodnom stave do 4 000 000 Sk,
platím v hotovosti
Tel.: 57 27 32 90 alebo 0910 456 534
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Peter Minárik: Starý most nevyhovuje,
je už len otázkou času, kedy padne
O Starom moste z hľadiska vodnej
dopravy na Dunaji, o tom, aký most
Bratislava vlastne potrebuje, a o
vývoji situácie na rieke sme sa
pozhovárali s technickým námestníkom riaditeľa Odštepného závodu Bratislava Slovenského vodohospodárskeho podniku Petrom
MINÁRIKOM.
~ ~ ~
Akú stavbu v prípade Starého mosta
sme po druhej svetovej vojne vlastne
zdedili?
- Bolo to vojenské provizórium, s
prvkami vojenských mostov, ktoré
armády používali na preklenutie riek,
či už pri útokoch alebo na ústupe vojsk.
Nemá nič spoločné s pôvodným mostom, pretože pred dvadsiatimi rokmi
sme z najširšieho mostného poľa vyťahovali von mostovú konštrukciu, ktorá
bola ešte stále utopená v dunajských
štrkoch. Vyčistili sme otvor, aby sa
tadiaľ umožnila lodná premávka, pretože pre obojsmernú premávku bolo
určené len jedno užšie pole. Dovtedy
museli lode, ktoré plávajú proti prúdu,
dávať prednosť lodiam, ktoré išli po
prúde. Dole prúdom totiž loď nie je
schopná zastaviť.
Aké bolo v tom čase a na tomto mieste koryto Dunaja? Bolo vhodné tam
stavať most?
- Konfigurácia koryta bola iná. Prúdnica bola pri pravom brehu a plávalo sa
mostným poľom, ktoré je dnes sčasti
zasypané. Pôvodný starý most mal vo
vode päť pilierov, dnes sú tam tri. Piliere sú síce pôvodné, ale jediný zachovaný v pôvodnom stave je ten najbližšie k
petržalskému brehu, a ten, ktorý je v
Petržalke už na brehu. Piliere boli dosť
hlboko založené, bola tam hlbšia voda
ako na bratislavskej strane, kde boli
naopak piliere založené plytko. Keď sa
upravoval Dunaj, aby bola zabezpečená dostatočná plavebná hĺbka, tak sa
koryto zúžilo nielen na brehoch, ale
priamo v ňom sa urobili aj opatrenia,
tzv. výhony, ktoré sústreďovali prietok
do plavebnej dráhy. Tá bola užšia ako
dvesto metrov aj v samotnom koryte.
Tým sa zvýšila rýchlosť prúdenia a
štrky na dne sa tak neusadzovali.
V návrhu na vyhlásenie Starého
mosta za kultúrnu pamiatku sa
hovorí aj o mostných nájazdoch. Čo
je na nich historické?
- Neviem. Viem, že technickou pamiatkou by mal byť zjazd na Viedenskú
cestu, pretože to bol násyp vtedajšej
električkovej železnice, ktorá išla až do
Viedne. Ale ide o obyčajný násyp, ktorý už vôbec nezodpovedá tomu pôvodnému. Nie ja tam ani stopa po koľajach, sú tam rôzne inžinierske siete a
bol mnohokrát rozkopaný. Navyše nájazd z Viedenskej cesty na Starý most,
podľa mojich informácií, nevyhovuje
územnoplánovacím štúdiám zóny.
Mala by tu vzniknúť estakáda s novou
konštrukciou, aby územie pod mostom
a nad ním bolo vzájomne prepojené.
Napokon, z hrádze je v súčasnosti už
vedený nový zjazd zo Starého mosta s
lepším prepojením na dopravná tepny.
Ako sa pozeráte na možnú ochranu
mýtnych domčekov?
- Na bratislavskom brehu zodpovedá
mýtny domček, ako tak, pôvodnému
vzhľadu. V Petržalke je v ňom reštaurácia, jeho vzhľad bol upravený, s
možnosťou vonkajšieho sedenia na

terase. Miesto i pohľad nie sú podľa
mňa atraktívne, domček je obkolesený
zhora hustou premávkou na moste a z
dolnej strany plným parkoviskom.
Ktoré chyby a nedostatky na Starom moste považujete za najzávažnejšie?
- Ak opomenieme, že nespĺňa parametre pre bezpečnú plavbu, tak most sám o
sebe je veľmi nebezpečný, pretože bol
budovaný ako provizórium. Jeho oceľová konštrukcia je už zastaraná. Most je
pomerne dynamicky zaťažovaný a
namáhaný. V časoch, keď bol vyrobený,
sa konštrukcie na únavu materiálu neposudzovali. Keďže v krátkom čase prichádza k zmenám napätia v prvkoch
oceľovej konštrukcie, dochádza k zhoršovaniu pevnosti materiálu. Je už len
otázkou času, keď most padne. Viem, že
v čase, kedy sa začalo hovoriť o rekonštrukcii Starého mosta, tak som počul
termín, že vydrží ešte trinásť rokov.
Môže to byť viac i menej. Určite je
Starý most takom stave, že v ňom
nemôže byť ponechaný, v opačnom prípade by to bolo veľké riziko. Oceľové
konštrukcie mostov padajú v priebehu
niekoľkých minút a bez varovania.
Ktoré podmienky by mali splniť
architekti pri tvorbe návrhov nového Starého mosta z hľadiska bezpečnosti plavby?
- Súčasný Starý most je z nášho pohľadu nevyhovujúci kvôli zlej výške i
šírke plavebných polí, čiže vzdialenosťami pilierov. Pre obojsmernú plavbu
je požiadavka 120 metrov, vo výnimočných prípadoch je to sto metrov.
Hovoríme však o čistej šírke plavebnej
dráhy, a nie o osovej vzdialenosti pilierov. To je rozdiel. Výška nad maximálnou plavebnou hladinou by mala byť
desať metrov, potom môžu lode bezpečne preplávať.
Ako súvisí súčasný stav Starého
mosta s bezpečnosťou v prípade
povodňovej situácie?
- Teoreticky sú dve možnosti, ktoré by
mohli počas hroziacej povodne nastať.
Jednou z nich je pád konštrukcie mosta
do rieky. Došlo by k vzdúvaniu vody.
Ďalším nežiaducim momentom by

bolo zakliesnenie sa utrhnutej lode z
brehu medzi piliermi. Stalo sa už, že k
nám nekoordinovane plávali utrhnuté
lode z Rakúska a zastavili sme ich až
tesne za PKO. Veľké osobné lode,
ktoré kotvia v bratislavskom prístave,
by mali byť v čase povodní odtiahnuté
do chráneného prístavu. Ten je však
pod Starým mostom, a keďže lode sú
vysoké, žiadna z nich sa pri zvýšenej
hladine nevie dostať popod most.
Tento problém nastal v roku 2002, keď
bola len päťdesiatročná voda a niekoľko plavidiel zostalo nad Starým mostom. Lode museli byť evakuované,
pretože trčali vysoko nad brehom. Na
každé plavidlo sme dávali prídavné
oceľové laná, no vždy sa môže stať, že
sa niektoré utrhne. Keďže dĺžka plavidiel je nad sto metrov a sú široké musel by byť zázrak, aby sa po utrhnutí popod most niektorá z nich dostala.
Najpravdepodobnejšie by bolo, žeby sa
oprela o dva piliere mosta. Tým by
zablokovala tretinu koryta Dunaja, čo
by zdvihlo hladinu vody. Je to niečo
podobné, ako keď vznikne ľadová
bariéra. Tam potom stúpne voda a
vyleje sa z koryta veľmi rýchlo, je to
otázka desiatok minút. Žiadna vysoká
ochranná línia nepomôže, pretože voda
prekoná akúkoľvek výšku. Navyše
koryto Dunaja v oblasti Starého mesta
je veľmi úzke.
Ako je dnes Bratislava chránená
pred povodňami?
- Ochranná línia v hlavnom meste bude
dobudovaná koncom roka 2009, resp.
začiatkom roku 2010. Ochrana by
potom mala byť zabezpečená na tisícročnú vodu, čo je prietok 13 500
metrov kubických. Taká voda už tu
bola v roku 1501, teda nejde o hypotetickú hodnotu. Základná línia na storočnú vodu existuje už dnes, ale nie je
zaistená jej bezpečnosť - stopercentná
garancia, že voda tú líniu nenaruší.
Keď sme robili podrobný prieskum
múrov do hĺbky trinásť až pätnásť
metrov, zistili sme, že podložie i samotný betón sú vo veľmi zlom stave.
Zhováral sa Robert Lattacher
FOTO - Darina Ujházyová

Ministerstvo
nechce most
ako pamiatku
BRATISLAVA
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií, sekcia civilného letectva a
vodnej dopravy nesúhlasí s vyhlásením Starého mosta ako celku, ale ani
jeho častí (podporných pilierov), za
národnú kultúrnu pamiatku.
K návrhu na vyhlásenie Starého mosta
za národnú kultúrnu pamiatku zaslal
pre Bratislavské noviny stanovisko
generálny riaditeľ uvedenej sekcie Ján
Breja. Uvádza, že Starý most je uvedený v Modrej knihe vydanej Organizáciou Spojených národov v roku 2006,
ako jedna zo strategických prekážok v
plavbe na slovenskom úseku Dunaja.
V čase zvýšenej vodnej hladiny piliere
obmedzujú prietoky, a tým neúmerne
zvyšujú rýchlosť prúdenia. To podľa
neho predstavuje vážnu prekážku, respektíve obmedzenie plavby. Významným prvkom obmedzenia najmä pre
osobné a kontajnerové lode je aj tzv.
podjazdná výška.
Navyše, most v čase ohrozenia povodňami bráni lodiam dostať sa do ochranného prístavu a bráni evakuácii prístavísk. Starý most nevyhovuje ani z hľadiska odporučenej šírky plavebnej
dráhy, rozmiestnenie pilierov si vyžaduje náročné manévrovanie lodí.
Ján Breja ďalej pripomína, že Dunajská komisia odporúča na rieke užitočnú šírku pre rozmery rozpätia mostov
na úseku Regensburg - ústie rieky
Dráva minimálne 100 metrov. Pri oblúkových mostoch ide o šírku minimálne
80 metrov.
Tzv. podjazdná výška je stanovená v
úseku Devín - Braila na voľnom toku
na deväť a pol metra. Na odkanalizovaných úsekoch je to kvôli maximálnej
vzdutej hladine dokonca desať metrov.
Podľa J. Breja Starý most, ktorý má
podjazdnú výšku 7,59 metra a vzdialenosť medzi piliermi 86 a 67 metrov,
nespĺňa tieto kritériá.
„Vyhlásenie objektov Starého mosta
ako celku alebo ako časti podporných
pilierov (umiestnených vo vodnom
toku) za národnú kultúrnu pamiatku
pokladáme za rozporné a kontraproduktívne konanie voči signatárskym
záväzkom a povinnostiam vyplývajúcim z členstva SR v Dunajskej komisii,“ uvádza sa v stanovisku sekcie civilného letectva a vodnej dopravy ministerstva dopravy.
Znamenalo by to, podľa Jána Breja,
„zakonzervovanie“ súčasného stavu
plavebných podmienok s negatívnym
dosahom na snahy dopravnej politiky
Európskej únie. „Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii je pripravené poskytnúť prípadnú podporu na
získanie finančnej pomoci z fondov
TEN-T na realizáciu projektu rekonštrukcie Starého mosta, čoho podmienkou je však dodržanie uvedených
zásad.“ Ján Breja je presvedčený, že
sa bude dať nájsť také technické riešenie, ktoré zohľadní potreby vodnej
dopravy a záujmy Pamiatkového
úradu SR.
(rob)

KÚPIM STAROŽITNOSTI
nábytok, hodiny, porcelán, staré
obrazy a od význ. slov. autorov.
Platím okamžite.
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972
Email: antik1@stonline.sk
Adr.: P.O.BOX 3, 913 11 Trenč. Stankovce
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Šancová ulica
je rozdelená
na dve časti
LIST ČITATEĽA
Šancová ulica rozdelila severnú časť
Starého Mesta na „severnú“ a „ešte
severnejšiu“.
V prípade, že sa chcete dostať na hlavnú železničnú stanicu alebo do bratislavského lesoparku, musíte túto hranicu prekročiť. V prípade, ak ste obyvateľom tej „ešte severnejšej“ strany,
alebo tu máte miesto výkonu práce,
dennodenne ste odkázaní na prekročenie tejto „hranice“.
Prečo? Dôvodov je viac, myslím si, že
každý si nájde ten svoj. V tejto časti
mesta sa nenachádza žiadny väčší
obchod, čo vedie malých predajcov k
neúmernému predražovaniu cien tovarov. V prípade, že chcete urobiť väčší
nákup a zároveň nepreplatiť na ňom
nemalé peniaze, ste odkázaní na väčšie
obchodné reťazce dislokované v centre
mesta.
Ak si chcete odpočinúť v mestskej zeleni, opäť platí, že časť mesta medzi Šancovou a železničným násypom takýto
priestor neposkytuje, najlepšou voľbou
je opäť Námestie slobody, záhrada Prezidentského paláca a ostatné zelené plochy nachádzajúce sa v centre mesta.
Tým, za čím chodia ľudia a najmä deti
do „ešte severnejšej“ časti, sú základné
školy (Karpatská ul., Jelenia ul.).
Mnoho ľudí, a to najmä cez víkend,
nakupuje aj na blízkom trhovisku na
Žilinskej ulici, keď opäť musí byť
splnená podmienka prekročenia pomyselnej hranice.
V čom je problém a prečo si myslím,
že prekročenie tejto hranice nie je až
také bezpečné a pohodlné, ako by sa
mohlo zdať? V úseku od železničnej
stanice po Račianske mýto bola Šancová ulica pre bezpečnosť a plynulosť
cestnej dopravy rozdelená viacerými
svetelnými križovatkami. A tie sú
podľa mňa hlavným problémom ohrozovania bezpečnosti a zdravia chodcov. A nad ich existenciou a plynulosťou by sa mali kompetentní zamyslieť.
Chodci tu často hľadajú ideálnejšiu a
na prvý pohľad bezpečnejšiu formu
prechodu cez cestu. Neprechádzajú ju
po vyznačených priechodoch, ale prebehujú krížom z jednej strany na druhú
podľa práve súčasnej situácie na komunikácii. V hornej časti Šancovej ulice
nemáte šancu prejsť tak, aby ste buď
neporušili pravidlá cestnej premávky,
nevystavili sa ohrozeniu zdravia a
života, alebo neostali zašpinení od stojacej vody vo vyjazdených „koľajach“
komunikácie. A o čase strávenom na
týchto priechodoch ani nehovorím.
Daniel Dudinský, Bratislava

4

Japonská kuchyňa na Hlavnom námestí
V srdci hlavného mesta, priamo na
jeho na Hlavnom námestí, je už niekoľko rokov Veľvyslanectvo Japonska na Slovensku. Možno aj to bolo
impulzom, prečo pred niekoľkými
týždňami otvorili na protiľahlej strane námestia Japanese Restaurant
SUSHI+, v preklade japonskú reštauráciu SUSHI PLUS.
Reštaurácia sa nachádza v podzemných
priestoroch Miestodržiteľského paláca,
ktorý vlastní a spravuje úrad vlády. Z
ohľadom na charakter historického
centra Bratislavy a samotného Hlavného námestia by v podzemí paláca bola
zrejme vhodnejšia vináreň či reštaurácia s ponukou tradičnej prešporskej
kuchyne, proti gustu však žiadny dišputát. Módna vlna japonskej kuchyne,
ktorá sa prevalila aj Bratislavou, zrejme
aj na Hlavné námestie vyplaví milovníkov maki, nigiri a sashimi. V centre
mesta je to už štvrtá reštaurácia s
japonskou kuchyňou.
Priestory reštaurácie sú v podzemí a
nemajú bezbariérový prístup. Kto však
zíde do bývalých pivníc Miestodržiteľského paláca, bude milo prekvapený
jednoduchým no vkusne zariadeným
interiérom. Ten je skutočne priestranný
a zaberá takmer celé podzemie paláca.
Vo zvyšnej časti majú čoskoro pribudnúť ázijské kúpele.
Interiér Sushi+ je ladený do čiernej a
sivej, vôbec však nepôsobí ponuro. S
personálom ázijského pôvodu (nie
japonského) je možné napriek horšej
znalosti štátneho jazyka komunikovať
bez problémov, s úctou im vlastnou

ochotne poradia, či objasnia tajomstvá
japonskej kuchyne. Ako sme sa dozvedeli, pri príprave menu využili rady a
skúsenosti Japoncov z protiľahlej strany námestia.
Z ponuky predjedál sme v Sushi+
ochutnali Tuniakové carpacio (270
Sk), Jarné závitky (140 Sk), Tuniakové
rolky (360) a Okonomiyaki (250 Sk),
čo je vlastne japonská rybacia pizza.
Všetky predjedlá boli vynikajúce, najviac na nás však zapôsobila práve
japonská pizza podávaná so sušenými
plátkami tuniaka, ktoré na teplom jedle
vyvolali dojem pohybujúcej sa prílohy.
Pri opakovaných návštevách sme si
dali všetky štyri druhy polievok - Suimono s krevetami, morskými plodmi,
citrónovou trávou, koreňom galanga a
sklenenými rezancami (170 Sk), Miso
so sójovými bôbmi, tofu a morskými
riasami wakame (90 Sk), pikantnú
Tom Yum s krevetami, hubami, cukinou a citrónovou trávou (170 Sk) a
vývar Tobimushi s krevetami, krabím
mäsom, sušenými hríbami a kuracím
mäsom podávaný v čajníku (190 Sk).
Paradoxne, najmenšia porcia polievky
bola tá najdrahšia, navyše vyjedať
kúsky mäsa z čajníka a najmä popíjať
vývar z čajovej misky nie je natoľko
vzrušujúce, aby sme to museli absolvovať aj druhýkrát. Najviac nám chutili
Suimono a Tom Yum.
Okrem toho, že Sushi+ ponúka maki,
nigiri a sashimi aj samostatne, vyskú-

šali sme niektoré z viacerých Sushi
Setov. Každý je iný, ten náš obsahoval
4 nigiri, 4 maki, 7 sashimi a 2 špeciálne sashimi (580 Sk).
V ponuke Sushi+ nie je len sushi, ale aj
ďalšie jedlá japonskej kuchyne ako
napríklad Tempura, čo je klasický
japonský pokrm portugalského pôvodu
(smažené kúsky ryby, morských plodov
alebo zeleniny v tempurovom cestíčku)
či Teriaky. Dali sme si Sake Tempura z
lososa a zeleniny (230 Sk), Ebi Tako
Tempura z chobotnice, kreviet a zeleniny (250 Sk), Kuracie teriaky so sezámom (320 Sk) a Lososové špízy so
zeleninou Kushiyaki (290 Sk),
K japonskému jedlu patrí ryžové víno
Sake (110 Sk/1 dcl) či niektoré z japonských fľaškových pív (70/110 Sk).
Celkovo sme z návštev Sushi+ mali
veľmi dobrý dojem. Mali sme možnosť navštíviť všetky japonské reštaurácie v Bratislave a veru tá na Hlavnom
námestí sa zaradila medzi najlepšie. Na
rozdiel od ostatných je tunajší personál
ázijského pôvodu a možno aj vďaka
tomu sme sa v podzemí Miestodržiteľského paláca cítili o čosi bližšie k Japonsku. A aj jedlo od ázijského kuchára nám v Sushi+ voňalo akosi viac japonsky.
Kto má rád a pozná japonskú kuchyňu,
ten by v reštaurácii Sushi+ nemal byť
sklamaný.
Naše hodnotenie: 
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve vopred informovaná. Útratu za konzumáciu si redakcia platila sama.

Najneskoršiu spotrebu si treba strážiť
Nesprávne informácie o skutočnej
cene výrobku môžu zákazníka
zmiasť a môže si kúpiť niečo, čo by
si nekúpil, keby vedel, koľko to v
skutočnosti stojí. Rovnako si spotrebiteľ asi nekúpi tovar po lehote spotreby.
Pätnásťtisícovú pokutu dostala nedávno spoločnosť Kaufland. Dňa 11. júna
2008 boli inšpektori SOI v súvislosti s
prešetrovaním podnetov spotrebiteľov
na kontrole v Kauflande na Trnavskej
ceste 41/A. V rámci kontroly zistili v
ponuke pre spotrebiteľa tri druhy
výrobkov, pri ktorých došlo k porušeniu zákazu klamať spotrebiteľa uvádzaním nepravdivého údaju o úrovni
nákupných podmienok.
Protiprávnosť konania spočívala v
tom, že pri troch druhoch výrobkov
bola uvedená nesprávna cena, ktorá
vzbudzovala dojem výhodnosti ceny
týchto výrobkov (jablko červené 2 kg
balenie - cena balenia 79,90 Sk, uvedená nesprávna jednotková cena 24,95
Sk/kg, jablko Golden 2 kg balenie -

cena balenia 89,90 Sk, uvedená
nesprávna jednotková cena 37,45
Sk/kg, zemiaky 2 kg balenie - cena balenia 39,90 Sk, uvedená nesprávna jednotková cena 16,45 Sk/kg).
Za protiprávne konanie, a tým aj za preukázané porušenie zákona o ochrane
spotrebiteľa, zodpovedá v plnom rozsahu predajca. Zákon o ochrane spotrebiteľa upravuje niektoré podmienky podnikania významné z hľadiska ochrany
spotrebiteľa. K týmto podmienkam
patrí zákaz pre predávajúceho poskytovať spotrebiteľovi nepravdivý údaj o
úrovni nákupných podmienok.
V ďalšom prípade dala SOI pokutu vo
výške päťtisíc korún. Dňa 22. mája
2008 boli inšpektori SOI na kontrole v
prevádzke Carrefour v komplexe Polus
City Center. Dôvodom bol podnet
spotrebiteľky, že v priamej ponuke predaja sa nachádza detská výživa Bio
Hamánek s brokolicí, pri ktorej uply-

nula lehota najneskoršej spotreby. Na
túto skutočnosť upozornila zamestnancov prevádzky, no napriek tomu pri
ďalšej návšteve zistila, že výrobok je
stále v ponuke. Priamo pri kontrole inšpektori SOI zistili, že u predávajúceho
sa naozaj v priamej ponuke nachádzalo
39 kusov výrobku zn. Hamé „125g Bio
Hamánek s brokolicí“ á 25,90 Sk,
spolu v hodnote 1010,10 Sk, pri ktorom už uplynula lehota spotreby (minimálna trvanlivosť vyznačená na viečku
výrobku bola do 24. apríla 2008).
Tým došlo k porušeniu zákona o
ochrane spotrebiteľa, za ktoré zodpovedá spoločnosť Retail Value Stores,
a.s. Spoločnosť uviedla, že nedostatok
bol ihneď odstránený a boli prijaté
opatrenia zamerané na ešte dôslednejší
monitoring daného problému. Následné odstránenie zisteného nedostatku
nezbavuje podľa SOI predajcu zodpovednosti za protiprávny stav zistený v
čase kontroly.
Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhod
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Spojeniu do
Vrakune by
pomohol vlak
LIST ČITATEĽA
Chcel by som vám napísať o návrhu,
ako zdvojnásobiť električkovú trať
v Bratislave.
Som obyvateľom Vrakune. V tejto
časti Bratislavy nie je vybudovaná
električková trať a myslím si, že by to
bolo potrebné. Jediné reálne napojenie
zo súčasnej trate z obratiska Ružinov
by však bolo finančne náročné.
Ako najvhodnejšia a najlacnejšia možnosť by bolo v rámci Bratislavskej
integrovanej dopravy zaviesť vlakovú
linku (ako linku č. 155) z Hlavnej stanice cez Železničnú stanicu Nové
Mesto do Podunajských Biskupíc.
Stačilo by vypočítať cestovný poriadok, aby sa neprekrýval s jediným
osobným vlakom na tejto trati a
naukladať betónové panely ako nástupištia v Ružinove pri Hornbachu, v starej Vrakuni na Majerskej ulici, na
pešom priecestí na Ráztočnej ulici a na
konci Kazanskej ulice pri garážach.
Pavol Kojčev, Bratislava

Stĺpiky sú často
len neúčelnou
ozdobou
LIST ČITATEĽA
Zaujal ma váš článok „Stĺpiky vodičom veľmi neprekážajú" a som
veľmi rád, že si uvedenú problematiku niekto všimol.
Iniciatívu zabrániť parkovanie na chodníkoch osádzaním stĺpikov a tzv.
biskupských klobúkov som privítal. Po
nejakom čase som si však všimol, že
stĺpiky a biskupské klobúky sú osádzané tak, aby sa dalo dostať na chodník za
ich rad. Na Dunajskej ulici pri soche
Júliusa Satinského sú klobúky osadené
tak, že každé ráno za ne nacúva zásobovacia dodávka, kolesom až k pamätnej
tabuli a vykladá veci rovno pred dvere.
V inej časti ulice si stĺpiky miestni podnikatelia samovoľne odstránili.
Pred obchodom s detským tovarom sú
stĺpiky osadené tiež tak, aby bolo
možné parkovať priamo pred obchodom cez celu šírku chodníka. Ak si
pozorne všimnete aj ostatné miesta,
prídete na to, že väčšina zábran je osadená len „naoko", a kto má odvahu a
známosti parkuje... Keď každý deň
prechádzate rovnakou ulicou a vidíte
rovnaké vozidlá zle zaparkované na
rovnakých miestach, nepomyslite si, že
mestská polícia je len bohapusté rozhadzovanie našich peňazí?!
Vladimir Kujan, Bratislava

Spotreba paliva v kombinovanom cykle: 5,8 l/100 km, emisie CO2: 154 g/km.

FordCentrum Zlaté piesky
Summit Motors Bratislava, spol. s r. o.
Tuhovská 9, 831 07 Bratislava
Tel.: 02/ 33 52 62 55
Web: fordcentrum.ford.sk
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Napísali sme pred 10 rokmi
Pamiatkari objavili zvyšky Laurinskej brány Komunálne

S výstavbou
metra sa začne
najskôr v lete
BRATISLAVA (BN 22.10.1998)
Termínov na začatie výstavby bratislavského metra sa v médiách objavilo už niekoľko. Po nevydarenom podpise zmluvy medzi spoločnosťou
Metro a konzorciom firiem Matra
Transport International - Campenon
Bernard SGE - Siemens sa začiatok
prác na výstavbe metra asi opäť
oddiali.
Ako nám povedal generálny riaditeľ
Metro, a.s., Pavel Vlček, nepodpísaná
zmluva nie je jediným dôvodom zdržania začatia výstavby. Doteraz nebolo
vydané územné rozhodnutie, o ktoré
požiadala spoločnosť Metro v januári
tohto roku. Stavebný úrad v júni požiadal o doplnenie podkladov stavby z
hľadiska životného prostredia, čo
pôvodne nevyžadoval, pretože pri stavbách začatých pred rokom 1992, čo je
aj prípad stavby metra, to stavebný
zákon jednoznačne nevyžaduje. Environmentálna štúdia by mala byť prerokovaná do konca novembra, takže
potom už nebude nič brániť vydaniu
územného rozhodnutia.
Súčasťou podkladov na stavebné
konanie sú aj majetkové záležitosti.
Mestské zastupiteľstvo v júni 1997
zverilo spoločnosti Metro pozemky v
koridore budúceho metra. Katastrálny
úrad, ktorý patrí pod Okresný úrad
Bratislava V, ich však od novembra
minulého roku nebol schopný alebo
ochotný zapísať do katastra nehnuteľností, a to aj napriek každomesačným
urgenciám.
Ako uviedol P. Vlček, prednosta okresného úradu sa v jednom rozhovore
dokonca vyjadril, že podá podnet prokuratúre na preskúmanie celej záležitosti. Prokurátor však konštatoval jediné porušenie zákona, avšak zo strany
okresného úradu, ktorý neprimerane
dlho v tejto veci nekoná.
S vydaním stavebného povolenia a s
možnosťou následného začatia výstavby
rátajú zástupcovia spoločnosti Metro v
lete budúceho roku. Podmienkou však je
zabezpečenie finančných zdrojov. Tie by
mali pomôcť získať členovia konzorcia
firiem z francúzskych a nemeckých
finančných inštitúcií za výdatného prispenia tamojších vlád. Garancie však v
prvom rade musia prísť od mesta Bratislava a slovenskej vlády.
(mil)

STARÉ MESTO (BN 22.10.1998)
V súčasnosti sa rýchlym tempom
dokončuje dláždenie pešej zóny na
Laurinskej ulici. Pri položení novej
trasy vodovodného potrubia sa narazilo na zvyšky systému opevnenia
Laurinskej brány s mostom cez
vodnú priekopu.
Vzniknutú situáciu si nedali ujsť pracovníci Mestského ústavu ochrany pamiatok na zistenie bližších nálezových súvislostí. Výskumom sa podarilo priamo vo
výkope identifikovať najmenej štyri
oblúky tehlového mosta cez priekopu.
Most predstavuje najmladšiu stavebnú
fázu celého systému. Bol postavený na
začiatku 18. storočia a svoju funkciu
plnil len do vydania príkazu Márie Terézie na zbúranie mestských hradieb a

zasypania priekop v slobodných kráľovských mestách.
V tom čase stredoveké opevnenia už
nezodpovedali vývoju vojenskej techniky, stratili svoj význam a naopak zabraňovali stavebnému vývoju rozrastajúcich sa miest. Výskum sa upriamil na
miesto prepojenia mosta s kamennou
stavbou predpolia brány.
Podobnými stavbami stavitelia opevnení
reagovali na vývoj strelných zbraní, ktorých účinok sa obrancovia snažili
nepriateľovi znížiť predsunutím vlastných palebných postavení ďaleko pred
mestskú bránu, čo útočníkom znemožnilo jej ostreľovanie. V kamennom murive
predpolia boli použité jemne opracované
kamenné články starších stavieb.
Z písomných správ vieme, že v čase

nebezpečenstva tureckého útoku na
mesto v rokoch 1529 až 1531 sa na zvýšenie obranyschopnosti mesta zbúrali
kamenné stavby na predmestiach a ich
materiál sa použil pri spevňovaní mestských hradieb. Búraniu vtedy padli za
obeť aj Kostol sv. Vavrinca a Kaplnka sv.
Jakuba v tesnej blízkosti Laurinskej
brány na dnešnom Námestí SNP v parku
pred tržnicou. Priestor predpolia brány
bol s bránou v línii hradieb spojený starším tehlovým mostom z 15. storočia, z
ktorého sa zachoval fragment jedného
oblúka.
Výskumom sa opäť raz potvrdilo, že
stopy minulosti nášho mesta možno
nájsť aj tam, kde pre neustály stavebný
ruch sa niečo také zdá len málo pravdepodobné.
Branislav Resutík

Pri obnove povrchu Laurinskej ulice boli pod zemou objavené aj zvyšky systému opevnenia Laurinskej brány s
mostom cez vodnú priekopu. Po ukončení archeologického prieskumu a vydláždení bude tento nález pripomínať
informačná tabuľa a odlišný povrch dlažby.
FOTO - Vladimír Mišauer

Kuchajda má najlepšiu kvalitu vody
NOVÉ MESTO (BN 22.10.1998)
Nové Mesto začalo aktívne využívať
Kuchajdu v roku 1995, odvtedy je
tento areál čím ďalej tým populárnejší. Okrem toho, že sa tu dá kúpať,
usporadúvajú sa tu aj podujatia v
rámci Kulúrneho leta, ktoré sa začína pálením svätojánskych ohňov.
„Myslím si, že právom môžeme byť
hrdí na jazero Kuchajda,“ hovorí sta-

rosta Nového Mesta R. Frimmel. „Tu
sa nám naozaj podarilo za štyri roky zo
zanedbaného a ľuďmi dosť odsudzovaného územia, vody a vôbec celého
okolia spraviť celkom pekné prírodné
kúpalisko s kvalitou vody, ktorá je jednou z najlepších v Bratislave.“
Okolie kúpaliska sa stále dobudováva.
Doteraz vybudovali nové prezliekarne,
sprchy, tri hygienické zariadenia,

zabezpečili nové drevené ležadlá, malý
anfiteáter, kde sa v rámci kultúrneho
leta usporadúvajú všetky podujatia,
vybudovali novú pláž, urobili chodníky, tanečnú plochu...
„Mám radosť, že si ľudia už zvykli
chodiť na Kuchajdu či už za zábavou
alebo za športom. Je to už teraz krásny
kus prírody prakticky v strede mesta,“
dodáva starosta.
(pan)

Grassalkovichovu záhradu otvoria v decembri
STARÉ MESTO (BN 22.10.1998)
Práce na obnove Grassalkovichovej
záhrady v týchto dňoch finišujú.
Dokončuje sa obnova fontány uprostred parku, parkové komunikácie a
výsadba trávnatého povrchu. Celkový vzhľad záhrady vo francúzskom štýle by mal po dokončení
rekonštrukcie zodpovedať jej podobe z roku 1876.
S rekonštrukciou záhrady, ktorá bude
rozdelená na dve časti, na tzv. prezidentskú a verejnú, sa začalo v
novembri minulého roku. Ako prvá sa
začala obnovovať prezidentská časť,

po získaní ďalších finančných prostriedkov sa tento rok začalo aj s úpravou verejnej časti záhrady. Obe časti
záhrady bude od seba oddeľovať plot.
Ako nám povedal Andrej Kmec z Kancelárie prezidenta SR, prezidentská
časť záhrady je prakticky dokončená, v
druhej, verejnej, časti sa vysádza trávnik. Záhradnícke práce však brzdí daždivé počasie. V záhrade pribudli nové
lipové aleje. Stará výsadba pozostávajúca z gaštanov a ihličnatých stromov
sa bude riešiť neskôr.
Ako ukázali dendrologické prieskumy,
pôvodné dreviny sú z väčšej časti

choré a postupne ich bude treba nahradiť novými. S výmenou sa však musí
počkať, kým nové stromy trochu
nevyrastú, pretože by záhrada po
odstránení starých stromov zostala
takmer holá. V parku zostala zachovaná aj pôvodná fontána, ktorá tiež prešla rekonštrukciou.
Kompletná obnova Grassalkovichovej
záhrady by mala byť podľa A. Kmeca
z prezidentskej kancelárie ukončená
do konca novembra tak, aby od
decembra mohla začať slúžiť verejnosti a v dohľadnom čase aj novému
slovenskému prezidentovi.
(mil)

voľby stále
s otáznikom
BRATISLAVA (BN 22.10.1998)
Po rozhodnutí Ústavného súdu SR, že
zákon o voľbách do orgánov miestnej
samosprávy je v niektorých častiach
protiústavný, je konanie komunálnych volieb ohrozené.
Ak by sa totiž 13. a 14. novembra uskutočnili podľa stále platného zákona, ktorý
v parlamente schválili v júli poslanci
HZDS, SNS a ZRS, výsledky volieb by
mohli byť na celom Slovensku spochybniteľné. Ako potvrdili predstavitelia tých
politických strán, ktoré vytvoria novú
parlamentnú väčšinu - SDK, SDĽ, SMK
a SOP, komunálne voľby nie sú podľa
tohto zákona platne vykonateľné.
Podľa Ústavného súdu sú v rozpore s
ústavou napríklad tieto časti zákona o
komunálnych voľbách: protiústavná je
podmienka ročného trvalého pobytu
kandidátov na primátorov, starostov a
poslancov obecných zastupiteľstiev v
obci, kde kandidujú, protiústavné je
zavedenie tzv. etnickej či národnostnej
kvóty, podľa ktorej mali byť poslanecké
mandáty v obecných zastupiteľstvách
prerozdelené na etnickom princípe...
Takto protiústavne formulovaný zákon
spôsobil, že komunálne voľby budú
musieť byť odložené na neskorší termín,
keď nový parlament dá protiústavný stav
do súladu s ústavou. Ako v uplynulých
dňoch oznámili predstavitelia SDK,
SDĽ, SMK a SOP, nová parlamentná
väčšina urobí všetko pre to, aby sa ústavné a platné komunálne voľby konali čo
najskôr. V tejto súvislosti sa uvádza
decembrový termín, čo je najskorší
možný termín, kedy by voliči mohli pristúpiť k volebným urnám.
Definitívne slovo povie nový parlament, ktorého ustanovujúca schôdza
bude 29. novembra. Súčasné opozičné
strany, ktoré rokujú o vytvorení budúcej
vlády, v tejto súvislosti vyzvali úradujúcu vládu Vladimíra Mečiara, aby prijala
nevyhnutné opatrenia na odstránenie
protiústavného stavu, ktorý sama spôsobila. Bola to totiž práve Mečiarova
vláda, ktorá parlamentu predložila
návrh nového zákona o komunálnych
voľbách. Ten potom hlasmi poslancov
HZDS, SNS a ZRS tento sporný (ako sa
teraz potvrdilo aj protiústavný) zákon
schválila. Predseda vlády a HZDS Vladimír Mečiar v tejto súvislosti odmietol
zodpovednosť vlády za vzniknutú protiústavnú situáciu a vyhlásil, že vláda je
na to, aby zákony dodržiavala, a nie ich
menila.
Zostáva veriť, že novej parlamentnej
väčšine a novej slovenskej vláde sa
podarí v čo najkratšom čase odstrániť
protiústavný stav, ktorý navodili ich
predchodcovia, a umožnia voličom na
Slovensku ísť čo najskôr platne a ústavne voliť svojich zástupcov do orgánov
miestnej samosprávy.
(pol)

Bratislavské noviny
z roku 1998 nájdete na
www.banoviny.sk
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STARÉ MESTO
Vianočné trhy budú tento rok trvať
26 dní. Začnú sa 28. novembra a
potrvajú do 23. decembra 2008. Predávať na nich bude 122 úspešných
žiadateľov o povolenie.
Dohromady dostanú k dispozícii 107
predajných stánkov a dve miesta pre iné
komodity. „Celkove sa o predaj usilovalo 218 záujemcov, čo je rovnako ako
vlani. Gastrostánkov bude 41, na predaj
vianočných darčekov je určených 66
stánkov,“ prezradila hovorkyňa bratislavského magistrátu Eva Chudinová.
Päť stánkov za symbolickú korunu
dostali charitatívne spoločnosti.
Úspešní uchádzači musia zaplatiť
nájomné najneskôr do 14. novembra,
zábezpeka pre prípad poškodenia stánku, alebo porušenie zmluvných podmienok pre všetky stánky je 10 032 Sk.
Príjmy z Vianočných trhov 2008 sa
odhadujú na približne 9 miliónov Sk.
„Hlavné mesto prísne ohraničuje sortiment tak, aby zodpovedal typickým
vianočným produktom. Výberová
komisia prehodnocuje každú ponuku a
rozhoduje o tom, či ponúkaný sortiment zodpovedá stanoveným kritériám,“ dodala Eva Chudinová. (mm)

Mesto bude schvaľovať ďalší zoznam
pamiatok, budú v štyroch kategóriach
BRATISLAVA
Hlavné mesto prostredníctvom
Mestského ústavu ochrany pamiatok vytypovalo objekty, ktoré majú
historickú a umeleckú hodnotu,
alebo úzko súvisia s históriou a životom mesta a predstavujú pre mesto
zvláštnu hodnotu.
Podľa mesta, hnuteľné a nehnuteľné
veci výnimočnej pamiatkovej hodnoty
už boli vyhlásené za národné kultúrne
pamiatky. Na území hlavného mesta sú
ale okrem nich aj ďalšie výnimočné
pamiatky, ktoré spĺňajú kritériá pamätihodnosti.
Mestský ústav ochrany pamiatok

(MÚOP) sa už niekoľko rokov zaoberá
výskumom a prípravou zoznamu
pamätihodností. Mestskí poslanci by
ho mali posúdiť na najbližšom riadnom
rokovaní mestského zastupiteľstva.
Podľa informácií z magistrátu sa bude
zoznam aj ďalej priebežne aktualizovať a po schválení v mestskom zastupiteľstve bude uverejnený na internetovej stránke Bratislavy.
Celý zoznam bude mať štyri kategórie,
ktoré boli dané metodickým usmernením Ministerstva kultúry SR. Prvá
kategória pod názvom Hmotné nehnuteľné pamiatky, obsahuje 243 evidenčných listov pamätihodností, ktoré

vytypovali pracovníci MÚOP na základe práce v teréne a dlhodobého výskumu, ako aj spolupráce s mestskými
časťami.
Sú medzi nimi pamätihodnosti ako
napríklad Kaplnka sv. Jozefa na
Hlbokej ceste, Dom lekárnika Kempného na Radlinského ulici, budova
Fotoateliéru Štefánia na Štefánikovej
ulici, Fontána lásky na Kupeckého
ulici, súbor domov Emila Belluša na
Trenčianskej a Miletičovej ulici,
vysokoškolský internát Mladá garda
na Račianskej ulici či Morový stĺp sv.
Antona na Gerulatskej ulici v Rusovciach a pod.
(rob)

Nové BYTY
103 cm

Na Vianočných
trhoch bude
107 stánkov
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nielen pre

celebrity!

Najlepšiu
kapustnicu
varí veliteľstvo

Vercajch sa
znovu odvolal
proti pokute
DEVÍN
Zvolenská spoločnosť Vercajch centrum, s.r.o., sa odvolala proti 5-miliónovej pokute. Tú jej opätovne vyrubil stavebný úrad v bratislavskom
Devíne za protizákonné práce na
renesančnom kaštieli na rohu Kremeľskej a Lomnickej ulice.
Spoločnosť sa odvolala už proti prvej
pokute v rovnakej výške. Krajský stavebný úrad následne rozhodnutie mestskej časti zrušil a vrátil vec na nové
prerokovanie. Spoločnosť zároveň pripravuje aj trestné oznámenie na starostku Devína Ľubicu Kolkovú. Ako
jeden z dôvodov uvádzajú poškodzovanie dobrého mena konateľa, ako aj
celej spoločnosti Vercajch centrum.
Konateľ spoločnosti už niekoľkokrát
vyhlásil, že je hrdý na to, ako konal,
pretože v opačnom prípade by nebolo
z pamiatky čo zachraňovať. Obviňuje
pritom úrad a štát, že národnú kultúrnu
pamiatku nechali zruinovať. Zároveň
zdôraznil, že zo stavby zostalo všetko,
čo malo byť zachované a staticky
zabezpečené. Devínsky stavebný úrad
totiž tvrdí, že z daného objektu zostali
len dve steny, ktoré však s národnou
kultúrnou pamiatkou nemajú nič spoločné.
(sita)

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti

DÚBRAVKA
Víťazom súťaže o najlepšiu kapustnicu sa stal tím veliteľstva bratislavskej Mestskej polície. Akcia sa uskutočnila v rámci 8. ročníka Dňa Mestskej polície.
Druhé miesto získalo družstvo kuchárov z okrskovej stanice v Dúbravke,
tretie miesto obsadili okrsková stanica
Petržalka a Stanica zásahu pultu centrálnej ochrany. Víťazný recept prezradila šéfkuchárka víťazného tímu náčelníčka bratislavskej Mestskej polície Zuzana Zajacová.
Kapustnicu varilo šesť družstiev, veliteľské okrskové stanice Nové Mesto,
Ružinov, Dúbravka, Petržalka a Stanica zásahu pultu centrálnej ochrany.
Každé družstvo si prinieslo vlastné
suroviny.
(sita)

Polyfunkčný areál FC ARTMEDIA,
ktorej navrhovateľom je FC ARTMEDIA, a.s., Bratislava
Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie do 11. 11. 2008 v
priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE
na prízemí Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy,
Primaciálne námestie 1. (V elektronickej podobe
bude zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk
/EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č.
24/2006 Z.z. časť EIA/.)

Navrhovateľ Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.,
Bratislava predložil zámer

Zberný dvor odpadov, Ružinov
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 16. 10.
do 5. 11. 2008 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č.
24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže svoje písom-

Cukrárenská výrobňa
Oldrich Synek - SYNEKO

né stanovisko doručiť Obvodnému úradu životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33
Bratislava 4 do 5. 11. 2008.

Šustekova 27, 851 04 Bratislava, 02/62318113
Pečieme na svadby, promócie, stužkové a iné
príležitosti:  zákusky  torty rôznych tvarov a
chutí  trvanlivé pečivo  slané tyčinky a pagáče
Dodávame balené zákusky do obchodov

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE

Presťahujte sa a doprajte si nadštandardné bývanie za neštandardne výhodné
ceny. Len 5 minút od centra Bratislavy čakajú na vás všetky výhody moderného
bývania s dobre zavedenou infraštruktúrou a dostatkom zelene pre oddych
i voľný čas. Vďaka výhodným a dostupným cenám na to teraz naozaj máte!

(aj menšie prepravy)
Profit - www.std.szm.sk
Tel.: 4488 5003 Mobil: 0905 514 953

www.viennagatePLUS.sk

NÚDZOVÉ OTVÁRANIE

0905 310 069
BAnoviny_vg 150x270.indd 1

17.10.2008 13:45:06

Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
4081/17 a 4081/19 v lokalite na Komárňanskej ulici,
k. ú. Nivy a MČ Bratislava - Ružinov územný obvod Bratislava II. Výstavba bude realizovaná na Z popri protipovodňovej ochrannej hrádzi Dunaja, v susedstve prevádzky Slovenskej plavby a prístavov a.s., na SZ v susedstve záhradkárskej osady Malé Pálenisko, na SV popri
teplovodnom potrubí a z JV strany vymedzenej hranicou
miestnej komunikácie na Komárňanskej ulici odkiaľ je
aj prístup do zberného dvora.
Účelom navrhovaného zámeru je zriadiť zberný dvor
odpadov, ktorý má slúžiť pre zhromažďovanie
(dočasné uloženie) vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov. Zber má byť realizovaný donáškovým systémom obyvateľmi, pričom určité druhy
odpadov sa majú separovať a následne budú
dočasne ukladané do veľkokapacitných kontajnerov.
Podľa potreby sa bude objemný odpad drviť. Po
naplnení kapacity zariadenia majú byť ďalej odpady
odvážané do spracovateľských zariadení. Predkladaný zámer je riešený variantne. Oba varianty majú
vjazd aj výjazd dopravy z Komárňanskej ulice, líšia
sa v orientácii a smerovaní dopravy na cestu I. triedy Slovnaftskú ulicu.
Predpokladaný termín začatia činnosti:
cca 2008
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 2018
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Drzosť staviteľov
už zachádza
priďaleko
AD: PREKÁŽKA NA ŠPITÁLSKEJ
ULICI BUDE... (BN 33/2008)
Zabratie chodníka a časti vozovky
na Špitálskej ulici, kde sa začala
výstavba obytného domu Medický
park, vyvolala vyvolalo záujem čitateľov a ostrú diskusiu na webstránke
www.banoviny.sk, z ktorej niektoré
vyberáme.
~ ~ ~
Chodník na strane stavby zabratý, na
opačnej strane zatarasený prenosnou
značkou rušiacou priechod pre chodcov.
Matka s kočíkom môže po ulici prejsť
len vyjdením na vozovku. Ďalej chcem
upozorniť, že investor pravdepodobne
ako kompenzáciu rekonštruoval asi 50
metrov chodníka na opačnej strane
cesty. Fušerina najhrubšieho zrna. To sa
hneď pozná „pán investor“. Prosím
magistrát, aby im ho dal prerobiť!
~ ~ ~
Zaujímavé sú ešte aj tie reklamy na
plote - investorovi sa predsa musí vrátiť
aj nejaký ten smiešny poplatok za zabranú komunikáciu. Čudujem sa, že mesto
povoľuje akékoľvek dlhodobé zaberanie komunikácie pri výstavbe - postoj
by mal byť iný: keď už chceš stavať,
nájdi si taký spôsob a technológiu, aby
si sa vpratal na svoj pozemok.
~ ~ ~
Najkrajšie je, že pár desiatok metrov
odtiaľ je okresné policajné riaditeľstvo
U dvoch levov. Drzosť staviteľov v
tomto prípade už zachádza priďaleko.
~ ~ ~
To zábradlie je v mieste bývalého priechodu pre chodcov dané účelovo - bolo
treba odstrániť peších z tohto priechodu
kvôli zvýšeniu priepustnosti v smere do
Špitálskej...
~ ~ ~
Z tohto mi jednoznačne vyplýva, a
potvrdzujú to aj slová dopravného inžiniera, že zjednosmernenie a zaslepenie
Námestia SNP zhoršilo dopravnú situáciu v meste. Nie je mi dostatočne jasné,
prečo k takému kroku došlo, ani prečo
tento stav trvá. Odpoveď, že týmto krokom sa chcela obmedziť jazda v absolútnom centre, ma neuspokojí, lebo podľa
tejto logiky by sa mohla zaslepiť aj Staromestská ulica. Z Námestia SNP vzniklo parkovisko, žiadne reprezentatívne
priestranstvo pre turistov. Napríklad,
keď ako obyvateľ Starého Mesta sa
chcem dostať z Hodžovho námestia na
nákup do Tesca na Kamennom námestí,
musím ísť cez permanentne upchané
Kollárovo námestie, cez Špitálsku, na
ktorej boli zápchy aj bez dopravného
obmedzenia, až prídem k Tescu.
~ ~ ~
Priestor Staromestskej ulice je, aspoň v
súčasnosti, urbanisticky značne iného
charakteru ako priestor Námestia SNP,
stačí vziať do úvahy už len pohyb chodcov. Námestie SNP určite nie je v súčasnosti vo svojej „finálnej“ podobe. Ten
priestor má veľký potenciál revitalizácie
(nemyslím tým revitalizáciu na „developerský spôsob“, ale takú, aby to bol kvalitný verejný a atraktívny priestor).
Vylúčenie tranzitu a útlm automobilovej
dopravy je však jedným zo základných
predpokladov na to, aby sa táto lokalita
mohla skvalitniť. Nemyslím si, že jazdenie autom do Tesca je zrovna tá aktivita, podľa ktorej by sa malo určovať
riešenie dopravy.
Z diskusie na www.banoviny.sk

PONÚKAME NA PRENÁJOM
243 m2 kancelárskych priestorov
v Banskej Bystrici pri mestskom parku
2. poschodie, k dispozícii je cca 15 parkovacích miest
Kontakt 0905 615 195

SġAHOVANIE
S VÁŠĕOU

INŠTALATÉRI

NON STOP

NEODTEKÁ - umývadlo, WC, kanalizácia, rína?
PREČISTÍME - špirálou, tlakom. Zameriame
trasu kamerou, určíme stav, sfunkčníme
TEČIE - radiátor, čerpadlo, vodovod,
preteká WC, vytápa vás sused, výmena stúpačiek
OPRAVÍME - el. zásuvku, osvetlenie, inštaláciu

0905 234 615



4363 8184

POZOR!!! - ZMENA ADRESY - POZOR!!!
ZELENINA U MAROŠA

HLÁVKOVÁ REZANÁ KAPUSTA
CIBUĽA a TATRANSKÉ ZEMIAKY

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti

Polyfunkčný obytný súbor
Lipový park II, ktorej navrhovateľom
je PK development, s.r.o., Bratislava
Do stanoviska je možné nahliadnuť, robiť si z neho
výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť
kópie do 11. 11. 2008 v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE na prízemí Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. l. (V elektronickej
podobe bude zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA
- Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)

KEDY: Každú októbrovú a novembrovú sobotu
KDE: Veľkoobchodné sklady, ulica Pri Šajbách 1 (bývalý Zdroj
Bratislava) od 7.00 do 13.00 h. Ponúkame možnosť naloženia už
vykvasenej kapusty do Vami prinesenej nádoby, prípadne zakúpenia
si nádoby z PVC s obsahom 5 a 12 kg aj u nás.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

 4488 1167

Navrhovateľ METRO Cash & Carry Slovakia,
spol. s r.o., Bratislava predložil zámer

METRO - Hodonínska ulica,
Záhorská Bystrica
Do zámeru je možné nahliadnuť od 10. 10. do
31. 10. 2008 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže

svoje písomné stanovisko doručiť Obvodnému
úradu životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do 31. 10. 2008.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
3883/28-38, 3889/1-4, v lokalite na Hodonínskej ulici,
k. ú. a MČ Bratislava - Záhorská Bystrica, územný obvod
Bratislava IV. Východná hranica pozemku je naviazaná na
komunikáciu Hodonínskej ulice, južná a severná hranica
pozemku nadväzuje na pokračujúci jablkový sad a
západná hranica pozemku susedí s telesom diaľnice D2.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba areálu s
funkčným využitím obchod a služby - METRO. Súčasťou zámeru je vybudovať technickú a dopravnú infraštruktúru - povrchové parkovacie stojiská (455 p.s.),
napojenie vjazdu na komunikácie na Hodonínskej
cesty, vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy
zásobovacieho dvora. Objekt METRO má byť riešený
ako kompaktná železobetónová veľkopriestorová hala,
koncipovaná ako jednopodlažná. Zo severnej strany
objektu má byť situovaný zásobovací dvor. Pre príjazd
do areálu má slúžiť spoločná komunikácia - Hodonínska cesta, pre príjazd zákazníkov i pre príjazd zásobovacích vozidiel.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 01/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: cca 12/2009

Navrhovateľ R.M.A.G. s.r.o., Bratislava
predložil zámer

Polyfunkčný dom
na Kupeckého ulici
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
10. 10. do 31. 10. 2008 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Obvodnému úradu životného prostredia v
Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do
31. 10. 2008.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
10546/3-4 a 10547 v lokalite na Kupeckého ulici, k.
ú. Nivy a MČ Bratislava - Ružinov, územný obvod Bratislava II. Dotknuté územie je ohraničené zo severu Žellovou ulicou, zo západu Kupeckého ulicou, z juhu
Šumavskou ulicou a z východu susedí dotknutá lokalita
s administratívnym objektom.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba polyfunkčného objektu s príslušnými prvkami technickej infraštruktúry. Objekt má obsahovať obytné priestory, priestory administratívy a vyhradené plochy na úrovni 1. NP
(nadzemného podlažia) pre prenajímateľné obchodné
prevádzky. Celkovo má polyfunkčný objekt pozostávať z
nasledujúcich 5 vertikálnych komunikačných jadier
(A,B,C,D a E):
- komunikačné jadrá (A od 3. PP po 5. NP) a (B,C od
3. PP po 8. NP) majú byť využité pre obslúženie bytových častí navrhovanej činnosti,
- komunikačné jadrá (D od 3. PP po 6. NP) a (E od 2. PP
po 3. NP) majú slúžiť pre obslúženie priestorov administratívy.
V suterénnych priestoroch navrhovanej činnosti na
úrovni 3. PP (podzemného podlažia) až 1. PP majú byť
umiestnené plochy pre parkovanie osobných vozidiel a
technické zázemie stavby. Podzemná garáž má obsahovať 226 parkovacích stojísk určených pre obyvateľov
objektu, zamestnancov administratívy a obchodných
prevádzok.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 04/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti:cca 10/2010
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Staré značenie na Jesenského ulici
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

Spoločnosť DURISOL-Stav

PRIJME

do pracovného pomeru robotníkov
na pozíciu - pomocné práce vo výrobe
Info: Mgr. Diana Kočanová
02/44 888 846, info@durisol.sk

dezorientuje prechádzajúcich chodcov
STARÉ MESTO
Staré vodorovné značenie na Jesenského ulici v podobe oranžovej
zebry, teda priechodu pre chodcov,
značne dezorientuje chodcov v tejto
oblasti. Priechod pre chodcov mal
byť dávno odstránený.
Dočasný vodorovný priechod pre
chodcov je namaľovaný tesne pred
zastávkou električiek mestskej hromadnej dopravy v smere na Hviezdoslavovo námestie, oproti supermarketu
Billa. Mnohí ľudia ho používajú v
domnienke, že je stále aktuálny. Zebra
sa však na druhej strane nikde nekončí,
resp. mizne pod kolesami parkujúcich
áut. Chodci by teda v prípade, že sa ho
budú držať, narazili do prekážky.

Okrem toho zebra nemá zmysel ani v
prípade, že na zastávke zastaví súprava
električiek s dvoma vozňami. Vtedy
električka prekrýva časť zebry.
Dočasný oranžový priechod pre chodcov bol namaľovaný v čase rekonštrukcie budovy bývalého tlačového
kombinátu Pravdy, dnes Pressburg
Trade Center. Chodcov vtedy vytlačili
z križovatky Jesenského - Štúrova o
približne tridsať metrov do vnútra
Jesenského ulice. Keďže budova
nového zrekonštruovaného centra funguje už asi dva roky, je zvláštne, že
dočasné vodorovné značenie ešte stále
nezmizlo.
Do našej uzávierky sa kompetentní,
teda správca komunikácie, ktorým je

mesto, k tejto skutočnosti nevedeli
vyjadriť. Z magistrátu nám prisľúbili,
že okolnosti situácie preveria. Podľa
predbežných informácií mesto nie je
autorom dočasného značenia.
V nasledujúcom čísle vydania Bratislavských novín sa chceme dozvedieť
odpovede na otázky, prečo napríklad
nie je tento priechod zrušený, kto ho
tam naozaj inštaloval a kto ho má
teda zrušiť. Ďalej či je takýto alternatívny priechod pre chodcov platný a
zaručuje rovnakú ochranu ako normálny priechod vyznačený klasickou
bielou farbou? Ako sa bude posudzovať prípadná nehoda a kolízia chodca
s autom na ňom?
(rob)
FOTO - Oto Limpus

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV
- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem
- možnosť aj pre živnostníčky
Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788
www.domestica.sk
e-mail: info@domestica.sk

Garáže na
Budovateľskej
sa opravujú
RUŽINOV
Spoločnosť HB Reavis pokračuje v
oprave poškodených garáží na
Budovateľskej ulici v bratislavskom
Ružinove.
Viac ako 35 garáží sa poškodilo pri
výstavbe pažiacej steny, hlbokého oporného múra trojpodlažnej podzemnej
garáže polyfunkčného komplexu City
Business Center na Karadžičovej ulici.
Podľa hovorcu spoločnosti Romana
Karabelliho je obnova zadného múra
garáží takmer hotová. V prípade opravy
striech sú práce skoro v polovici. Doteraz sa opravilo sedem striech, garáže už
odovzdali majiteľom do užívania.
Okrem toho sa opravujú strechy na
ďalších ôsmich garážach. Podľa Karabelliho je spoločnosť schopná opraviť
všetky poškodené garáže do konca
mesiaca, situáciu však komplikujú
niektorí vlastníci garáží. Spoločnosť
totiž pri oprave garáží musí mať súhlas
od majiteľov všetkých garáží, aby sa
mohli po ich majetku pohybovať a
opravovať ho. Mnohí z nich sa však
stále k svojim nehnuteľnostiam neprihlásili.
(sita)

K Ú P I M

stavebný pozemok,
prípadne so starým domom,
na zbúranie.
Len v Bratislave. Platba v hotovosti.
Kontakt: 0903 707 305

Nemocnica chce mimosúdnu dohodu
Mestská časť Bratislava - Vajnory
podľa ust. § 281 a nasl. Obchodného zákonníka

VYHLASUJE

obchodnú verejnú súťaž
na rekonštrukciu zdravotníckeho
zariadenia vo Vajnoroch
V súlade s článkom 5 bod 5 vyhlasovateľ mení podmienky v časti 6. Časový temín súťaže:
bod 1. Termín a spôsob predkladaných súťažných návrhov nahradzuje sa termín 30. 9. 2008 do 1200 termínom do 11. 11. 2008 do 1200
bod 2. Otváranie obálok s návrhmi, nahradzuje sa termín 15. 10. 2008 o 1600 termínom 12. 11. 2008 o 1000
V ostatných častiach zverejnené podmienky zostávajú
nezmenené.
Predmetom súťaže je návrh na rekonštrukciu
objektu - zdravotníckeho zariadenia, ktorého je
Mestská časť Bratislava - Vajnory vlastníkom,
súp. č. 9231 postavené na pozemku parc. č.
2693/1 v KÚ Vajnory, zapísané na LV č. 2.
Pri zachovaní vlastníckeho práva Mestskej časti Bratislava - Vajnory k danej
nehnuteľnosti je cieľom verejnej súťaže vybrať navrhovateľa, ktorý by vstúpil do obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorej bude mestská
časť jediným spoločníkom, na ktorej obchodnom podiele by sa navrhovateľ
podieľal. Vybraný navrhovateľ by mal následne podľa schváleného návrhu
a požiadaviek vyhlasovateľa na vlastné náklady uskutočniť rekonštrukciu
zdravotníckeho zariadenia. Zámerom je v zrekonštruovaných priestoroch
zachovať minimálne doterajšie zdravotné služby a čo najviac ich rozšíriť a
v nadstavbe, či prístavbe objektu poskytnúť navrhovateľovi možnosť jej rozšírenia inou občianskou vybavenosťou mestského charakteru či bývaním.
Podmienky súťaže si môžu záujemcovia vyzdvihnúť na
sekretariáte starostu Mestskej časti Bratislava - Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava, prípadne sa s nimi
oboznámiť na www.vajnory.sk
Účastníci súťaže majú možnosť obrátiť sa vo veciach organizačných na:
Ing. Mário Schwab, e-mail: poradca@vajnory.sk, tel.: 02/4822 4413,
technických na: Ing. Martin Gramblička, e-mail: benten@qweb.sk,
tel.: 0903 745 511

RUŽINOV
O pozemkoch, kde stojí nová tréningová hala Zimného štadióna Vladimíra Dzurillu v bratislavskom Ružinove, sa chce Fakultná nemocnica s
poliklinikou Bratislava s magistrátom hlavného mesta dohodnúť
mimosúdne.
Hovorkyňa FNsP Rút Geržová tvrdí,
že počas októbra sa uskutočnilo
súdne pojednávanie, na ktorom sa
mali vyriešiť vzťahy k pozemkom.
Nakoniec ho však odročili na február
budúceho roku. „S mestom sa chceme dohodnúť, preto sa pojednávanie
odročilo. Magistrátu sme predložili

návrh, ku ktorému sa má do februára
vyjadriť," povedala. Návrh však
zatiaľ nechcela bližšie konkretizovať.
Hovorkyňa magistrátu Eva Chudinová: „Primátor Andrej Ďurkovský už
rokoval s riaditeľom fakultnej nemocnice o vyrovnaní pozemkov.
Obaja sa zhodli, že majú záujem na
mimosúdnej dohode. Návrh riešenia,
ktoré bude v prospech oboch strán, je
v týchto dňoch technickou záležitosťou právnikov.“ Zatiaľ je jasné, že
ľad v hale nebude ani v októbri.
Tréningovú halu začali stavať v apríli
2006 na základe stavebného povolenia
viazaného na zmluvu o budúcej zmlu-

ve medzi magistrátom a mestskou časťou. Pozemky, na ktorých je umiestnená stavba, sú však vo vlastníctve
nemocnice. Aby mohla byť hala skolaudovaná, musia sa najskôr vyriešiť
vzťahy k pozemkom.
Výstavba haly stála 150 miliónov
korún, podľa hovorcu ružinovského
starostu Maroša Smolca je dostavaná
tak, aby ju mohli využívať hokejové
kluby aj krasokorčuliari na tréningy.
Tréningová ľadová plocha má hľadisko pre sto divákov, šatne, vstupnú halu
s bufetom a servis pre hokejový
výstroj. Súčasťou tréningovej haly je aj
curlingová hala.
(sita, mm)

AKCIA v stredu 10% ZĽAVA !

Čistíme pre Vás v každom Tescu v Bratislave
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Obyvatelia sú
proti novému
bytovému domu

Medzi Panónskou a Einsteinovou ulicou
pri Digital Parku bude kruhový objazd
PETRŽALKA
Už o niekoľko dní pribudne v Petržalke v súvislosti s budovaním komplexu Digital Park II nová kruhová
križovatka. Investor ňou rieši vjazd i
výjazd zo svojho komplexu administratívnych budov.
Kruhová križovatka sa buduje na
zjazde z estakády z Panónskej cesty v
smere na Einsteinovu ulicu a Prístavný most. Dotkne sa teda nielen vodičov idúcich z tejto cesty, ale aj tých,
ktorí odbočujú z Einstenovej na estakádu v smere na Nový most.
Vodiči tu doteraz prechádzali bez prekážky, teraz budú musieť dať prednosť v jazde vozidlám, ktoré sa
nachádzajú v kruhovom objazde. Či
to nebude spôsobovať zápchy, ukáže
sa po jeho vybudovaní. Zástupca
investora tvrdí, že vzhľadom na očakávané zaťaženie lokality dopravou
ide o nadčasové riešenie.
Pri vybudovaní objazdu boli podľa
investora zabezpečené vhodné
dopravné napojenia do centra mesta.
Kruhový objazd má zaistiť priame

napojenie komunikácie z Digital
Parku na Nový most do centra mesta.
Bol projektovaný s rezervou tak, aby
zvládol väčšie dopravné zaťaženie a
zabránil prípadnej tvorbe kolón.
Z pohľadu chodcov ide podľa investora o bezpečnejšie riešenie, ako je to
súčasné, pretože teraz schádzajú autá

na Einsteinovu ulicu pomerne veľkou
rýchlosťou. Objazd pritom donúti
vodičov spomaliť. Kolaudácia novej
križovatky sa očakáva do konca roka
2008.
(rob)
FOTO - Oto Limpus
VIZUALIZÁCIA - Cigler Marani
Architects
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„Vezmite si

A

NOVÉ MESTO
Obyvatelia Kramárov sa pustili do
boja. Nepáči sa im, že na Ambrovej
ulici má vyrásť bytový dom, ktorý
podľa ich názoru zmení ráz celej
oblasti, naruší životné prostredie a
prinesie zničenie miestnej zelene,
vrátane stromov.
„Navrhovateľ stavby domu pán Uhrík
sa už asi šesť rokov snaží na svojom
pozemku presadiť výstavbu niečoho,
čo sem nepatrí. Začal so žiadosťou o
výstavbu rodinného dvojdomu s ôsmimi bytovými jednotkami. Po neúspechu zmenil architektonické štúdio a
žiada o schválenie výstavby bytového
domu, oficiálne so 6 bytmi, neoficiálne
o štyri viac - čo však, samozrejme, nie
je právne podchytené - ale sú to informácie, ktoré dáva prípadným záujemcom o kúpu bytov,“ píše čitateľka Vladimíra Magová.
Podľa jej slov, „väčšinu svojich schválených žiadostí o vyjadrenie príslušných úradov k danej stavbe domu
(vodárne...) má ešte z pôvodnej žiadosti na rodinný dvojdom.“ Vladimíra
Magová má ťažké srdce aj na úradníkov. Tí vraj stratili svetlotechnický
posudok, ktorí vypracovali na žiadosť
občanov.
„Posudok sa od 30. júna, keď bol odovzdaný do podateľne, do 22. septembra záhadne stratil a na Miestnom
úrade Bratislava III sa nevyskytoval.
Dňa 22. septembra sme boli za vedúcim oddelenia p. Meszárošom, ktorý
nám povedal, že územné konanie na
daný bytový dom bude do dvoch
mesiacov schválené a naše svetlotechnické vyjadrenia na to nebude mať
vplyv. A určite sa nebude znižovať ani
podlažnosť. Zároveň sme mu znovu
odovzdali našu štúdiu a žiadosť o
vyjadrenie k nej s tým, že sa nám
osobne zaručil, že ju urýchlene pošlú
posúdiť na úrad verejného zdravotníctva,“ píše V. Magová.
„Našu štúdiu, ktorá nás stala 10-tisíc
Sk, Úrad verejného zdravotníctva už
tri mesiace nemá. Z prostého dôvodu miestny úrad, konkrétne pani Konečná, ktorá má náš spis momentálne na
starosti, požičala našu (!!!) štúdiu stavebníkovi a navrhovateľovi bytového
domu pánu Uhríkovi, nech má čas prichystať sa na „protiopatrenia",“ vysvetľuje šokovaná V. Magová.
Keď žiadala ona o niečo podobné,
konkrétne o fotokópie zo spisu, dozvedela sa, že do spisu môže iba
nahliadnuť. „Zápisky si vraj môžem
spraviť, ale v žiadnom prípade nemám právo čokoľvek, a už vôbec nie
štúdiu, za ktorú niekto zaplatil, okopírovať. Nieto ešte zobrať domov, ako
dovolili pánu Uhríkovi. Toto je iba
jedna z mála vecí, ktoré ukazujú na
vysokú ústretovosť miestneho úradu odboru územného plánovania smerom k stavebníkovi a k absolútnej
ignorancii ostatných dotknutých
strán.“
Vladimíra Magová nakoniec dodáva,
že ju nepríjemne prekvapil aj ďalší z
argumentov: „Pán Meszároš mi povedal, že oni už aj tak nič iné nemôžu
robiť, ako stavbu schváliť, keďže
magistrát sa vyjadril kladne.“
Bratislavské noviny oslovili aj Miestny úrad Bratislava III, ale stanovisko
sme napriek urgencii nedostali. (db)
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pôžičku Provident
a vyhrajte...

“

Každý týždeň súťaž o kameru Panasonic
Hlavnou výhrou je LCD televízor Panasonic
Ku každej pôžičke navyše DARČEK
Kčeský film na DVD

Termín trvania akcie: 10. 9. – 28. 10. 2008
Pravidlá akcie na:

0800 101 411
www.provident.sk

Hroby bude
možné hľadať
už aj virtuálne
BRATISLAVA
Blíži sa Pamiatka zosnulých a bratislavské cintoríny sa znovu pripravujú na návaly návštevníkov. Tento rok
sú pohrebiská od 25. októbra do 3.
novembra prístupné v časoch od
7.00 do 20.00 h.
Pripravuje sa aj organizácia Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy,
ktorá zabezpečí na Martinskom cintoríne, cintoríne v Slávičom údolí, cintoríne Ružinov a v bratislavskom Krematóriu zamestnancov na podávanie
základných informácii o jednotlivých
sektoroch, prípadne o hrobových
miestach.
„Naši zamestnanci budú k dispozícii
od 25. októbra do 2. novembra 2008, v
časoch od 7.00 do 20.00 h,“ informovala kontrolórka organizácie Mária
Chorváthová. Okrem toho Marianum
zabezpečuje stálu službu na zabezpečenie poriadku a čistoty na cintorínoch.
Najväčšia návštevnosť sa predpokladá
počas prvého novembrového víkendu,
1. a 2. novembra.
Nie každý však pôjde na cintorín so
spomienkou na blízkeho človeka.
„Upozorňujeme návštevníkov cintorínov, že takéto osoby sa môžu snažiť
využiť ich nepozornosť, prípadne
zamyslenie sa nad zosnulými na
mieste ich posledného odpočinku.
Odporúčame preto, aby si tašky a
kabelky nenechávali na hrobových
alebo urnových miestach. Takisto
neodporúčame nosiť na cintoríny
nepotrebné tašky a drahé predmety
(videokamery, fotoaparáty, notebooky a pod.), ako aj viditeľne drahé
šperky (zlaté retiazky, náušnice a
pod.). Tento rok sme už zaznamenali
násilné strhnutie zlatej retiazky priamo z krku návštevníka cintorína,“
varuje Mária Chorváthová.
Marianum pripravilo na Pamiatku zosnulých aj Deň otvorených dverí, kde si
návštevníci budú môcť pozrieť kremačnú technológiu. Mária Chorváthová
však dopredu upozorňuje: „Návštevníci
s citlivejšími povahami by do týchto
priestorov nemali vstupovať.“
Kto nestihne kúpiť veniec alebo kvety
na trhovisku, prípadne v kvetinárstve,
má šancu tak urobiť aj pri cintorínoch.
Marianum prenajala priestory pred cintorínmi súkromným podnikateľom na
predaj kvetov, vencov zo živých a
umelých kvetov, sviečok, kahancov a
sakrálnych predmetov.
Návštevníkov upozorňujú, že rozsvecovanie kahancov a sviečok je dovolené
len na hrobovom mieste alebo na vyhradenom mieste. V Krematóriu je rozsvecovanie kahancov a sviečok dovolené
iba na vyhradených plochách vsypových a rozptylových lúk.
Mária Chorváthová hovorí aj o projekte,
ktorý je na Slovensku unikátny: „Ako
prví sme pripravili možnosť navštíviť
virtuálne cintoríny na internetovej stránke www.marianum.sk. Záujemcovia si
budú môcť vyhľadať hrobové miesta
zosnulých podľa ich mena, dátumu
narodenia či dátumu pohrebu.“
Na Martinskom cintoríne síce pribudlo
nové osvetlenie, no návštevníci by si
mali tam, kde nie je zavedená elektrika,
zobrali aj príručnú baterku. A na záver
ešte výzva psíčkarom, že na všetky
pohrebiská je vstup so psami prísne
zakázaný.
(mm)
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Hlas občana
mimo volieb
vôbec nepočuť
NOVÉ MESTO
Obyvatelia z okolia Bieleho kríža
už roky bojujú proti výstavbe v
tejto lokalite. Nedávno dokonca
vlastnými telami bránili mechanizmom pred likvidáciou stromov,
ktoré technika začala vytrhávať aj
s koreňmi.
Obyvatelia sa búria proti výstavbe
niekoľkoposchodového polyfunkčného domu, kvôli ktorému má padnúť množstvo stromov, zeleň a
dôjde k zmene kvality bývania. O
miestnu zeleň, ktorú mnohí z nich aj
sadili, sa starajú už tridsať rokov.
Časť väčších stromov sa obyvateľom nateraz podarilo zachrániť,
otázne je na ako dlho.
Občania podali v auguste žiadosť na
súd, aby predbežným opatrením
zastavil výstavbu. Informácia z novomestskej samosprávy hovorí, že stavebné povolenie na výstavbu objektu
s 20 bytmi na Bielom kríži vydala
mestská časť 14. decembra 2007.
Vzhľadom na to, že Občianske združenie Biely kríž ako účastník stavebného konania sa proti vydaniu tohto
stavebného odvolalo, úrad poslal
dokumentáciu Krajskému stavebnému úradu v Bratislave.
Ten 27. mája 2008 vydal rozhodnutie,
ktorým potvrdil právoplatnosť stavebného povolenia vydaného mestskou časťou. Rozhodnutie krajského
stavebného úradu nadobudlo právoplatnosť 27. júna 2008. „Rozhodnutie
o výrube drevín bolo podmienené
právoplatným stavebným povolením.
Preto ak sa v sobotu 11. októbra stavebník pustil do výrubu stromov,
nerobil nič protizákonné,“ tvrdí
miestna samospráva.
Obyvatelia z okolia Bieleho Kríža
protestovali proti výstavbe mnohokrát. Napríklad v októbri, počas rokovania novomestských poslancov. Žiadali aj zachovanie zelene pri železničnej trati. Vo februári 2008 sa na protestnej akcii zúčastnilo približne 60
zástupcov rodín, ktoré bývajú v okolí
navrhovanej výstavby.
Kauza neželanej výstavby sa začala
približne v auguste 2004, keď si jedna
zo zakladajúcich členiek občianskeho
združenia v danej lokalite kúpila
pozemok na výstavbu. Stavebné
povolenia napokon nedostala. Miestny úrad to vtedy odôvodnil výstavbou
rýchlostnej komunikácie II/502.
Združenie namietalo proti umiestneniu komunikácie a v rámci návrhov
zmien územného plánu Bratislavy.
Zástupcovia občanov však neuspeli.
V tom istom roku sa objavil zámer
súkromnej spoločnosti na výstavbu 6poschodového bytového domu.
Občania spísali petíciu, v ktorej napísali, že výstavbou sa znehodnotia ich
obnovené domy a zeleň. Zároveň
upozornili na to, že investor nemá
usporiadané všetky pozemky a nevlastní všetky parcely navrhované na
výstavbu.
Následné usporiadanie pozemkov
pritom označili za účelovú reštitúciu
cez nastrčenú osobu. Záhradkári sa
pritom pozemky pokúšali odkúpiť už
od roku 1996. Vedenie mestskej časti
nevyhovelo ani požiadavke, aby sa v
lokalite Biely Kríž vyhlásila stavebná
uzávera.
(rob)
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Mesto zatiaľ eviduje 250 pripomienok
a návrhov k novému územnému plánu
BRATISLAVA
Mesto Bratislava eviduje zatiaľ približne 250 návrhov na zmeny a pripomienky do nového územného
plánu, ktorí mestskí poslanci prijali
v roku 2007. Podnety, ktoré mesto
dostalo od mestských častí, boli
zosumarizované.
Magistrát zároveň doplnil zoznam o
podnety fyzických a právnických
osôb a o vlastné podnety. Dvestopäťdesiat pripomienok a návrhov, ktoré
dostala minulý týždeň na rokovanie
mestská rada, je rozdelených do
dvoch skupín.
V jednej sú podnety, v ktorých sa

odporúča spracovať návrh zmien a
doplnkov a ktoré v zásade neovplyvňujú schválenú koncepciu - sú minimálne
rozsahom a spravidla sa týkajú spresnenia hraníc funkčného využitia územia.
Podľa mesta ide o drobné zmeny
funkčného využitia, ktoré si nevyžadujú overovanie v širších súvislostiach.
Druhú skupinu tvoria podnety, v ktorých sa odporúča spracovať návrh
zmien a doplnkov až po overení na
zonálnej úrovni.
Tieto podnety predstavujú zásadné
koncepčné zmeny. Vhodnosť novej
koncepcie je potrebné overiť najskôr

na zonálnej úrovni vrátane širších kontextov a objektivizovať výsledkami
verejného prerokovania.
V praxi to znamená, že jednotlivé
mestské časti budú špecifikovať svoje
územné potreby v prijímaní územných
plánov zón. Tie ešte podrobnejšie určia
potreby možnosti daného územia.
Hlavné mesto bude aj naďalej zhromažďovať podnety a návrhy na zmeny
územného plánu tak, ako to vyplýva zo
zákona.
Prvé zmeny a doplnky územného plánu
mesta, by mohli poslanci schvaľovať
ešte tento rok. Majú sa však týkať
výhradne projektu TENT-17.
(rob)
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MHD potrebuje
plnohodnotné
riešenia
AD: PREFERENCIU MHD TREBA
ROBIŤ, NIELEN... (BN 35/2008)
Rozhovor s riaditeľom rezortu prevádzky a techniky DPB, a.s., Bronislavom WEIGLOM vyvolal diskusia ma
webstránke www.banoviny.sk, z ktorej niektoré vyberáme.
~ ~ ~
Preferencia verejnej dopravy je v Bratislave úbohá, nepribúdajú BUS pruhy,
robia sa odbočovacie pruhy cez koľaje
každých pár metrov. Pýtam sa, kedy
konečne v tomto meste prestanú platiť
polovičaté riešenia v mestskej doprave.
Mesto stále len niečo rekonštruuje (napr.
električky či Karosy), ale kedy budú konečne brané na zreteľ plnohodnotné a
kvalitné riešenia? Dokedy nám cestujúcim majú stačiť busy len s čiastočným
nízkopodlažným riešením či električky,
do ktorých sa babky, dedkovia či matky
s kočíkmi doslova nadrapujú, aby sa tam
vyštverali. Predsa, ak už v iných krajinách a mestách je štandardom nízkopodlažná doprava, očakávam nielen ja, že aj
my si zaslúžime kvalitný a pohodlný
dopravný vozový park.
~ ~ ~
Treba si uvedomiť, že z toho úbohého
cestovného, ktoré máme na Slovensku
sa lepšieho vybavenia MHD nikdy
nedočkáme. Oproti iným krajinám sú u
nás stále úplne nízke ceny a navyše stále
veľa ľudí chodí načierno.
~ ~ ~
Cestovné nie je príliš vysoké, to je pravda, keď ho však porovnám napr. s Prahou, prípadne aj s Viedňou, zarátam do
toho reálne mzdy a kvalitu a rýchlosť
dopravy, najhoršie mi z toho vyjde
práve tá bratislavská. Základnou chybou MHD v Bratislave je, že tu nie je
pre ľudí. Ak by bola, ak by mala preferenciu pred individuálnou dopravou, ak
by bola lacnejšia ako individuálna
doprava (čo aj je), ak by bola rýchlejšia,
odpadli by problémy s parkovaním...
inými slovami využívalo by ju viac
ľudí. Takto sa ľudia radšej vystavujú
problémom s parkovaním, ako keby sa
mali (len o pár korún lacnejšie) tlačiť v
preplnených autobusoch, stojacich v
tých istých zápchach, nespoľahlivých,
často vynechávajúcich a prestupovať na
linky, ktoré nie sú navzájom časovo prepojené. Ak sa niekam môžem dostať za
12 minút autom alebo za 30 autobusom,
ktorý je preplnený a musím ešte aj dvakrát prestupovať, čo si vyberiem?
~ ~ ~
Najväčším želaním je dostať električkovú dopravu do stavu spred 10 až 15
rokov. Prestupový systém by mal byť
nastavený tak, aby bolo čakanie cestujúceho obmedzené na minimum. Konečne po rokoch jeden múdry človek z
DPB, avšak p. Weigl, ak mám zbernou
linkou a nosnou linkou cestu na 7 minút,
od nového roku budem musieť cvakať
hodinový lístok. Je to podľa vás fér?
~ ~ ~
Dotyčného pána poznám a jeho názory
sú rozumné, ale v texte prekáža, že tak
nepriamo povedal, že obyvatelia mestských častí, kam sa koľajová doprava
tak skoro nedostane, sa v podstate môžu
ísť bodnúť... Viem, že sám na tom nič
nezmení a chcelo by to hlavne zmenu
myslenia na magistráte (pričom tento
pán je z DPB), ale neuškodilo by, keby
ich aj DPB k tomu troška tlačil...
Z diskusie na www.banoviny.sk
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Staré Mesto
chce obmedziť
stavebný hluk
STARÉ MESTO
Rušia vás v nedeľu či v iných voľných dňoch práce z neďalekej stavby, alebo vás hnevá sused, ktorý aj
vo voľný deň rekonštruuje byt?
Tomu by mohol byť koniec. Staré
Mesto pripravuje návrh pravidiel stavebných, rekonštrukčných a udržiavacích prác. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Staré Mesto chce
najmä dosiahnuť, aby sa pracovalo iba
v pracovné dni a v sobotu do 13. h.
Samospráva v pravidlách na činnosti
vo vonkajšom prostredí navrhuje vykonávať stavebné, rekonštrukčné, udržiavacie práce a výrobné činnosti v
pracovných dňoch od 7.00 do 20.00 h,
v sobotu od 8.00 do 13.00 h.
V nedeľu by mali byť všetky takéto
práce zakázané. Nepretržité „betonáže“ možno vykonávať od pondelka
7.00 do soboty 21.00 h, ale musia byť
o tom oboznámení obyvatelia dotknutých domov a Mestská polícia.
Úprava by sa mala týkať aj údržby
zelene. Práca s drobnými motorovými
a elektrickými mechanizmami, ako sú
kosačky, píly, malotraktory a podobne
sa má povoliť v pracovných dňoch od
7.00 do 18.00 h, v sobotu od 8.00 do
13.00 h, vo zvyšnom čase a v dňoch
pracovného pokoja je zakázané vykonávať údržbu zelene.
Rovnako sa má postupovať aj v prácach vo vnútornom prostredí. V pracovných dňoch sa navrhuje od 8.00 do
18.00 h, v sobotu od 8.00 do 12.00 h,
vo zvyšných hodinách a počas dní pracovného pokoja sú práce zakázané.
Samospráva navrhuje, aby kontrolnú
činnosť vykonávala Mestská polícia a
poverení zamestnanci Miestneho úradu
mestskej časti Staré Mesto. V prípade
porušenia tohto nariadenia právnickou
alebo fyzickou osobou môže uložiť
pokutu starosta Starého Mesta, za
porušenie fyzickou osobou aj Mestská
polícia.
(mm)

V roku 2010 by malo byť mesto vďaka
ochrane pred záplavami bezpečné
STARÉ MESTO/PETRŽALKA
O necelé dva roky, v januári 2010, by
mala byť Bratislava z hľadiska protipovodňových opatrení, relatívne
bezpečná. Práve v tomto termíne sa
totiž majú dokončiť všetky časti
ochranných múrov pri Dunaji.
Podľa informácií z bratislavského
závodu Slovenského vodohospodárskeho podniku, na Fajnorovom nábreží
v súčasnosti odbočuje múr zo svojej
línie kvôli tomu, že je potrebné chrániť
uzol inžinierskych sietí.
Ochranná línia teda nebude pokračovať v smere na Gondovu ulicu, ale cez
menšie zalomenie sa zabuduje do
opory Starého mosta na bratislavskom
brehu. Práve tu, pri Starom moste,
bude postavená mobilná ochrana, aby
sa v prípade rekonštrukcie mosta

umožnil jednoduchší spôsob výstavby
a aby sa nemusela nová línia protipovodňového múra zlikvidovať.
Ochranná línia v oblasti Eurovey, je
riešená zemným násypom a pozvoľným zostupom do koryta Dunaja. Línia
ochranného múra pokračuje až po
Most Apollo. Tam bola protipovodňová ochrana vybudovaná už pri postavení mosta. Pri bývalej Rybe na Prístavnej ulici je v prvej etape línia ochrany
úplne dokončená a je súbežná s Prístavnou ulicou. Medzi cestou a múrikom sa plánuje vybudovať cyklistický
chodník.
Na petržalskej strane protipovodňový
múr v súčasnosti už chráni objekt
Divadla Aréna a jeho línia pokračuje
okolo veže smerom k Starému mostu.
Vjazd na parkovisko pod Starým mos-

tom zostane podľa informácií vodohospodárskeho podniku voľný. Múr
pôjde ďalej pozdĺž násypu a zatočí sa
na zjazd na Viedenskú cestu. Tam bude
ochranný múr zabudovaný do existujúceho vysokého terénu nájazdu na most.
Práve v tejto časti bude mobilné hradenie, čo je novinkou oproti pôvodnému
projektu.
Parkovisko má slúžiť ako miesto pre
zázemie staveniska. Ak by teda aj
došlo k zmenám v technológii stavby
mosta, nemalo by to narušiť proces
jeho budovania. Podľa bratislavského
závodu Slovenského vodohospodárskeho podniku ide o to, aby línia protipovodňovej ochrany netrčala nad
terénom a nebránila preprave väčších
častí nového mosta.
(rob)
FOTO - Oto Limpus

FILIP M&W, s.r.o.
Župné námestie 3, Bratislava

SATELITY + ANTÉNY
www.filipmaw.sk
tel. 02/5443 5501, po-pi: 13-17 h
servis tel.: 0907 460 111

Vá‰ domov je va‰ou vizitkou, hovorí o va‰ich snoch a túÏbach, je odrazom vá‰ho
úspechu a dosiahnut˘ch cieºov. Je miestom, kde vás ãakajú najbliÏ‰í a v‰etko, ão
ºúbite. Je miestom, kde oddychujete po nároãnom dni. Miestom, kde sa odohrávajú
najv˘znamnej‰ie udalosti vo va‰om Ïivote. Miestom, kde skutoãne Ïijete...
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Mesto nechce
doplácať na
nový zákon
BRATISLAVA
Reforma áno, ale tento zákon nie!
Taká je reakcia bratislavskej samosprávy na pripravovaný vládny
návrh zákona o sociálnych službách,
a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní.
„Hlavné mesto SR Bratislava podporuje reformu sociálnych služieb a očakáva od nového zákona zreálnenie financovania a zefektívnenie poskytovania
služieb v sociálnej oblasti. S predloženým návrhom zákona však nemôže
súhlasiť, pretože je pre mesto finančne,
personálne a materiálne neúnosný, a
preto veľmi ťažko vykonateľný v
praxi,“ konštatuje námestníčka primátora Bratislavy Anna Dyttertová.
Návrh zákona predpokladá, že obec
bude musieť poskytovať sociálnu službu do 60 dní, prípadne bezodkladne!
Anna Dyttertová preto tvrdí: „Mesto je
toho názoru, že tejto povinnosti by
malo zodpovedať priame a adresné
zabezpečenie príslušného financovania
štátom, ktorý túto povinnosť od obce
vyžaduje. Zákon predpokladá, že
mestá a obce budú doplácať súkromným podnikateľom v tejto oblasti,
pokiaľ ich vlastné kapacity nebudú
postačovať a definuje len práva prijímateľa sociálnej služby a povinnosti
poskytovateľa. Chýba definovanie povinnosti prijímateľa služieb.“
Podľa námestníčky bratislavského primátora by mesto pri prijatí zákona
muselo prijať ďalších ľudí s celkovými
nákladmi vyše 200-miliónov Sk ročne:
„Na základe predbežnej analýzy sociálneho oddelenia mesta v prípade
schválenia predloženého návrhu zákona by bolo potrebné prijať najmenej
135 zamestnancov a 437 opatrovateliek na terénnu opatrovateľskú službu.
Len mzdy a odvody by tak predstavovali približne 216 miliónov Sk ročne,“
vysvetľuje Anna Dyttertová.
Zákon by okrem toho zaťažil mesto
výdavkami na vytvorenie nových priestorov a zariadení. „Ak by sme mali
vyhovieť predkladanému zákonu, mesto Bratislava by potrebovalo od januára 2009 minimálne o 21 zariadení sociálnej starostlivosti viac a k tomu prislúchajúce financie na ich prevádzku,“
hovorí Anna Dyttertová.
Na margo predkladaného návrhu zákona preto námestníčka bratislavského
primátora dodáva: „ V tejto podobe je
pre hlavné mesto nevykonateľný. K
návrhu zákona prišlo asi 1000 pripomienok od relevantných subjektov, čo
v podstate znamená, že by sa mal prepracovať.“
(mm)
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Od piatku
znovu čiastočne
uzavrú tunel
KARL OVÁ VES
Po minulotýždňovej čiastočnej uzávierke diaľnice D2 Lamačská cesta Staré grunty (vrátane tunela Sitina)
sa motoristi musia aj cez tento víkend pripraviť na obmedzenia.
V piatok 24. októbra 2008 o 22.00 h
sa čiastočne uzavrie takmer štvorkilometrový úsek, vrátane odstávky pravej tunelovej rúry (smer Malacky most Lafranconi). Uzávierka potrvá
do nedele 26. októbra (24.00 h). Premávka z uzavretej rúry sa nepresunie
do vedľajšej tunelovej rúry, čiže
nebude dvojsmerná, ale autá budú
jazdiť po náhradných mestských
komunikáciach.
Dôvodom uzávierky je podľa diaľničnej spoločnosti pravidelná nestavebná
údržba tunelu, realizácia technologických prác a servisných činností na
technologických zariadeniach. V tuneli
sa bude čistiť ostenie, stropné konštrukcie, chodníky, vozovky, vyčistí sa
drenáž hotela, štrbinová kanalizácia,
vyčistí a ošetrí sa nerezová súčasť dverí, SOS kabín, osvetlenie a požiarne
výklenky.
Ďalej sa kompletne vymenia dvere v
únikovej ceste, odstránia sa nedorobky
a uznané reklamované nedostatky,
uskutoční sa servisná činnosť na technologických zariadeniach, ktoré sa
skontrolujú sa a otestujú.
(mm)

1. NÁRODNÁ AUKČNÁ
SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
realitná a aukčná agentúra

PREDAJ:
1-izb., OV, Zadunajská, novost., 5p., 49m2, balkón, s novým zar. 4 mil. Sk
2,9 mil. Sk
1-izb., OV, Šustekova, 35m2, tehla, novost, 2/5p.
2,3 mil. Sk
1-izb., OV, Trenčianska, 37,5 m2, komora, pivnica, 3p.
2,85 mil. Sk
1,5-izb., OV, Polárna, 43m2, kompl. zrek., log., zv. príz.
2
2-izb., OV, Karadžičova, 69m , 3p., 2 balkony, pov. udrz. stav 4,5 mil. Sk
2-izb., OV, 29. augusta, 3p., 77m2, zrek., orient. do dvora
6,5 mil. Sk
3,3 mil. Sk
2-izb., OV, Heyrovského, 74m2, 2 balkóny, č. zrek.
3,17 mil. Sk
2-izb., OV, Vrútocká, 1p., 56+11m2 loggia, č. zrek.
2
2-izb., OV, Lazaretská, 62m , 4/5p., loggia, tehla, zrek., so zar. 5,8 mil. Sk
2-izb., OV, Baltská, novost., 1p., 52m2, loggia, so zar., garáž 4,25 mil. Sk
3-izb., OV, Nitrianska, 99m2, zv. príz., tehla
4,3 mil. Sk
7,4 mil. Sk
3-izb., OV, Medená, 7.p, 73+8m2 balkón, zrek., výťah
2
5,9 mil. Sk
3-izb., OV, Žabotova, zrek., 83m +balkón+log., výťah
3,55 mil. Sk
3-izb., OV, Račianska, 1p., 61m2, balkón, zrek., nepr. izby
3-izb., OV, Tallerova, 90m2, zv. príz., pôv. stav, vysoké stropy 7,5 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
3,46 mil. Sk
3,5-izb., OV, Jesenná, 80m2, loggia, pôv., 6/6p.
4-izb., OV, Hronská, zrek., 3p., tichý, zateplený dom
3,5 mil. Sk
2 x RD - Trnávka, jeden RD zrek., druhy je pôv. stav, SP 620m2 19,8 mil. Sk
5,5 mil. Sk
RD - Pri Vinohradoch, 100m2, zrek., 2-podl.
RD - Miloslavovo, novost., 5 izb., 3RD, 4á, 2podl., 150m2, 2x balk. 5,308 mil. Sk
RD - Dúbravka, 3podl. 2 sam.byty, SP605m2, ÚP180 a 80m2, novost. info v RK
11 mil. Sk
RD - Matičná, zrek., 4i, 3 x WC, 3 x kúpeľňa, ÚP 200m2
KP - RD - Bystrická - DNV, novost., ÚP 350m2, 5á pozemok 15,5 mil Sk
2
RD - Donovaly, 3-podl., garáž, ÚP 183 m , novost., so zariadením info v RK
SP - Donovaly, VIS při pozemku, 1085 m2
info v RK
Budova - Trnávka, novost., ÚP 820m2, kanc., obchod, sklady 35 mil. Sk+DPH

Na rohu Špitálskej a Ulice 29. augusta
stavajú bytový dom Medický park
STARÉ MESTO
V blízkosti Medickej záhrady, na rohu Špitálskej ulice a Ulice 29. augusta, vyrastie bytový dom Medický
park.
Dom chce nadviazať na blízke historické centrum mesta a súčasne zaujať
modernou architektúrou. Aj preto sa
investor zameral najmä na priestory,
ktoré byty presvetľujú a prevzdušňujú.
Chce to dosiahnuť lodžiami a terasami,
ktoré sú dôležitou súčasťou domu.
Medický park má v ponuke dvojizbové
až štvorizbové byty v rozlohe od 51
štvorcových metrov po 135 metrov
štvorcových s lodžiou, balkónom, prípadne strešnou terasou od 56 do 69
štvorcových metrov.
Štyri byty budú dvojizbové a štvorizbové (jeden mezonet), dvanásť trojizbových. Parkovanie je riešené formou
podzemnej garáže, kam sa bude vchádzať výťahom.
Nosné steny nadzemných podlaží
domu sa postavia zo železobetónu v
hrúbke 200 mm, nosné steny suterénu
z vodostavebného železobetónu budú
hrubé 300 mm, obvodové steny a medzibytové priečky z keramických tehál
300 mm. Konštrukcia podlahy je od
stropu a stien oddelená zvukopohlcujúcimi diskami na útlm krokov.
V kuchyniach a na chodbách sa použije keramická dlažba, na balkónoch a
terasách drevené rošty z exotického
dreva, na schodisku a v schodiskovej
hale žulová dlažba Talila a žulový
sokel.
Medický park bude mať centrálne
vykurovanie s domovou kotolňou, prívod vody bude tiež z domovej kotolne.
Investor zdôrazňuje aj blízkosť centra
mesta s mnohými objektmi, či už
obchodnými, umeleckými alebo spoločenskými.
Objekt Medický park by mal v budúcností vhodne doplniť zástavbu v spo-

Liga proti
rakovine má
nové centrum

mínanej lokalite. Výškou, farebnosťou Výstavba Medického parku sa začala v
a celkovou koncepciou sa zaradí medzi júli 2008, koniec je plánovaný na júl RUŽINOV
stavby, ktoré určite nenarušia ráz mesta 2010.
(mm) V Bratislave vyrástlo nové Centrum
a charakter okolia Medickej záhrady.
VIZUALIZÁCIE -AK Šujan Stassel pomoci Ligy proti rakovine. Jeho
sídlo je na Brestovej 6 a otvorili ho
20. októbra 2008.
Centrum poskytuje služby onkologickým pacientom, ale aj širokej verejnosti. Pomôže pri konzultáciach s odborníkmi na onkológiu, či psychológiu,
ponúka aj pomoc pri kontakte so
sociálnymi pracovníkmi.
V centre je zriadená linka pomoci,
ktorú môže verejnosť využiť päť dní
do týždňa v časoch od 9.00 do 13.00 h
a od 14.00 do 16.00 h. Ak sa však
záujemca bude chcieť stretnúť s odborníkmi osobne, môže sa tak stať v
dopredu dohodnutom čase.
Týždeň od 20. októbra je Týždňom
boja proti rakovine a rovnako ako v
minulosti, aj tento rok je venovaný
konkrétnemu problému. V roku 2008
je to kampaň Obezita, ktorá upozorňuje na zdravé stravovanie. Od pondelka
sa v uliciach mesta rozdávajú letáky,
celá akcia vyvrcholí v sobotu rozdávaním jabĺk, ako symbolov zdravej
výživy.
(mm)

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

DOMY A BYTY NA PREDAJ
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Bratislava
prežila nájazd
Poliakov
BRATISLAVA
Bratislava minulý týždeň prežila
necelých 24 hodín policajných manévrov. Postarali sa o to poľskí fanúšikovia, ktorí pricestovali na futbalovú kvalifikáciu MS 2010 Slovensko Poľsko.
Prvé odhady hovorili o tom, že sa na
Slovensko chystá 5-tisíc hosťujúcich
fanúšikov, nakoniec ich prišlo približne
7- až 8-tisíc. Časť z nich vystrájala už
v meste, no hlavné predstavenie nastalo až na štadióne, kde sa Poliaci pustili
aj do policajtov. Pomáhali im k tomu
rôzne predmety, ktoré si buď prehodili
cez plot, alebo ich našli priamo na rozpadávajúcom sa štadióne (kamene,
drevené laty, tyče).
Celkove sa zranilo asi desať policajtov,
zápas nedopozeralo minimálne dvadsať zadržaných priaznivcov hostí. Zasahovali aj zdravotné hliadky, ktoré
ošetrili niekoľko desiatok zranených.
Jeden policajt a jeden fanúšik skončili
s vážnejšími zraneniami v nemocnici.
Podľa neoficiálnych informácií, došlo
aj na bitku medzi samotnými fanúšikmi, o čom svedčí, že medzi ošetrenými
nechýbali ani Slováci.
(mm)
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Hrad nikdy nebol veľkou pevnosťou
RUŽINOV
NA KĽUKATEJ ULICI vykradli
rodinný dom. Páchateľmi boli traja
neznámi muži, ktorí sa podľa svedkov dostali do domu vďaka tomu, že
sa vydávali za policajtov. Z domu 69ročnej ženy sa im podarilo ukradnúť
rôzne zlaté predmety a peniaze v celkovej výške 812-tisíc Sk.
NA MLYNSKÝCH NIVÁCH úradovali dlhoprstí. Zamerali sa na
budovu spoločnosti, ktorej ukradli 8
kusov drevených protihlukových
tabúľ, 1 meter hliníkovej konštrukcie,
19 kusov kovových tyčí, 1 kus riadiacej tyče na vozidlo, 1 kus stojanu na
zbraň, 2 kusy okenných žalúzií.
Páchatelia, 28-ročný Jozef R. a 24ročný Peter R., sa do budovy dostali
tak, že vypáčili zámku na vstupných
dverách. Polícia však okamžite zasiahla a zlodejov hneď po krádeži
zadržala. Obvinila ich z krádeže, za
škodu približne 55-tisíc Sk im hrozí
dvojročné väzenie.
NOVE MESTO
NA ULICI ODBOJÁROV prepadli
traja páchatelia 34-ročnú ženu. V nočných hodinách jej z kabelky ukradli
peňaženku a mobil, pričom ona sama
utrpela drobné zranenia. Škodu odhadli na 1000 Sk.
VRAKUŇA
NA HRADSKEJ ULICI polícia prichytila za volantom nevodiča. Bol
ním 17-ročný mladík, ktorý má zákaz
viesť vozidlo do 7. septembra 2011,
ale to mu nebránilo v tom, aby nešoféroval Fiat Tipo. Spolu s ním sedel v
aute 32-ročný Tomáš B., po ktorom
zase polícia pátrala už od 12. septembra 2008. Oboch predviedli na
oddelenie, vodiča po vypočutí prepustili, Tomáša zadržali.
PETRŽALKA
NA NOVOM MOSTE, presnejšie na
jeho príjazdovej časti z Petržalky,
kontrolovali policajti 24-ročného
Róberta M. z Bratislavy šoférujúceho
Peugeot 205. Róbert zrejme musel
dostať zo strážcov zákona obrovský
strach, pretože počas kontroly im
dobrovoľne vydal injekčnú striekačku, podľa všetkého s pervitínom.
Expertíza zistila, že išlo o sedem až
štrnásť jednorazových dávok drogy.
Policajti ďalej v aute objavili dvanásť
kusov kopírovaných tisíckorunáčok,
jednu plynovú pištoľ, niekoľko mobilov, dokladov a platobných kariet.
Róbert M. je obvinený z nedovolenej
výroby omamných a psychotropných
látok, jedov alebo prekurzorov, ich
držania a obchodovania s nimi, za čo
mu hrozí päťročný trest. Okrem toho
ho je stíhaný za pozmeňovanie a neoprávnenú výrobu peňazí a cenných
papierov.
(mm)

Šestnáste aj sedemnáste storočia boli
v strednej Európe obdobím neustálych vojen. Stále nebezpečenstvo
útoku zo strany osmanskej ríše navyše spôsobovalo neistotu a hľadanie
vinníka.
Uhorská šľachta začala pochybovať o
tom, že panovník z rodiny Habsburgovcov je tým správnym uhorským kráľom. Magnáti sa spolčovali proti korunovanému a pomazanému kráľovi, hľadali medzi sebou nových kandidátov.
Neustále boje a zdokonaľovanie zbraní
si vyžadovalo aj nové spôsoby obrany a
výstavbu nových opevnení, ktoré by
boli odolné proti útokom novými zbraňami.
Opevnenie Hradu nad Prešporkom,
ktorý bol od tridsiatych rokov 16. storočia oficiálnou rezidenciou uhorského
kráľa, bolo očividne nedostatočné. Kráľovský palác bol od ostatného areálu
Hradu oddelený hlbokou priekopou, v
prípade obliehania mohli vojaci v paláci len ťažko komunikovať s vojakmi v
ostatnom areáli, ktoré pôsobilo dojmom samostatného predhradia.
Najmenej opevnená bola južná časť
areálu nad Dunajom, kde v stredoveku
stačil prudký svah a viac-menej symbolické opevnenie nad ním. Vodná veža,
ktorá stávala pri Dunaji pod svahom, a
mohla v čase nebezpečenstva zabraňovať nepriateľovi postupovať hore svahom, bola v 20. rokoch 17. storočia
demolovaná.
V 40. rokoch 17. storočia bolo jasné, že
kráľovský Hrad, v ktorom je uložená
posvätná koruna, považovaná za korunu svätého Štefana, by asi náporu
nepriateľa dlho nemohol odolávať.
Preto vznikol projekt postaviť okolo
gotického paláca mohutné hviezdicové
opevnenie podľa vtedy najnovších
poznatkov o fortifikačnej architektúre.
Písomný návrh G. Pierroniho z roku
1642 uvažoval len s výstavbou štyroch
mohutných špicatých bášt („bollwerkov”). V roku 1663 už J. Priami
navrhol postaviť okolo paláca širokú
osemcípu hviezdicu. A tú ešte chcel
prepojiť s obrovským opevnením, ktoré
malo zahrnúť celú plochu stredovekého
mesta aj s predmestiami.
Zdá sa, že Priami na území dnešnej
Bratislavy nikdy nebol, lebo nemal
predstavu o jej kopcovitom teréne a
navrhol pevnosť, ktorá by sa dala postaviť len na rovine. Hradné opevnenie
južne od paláca na svahu naozaj začali
budovať. Zbúrali starší úsek opevnenia
z prvej tretiny 15. storočia, aj s gotickou
vežovou bránou na juhozápadnom
nároží.
Namiesto toho vybudovali oveľa vyšší
múr a hlinou vyplnený bastión s bránou. Od vonkajšieho portálu brány na
nádvorie za ňou sa prechádzalo dlhým

tmavým tunelom. Ostenie portálu z bieleho kameňa nesie nápis s datovaním
do roku 1674. Pred bránou bola hlboká
suchá priekopa, ktorú bolo možné preklenúť padacím mostom.
Ak by bolo celé opevnenie hradu prebudované týmto spôsobom, vznikla by
skutočne impozantná pevnosť. Z navrhovaného opevnenia však realizovali
len torzo. Zabrzdenie prác spôsobil
možno nedostatok financií alebo problémy s odbojnými uhorskými protestantskými magnátmi, ktoré Leopoldovi
I. strpčovali život, alebo predtucha blížiacej sa tureckej invázie, ktorej
vyvrcholením bolo neúspešné obliehanie Viedne v roku 1683.
V stavbe sa nepokračovalo. A navyše sa
ukázalo, že situovanie Leopoldovej
brány nebolo najlepším riešením. Už o
necelých štyridsať rokov ju zamurovali.
Neprejazdná zostala až do druhej polovice 20. storočia. Počas rekonštrukcie

Hradu zbytočne zbúrali najstaršiu
dovtedy v areáli intaktne zachovanú
budovu zbrojnice zo 17. storočia, ktorá
stála za bránou. V teréne pod ňou vybudovali kotolňu ústredného kúrenia.
Plyn do nej priviedli pod dlažbou tunela brány a aj potrubie na vykurovanie
paláca vyviedli von zase priestorom
brány. Dnes už sa areál Hradu vykuruje
z iného zdroja, ale terén, kde bola len tri
desaťročia moderná kotolňa, je navždy
zničený.
Leopoldova brána je dnes jednou z
dvoch brán použiteľných na vjazd do
areálu Hradu autami. Bolo by vhodné
obnoviť priekopu pred ňou v celom rozsahu a odstrániť nezmyselné kamenné
murivo zo svahu nad prístupovou cestou. Malo byť útočiskom zvierat, ktoré
údajne na svahu pred rekonštrukciu žili.
Zvieratá sa tam, samozrejme, nikdy
nenasťahovali a neseriózni sprievodcovia dnes informujú turistov o tom, že sú
to vraj pozostatky úprav z obdobia druhej svetovej vojny.
Štefan Holčík
FOTO - archív a Oto Limpus
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Slovenčina bola
v škole najskôr
nepovinná
Od 15. do 19. storočia sa rozšíril
počet ľudových škôl a zakladali sa
na území terajšej Bratislavy nové
školy vyššieho stupňa (gymnáziá,
evanjelické lýceá, katolícke kolégiá,
odborné školy a univerzita).
Stalo sa tak v dôsledku rozvoja výrobných síl a po roku 1777 aj tzv. „terezánskej reformy“, ktorou sa zreformovali
všetky stupne už existujúcich škôl škôl
a obsah vyučovania sa zmenil na základe vládneho dokumentu „Ratio educationis“ (školský poriadok).
Tolerančný patent cisára Jozefa II. z
roku 1781 umožnil používanie slovenčiny v školách všetkých stupňov, ale od
roku 1792 sa presadila maďarčina a
nemčina, slovenčina sa používala len
ako nepovinný predmet. Okrem katolíckych cirkevných ľudových škôl sa
zriadili aj vzorové mestské a normálne
ľudové školy. Ľudová škola kapitulárna pri Dóme sv. Martina sa stala vzorovou školou. V roku 1786 vznikla v klariskom kláštore prvá normálna škola v
Uhorsku (nazývaná normálkou).
Zriadil ju z príkazu Márie Terézie kňaz
Ignác Felbinger. Katolícke ľudové
školy existovali ešte pred týmito reformami, a to pri kláštore uršulíniek (založená v roku 1686), škola sv. Michala
pri kláštore trinitárov založená v roku
1717 na terajšej Jesenského ulici a v
roku 1743 pri kláštore alžbetíniek.
O prvej židovskej škole na Kozej ulici
sa zachovala zmienka už z roku 1416,
táto bola počas tzv. „krvavej Veľkej
noci“ v roku 1848 zničená. V 15. storočí vznikla verejná rabínska škola (ješiva) na Zámockej ulici č. 74. Prvá evanjelická ľudová škola vznikla v roku
1605 na Školskej ulici a ďalšia na Konventnej č. 15 v roku 1650.
V období prechodu feudalizmu do kapitalizmu bolo potrebné budovať aj školy,
poskytujúce vyššie vzdelanie. Ako prvé
otvorili na Konventnej ulici evanjelické
gymnázium v roku 1606. O 20 rokov
zriadil ostrihomský arcibiskup a kardinál Peter Pázmany na Kapitulskej ul. 26
jezuitské gymnázium (kolégium).
V roku 1465 inicioval uhorský kráľ
Matej Korvín založenie Academie
Istropolitana, ktorá bola prvou univerzitou na území Slovenska a organizovaná
bola podľa vzoru univerzity v Bologni.
V roku 1783 vznikol na Hrade generálny seminár na výchovu duchovných,
ktorý založil cisár Jozef II.
Viliam Horniak a Viera Hupková
(Pokračovanie nabudúce)
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Bratislavčanov
čaká štafeta a
Zdravá nedeľa
ŠPORT
Obyvatelia Bratislavy majú najbližší
víkend možnosť poriadne si zašportovať. Na sobotu 25. októbra je pripravená Plavecká štafeta miest 2008,
v nedeľu 26. októbra sa uskutoční
projekt Zdravá nedeľa v Bratislavskom lesoparku.
Plavecké podujatie organizuje hlavné
mesto Bratislava v spolupráci so Správou telovýchovných a rekreačných
zariadení. Dejiskom bude päťdesiatmetrový bazén na Pasienkoch na
Junáckej ulici 4. Registrácia vo vestibule plavárne sa začne v sobotu ráno o
7.30 h, končí sa o 19.00 h. Podmienkou účasti je plavecká výkonnosť,
dobrý zdravotný stav a preukaz poistenca.
Každého účastníka bude čakať stometrová trať (deti do desať rokov polovica), ktorú môže zaplávať voľným spôsobom a všetci plavci dostanú po
absolvovaní svojich úsekov plagát s
dosiahnutým časom.
O deň neskôr sa koná zaujímavá akcia s
centrom na Partizánskej lúke - Zdravá
nedeľa v Bratislavskom lesoparku. Aj
toto podujatie organizuje hlavné mesto
Bratislava v spolupráci so Správou telovýchovných a rekreačných zariadení a
jeho cieľom je pripraviť príjemnú nedeľu v peknom prostredí lesoparku.
Vítaní budú jednotlivci aj kolektívy,
turisti, bežci, cyklisti, ktorí hneď po
vstupe do lesoparku dostanú mapu a
registračný lístok s kontrolnými miestami. Na nich sa budú plniť jednotlivé
úlohy - streľba z luku, streľba zo vzduchovky, jazda zručnosti na bicykli, jazdenie na člnkoch. Na Kamzíku bude
pripravené aj lanové centrum.
Kto absolvuje aspoň tri úlohy, vhodí
registračný lístok do osudia a bude už
len čakať, či sa naňho neusmeje šťastie
v žrebovaní o zaujímavé ceny. Registračné lístky sa musia hodiť do tombolového osudia v amfiteátri na Partizánskej lúke najneskôr do 15.00 h, hneď
na to sa bude žrebovať.
Registrácia účastníkov je v nedeľu 26.
októbra od 9.00 do 11.00 h na určených
miestach: Lamač - Klanec (vstup do
lesa), Krasňany - Pekná cesta (vstup do
lesa), Partizánska lúka (amfiteáter). Od
10.00 h sa začína plnenie úloh, končí sa
o 14.00 h, od 14.00 do 15.00 h je voľná
hodinka na Partizánskej lúke s reprodukovanou hudbou a s čajom, po 15.00
h je spomínaná tombola a ukončenie
podujatia.
Registračný poplatok pre dospelých je
60 Sk, pre deti od troch do pätnásť
rokov 30 Sk.
(mm)
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Hokejisti Slovana v troch domácich
dueloch nenaštartovali víťaznú sériu
HOKEJ
Znovu to nevyšlo! Fanúšikovia Slovana verili, že tri domáce stretnutia
v priebehu jedného týždňa by mohli
znamenať odštartovanie víťaznej
série, ktorá by priniesla majstrovi
návrat na najvyššie priečky.
Nakoniec zostalo iba pri želaní. Belasí
síce v utorok zdolali Trenčín, no potom
vyhrali nad Martinom iba po samostatných nájazdoch a v šlágri víkendového
kola podľahli Košiciam. Bodový zisk
bol teda iba polovičný, čo znamená, že
strata v tabuľke sa neznížila, naopak, je
zase o niečo vyššia.
Výhra nad Trenčínom 6:3 bola pre
priaznivcov príjemným balzamom.
Slovanistom sa darilo takmer všetko,
až na pár zaváhaní v obrane, spokojnosť neskrýval ani tréner Zdeno Cíger.
„Rozhodujúci bol začiatok. Od úvodu
sme sa snažili čo najviac strieľať, a keď
sa nám podarilo dať dva góly, sebavedomie, ktoré nám v posledných stretnutiach chýbalo, sa zvýšilo. V druhej
časti hry to nebolo celkom podľa
našich predstáv, no vďaka zlepšenému
výkonu v poslednej tretine sme zaslúžene zvíťazili,“ tvrdil slovanistický
kormidelník.
Druhý zápas, s Martinom, priniesol
oveľa väčšiu drámu. V normálnom
hracom čase sa mužstvá rozišli po
výsledku 2:2, v samostatných nájazdoch boli lepší domáci. „Vedeli sme,
že nás čaká kvalitná martinská defenzíva, a tak sme sa na ňu pripravili.
Niekedy sa nám ju darilo prelomiť,
niekedy nie a vtedy hrozili hostia z
protiútokov. Dnes vyhralo šťastnejšie
mužstvo, pretože samostatné nájazdy
sú vždy lotériou a otázkou šťastia.

Rovnako šťastný bol aj Uramov gól,“
priznal domáci asistent Róbert Pukalovič.
Necelých 24 hodín po Martine nastúpil Slovan proti Košiciam. Tie mali o
deň dlhšie voľno, čo však vykompenzovalo šesťhodinové cestovanie do
Bratislavy, takže prvá tretina vyznela
pre ešte stále rozbehnutého majstra.
Postupne sa však začala prejavovať
únava z duelu proti Martinu a,
naopak, východniari striasali únavu z
cesty.
Košická výhra 4:1 bola preto dôsledkom nabitého programu, ale nie nezanedbateľne sa pod neho podpísali aj
domáce chyby. „Nevyužili sme
množstvo šancí a navyše sme sa zača-

Hádzanárky ŠKP
opäť pocestujú
do Francúzska

li dopúšťať nepreností. Akoby sme si
neuvedomovali, že proti stojí veľmi
kvalitný súper. Košice sú skúseným
tímom, trpezlivo čakali na naše zaváhania a potom ich trestali. Opäť sme
sa presvedčili, že musíme byť trpezlivejší a nesmieme robiť chyby,“ povedal Zdeno Cíger.
Duel však potvrdil aj to, že majster
musí popracovať na psychike. „Mali
by sme byť odolnejší, v poslednom
čase nás neraz zlomí aj jeden gól,“
dodal Zdeno Cíger. Slovan si tento
týždeň trošku oddýchol od Extraligy,
v stredu totiž nastúpil na svoj premiérový duel v Lige majstrov v Českých
Budějoviciach.
Dušan Blaško
FOTO - SITA

Masarykov hetrik otočil zápas s Duklou
FUTBAL
Futbalisti Slovana ukázali v Banskej
Bystrici dve tváre. Po prvom polčase
prehrávali 0:2 a dve stovky fanúšikov skandovali „My chceme Slovan“. V druhom však domácich k
ničomu nepustili a po Masarykovom
hetriku vyhrali 3:2.
Reprezentačná prestávka vie narobiť
neplechu nielen v špičkových európskych kluboch, ale už aj na Slovensku.
Belasí sa ani nestihli aklimatizovať po
dvojtýždňovom voľne a pod Urpínom
prehrávali 0:2. Najmä individuálne
chyby a nedôraznosť naznačovali, že
môže prísť, vzhľadom na postavenie
súperov, nečakané zakopnutie.
Nakoniec však k nemu nedošlo. Postaral sa o to strelecky disponovaný
Masaryk, ktorý najskôr utešenou bom-

bou a vzápätí dorážkou zblízka vyrovnal, a v nadstavenom čase si vykoledoval faul, ktorý potrestal premeneným
pokutovým kopom.
Práve jedenástka vyvolala po zápase
veľké emócie. Tým sa nevyhol ani
domáci tréner Anton Jánoš, ktorý ironicky poznamenal: „Na Slovensku je
Slovan jednoduchom Slovanom. Keď
to poviem, tak to myslím v plnom rozsahu a znení! Musím však priznať, že
našou hrou sme umožnili hosťom streliť prvý gól. K druhému a tretiemu som
sa už vyjadril, Slovan je proste Slovan...“
Samotný Pavol Masaryk považoval
svoj súboj za jednoznačný faul: „Jasná
jedenástka. Brániaci hráč ma zatiahol.“
Aj samotný kanonier mal však výhrady
k prvému polčasu: „Začali sme zle,

ľahkovážne, všetky lopty sa dostávali k
domácim. Po prestávke sme sa, našťastie, zomkli a prišli aj góly.“ Tréner
Ladislav Pecko bol spokojný, nepáčil
sa mu len hrací čas a hrúbky jeho zverencov, ktoré znamenali domáce dvojgólové vedenie. Belasí hostia v sobotu
o 20.15 Dubnicu.
Petržalka cestovala do Prešova a spolu
s domácimi predviedla neskutočne
nudné stretnutie, bez striel, únikov,
pekných akcií. Jediný pekný moment
90 minút - Prekopova bomba - rozhodla o zisku troch bodov pre Prešovčanov. „Začali sme aktívne a v prvom
polčase sme Prešov prakticky k ničomu nepustili. Hru sme kontrolovali.
Vyhral šťastnejší, ale taký je futbal.
Kto nedá gól, nemôže zvíťaziť,“ priznal tréner Michal Hipp.
(db)

HÁDZANÁ
Francúzsko je krajinou, odkiaľ prichádza hádzanárkam ŠKP jeden
súper za druhým. V minulej sezóne
to boli Merignace a Dijon, v tejto sa
stretnú s tímom Issy les Moulineaux.
Pôjde o 3. kolo Pohára EHF, kam sa
slovenský majster dostal po vyradení z
II. fázy kvalifikácie Ligy majstrov.
Viedenský žreb rozhodol, že Bratislavčanky mali zohrať úvodný duel doma
2. novembra, francúzska odveta bola
naplánovaná o týždeň neskôr.
Niekoľko hodín po žrebe však už bolo
všetko inak. Francúzky najskôr dali
ponuku, aby sa obe stretnutia odohrali
u nich. Keď Bratislavčanky, samozrejme, odmietli, súper prišiel s druhým
návrhom, aby sa prvý zápas hral vo
Francúzsku a druhý na Slovensku. Tu
už slovenský majster súhlasil, pretože
možnosť hrať odvetu doma dáva každému tímu určitú výhodu.
Issy les Moulineaux postúpil do 3. kola
po víťazstvách nad švédskym družstvom IK Sävehof, keď vonku zvíťazil
28:27 a doma 28:24. „Francúzsku
ženskú hádzanú už dôverne poznáme a
sme radi, že sme sa vyhli súperom z
Ruska, Nemecka či Maďarska. Je to
však lepšie aj z hľadiska cestovania.
Francúzky vyradili Švédky, čo dokazuje, že majú svoju kvalitu,“ prezradil
tréner ŠKP Štefan Katušák.
V predchádzajúcej sezóne Bratislavčanky vyradili Dijon-Bourgogne, v
semifinále Challenge Cupu však už
nestačili na Merignac a sen o finále sa
rozplynul.
(mm)

Bezák išiel hrať
za mladú
reprezentáciu
HOKEJ
Mladý útočník Slovana Adam Bezák
sa sťahuje. Minulý týždeň vymenil
dres majstra za reprezentačný dres
slovenskej dvadsiatky, ktorá hráva
pod názvom HK Orange 20.
Pre talentovaného útočníka to znamená, že by mal na ľade dostávať viac príležitostí. V Slovane si Bezák v štrnástich dueloch od začiatku sezóny pripísal tri kanadské body za gól a dve asistencie.
(mm)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na
www.banoviny.sk

7,236 /m²

Sk/m²

hrúbka 7 mm
dekor pínia

záťažový koberec
šírka 4m

·evãenkova 23 (PetrÏalka),
Tel.: 02/6381 3614;
Po-Pia: 9,00-19,00; So: 9,00-13,00
Sch. Trnavského 1/F (SKLENÍK),
Tel.: 02/6446 3408;
Po-Pia: 9,00-19,00; So: 9,00-13,00

-

218

Ivánska cesta 10 (2000 m 2),
Tel.: 02/4821 4806; Fax: 02/4821 4809;
Po-Pia: 9,00-19,00; So-Ne: 9,00-16,00

9,

laminátová
plávajúca
podlaha HDF
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Bratislava
Bratislava
99

3,286 /m²

montáž
bez lepenia

Sk/m²

www.kobercetrend.sk
Konverzn˘ kurz: 1€ = 30,1260 Sk
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James Blunt
v Incheba
Expo Aréne

Dave Holland
Quintet sa
predvedú v PKO
HUDBA
V rámci cyklu džezových koncertov
Bratislavský Jazz Club vystúpi 4.
novembra 2008 o 19.00 h v PKO džezový kontrabasista Dave Holland so
skupinou Dave Holland Quintet.
Mimoriadny skladateľ, inovátor a zručný hudobník Dave Holland nikdy
nepodľahol lákadlám komercie a razil
si vždy svoju progresívnu cestu. Má
výrazné cítenie a schopnosť komunikovať s jednotlivými členmi skupiny.
Svoj nástroj ovláda dokonale, jeho
hudba je „poctivá“ a originálna v tom
najlepšom slova zmysle a už dlho
ovplyvňuje vývoj svetového džezu.
Kapela Dave Holland Quintet je zostavená z najvýraznejších hudobníkov
tohto žánru. Patria sem Robin Eubanks
- trombón, Chris Potter - saxofón,
Steve Nelson - vibrafón, Nate Smith bicie. V decembri roku 2005 Holland a
jeho quintet nahrali dlho očakávaný
album Critical Mass.
(dš)

HUDBA
Srdcia všetkých džezových nadšencov nepochybne poteší podujatie
One Day Jazz Festival, ktoré sa
uskutoční 6. novembra 2008 v PKO.
Na scénu vystúpi japonská klaviristka
Hiromi Uehara s kapelou, ktorej členmi sú basgitarista Tony Grey a známy
slovenský bubeník Martin Valihora. K
triu sa pripojí aj gitarista John Shanon.
Mladá hudobníčka prvýkrát na seba
upozornila v roku 2003, keď jej vyšiel
debutový album Another Mind. Získala zaň zlatú platňu a cenu za najlepší
džezový album roka v Japonsku.
Ďalšou hviezdou na festivale je gitarista, umelec, skladateľ a producent Lee
Postavu Zuzany stvárňuje Mirka Partlová (vpravo), Belu hrá Dáša Šarközyová.
FOTO - Royal Production Ritenour. Spolu s ním sa predstavia aj
mladá talentovaná speváčka Annekei,
basgitarista Anthony Jackson, svetový
klavirista John Beasley a bubeník MarDIVADLO
Autor pridal k svojim hitom z filmovej Molnárová, Matej Koreň, Peter tin Valihora.
(dš)
Kultový film Dušana Rapoša na motí- trilógie, na ktorých vyrastala jedna gene- Makranský, Dáša Šarközyová, Jana
vy románu Eleonóry Gašparovej sa rácia (stačí spomenúť piesne ako Dvaja, Gavačová, Michal Gečevský, Braňo
dočkal po viac ako dvadsiatich rokoch Ak nie si moja, Nemožná či Voda, čo ma Deák, Magda Vyletelová, Karolína
divadelnej podoby.
drží nad vodou), zopár noviniek (napr. Majerníková, Miroslav Mráz, Adrián
Na javisku Novej scény uviedli začiat- Babenky a týpci), ale zaradil aj pieseň Gula, Martin Madej, Emil Píš, Michal
kom októbra nový pôvodný slovenský Paľa Haberu Chlap z kríža.
Dutka, Peter Ondreička.
muzikál Vaša Patejdla, Karola Hlávku a Mimoriadnou devízou predstavenia je aj Výhrady možno mať aj k libretu, ktoréPavla Ruska Fontána pre Zuzanu, ktorý nefalšovaná mladosť väčšiny ešte nie mu napriek posunu k súčasnosti viditeľ- HUDBA
Popredná mezzosopranistka Magnaštudoval režisér Karol Vosátko.
veľmi známych, začínajúcich protago- ne chýbal prísnejší dramaturg.
No možno v ešte väčšej miere tu zohra- nistov, víťazov konkurzu. Ich výkony v V každom prípade, téma prvých lások či daléna Kožená sa po rokoch opäť
lo úlohu nadšenie všetkých zúčastne- speve i v tanci dosiahli celkom slušnú, príbeh života na sídlisku v zmysle „Bol predstaví v Bratislave.
ných, ich chuť podporiť projekt „ožive- divákmi akceptovanú úroveň. Horšie je raz jeden dom...“ je nadčasovou záleži- V jej interpretácii zaznejú 2. novembra
nie vyschnutej fontány“.
to, napriek snahe, s hereckým prejavom tosťou a diváci sa vďačne nechávajú 2008 o 18.00 h v Koncertnej sieni SloMedzi silné stránky staronového titulu protagonistov. Hlavné postavy v muzi- rozosmievať i dojímať známym príbe- venskej filharmónie piesne A. Dvořápatrí predovšetkým hudba Vaša Patejdla. káli stvárňujú Mirka Partlová, Lucia hom o mladosti.
Elena Ťapajová ka, L. Janáčka, E. Schulhoffa, P.
Ebena, B. Martinů a ďalších.
Koncert je súčasťou európskeho turné,
na ktorom Magdaléna Kožená predstaVÝSTAVA
Farebnosť jesenného obdobia akoby ho umenia. Základný expresívny cha- vuje svoj nový album so súborom piesTak ako naberá jesenné lístie a celko- padala rovno na obrazy a diela Petra rakter maľby vypovedá nielen o vnútor- ňovej tvorby českých autorov. Kožená
vá atmosféra farebne najkrajšieho Pollága. Výstava Pravda farieb obsahu- ných pocitoch a predstavivosti autora, spolupracuje s vynikajúcimi dirigentmi,
ročného obdobia na svojej intenzite, je prehľad doterajšou umeleckou čin- ale najmä o jeho vzťahu k sile kultúrne- orchestrami a sólistami, medzi ktorých
patria Berlínski filharmonici s dirigenrozlievajú sa aj farby umelcov v ho- nosťou tvorcu a zhodnocuje všetky jej ho odkazu génia loci.
nosnom prostredí galérie Danubiana oblasti a vývinové etapy. Zahŕňa tak Peter Pollág patrí k profilovým posta- tom Sirom Simonom Rattleom,
Meulensteen Art Museum v Čunove. obdobia umelcovho pobytu v inokonti- vám súčasného slovenského maliar- Orchestra of the Age of Enlightenment,
Počas celého jesenného obdobia v nentálnych krajinách a prezentovanými stva. Základnými danosťami jeho tvori- Rotterdam Philharmonic a Philadelphia
tomto múzeu príznačne vystavuje slo- dielami potvrdzuje, že svet maľby vého umeleckého naturelu sú senzuali- Orchestra. Na európskom turné bude jej
venský umelec, maliar Peter Pollág. pohlcuje všetky aktivity jeho života.
ta, radosť z experimentov a dôraz na hudobným partnerom škótsky klavirista
(dš)
Výstava s názvom Pravda farieb potrvá Vo výrazových prostriedkoch stavia na dokonalé rozvinutie maliarstva ako Malcolm Martineau.
v Danubiane do 30. novembra 2008. Po bohatej artikulácii farebných štruktúr, „krásneho remesla“.
tomto termíne už nekompromisne na- pastóznych povrchov, kresbových zása- Krása je obsiahnutá v celej tvorbe Petra
Viac o bratislavskej
stúpi zima. Stromy ukončia svoj strip- hov, ktoré komponuje do vyvážených Pollága a tak ju máte možnosť vnímať
tíz, pomalé vyzliekanie sa, pri ktorom celkov. Je maliarom, ktorý nachádza v aj v súčinnosti s pôsobením prírodných kultúre sa dozviete na
sú vzrušení nielen muži a nielen malia- médiu maľby nielen overené, ale stále procesov, uprostred nádhernej, búrlivej,
www.banoviny.sk
ri. No maliari - zdá sa - najviac.
nové a neprebádané možnosti výtvarné- omamnej a voňavej jesene.
(dš)

Fontána pre Zuzanu ožila na Novej scéne

Sieň v Redute
rozospieva
M. Kožená

Pollágova Pravda farieb v Danubiane

Exkluzívna
ponuka bytov
Zadunajská ulica - Petržalka

•
•
•
•
•

Typy bytov: 2 až 4 - izbové
Výmera: od 52,0 do 98,5 m2
Každý byt má terasu alebo loggiu
Dom skolaudovaný
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

Gurmánska
lahôdka
v ruskom štýle

6¤
,- Sk/168,5,52 ¤
a
z
/2
z
Tera ná cena 799,- Sk
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Len v podnikovej predajni vydavateľstva Perfekt

HUDBA
V rámci európskeho turné pricestuje do Bratislavy britský spevák
James Blunt. V Incheba Expo Aréne
predstaví 26. októbra 2008 o 20.00 h
svoj album All The Lost Souls, ktorý
vyšiel na jeseň 2007.
Album obsahuje známe skladby ako
1973, Same Mistake, Carry You
Home... James Blunt napísal svoju
prvú pieseň, keď mal trinásť rokov.
Bol prvým britským dôstojníkom,
ktorý uprostred konfliktu v Kosove
vstúpil do Prištiny. Pred dvoma rokmi
hral v miestnosti, v ktorej bok po boku
sedeli Srbi aj kosovskí Albánci. To,
čím sa podľa neho líšia ľudia od zvierat, je komunikácia prostredníctvom
hudby.
„Môžem hrať v akejkoľvek krajine a
stále som v spojení s publikom, ktoré
dokáže vycítiť, čo chcem svojou hudbou povedať,“ spresnil držiteľ dvoch
cien Brit Awards, ktorého v roku 2006
nominovali na cenu Grammy v piatich
kategóriách.
(dš)

Deň džezu
s Hiromi Uehara
poteší fanúšikov

Pôvod

Aj ďalšie knihy vydavateľstva
PERFEKT celoročne s 30 % zľavou
w w w. p e r f e k t . s k
Kontakt: Kníhkupectvo Vojtecha Zamarovského,
podniková predajňa vydavateľstva Perfekt,
Karpatská 7, 811 05 Bratislava, tel.: 02/524 440 70
Otváracie hodiny: PO 9.00 – 12.30, 13.00 – 15.00,
UT – PIA 10.00 – 12.30, 13.00 – 18.00
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SOBOTA 25. októbra
 10.30 - Inter - Dunajská Streda, 1. futba-

lová liga, Pasienky.
 15.00 - P. Palik: Daj ma, mamička, do
školy!, pre deti od 4 rokov, Malá scéna
VŠMU, Dostojevského rad 1
 19.00 - Andalúcia - 20. výročie, slávnostný program najlepších choreografií venovaný
20.výročiu založenia umeleckého súboru
Andalucia v choreografii Mgr. art. Viery Masarykovej, Divadlo Astorka, Nám. SNP 33
 19.00 - Vták ohnivák, premiéra, tanečnodivadelné predstavenie v réžii a choreografii
Jána Ďurovčíka, Divadlo Heineken Tower
Stage, Pribinova 25
 19.00 - Hamlet, alebo nález lebky, Túlavé
divadlo, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
 20.00 - Kroko Band, Stará škola, Transylvánske obedy, rockový trojkoncert, klub
Randal, Karpatská 2
 20.00 - Godfather, rock, Hlava XXII., Bazová 9
 20.00 - Blaho Uhlár a kol.: Plazenie,
divadlo, A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
 20.15 - Slovan - Dubnica, futbalová Corgoň liga, Tehelné pole

28

Animation Studies, kino Mladosť, Hviezdoslavovo námestie 17
 19.00 - Ivan Kušan: Čaruga, komédia,
premiéra, Divadlo Meteorit, Čulenova 3
 19.00 - Zborový koncert, John Powell
Singers, (Veľká Británia), vstup voľný, Jezuitský kostol, Františkánske nám.
 19.00 - Éric-Emmanuel Schmitt: Evanjelium podľa Piláta, premiéra, účinkujú:
Ján Kožuch, Matej Oravec, réžia: Štefan Korenči, divadlo a.ha, Školská 14
 20.00 - James Blunt, koncert britského speváka, Incheba Expo Aréna, Viedenská cesta 7

PONDELOK 27. októbra
 19.00 - Nicolas E. Baehr, Larry Peerce:
Incident, keď droga ovláda aj tých, čo ju nebrali, od 14 rokov, Divadlo Ludus, Malá sála PKO
 19.00 - Kit Kat girls, muzikál, ročníkové
predstavenie, vstup voľný, Malá scéna
VŠMU, Dostojevského rad 7
 19.00 - Shirley Valentine, one-woman
show, Zuzany Kronerovej, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
 19.00 - Don Quijote podľa Sancha, Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
 19.00 - Anna Grusková: Päť chodov
pre dvoch, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
20.00 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9
NEDEĽA 26. októbra
 10.00 - Jozef Mokoš: Mrcúlik & Has-  21.00 - Cestovateľské kino - Čína, Juraj
prčko, oplatí sa kocúrom schudnúť kvôli Droba: ČÍNA - s kung-fu proti obezite,
myške? klauniáda., pre deti od 6 rokov, Divadlo v podpalubí, tyršovo nábrežie
Divadlo Ludus, Malá sála PKO
 10.30 - O Jankovi Polienkovi, Divadlo
UTOROK 28. októbra
Pimprlo, nedeľné rozprávkové dopoludnie,  10.00 - Čítanie pre najmenších, Úsek
literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
DK Ružinov, Ružinovská 28
 10.00 - Zahráme sa na rozprávku: Ako
šlo vajce na vandrovku, Klub detí Slniečko, Furdekova 6/A
 10.00 - Tvoríme koláže, trháme - kreslíme, DK Lúky, Vigľašská 1
 19.00 - I. S. Turgenev: Mesiac na dedine, Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
 19.00 - Kit Kat girls, muzikál, ročníkové
predstavenie, vstup voľný, Malá scéna
 10.30 - Skrinka s maškrtami, účinkuje VŠMU, Dostojevského rad 7
bábkové divadlo Maškrta, DK Dúbravka,  19.00 - Mníšky 2 Milionárky, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
Saratovská 2/A
 10.30 - O kozliatkach, divadlo Žihadlo,  19.00 - Ivan Kušan: Čaruga, komédia,
rozprávky v Gullfosse, reštaurácia Gullfoss, Divadlo Meteorit, Čulenova 3
 19.00 - W. Shakespeare: Oko za oko,
Čulenova 5
 10.30 - Nedeľné matiné, Marcel Štefko, exVŠMU, komédia o tom, čo sa stane, keď
klavír, program: Alban Berg, Fryderyk Cho- sa osobné blaho a potešenie dostane na
pin, GMB, Mirbachov palác, Františkánske vrchol hodnotového rebríčka, Divadlo v
námestie 11
podpalubí, Tyršovo nábrežie
 12.00 - Jesenná míľa, dostihy, záverečný  19.00 - Co dál pane doktore?, talkshow
míting sezóny, Závodisko Starý háj
českej speváčky Petry Černockej a sexuoló 15.30 - Japonská gastronómia v anime, ga MUDr. Radima Uzla, DK Dúbravka,
premietanie animovaného filmu Oishinbo - Saratovská 2/A
Heart for sushi spojené s prednáškou Dr.  19.00 - Ján Šimko a kol.: Petržalské príMasao Yokotu, prezidenta Japan Society for behy, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12

 19.30 - Oľga Belešová a Masahiko Shiraki: John a Yoko, Divadlo F7, GunaGU,
Františkánske námestie 7
 20.00 - On the road, unplugged hits,
Music club, Sparx
 20.00 - Narodeniny, divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

 19.00 - Focus Česko, České divadelné minútky, inscenované čítanie pätnástich minútových drám pätnástich českých autorov, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
 19.30 - V. Klimáček: In da Haus, Divadlo F7 - GunaGU, Františkánske námestie 7
 20.00 - Finally, funky, SK, Hlava XXII.,
Bazová 9
 20.00 - Hexen, tanec, 1. premiéra, Debris
company, choreografia S. Vlčeková, D.
Raček, réžia a hudba J. Vlk, A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

PIATOK 31. októbra
 17.00 - Ružinovská tančiareň, zábavné
 20.00 - Radovan Tariška and saxopho-

ne summit featuring Ryan Carniaux (SK,
CZ, USA), Hlava XXII., Bazová 9

STREDA 29. októbra
 15.30 - Zlatá jeseň života, kultúrny pro-

gram s DFS Prvosienka venovaný seniorom
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Spoločenský dom Nivy, Súťažná 18
 17.00 - Štefan Osuský, veľký slovenský
diplomat, spoluzakladateľ Československej
republiky a Spoločnosti národov, prezentácia filmu, dokumentov a obrazových materiálov, diskusia, uvádza Miroslav Musil,
prednášková sála UK, Ventúrska 11
 19.00 - P. Weiss: Priateľky, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
 19.00 - Ivan Kušan: Čaruga, komédia,
Divadlo Meteorit, Čulenova 3
 19.00 - Focus Česko, České divadelné
minútky, inscenované čítanie pätnástich
minútových drám pätnástich českých autorov, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
 19.00 - High Life, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto 1
 19.30 - V. Klimáček: In da Haus, Divadlo F7 - GunaGU, Františkánske námestie 7
 20.00 - Andre Ochodlo jazzich quintet,
klezmer jazz, Hlava XXII., Bazová 9
 20.00 - Hlbinné porušenie epidermy,
tanec, A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

ŠTVRTOK 30. októbra
 10.00 - Trpaslík Aristid: Čo robia zvie-

ratká na jeseň, Klub detí Slniečko, Furdekova 6/A
 19.00 - Jiří Suchý: Keby 1000 klarinetov, Divadlo Ívery, CDLaV, Školská 14
 19.00 - M. Gelardi: Zlomatka, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
 19.00 - Ivan Kušan: Čaruga, komédia,
Divadlo Meteorit, Čulenova 3
 19.00 - 3T - herecké improvizácie, úspešný projekt hereckých improvizácií na témy
divákov, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie

Gratulujeme.
Hviezdy máte na dosah.

tanečné stretnutie staršej a strednej generácie, DK Ružinov, Ružinovská 28
 19.00 - Reálna podoba & hostia, Music
Club, rapový koncert, DK Lúky, Vigľašská 1
 19.00 - Salón u Liszta, Milan Rastislav
Štefánik a vznik Československej republiky,
Sedemnásta časť programového cyklu,
prednášková sála UK, Ventúrska 11
 19.30 - V. Klimáček: In da Haus, Divadlo F7 - GunaGU, Františkánske námestie 7
20.00 - Ralph Meyrz & Jack Herren
Band (Nórsko), koncert, Klub Za Zrkadlom,
Rovniankova 3
 20.00 - Hexen, tanec, 2. premiéra, Debris company, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12

VÝSTAVY
 Marián Oravec: grafiky-lept, mezzotin-

ta, Peter Chobot: insitné umenie, rôzne
techniky, Galéria Danubka, Rusovce, Balkánska č. 118A, potrvá do konca roku 2008.
 Iveta Miháliková: Akvarely z Chorvátska, Galéria Byzant, Ventúrska 9, potrvá
do 20. novembra
 SlavomírBrezina: VZnamení raka,Galéria Z, Ventúrska 9, potrvá do 9. novembra
 Cross section of Slovak visual Art: R.
Sikora, V. Popovič, M. Mudroch, D. Brunovský, M. Czinege, L. Dovičáková a Ľ.
Hrachovinová, Galéria Kressling, Zámočnícka 8, Potrvá do 3. novembra
 Súkromná stredná umelecká škola dizajnu: Veľkou lyžicou, Dizajn štúdio ÚĽUV,
Dobrovičova 13, potrvá do 7. novembra
 Reviscentia, Galéria PF 01, Panenská ul.
29, potrvá do 5. novembra
 Konfrontácie kaligrafie - Seiko Kawashima a Ľubomír Krátky, Galéria TYPO&ARS
Roľnícka 349, Vajnory, potrvá do 30. novembra
 Cirkus, výstava o zanikajúcom magickom svete cirkusu, Bibiana, Panská 41,
potrvá do 16. novembra
 viac podujatí Kam v Bratislave

na www.BratislavskeNoviny.sk
e-mail: kam@banoviny.sk

vyjdú opäť o týždeň
30. októbra 2008

B 150

C 180 Kompressor

C 180 T-model

599 000 Sk

799 000 Sk

859 000 Sk 459 000 Sk

19 883,16 EUR

26 521,94 EUR

28 513,58 EUR

A 150 Coupé
15 236,01 EUR

Gratulujeme! O chvíľu vstupuje Slovensko do eurozóny.
Materská automobilka Daimler AG pre vás pri tejto príležitosti vytvorila
neopakovateľnú – limitovanú edíciu „Hviezdy na dosah“. Ešte nikdy nebol Mercedes-Benz tak
blízko k vám:
1/2 ceny zaplatíte pri kúpe vozidla
1 rok okrem poistenia neplatíte nič
2. polovicu ceny bez navýšenia zaplatíte až po roku alebo začnete splácať výhodný lízing
A autá za ceny, pri ktorých netreba váhať.
Lepšie už nikdy nebudú.

Ceny sú uvedené vrátane DPH a platia od 1. 10. 2008 na vozidlá objednané do 31. 12. 2008.

www.mercedes-benz.sk
www.mbfs.sk

Konverzný kurz: 30,1260 Sk/€
Kombinovaná spotreba: A 150 (5,8–6,8 l/100 km), B 150 (6,2–7,1 l/100 km), C 180 Kompressor (6,3–7,6 l/100 km), C 180 T-model (6,6–7,9 l/100 km).
Emisie CO2 (kombinované): A 150 (139–162 g/km), B 150 (148–171 g/km), C 180 Kompressor (149–180 g/km), C 180 T-model (156–187 g/km). (Na základe dostupných údajov k 1. 9. 2008.)

Taký ako žiaden iný.

