
Podľa niektorých informácií sa
objavili snahy o ohradenie Rusovec-
kých jazier. Má tu vraj vyrásť
komerčný rekreačný areál na ploche
viac ako 30 hektárov, chýbať nema-
jú ani obytné domy. Starosta Ruso-
viec Dušan ANTOŠ však tvrdí, že
miestnej časti sa zatiaľ neohlásil
žiadny investor so zámerom v oblas-
ti jazier.
- Nie je mi známe, že by mal niekto
zámer „vo veľkom“ zasahovať do
oblasti Rusoveckých jazier. Okolie
jazier vlastní štát, čiže Lesy SR. Čo sa
týka nakladania s majetkom štátu,
nemáme žiadnu možnosť ovplyvniť
tento proces. Určite by bolo dobré a bol
by som rád, keby aspoň časť jazier
mohla vlastniť obec, aby sa garantoval
prístup verejnosti.
Súhlasili by ste teda s ohradením
pozemku a jazier?

- S oplotením pozemkov pri jazerách
by som v podstate súhlasil, ale len v
prípade, že by jazerá slúžili verejnosti
na kúpanie, resp. na rekreáciu. Myslím
si však, že časť areálu by mala byť prí-
stupná aj bez oplotenia.
Ak by ste si mali určiť podmienky
na povolenie výstavby, čo by musel
investor dodržať?
- Už niekoľkokrát som sa vyjadril, že
brehy jazier treba skultivovať a prispô-
sobiť službám občanov, aby sa z jazera
spravilo kúpalisko s určitými pravidla-
mi. Preto mestská časť Rusovce inicio-
vala zmenu územného plánu pri jaze-
rách. Veľmi by ma mrzelo, keby mest-
ská časť nemala na jazerá dosah, aby
mohli slúžiť verejnosti. Čo sa týka
budúceho vzhľadu jazier, je potrebné

vypracovať štúdiu, ktorá sa musí prero-
kovať na úrovni našej samosprávy a vo
verejnosti.
Zaregistrovali ste už v minulosti
pokusy ohradiť jazerá s cieľom vybu-
dovať rekreačno-oddychovú zónu?
- Nezaregistroval som, že by niekto
chcel oplotiť areál. Niektorí podnikate-
lia mali snahu budovať pri jazerách iba
stánky s občerstvením. 
Aké plusy a aké mínusy by mohlo
takáto zóna Rusovciam priniesť?
- Vybudovanie oddychovej zóny by pri-
nieslo viac plusov, keďže v súčasnosti
sú jazerá neupravené a znečistené.
Práve takouto reguláciou by sme
dosiahli určitý režim, aby sa ľudia cítili
prijemne nielen pri návšteve jazier, ale
aj ich okolia. Jazerá dnes neslúžia len
nám Rusovčanom, ale všetkým Brati-
slavčanom, a tak by to malo aj zostať.

Zhováral sa Dušan Blaško
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Staromešťania

podporili novú

parkovaciu

politiku
STARÉ MESTO
V utorok 4. novembra 2008 budú
poslanci staromestského miestneho
zastupiteľstva schvaľovať novú par-
kovaciu politiku centrálnej mestskej
časti. Jej najnovšiu verziu, ktorú pri-
pravili staromestskí poslanci, minulý
týždeň na verejnom prerokovaní s
občanmi podporili aj prítomní Sta-
romešťania.
Ako na stretnutí s občanmi uviedol sta-
rosta Starého Mesta Andrej Petrek, no-
vá parkovacia politika sa má stať pre
miestnu samosprávu podkladom pre
rokovania s Bratislavskou parkovacou
službou, s.r.o., ktorej prenajalo bývalé
vedenie mestskej časti na 20 rokov
všetky parkovacie miesta na staromest-
ských komunikáciách 3. a 4. triedy v
zóne s dopravným obmedzením.
Podľa nájomnej zmluvy medzi mest-
skou časťou a BPS, ktorú samospráva
16. októbra zverejnila na internetovej
stránke Starého Mesta, účelom nájom-
nej zmluvy je zabezpečiť realizáciu
parkovacej politiky na území mestskej
časti Staré Mesto. Aj preto by mali byť
nové pravidlá parkovania v Starom
Meste záväzné pre BPS.
Prítomní Staromešťania na verejnom
prerokovaní ocenili nový návrh parko-
vacej politiky, pričom na rozdiel od
predchádzajúceho zhromaždenia prišli
aj s konkrétnymi návrhmi. Navrhovali
predĺžiť čas plateného parkovania pre
návštevníkov zóny s dopravným ob-
medzením, či ďalšie sprísnenie pravi-
diel parkovania.
Zástupcovia staromestskej samosprávy
prisľúbili, že koncom budúceho roka
vyhodnotia realizáciu novej parkovacej
politiky a v prípade potreby ju budú
aktualizovať. (brn)

Súťažíme

o vstupenky na 

mestské klziská
REDAKCIA
Od pondelka 3. novembra do nedele
9. novembra 2008 môžu čitatelia
www.banoviny.sk súťažiť o voľné
vstupenky na korčuľovanie na mest-
ských klziskách.
Kto sa zapojí do súťaže, správne odpo-
vie na súťažnú otázku a bude mať šťas-
tie v záverečnom žrebovaní, vyhráva
voľné vstupenky na korčuľovanie na
Zimnom štadióne O. Nepelu a Zim-
nom štadióne Harmincova. 
V pondelok 10. novembra vyžrebujeme
päť šťastlivcov, ktorí vyhrajú po päť
voľných vstupov na obe klziská, ktoré
spravuje STaRZ Bratislava. (red)
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BRATISLAVA
Bratislava má za sebou jednu z naj-
vzácnejších historických návštev. V
hlavnom meste Slovenska strávila
necelý deň britská kráľovná Eliza-
beth II. a jej manžel Philip, vojvoda z
Edinburghu.
Protokolárne mal časť oficiálnej návšte-
vy Bratislavy na starosti vedúci proto-
kolu bratislavského primátora PhDr.
Jozef Karpat. Podľa jeho slov všetci
kompetentní z kancelárie mali konkrét-
ne predstavy o tom, čo by mali kráľov-
skému páru prezentovať. „Program
návštevy sa nám podarilo úspešne
naplniť, aj keď všetko malo svoj vývoj
a svoje peripetie, otvorene povedané

niekedy aj odlišné názory k predstavám
partnerov pri organizácii návštevy.“
Jozef Karpat približuje, čo nevyšlo cel-
kom podľa pôvodného plánu: „Kráľov-
nú sme napríklad chceli uviesť do krás-
nych gobelínových priestorov - repre-
zentačných priestorov mesta. Žiaľ,
nepodarilo sa nám to. Oficiálne vysvet-
lenie, že kráľovná nemôže chodiť po
schodoch, bolo, ako ukázal priebeh
návštevy, iba účelové, ale museli sme ho
rešpektovať.“
Divákov zaujalo, že kráľovná si počas
prechádzky mestom sama niesla dážd-
nik. Podľa Jozefa Karpata nešlo o nič
mimoriadneho: „Hneď, ako si dáždnik
vytiahla, tak podľa formy bolo jasné, že

si ho ponesie sama. Bolo to v súlade s
protokolom kráľovského dvora.“ 
Na prvý pohľad zvláštnosťou sa zdal aj
oneskorený príchod kráľovského páru
na štátny banket v bratislavskej Redute.
Jozef Karpat ho zdôvodnil logicky: „Pri
množstve pozvaných hostí a vzhľadom
na nabitý celodenný program to bolo
pochopiteľné. Stanovený čas príchodu
platí v prvom rade pre pozvaných hostí.
Kedy príde kráľovský pár spolu s hosti-
teľmi - prezidentom SR s manželkou -
je vecou organizátorov akcie, protoko-
lov oboch strán.“ Bilancia návštevy je
podľa Jozefa Karpata jednoznačná:
„Bolo to skutočne náročné, ale vyšlo to
skvele.“ (db)

Bratislava zvládla svoj deň s kráľovnou
Kráľovná Alžbeta II. zaujala Bratislavčanov najmä svojou bezprostrednosťou. FOTO - TASR

Rusovce nie sú proti ohradeniu jazier

V sobotu si 

pripomenieme

aj významných

Bratislavčanov
BRATISLAVA
Pietny akt poklony zosnulým
významným osobnostiam Bratisla-
vy a všetkým zosnulým Bratislav-
čanom na troch bratislavských his-
torických cintorínoch a na cintorí-
ne Slávičie údolie sa uskutoční už
túto sobotu 1. novembra 2008. 
Podujatie sa koná od roku 1997. Pri-
mátor hlavného mesta SR Bratislavy
Andrej Ďurkovský v tomto roku po
prvý raz položí veniec aj na Vojenskom
cintoríne v Petržalke - Kopčanoch.
Symbolický pietny akt na historických
cintorínoch spočíva v položení venca a
zapálení sviečok v prednej časti cinto-
rínov, a to pri spoločnom kríži na
Ondrejskom cintoríne a na túto príleži-
tosť určenom mieste pri vstupnej bráne
na cintoríne na Kozej ulici. 
Časový harmonogram návštevy cinto-
rínov: 14.00 h Vojenský cintorín Petr-
žalka - Kopčany, 15.00 h Ondrejský
cintorín, 15.30 h Kozia brána, 16.00 h
Slávičie údolie. 
Pietna slávnosť - Spomienka na obete
Dunaja - spúšťania venca na Dunaj sa
uskutočnila v stredu 29. októbra 2008
na nábreží Dunaja. Podujatie vychádza
z tradícií mesta, keď život obyvateľov
bol úzko spätý s riekou a najmä rybári
boli často vystavení rozmarom vodné-
ho živlu. 
Tradícia spomienkovej slávnosti sa
obnovila v roku 1991 a odvtedy sa
koná každoročne ako pietna spomien-
ka. Aj v tomto roku sa na Spomienke
na obete Dunaja zúčastnili predstavite-
lia mesta, cirkví a obyvatelia Bratisla-
vy, ktorým sú blízke tradície tohto
mesta a chceli venovať spomienku
obetiam Dunaja. 
Ešte termíny náboženských bohoslužieb
na cintorínoch :
� V urnovom háji bratislavského Kre-
matória na rozptylovej lúčke sa bude 1.
novembra o 10.30 h konať liturgia za
zosnulých. 
� Pred Domom smútku na cintoríne v
Slávičom údolí bude 1. novembra o
15.00 h náboženská (rímskokatolícka)
bohoslužba za zosnulých. 
� Pri centrálnom kríži cintorína Ruži-
nov bude 2. novembra o 15.00 h nábo-
ženská bohoslužba za zosnulých.
� Pri centrálnom kríži Martinského cin-
torína bude 1. novembra o 16.00 h
náboženská bohoslužba za zosnulých.
V prípade nepriaznivého počasia sa
všetky bohoslužby uskutočnia v Dome
smútku príslušného cintorína.
Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratis-
lavy ešte upozorňuje návštevníkov, že
bratislavské cintoríny sú od 25. októbra
do 3. novembra otvorené od 7.00 do
20.00 h. (miv)



2BRATISLAVSKÉ NOVINY 37/2008

Je to omrvinka,
ale koľko sily 
v sebe skrýva
Začnime konštatovaním: Podmieneč-
ne platná inteligencia je tiež platná.
Jej platnosť spočíva práve v označení
za podmienečne platnú. 
Je síce pravdou, že za tým jedným pod-
mienečne platným úlomkom čaká  na
svoju právoplatnosť celý zástup iných.
Tie ju doplnia, môžu zmeniť ale až na
konci, keď sa ukáže že všetky informá-
cie (lebo slovíčko inteligencia nezna-
mená nič, než informovanosť) sú plat-
né navzájom, je to O.K. 
Pravda, kto by čakal na to, že všetky za,
proti a výhrady a podmienky budú ladiť.
Veď zatiaľ odtečie z investičných fondov,
zdražie materiál a práca... Teóriu pod-
mienečnej platnosti preto preniesli do
roviny stavebných, búracích, zastavova-
cích a nastavovacích povolení. Také
povolenie sa tiež dá rozdeliť na milión
menších. Napríklad obnova schodiska
musí predchádzať odstráneniu dodatoč-
ne pristavaného múrika. To bude čiast-
kové povolenie číslo jeden. Druhým
bude čiastkové povolenie na odstráne-
nie náletového kra. Až napokon bude
hlavné stavebné povolenie číslom 47.
Šikovný staviteľ ale urobí právoplatným
to na múrik a ker a keď ich má, dá sa do
rekonštrukcie s vyhláseniami, že plat-
ných povolení on má...
Len vtipne zamlčí, že samé o sebe akosi
nepovoľujú nič. Ale verejnosť to žerie,
lebo každému sa z času na čas také
dačo zíde. Ako v Čunove, keď stiahli
ochranu z územia vodární, verejnosť
rada nevidela ochranu enviromentál-
nu. Lepšie je skrátka nepozerať na
podmienky. 
A potom to ide s podmienečne platnou
inteligenciou, rovnako platnou  náklon-
nosťou, morálkou a zodpovednosťou
ako po masle. 
A je to len po omrvinkách.

Gustav Bartovic

Kvôli zle nastaveným semaforom sa

na Vajanského nábreží tvoria kolóny
STARÉ MESTO
Dlhé rady áut na Vajanského nábre-
ží v smere na Šafárikovo námestie,
ktoré nedávno siahali až na úroveň
Miestneho úradu Staré Mesto, sa
vytvárali a vytvárajú zrejme kvôli
zle nastaveným semaforom. 
Viac ako sto áut stálo v dvojrade za
sebou napríklad v stredu 22. októbra o
štvrť na desať predpoludním. Autá sa
kopili už takmer od Námestia Ľ. Štúra.
V tom čase mali vodiči v tejto kolóne
na Šafárikovom námestí zelenú približ-
ne dvadsať sekúnd. 
Vodičov z náprotivnej strany, ktorí
odbočovali z Dostojevského radu na
Starý most, púšťala zelená asi 28
sekúnd. Ani áut vychádzajúcich zo
Štúrovej ulice nebolo v tom čase veľa.
Dôvod na krátku zelenú zo smeru
Vajanského nábrežia na Šafárikovo
námestie teda nebol žiadny dlhý rad
áut s nervóznymi a čakajúcimi vodičmi
sa tvoril zbytočne.
Z magistrátu nás informovali, že celý
koordinovaný ťah od križovatky Rázu-
sovo nábrežie - Staromestská, až po
križovatku Gagarinova - Ondrejovova,
je riadený pomocou zostavy šiestich,
tzv. pevných signálnych plánov križo-
vatiek riadených semaformi, ktoré sa
medzi sebou prepínajú v priebehu dňa
v stanovenom čase. 
Ranný špičkový signálny plán sa zara-
ďuje v čase od pol siedmej do deviatej
hodiny, predpoludňajší od deviatej do
dvanástej. Ranný signálny plán má sta-
novený čas zelenej pre smer od Vajan-
ského nábrežia 29 sekúnd a ľavé odbo-
čenie na Starý most 27 sekúnd. Pred-
poludňajší signálny plán má zelenú od
Vajanského nábrežia 23 sekúnd a ľavé
odbočenie na Starý most 31 sekúnd.
Z toho je podľa mesta zrejmé, že každý

deň o deviatej sa zelená od Vajanského
nábrežia skráti z 29 na 23 sekúnd a
priepustnosť tohto smeru sa zníži na 80
percent rannej priepustnosti. 
„V súčasnosti pripravujeme dopravný
prieskum v križovatke Šafárikovo
námestie. Na základe jeho výsledkov
buď predĺžime zaraďovanie ranného

signálneho plánu aj po 9.00 h, prípadne
preskúmame potrebu úpravy dĺžok
zelenej v celej križovatke tak, aby pres-
nejšie zodpovedali skutočnému
dopravnému zaťaženiu,“ uvádza sa v
stanovisku magistrátu. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

Výsadba nových

stromov nie je

veľkou útechou
NOVÉ MESTO
Na informácie uvedené v článku
pod názvom Vyrúbané kríky a stro-
my majú nahradiť nové (BN
35/2008), zareagoval náš čitateľ Ján
Papuga.
„Chcem upozorniť na hrubé klamstvo,
ktoré si dovolil vysloviť vedúci oddele-
nia územného konania a stavebného
poriadku F. Mészáros v zmysle, že zdru-
ženie Biely kríž, vrátane mňa, sme
nemali proti územnému konaniu
námietky. V jeho tvrdení sa potvrdzuje
spôsob vedenia Nového Mesta, ktoré
nás už roky zasypáva polopravdami.“ 
Uvádza, že združenie, vrátane nemalé-
ho počtu obyvateľov sídliska v okolí
Bieleho kríža bojuje proti plánovanej
stavbe už niekoľko rokov. „Našimi akti-
vitami chceme upozorniť na to, ako sa
neustále narába s voľnými plochami v
Novom Meste, ale aj v celej Bratislave.
Vysadenie nových stromov namiesto
zdravých takmer päťdesiatročných
briez a pagaštanu konského nám nie je
útechou“. 
Podľa neho Nové Mesto často takýmto
spôsobom nahrádza stromy, no tie kva-
litou nenahradia vyťaté stromy. Upozor-
ňuje, že vysadením nových stromov sa
zodpovednosť investorov väčšinou
končí. „Po čase vyschnú a sme tam, kde
sme boli. Bez zelene. Hlavne, že záko-
nom daná náhrada bola splnená. Navy-
še nechápem, prečo by časť stromov
mala ísť na Pioniersku ulicu, kým naše
námestie bude stavbou zasiahnuté naj-
viac a miest na nové stromy je tu dosť.
Zdôrazňujem však, že zničenie zatiaľ
stojacich stromov je barbarstvo.“ 
J. Papuga trvá na tom, že výhovorka
okolia starostu Richarda Frimmela je
úbohá, pretože keď sa napĺňa zákon,
ktorý dovoľuje postaviť budovy na
mieste, kde budú upierať právo obyva-
teľov priľahlých domov, porušuje sa
tým práve právo dotknutých. „A vtedy
môže aj samospráva zasiahnuť. Takže
ironická poznámka pána Mészárosa,
ktorého nezaujíma osud obyvateľov v
blízkosti stavby, nie je namieste,“ dodal
náš čitateľ Ján Papuga.
V článku Vyrúbané kríky a stromy majú
nahradiť nové, sme okrem iného uvied-
li informáciu stavebného úradu, že roz-
hodnutie o výrube drevín bolo a je pod-
mienené právoplatným stavebným
povolením. Podľa neho je stavebník
povinný vysadiť priamo pri stavbe šest-
násť odrastených predpestovaných stro-
mov a ďalších 30 stromov na Pionier-
skej ulici. 
O stromy s minimálnou výškou 2,2
metra s obvodmi kmeňov minimálne
25 centimetrov je povinný starať sa 3
roky, vrátane dosadenia, pokiaľ by
niektoré stromy vyhynuli. „Stavebný
úrad Bratislava - Nové Mesto pova-
žuje dodržiavanie zákonov nielen za
povinnosť, ale i za samozrejmosť,
pričom nás mrzí, že niektorým čitate-
ľom sa zdá dodržiavanie zákonov ako
úbohá výhovorka,“ uviedol F. Mészá-
ros. (rob)

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

Nové Mesto chce rokovať o prípadnej

výmene pozemku v lokalite Biely kríž
NOVÉ MESTO
Novomestské miestne zastupiteľ-
stvo nedávno schválilo poslaneckú
komisiu, ktorá bude rokovať s
investorom výstavby bytového
domu v lokalite Biely kríž o mož-
nosti zámeny pozemku, ktorého je
vlastníkom.
Podľa informácií z miestneho úradu,
návrh na zriadenie komisie vyšiel od
poslancov ako odpoveď na prosbu
občanov, ktorú na rokovaní zastupi-
teľstva tlmočila zástupkyňa Občian-
skeho združenia Biely kríž Jolana
Laznibatová.
V mene občanov oslovila poslancov,
aby pomohli pri výmene pozemku a
aby mestská časť vstúpila do rokova-
nia s investorom. 
Podľa starostu Nového Mesta Richar-
da Frimmela pozemok na výmenu
môže ponúknuť len hlavné mesto, pre-
tože mestská časť žiadny nevlastní.
„Má nejaké pozemky zverené do sprá-
vy, avšak pozemok takého rozsahu,

aby na ňom mohol byť postavený
bytový dom, nemá,“ uviedol starosta.
O zámere postaviť bytový dom na
Skalickej ulici na Bielom kríži sa
diskutuje od roku 2003. Stavebné
povolenie na výstavbu objektu s 20
bytmi vydala mestská časť 14.
decembra 2007. 
Občianske združenie Biely kríž ako
účastník stavebného konania sa proti
tomu odvolalo. Krajský stavebný úrad
rozhodnutím z 27. mája 2008 potvrdil
právoplatnosť stavebného povolenia
vydaného mestskou časťou a jeho roz-
hodnutie začalo byť právoplatné 27.
júna 2008.
V súčasnosti je na bratislavskom kraj-
skom súde žaloba na krajský stavebný
úrad kvôli tomuto rozhodnutiu. 
„Pre stavebníka to však v tejto chvíli
nič neznamená - má stavebné povole-
nie, a tak môže pokračovať v prípra-
vách na stavbu. Iné by bolo, keby súd
vydal predbežné opatrenie, ktorým by
pozastavil vykonateľnosť, resp. právo-

platnosť svojho rozhodnutia. Zatiaľ
nič také nevydal,“ uvádza novomest-
ský miestny úrad. 
Na základe týchto faktov vedúci odde-
lenia územného konania a stavebného
poriadku František Mészáros na roko-
vaní zastupiteľstva konštatoval, že nie
sú prekážky, ktoré by bránili pri roko-
vaní s vlastníkom pozemku na Bielom
Kríži dospieť k dohode o jeho prípad-
nej výmene za iný.
Mesto pravdepodobne do rokovaní so
súkromným investorom nevstúpi.
Podľa námestníka primátora Tomáša
Korčeka si v tomto prípade bude
musieť mestská časť poradiť sama.
Mesto totiž podľa neho nemá ani mož-
nosti, ani kompetencie riešiť takéto
záležitosti. 
„Toto si musí mestská časť vyriešiť
sama. To by sa potom mohol každý
investor, ktorý má problém s obyva-
teľmi, obrátiť na mesto s tým, že chce
iný pozemok,“ konštatoval Tomáš
Korček. (rob, sita)

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

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

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

Cukrárenská výrobňa
Oldrich Synek - SYNEKO
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

O všetkých článkoch
v týchto novinách

môžete diskutovať na
www.banoviny.sk
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Občania sa

môžu vyjadriť 

k štúdii Krčace
KARLOVA VES/DÚBRAVKA
S návrhom urbanistickej štúdie
lokality Dúbravka - Krčace sa môžu
občania oboznámiť do 20. novembra
2008 na Miestnom úrade v Karlovej
Vsi. 
Štúdiu pripravili mestské časti Karlova
Ves a Dúbravka. Verejné prerokovanie
s občanmi je pripravené na 4. novemb-
ra o 17.00 h, v Karloveskom centre
kultúry na Molecovej ulici. 
Cieľom urbanistickej štúdie lokality
Dúbravka - Krčace je založiť novú
urbanistickú štruktúru pozdĺž Karlove-
skej cesty a Ulice M. Sch. Trnavského,
s previazaním na existujúcu kompakt-
nú zástavbu v Karlovej Vsi a Dúbrav-
ke. Štúdia má ďalej stanoviť územné a
priestorové podmienky na vyvážený
rozvoj bývania, občianskej vybavenos-
ti, pracovných príležitostí a oddychu
pri zachovaní existujúceho kvalitného
prírodného zázemia.
V návrhu sa okrem iného píše, že na
tomto území existuje snaha vlastníkov
pozemkov o výstavbu rodinných a
bytových domov a polyfunkcie v prie-
store existujúcich záhrad. Štúdia pri-
púšťa bývanie v rodinných domoch, v
obmedzenom rozsahu aj drobné a jed-
noduché stavby na podnikanie a ume-
leckú činnosť. 
Neprípustné sú výroba a sklady.
Možná je aj výstavba bytových domov
s potrebným vybudovaním zariadení
občianskej vybavenosti. Prípustné sú v
tom prípade malé služby typu zákazko-
vého šitia odevov, oprava obuvi, kader-
níctvo a pod. Neprípustná je výroba,
skladovanie a zariadenie dopravy. Štú-
dia pripúšťa aj výstavbu administratív-
nych budov, napríklad pre banky, pois-
ťovne či pošty. (rob)

Na pozemkoch

za parčík sa 

stále nedohodli
STARÉ MESTO
Rokovanie mesta so spoločnosťou
ZIPP o výmene pozemkov za parčík
na Belopotockého ulici sa naťahujú.
Podľa informácií z mesta sa súkrom-
ná spoločnosť síce ozvala, ale k
ponuke mesta sa nevyjadrila.
Podľa informácií námestníka primáto-
ra Tomáša Korčeka došlo k dohode o
ďalšom termíne stretnutia. „Dohodli
sme si spoločné rokovania na 6.
novembra 2008, kde sa vyjadria, prí-
padne dajú iný návrh. Zároveň potvrdi-
li, že nepristúpia k výrubu až do roz-
hodnutia mestského zastupiteľstva v
danej veci,“ uviedol Tomáš Korček.  
Mesto už dávnejšie avizovalo že
súkromnej spoločnosti navrhne iný
pozemok, aby bola zachránená menšia
časť parku, ktorého dve tretiny padli za
obeť pri stavbe novej budovy Sloven-
ského rozhlasu v 80. rokoch minulého
storočia. Na výmenu navrhlo pozemky
v Starom meste a v Petržalke. (rob)

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

Platím okamžite.
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972

Email: antik1@stonline.sk
Adr.: P.O.BOX 3, 913 11 Trenč. Stankovce

KÚPIM STAROŽITNOSTI

Oranžový priechod mal byť dávno preč
STARÉ MESTO
Dočasný oranžový priechod pre
chodcov, ktorý dezorientuje peších
na Jesenského ulici, nedal podľa
magistrátu odstrániť investor stav-
by, ktorý už dávno dokončil rekon-
štrukciu budovy.
O priechode sme písali v Bratislav-
ských novinách číslo 36. Podľa infor-
mácií z mesta, oranžové priechody sú
dočasné počas výstavby, alebo počas
dočasnej zmeny organizácie dopravy.
Náhradné zebry zabezpečuje investor
stavby na čas, ktorý má schválený
oddelením dopravy, ktoré je v tomto
prípade aj cestným správnym orgánom.

„Po ukončení platnosti je investor
povinný odstrániť dočasné dopravné
značenie. V tomto prípade to investor
neodstránil, na čo upozornil správca
komunikácie, a dostal prísľub na urý-
chlené odstránenie vzniknutého nedo-
statku,“ uvádza sa v stanovisku magi-
strátu. 
Mesto dodalo, že v prípade ak oranžo-
vý priechod je schválený a osadený
zvislým a vodorovným značením, platí
a zaručuje ochranu ako každý bežný
priechod. Priechod však nemá zvislé
značenie - nie je vybavený modrými
tabuľami tak ako ostatné štandardné
priechody. 

Dočasný vodorovný priechod pre
chodcov, o ktorom sme písali, je nama-
ľovaný tesne pred zastávkou elektri-
čiek 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 par-
kujúcich áut. Chodci by teda v prípade,
že sa ho budú držať, narazili do prekáž-
ky. Okrem toho zebra nemá zmysel ani
v prípade, že na zastávke zastaví súpra-
va električiek s dvoma vozňami. Vtedy
ju električka sčasti prekrýva. (rob)

Inštalácia stĺpikov pre vlastné potreby, 

navyše bez povolenia, je neprípustná
STARÉ MESTO
Zdá sa, že majitelia niektorých áut v
snahe zabezpečiť si pohodlné a bez-
problémové parkovanie neváhajú
vymyslieť spôsoby, ktoré by bežné-
mu občanovi ani nenapadli. Na
jeden, resp. dva také prípady sme
natrafili na Vajanského nábreží 19.
Na chodníku sme tu objavili dva liati-
nové sklápacie stĺpiky, ktoré osádzajú
parkovacie služby v Bratislave. Pro-
blém je v tom, že vyhradené miesto
na parkovanie musí byť riadne ozna-
čené a povolené. Dva stĺpiky niekto
zrejme namontoval len tak, priamo na
chodníku, aby si vyhradil parkovanie
pre vlastné potreby. 

Z magistrátu nám potvrdili, že stĺpik
na Vajanského nábreží je skutočne
osadený nelegálne. Oddelenie dopra-
vy magistrátu oslovilo majiteľku
osobného auta, ktoré na mieste so
stĺpikom stálo, aby ho odstránila.
Majiteľka uviedla, že so stĺpikom
nemá nič spoločného. 
„Magistrát prostredníctvom oddele-
nia cestného hospodárstva v najbliž-
šom čase stĺpik odstráni,“ uvádza
mesto v reakcii na náš podnet. Treba
zdôrazniť a pripomenúť, že ide o dva
stĺpiky.
Aj tento prípad poukazuje na potrebu
účinnejšieho riešenia parkovacej poli-
tiky nielen v rámci staromestskej, ale

aj mestskej samosprávy, keďže práve
táto komunikácia patrí pod správu
magistrátu. Mesto na mnohých mies-
tach začalo na chodníky osádzať
stĺpiky, aby zabránilo parkovaniu áut.
Tam, kde to šírka chodníka a okolnos-
ti dovolia a kde je to vhodné, bude
zrejme možné ponechať autám parko-
vanie aj na časti chodníka. 
Správca komunikácie by mal ozná-
miť dopravným značením, že ide o
verejné parkovanie, prípadne parko-
vanie za poplatok. Tak, aby si rôzni
vynaliezaví majitelia automobilov
nemohli robiť z verejného priestran-
stva súkromné parkovisko. (rob)

FOTO - Robert Lattacher

Rekonštrukcia

tunela sa začne

vo februári
STARÉ MESTO
Rekonštrukcia električkového
tunela pod Bratislavským hradom
sa začne až vo februári budúceho
roku. Pôvodne chcel bratislavský
dopravný podnik začať s potreb-
nou obnovou už na jeseň tohto
roka.
Začiatok rekonštrukcie zdržala najmä
dôsledná revízia tunela, ktorá trvala
istý čas. Dopravca navyše dostal len
nedávno posudok projektu z hľadiska
požiarnej bezpečnosti od prezídia
hasičského zboru. Vzhľadom na to že
ide o špeciálnu stavbu sa muselo k
projektu vyjadriť výlučne prezídium.
Hasiči trvajú na dodržaní niektorých
kritérií týkajúcich sa najmä technic-
kých a prevádzkových možností. 
Podľa vyjadrenia dopravného podni-
ku, v súčasnosti sa dopracúvajú doku-
menty potrebné na vydanie stavebné-
ho povolenia. Pripravuje sa aj súťaž
na zhotoviteľa rekonštrukčných prác.
Tá by mala byť vyhlásená v najbliž-
šom období.
Z rozpočtu mesta je na obnovu tunela
vyčlenených 120 miliónov Sk, no
odhad nákladov je až do 190 milió-
nov Sk. Dopravný podnik však chce,
aby sa na rekonštrukcii podieľali part-
neri, ktorí tam majú vedené svoje
technické zariadenia. 
Bratislavská vodárenská spoločnosť
by mala napríklad povrchové vysoko-
tlakové vodovodné potrubie presunúť
do betónového monolitu pod traťou,
aby v prípade akéhokoľvek problému
nedošlo ku krízovej situácii. 
Je potrebná aj generálna obnova elek-
trických rozvodov, geoarcheologický
prieskum, stavebné a iné úpravy.
Tunel je totiž v súčasností v stave,
kedy už nutne potrebuje generálnu
rekonštrukciu - nie je síce v krízovej
situácii, ale jeho stav už neznesie
odklad. 
Počas spomínaných rekonštrukčných
prác bude cez tunel totálne vylúčená
električková doprava na približne
šesť mesiacov, náhradné trasy sa pre-
smerujú nábrežím Dunaja. Snahou
Dopravného podniku mesta Bratisla-
vy je, aby po rekonštrukcii tunel slú-
žil v systéme Mestskej hromadnej
dopravy ďalších minimálne dvadsať
rokov, pretože je to dôležitá dopravná
tepna, ktorá prepája dopravnú obslu-
hu medzi karloveskou radiálou a cen-
trom mesta. (rob)
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Štefánik by

nemal stáť 

pred divadlom
LIST ČITATEĽA
S umiestnením sochy Milana Rasti-
slava Štefánika v priestoroch pri
novej budove Slovenského národ-
ného divadla ako občan SR, a ako
obyvateľ Bratislavy, nesúhlasím z
viacerých dôvodov. 
Pri umiestnení pamätníka by sa malo
vychádzať z hodnotenia zásluh M. R.
Štefánika. Myslím si, že jeho najväč-
šie zásluhy sú najzreteľnejšie a naj-
významnejšie na poli politickom a
diplomatickom, a nie ako pilota prie-
skumnej služby. Z tohto aspektu by
bolo treba vychádzať aj pri posudzo-
vaní vhodnosti sochy k pamätníku a
miesta jeho umiestnenia. 
Keď berieme za základ toto stanovis-
ko, tak M. R. Štefánik by si zaslúžil
sochu, ktorá by ho zobrazovala v
parádnej generálskej uniforme,
umiestnenej na mieste najčestnejšom,
zodpovedajúcom jeho zásluhám ako
politika a štátnika, teda minimálne na
Námestí slobody, pred Úradom vlády
SR, ak už nie pred Prezidentským
palácom. 
Miesto pred budovou SND je svojím
charakterom vhodnejšie pre tohtoroč-
ného veľkého jubilanta Eugena
Suchoňa, respektíve pre niektorého z
našich veľkých dramatikov, či veľ-
kých režisérov, ktorí sa zaslúžili o
rozvoj našej kultúry a osobitne diva-
delníctva, ako pre pilota v cestovnej
kombinéze, aj keď je to M. R. Štefá-
nik. Pilot v kombinéze patrí jedno-
značne tam, kde sa lieta, teda na letis-
ko. Máme Letisko M. R. Štefánika,
ale bez Štefánika. Myslím si, že tam
by sa táto socha hodila lepšie ako
pred divadlo. 
Na záver ku koncepcii celého pamät-
níka. Sme viac ako pätnásť rokov sa-
mostatným, suverénnym štátom s
vlastnými výsostnými znakmi. Ne-
chápem, prečo dávame pred Slovens-
ké národné divadlo ako symbol samo-
statnej slovenskej kultúry, pamätník s
výsostným znakom iného štátu, teda
českého leva?
Na stránkach vašich novín sa často
otvárajú diskusie o menej dôležitých
témach, ako je momentálne téma -
postavenie pamätníka Milanovi Ras-
tislavovi Štefánikovi. Prečo sa vo
verejnej diskusii k tejto téme nevyja-
drili kultúrne a politické zložky našej
spoločnosti? Myslím si, že pri dote-
rajšom chápaní stavania pamätníkov
osobnostiam našej histórie Bratislava
nikdy nebude metropolou Slovákov a
Slovenska.

Rudolf Glöckner, Bratislava

Na opravu

chodníka vraj

nie sú peniaze
LIST ČITATEĽA
Dávam do pozornosti chodník, ktorý
sa nachádza pred domom, resp. pred
vchodmi na Námestí hraničiarov 2
až 6 v Petržalke. 
Na niektorých miestach je v takom
katastrofálnom stave, že každý deň
hrozí jeho prepadnutie. Prejsť po ňom,
najmä keď je mokro, o námraze a
snehu ani nehovorím, je umenie a rizi-
ko zároveň. Už sa tu stalo niekoľko
pádov - čaká sa vari na to, že sa tu niek-
to zmrzačí? Obyvatelia o tomto stave
informovali aj „úrad“, no vraj nie sú
peniaze na jeho opravu. 

Katarína Némethová, Bratislava

Ešte nikdy sa 

necestovalo tak

zle, ako teraz
LIST ČITATEĽA
Cestujem veľmi často cez Vrakuňu a
križovatku Ráztočná - Hradská -
Podunajská a musím povedať, že to
nikdy nebolo tak časovo náročné ako
teraz.
Kruhový objazd začali robiť minulý
rok s tým, že tam bolo niekoľko pre-
stávok vo výstavbe. Kým ho nezača-
li robiť, tak vodiči boli tolerantní a
používali pravidlo zipsovania.
Potom začali prerábať celú križovat-
ku a vtedy sa začal dopravný chaos,
pretože križovatka nebola riadne
značená. 
Robotníci tam spôsobovali riadny
chaos. Ich najväčšou „zábavou“ bolo,
že v najväčšej rannej dopravnej špič-
ke, ráno medzi 7.00 a 8.30 h, robili s
bagrami a cestnými vozidlami tak, že
pokojne zablokovali cestu a kruhový
objazd.
Dávali tam prekážky, aby sa nedalo
poriadne obchádzať, namiesto toho,
aby robili aj cez víkend. Jedinou čin-
nosťou polície bolo zase pokutovať
vodičov, ktorí predbiehali. Aj to však
len tých, ktorí mali škodovky, octa-
vie, fabie, fordy a lacnejšie vozidlá,
kým drahším značkám sa divže ne-
klaňali.
Policajti mali regulovať dopravu, ale
nič sa nestalo. Neskôr tvrdili, že robi-
li, čo mohli, no ich jedinou činnosťou
bolo sedenie v aute na chodníku a
čakanie na niektorého vodiča počas
predbiehania.
Keď som to celé zdokumentoval,
polícia odpovedala, že tam sa nedá
nič robiť a nechala to tak. 

Vladimír Hurinský, Bratislava

Ázijské špeciality v talianskej Lancia Café
Na bratislavskom gastronomickom
nebi sa pred niekoľkými týždňami
objavila nová hviezda. Odlesky jej
svetla po Benátkach či Berlíne žiaria
už aj na Ventúrskej ulici. Volá sa
LANCIA CAFÉ.
Našli sme ju v priestoroch po bývalom
podnájomníkovi - Café bare Camoufla-
ge. Aj keď Lancia nesie označenie café
nejde o klasickú kaviareň. Je to priestor,
v ktorom sa dá rovnako dobre naobedo-
vať, alebo si posedieť pri šálke kávy. Kto
niekedy navštívil Camouflage bar, tomu
priestory v Erdödyho paláci netreba
predstavovať. Pre tých ostatných - ide o
dve miestnosti, fajčiarsku a nefajčiarsku,
oddelené vstupnou chodbou, na ktorej
konci sú jedny z najoriginálnejších toa-
liet v bratislavských podnikoch. Aj keď
ich opis stojí za pár riadkov, najprv sa
pozrime, ako to vyzerá v dvoch kavia-
renských miestnostiach.
Tie vyzerajú stroho, pardón minimalis-
ticky. Klenbové stropy a steny natreté na
bielo, vo fajčiarskej časti veľký barový
pult. Interiér je zariadený originálnymi
drevenými stolmi, ktoré kontrastujú s
čiernymi plastovými kreslami. V miest-
nosti pre nefajčiarov je pod jednou zo
stien veľká béžová lavica s menšími
stolmi a barovými stoličkami. Najvýraz-
nejšou dekoráciou celého interiéru sú
veľkoplošné fotografie súčasných aj his-
torických modelov automobilky Lancia,
ktorej meno kaviareň nesie.
A teraz k tým záchodom. Čierny obklad
s kúskami trblietavej sľudy vo vstupnej
budoárovej časti s trojitým čiernym
kamenným umývadlom, čierny obklad v

kabínkach. Intimita v tomto vesmírnom
prítmí je zaručená.
Pod svetlami v reštauračnej časti je jej
menej, ale na druhej strane, čítať jedálny
lístok v šere nie je bohviečo. A tak v
tomto prípade dobre padne zopár luxov
zo sklenených bublinkových lustrov.
Menu nie je talianske ako značka auto-
mobilu, ako by možno mnohí predpo-
kladali. Aj keď drobné odkazy na kraji-
nu apeninskej čižmy v ňom sú. A to pre-
dovšetkým v časti Sendviče, v ktorej sa
vyskytujú ciabatty, panini, tramezziny. A
ešte šalát Caesar s rímskymi listami. To
hlavné, to je z Ázie. No čo už dnes nie je.
A že to rozhodne nemusí byť na škodu,
o tom nás presvedčil náš výber.
Z predjedál Dim sum - na pare varené
gyoza knedličky plnené kuracím mäsom
a zeleninou, podávané s ostrou sójovou
omáčkou (195 Sk) a Wonton - vypráža-
né taštičky plnené bravčovým mäsom a
podávané s teplým šalátom zo sójových
klíčkov a hríbov shiitake (295 Sk). Vyze-
rali aj chutili ázijsky, nevedno, či ich pri-
pravoval kuchár - našinec alebo Ázijec.
Ak to bol Slovák, prešiel zrejme dôklad-
ným ázijským zaškolením.
Pokračovali sme polievkami. Tom yum
goong - ostrokyslá polievka z kôrovcov,
so zeleninou, sklenenými rezancami, hli-
vou ustricovou a tigrími krevetami (235
Sk) ale aj Tom som pla - ostro-kyslá s
rybami, zeleninou, hríbmi a sklenenými
rezancami (215 Sk) boli dobrou vizitkou
tunajšieho šéfkuchára. Vyčistiť by sme

mu mohli len príliš veľkú zaľúbenosť,
ktorú našiel v malých kukuričkách. 
Pri hlavných chodoch sme takú skúse-
nosť mali pri poriadne štipľavom
Gaaeng phet - kuracom mäse na zele-
nom karí so zeleninou a jazmínovou
ryžou (365 Sk), kde to zase trochu pre-
hnal s použitím bobkového listu. Pri ďal-
ších jedlách sme už nič rušivé nezazna-
menali. Choo chi nuea - červené karí s
hovädzou sviečkovicou, zeleninou a jaz-
mínovou ryžou (495 Sk), ako aj Pad thai
gai - grilované kuracie mäso podávané
so zeleninou, s ryžovými rezancami, ara-
šidmi a ostrou cesnakovou omáčkou
(395 Sk) boli bezchybné.
Na záver sme si dali dezert. Tortu s les-
ným ovocím (85 Sk), ktorú sme si
vyhliadli v chladiacej vitríne a Guay ob
ma prow Sod - karamelizované banány s
kokosovým pudingom, karamelovou
omáčkou a banánovou zmrzlinou (185
Sk). Torta bola tradičná, banán polovič-
ný, kokosový puding originálny.
Lancia café nesklamala. Dobrú povesť
svojho predchodcu, ktorý si medzi kor-
zujúcimi Bratislavčanmi a turistami
našiel svoju klientelu, nepokazila. Práve
naopak, aj vďaka slušnej obsluhe a
šikovnému kuchárovi si môže pripísať
ďalšie body, ktoré ju vynesú medzi naj-
žiarivejšie stálice na bratislavskej gastro-
nomickej scéne. Len tie ceny by nemu-
seli byť také astronomicky hviezdne.
Naše hodnotenie: ����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve vo-
pred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Príchod eura by mal byť našou výhodou
Ako sa blíži koniec roka a s ním aj
koniec našej súčasnej platnej sloven-
skej koruny, dostávam stále viac otá-
zok, ako sa to s nami skončí po zave-
dení eurá.
Moja odpoveď je: Normálne! Ba pre
euroskeptikov ešte dodávam, pre väč-
šinu spotrebiteľov to môže byť výho-
da. Pravda, za určitých podmienok a za
zmeny myslenia. Prečo? Nuž, je
známe, že väčšina obyvateľstva si s
obyčajnou „obchodniarskou“ matema-
tikou práve netyká. 
V konkrétnom prípade myslím na pre-
počítavanie korún na eurá. Napríklad
sa mi posmieval pán, že naftu chodie-
vam tankovať za hranice - na okraj
Wolfstahlu. Vraj pekná hlúposť, keď je
tam nafta o 0,12 centa lacnejšia ako
teraz u nás, a ešte tam idem autom. 
Počítajte však so mnou: 0,12 centa je
konverzným kurzom prepočítané
3,615 Sk na jednom litri nafty, krát 35
litrov je 126,50 Sk, čo je slušná úspora
pri jednom natankovaní. Alebo nie?
Pravda, niečo nafty spálim cestou, ale

určite nie veľa, pretože aj tak chodie-
vam do petržalského Tesca - a odtiaľ je
to už len na skok. Prirodzene nie je
mojím zámerom robiť reklamu rakú-
skemu hospodárstvu. No, žiaľ, naši
podnikatelia a obchodníci akosi stratili
mieru a nemajú dna. 
Nepochopím, že výrobky vyrobené na
Slovensku sú drahšie ako u susedov.
Pritom výhovorka, že náklady zvyšujú
mzdy, je úplne scestná. Veď sme širo-
ko-ďaleko známou krajinou s nízko-
platenou pracovnou silou. Konečne, to
je dôvod, prečo k nám chodia investo-
ri. Nie z lásky k Slovensku. 
No dosť už teórie. Vráťme sa k tomu,
ako z eura môže náš spotrebiteľ profi-
tovať. Keďže odpadne prepočítavanie,
na prvý pohľad bude zrejmé, kam sa čo
oplatí ísť kúpiť. Ak náš spotrebiteľ
začne trochu myslieť, naplánuje si
napríklad nákup pracích práškov, dro-
gistického tovaru, čiastočne aj kozme-

tiky či rôzneho typu nástrojov a zaria-
dení plus natankovanie vozidla, a môže
ušetriť riadnu kôpku peňazí.
Ak ľudia nezmenia svoje postoje pri
nakupovaní, môžu sa dostať do situácie,
že minú priveľa a zostanú im iba oči pre
plač. Lebo ak niečomu neverím, tak to-
mu, že sa naše biedne dôchodky, sociál-
ne dávky a mzdy v krátkom čase dosta-
nú na úroveň približne 1000 eur, ktoré
sú bežné v Rakúsku či v Nemecku.
Ani tá najväčšia sľubotechna totiž
nemá Arabelin prsteň, aby to uskutoč-
nila. Takže milí spotrebitelia: Nelámte
si hlavy aktuálnym zobrazovaním cien,
neničte si zdravie zbytočným stra-
chom, ale snažte sa zmeniť svoje
myslenie. Okrem iného bude dobré
premyslieť si aj svoj prístup k rôznym
pôžičkám, všetky totiž musíte vrátiť. 
Moja otázka znie: Naozaj potrebujete
všetko, čo vám reklama nahovára? Z
vlastnej skúseností viem, že človeka
láka veľa vecí. Pred kúpou. Ak ich už
však vlastní, často to nie je ono!
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov
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Napísali sme pred 10 rokmi
BRATISLAVA (BN 22.10.1998)
Koniec októbra a začiatok novem-
bra bude na bratislavských trávni-
koch v znamení návratov. Začne sa
to štvrťfinálovým zápasom Sloven-
ského pohára, keď na Pasienky zaví-
ta Trnava a v jej drese sa predstaví
bývalý interista Susko (za žlto-čier-
nych zase hrajú Extrnavčania Ovad
a Čmilanský).
Posledný októbrový piatok zase uvidí
Tehelné pole šláger Slovan - 1. FC, čo
je príležitosťou zaspomínať si na časy,
keď tu hrali Németh s Molnárom, dnes
obliekajúci dres ,,Tigrov“, alebo
naopak, Zsolt Hornyák, v súčasnosti v
belasom, skúšal svojho času šťastie v
1. FC. Krátke obdobie návratov uza-
vrie 1. november. Petržalka privíta v
nedeľu predpoludním Trnavu a v brán-
ke by jej mal pomôcť Filipko (svojho
času spartakovská nádej medzi žrďa-

mi), a na druhej strane sa zrejme pred-
staví Horký, ktorý prestúpil medzi
,,Andelov“ práve z Artmedie.
,,Na svoj príchod do Slovana si pamä-
tám. Mal som pätnásť a odprevadili ma
sem rodičia. Pamätám si dokonca aj
prvý tréning. Pocity? Všelijaké. Predsa
len, bol to Slovan, veľkoklub. Na dru-
hej strane sme s Komárnom proti Slo-
vanu vyhrali dva zápasy, a preto som si
povedal, že aj slovanisti sú úplne nor-
málni chalani, takí istí ako my,“ spomí-
na Szilárd Németh, ktorý patril od
začiatku medzi najväčšie talenty na
Tehelnom poli a jeho prechod do
dorasteneckého áčka bol preto úplne
logický:
,,Potešilo ma to, navyše v závere doras-
teneckej sezóny ma tréner Galis vytia-
hol medzi seniorov. Prvý raz som
nastúpil v Banskej Bystrici. Bol to
záver sezóny, o titule bolo rozhodnuté

a Dušan Galis mi zdôraznil, aby som
hral to, čo v doraste.“
Szilárd dnes oblieka dres 1. FC, ale na
belasý tiež nedá dopustiť: ,,Rád spomí-
nam na tie časy. Darilo sa mi, aj keď
ťažko sa mi vypichne nejaký zápas alebo
osobitné góly, bolo to jednoducho pekné
obdobie.“ Na druhej strane: ,,V súčas-
nosti je to iné. Hrám za 1. FC a proti Slo-
vanu sa chcem vytiahnuť. Budem sa
snažiť podať čo najlepší výkon.“
Keď hrali belasí pred rokom v Koši-
ciach, fanúšikovia Slovanu skandovali
,,Szilárd Németh“: ,,Bol to príjemný
pocit, rovnako, ako keď ma takto prija-
li aj na Tehelnom poli. Nezazneli žiad-
ne nadávky, dúfam, že podobne to
bude aj teraz,“ želá si Szilárd Németh,
ktorému na Tehelnom poli zostali
kamaráti ako Soboňa, Mužlay, ,,s kto-
rými si stále telefonujem“, dodáva
útočník 1. FC. Michal Minďaš

Minister

nechce garáže

v podzemí
STARÉ MESTO (BN 22.10.1998)
Od roku 1995 bolo na území Bratisla-
vy vyrúbaných vyše 5000 stromov.
Najviac - takmer 2000 - sa zlikvidova-
lo v okrese Bratislava 2, kam patria
mestské časti Ružinov, Vrakuňa a
Podunajské Biskupice.
Informácie poskytol médiám v uplynu-
lých dňoch minister životného prostredia
Jozef Zlocha a tým, že v súvislosti s
medializáciou niektorých nezákonných
výrubov bolo potrebné uskutočniť stret-
nutie predstaviteľov ministerstva, štátnej
správy, samosprávy a bratislavských
environmentálnych organizácií.
Ako na stretnutí vyhlásili práve predsta-
vitelia environmentálnych organizácií, aj
naďalej budú rozhodne vystupovať proti
likvidácii veľkých perspektívnych stro-
mov, zvlášť v intraviláne Bratislavy. Sú
tiež za zákaz investorských akcií spoje-
ných s výrubmi alebo ich prispôsobenie
sa zachovaniu stromov.
Minister Zlocha v tejto súvislosti vyja-
dril počudovanie nad tým, že pod Hviez-
doslavovým námestím by mali byť
vybudované podzemné garáže pre 400
vozidiel. Podľa neho je nepochopiteľné,
načo hotel Carlton potrebuje také veľké
parkovisko. Pán minister zrejme zabudol
na to, že tieto garáže by výrazne odbre-
menili okolité ulice, kde v súčasnosti už
naozaj niet kde zaparkovať auto. Ak
však poukázal na to, že v európskych
metropolách sa historické časti mesta od
dopravy odbremeňujú a stávajú sa peší-
mi zónami, zabudol zrejme spomenúť aj
to, že v európskych metropolách majú
už dávno metro a pod pešími zónami
parkujú tisíce áut. O potrebe nových par-
kovacích miest v centre mesta svedčí
každodenná skúsenosť z ulíc Bratislavy.
A keď niet miest nad zemou, treba to
skúsiť pod ňou. (pol)

Vianočný bazár

ponúka všeličo
STARÉ MESTO (BN 22.10.1998)
V nedeľu 15. novembra bude už
ôsmykrát charitatívny Vianočný
bazár, ktorý usporiada klub manže-
liek cudzincov a diplomatov žijúcich
v Bratislave - International Women´s
Club. Vianočný bazár sa uskutoční v
hoteli Danube od 11.00 do 16.00 h.
Vianočné darčeky a delikatesy z celého
sveta budú predávať členky klubu, ale aj
diplomati a známe slovenské osobnosti
- B. Turzonovová, K. Magálová, I.
Malachovská, A. Heribanová, vystúpia
aj súrodenci Jendruchovci. Verejnosť je
vítaná, vstupné je 30 korún, deti do 12
rokov majú vstup zadarmo. Návštevní-
kom sa ponúka niekoľkonásobná mož-
nosť výhry v tombole. Výťažok je urče-
ný pre slovenskú charitu. (iwc)

Obrysy nálezu

Laurinskej brány

budú aj v dlažbe
STARÉ MESTO (BN 22.10.1998)
V súvislosti s nálezom pozostatkov
Laurinskej brány pred budovou
DPOH na Laurinskej ulici sa objavi-
la úvaha o sprístupnení archeologic-
kých vykopávok verejnosti. Zaujíma-
lo nás, či mestská časť Staré Mesto o
podobnom riešení neuvažuje.
Ako uviedol starosta Starého Mesta
Andrej Ďurkovský, na základe odbor-
ných posudkov archeológov a pamiat-
karov sa mestská časť rozhodla pre istú
formu prezentácie histórie nášho mesta
priamo v dlažbe Laurinskej ulice.
„Nie je možné prezentovať tento nález
tak, aby okoloidúci bol priamo v kon-
takte s archeologickým nálezom.
Zámer mestskej časti je trochu iný.
Formou zmeny typu dlažby, aj istého
spôsobu kladenia by sme práve v tých
priestoroch, kde bol nález objavený,
vyznačili, v ktorej časti sa nachádzala
pôvodná Laurinská brána a s ňou súvi-
siace stavby,“ povedal Andrej Ďurkov-
ský. Obrysy pôvodnej Laurinskej
brány by mali byť v dlažbe zvýraznené
a doplnené malou informačnou tabuľ-
kou s údajmi o tomto vzácnom náleze.
Aj takto chce mestská časť Staré Mesto
dostať históriu Bratislavy opäť trochu
bližšie k obyvateľom. (brn)

Pitnú fontánku

pred Bibianou

zničili vandali
STARÉ MESTO (BN 22.10.1998)
Vandali v staromestskej pešej zóne
sa skutočne činia. Po ranenom
Čumilovi nechali svoje stopy počas
kultúrneho leta na sochách inštalo-
vaných v priestore pešej zóny. V
týchto dňoch sa stala obeťou pitná
fontánka pred Bibianou.
Korpus fontány je prasknutý, cirkulá-
cia vody nefunguje podľa pôvodného
zámeru. Voda steká na okolitú dlažbu.
VEPOS zabezpečí opravu v rámci
záručnej lehoty, no keďže ide o násilné
poškodenie, opravy bude musieť hra-
diť mestská časť. Podľa všetkého
poškodenie fontány spôsobilo ťažké
nákladné vozidlo. Mestská časť Staré
Mesto podá trestné oznámenie na
neznámeho páchateľa. (mg)

Szilárd Németh si ešte pamätá na svoj prvý

tréning na bratislavskom Tehelnom poli 

Bratislavské noviny
z roku 1998 nájdete na

www.banoviny.sk

BRATISLAVA (BN 22.10.1998)
Tí, čo sa pozastavovali nad premenú-
vaním bratislavských ulíc, mali v
mnohom pravdu. Je predsa skutočne
čosi smiešne či groteskné, keď pre-
sťahujú Jiráskovu ulicu z centra
mesta na sídlisko, prípadne, keď na
tom istom sídlisku skrátia Tupolevo-
vu ulicu len preto, aby jej druhú polo-
vicu venovali inému konštruktérovi
lietadiel - Iľjušinovi.
Nech nás uspokojí aspoň to, že autori
týchto rošád chceli vrátiť mestu jeho
názvoslovie, čo si zaslúži už len z úcty k
jeho histórii. Predsa však najgrotesknej-
šie a najkurióznejšie premenovanie sa
udialo ešte za éry socialistického budo-
vania (a rozkrádania) hlavného mesta.
Ide totiž o krádež skutočne unikátnu - v
Bratislave ukradli potok! Treba pove-
dať, že páchateľov sa určiť nepodarí,
nepochybne sa však tohto skutku
dopustil nie jedinec, ale organizovaná
skupina pozostávajúca z nacionalisticky

orientovaných stavebných a inžinier-
skych organizácií. Dokazuje to porov-
nanie súčasných máp a máp z obdobia
pred budovaním panelových sídlisk v
línii Karlova Ves - Dúbravka.
V severozápadnej a západnej časti Bra-
tislavy tiekli dva potoky, zhodou okol-
ností s veľmi blízkymi menami - Vydri-
ca a Beizdrica. Prvý - Vydrica - vtekal
do Dunaja pri Riviére, druhý - Beizdri-
ca (prípadne Bystrica, ale Račania stále
používajú pôvodný názov) - vtekal do
Dunaja o poldruha kilometra nižšie.
VYDRICA pramenila na západnom
svahu karloveského údolia v mieste
medzi dnešnými Kútikmi a Záluhami,
približne v priestore označovanom
Biela studnička. Pretekala Karlovou
Vsou a na jej konci zavlažovala povest-
nú záhradu bulharského zeleninára
Borisa. Na mieste medzi prírodným
kúpaliskom so sokolovňou na jednom
brehu a starou vodárňou na druhom vte-
kala do Dunaja, ktorý tiekol približne v

miestach, kde dnes iróniou osudu stojí
Vodohospodárska výstavba. Pri budo-
vaní sídliska a zničení starej obce Karlo-
va Ves ho uložili do kanalizačného
potrubia. Tým zostal architektom a sta-
viteľom jeden geografický názov navy-
še a obďaleč tiekol potok s protivne
nemecky znejúcim názvom.
BEIZDRICA nemá klasický prameň,
ale steká z mokriny na hranici chotárov
Rače a Záhorskej Bystrice, z čoho pra-
mení zrejme aj jej názov. Popod Pánovu
lúku preteká už pomerne mohutná,
pokračuje smerom k Železnej studnič-
ke, okolo Kačína na Červený most, cez
Zoologickú záhradu a do Dunaja vteka-
la v Botanickej záhrade.
K zámene názvov zrejme došlo v budo-
vateľskom ošiali, čo bolo veľmi vítané,
lebo sa podarilo zo slovensko-socialis-
tickej metropoly odstrániť ďalší z
názvov, ktorý svedčil o jej multinárod-
nom a európskom pôvode a rozmere. 

Gustav Bartovic

Ako v Bratislave kedysi ukradli potok,

alebo prípad Vydrica verzus Beizdrica
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Šteniatka sú,

teraz hľadajú 

vychovávateľov
BRATISLAVA
Každý psík potrebujú výchovu, ale
zrejme najviac sa to týka šteniatok, z
ktorých vyrastú vodiaci psi. 
Výcviková škola pre vodiace psy
hľadá pre Úniu nevidiacich a slabozra-
kých Slovenska dobrovoľníkov, ktorí
by si zobrali na starosť šteniatka. Podľa
predstaviteľov školy majú možnosť
získať zo zahraničia väčší počet štenia-
tok, a preto súrne potrebujú väčší počet
dobrovoľníkov.
Podmienkou je minimálny vek 18
rokov, pozitívny vzťah k psom a vôľa
venovať sa psíkovi, čas na pravidelné
stretnutia s pracovníkmi Výcvikovej
školy vodiacich psov (2 x do mesiaca),
umiestnenie psíka vo vnútri v byte, v
dome (nie v koterci, na dvore), zabez-
pečenie socializácie a výchovy šteniat-
ka podľa inštrukcií pracovníkov školy
(inštrukcie aj v písomnej podobe),
dodržiavanie inštrukcií školy, bydlisko
v Bratislave, prípadne v blízkom okolí
s možnosťou a ochotou dochádzať nie-
len na stretnutia do Bratislavy (mini-
málne 5-krát mesačne).
Kontakt: M. Szabóová, telefónne číslo
02/65420844, 0911 119397. (mm)

Staré Mesto má

stále najviac 

kancelárii
BRATISLAVA
Hlavné mesto Slovenska Bratislava
má 1,16 milióna štvorcových metrov
kancelárskych priestorov. Vyplýva
to z údajov Bratislava Research
Fóra (BRF) ku koncu tretieho
štvrťroka tohto roka.
Novopostavené kancelárie sú na plo-
che 801 800 štvorcových metrov, zre-
konštruované na necelých 363 tisíc
štvorcových metroch. Varšava dispo-
novala v tom čase 2,96 milióna, Praha
2,41 milióna a Budapešť 2,06 milióna
štvorcových metrov kancelárií.
Bratislavské Research Fórum pri spra-
covávaní údajov muselo nanovo defi-
novať vonkajšie znaky kancelárskych
priestorov, ako aj lokalitu, resp. katego-
rizáciu. Lokalitu, v ktorej sa kancelárie
v Bratislave nachádzajú, rozdelilo
fórum na centrum (City Centre), vnú-
torné mesto (Inner City) a vonkajšie
mesto (Outer City). 
Najviac kancelárskych priestorov je
lokalizovaných vo vnútornom meste,
približne 47 percent. Najmenšia plocha
kancelárskych priestorov je v ponuke
vonkajšieho mesta (23 percent). Z
pohľadu bratislavských obvodov mali
prvý a druhý, teda Staré Mesto a Ruži-
nov, výraznú prevahu, keď spolu dis-
ponovali 77 percentami celkovej brati-
slavskej kancelárskej plochy. 
Od začiatku tohto roku bolo dokonče-
ných 176 700 štvorcových metrov
nových kancelárskych priestorov.
„Väčšina nových projektov bola uve-
dená na trh v mestskej časti Bratislava
2, nasledovala Bratislava 3,“ uviedlo
bratislavské Research Fórum. 
Najvyššie mesačné nájomné v centre
mesta sa pohybovalo od 19 do 20 eur
za štvorcový meter, vo vnútornej časti
to bolo medzi 12 a 14 eurami a nájom-
né vo vonkajších častiach mesta bolo
približne 9 až 12 eur. (sita)

Dve sporné

stavby investori

zatiaľ odložili
PETRŽALKA
Dve kritizované plánované stavby v
bratislavskej Petržalke sa zatiaľ
nezačali stavať.
Ide o polyfunkčný objekt Vista Tower
na Šrobárovom námestí a obytný dom
Dolnozemská brána na konci mestskej
časti. Investori oboch objektov sa však
svojich stavebných zámerov nevzdali. 
Spoločnosť Vista Tower už požiadala o
predaj pozemku, na ktorom by mala
vyrásť 18-poschodová budova. Miest-
ne zastupiteľstvo po protestoch obča-
nov vyjadrilo nesúhlas s akoukoľvek
výstavbou na území. Spoločnosti nepo-
mohlo ani zníženie výšky budovy s
pôvodných 24 na 18 poschodí, s ďal-
ším znížením podlaží už nepočíta. 
Stavať sa zatiaľ nezačal ani obytný
dom Dolnozemská brána na území
ohraničenom ulicami Žehrianska,
Jasovská a Dolnozemská. Podľa sta-
vebného zámeru spoločnosti Vazex
Group by malo ísť o dve veže s trinás-
timi bytovými podlažiami, medzi nimi
by mala byť znížená časť s tromi byto-
vými podlažiami. (sita)

Na ľavom brehu Dunaja sú už všetky

miesta na ukotvenie lodí obsadené
BRATISLAVA
Inštalácia nových pontónov na
Dunaji je už nepravdepodobná.
Podľa informácií z bratislavského
závodu Slovenského vodohospodár-
skeho podniku, sú na staromestskej
časti rieky miesta na ukotvenie lodí
už obsadené. 
Podľa technického námestníka závodu
Bratislava Petra Minárika, pontóny
smerom hore, v okolí Mosta Lafranco-
ni a PKO, nie je možné stavať, pretože
je tam málo vody. Okrem toho ide o
územie, ktoré je v zime a najmä na jar
atakované topením sa ľadu a pri zvý-
šenej hladine rieky zase veľkým
množstvom plávajúcich stromov.
Keďže to prináša problémy a riziká,
kompetentní už nedávajú súhlas na
rozširovanie pontónov v uvedenom
smere. 
Aj na petržalskej strane sú už miesta na
kotvenie plné, zostalo jediné - posled-
né. Pravdepodobne bude možné vytvo-

riť ešte jedno miesto na pontón pod
Starým mostom, ale to je podľa P.
Minárika ešte otázkou času. Konštato-
val, že v týchto dňoch bol premiestne-
ný pontón, ktorý bol najbližšie k Staré-
mu mostu, kvôli tomu, že ukotvené
plavidlo sa v čase vysokej vody, tak
ako to bolo v 2002, už opieralo o most.
Pontón bol totiž príliš blízko k mostu.
Určité problémy sú aj s botelom Grá-
cia, ktorý sa popod Starý most nezmes-
tí ani pri normálnej výške hladiny. Loď
okrem toho, že sa jej končí lodné povo-
lenie, by mala ísť podľa P. Minárika na
prehliadku stavu lodného plášťa - či
zodpovedá bezpečnosti. Pripomenul,
že počas povodní v roku 2002 bola táto
loď nebezpečne naklonená, pretože
nemala dobre vyriešené uviazanie. 
Botel sa nedá nikam prepraviť a prav-
depodobne bude potrebné, v prípade
premiestnenia, rozobrať jeho vrchnú
časť, myslí si P. Minárik. Dodal, že
pôvodní majitelia pravdepodobne v

čase prípravy projektu protipovodňo-
vej ochrany Bratislavy botel predali.
Bratislava zaznamenala v uplynulom
období rozmach lodnej dopravy, najmä
čo sa týka návštev zahraničných turis-
tických lodí. Na jar a osobitne v lete
zaplnia všetky dostupné pontóny.
Okrem nich premávajú pravidelne na
trase Viedeň - Bratislava aj dva kata-
marány Twin City Liner. 
Mesto ponúka ešte výletné a vyhliad-
kové lode, vidno aj staré známe rakety.
Na Dunaji kotvia aj lode, ktoré ich
majitelia alebo nájomcovia využívajú
na rôzne účely - divadlo a kultúru, uby-
tovanie, zábavu a pod. Chýba však tra-
dičný propeler, ktorý premával pravi-
delne medzi mestom a petržalskou
stranou - v roku 2005 sa jeho služby
prerušili. Mesto pritom plánuje obno-
viť plavbu, no zatiaľ nie sú známe pod-
robnosti. Teoreticky by ho mohol začať
prevádzkovať Dopravný podnik Bra-
tislavy. (rob)

BRATISLAVA
Mesto Bratislava má byť tým sub-
jektom, ktoré môže proces prípravy
projektu prepojenia železničných
koridorov TEN-T urýchliť, alebo
pribrzdiť. Mestskí poslanci by mali
totiž ešte tento rok schvaľovať
zmeny v územnom pláne.
Jediné zmeny v tomto roku majú
mestskí poslanci urobiť práve kvôli
tomuto projektu. Predpokladá sa, že
tak urobia v decembri, aby sa mohla
dokončiť dokumentácia na územné
rozhodnutie. V prípade schválenia
zmien v územnom pláne predložia
spracovatelia projektu vo februári aj
návrh na začatie územného konania. 
Územné rozhodnutie by mohlo byť
vydané v máji 2009. Všetky rozhodnu-
tia a povolenia by mali byť hotové v
takom čase, aby sa jednotlivé stavby
projektu TEN-T mohli v meste začať v
roku 2010, resp. 2011. Zatiaľ je termí-
nom dokončenia projektu rok 2015. 
Okrem tranzitného prepojenia železnič-
ných koridorov má stavba slúžiť aj pre

potreby mestskej hromadnej dopravy.
Kvôli tomu budú na trase vybudované
štyri stanice, dve hĺbené a dve razené.
Dĺžka staníc má byť podľa ich funk-
čného využitia od 150 do 400 metrov. 
Prvou a technicky najnáročnejšou
stavbou projektu je vybudovanie trate
Predmestie - Bratislava - Petržalka,
ktorá spojí existujúce železničné trate
tunelom pod centrom mesta a pod
korytom rieky. Celková dĺžka tejto
vetvy je 6,88 kilometra, z čoho 6,43
kilometra tvorí tunel.
Prepojenie koridorov nemusí v koneč-
nom dôsledku slúžiť len na medzi-
mestskú a mestskú dopravu. Môže sa
stať aj integrálnou súčasťou alebo nos-
nou časťou mestskej hromadnej
dopravy. Technické riešenie prepoje-
nia železničných koridorov s tým ráta.
Preto má na pravom brehu Dunaja
vzniknúť tzv. koľajový rozplet, kde
dva jednokoľajné razené tunely sme-
rujúce z bratislavskej časti mesta
popod Dunaj, budú na petržalskej stra-
ne rozvetvené do štyroch tunelov. 

Z nich dva plynule vyústia do želez-
ničnej stanice Petržalka a dva sa
odklonia do koridoru vyhradeného v
minulosti pre dráhu nosného systému
MHD (NS MHD), aby umožnili pre-
mávanie vlakov cez Bosákovu ulicu
až do Janíkovho dvora, prípadne ďalej
do iných lokalít. 
Na tejto trati, ktorá už nie je priamo
súčasťou prepojenia železničných
koridorov v Bratislave, ale bude pri-
pravovaná pravdepodobne v spoluprá-
ci so Železnicami SR (ŽSR) a magi-
strátom osobitne, sa predpokladá
zachovanie všetkých zastávok NS
MHD tak, ako s nimi už niekoľko
rokov uvažuje územný plán mesta.
Investorom projektu prepojenia želez-
ničných koridorov TEN-T v Bratisla-
ve sú ŽSR. Projektovú a inžiniersku
prípravu projektu zabezpečuje spoloč-
nosť DI Koridor, s.r.o., ktorú na zákla-
de podmienok verejnej súťaže založili
a jej akcionármi sú spoločnosti
DOPRAVOPROJEKT, a.s., a INFRA-
PROJEKT, s.r.o., z Bratislavy. (rob)

V projekte TEN-T je vraj na ťahu mesto

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

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zabuchli ste si dvere?

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

SATELITY + ANTÉNY
www.filipmaw.sk

tel. 02/54435501, po-pi:13-17 h  
servis tel.: 0907 460 111
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Subjektívne

pocity sa nesmú

medializovať
AD: OBYVATELIA SÚ PROTI NO-
VÉMU BYTOVÉMU... (BN 36/2008)
Rozumieme snahe Ing. Vladimíry
Magovej zverejniť predmetný prí-
spevok, lež v tzv. otvorenom správ-
nom konaní, ktorého predmetom je
umiestnenie bytového domu na
Ambrovej ulici, nie je možné ani
prípustné medializovať subjektívne
pocity ktoréhokoľvek účastníka
konania na základe dojmov, ktorá
získa zo spisového materiálu. 
Faktom je, že do neukončeného územ-
ného konania zo zákona nemôže vstu-
povať, napr. ani príslušný prokurátor
či odvolací orgán prvostupňového sta-
vebného úradu. 
Pokiaľ pracovníci stavebného úradu
navrhnú starostovi mestskej časti ako
správnemu orgánu konkrétne znenie
územného rozhodnutia a on sa rozhod-
ne návrh podpísať, okamžite možno
čokoľvek medializovať - pokiaľ to
bude pre kohokoľvek potrebné.
Tak napríklad v územnom rozhodnutí
sa budú môcť nielen Ing. Magová, ale
všetci účastníci konania a dotknuté
orgány dočítať, ako bolo naložené so
všetkými námietkami všetkých účast-
níkov konania, koľko napr. svetlotech-
nických posudkov bolo predložené
hygienikovi, ako naložil stavebný úrad
s petíciou občanov, atď. 
V rozhodnutí určite nebudú uvádzané v
úvodzovkách priame reči vedúceho sta-
vebného úradu (ktoré sú, mimocho-
dom, zbytočne a tendenčne Ing. Mago-
vou interpretované), konverzácia s
účastníkmi konania, atď., jedine tech-
nicky vyjadrené umiestnenie objektu v
rámci právnych predpisov a sloven-
ských technických noriem, ktoré budú
podrobne zdôvodnené v dôvodovej
časti budúceho územného rozhodnutia.
Pred vydaním územného rozhodnutia,
pokiaľ by si chcela aj prostredníctvom
médií Ing. Magová zabezpečiť objektív-
ne rozhodovanie stavebného úradu,
môže byť prípadná ochota medializovať
obsah samotnej petície. Uverejnenie
alebo neuverejnenie napr. petície určite
nebude mať vplyv na rozhodovanie sta-
vebného úradu, ktorý má zo zákona
povinnosť rozhodovať vecne a objektív-
ne, bez pocitov skrivodlivosti ktorého-
koľvek účastníka konania vrátane sta-
vebníka. Ing. František Mészáros, 
vedúci oddelenia územného konania 

a stavebného poriadku
Miestneho úradu mestskej časti

Bratislava - Nové Mesto

NOVÉ MESTO
Snahy zakázať konzumáciu alkoho-
lu na verejne prístupných miestach
zatiaľ v novomestskej miestnej sa-
mospráve nenašli ohlas.
O prijatie nariadenia mestskej časti sa
pokúša miestny poslanec Rudolf Kusý
(nezávislý), ktorý uviedol, že návrh
všeobecne záväzného nariadenia o
zákaze používania alkoholických
nápojov na verejne prístupných mies-
tach predložil do dvoch samospráv-
nych komisií. Tam však nenašli potreb-
nú podporu. Tvrdí, že bez ich súhlasu
sa na rokovanie miestneho zastupiteľ-
stva návrh nedostane.

Sú v ňom uvedené základné pojmy
týkajúce sa alkoholu a verejne prí-
stupného miesta. Zákaz pitia alkoho-
lu sa nemá vzťahovať na miesta, kde
sú so súhlasom mestskej časti zriade-
né letné terasy, alebo iné miesta na
konzumáciu ako súčasť prevádzky
reštauračného či stravovacieho zaria-
denia. 
Rovnako nemá platiť počas verejného
podujatia organizované na verejne prí-
stupnom mieste, ktorého organizáto-
rom alebo spoluorganizátorom je mest-
ská časť, alebo ktoré sa konajú so
súhlasom mestskej časti. V prípade, že
by sa návrhom zaoberalo miestne

zastupiteľstvo, je v pôvodnom návrhu
uvedené, aby nariadenie začalo platiť
od 1. decembra 2008.
V samospráve Nového Mesta boli pred
niekoľkými rokmi snahy vydať takéto
nariadenie, uvádza sa v stanovisku
novomestského miestneho úradu.
„Podobné nariadenia prijali aj iné bra-
tislavské mestské časti, ale prokurátor
ich napadol a Ústavný súd SR vyhlásil
ich prijatie za protiústavné.“ 
Potom tu už podľa úradu neboli snahy
o vydanie takéhoto nariadenia. „Ak by
však prišiel impulz, aby sa tak stalo,
samospráva by sa tým istotne zaobera-
la,“ konštatuje miestny úrad. (rob)

Poslanci v komisiách nepodporili

zákaz pitia alkoholu v Novom Meste 
Jégého alej
expanduje

V atraktívnej a perspektívnej
lokalite bratislavskej mestskej
časti Ružinov vyrastie koncom
roka 2010 tretia etapa rezidenčné-
ho projektu JÉGÉHO ALEJ, kto-
rej developerom je spoločnosť
FINEP SK. 
Projekt tvorí architektonicky pôsobi-
vá stavba s ôsmimi a štrnástimi nad-
zemnými podlažiami, ktorá ponúkne
176 bytových jednotiek v prevedení
od 1+KK do 4+KK. Ich čistá obytná
plocha predstavuje takmer 11 200
štvorcových metrov. Pre komerčné
účely je v tretej etape JÉGÉHO
ALEJE k dispozícii celkovo 800
štvorcových metrov.
Rezidenčný projekt JÉGÉHO ALEJ,
ktorý pozostáva zo štyroch etáp, sa
nachádza v malebnom prostredí
medzi ulicami Záhradnícka a Trnavská.
Prvé dve etapy, ktoré sú v súčasnosti
vo výstavbe, pozostávajú z 506 bytov
a apartmánov o rozlohe približne 31 000
štvorcových metrov. Obchodné a reš-
tauračné prevádzky obsadia plochu
1600 štvorcových metrov.
FINEP SK je dcérou jedného z naj-
väčších pražských developerov
FINEP HOLDING SE, ktorý svoje
pôsobenie v Bratislave otvoril práve
rezidenčným projektom JÉGÉHO
ALEJ. V súčasnosti má FINEP SK v
Bratislave rozbehnutý aj luxusný
projekt PREMIÉRE. FINEP patrí
medzi najväčších developerov v
Prahe, kde od roku 1995 dokončil už
14 bytových projektov a predal viac
ako 4500 bytov.

www.finep.sk

do mrazu
dokonale vybavený 

w
w

w
.s

uz
uk

i.s
k

Banská Bystrica, PRO AUTO, Tel.: 048/412 5076 • Bratislava, MIKONA, Tel.: 02/6241 0734 • Bratislava, AUTO - 
IDEAL SERVIS, Tel.: 02/4446 2314 • Dunajská Streda, TURDUS, Tel.: 031/551 5021 • Komárno, GÉRINGER AUTO, 
Tel.: 035/770 5350 • Košice, AUTO–MOKRÁ , Tel.: 055/674 8878 • Lu enec, DSB AUTOŠPECIÁL, Tel.: 047/433 1102
• Malacky, AUTO TEAM 4X4, Tel.: 034/773 1493 • Martin, MIKONA, Tel.: 043/428 1491
•   Michalovce, STAVENA MICHALOVCE, Tel.: 056/688 8841 • Nitra, BMC, Tel.: 037/692 6824 • Pieš any, ELA CAR, 
Tel.: 033/774 4133 • Poprad, ROADEX, Tel.: 052/449 2570 • Prešov, ACK AUTO, Tel.: 051/748 0951 • Prievidza,
MARIÁN GRI -MOTOPRES, Tel.: 046/543 0792 • Tren ín, AUTOTREND, Tel.: 032/640 1257 • Trnava, AUTO TT, 
Tel.: 0910 888 190 • Zvolen, ZV AUTO, Tel.: 045/532 2334 • Žilina, A-AUTO, Tel.: 041/700 3183

Ku každému modelu od SUZUKI získate 3-ro nú záruku a asisten né služby zdarma.
Emisie CO2 140 –163 g/km, kombinovaná spotreba paliva 5,8 – 6,8 l na 100 km.
Finan né hodnoty boli prepo ítané konverzným kurzom 30,1260 SKK / EUR.
Akcia platí len do vypredania zásob. Infolinka: 02/5363 3306.                                            ilustra né foto

V limitovanej sérii s cenovým zvýhodnením 76 000 Sk / 2 522,74 €

alej ponúkame Suzuki SX4 Freeze 
 výkonný motor 99 koní  klimatizácia  hmlovky
 16‘‘ hliníkové disky  tmavé zadné sklá
 zimný balík (vyhrievanie sedadiel, silnejší alternátor

a batéria, výkonnejšie zapa ovanie)  ABS  2 airbagy
 centrálne zamykanie s dia kovým ovládaním
 metalíza vo vybraných farbách 
 el. ovládané okná a zrkadlá  rádio s CD

za jedine nú cenu 389 900 Sk / 12 942, 31 €

výkonný motor 92 koní
klimatizácia
hmlovky a ABS
15‘‘  hliníkové disky
zadný spojler a 2 airbagy

Suzuki Swift Freeze s cenovým zvýhodnením 96 000 Sk / 3 186,62 € 

centrálne zamykanie s DO
tmavé zadné sklá
metalíza vo vybraných farbách
el. ovládané okná aj zrkadlá 
rádio s CD

za jedine nú cenu 309 900 Sk / 10 286,80 €

inzercia_Freeze SX4_Bratislavske noviny_150x270_zr.indd 1 7.10.2008 14:42:24
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Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021, 0905 431 455

www.cancelli.sk, e-mail: cancelli@cancelli.sk

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

�ŽALÚZIE �ROLETY
�MARKÍZY �DVERE
�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�SIETE PROTI HMYZU
�VSTAVANÉ SKRINE

NÚDZOVÉ OTVÁRANIE

0905 310 069

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV

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

e-mail: info@domestica.sk

- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky



12BRATISLAVSKÉ NOVINY 37/2008

Do konca roka budú v MHD premávať

štyri zmodernizované električky
BRATISLAVA
Dopravný podnik v tomto období
rekonštruuje staršie typy električiek,
ktoré dostávajú po obnovení nový
vzhľad a sú takmer ako nové. V
súčasnosti má mestský dopravca k
dispozícii 229 električiek.
Z tohto počtu je 35 kĺbových typu K2,
58 sólo vozidiel novšieho typu T6A5 a
136 typu T3. Verejnú súťaž na generál-
nu opravu vyhrala akciová spoločnosť
Pars nova Šumperk. 
Podľa informácií z Dopravného podni-
ku Bratislava, a.s., vzhľadom na vek a
technický stav električiek sa od minulé-
ho roku vymieňa aj karoséria električ-
ky. V tomto roku budú zmodernizované

štyri električky, na budúci rok ďalšie
štyri. Vzhľadom na to, že sa prvý raz
menila aj karoséria a bol použitý nový
riadiaci systém CECOMM, dopravca
musel požiadať v zmysle zákona o drá-
hach Ministerstvo dopravy, pôšt a tele-
komunikácií SR o schválenie povolenia
na prevádzku na dráhe. Povolenie na
skúšobnú prevádzku s cestujúcimi do
31. decembra je právoplatné od 10.
októbra. Po vyhodnotení bude akciová
spoločnosť žiadať ministerstvo o povo-
lenie na trvalú prevádzku. 
Po ich dodaní do Bratislavy a po ožive-
ní na našej dráhe začnú v tomto roku
jazdiť aj ostatné vozidlá v režime skú-
šobnej prevádzky. V Bratislave sú už aj

električky s číslami 7127, 7128 a 7129,
ktoré sa onedlho, po potrebných prebe-
racích úkonoch, zaradia do premávky. 
Dopravný podnik chce dosiahnuť, aby
sa finalizácia nových električiek robila
v jeho dielňach. Významne by sa šetri-
li obstarávacie náklady a podnik má
kapacity na výrobu . 
Výhodou generálnych opráv je, že
vznikne v podstate nová električka.
Výroba z veľkej väčšiny vo vlastnej
réžii by znamenala aj skrátenie doda-
cích lehôt, ktoré sú pri električkách
podstatne dlhšie ako pri autobusoch.
Električky majú dlhšiu životnosť, pri-
bližne 30 rokov. (rob)

FOTO - Pars Nova 

Zahraničné

výlety obnoví 

BKIS od januára
BRATISLAVA
Prečo boli zrušené osvedčené jedno-
dňové poznávacie zájazdy do blízke-
ho zahraničia, ktoré pre Bratislavča-
nov organizovalo Bratislavské kul-
túrne a informačné stredisko, čuduje
sa čitateľ Ján Minich z Dúbravky.
„Prácu BKIS si vážim a roky ju využí-
vam. Od informačných služieb cez
sprievodcovské služby až po sprostred-
kovanie kultúrnych a poznávacích akti-
vít. Na Klobučníckej ulici, ale aj inde,
som sa vždy stretol s ústretovým, ochot-
ným a dobre informovaným personá-
lom. Dobré sú aj náučno-poznávacie
vychádzky a exkurzie. Nerozumiem
preto, prečo boli zrušené osvedčené a
výborné aktivity, ako boli jednodňové
poznávacie zájazdy do Rakúska,
Maďarska a Česka,“ pýta sa náš čitateľ.
Podľa jeho skúseností to boli také
úspešné akcie, že ak sa človek dopredu
neprihlásil, často mal problém dostať
sa na ne: „Mali výbornú organizačnú
úroveň, veľmi dobré, milé a kvalitne
informované sprievodcovské služby,
dobrý výber poznávaných lokalít,“
tvrdí Ján Minich.
Za Bratislavské kultúrne a informačné
centrum (BKIS) vysvetlila situáciu
jeho námestníčka Alexandra Bučková:
„Momentálne pripravujeme novú kon-
cepciu činnosti nášho vlastivedného
oddelenia. Budú v nej aj výlety s kul-
túrnymi, historickými a vlastivednými
témami. Vypúšťame oblasti, ktoré sa
týkali relaxu, výletov do prírody a
rátame len s tromi spomínanými tema-
tikami.“
Napriek príprave novej koncepcie,
BKIS neprerušilo organizovanie vlasti-
vedných vychádzok a prednášok, ich
program je dostupný na webovej strán-
ke, ako aj priamo v centrálnej pobočke
na Klobučníckej ulici. „Od leta spro-
stredkúvame aj ponuku poznávacích
výletov organizovaných sprievodcami
a agentúrami, s ktorými spolupracuje-
me. Bližšie informácie sa záujemcovia
dozvedia priamo na Klobučníckej
ulici,“ vysvetľuje Alexandra Bučková.
Nová forma výletov by mala začať
fungovať od januára. „Rátame, že v
ponuke sa znovu objavia výlety do
všetkých troch susedných krajín -
Rakúska, Maďarska a Česka,“ dodáva
Alexandra Bučková. (db)

V Starom Meste

sa skončil orez

stromov
STARÉ MESTO
Orezávanie stromov na území Staré-
ho Mesta sa v roku 2008 už skončilo.
Výrub a orezávanie zatiaľ vyšli
samosprávu na 2,5 milióna korún,
vo výrube sa však bude ešte do
konca roka pokračovať.
„Na pozemkoch spravovaných Starým
Mestom sa zatiaľ odstránilo tridsať stro-
mov, do konca roka pribudne ďalších
dvadsať,“ informovala Alena Kopři-
vová, hovorkyňa referátu komunikácie s
verejnosťou Miestneho úradu Bratisla-
va - Staré Mesto, a pokračovala: „Na jar
sme vysadili šesťdesiat nových stromov
a tristo kríkov, pričom sadiť sa bude aj v
nadchádzajúcich mesiacoch.“
Zrejme najsledovanejšou lokalitou
bolo Vajanského nábrežie, kde výrub
stromov a ich orezávanie pozorne sle-
dovala aj verejnosť. „Drevinám na
Vajanského nábreží sa dlhé roky neve-
novala patričná pozornosť, aj preto
trvalo orezávanie viac ako týždeň,“
vysvetľovala hovorkyňa miestneho
úradu.
Alena Kopřivová súčasne vysvetlila
dôvody výrubu starých stromov:
„Odborníci pri podrobnejšom skúmaní
zistili, že osem stromov je v katastro-
fálnom zdravotnom stave - buď boli
preschnuté, alebo polámané silným
vetrom, ktorý sa Bratislavou prehnal na
prelome júna a júla. Pretože park
navštevuje veľa ľudí, stromy - pagaš-
tan, brestovec, javory - bolo potrebné
vyrúbať.“
Park však nezostane dlho poloprázd-
ny. Podľa Aleny Kopřivovej je už
vypracovaný projekt sadových úprav.
„Do 30. novembra 2008 ho investor-
ská spoločnosť musí splniť ako
náhradu za výrub drevín na Partizán-
skej ulici.“
Do konca roka ešte príde na rad oše-
trovanie drevín na Palackého, Kozej a
Anenskej ulici. „Keďže na prvých
dvoch uliciach sa nepodarilo pre krát-
kosť času zabezpečiť obmedzenie
dopravy nevyhnutné na vykonanie
prác, referát ochrany prírody mest-
skej časti zmenil lokality - odborníci
zasiahli na Anenskej, Dobšinského ul.
a už spomínanom Vajanského nábre-
ží. Dovedna bolo v poslednej etape
orezaných asi 70 stromov,“ dodala
Alena Kopřivová. (mm)

PETRŽALKA
Petržalská samospráva rozhodla, že
do roku 2010 obnoví 49 verejných
detských ihrísk. Tento rok sa jej to
podarilo na pätnástich plochách.
Z rozpočtu bolo vyčlenených 6,2
milióna Sk, suma sa využila na piesko-
viská, oplotenie a osadenie nových
moderných hracích prvkov. Navyše na
každom pribudli sedacie dosky a koše
na odpadky. Ihriská teraz spĺňajú bez-
pečnostné a hygienické normy. 
„Programovo sa rozpočtujú finančné
prostriedky na druhú etapu revitalizá-

cie ihrísk - približne 6,5 milióna Sk. V
budúcom roku sa plánuje obnova
osemnástich detských ihrísk, pričom
rekonštrukčné práce sa najskôr dotknú
plôch nedokončených a prenesených z
roku 2008. Týka sa to ihrísk na Pifflo-
vej, Andrusovovej a na Prokofievovej
ulici,“ uviedol hovorca samosprávy
Ľubomír Andrassy.
Podľa jeho slov samospráva má na
základe doterajších skúseností záujem
intenzívnejšie komunikovať s občian-
skymi združeniami, jednotlivcami,
ktorí sa podieľali na obnove ihrísk aj z

hľadiska udržiavania poriadku a čistoty.
Počas návštev vynovených ihrísk sa
musia dodržiavať pravidlá prijaté v no-
vom všeobecne záväznom nariadení.
„Na ihrisku bude platiť prísny zákaz
konzumácie alkoholických nápojov,
zákaz fajčenia, do tohto priestoru sa
nebudú môcť vodiť domáce zvieratá
ako pes či mačka, nosiť ostré predme-
ty, nádoby zo skla. Nový prevádzkový
režim obnovených detských ihrísk
definuje tiež povinností pre prevá-
dzkovateľa,“ dodal Ľubomír Andras-
sy. (mm)

Na detských ihriskách sa nebude fajčiť
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NOVÉ MESTO
NA NOVEJ ŽELEZNIČNEJ STA-
NICI uniesli 17-ročné dievča. Nezná-
mi páchatelia ju skoro ráno prinútili
nastúpiť do vozidla zn. Octavia, cez
hlavu jej potom prehodili handru a
jeden z nich ju nakoniec znásilnil.
Druhý páchateľ jej medzitým ukradol z
kabelky mobil. Vzápätí ju autom
odviezli späť pred stanicu a vysotili na
trávnik. Dievča v šoku previezli do
nemocnice, páchateľom hrozí pätnásť-
ročný trest.
NA TRNAVSKOM MÝTE pri tržnici
prepadli 45-ročného muža. Zatiaľ čo
ho záchranári prevážali do nemocnice,
polícia zadržala troch podozrivých
ľudí. Keďže počas prenasledovania
nereagovali na výzvy, policajti použili
aj varovné výstrely do vzduchu.

LAMAČ
NA LAMAČSKEJ CESTE prišlo k
netradičnej lúpeži. Neznámy páchateľ
ukradol z areálu firmy ťahač zn. Volvo
aj s naloženým tovarom - elektronikou.
Predbežnú škodu na ukradnutom aute,
ktoré malo ísť do Nemecka, vyčíslili na
4 milióny korún, škodu na tovare zatiaľ
nevyčíslili. Páchatelia sa dostali aj do
druhého ťahača, poškodili mu dvere a
spínaciu skrinku. Ak páchateľov chytia,
hrozí im väzenie 10 až 15 rokov.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA BIELORUSKEJ ULICI našli
policajti rozbité zadné okno na aute
Opel Vectra. Zistili, že nezostalo len pri
okne, ale že sa nejaká osoba vlámala aj
do vozidla. Pátranie po páchateľovi
netrvalo dlho. Neďaleko miesta činu
policajti zadržali 31-ročného muža,
ktorý mal pri sebe igelitovú tašku plnú
ukradnutých veci z vozidla.

STARÉ MESTO
V STAROM MESTE sa neznámemu
mužovi jeden podvod vydaril a o druhý
sa pokúsil. Muž, podľa dokladov
občan Rumunska, do prvej záložne pri-
niesol zlatú platničku z 18-karátového
zlata a s jej pracovníčkou sa dohodol
na vyplatení 8200 Sk, ktoré chcel pre-
rátať na eurá. Kým to predavačka uro-
bila, muž nepozorovane vymenil zlatú
platničku za podobnú, no nie zo zlata.
Pracovníčka si to nevšimla a peniaze
mu vyplatila. Rovnakú fintu chcel
použiť aj v ďalšej záložni v Starom
Meste, kde ho však odhalili. Zo zálož-
ne sa mu podarilo utiecť, v prípade
dolapenia mu hrozí dvojročné väzenie.

ZÁHORSKÁ BYSTRICA
NA ULICI ČS. PARAŠUTISTOV sa
dostali do sporu otec a syn. Štyridsať-
sedemročný Andrej S. sa svojmu otco-
vi najskôr vyhrážal a následne ho aj
fyzicky napadol. Starší muž utrpel zra-
nenia, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu
v nemocnici. Synovi teraz hrozí až troj-
ročné väzenie. (mm)

Prvé materské

školy vznikli

v roku 1830
V devätnástom storočí sa objavili už
začiatky priemyselnej revolúcie,
ktorá postupne menila nielen hospo-
dársky, ale aj spoločenský charakter
strednej Európy, teda aj vrátane
Uhorska. 
Tomu sa prispôsobila školská politika,
ktorej pozitívnou črtou boli začiatky
budovania siete odborných škôl a reál-
nych gymnázií, vytvorili sa začiatky
výchovy detí predškolského veku a
vznikalo aj sústavnejšie vzdelávanie
dievčat a učňov.
Nové smernice Ratio educationis z ro-
ku 1806 určili povinnú dochádzku detí
od šiestich do dvanástich rokov veku.
Dĺžka štúdia na gymnáziách sa predĺži-
la na 6 rokov a po roku 1849 až na 8.
Ľudové školy mohli zakladať jednotli-
vé mestá, cirkvi a spolky. Zakladali sa
nové stredné odborné školy so zamera-
ním na obchod, priemysel, remeslá a
poľnohospodárstvo a tiež dvojtriedne a
trojtriedne učňovské školy.
Do školskej sústavy patrí aj predškols-
ké vzdelávanie detí od 3 do 6 rokov
veku. Prvé materské školy založila v
Bratislave grófka Terézia Brunswicko-
vá (milenka van Beethovena) v roku
1830 na Valonskej ulici a na Vydrici.
Ďalšie materské školy (ovody) vznikali
po vydaní školského zákona z roku
1891, ktorý uložil mestám a obciam
zakladať materské školy. Ich počet sa
zvyšoval s rastom zamestnanosti žien.
Učiteľky pre materské školy sa pripra-
vovali v dvojročnom kurze (tzv. prepa-
randia). Prvý takýto kurz zriadila Mária
Terézia v roku 1842 pri evanjelickom
lýceu..
V tomto storočí vznikli aj prvé reálky.
V roku 1850 bola na Kozej ulici zriade-
ná prvá reálka v Uhorsku. V roku 1895
vznikla Štátna vyššia reálna škola na
Zochovej ulici. V roku 1883 bolo na
Dunajskej ulici založené dievčenské
gymnázium. V tom istom roku bolo
bratislavské lýceum premenované na
gymnázium. Vzniklo aj ďalšie gymná-
zium v kláštore klarisiek. 
V 19. storočí vznikali aj tieto prvé stred-
né odborné školy: V roku 1851 trojroč-
ná škola pre dentistov, v roku l869
Cisársko-kráľovská pechotná kadetná
škola, v roku 1881 vznikla v Kláštore
uršulíniek 4-ročná učiteľská prípravka,
v roku 1884 vznikli Štátna vinohradníc-
ka škola, Kráľovsko-uhorská pôrodníc-
ka škola a škola telesnej výchovy a
šermu Ferdinanda Martinengu, v roku
1887 vznikla Stredná priemyselná škola
a v roku 1895 Vyššia obchodná škola. V
roku 1876 vznikla prvá plnohodnotná
univerzita Uhorská alžbetínska vedecká
univerzita. 
Od roku 1884 sa začali zakladať verej-
né učňovské školy. Dovtedy vyučovalo
učňov v Bratislave 45 majstrov vo svo-
jich vlastných prevádzkach.

Viliam Horniak a Viera Hupková
(Pokračovanie nabudúce)

Ľudia na kopci a pod ním si pomáhali 
Hradný kopec bol od pradávna
miestom, ktoré ľudia radi vyhľadá-
vali a kde budovali svoje príbytky.
Bolo to najmä preto, že kopec sa dal
ľahko ohradiť, bol z neho výhľad
doďaleka a včas sa dal spozorovať
blížiaci sa nepriateľ.
Ak prišiel až ku kopcu, bolo ľahšie sa
brániť, než keby bola osada situovaná v
údolí. Sídliská však vznikali aj v údo-
liach. Tie sa dali ťažšie opevňovať a
obraňovať, preto si obyvatelia výšin-
ných a nížinných sídlisk často navzá-
jom pomáhali.
Na mieste Bratislavského hradu bolo už
od praveku postupne viacero sídlisk
rôznych skupín ľudí, kmeňov či náro-
dov, a aj pod hradným kopcom vždy
žili ľudia. V stredoveku sa nachádzala v
tesnom susedstve hradu, na východnom
svahu hradného kopca, dedinka, ktorá
niesla meno patróna svojho kostolíka
svätého Mikuláša. Vždy bola úzko
spätá s areálom hradu, a dá sa predpo-
kladať, že vždy jestvovala aj v hradnom
opevnení bránka, ktorá umožňovala
rýchlu komunikáciu s obyvateľmi
dedinky sv. Mikuláša. 
Terajší kostol sv. Mikuláša vznikol až v

prvej tretine 17. storočia, ale na zacho-
vaných základoch gotického kostola,
ktorý museli zbúrať po roku 1530, keď
hrozilo nebezpečenstvo obsadenia
mesta tureckou armádou. 
Dr. Adrián Vallašek viedol asi pred 30
rokmi archeologický výskum na plo-
che bývalého cintorína okolo kostola.
Severne od kostola sa mu podarilo
vykopať kamenné základy staršej kru-
hovej sakrálnej stavby, ktorú postavili
možno v 11. storočí, možno na mieste,
kde už prv, pred príchodom Maďarov,
stál slovanský kostolík. 
V 13. storočí postavili okolo stredove-
kého mesta prvé kamenné opevnenie.
Priestranstvo pod Hradom nezačlenili
priamo do mesta. Územie, na ktorom
stála dedinka sv. Mikuláša, však ohradi-
li od juhu a severu kamennými múrmi,
ktoré spájali hradné a mestské opev-
nenie. Keď v 15. storočí postavili baštu
Luginsland, dalo sa z nej neskôr za-
murovaným gotickým portálom vyjsť
priamo na múr tohto opevnenia. 
Opevnenie hradného areálu trvalo

udržiavali v obranyschopnom stave.
Keď ho opravovali v polovici 17. sto-
ročia, zriadili aj novú bránku smerom
ku kostolu sv. Mikuláša. Dostala nové
kamenné ostenie (orámovanie).
Mohutné pätníky pri „prahu“ možno
ťažko chápať len ako dekoráciu. 
Bránka bola pravdepodobne prejazdná,
aspoň pre menšie káry. V 18. storočí ju
zrušili, zamurovali. Do jej pôvodného
prechodu zabudovali v tereziánskom
období kanál, ktorým odtekali fekálie
zo stajní a dažďová voda z areálu hradu
do záhrad pod ním. 
Kanál sa neskôr zaniesol, na bránku sa
zabudlo. Až v 60. rokoch 20. storočia
bránku obnovili, chýbajúce časti baro-
kového portálu však nahradili nepek-
ným tehlovým murivom. Za bránkou
vybudovali praktické schodište na úro-
veň nádvoria pred bývalou kasárňou. 
Prístup k bránke, ktorá je známa ako
Mikulášska bránka, vedie cez park na
východnom svahu hradného kopca.
Nepodarilo sa zistiť, ako sa bránka v
17. storočí zatvárala, ani to, ako by
bola chránená, keby sa objavil nepria-
teľ. Štefan Holčík 

FOTO - Oto Limpus

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
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Belasí sú druhí,

len o skóre za 

prvou Žilinou
FUTBAL
Futbalisti Slovana nezaváhali doma
proti Dubnici, naopak, Petržalka im
počas víkendu nepomohla a v Žiline
prehrala 1:3.
Belasí, ktorí sú vďaka košickej strate
iba o skóre druhí za vedúcou Žilinou,
zvíťazili nad Dubnicou 3:1. Najdôleži-
tejší okamih zápasu prišiel tesne pred
prestávkou, keď Masaryk premenil
pokutový kop a upravil na 2:1. Hostia
po ňom cítili krivdu, ale faktom je, že
keby domáci dovtedy premenili aspoň
každú druhú šancu, mohli v tom čase
viesť aj 3:1 a nemuseli byť žiadne
diskusie, či to bol, alebo nebol faul...
„Hrali sme veľmi dobre, vypracovali
sme si niekoľko šancí, škoda len, že
sme ich nevyužili. Dubnica vyrovnala
po prakticky prvej príležitosti, čo ma
mrzí,“ tvrdil tréner Ladislav Pecko.
Slovan diktoval vývoj aj v druhom pol-
čase, pridal ešte jeden gól a pred due-
lom v Dunajskej Strede si mohol po
kvalitnom výkone zvýšiť sebavedo-
mie. 
Petržalka chcela potrápiť Žilinu, ale
skôr vytrápila vlastného trénera Hippa.
Stretnutie pod Dubňom sa totiž ešte ani
poriadne nezačalo a Artmedia prehrá-
vala 0:2. „Rozhodol úvod a výborný
vstup domácich. Tí hrali dobre, navyše
boli efektívni. Naše predsavzatia zosta-
li v kabíne. Hrali sme nekoncentrova-
ne, bez nasadenia. V druhom polčase
sme sa zlepšili, ale stačilo to iba na zní-
ženie,“ priznal Michal Hipp. (db)

Petržalka doma

nevyužila ani

dlhú presilovku
FUTBAL
Hrať proti súperovi, ktorému tri
štvrtiny zápasu chýba hráč, je veľká
výhoda. Keď mu navyše štvrť hodi-
ny pred koncom vylúčia aj druhého,
to už je obrovská výhoda.
Ani to však nepomohlo petržalským
futbalistom, aby si v prvom štvrťfinálo-
vom zápase Slovenského pohára proti
Dunajskej Strede vypracovali aký-taký
náskok. Darmo hrali v závere proti
ôsmim hráčom v poli, keď dať gól bol
pre nich znovu neriešiteľným rébusom.
„Vylúčenie ovplyvnilo celé stretnutie.
Hostia sa po ňom stiahli do obrany a
my sme len búšili. Chýbal pokoj, roz-
vaha, po druhom vylúčení sme sa vpre-
du iba trápili,“ priznal tréner Artmedie
Michal Hipp. Odveta sa hrá 4.
novembra v Dunajskej Strede. (mm)

TENIS
Organizátori 3. ročníka turnaja ITF
Ritro Slovak Open do poslednej
chvíle dúfali, že 27. októbra až 2.
novembra sa na dvorcoch Národné-
ho tenisového centra predsa len
objavia aj dve najlepšie slovenské
hráčky a dnes už aj tenistky patriace
do najlepšej svetovej dvadsiatky.
Dúfali však márne. Dominika Cibulko-
vá sa rozhodla, že po turnaji v Linzi
ukončí tohtoročnú sezónu a Daniela
Hantuchová už tak urobila po turnaji v
Luxemburgu. Šancu stať sa najväčšou
hviezdou podujatia preto dostala Mag-
daléna Rybáriková (na fotografii).
Okrem nej sa priamo do hlavnej súťa-
že turnaja s dotáciou 100-tisíc dolárov
dostali ďalšie tri slovenské tenistky -
Wienerová, Kučová a Bóczová.
„Všetky tri mali voľné karty, štvrtá sa
na základe reciprocity ušla Češke Plí-
škovej,“ vysvetlil riaditeľ turnaja a
generálny sekretár Slovenského teniso-
vého zväzu Igor Moška a pokračoval:
„Aj keď Daniela s Dominikou neprídu,
bratislavskí fanúšikovia sa majú na čo
tešiť. Z prvej svetovej stovky pricesto-
valo do Bratislavy devätnásť hráčok.“
Najvyššie nasadenou bola Ruska Klej-
banovová, prvú trojicu okrem nej tvo-
rili Češka Benešová a Argentínčanka
Dulková. Kvalifikáciu pritom absolvo-
vali aj niektoré známe mená - naprí-
klad Austrálčanka Dokičová či Ruska
Bovinovová.
Ritro Slovak Open sa od začiatku snaží
preraziť do vyššej kategórie a hoci to
zatiaľ nevyšlo, Igor Moška sa nevzdá-
va: „Budúci rok bude pre kalendár a
jeho tvorbu prelomový. Majú sa vytvo-
riť tri kategórie - grandslamy, veľké
turnaje a menšie turnaje. Veríme, že
vďaka výhodnému termínu, keď sa

okrem nás nehrá v Európe žiadny iný
turnaj, si udržíme súčasné postavenie.
V roku 2009 sa pokúsime aj o vstup do
seriálov WTA. Keby to vyšlo, radi by
sme usporiadali turnaj s dotáciou 200-
tisíc dolárov, čo by bolo výborné aj pre
naše mladé hráčky,“ verí Igor Moška. 
Tohtoročný turnaj sa hrá každý deň,
vstupné od pondelka do piatka je 50 Sk,
cez víkend bude 100 Sk. Zaujímavos-
ťou turnaja je aj to, že práve počas
víkendu, a teda aj záverečných duelov
(semifinále a finále), sa v NTC začne
kvalifikácia mužského turnaja Tatra

Banka Open. „Bude to pre nás nová
skúsenosť a súčasne aj poriadna záťaž,“
priznáva Igor Moška a dodáva: „Hala
bude dva týždne v plnej permanencii,
čiže nás čaká niečo ako grandslam.“
Vlaňajšie prvenstvo obhajuje Nemka
Maleková, pred ňou triumfovala Cibul-
ková, medzi predchádzajúcimi víťaz-
kami medzinárodných majstrovstiev
Slovenska, ktoré sú súčasne Ritro Slo-
vak Open, však nájdeme aj také mená
ako Mauresmová, Bedáňová, dvakrát
triumfovala Nagyová. (db)

FOTO - TASR

Zdeno Cíger

skončil, hľadá

sa nový tréner
HOKEJ
Zdeno Cíger už nevedie hokejistov
Slovana. Jeho najpravdepodobnej-
ším nástupcom by sa mal stať Dušan
Gregor, ktorý iba nedávno predčas-
ne ukončil svoje pôsobenie v Liberci.
Bezprostredne po dueli Ligy majstrov
v Českých Budějoviciach síce generál-
ny manažér belasých Maroš Krajči
tvrdil, že pozícia Zdena Cígera nie je
ohrozená, no už o pár hodín neskôr
bolo všetko iné. Dovtedajší kormidel-
ník majstra telefonicky oznámil vede-
niu , že odchádza z lavičky.
„Nezostávalo nám nič iné, len jeho
abdikáciu prijať,“ vyhlásil Maroš Kraj-
či a pokračoval: „Zdeno Cíger ale v
klube nekončí, raz sa určite vráti.
Ponúkneme mu aj miesto v štruktúre
klubu. Boli by sme radi, keby u nás
naďalej pôsobil.“
Nedeľňajší duel v Trenčíne, ktorý slova-
nisti vyhrali po samostatných nájaz-
doch, viedli Róbert Pukalovič a Rudolf
Jurčenko. Funkcionári však v tom čase
už údajne viedli rozhovory s Dušanom
Gregorom, pričom v hre boli aj iné
mená, napríklad František Hossa a
Ernest Bokroš. (mm)

Útočník Döme

dostal za bitku

tvrdý trest
HOKEJ
Napadnutie košického mladíka
Ľubomíra Chmelu vyšlo kapitána
Slovana Róberta Dömeho poriadne
draho. Od minulého týždňa si odpy-
káva desaťzápasový trest.
Všetko spôsobil skrat v šlágri s Košica-
mi, keď Košičana bratislavský útočník
tesne pred koncom kroščekoval a
následne aj napadol. V nerovnom súbo-
ji staršieho a robustnejšieho Dömeho s
mladým obrancom nemal Chmela
záujem o bitku, no slovanistického kapi-
tána to nezastavilo a teraz za to pyká.
Disciplinárna komisia Pro Hokej, spo-
ločnosti riadiacej najvyššiu súťaž, mu
totiž naparila výnimočný desaťzápaso-
vý trest zastavenia činnosti. Komisia
tak rozhodla na základe videozáznamu,
vyjadrení hlavného rozhodcu, inštruk-
tora zápasu a po vyjadrení zástupcov
oboch klubov. (mm)

Ritro Slovak Open bez najlepších 

Sloveniek, Cibulkovej aj Hantuchovej

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

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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Rozpačitá premiéra Ligy majstrov
HOKEJ
Hokejová Liga majstrov má veľké
ambície, ale už jej prvé zápasy uká-
zali, že bude mať čo robiť, aby sa
aspoň zdiaľky priblížila príbuznej
zo zelených trávnikov. Týka sa to
atraktivity, diváckeho záujmu, ale aj
sponzorov.
Slovenský majster nastúpil na svoj pre-
miérový duel v Českých Budějovi-
ciach a po prehre 2:5 sa nevracal do
Bratislavy v dobrej nálade. Domáci
boli lepším tímom, hrali rýchlejšie, v
útoku boli dôraznejší a zaslúžene si pri-
písali prémiu 50-tisíc eur. Pre český
tím to bolo dôležitá výhra, pretože pri-
šla po siedmich ligových prehrách za
sebou.

Naopak, Slovan neprelomil domáce
ligové prekliatie a aj tréner Zdeno
Cíger skonštatoval, že Liga majstrov
zrejme neznamenala obrat: „Dalo sa
čakať, že v súboji tímov, ktorým sa
nedarí, sa jedno chytí. Išlo aj o to, že to
môže byť mužstvo, ktoré dá prvý gól.
My sme to neboli, strelili ho domáci a
naozaj sa chytili,“ skonštatoval Zdeno
Cíger.
Podľa jeho slov belasí znovu doplatili
na individuálne chyby: „Urobili sme
ich priveľa, potom sme na ne doplatili.
Vlastne sme sa sami zdolali. Za stavu
2:1 sme mali šance, ale namiesto
vyrovnania sme inkasovali počas vlast-
nej presilovky a to bol definitívny
koniec. Domáci už šancu nepustili.“

Kapitán Róbert Döme si tiež uvedomo-
val, že za prehru si môžu predovšet-
kým samotní hráči: „Nehrali sme tak
dobre, ako sme chceli. Sme sklamaní,
pretože ani súper nepodal oslnivý
výkon a dalo sa tu vyhrať.“ 
Brankár Sasu Hovi striedal výborné
okamihy s menšími zaváhaniami:
„České Budějovice hrali dobre, ale
neukázali žiadny vynikajúci výkon. To
skôr my sme neukázali nič mimoriad-
ne. Môj výkon tiež nebol najlepší.
Určite som mohol nejaký gól chytiť.“
České Budějovie sa vďaka víťazstvu
dotiahli na ruskú Ufu, s ktorou v prvom
stretnutí prehrali. Práve Ufa bola v stre-
du 29. októbra 2008 druhým súperom
slovenského majstra. (db)



18BRATISLAVSKÉ NOVINY 37/2008

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

Bubenícka show

vás uchváti

v bývalom Véčku
HUDBA
V kultúrnom stánku A4 Nultý prie-
stor na Námestí SNP 12 predstaví 8.
novembra 2008 známy český bube-
ník Martin Vajgl bubenícku show
pre pokročilých.
Martin Vajgl je známy z pôsobenia v
skupinách Vltava, - 123 minut, Wanas-
towi Vjecy či Čechomor. Jeho sólový
projekt má názov Drumwave a pred-
stavuje úlohu bicích nástrojov v naj-
rôznejších žánrových a výrazových
premenách. K spolupráci si Martin
Vajgl prizval vynikajúcich českých
inštrumentalistov bubeníka Klaudiusa
Kryšpína a hráčov na klávesové nástro-
je Zdeňka Zdeňka. K nim sa pripojí
Tomáš „Kobdzey“ Kašpar, v súčasnos-
ti bubeník nórskej skupiny Pluto and
the Planets. (dš) 

Britská legenda

Jethro Tull 

na Pasienkoch
HUDBA
Nadšenci kvalitnej, plynulej a ryt-
micky zaujímavej muziky sa už dnes
tešia na bratislavské vystúpenie brit-
skej kapely Jethro Tull. 
Hudobná legenda vystúpi počas svojho
koncertného turné 5. novembra 2008 o
20.00 h. v Športovej hale Pasienky.
Pôvodne štvorica Jethro Tull vznikla v
decembri 1967. Pilierom kapely sa stal
škótsky skladateľ, textár, spevák, flau-
tista, ale aj príležitostný hráč na gitaru,
mandolínu a gajdy Ian Anderson.
Neskôr zakladajúceho gitaristu Micka
Abrahamsa nahradil Martin Barre, ktorý
je spolu s Andersonom najdôležitejším
členom súboru. Ian Anderson a spol.
postupne rozvinuli pôvodné bluesové
zameranie kapely na charakteristickú
symbiózu rocku, folku, džezu, staroang-
lickej hudby. 
Kapela vo svojej kariére predala 41
miliónov kópií nosičov, značka Jethro
Tull má na konte 60 zlatých a platino-
vých albumov. Ich záznamy dokumen-
tujú dosiaľ viac ako 2-tisíc koncertov,
ktoré v 37 krajinách navštívilo vyše 15
miliónov fanúšikov. Za album Crest of a
Knave JT získali cenu Grammy. 
Ian Anderson zvoláva na bratislavský
koncert nielen jeho skalných, ale aj
mladšie generácie. Z nich najmä tých,
ktorí sú citliví na kvalitnú hudbu. Aj
rockeri okolo päťdesiatky, zvyknutí na
prudké decibely, si užijú pri zvukovo
primeranej, melodicky a rytmicky ply-
núcej muzike. (dš, kk)

Hana Zagorová

bude spievať 

hity Zmožeka
HUDBA
Najväčšie hity hudobného skladate-
ľa a speváka Jiřího Zmožeka zaspie-
va 12. novembra 2008 o 19.00 v Stre-
disku kultúry na Vajnorskej 21
česká speváčka Hana Zagorová.
Program s názvom Už mi lásko není 20
let predstaví oboch spevákov v interpre-
tácii ich najväčších hitov. Patria k nim
piesne Nešlap nelámej, Mys dobrých
nadějí, Biograf láska a ďalšie. Pri tejto
príležitosti odovzdá riaditeľ Popron
Music pán Alan Piskač Jiřímu Zmože-
kovi Zlatú platňu za CD Už mi lásko
není 20 let. 
Večer plný známych hitov a nevtiera-
vých, lahodných melódií sľubuje prí-
jemné posedenie nielen pre obdivova-
teľov oboch českých umelcov, ale aj
pre divákov, ktorí chcú v kultúrnom
dome, na malom priestore zažiť veľkú
slávu. To mená Zagorová - Zmožek
nepochybne zaručujú. (dš)

Do PKO prídu

Melody Makers

a Hot Serenaders
HUDBA, TANEC
V Spoločenskej sále PKO budú mať
Bratislavčania 8. novembra 2008
príležitosť zatancovať si na hudbu
dvoch orchestrov, ktoré dobyli svet
swingu a Hot jazzu. Od 19.00 h tu
bude Veľká tančiareň.
V PKO sa stretnú dve unikátne hudob-
né telesá. Ondřej Havelka a jeho Melo-
dy Makers disponujú širokým repertoá-
rom známych skladieb populárnej hud-
by swingu a tvorí ho 15 hudobníkov.
Orchester Bratislava Hot Serenaders sa
orientuje na interpretáciu predchodcu
swingu, t. j. jazz & hot dance music a
tvorí ho osemnásť hudobníkov. 
Vynikajúci džezový prejav všetkých
hudobníkov je umocnený zmyslom pre
humor a show. Vizuálnu atmosféru
dotvárajú orchestre krásnymi dobový-
mi kostýmami. Použitie autentických
nástrojov, starostlivo prepracované
aranžmány a bravúrne výkony sólistov
prinášajú jedinečný autentický zvuk. 
Parket Veľkej tančiarne bude patriť
všetkým, ktorí majú radi zábavu a
atmosféru „zlatej éry“, pretože Brati-
slava v tento deň ožije náladou 20. a
30. rokov. (dš)

DIVADLO
Na prahu smrti, uprostred púšte,
francúzsky súčasný dramatik Éric
Emmanuel Schmitt dostal ako dvad-
saťdeväťročný podľa vlastných slov
najkrajší dar, aký vôbec v živote
mohol dostať: vieru. Neskôr, po
obrátení, napísal hru Evanjelium
podľa Piláta, ktorú premiérovo
uviedlo Divadlo a.ha.
Sám autor sa v hre pasuje do roly Piláta,
muža, ktorý smrť Krista vníma spočiat-
ku čisto politicky a pragmaticky. Až
neskôr ho udalosti zmŕtvychvstania a
uzdravenia milovanej manželky nútia
vnímať veci apoliticky, nadzmyslovo a
v konečnej fáze prijať fakt, že na svete
sa udial zázrak, ktorý zmení chod dejín
a ovplyvní náboženské smery na ďalšie
storočia. Prijíma tajomstvo, podriaďuje

sa mu a na konci hry sa stáva „prvým
kresťanom.“ 
Martinský herec Ján Kožuch, v réžii
Štefana Korenčiho, spolu s hereckým
kolegom Matejom Oravcom, na javis-
ku nehrá len príbeh muža, ktorý uveril,
ale aj zúfalstvo vládcu, ktorému sa veci
vymkli z rúk. Paradoxne, silný a pod-
porený mocou, bezvládne stojí pred
davom, ktorému nestačí len krv, chce
smrť. Kam až siaha zúfalstvo takéhoto
muža, ako vníma svoju bezmocnosť? 
V Schmittovej hre sa ju snaží Pilát
neustále poraziť pragmatizmom,
nevyhnutnosťou konať podľa okolnos-
tí. Nakoniec sa však podriadi tajomnu a
duchovnej sfére, v ktorej nachádza
blaho. Otázka, či je to trvalé blaho,
zostáva nezodpovedaná, tak ako veci
medzi nebom a zemou, tak ako usta-

vičný boj, ktorý vedie nielen Pilát, ale
aj predavačka na trhu či obuvník vo
vedľajšej ulici. 
V tom spočíva čaro Schmittovho textu,
sila režijného poňatia hry a bravúra
Kožuchovho herectva. Priblížiť sa k
divákovi v komornom prostredí malého
divadla nielen na dosah tela, ale vniknúť
mu priamo pod povrch, zaboriť sa do
nevyspytateľných diaľav a šírav duše a
primäť ho, aby uveril.
Hra sa zaraďuje do projektu Divadlom
zbližujeme Európu, ktorej cieľom je
zorganizovať stretnutie troch európ-
skych dramatikov uvádzaných na
scéne Divadla a.ha. K stretnutiu slo-
venských a európskych dramatikov by
malo dôjsť na začiatku roku 2009 pri
príležitosti prehliadky inscenácií
Divadla a.ha. Dáša Šebanová

DIVADLO
Ak existujú typickí muži, kocúri
Hasprčko a Mrcúlik sú ich vášniví
predstavitelia. Oplatí sa im schud-
núť kvôli myške? Odpoveď dáva
nová klauniáda autora Jozefa
Mokoša, ktorú 5. a 6. novembra
2008 premiérovo uvedie divadlo
Ludus.
Hasprčko a Mrcúlik sú veľkí fešáci. Na
svojej kráse si aj zakladajú a túžia po
tom, aby ich všetci obdivovali a mali
radi. No najmä však túžia po tom, aby
im dal každý pokoj, keď chcú sledovať
televíziu, hrať počítačové hry, či koke-
tovať s krásnou dámou, ktorá sa im pri-
hovára z monitora počítača, keď si
chcú objednať sladkú pizzu. Týmto
dvom kocúrom je sveta žiť. 
Presviedčajú o tom detského diváka

svojimi životnými polohami, ale aj
pútavými pesničkami s chytľavými
melódiami a podmanivými textami.
Lenivosť však týmto dvom pánom
určite nemôžeme pripísať. Počas deja,
keď sa odohráva večný kocúro-myší
boj, lákajú publikum na hravé scénky a
zaťahujú ich do deja a poučujú. 
Napríklad, že vylihovať pred televízo-
rom nemá žiadny zmysel a myši sú lep-
šie, keď sa na nás zvodne usmievajú a
hrajú sa hry na mačku a myš, ako naser-
vírované na indický spôsob s ryžou.
Režisérom pôvabnej detskej klauniády
je Peter Kuba, hra je určená deťom od
šiestich rokov. 
Ako kocúri sa predstavia Andrej Palko
a Andrej Kováč, Michal Rovňák a
Radoslav Milič, šarmantnú myšku
Terku hrajú Lucia Butašová a Kristína

Sviteková, moderátorka v televízii,
ktorá láka tlstých kocúrov na všelijaké
dobroty, ktoré im firma Karkulka dove-
zie rovno do obývačky, sa skrýva za
menami Lucia Arendášová a Alexandra
Antošová. 
Takže ak sa počas voľných dní vyberie-
te do divadla Ludus, ktoré sídli v PKO,
na detskú klauniádu Hasprčko a Mrcú-
lik, nikto neobíde nakrátko. Herečky na
scéne sú pôvabné, takže tatkovia sa
môžu tešiť zo ženskej krásy, predstavi-
telia mužských rolí vyvracajú svojou
usilovnosťou naše úvodné tvrdenie o
typických mužoch a najväčšmi obdare-
né odídu deti. Strávia čas pri rozkošnom
príbehu o zvieratkách, ktorý sa pri tro-
che fantázie dá veľmi rýchlo preniesť aj
do vzťahov na pieskoviská či do rodin-
ných kuchýň. Dáša Šebanová

Oplatí sa kocúrom schudnúť kvôli myši?

Dvojica, ktorá v Evanjeliu podľa Piláta žiari - Ján Kožuch a Matej Oravec. FOTO - Dušan Husár 

DOMY A BYTY NA PREDAJ
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Evanjelium podľa Piláta - hra o obrátení
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SOBOTA 1. novembra
�17.00 - Komorný koncert vážnej hudby,
sviatočný podvečer v SNM, Múzeu kultúry
Chorvátov na Slovensku, účinkujú: P. Varga -
1. husle, R. Márkus - 2. husle, A. Pechočiak -
viola, P. Kulifaj - violončelo, Výstavná sieň
múzea, Istrijská ul. 68
� 20.00 - Ambition Pokec Halloween
Party, Route 69. Coyote, Rožňavská ul.

NEDEĽA 2. novembra
�9. 30 - Čas pre Božie slovo, stretnutie kres-
ťanov otvorené pre všetkých, Spoločenský
dom Nivy, Súťažná 18
�10.30 - Uštrikovaná rozprávka, účinkuje
bábkové divadlo Neline, DK Dúbravka,
Saratovská 2/A
�17.00 - Hudba pod hradom, cyklus koncer-
tov, M. Henselová - mezzosoprán, D. Buranov-
ský - klavír, Pressburger Quartett, program:
Franz Schubert, Pálffyho palác, Zámocká ul.
� 18.00 - Magdaléna Kožená: Když mě
stará matka, koncert svetoznámej mezzoso-
pranistky, klavír: Malcolm Martineau, pro-
gram: A. Dvořák, L. Janáček, E. Schulhoff, P.
Eben, B. Martinů a ďalší, Koncertná sieň Slo-
venskej filharmónie, Reduta

� 19.00 - Bratislava Hot Serenaders, hud-
ba v štýle 20. a 30. rokov, Spoločenský dom
Nivy, Súťažná 18

PONDELOK 3. novembra
� 18.00 - Slovan - Martin, hokejová Extra-
liga, štadión O. Nepelu
�19.00 - John Osborne: Obzri sa v hneve,
Malá scéna VŠMU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - I. Bukovčan: Slučka pre dvoch
alebo domáca šibenica, tragifraška, Divadlo
a.ha, Školská 14
� 20.00 - Listováni.cz, Mariusz Szczygieł:
Gottland, Listujú: Alan Novotný, Lenka Janí-
ková a Lukáš Hejlík, Štúdio 12, Jakubovo
námestie 12
� 20.00 - Bluesový pondelok, Music Club,
Hlava XXII, Bazová 9

UTOROK 4. novembra
� 10.00 - Kreslíme do plastelíny, program
pre deti, DK Lúky, Vigľašská 1
�19.00 - Art of Vinyl - psychadelic groove
collection, Knalpot (Nl), Batcha Demental

(Sk), Hugo Chavez Orchestra (Sk), Kapela
Snu Feat. V. J. Majda (Sk), 900 Piesek (Sk),
Klub Za Zrkadlom, Rovniankova 3
�19.00 - S. Štepka: Niekto to rád slovens-
ké, Radošinské naivné divadlo, Škultéty 5
� 19.00 - S. Beckett: Koniec hry, Divadlo
a.ha, Školská 14
� 19.00 - Dave Holland Quintet, koncert,
PKO
� 19.00 - M. Gelardi: Zlomatka, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - A. Laurents: West Side Story,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 20.00 - Smutný život Ivana T., divadlo
SkRAT, A4 Nultý priestor, Námestie SNP12 

STREDA 5. novembra
� 10.00 - V. Šúplata: Kráľovský detektív,
pre deti od 5 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
�16.30 a 19.30 - S. Štepka: Niekto to rád slo-
venské, Radošinské naivné divadlo, Škultéty 5
�18.00 - Jozef Mokoš: Hasprčko a Mrcú-
lik, oplatí sa kocúrom schudnúť kvôli
myške?, premiéra, pre deti od 6 rokov,
Divadlo Ludus, Malá sála PKO
� 19.00 - A. Laurents: West Side Story,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Uršula Kovalyk: Deň mŕtvych,
divadelné predstavenie, Štúdio 12, Jakubovo
námestie 12
� 19.00 - L. Smoček: Čudné popoludnie
dr. Zvonka Burkeho, Divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
�19.00 - Koncert v spolupráci s Poľským
inštitútom, program: Ludwig van Beetho-
ven: 7. symfónia ADur op.92, Karol Szyma-
nowski: 1. koncert pre husle a orchester,
Roman Berger: Improvisacion sur Herbert,
Veľké koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
� 19.00 - Kristína Lungn: Katarína
Veľká, divadlo jedného herca, Milka Zimko-
vá v monodráme, A4 Nultý priestor, Námes-
tie SNP 12
�20.00 - Jethro Tull, koncert britskej skupi-
ny, Športová hala Pasienky

ŠTVRTOK 6. novembra
� 10.00 - Zoznámte sa s internetom, kurz
pre seniorov, Klub 22, Jiráskova 3
� 10.00 - Kreslíme do plastelíny, program
pre deti, DK Lúky, Vigľašská 1
�16.30 a 19.30 -S. Štepka: Niekto to rád slo-
venské, Radošinské naivné divadlo, Škultéty 5
�18.00 - Jozef Mokoš: Hasprčko a Mrcú-
lik, oplatí sa kocúrom schudnúť kvôli
myške?, premiéra, pre deti od 6 rokov,
Divadlo Ludus, malá sála PKO
�18.00 - Literárne kino, A4 klub, moderu-
je KK Bagala, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12
� 19.00 - Euripides: Bakchantky, ,,Show“

strašne krutá komédia, Divadlo Meteorit,
Čulenova 3
� 19.00 - A. Laurents: West Side Story,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - G. Gőrgey: Na koho to slovo
padne, Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - One day Jazz Festival, Hiromi
Uehara, Tony Grey, Martin Valihora, John
Shanon, Lee Ritenour, Annekei, Anthony
Jackson, John Beasley, PKO

� 19.00 - Vzdialené blízke osudy, Príbeh
Kubánskej republiky, Prednášková sála UK,
Ventúrska 11
� 19.00 - Rozhodcovia, Divadlo West,
Kolárska 3
� 20.00 - Tu v dome, koncert, (Ne)hviezd-
na skupina zo značky Slnko records krstí svoj
nový album Neskorý zber, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

PIATOK 7. novembra
� 9.00 - V. Šúplata: Kráľovský detektív,
pre deti od 5 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Fidlikant na streche, Divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 10.00 - Spoznávajme Bratislavu, kreatív-
ne podujatie o historických pamiatkach pre
deti predškolského veku, Klub 22, Jiráskova 3
�13.00 - 18.00 - Spolupráca štátu a mimo-
vládnych organizácií, Modely Národných
Trustov vo svete, Medzinárodný seminár o
ochrane kultúrneho a prírodného dedičstva,
Prednášková sála UK, Ventúrska 11
� 17.00 - Ružinovská tančiareň, zábavné
tanečné stretnutie staršej a strednej generácie,
DK Ružinov, Ružinovská 28
�19.00 - Kompletný Shakespeare zhltnu-
rý za 120 minút, účinkujú členovia zreduko-
vanej shakespearovskej spoločnosti, Heine-
ken Tower Stage, Tower 115, Pribinova 25
� 19.00 - Music Club, Bastard Fest 5, Cit-
hara Sanctorum, Radiation, Frozen Blood,
brutál rock, DK Lúky, Vigľašská 1
�19.00 - S. Štepka: Niekto to rád slovens-
ké, Radošinské naivné divadlo, Škultéty 5
� 19.00 - Gianina Cărbunariu: Stop the
tempo, Malá scéna VŠMU, Dostojevského
rad 7
�20.00 - Sittcom Award, projekcia fotogra-
fií + koncert, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12
�20.00 -Mango Molas a hostia, koncert pri

príležitosti 10. výročia založenia hudobnej
skupiny; Spoločenský dom Nivy Súťažná 18

VÝSTAVY
�ReinerRiedler(Viedeň): Falošné prázd-
niny, vernisáž 7. novembra o 16.00 h., 
�Velislava Stojčevová, výstava fotografií,
vernisáž 6. novembra o 17.30 h. Bulharský
kultúrny inštitút, Jesenského 7, potrvá do 8.
decembra
�Ako sme žili? Slovensko v 20. storočí,
Slovenské národné múzeum, Vajanského
nábrežie 2, potrvá do konca roka 2008
�Tkané príbehy, koberce z Estónska, Galé-
ria ÚĽUV, Obchodná ul., potrvá do 22.
novembra
� Drahomír Prihel: Metamorfózy skla,
Galéria Via, Michalská 12, potrvá do 30.
novembra
� Okamihy republiky - Československo
1918-1938, budova Slovenského národného
archívu, Drotárska cesta 42, potrvá do 10.
novembra
� Otakar Nehera: Fotografie slovenskej
krajiny v 50-tych a 60-tych rokoch, výsta-
va fotografií v rámci Európskeho Mesiaca
fotografie, vernisáž: 7. novembra o 17.00 h,
výstavná sála UK, Michalská 1, potrvá do 26.
novembra
� Daniel Brunovský: Slovenské ateliéry,
výstava fotografií, Pálffyho palác, Zámocká
ulica, potrvá do 16. novembra
� Juraj Collinásy (1907 - 1963), GMB,
Mirbachov palác, Františkánske námestie 11,
potrvá do 4. januára 2009
� Kúzlo animácie, Bibiana, Panská 41,
potrvá do 23. novembra
�Marián Oravec: grafiky-lept, mezzotinta,
PeterChobot: insitné umenie, rôzne techni-
ky, Galéria Danubka, Rusovce, Balkánska č.
118A, otvorené denne okrem pondelkov od
16.00 do 22.00, potrvá do konca roku 2008. 
�Oľga Paštéková: Nespavosť - insomnia,
CC centrum, Jiráskova 3, potrvá do 14.
novembra
� Iveta Miháliková: Akvarely z Chorváts-
ka, Galéria Byzant, Ventúrska 9, potrvá do
20. novembra
�SlavomírBrezina: VZnamení raka, Galé-
ria Z, Ventúrska 9, potrvá do 9. novembra
�Prešívané prikrývky (quilts) z Tirolska,
Rakúske kultúrne fórum, Zelená 7, potrvá do
31. októbra
�Chute a vône Slovenska, výstava prezen-
tuje tradičné jedlá Slovákov a jednotlivé
kuchyne menšín žijúcich na Slovensku,
Výstavný pavilón, Podhradie, Žižkova 16,
potrvá do 30. marca 2009

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

vyjdú opäť o týždeň
6. novembra 2008

B 150

599 000 Sk
19 883,16 EUR

C 180 Kompressor

799 000 Sk
26 521,94 EUR

A 150 Coupé

459 000 Sk
15 236,01 EUR

C 180 T-model

859 000 Sk
28 513,58 EUR

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

Taký ako žiaden iný.
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.)

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

Gratulujeme.
Hviezdy máte na dosah.
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.


