
O prvých piatich návrhoch nového
riešenia Staromestskej ulice, ktoré
autori predstavili v prvom kole
workshopu na magistráte minulý
týždeň, sme sa pozhovárali s hlav-
ným architektom mesta Štefanom
ŠLACHTOM.
- Myslím si, že zadanie problému
zmeny Staromestskej ulice našlo priaz-
nivý ohlas, pretože šestnásť návrhov je
pre mňa, čo sa týka množstva, prekva-
pením. Z piatich prezentovaných návr-
hov splnili moje očakávanie všetky,
pretože riešenia prezentujú autori na
profesionálnej úrovni. V mnohom sú
však odlišné a rozchádzajú sa. Jední
idú s komunikáciou hlbšie do zeme, iní
ju ponechávajú v rovnakom stave. Ďal-
šie boli viac reálne, už s konkrétnymi
plochami pre novú možnú zástavbu.
Objavili sa však aj návrhy, ktoré mali
skôr futuristický charakter.

Boli v predložených návrhoch neja-
ké riešenia, ktoré vás mimoriadne
prekvapili?
- Skôr ma prekvapili riešenia, ktoré do
určitej miery ponechávajú súčasný
stav Staromestskej ulice a hľadajú len
určité body na trase, pričom sa ich
snažia transformovať a meniť. Očaká-
val som že návrhy budú odvážnejšie,
aj keď nechcem povedať, že medzi
nimi nie sú odvážne projekty. 
Ktoré z odvážnejších projektov vás
zaujali a čo priniesli?
- Odvážnych myšlienok je viac. Týka-
jú sa napríklad korekcie predmostia
Nového mostu alebo riešenia priesto-
ru pod ním. Niektorí tam navrhujú
zrušenie stanice hromadnej dopravy a
vytvorenie nového mestského viac-

účelového priestoru. Návrhy sa týkajú
aj Hodžovho námestia, ktoré by nie-
ktorí zastavali a hľadajú urbanistické
podobnosti prezidentského paláca.
Riešenie tohto námestia sa objavilo vo
viacerých podobách od vytvorenia
podzemnej dvojúrovňovej križovatky
po zrušenie podchodu.
Čo bude nasledovať po ukončení
prezentácií?
- Najprv nás čaká posúdenie ďalších
jedenástich návrhov. Po ukončení
workshopu chceme urobiť verejnú
prezentačnú výstavu všetkých šest-
nástich návrhov a následne verejnú
diskusiu. Verejnosť bude určite pre-
zentovať aj iné názory ako tie, ktoré
priniesli rôzni odborníci. Možno budú
aj za zachovanie súčasného stavu. Ja
si však myslím, že zachovanie nie je
cesta, ktorou by sme mali ísť. 

Zhováral sa Robert Lattacher
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Petržalská hala

bude, sľubujú

Fíni, ktorí ju

chcú stavať
PETRŽALKA
Ak všetko vyjde podľa plánu, v
januári 2011 by mala stáť v Petržalke
moderná multifunkčná hala. Sľubuje
to predseda Bratislavského samo-
správneho kraja Vladimír Bajan.
Dôvodom jeho optimizmu je Memo-
randum o porozumení, ktoré podpísal
spoločne s Andersom Backmanom,
generálnym manažérom Jokerit HC Oy
Fínsko, a s Barrie Pernhamom, predse-
dom predstavenstva Parnhams Limited
z Veľkej Británie. 
Podľa V. Bajana sa všetky tri strany do-
hodli na výstavbe multifunkčnej haly,
ktorú chce ponúknuť aj pre hokejové
majstrovstvá sveta 2011. „Halu plánuje-
me postaviť v čo najkratšom čase a s čo
najnižšími nákladmi. Projekt zaručuje
návratnosť prostriedkov v priebehu de-
viatich až jedenástich rokov,“ informo-
val V. Bajan a zdôraznil: „Halu však ne-
staviame iba pre svetový šampionát.“
Do konca novembra sa ráta s ukonče-
ním štúdie vykonateľnosti, do konca
roka 2008 by malo byť vydané územné
rozhodnutie, do konca júna 2009 chcú
získať stavebné povolenie a malo by sa
začať stavať. Najneskorším termínom
ukončenia je január 2011. 
Fínska spoločnosť má na svojom konte
už niekoľko hál - Hartwall Areena,
Finnair Stadium, Arena Hamburg,
Arena Berlin, úlohu konzultanta mala
aj pri pražskej Sazka Aréne. V bratis-
lavskom projekte sa ráta s maximálnou
kapacitou 14 500 miest, náklady by
nemali prekročiť 87 miliónov eur.
O finančné poradenstvo sa má postarať
firma Parnhams Limited. „Financie na
výstavbu haly nebudú problémom. S
potenciálnymi partnermi sme už hovo-
rili, po podpísaní memoranda začneme
oficiálne rozhovory,“ dodal Barrie
Parnham.
Prezentované termíny na výstavbu
multifunkčnej haly v Petržalke nie je
možné dodržať, tvrdí naopak primátor
Bratislavy Andrej Ďurkovský. „Dodr-
žanie termínu považujem v súvislosti s
platnou legislatívou za nemožné,“ po-
vedal primátor. Hoci projekt výstavby
haly pri čistiarni odpadových vôd pod-
poruje, vyjadril pochybnosti, či v
súčasnej hospodárskej kríze môže
vstúpiť do tohto projektu nejaký inves-
tor bez akýchkoľvek garancií.
Mesto aj naďalej pokračuje v príprave
rekonštrukcie Zimného štadióna
Ondreja Nepelu. Práve tu by sa podľa
primátora mali konať Majstrovstvá
sveta v ľadovom hokeji 2011. Primátor
už v tejto súvislosti niekoľkokrát vyja-
dril garanciu, že hokejový šampionát
sa bude konať na zrekonštruovanom
štadióne. (db, brn)
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BRATISLAVA
Sviatok Všetkých svätých a následnú
Pamiatku zosnulých si hlavné mesto
pripomenulo dôstojne a bez stresu.
Prispeli k tomu aj mestská a štátna
polícia, ktoré svoju úlohu zvládli bez
väčších komplikácií.
Obavy sa týkali najmä prvého novem-
brového víkendu, keď sa na cintorí-
noch čakali najväčšie nápory. Menšie
incidenty sa vyriešili namieste, pričom
väčšinou išlo o alkoholom podguráže-
ných návštevníkov. Po príchodoch
hliadok sa všetko riešilo dohovorom. 
Mestská polícia riešila niekoľko men-
ších požiarov, ktoré vznikli manipulá-
ciou so sviečkami, silnejším vetrom

alebo nepozornosťou. Starosti spôsobil
najmä požiar pri hlavnom kríži na cin-
toríne v Petržalke. „Pravdepodobne od
kahancov sa chytilo niekoľko vencov a
kvetov. Privolaní hasiči požiar rýchlo
zlikvidovali,“ povedal hovorca mest-
skej polície Peter Pleva.
K pokojnému priebehu sviatkov pri-
speli aj samotní Bratislavčania, ktorí
kvôli príjemnému, takmer letnému
počasiu, nešli na cintoríny autami, ale
dali prednosť hromadnej doprave či
pešej prechádzke. „Aj tí, ktorí prišli
autami, sa vyhli akýmkoľvek problé-
mom. Policajti komunikovali vysielač-
kami a hneď, ako sa uvoľnilo nejaké
miesto, tak tam nasmerovali ďalšie

auto. Okrem toho dbali aj na bezpeč-
nosť, upozorňovali vodičov, ak si
náhodou niečo nechali v aute,“ pridala
postreh naša čitateľka Zuzana Babjá-
ková z Bratislavy, ktorá navštívila cin-
torín v Slávičom údolí.
Pokojný priebeh mali sviatky aj z hľa-
diska mestskej príspevkovej organizá-
cie Marianum - Pohrebníctva mesta
Bratislavy. „Ľudí bolo podobne ako po
minulé roky, len mám taký pocit, že
sviečok horelo tento rok menej,“ skon-
štatoval riaditeľ organizácie Miroslav
Hrádek. Dodal, že za obidva dni
vyviezli z cintorína takmer 100 ton
odpadu, ako staré kvety, vence a
podobne. (db, sita)

Na cintorínoch pokoj, v okolí pohoda
Bratislavské cintoríny sa počas minulého víkendu zaplnili malými aj veľkými návštevníkmi. FOTO - TASR

Riešenia Staromestskej ulice sa odlišujú

Mesto chce 

projekt TEN-T,

žiada však

záväznú zmluvu
BRATISLAVA
Magistrát rokuje so Železnicami SR,
ale aj s ďalšími zainteresovanými
subjektmi o financovaní petržalskej
časti projektu TEN-T. Projekt má
prepojiť železničné koridory v meste
a plniť aj funkciu v rámci nosného
systému dopravy.
Primátor mesta Andrej Ďurkovský
(KDH) tesne po skončení mestského
zastupiteľstva 30. októbra 2008
poslancov informoval o rokovaní so
železnicami a zástupcami ministerstva
dopravy. Uviedol, že mesto má v tejto
súvislosti pripravenú zmenu územného
plánu na decembrové rokovanie mest-
ského zastupiteľstva. 
Železnice sú ochotné podľa neho
poskytnúť mestu peniaze, no mestu
predložili len návrh zmluvy o budúcej
zmluve. Primátor však podľa vlastných
slov trvá na takej zmluve, ktorá bude
záväzná aj pre druhú stranu. 
Mestu musí rovnako garantovať finan-
čné prostriedky na riešenie úseku Bo-
sákova - Janíkov dvor. V takom prípa-
de budú podľa neho mestskí poslanci
ochotní prijať zmeny v územnom
pláne. „Bez zmluvy, ktorá by dávala
istú garanciu hlavnému mestu, že
finančné prostriedky získa, jednoducho
to nebude z môjho hľadiska v tomto
zastupiteľstve priechodné,“ uviedol
primátor. 
Pripomenul, že železnice zatiaľ nema-
jú vybraného spracovateľa technickej a
ekonomickej štúdie vedenia trasy. Po-
dotkol však, že v týchto dňoch by mala
byť úloha vyriešená. Tento týždeň
majú podľa primátora rokovania so
železnicami pokračovať.
Podľa informácií zo ŽSR názory na
zapojenie úseku Bosákova ulica - Janí-
kov Dvor v Petržalke na rozchod želez-
nice, a to 1435 mm neboli jednotné.
„ŽSR požadujú zmeny podľa preroko-
vanej dopravno-urbanistickej štúdie a
koordináciu na okolitú a pripravovanú
zástavbu na staniciach a zastávkach,
tak v Starom meste, ako aj na úseku v
Petržalke,“ uvádzajú v stanovisku pre
Bratislavské noviny. 
Železnice môžu pripraviť a urobiť
dopravnú infraštruktúru podľa legisla-
tívy Európskej únie a v rozsahu pro-
striedkov, ktoré sú plánované v Ope-
račnom programe doprava na roky
2007- 2013. Možnosť čerpania peňazí
z tohto programu je limitovaná, a to do
roku 2015.
Výstavbou spojenia, sa podľa ŽSR
dosiahne integrácia a železnica sa tak
stane súčasťou nosného koľajového
systému. Tento systém zas umožní spo-
luprácu dopravcov a možnosť cestova-
nie na jeden doklad. (rob)
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Nepanikárim, 
ani nerýpem,
len sa pýtam
Rypnúť si je ľahko - rypneš a ideš. Ale
ak sa spýtaš, musíš čakať na odpoveď.
A to je ťažko. Beriem aj tak. Dnes polo-
žím otázky a tridsať dní budem čakať
na odpovede. To je primerané veľkosti
a počtu pýtajúcich sa a kompetentných.
Aj povinností. 
Nenechajte sa oklamať pekným poča-
sím. Môže sa v momente zvrtnúť a má
ešte také rezervy, že keď bude tri týždne
pod nulou, celoročný priemer to neo-
vplyvní. Ale môže to silno ovplyvniť to
sladké obdobie, ktoré príde o tridsať dní. 
V meste je najväčším problémom dopra-
va, jej najväčší problém ale bude vyrie-
šený, lebo polovica staticky dopravujú-
cich bude pod romantickými zasnežený-
mi rodnými smriečkami, druhá bude na
nerodných, ale príjemných zapieskova-
ných Seycheloch. 
Tu sa vynára ďalšia otázka - ako budú
jazdiť tí, čo neujdú. Majú dopraváci dosť
ľudí, strojov a chemikálií na čistenie
aspoň hlavných, teda všetkých komuni-
kácií? Aj dosť človekohodín? Ak by teda
naozaj tri týždne snežilo. A v tom prípa-
de má dopravný podnik nielen ľudské
rezervy, ale aj dosť netuhnúcej nafty?
Nemusí ju skladovať v predsieni pána
riaditeľa, ale tak dosť nablízku. 
A budú cez sviatky dobre pripravené aj
pohotovosti? Najmä detská, tá vie byť
slabučká...
Nerýpem a nepanikárim. Pýtam sa. To
nie sú moje otázky. Gustav Bartovic

Stĺpiky na chodníky doplnili, autá sa

však premiestnili iba o kúsok ďalej
STARÉ MESTO
Nedávno sme pranierovali drzosť
vodičov, ktorí parkujú na chodní-
koch napriek tomu, že sú chránené
stĺpikmi. Upozornili sme na chráne-
ný chodník na Suchom mýte, kde si
niektorí vodiči našli medzeru medzi
zábranami.
V článku sme poukázali práve na
medzeru a stĺpiky, ktoré z nepochopi-
teľných dôvodov chýbali. Práve tadiaľ
sa vodiči dostali na chodník a parkova-
li. Magistrát tento nedostatok odstránil
a chýbajúce liatinové zábrany doplnil.
Dnes už na chodníku neparkuje ani
jedno auto. 
Jedno z áut, ktoré tam dovtedy parko-
valo, sa však presunulo o niečo ďalej,
za roh, takmer pred vchod do sporiteľ-
ne. No a tentoraz zabralo už takmer
celú šírku chodníka. Zvláštne a drzé
parkovanie predvádza aj ďalší vodič
dodávky, ktorý na rovnakom mieste
parkuje na chodníku pred miestnym
kvetinárstvom.
Výstižný je postreh nášho internetového
čitateľa, ktorý sa v súvislosti s parkova-
ním na chodníkoch pýta: „A čo robí
mestská polícia? Na iných miestach
nestačí vodič zájsť ani za roh domu a už

sa auto nakladá na odťahovku a tu sa nič
nedeje? Alebo čo tak dať autu papuču ?
Zopárkrát to zopakovať a azda sa naučia
to rešpektovať! A čo tak evidencia ŠPZ?
Vyfotiť a poslať majiteľovi finančný
pozdrav by nestačilo? Alebo spraviť
verejný pranier! Na veľkoplošnom bill-
boarde a na internete na týchto strán-
kach uverejňovať fotografiu auta aj s
menom majiteľa s dátumom priestupku
a prípadne aj počet priestupkov pove-
dzme za rok,“ myslí si čitateľ.
Skutočne, mnohí vodiči si drzo mýlia

chodník s cestou a s parkovacím prie-
storom. Ignorujú jasné pravidlá hry, pri
ktorých aj keby neboli popísané v rôz-
nych nariadeniach či zákonoch, zdravý
rozum a cit by im musel našepkať, kde
je hranica, za ktorú už vzhľadom na
obmedzovanie iných nesmieme ísť.
Zdravý úsudok však chýba aj mest-
ským policajtom a kompetentným ú-
radníkom na bratislavskom magistráte,
ktorí takéto nehoráznosti prehliadajú a
mlčky tolerujú. (rob, mil)

FOTO - Robert Lattacher

BRATISLAVA
Rokovanie o návrhu zoznamu
pamätihodností vyvolalo v mest-
skom parlamente búrlivú diskusiu a
výmenu názorov. Tento bod bol
napokon z rokovania stiahnutý a na
program sa zrejme dostane až v
januári.
Zoznam v kategórii hmotné nehnuteľ-
né pamätihodnosti predložila poslan-
kyňa Helena Doktorovová (SDKÚ-
DS). Celý zoznam má mať spolu štyri
kategórie. Prvá sa týka budov, obyt-
ných blokov, súborov objektov, drob-
nej architektúry a výtvarných diel
pevne ukotvených na zemi. V návrhu
figuruje vo všetkých mestských čas-
tiach vyše 250 pamätihodností.
Najväčším odporcom prijatia zoznamu
pamätihodností mesta na rokovaní

mestského zastupiteľstva bol starosta
Starého Mesta Andrej Petrek (Občian-
sky klub). Okrem iného uviedol, že
pamätihodnosti zo zákona nepožívajú
žiadnu ochranu. Ak by sa podľa neho
odsúhlasil takýto zoznam, mestské
časti nebudú schopné zabrániť ich
búraniu do budúcnosti, čo môže u oby-
vateľov vyvolať nevôľu. 
On sám je zástancom vyhlasovania
ďalších národných kultúrnych pamia-
tok, ktoré majú patričnú ochranu. Ná-
zory poslancov sa líšili aj pri chápaní
pojmu pamätihodnosť. Jedni ju vníma-
jú výlučne ako hmotný objekt, iní
tvrdili, že pamätihodnosť môže byť aj
nehmotná a už neexistujúca. Môže vy-
jadriť niečo, čo je hodné uchovania v
pamäti obyvateľov mesta.
Návrh zoznamu pamätihodností spra-

coval Mestský ústav ochrany pamia-
tok. Vzhľadom na výhrady z mest-
ských častí by sa mal po dopracovaní
dostať pred mestských poslancov prav-
depodobne v januári budúceho roka.
Okrem prvej kategórie sa druhá kate-
gória má týkať aj hmotných hnuteľ-
ných pamätihodností. Obsahuje pred-
mety, ktoré nie sú pevne spojené so
zemou, alebo nie sú pevne zabudované
v objektoch. Tretia kategória hovorí o
nehmotných pamätihodnostiach -
obsahuje historické udalosti, pamätné
dni a roky, historické katastrálne názvy,
historické názvy ulíc a námestí, prípad-
ne iné javy, ktoré nemajú hmotnú
povahu. Štvrtou sú zaniknuté pamäti-
hodnosti. Ide o nehnuteľné alebo hnu-
teľné, ktoré mali pre obec historický
význam, ale už zanikli. (rob)

Návrh zoznamu pamätihodností mesta

vyvolal v zastupiteľstve búrlivú diskusiu

NOVÉ MESTO
Hlavnou podmienkou na usporiada-
nie hokejových majstrovstiev sveta v
roku 2011 je vynovený Zimný štadi-
ón Ondreja Nepelu. Rovnako dôleži-
tou súčasťou sú však aj dve trénin-
gové haly, ktoré majú vyrásť na
Tehelnom poli pri zrekonštruova-
nom zimnom štadióne.
„Tréningové haly musia byť pri hlav-
nej hale. Využívajú sa na rozkorčuľo-
vanie a na tréningy mužstiev, ktoré v
daný deň nehrajú,“ vraví hovorca Slo-
venského zväzu ľadového hokeja Peter
Dobiaš.
Problém je v tom, že stále sa rôznia
názory, kto tréningové haly vlastne
postaví. Podľa neoficiálnych vyjadrení
vláda síce podporí rekonštrukciu zim-
ného štadióna, ale v sume vyše 1,2
miliardy Sk určených na prestavbu sta-

rého zimného štadióna údajne nie je
zahrnutá ani jedna tréningová hala. 
Hovorkyňa bratislavského magistrátu
Eva Chudinová zase tvrdí, že štát jednu
halu predsa len zaplatí: „Spoločnosť
Tehelné pole, a.s., postaví na vlastné
náklady jednu tréningovú halu, druhá
sa buduje ako súčasť zimného štadió-
na.“
Generálny sekretár Slovenského zväzu
ľadového hokeja Igor Nemeček si
však myslí, že obe tréningové haly by
mohli vojsť do rozpočtu vyčleneného
na prestavbu zimného štadióna: „Je to
nastavené tak, aby sa našli prostriedky
pre obe haly. Veríme preto, že ich
postaví štát.“
Tréningové haly majú vyrásť na mest-
ských pozemkoch pri zimnom štadió-
ne, ktoré si prenajala spoločnosť Tehel-
né pole na 50 rokov (1000 Sk za rok).

Eva Chudinová si preto myslí, že s
halou, ktorú má postaviť spoločnosť
Tehelné pole, určite nebudú žiadne
problémy: „Hlavne mesto je štyridsať-
percentným akcionárom spoločnosti
Tehelné pole, takže už tento fakt sám o
sebe hovorí o zárukách.“
Podľa hovorkyne magistrátu sa všetko
zachytí v zmluve mesta so spoločnos-
ťou Tehelné pole: „Zmluva sa ešte len
bude uzatvárať a bude to tam podmie-
nené. To znamená, že zmluva sa pripra-
vuje tak, aby bolo jasne povedané, čo
je spoločnosť povinná urobiť. Ak to
neurobí, stráca platnosť aj nájom na
pozemky.“
Na ploche pri štadióne by okrem tré-
ningových hál malo vyrásť aj parkovis-
ko, ráta sa aj s obchodmi či hotelom.
Náklady na obe haly by sa mohli zmes-
tiť do 100 miliónov Sk. (db)

Hľadá sa ten, kto na Tehelnom poli

postaví nové hokejové tréningové haly

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

V Dúbravke by

mali pribudnúť

nájomné byty
BRATISLAVA
V Bratislave sa na budúci rok plánu-
je niekoľko stavieb, ktoré by mali
pomôcť mestu v doprave, bezpeč-
nosti, ale aj v riešení bytových pro-
blémov.
� Cestná svetelná signalizácia v kri-
žovatke Furdekova ulica - Lachova
ulica (Petržalka)
- Svetelný priechod cez Furdekovu
ulicu v priestore medzi zastávkami
MHD. Reálne náklady 16 miliónov Sk,
termín dokončenia štvrtý štvrťrok
2009.
� Cestná svetelná signalizácia v kri-
žovatke Bratislavská ulica - Ul. Čs
tankistov (Záhorská Bystrica)
- Realizáciou stavby sa odstráni pro-
blematické a kolízne napojenie auto-
mobilovej dopravy obyvateľov Záhor-
skej Bystrice na hlavnú komunikáciu
smer Bratislava. Reálne náklady 18
miliónov Sk, termín dokončenia tretí
štvrťrok 2010.
� Priechod pre chodcov Račianska
ulica - Biely kríž (Nové Mesto)
- Z dôvodu bezpečnosti chodcov, naj-
mä detí z blízkej školy, sa na priechode
cez Račiansku ulicu, ktorý je v súčas-
nosti vybavený len prerušovaným sve-
telným signálom, pripravuje realizácia
svetelne riadených tlačidlových prie-
chodov. Reálne náklady 4 milióny Sk,
termín dokončenia tretí štvrťrok 2009.
� Cestná svetelná signalizácia v kri-
žovatke Púchovská ulica - Pri vino-
hradoch (Rača)
- Umožní ďalší vstup do Rače v časti
Komisárky z hlavnej komunikácie
Púchovskej ul., ktorý je dnes znemož-
nený vybudovaným ostrovčekom. Ide
o mimoriadne nehodové miesto, práve
pre nedovolené otáčanie vozidiel.
Reálne náklady 32 miliónov Sk, ter-
mín dokončenia tretí štvrťrok 2009. 
� Rekonštrukcia časti Cesty na Čer-
vený most (Karlova Ves)
- Rozšírením Cesty na Červený most v
úseku od Dúbravskej cesty po Lamač-
skú cestu a kruhovým objazdom vo
výjazde od SAV na Dúbravskej ceste
sa zabezpečí bezpečnosť cestnej dopra-
vy smerom na Lamačskú cestu. Reálne
náklady nie sú známe, termín dokonče-
nia štvrtý štvrťrok 2009.
�Kruhový objazd Rusovce
- V spolupráci s mestskou časťou
Rusovce by mesto mohlo v centre
Rusoviec zrealizovať okružnú komuni-
káciu, ktorá odstráni kolízne miesto.
Reálne náklady 15 miliónov Sk, termín
dokončenia tretí štvrťrok 2010. 
� Záchytný parkovací dom (Nové
Mesto)
- Pre potreby parkovania osobných
motorových vozidiel návštevníkov
areálu Železnej studienky prípadne
okolitých objektov sa pripravuje reali-
zácia záchytného parkovacieho domu
pred železničným mostom. Reálne
náklady 70 miliónov Sk, termín dokon-
čenia štvrtý štvrťrok 2010.
� Nájomné byty (Dúbravka)
- Hlavné mesto SR Bratislava v spolu-
práci s mestskou časťou Dúbravka pri-
pravuje výstavbu nájomných bytov na
ulici Pri kríži. Celkovo postavia 52
bytov, z toho 26 bytov pre mesto Brati-
slava a 26 bytov pre mestskú časť
Dúbravka. Združená investícia - podiel
mesta 33 milióna Sk, termín dokonče-
nia štvrtý štvrťrok 2010. (miv)

Výroba a montáž
plastových okien 

s certifikátom

ZĽAVA 20%
5-komorový nemecký systém TR0CAL

výborné okná s certifikátom 
priamo od výrobcu

GARÁŽOVÉ BRÁNY 
Neváhajte a vyberte si kvalitu!
Výstavný salón: Nobelovo námestie 9, 851 01 Bratislava

tel./fax: 02/6241 2331, 02/6224 7195
e-mail: aluwin@aluwin.sk



Od stredy bude

na námestí

vianočný strom
STARÉ MESTO
Vianoce sa nezadržateľne blížia,
čoho dôkazom je, že na Hlavnom
námestí na budúcu stredu postavia
mestský vianočný strom. Vianočný
strom smrek pichľavý bude mať 15
rokov a je vysoký približne 30
metrov. Na námestí bude stáť až do
konca tohto roka.
Rovnako ako po iné aj roky aj tentoraz
pôjde o dar mestu. Vianočný strom
získali Mestské lesy bezplatne od Vilia-
ma Príklera z mestskej časti Podunajs-
ké Biskupice. Hlavné mesto za služby
spojené s prevozom a umiestnením
stromu zaplatí zhruba 30-tisíc korún.
V stredu 12. novembra 2008 tiež začnú
stavať na Hlavnom a Františkánskom
námestí stánky na mestské Vianočné
trhy. Vianočné trhy sa začínajú 28.
novembra a potrvajú do 23. decembra
2008. V 107 stánkoch bude predávať
122 predajcov. Z celkového počtu 107
stánkov bude 41 gastrostánkov a 66
stánkov je určených na predaj vianoč-
ných darčekov.
V piatok 28. novembra 2008 sa začnú
aj staromestské Vianočné trhy na
Hviezdoslavovom námestí. Otvoria ich
zažatím staromestského vianočného
stromu pred budovou Slovenského
národného divadla. Na trhoch bude 15
stánkov s občerstvením a 9 s remesel-
níckymi výrobkami. Vianočné trhy na
Hviezdoslavovom námestí sa skončia
tiež 23. decembra 2008. (pol)

Parkovaciu

politiku prijali,

na ťahu je BPS
STARÉ MESTO
Staromestské miestne zastupiteľstvo
v utorok 4.novembra 2008 okrem
iného schválilo aj novú Parkovaciu
politiku na území mestskej časti Bra-
tislava Staré Mesto.
Tá počíta so zavedením nových pravi-
diel parkovania v zóne s dopravným
obmedzením na komunikáciách 3. a 4.
triedy, ktoré spravuje mestská časť, a
ktoré predchádzajúca samospráva pre-
najala na 20 rokov Bratislavskej parko-
vacej službe, s.r.o. Tá sa v uplynulých
dňoch transformovala na akciovú spo-
ločnosť BPS Park, a.s..
Keďže nájomná zmluva bola uzavretá
za účelom zabezpečenia realizácie par-
kovacej politiky na území mestskej
časti, staromestská samospráva očaká-
va, že nové pravidlá parkovania začne
realizovať BPS Park, a.s. (pol)
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Zeleň budú

polievať vodou

zo studne
STARÉ MESTO
Samospráva Starého Mesta urobila
ďalší krok k efektívnejšiemu nakla-
daniu s prostriedkami obecného roz-
počtu. Miestne zastupiteľstvo v uto-
rok schválilo 600 tisíc korún na
vypracovanie projektovej a inžinier-
skej činnosti spojenej s vybudova-
ním studne pre úžitkovú vodu na
Hviezdoslavovom námestí.
Zeleň na promenáde  na Hviezdoslavo-
vom námestí totiž mestská časť polieva
pitnou vodou dodávanou Bratislavskou
vodárenskou spoločnosťou, a.s., tou
istou vodou sa plnia fontány na sever-
nej strane námestia a pred sochou P. O.
Hviezdoslava.
Len v roku 2007 mestská časť zaplati-
la za vodné a stočné na tomto námestí
takmer 220 tisíc korún. Ďalších vyše
180 tisíc korún zaplatila samospráva za
elektrickú energiu pre čerpadlá a celo-
ročné vyhrievanie čerpacieho systému,
pretože šachta na Hviezdoslavom
námestí nie je odvetraná a vzniká v nej
nežiaduca vlhkosť.
To všetko by sa malo od budúceho ro-
ka zmeniť. Ako potvrdil prednosta
miestneho úradu Oliver Paradeiser, do
konca tohto roka chce samospráva pri-
praviť projektovú dokumentáciu a geo-
logický prieskum miesta vrtu, aby tu na
budúci rok mohla byť vybudovaná
nová studňa pre úžitkovú vodu.
Vodou zo studne chce staromestská sa-
mospráva zabezpečiť polievanie zelene
na Hviezdoslavom námestí a Vajanské-
ho nábreží, prevádzku oboch staro-
mestských fontán na promenáde a v
letných mesiacoch chce vodu použiť
na čistenie pešej zóny.
Vlastnú studňu má mestská časť už v
Medickej záhrade, v budúcnosti uvažu-
je o vybudovaní ďalšej studne v
Grassalkovichovej záhrade, kde sú
však o niečo horšie hydrogeologické
podmienky ako v Medickej záhrade či
na Hviezdoslavom námestí. (pol)

Marián Šurda: Na lukratívny areál nášho

Závodiska v Starom háji boli silné tlaky
BRATISLAVA
Prvé dostihy na území Bratislavy
boli v roku 1826 v dnešnom Sade
Janka Kráľa. V druhej polovici 19.
storočia bola Bratislava významným
dostihovým centrom. Po vzniku
Československej republiky sa dosti-
hové dianie presťahovalo do Prahy.
Na Slovensku sa po 2. svetovej vojne
konali prekážkové a vidiecke dosti-
hy. Po vzniku samostatnej Sloven-
skej republiky organizuje Závodisko
Bratislava všetky významné dostihy,
od roku 1993 sa stalo členom Medzi-
národnej federácie dostihových
autorít. Šéfom Závodiska Bratislava
je Marián ŠURDA.

~     ~     ~
Dostihový kalendár máte stabilizo-
vaný od apríla do októbra. Čo tvorí
jeho náplň?
- Sezónu tvorí približne 25 dostiho-
vých dní, z toho 17 je v Bratislave. O
dostihy v hlavnom meste je záujem,
areál v Petržalke má rozlohu 28,7 hek-
tárov a často je nazývaný aj „zelené
pľúca Petržalky“. Som rád, že sa ho
podarilo zachovať, pretože tlaky na
lukratívne miesto boli veľmi silné. Za
dlhodobú podporu, finančnú i morálnu,
môžeme ďakovať ministerstvu pôdo-
hospodárstva. Závodisko aj s Národ-
ným žrebčínom Topoľčianky sú nepri-
vatizovateľné štátne podniky. 
Zvykli si Bratislavčania chodiť na
dostihy?
- Na najväčšie dostihové dni príde aj 6-
tisíc divákov, na tohtoročný dostihový
epilóg prišlo okolo 2500 ľudí. Dostihy
sú príťažlivé, je to oddych a zábava pre
celú rodinu. Osvedčila sa nám aj spolu-
práca s magistrátom hlavného mesta,
už piaty krát sme sa zapojili do projek-
tu Bratislava pre všetkých. V ten deň je
vstup na závodisko zdarma a areál
praská vo švíkoch. Serióznu spoluprá-
cu máme aj s mestskou časťou Petržal-
ka, ktorá organizuje v polovici júna v
našom areáli Dni Petržalky. 
Dostihy sú kultúrno-spoločensko-
športová udalosť, súčasť prestíže.
Chápu ich takto aj Slováci?
- V zahraničí už patrí k bontónu mať
dostihového koňa. Aj my robíme pokro-
ky, ale hýbeme sa pomaly, krôčik po
krôčiku. Ešte sa nemôžeme porovnávať
s dostihmi v Anglicku, vo Francúzsku,
či v juhoázijských krajinách. V rámci
strednej Európy máme slušnú pozíciu.
Sme rešpektovanou dostihovou centrá-
lou, ktorá organizuje nielen dostihové
dni, ale aj dva najvýznamnejšie dostiho-
vé festivaly. Sila a kvalita slovenského
dostihového športu rastie, donedávna sa
na nás v okolitých turfových krajinách

pozerali s dešpektom, dnes je to s reš-
pektom. Naše špičkové kone ako Ryan,
Colorado Kód a ďalšie vyhrávajú
významné medzinárodné dostihy. Vlani
si slovenské realizačné tímy priviezli zo
zahraničia 13,5 milióna korún, v tomto
roku to bude vyše 7,5 milióna Sk. Dosti-
hy nepoznajú hranice. Nikto už neroz-
mýšľa nad tým, že kôň je z Francúzska,
džokej z Anglicka a majiteľ z Hongkon-
gu. Keď kôň vyhrá slovenské derby, ako
tento rok Teddy Ready zo stajne OMS
od trénerky Ing. Kubovičovej, stajňa
získa nielen milión Sk, ale aj prestíž,
ktorá zvyšuje sebavedomie realizačné-
ho tímu. To sa dobre uplatní aj pri ces-
tách do zahraničia. 
Vlastniť dostihového koňa je aj
finančne veľmi náročná záležitosť.
Uplatňuje sa táto možnosť v našich
podmienkach?
- Dostihový kôň je anglický plnokrv-
ník, vyšľachtili ho pred viac ako dves-
to rokmi v Anglicku, kolíske turfu. Je
to aristokrat medzi koňmi. Musíte ho
zveriť trénerovi, platiť za neho mesač-
ne okolo 13-tisíc korún. Keď ste jeho
majiteľ, prídete sa naňho pravidelne
pozrieť trikrát do týždňa. Pre človeka
je to relax, návrat k prírode. Kupovať
kone je podobná záležitosť ako zhro-
mažďovať umelecké diela. Kupujete
hlavne nádej. Nikdy neviete, či vás kôň
sklame alebo nie. V strednej Európe
teraz máme famózneho šprintéra, ktorý
sa volá Overdose. Majiteľ zaplatil za

neho na dražbe 90-tisíc Sk a kôň mu už
vyhral 136-tisíc eur (v prepočte vyše 4
milióny korún). Väčšinou však platí, že
vlastniť koňa je deficitná záležitosť. Ak
kôň vyhrá aj druhoradé dostihy, vždy je
to obrovská radosť. 
Mítingom 26. októbra sa skončila
dostihová sezóna. Ako ju hodnotíte?
- Naplnila spoločensko-športové ciele,
návštevnosť bola okolo dvaapoltisíc
divákov. Klasické dostihy sú základ-
nou kostrou turfového kalendára.
Výsledky našich koní sú stále lepšie. Z
medzinárodných aukcií putuje čoraz
viac koní na Slovensko. Tento rok nám
pribudli aj nové štartovacie boxy z
Austrálie, svetová špička.
Pristupujú Bratislavčania k dosti-
hom s náležitou úctou, čo sa týka
úpravy zovňajšku? 
- Vážime si každého návštevníka.
Máme svojich skalných, rozhodujúcim
jazýčkom na váhe je vždy počasie. Čo
sa týka oblečenia, nedoceňujeme dosti-
hy ako súčasť spoločenskej komuniká-
cie na najvyššej úrovni. Mrzí ma, keď
k nám prídu ľudia ako na kúpalisko, ale
nedokážeme s tým nič urobiť. 
Závodisko je zrejme radosť, aj tvrdá
práca...
- Dostihy sú zvláštny svet s očarujúcou
atmosférou, ale je to aj ťažká práca. Je
úžasné, že sme areál dokázali zachovať
pre jeho účel. Bratislavčania si naň už
zvykli. Zhovárala sa Dáša Šebanová

FOTO - Karel Němec

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

Kúp si Menu Plus a dostaneš McMuffin

Platí od 6. 11 2008 do 10. 12. 2008.
ZADARMO!

Ponuka platí v reštauráciách McDonald’s na Nám. SNP, Gorkého a Obchodnej ulici.

K Ú P I M
stavebný pozemok, 

prípadne so starým domom, 
na zbúranie. 

Len v Bratislave. Platba v hotovosti.

Kontakt: 0903 707 305
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Z výhody sa

rýchlo stala

nevýhoda
LIST ČITATEĽA
Spolu s dcérou sme pozvali sestru so
synom na slávnostný obed. Rozhod-
la som sa pre reštauráciu Hexe
známu svojou príjemnou, priam
rodinnou atmosférou, chutnou
kuchyňou a bohatým výberom
rybích špecialít.
Viackrát som ju už navštívila a bola
som spokojná. Všetci máme radi ryby
a tešili sme sa na chutný zdravý obed.
Prišli sme približne o 12.15 h a pre-
kvapil nás nebývalý ruch na palube -
presúvanie stolov, stoličiek, chladia-
renských zariadení, ktoré obťažovali
hostí a najmä moju sestru, ktorá sede-
la na rane. Do toho hlučné organizač-
né pokyny. Vyrozumeli sme, že deň
predtým sa v Hexe konala svadobná
hostina a trvala do neskorých ranných
hodín. 
Nevadí. Ocenili sme, že kapitalizmus
zafungoval. Prosperujúca firmička si
váži svojich zákazníkov a nechce ich
sklamať. Obsluha rýchla, pitie bolo na
stole hneď s ospravedlnením, že kola je
len v plaste a minerálka iba chladená.
Malichernosti. Presúvanie nábytku
pokračovalo, hlasité pokyny tiež. 
Nevadí, tešíme sa predsa na dobrý
obed. Moja rybacia polievka bola
jedlá, ale v rovnakých cenových relá-
ciách som už jedla oveľa, oveľa lepšiu.
Skutočné vytriezvenie však prišlo v
podobe zubáča na bylinkovom masle a
pstruhov s fritovanými zemiakmi. 
Tie riadne meškali a ryby na tanieroch
chladli. Ospravedlňujúc sa ich bodrá
majiteľka priniesla - veľa a vraj grátis -
kvôli meškaniu. Po ochutnávke sme
však pochopili toľkú veľkorysosť.
Nedali sa jesť. Varené boli určite deň
predtým a narýchlo fritované teraz.
Pstruhy evidentne neboli čerstvé, ani
pripravené z kvalitne uskladnených
zmrazených rýb. 
Bodrej pani majiteľke neušlo, že nám
nechutilo, keďže odnášala takmer plné
taniere. Keď sme jej oznámili, že nás
nepotešila, prejavila síce ľútosť, ale tá
jej nezabránila v tom, aby vyúčtovala
všetko v plnej sume. Vraj sa porozprá-
va s dodávateľmi. Za ryby ručí, za
zemiaky nie celkom.
Nuž, zhodli sme sa s mojimi hosťami,
že to, čo sa nám v úvode zdalo plusom,
plná prevádzka po predchádzajúcej
akcii, sa stalo hrubým mínusom. Naživo
sme zakúsili typický príklad podnikania
„po slovensky“, kde neplatí „radšej
prísť o zisk ako o dobré meno“, ale pres-
ne naopak. Stavovská česť a česť rodin-
nej firmy sú celkom neznámym
pojmom. Mária M., Bratislava

Stavebný 

materiál lieta 

vzduchom
LIST ČITATEĽA
Chcem upozorniť na rekonštrukciu
objektu na Žabotovej ulici.
Nedávno som tadiaľ prechádzal a bol
som nepríjemne prekvapený, že budova
nie je zabezpečená proti padaniu staveb-
ného materiálu na chodník a na vozov-
ku. Chodník pre chodcov na priľahlej
strane vozovky je síce ohradený plecho-
vým oplotením, ale vzhľadom na to, že
stavebné úpravy a búranie sú na vyšších
poschodiach, stavebný materiál lieta
vzduchom a dopadá na vozovku i na
protiľahlý chodník, čím ohrozuje všet-
kých účastníkov cestnej premávky. 

Slavomír Trnavský, Bratislava

Zástavka pri

ZOO potrebuje

prístrešok
LIST ČITATEĽA
Chcel by som sa opýtať kompetent-
ných, či na zástavke liniek MHD č.
30, 32 a 37 pri zoo smer Patrónka sa
zo zábudlivosti, alebo úmyselne nie
je nainštalovaný prístrešok.
Ide sa o frekventovanú zástavku, pri-
čom prichádza jesenné, zimné počasie a
na tomto mieste sa nie je kde schovať.
Taktiež by som chcel upozorniť, že
niektorí vodiči jazdia na parkovisko k
zoo po chodníku, čím si skracujú cestu a
nemusia čakať na semafore. Nielenže
porušujú zákon o cestnej komunikácii,
ale aj poškodzujú chodník zo zámkovej
dlažby. Stačí pritom osadiť jeden stĺpik,
ktorý nebude prekážať chodcom, ani
cyklistom, a vec je vyriešená.

František Huňady, Bratislava

Tešíme sa na

prechádzky po

bývalej Vydrici
LIST ČITATEĽA
Som potešený, že v Podhradí, teda
na bývalej Vydrici a na Zucker-
mandli, sa nebudú stavať zverejnené
škatule so strechami ako heliporty. 
Som rád, že ešte aj naša generácia sa
bude môcť poprechádzať po uliciach
Márie Terézie, Šťukovej či Balusovej,
ktoré majú lemovať meštiacke domy. Je
však potrebné spojiť Hviezdoslavovo
námestie, resp. Rybné nám., Rudnayo-
vo nám., Staromestskú ul. a Židovskú
ulicu s Vydricou a Zuckermandlom bez
predelu Staromestskou, ako je to teraz.

Otakar Cziglán, Bratislava

U františkánov to už nie je, čo bývalo
Legendárna bratislavská vináreň
Veľkí františkáni patrí minulosti. V
podzemných priestoroch tejto vínnej
pivnice je dnes diskotéka či hudobný
klub otvorený dve noci v týždni, na
prízemí s výhľadom na Františkáns-
ke námestie sú kaviareň a reštaurá-
cia U FRANTIŠKÁNOV.
Po vstupe do podbránia domu na Fran-
tiškánskom námestí 10 je vpravo
kaviareň a vľavo reštaurácia. Oba prie-
story sú zariadené pôvodným mobiliá-
rom z dreveného masívu so železnou
konštrukciou. Pôvodné je aj čalúnenie
na stoličkách, v niektorých prípadoch
je už zrejme v nevyhovujúcom stave a
tak je prekryté novým sedákom.
Napriek zachovaniu pôvodného inte-
riéru a mobiliáru, atmosféra tohto jedi-
nečného priestoru je dnes úplne iná
ako kedysi. Dovolíme si povedať, že
takmer nijaká.
Veľkých františkánov sme navštívili
pred dvoma rokmi a naše hodnotenie
sme uzavreli konštatovaním, že vináreň
by potrebovala oživiť a oprášiť to dobré
z minula, keď to bol dobrý podnik s
cenami vysoko nad priemer, ale prime-
ranými tomu, čo ponúkal. Naša rada
zostala nevyslyšaná a U františkánov sa
to zďaleka nedá porovnať s tým, čo tu

bolo pred dvadsiatimi, ale ani pred
dvoma rokmi.
Ako sme si všimli, stálych štamgastov
tu zrejme už alebo ešte nemajú, najčas-
tejšie sem chodia ľudia z okolia na
denné menu. Z  ponuky tunajšej kuchy-
ne sme si dali Cesnakovú krémovú
polievku v bosniaku (77 Sk) a Fazuľovú
polievku s údeným mäsom (87 Sk).
Napriek prísľubu, cesnačka nebola
vôbec krémová a jediným dôvodom,
pre ktorý by sa dala zjesť je hlad. Fazu-
ľová polievka naopak bola hustá, chu-
ťovo však bola dosť nevýrazná.
Z hlavných jedál sme sa nechali zlákať
na Františkánsky košíček plnený vyprá-
žanými kúskami vykosteného kuraťa so
zemiakovým šalátom na kyslo (267 Sk)
a Oltárny steak plnený husacou peče-
ňou (577 Sk). Obe jedlá však boli pre
nás obrovským sklamaním.
Františkánsky košíček bol skutočne
prútený košík celý zabalený do hliní-
kovej fólie. Na dnes košíka bol na trha-
ný šalát a na ňom vyprážané kúsky
kuracích pŕs, nie však vykosteného
kurčaťa. Možno sme mali smolu a
práve nám sa ušli z vykosteného kurča-

ťa prsíčka, možno kurča malo veľké
prsia a malé nohy. Možno si kuchár
myslí, akú úžasnú vec vymyslel, jesť
však vyprážané mäso z košíka vystla-
ného alobalom nie je žiadne potešenie.
Najmä ak musíte byť stále v strehu,
aby ste nezjedli aj kus alobalu. Zemia-
kový šalát na kyslo bol otrasný, boli to
len pokrájané zemiaky, cibuľa a uhor-
ky plávajúce v kyslej vode. 
Oltárny steak mal byť plnený husacou
pečeňou, boli to však dva kusy hovädzej
sviečkovej (?) a medzi nimi kúsky akej-
si tvrdej pečene, ktorá bola skôr zo svine
ako z husi. To všetko servírované na
hrianke. Keďže pečivo nemali, zajedli
sme to chlebom.
Na záver sme chceli ochutnať nejaký
ten dezert. Nemali však ani jeden. Ani
jednu z ponúkaných štrúdlí, ani somloy
galušky. Vraj deň predtým bola dole v
klube veľká akcia, všetko sa zjedlo a
kuchár nestihol napiecť. Čo už, šar-
mantná čašníčka mala na všetko odpo-
veď, nabudúce si však dobre rozmyslí-
me, či sem ešte prídeme.
Naše hodnotenie: ��

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

Nielen potraviny majú dobu spotreby
Inšpektori SOI sa na svojich kontro-
lách presviedčajú, že pozor z hľadis-
ka uplynutia lehoty spotreby výrob-
kov si treba dávať nielen na potravi-
ny. Tentoraz si posvietili na skutočne
veľkú prevádzku.
Dňa 5. júna 2008 boli inšpektori SOI
na kontrole v prevádzke HORN-
BACH, na Galvaniho ulici, ktorú pre-
vádzkuje Hornbach - Baumarkt SK. V
rámci kontroly zistili v priamej ponuke
pre spotrebiteľa dva druhy výrobkov v
celkovej hodnote 7 486 Sk po uplynutí
ich lehoty spotreby. 
Išlo o 25 kusov modelárskej sadry
Rigips 5 kg model gips, s dátumom
výroby 7. 9. 2005 a lehotou spotreby do
12 mesiacov od dátumu výroby. Ďalej
našli tri kusy modelárskej sadry Rigips
5 kg model gips s dátumom výroby 19.
12. 2005 a lehotou takisto do dvanás-
tich mesiacov od dátumu výroby. Pri
jedenástich kusoch špachtľovacieho
tmelu RIGIDUR 5 kg bol dátum výroby
2. 2. 2007 a doba spotreby do troch
mesiacov od dátumu výroby. 

U uvedených dvoch druhoch výrobkov
v priamej ponuke pre spotrebiteľa
došlo k porušeniu ustanovení zákona o
ochrane spotrebiteľa.
Inšpektori SOI ďalej zistili, že v ponu-
ke pre spotrebiteľa pri piatich druhoch
výrobkov za 141-tisíc korún nebola
splnená požiadavka zreteľného ozna-
čenia údajom o výrobcovi, dovozcovi
alebo dodávateľovi. Išlo o stropné
smrekové lišty, dubové a bukové
madlo OMEGA, žltý kopaný piesok
balený vo vreciach a betonársky štrk,
rovnako balený vo vreciach. 
Pri piatich druhoch výrobkov v priamej
ponuke pre spotrebiteľa v celkovej
hodnote 197 860 korún neboli písomné
údaje o spôsobe použitia, údržby
výrobku, ako ani písomné informácie o
nebezpečenstve, ktoré vyplýva z ich
nesprávneho použitia, alebo z údržby
poskytnuté spotrebiteľovi v štátnom
jazyku. Informácie boli k dispozícii len

v cudzom jazyku. Išlo o infra sauny,
saunu NINA a IR saunu model 2. 
Okrem toho pri štyroch druhoch výrob-
kov (plastové okná) v ponuke pre spo-
trebiteľa v celkovej hodnote 154 730
korún, neboli poskytnuté písomné
údaje o spôsobe ich použitia a údržby v
štátnom jazyku. Údaje neboli ani v
cudzojazyčnej mutácii. Pri piatich dru-
hoch výrobkov (sauna) a štyroch dru-
hoch plastových okien došlo zo strany
spoločnosti k rozporu s dikciou ustano-
vení zákona o ochrane spotrebiteľa.
Za zistený protiprávny skutkový stav, a
tým aj za preukázané porušenie záko-
na, zodpovedá v plnom rozsahu predaj-
ca. K oznámeniu o začatí správneho
konania sa účastník konania k dôvo-
dom konania v lehote stanovenej
správnym orgánom nevyjadril, zistený
protiprávny skutkový stav žiadnym
relevantným spôsobom nespochybnil.
Správny orgán SOI udelil pokutu vo
výške 100-tisíc korún. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

KAM V BRATISLAVE na webe
kliknite na www.banoviny.sk
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Napísali sme pred 10 rokmi
STARÉ MESTO (BN 5.11.1998)
Dvadsiateho prvého novembra otvo-
ria v priestoroch bývalého kina
Praha na Námestí SNP nový obchod-
ný dom. Objekt, patriaci Hospitál-
skej reholi sv. Jána z Boha - Milosrd-
ní bratia, sa začal rekonštruovať
koncom minulého roku.
Po viacerých neúspešných pokusoch o
rekonštrukciu kina dostala priestory do
prenájmu spoločnosť Euro-Building,
ktorá sa rozhodla, rešpektujúc požia-
davku rehole, aby nové podnikateľské
aktivity neodporovali cirkevným prin-
cípom, vybudovať tu štýlový obchodný
dom.
Nový obchodný dom na Námestí SNP
ponesie pôvodný názov kina - Atlon,
ktoré tu fungovalo do konca osemde-

siatych rokov ako kino Praha. Na šty-
roch podlažiach budú rozmiestnené
samostatné predajné kóje 23 obchodov
s rôznym sortimentom tovaru. Zákazní-
ci si tu budú môcť kúpiť kvalitné znač-
kové oblečenie, obuv, koženú galanté-
riu, parfumy, hudobné nosiče, elektro-
niku, v ponuke bude hodinársky tovar,
zlaté a strieborné klenoty, ručne tkané a
drevené výrobky, suveníry, šatníkové
skrine, kuchyne a doplnky. Svoje mies-
to tu bude mať i vizážista, cestovná
kancelária a malé espresso s občerstve-
ním.
Ústredným priestorom obchodného
centra je pôvodná kinosála s javiskom a
balkónmi. Kovovým zábradlím lemo-
vané balkóny boli rozšírené tak, aby na
nich mohli byť umiestnené obchodné

kóje. Dve horné podlažia sú prepojené
točitým schodiskom, ktoré bude spájať
ďalšie predajné plochy. Všetky štyri
podlažia sú spojené jestvujúcimi scho-
diskami a osobným výťahom, ktorý
zabezpečuje bezbariérový prístup na
každé poschodie obchodného domu.
Horné tri podlažia sú otvorené, takže
spod kupolovitého stropu budete mať
celý vnútorný priestor ako na dlani.
Vstup do obchodného domu bude z
Námestia SNP pasážou na mieste
pôvodného vchodu do kina.
Nový obchodný dom Atlon svojím
vzhľadom a výzdobou interiéru zacho-
váva pôvodný ráz budovy. Bude otvo-
rený sedem dní v týždni, v pondelok až
piatok od 10. do 20. hodiny a cez
víkend od 9. do 17. hodiny. (mer)

Mestskej polícii

chýba až 220

príslušníkov
BRATISLAVA (BN 5.11.1998)
Akútny nedostatok ľudí už niekoľko
rokov pociťuje Mestská polícia v Bra-
tislave. V súčasnosti má k dispozícii
280 policajtov, čo je o 220 menej, ako
by mesto potrebovalo. Uviedol to
náčelník bratislavskej mestskej polí-
cie František Zemko s tým, že od
začiatku roka už nerobia nábor, ale
výber. To sa prejavilo aj tým, že sa k
polícií hlási menej ľudí.
Ďalším dôvodom nižšieho záujmu o
prácu v mestskej polícii sú platy, ktoré
podľa jeho slov nie sú úmerné psychic-
kej a fyzickej záťaži mestských policaj-
tov. Keďže v Bratislave sú zdroje poli-
cajtov vyčerpané, obracia sa mestská
polícia najmä na Nebratislavčanov, ktorí
by mali rozšíriť jej rady.
Za prvých deväť mesiacov tohto roku
zaznamenala bratislavská mestská polí-
cia 58 036 priestupkov, pričom na bloko-
vých pokutách vo viac ako polovici prí-
padov vybrala takmer 3,5 milióna korún.
Vo viac ako 27 700 prípadoch išlo o po-
rušenie všeobecne záväzných nariadení
vydaných magistrátom alebo mestskými
časťami. „Občania porušujú najčastejšie
nariadenia o poriadku a čistote, o staro-
stlivosti o zeleň a o chove zvierat,“ uvie-
dol náčelník bratislavskej mestskej polí-
cie F. Zemko. (brn)

Drogový díler

skončil

za mrežami
BRATISLAVA (BN 5.11.1998)
Krajský súd v Bratislave uznal 32-
ročného Taliana Francesca P. vinným
z trestného činu nedovolenej výroby a
držania omamných a psychotropných
látok, jedov a prekurzorov. Uložil mu
trest odňatia slobody na tri roky
nepodmienečne a vyhostenie z územia
Slovenska.
Francesca P. zadržala polícia 18.
novembra minulého roku pred obchod-
ným strediskom Jadran na Nevädzovej
ulici, pričom uňho našla balíček obsahu-
júci 505 gramov heroínu v hodnote 606
000 korún a skladačku s 2,85 gramu
kokaínu. Talian sa bránil tvrdením, že
nevedel, čo obsahuje balíček, ktorý mal
v okamihu zadržania pri sebe. Túto obra-
nu však súd považoval za účelovú.
Podľa poznatkov policajných zložiek,
ktoré sa zaoberajú drogovou kriminali-
tou, sa Francesco P. stále pohyboval na
drogovej scéne, udržiaval kontakty s
dílermi drog a sám fungoval ako kuriér
medzi dodávateľom a dílerom. To isté
robil aj v okamihu, keď padol do rúk
polície. Osoba, od ktorej drogy prevzal,
sa včas stihla z prenajatého bytu odsťa-
hovať na neznáme miesto. (his)

Vianočné trhy

sa začnú po

prvom advente
BRATISLAVA (BN 5.11.1998)
Neodmysliteľnou súčasťou vianoč-
ných sviatkov sa stali už tradičné
vianočné trhy. Inak to nebude ani
teraz.
Od 27. novembra bude na Hlavnom
námestí 82 štýlových stánkov ponúkať
typický vianočný tovar denne od 10. do
20. hodiny. Stánky s občerstvením budú
otvorené o hodinu dlhšie. Po predchá-
dzajúcich skúsenostiach bude na území
celej Bratislavy zakázaný ambulantný
predaj zábavnej pyrotechniky.
Tak ako po minulé roky, i teraz budú
atmosféru dotvárať kultúrne vystúpe-
nia rôznych amatérskych a detských
súborov. Ako exkluzívneho sponzora
organizátor vybral Čokoládovne
Orion. Táto firma sa bude podieľať na
slávnostnom otvorení vianočných
trhov, ako aj na mikulášskych akciách.
Do viac ako štyroch desiatok detských
domov po celom Slovensku Čokolá-
dovne Orion rozdajú sladké maškrty.
Dobroty budú ponúkať aj vo vlastnom
stánku na Hlavnom námestí. Vianočné
trhy na Hlavnom námestí potrvajú do
23. decembra.
Ako sme sa dozvedeli, väčšina ostat-
ných mestských častí s organizovaním
vianočných trhov neuvažuje. V Karlo-
vej Vsi sa takáto akcia veľmi neosved-
čila, na území Nového Mesta sa via-
nočný tovar predáva v mestskej tržnici.
Petržalka zas túto aktivitu zastrešuje v
rámci veľkých vianočných trhov v
areáli Incheby. Jedine v Dúbravke
miestny úrad pripravuje niekoľko
miest, kde budú ponúkať stromčeky,
kapry a ďalší sviatočný sortiment.
Bude to napríklad pred Domom kultú-
ry na Saratovskej ulici, pred obchod-
ným domom Saratov, na Ulici M. Sch.
Trnavského pri Brestovke. (mg)

Na Námestí SNP otvoria nový obchodný dom

VIEDEŇ (BN 5.11.1998)
Na nedávnej výstave architektonic-
kých prác Ateliéru architektúry v Slo-
venskom inštitúte vo Viedni, kde bol
vystavený aj projekt rekonštrukcie
Manderlových domov na Dunajskej
ulici, ma oslovil jeden sympatický
starší pán: „Pán architekt, ďakujem
vám za záchranu môjho rodného
domu v Bratislave. Ja som sa tu v tejto
izbe v dome na Dunajskej ulici v roku
1919 narodil a prežil svoje detstvo.“
Tento pán sa predstavil ako Fritz Man-
derla, druhý syn Rudolfa Manderlu,
slávneho mäsiarskeho fabrikanta a sta-
viteľa prvého slovenského mrakodrapu
- známeho Manderláku.
My sme mali na výstave farebný panel
s modelom rekonštrukcie domu na
nároží Klemensovej a Dunajskej ulice,
ktorý patril k tzv. Manderlovým
domom. Nad zachovanými pôvodnými
podlažiami sú nadstavané dve nové
podlažia pod segmentovou strechou.
Pána Manderlu som ubezpečil, že zo
zničeného objektu sa stane nový archi-
tektonický šperk, pretože investor a

nový majiteľ Š. Cúcz má k stavbe
veľmi hlboký vzťah a chce dom rekon-
štruovať na vysokej úrovni. Tieto domy
kúpila Manderlova rodina v roku 1910.
Po výstavbe mrakodrapu sa v roku
1935 presťahovala na Námestie SNP.
Súčasne po zoznámení som dostal od
pána Manderlu jeho knižnú autobiogra-
fiu s pozvánkou na jej prezentáciu v
Slovenskom inštitúte vo Viedni. Kniha
je zaujímavým dokumentom o živote v
Bratislave v medzivojnovom a vojno-
vom období. Záverečné kapitoly sú
venované autorovým ťažkým začiat-
kom života v exile.
Zakladateľom mäsiarskej firmy sa stal
Andreas Manderla v roku 1866. Jeho
pokračovateľmi boli Johann a Rudolf.
Nasledovníci firmy sa systematicky pri-
pravovali na vedenie podniku. Absolvo-
vali zahraničné praxe, odkiaľ si prinies-
li nové recepty a technológie. Presadzo-
vali technické novinky v spracovaní
mäsa i vo vedení podniku. Pod vplyvom
návštevy svetovej výstavy v Chicagu
1934 sa Rudolf rozhodol radikálne pre-
budovať svoj podnik. Jeho výsledkom

bol prvý výškový dom v Bratislave s
najmodernejšou predajňou mäsa a úde-
ných výrobkov v strednej Európe. V
predajni sa obsluhovalo trojjazyčne. Za-
riadenie pripomínalo moderné americké
predajne. Rozvoj podniku si vyžadoval
aj prebudovanie výrobnej základne. Na
tom mal zásluhy najstarší syn Rudolf
ml. Z Dunajskej ulice sa v roku 1943
presťahovala továreň do nových prie-
storov na Košickú ulicu. Podnik však
nepracoval dlho, pretože rodina v oba-
vách pred povojnovou budúcnosťou
odišla do Rakúska, kde po vojne podni-
kala v potravinárskom priemysle.
Fritz Manderla sa cíti byť Bratislavča-
nom. Hovorí dobre po slovensky. Z
jeho očí aj po živote plnom strastí vyža-
ruje optimizmus. Rád sa vracia do Bra-
tislavy a prechádza sa po rekonštru-
ovanom Starom Meste. Sen o európskej
integrácii bol už vo vtedajšej Bratislave
skutočnosťou a k tejto „malej Európe“
patrila aj rodina Manderlovcov. Rekon-
štrukciou Manderlových domov chce-
me prispieť k rehabilitácii ich mena v
Bratislave. Ján Bahna, architekt

Manderla si vo Viedni spomína na Bratislavu

Bratislavské noviny
z roku 1998 nájdete na

www.banoviny.sk

Práce na dokončení nového obchodného domu Atlon na Námestí SNP v týchto dňoch finišujú. Vo vynovených prie-
storoch bývalého kina Atlon, do konca osemdesiatych rokov známeho pod názvom Praha, bude na štyroch poscho-
diach 23 obchodov s rôznym druhom tovaru. Obchodný dom otvoria už 21. novembra. FOTO - Vladimír Mišauer
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www.stahovaniesvasnou.sk
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0d decembra 

bude v meste

jazdiť CapaCity
BRATISLAVA
Veľkokapacitný autobus Mercedes
CapaCity, ktorý dopravný podnik
nedávno testoval v hlavnom meste, by
mohol už od decembra začať jazdiť
na linke číslo 96. Pre potreby mest-
skej hromadnej dopravy ho kúpi spo-
ločnosť IKEA.
Podľa predsedu predstavenstva Doprav-
ného podniku Branislava Zahradníka,
kúpu autobusu zabezpečí dopravný
podnik. „Ak sa nič mimoriadneho
nestane, tak od 1. decembra by sa vozid-
lo mohlo objaviť na linke číslo 96, ktorá
premáva do Avionu,“ konštatoval. 
Ďalej uviedol, že ide o konkrétny krok,
ktorým podnikateľská sféra reaguje na
skutočnosť, že systém MHD má svoje
limity. „Ak niekto chce, aby bola zabez-
pečená kvalita a kultúra cestovania
napríklad k nákupným centrám, tak aj
prispeje na mestskú dopravu,“ uviedol
B. Zahradník. Dúfa, že pôjde nielen o
prvú lastovičku, ale že v budúcnosti sa
ozvú aj ďalšie komerčné subjekty, ktoré
by mohli pomôcť zlepšiť verejnú dopra-
vu v jednotlivých lokalitách. 
Konštatoval, že zmluva na jeden veľko-
kapacitný autobus je už zo spoločnos-
ťou podpísaná. Jedným zo subjektov
ktorý žiada o zlepšenie a zvýšenie pre-
pravných kapacít, je napríklad aj brati-
slavské letisko. V budúcnosti by sa
mohlo takisto podieľať na financovaní
liniek alebo vozidiel.
Začiatkom februára 2008 dopravný
podnik testoval jeden z najväčších kĺbo-
vých autobusov na svete. Veľkopriesto-
rový autobus Mercedes CapaCity je
špeciálne vyvinutý pre linky s mimo-
riadne vysokým počtom pasažierov.
Mestský linkový autobus má dĺžku 20
metrov a je o dva metre dlhší, ako sú
štandardné veľkokapacitné autobusy.
Má dieselovú technológiu SCR Euro 4,
automatickú prevodovku s retardérom.
Dokáže prepraviť do 193 osôb, z toho
miest na sedenie má 37. (rob)

STARÉ MESTO
Začiatkom budúceho roku sa začne
medzi Šancovou a Beskydskou uli-
cou výstavba rezidenčného projektu
PREMIÉRE. Pripravuje ho spoloč-
nosť Finep a ponúkne 93 nadštan-
dardne vybavených bytov na ploche
7800 štvorcových metrov.
„Použité materiály, lokalita, ako aj cel-
kový koncept zaraďujú Premiére me-
dzi rezidencie v luxusnom segmente
trhu. Najvyššie poschodia ponúknu
svojim majiteľom navyše mimoriadne
krásny a nerušený výhľad na celú Bra-
tislavu,“ uviedla riaditeľka spoločnosti
Finep SK Olga Petkova.
Kolaudácia projektu zloženého z
troch samostatných objektov, je
naplánovaná na záver roku 2010. Jed-
notlivé časti budú mať 5, 6 a 22 pod-
laží, v podzemných a prvých troch
nadzemných budú prepojené. Pod-
zemné podlažia sú určené na parko-
vanie, prvé tri až štyri na administra-
tívu a obchodné prevádzky. Čistá
obchodná plocha je 672 štvorcových
metrov, administratívna plocha 3474
štvorcových metrov. 
Na finálnom riešení pracoval medziná-
rodný tím zahrňujúci architektonické
kancelárie Cakov - Makara, Topprojekt
a ABM architekti. „Naším cieľom bolo
navrhnúť budovu, ktorá bude ochran-
com priľahlého okolia a bude ho kulti-
vovať. Aj preto koncept neprichádza s
ďalším skleneným palácom, ale
napriek svojej výške a modernosti má
najmä obytný charakter,“ uviedol archi-
tekt Petr Bouřil z architektonickej kan-
celárie ABM architekti.
Objekt Premiére bude napojený na
centrálny zdroj tepla, každý byt má
mať nezávislý systém kúrenia a prí-
pravy teplej vody s vlastnou regulá-
ciou a meraním. Vchody budú chrá-
nené video vrátnikom s elektronicky
ovládaným zámkom každého bytu,
protipožiarnymi bezpečnostnými
dverami, vnútornou dyhou, bezpeč-

nostným kovaním a oceľovou zárub-
ňou. Developerom projektu je FINEP
SK, dcéra spoločnosti FINEP HOL-
DING SE, ktorá svoje pôsobenie v
Bratislave otvorila rezidenciou Jégého
alej. Tá sa nachádza v mestskej časti

Ružinov a v štyroch etapách ponúkne
približne 800 bytových jednotiek.
Investorom objektu medzi Šancovou a
Beskydskou ulicou je projektová spo-
ločnosť FINEP Premiére. (db)

VIZUALIZÁCIE - FINEP

Na Šancovej ulici vyrastie obytný dom

Premiére s 22 podlažiami a 93 bytmi
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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

SBS prijme zamestnancov
s preukazom OS, aj

dôchodcov, aj na dohodu,
pre oblasť Bratislava.

Kontakt: 0903 443 861, 0904 531 555

KOMPLETNÉ
SŤAHOVANIE
(aj menšie prepravy)

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

Ministerstvo životného prostredia SR
upustilo od požiadavky vypracovania správy

o hodnotení navrhovanej činnosti
Ťažba štrkopieskov s následným
zavážaním vyťažených priestorov,
p.č.5938/8, 5938/9, 5938/10 v k.ú.
Podunajské Biskupice - rozšírenie
o parc.č.5938/11, 5938/12, ktorej

navrhovateľom je A-Z STAV, s.r.o., Bratislava
V ďalších krokoch procesu posudzovania bude
správu o hodnotení nahrádzať zámer uvedenej
činnosti. Do zámeru je možné nahliadnuť, robiť si
z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady
zhotoviť kópie v dňoch od 28. 10. do 26. 11.
2008 na prízemí Magistrátu hlavného mesta Slo-
venskej republiky Bratislavy, Primaciálne námestie
1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFI-
CE. (V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu
na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) V spoluprá-
ci s navrhovateľom bude zvolané verejné prero-
kovanie zámeru.

Zároveň oznamujeme, že
verejné prerokovanie zámeru

sa uskutoční v spolupráci s navrhovateľom
dňa 11. 11. 2008 (utorok) o 1700 h

v miestnosti č.107, na prízemí Primaciálneho
paláca, Primaciálne námestie 1

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť Ministerstvu životného prostredia SR, odbor
hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné
prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratisla-
va 1 najneskôr do dátum 26. 11. 2008.
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Svätomartinské

dni potešia

duše aj žalúdky
STARÉ MESTO 
Svätomartinskými dňami, ktoré sa
uskutočnia 8. až 11. novembra 2008,
chce hlavné mesto naplno oživiť tra-
díciu, ktorá bola v minulosti v meste
na deň svätého Martina v znamení
hodov a jarmokov. 
Prvý raz bude súčasťou podujatia Sväto-
martinské triduum - duchovný program
pripravený v spolupráci s rímskokatolíc-
kou cirkvou v Bratislave a požehnanie
mladého vína. Svätomartinské dni sa u-
skutočnia najmä v priestore pri Katedrá-
le sv. Martina na Rudnayovom námestí. 
V sobotu a v nedeľu budú k dispozícii
stánky, v ktorých sa bude predávať
mladé víno od vinárov z Vajnôr, Rače a
Nového Mesta - Vinohradov. V ponuke
budú aj lokše, pagáče, chlieb s cibuľou,
ale aj husacina, či medovina. V ďalších
stánkoch  budú výrobky slovenských
remeselníkov z ÚĽUV-u.  
Stánky budú otvorené v sobotu od 12.00
do 20.00 h, v nedeľu od 10.00 do 20.00
h.  Svätomartinské dni otvorí podujatie,
ktoré obyvatelia Bratislavy poznajú ako
Sviatok mladého vína. V sobotu o 14.00
h sa v kaplnke sv. Ladislava uskutoční
požehnanie mladého vína  s následným
sprievodom z Primaciálneho paláca na
Rudnayovo námestie, ktorý budú kolo-
rovať členovia folklórneho súboru Do-
linka. 
Na Rudnayovom námestí v blízkosti
Dómu sv. Martina sa o 15.00 h začne
kultúrny program, ktorý je pripravený v
sobotu až do 17.00 h a v nedeľu od 13.00
h do 17.00 h.  
Duchovný program Svätomartinské tri-
duum v katedrále sa začne prednáškou o
dejinách a duchovnom posolstve súsošia
svätého Martina od Rafaela Donnera.
Počas ďalších troch dní sa budú konať
sväté omše s homíliou na viaceré témy,
spojené so svätým Martinom. Duchovný
program vyvrcholí v utorok 11. novemb-
ra večer o 18.00 h svätou omšou s homí-
liou na tému „Svätý Martin ako biskup a
patrón arcidiecézy“, ktorú prednesie
Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský
arcibiskup metropolita.
V Dóme Sv. Martina zaznie aj Omša C-
Dur Ludwiga van Beethovena op. 86.
Dirigovať bude Pavol Selecký. Sólista-
mi budú Henrieta Lednárová, Monika
Fabiánová, Jozef Kundlák a Juraj Peter.
Účinkovať bude Orchester Kirchenmu-
sikverein  a  Spevácky zbor mesta Bra-
tislavy. (mm)

Ministerstvo spravodlivosti bude stavať

svoje nové sídlo na Páričkovej ulici 
RUŽINOV
Na mieste bývalých kasární na rohu
Šagátovej a Páričkovej ulici má
onedlho vyrásť nová administratív-
na budova, kde bude sídliť Minister-
stvo spravodlivosti SR a Generálne
riaditeľstvo zboru väzenskej a jus-
tičnej stráže SR.
Komplex má pozostávať z budovy
ministerstva a generálneho riaditeľ-
stva, ktoré budú spojené átriom a sta-
vebne prepojené v suteréne. Obidva
objekty je možné prevádzkovať samo-
statne. V budove ministerstva spravod-
livosti má byť vytvorených 339 pra-
covných miest. 
Budova ministersva spravodlivosti má
mať šesť poschodí, na najvyššom sa
plánuje zriadenie niekoľkých kancelá-
rií - ministra spravodlivosti, štátneho
tajomníka, zástupcu Slovenska pred
Európskym súdom pre ľudské práva a
kancelária zástupcu Slovenska pred
Súdnym dvorom Európskych spolo-
čenstiev. Na nižších poschodiach budú
ďalšie kancelárie a jednotlivé sekcie
ministerstva.
V budove Generálneho riaditeľstva
Zboru väzenskej a justičnej stráže SR
sa vytvorí 200 pracovných miest. Na
šiestom poschodí sa plánuje s kancelá-
riou vedenia generálneho riaditeľstva,
na nižších poschodiach s inšpekciou
generálneho riaditeľa a ďalšími úsek-
mi. 
V návrhu projektu sa uvažuje s parko-
viskom pre vybranú skupinu štatutár-
nych zástupcov inštitúcií v suteréne
komplexu, povrchové parkovisko bude
pre služobné vozidlá a zamestnancov v
areáli. Príležitostné parkovisko má slú-
žiť pre stránky a návštevníkov objektu.

Celý komplex uzatvorí uličný priestor
nárožia Svätoplukovej a Páričkovej
ulice, dopravné napojenie objektu bude
okrem spomínaných ulíc aj zo Šagáto-
vej ulice. Fasády objektu, ktoré sú

orientované do ulice, sú navrhované
ako konštrukcie s kamenným obkla-
dom, fasáda do areálu má byť celá zo
skla. (rob)
VIZUALIZÁCIE -  Gabriel Brogyányi

Komárnická
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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

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
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Čunovčania

schválili stavbu

Danubia Parku 
ČUNOVO
Miestne zastupiteľstvo mestskej
časti Čunovo zdvihlo ruky za územ-
ný plán zóny Danubia Park. Nič už
teda nebráni tomu, aby na území od
Poldra za Čunovskú hať až k slo-
vensko-maďarským hraniciam, ne-
vznikol športovo-rekreačný areál s
rozlohou približne 220 hektárov.
Spoločnosť Danubia Invest teraz hľadá
architekta. „V rámci výberového pro-
cesu na riešenie priestorového usporia-
dania územia a návrhu architektúry
objektov Danubia Parku boli vyzvané
viaceré slovenské aj zahraničné archi-
tektonické kancelárie. Tento proces
bude ukončený do konca roka 2008,“
vraví Katarína Bednárová, projektová
manažérka Danubia Invest.
Areál by mal vyjsť na približne 8
miliárd Sk a jeho súčasťou budú špor-
toviská, golfový areál, hotel, akvapark,
prístav, ale aj objekty na víkendové
bývanie či skanzen podunajskej kultú-
ry. Danubia Invest chce počas výstav-
by spolupracovať najmä s mestskou
časťou Čunova a priľahlými obcami.
„Vzájomná spolupráca MČ Čunovo a
spoločnosti Danubia Invest sa začala
už v roku 2005. S mestskou časťou
Čunovo naša spoločnosť aktívne spo-
lupracuje pri vypracovaní a schválení
územno-plánovacej dokumentácie,“
prezrádza Katarína Bednárová.
Spolupráca podľa jej slov pomohla aj
budúcnosti projektu: „Počas vzájomnej
spolupráce sa začala kreovať predstava
verejno-súkromného partnerstva, ktoré
by bolo orientované na realizáciu ve-
rejnoprospešných stavieb spoločensko-
kultúrneho charakteru, ako aj voľno-
časových aktivít a ktoré by bolo možné
spolufinancovať z fondov Európskej
únie.“
S výstavbou sa ráta od budúceho roku
až do roku 2014. Mala by mať tri etapy.
V prvej sa pripraví technická infra-
štruktúra, v ďalších dvoch sa začne
výstavba samotných objektov. Určité
zmeny môžu nastať pod vplyvom
súčasnej finančnej krízy: 
„Kríza má a bude mať vplyv na celý
slovenský developerský trh. Je pred-
časné sa k tejto problematike vyjadro-
vať, ale na základe doterajšieho vývoja
naša spoločnosť ráta predovšetkým s
jej vplyvom v oblasti získavania
finančných zdrojov. Vzhľadom na jedi-
nečnosť a konkurenčné výhody, ktoré
tento projekt charakterizujú, by globál-
na kríza nemala mať na projekt Danu-
bia Parku výrazný vplyv,“ dodáva
Katarína Bednárová. 
Investor si pozemky prenajal na 99
rokov od Vodohospodárskej výstavby a
Slovenského vodohospodárskeho pod-
nik. Po dokončení projektu by si tu
mohlo nájsť prácu približne 1100 ľudí.
Výstavbu podporuje aj samotné Čuno-
vo. Podľa starostky Gabriely Ferenčá-
kovej projekt mestskej časti neuškodí,
naopak, vďaka nemu by mohli pribud-
núť turisti, nové pracovné miesta a
Čunovo by sa ešte zviditeľnilo. (db)

Na Kazanskej ulici postavia netypický

dom so 60 bytmi nazvaný Mendelsohn
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
V Podunajských Biskupiciach vyras-
tie onedlho netypický dom, ktorý má
do vstupnej brány tejto bratislavskej
mestskej časti priniesť novú archi-
tektonickú kvalitu. Dotvorí uličnú
líniu novej zástavby pozdĺž Kazan-
skej ulice.
Akousi bielou bodkou na konci tejto
novej obytnej štvrte, na exponovanom
nároží ulíc Kazanská a Krajinská by
mal stáť nový, jedenásťposchodový
objekt. Jeho architektúra je postavená
na jemných tvaroch a čistej bielej
farbe. Vychádza z intuitívnej potreby
zmäkčiť charakter prostredia neďaleko
rafinérie Slovnaft, v blízkosti rušného
dopravného ťahu v snahe vniesť do
územia pokoj. Architektonická kon-
cepcia stavia na princípe kontrastu
„tvrdého“ šedého prostredia a „mäk-
kej“ bielej architektúry. 
Názov domu je preneseným odkazom
na ranú tvorbu architekta prvej polovi-
ce dvadsiateho storočia, predstaviteľa
nemeckého expresionizmu Ericha
Mendelsohna (1887-1953). Cieľom je
podľa projektantov vytvoriť silnú iden-
tifikáciu okolia k domu, ktorý je iný,
svojský a nie je stratený v prostredí.
Dom Mendelsohn deklaruje blízkosť k
senzuálnej architektonickej tvorbe,
expresívnosti a dynamickému funkcio-
nalizmu.
Bytový dom by mal mať 60 bytov rôz-
nej skladby, s dôrazom na bežné výme-
ry a jednoduché riešenia. V parteri sú
situované priestory občianskej vybave-
nosti. Parkovacie kapacity pokrývajú

najmä tri podlažia v hromadnej pod-
zemnej garáži. Parter je oproti terénu
vyvýšený o pol podlažia, bezbariérový
prístup zabezpečuje zalomená pešia
rampa. 
Zastavaná plocha objektu je 800
metrov štvorcových, úžitková plocha

približne 8900 metrov štvorcových.
Projektantom domu je spoločnosť AK2
a autormi bytového domu architekti
Andrea Klimková, Peter Kručay, Mar-
tin Bosík, spolupracoval Roman Rosi-
na. (rob)

VIZUALIZÁCIA -AK2

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
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Zažite najväčší tenisový turnaj na Slovensku.
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PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zasekol sa vám trezor?

Verejné prerokovanie správy o hodnotení
Spôsob nakladania s odpadmi

v plánovanej prevádzkovej budove
HPL LKM (HPL Laboratóriá klinickej mikrobiológie,

medicínske laboratóriá) sa uskutoční 
v spolupráci MČ Bratislava - Devínska Nová
Ves a navrhovateľom HPL, s.r.o., Bratislava 

dňa 18.11.2008 (utorok) o 1800 h
vo veľkej sále Istracentra, Hradištná 43,

Devínska Nová Ves
Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť, robiť
si z nej výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady
zhotoviť kópie v dňoch 24. 10. - 22. 11. 2008
na prízemí Magistrátu hlavného mesta Sloven-
skej republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 1,
v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFI-
CE. (V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnu-
tiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný sys-
tém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť Ministerstvu životného prostredia SR, odbor
hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné
prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratisla-
va 1 najneskôr do 22. 11. 2008.

Navrhovateľ AREAS, s.r.o., Bratislava
predložil zámer

Športový a rekreačný areál, Jarovce
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 23. 10.
do 12. 11. 2008 na prízemí budovy Magistrátu
hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v prie-
storoch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V
elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže
svoje písomné stanovisko doručiť Obvodnému
úradu životného prostredia v Bratislave, Karloves-
ká 2, 842 33 Bratislava 4 do 12. 11. 2008.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
1273-1278 v lokalite pri Jantárovej ceste, k. ú. a MČ
Bratislava - Jarovce, územný obvod Bratislava V.
Pozemok je v severozápadnej, juhozápadnej a východ-
nej strany ohraničený poľnohospodársky obrábanou
pôdou, z juhu je navrhovaná činnosť v dotyku s komu-
nikáciou Jantárová cesta.
Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie a pre-
vádzkovanie moderného rekreačno - športového areá-
lu s 9-jamkovým verejným golfovým ihriskom a s prislú-
chajúcimi prvkami technickej a dopravnej infraštruktúry.
Navrhovaný golfový areál pozostáva z golfového ihris-
ka, tréningových plôch, hospodárskej budovy slúžiacej
na údržbu golfového ihriska (greenkeeping) a parkovis-
ka. Súčasťou predkladaného sú povrchové parkoviská
(75 p.s. pre variant č.1 a 60p.s. pre variant č.2), ku kto-
rým má byť vybudovaný vjazd napojený na komuniká-
ciu Jantárová cesta.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 02/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 02/2010

Prípad Gumon

pokračuje na

miestnom úrade
RUŽINOV
V bratislavskom Ružinove pokraču-
je správne konanie vo veci protizá-
konného zbúrania budovy bývalej
lisovne bakelitu v areáli Gumon. 
Na miestnom úrade sa uskutočnilo
neverejné ústne pojednávanie s inves-
torom. Potvrdil to hovorca ružinovské-
ho starostu Maroš Smolec. „Investor
opäť prezentoval, že konal legálne.
Zároveň predložil ďalšie listinné dôka-
zy,“ povedal Maroš Smolec. 
Materiály by mal následne preštudo-
vať právnik z miestneho úradu. Tak-
tiež by mal vypočuť niekoľkých sved-
kov, medzí nimi aj statika, ktorý vydal
statický posudok o zlom stave budovy
lisovne, ktorú tak zbúrali aj bez búra-
cieho povolenia. Podľa Smolca by
mohol byť výsledok známy do konca
roka.
Budovy v areáli Gumon začal búrať
pred predĺženým víkendom koncom
augusta. (sita)
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Vandali liali do

fontán dokonca

aj saponáty
BRATISLAVA
Novým problémom z hľadiska pre-
vádzkovania a údržby mestských
fontán počas tohtoročnej sezóny
bolo nalievanie saponátov do fontán
a tvorba veľkého množstva peny.
Išlo pravdepodobne o nepatričnú
zábavu neznámych ľudí.
Podľa informácií od mestského inves-
tora pamiatkovej obnovy PAMING,
musel správca fontán okrem toho v
tomto roku odstraňovať niekoľko
nepredvídaných havárií na fontánach,
keď sa museli vymeniť čerpadlá a čis-
tiť kanalizačné prípojky, ktoré niekto
úmyselne upchal.
Fontány boli odstavené do 26. októbra
2008 a ako posledné zostali funkčné
Rolandova fontána na Hlavnom ná-
mestí a Ganymedova fontána na
Hviezdoslavovom námestí. Fontány sa
začali zakrývať 3. novembra 2008.
Ako prvá bola prekrytá Rolandova fon-
tána. Tá je po roku opäť zakrytá novým
prístreškom z oceľovej konštrukcie so
zinkovou povrchovou úpravou.
Počas novembra budú podobným spô-
sobom prekryté aj ďalšie fontány -
Ganymedova na Hviezdoslavovom
námestí, Fontána Lev s erbom na
Námestí SNP, Fontána Dievča so
srnkou na Hviezdoslavovom námestí,
Fontána Žena s krčahom na Franti-
škánskom námestí a Kačacia fontána
na Šafárikovom námestí.
V tomto roku prevádzkovalo mesto
štyridsať fontán, jedenásť pitných fon-
tánok a tri studne. Po značnej rekon-
štrukcii bola v tomto roku, po dvadsa-
ťročnej pauze, obnovená aj Fontána
lásky na Kupeckého ulici, ktorá je
známa z filmu Fontána pre Zuzanu.
Nový vzhľad získala tento rok aj fontá-
na na Ožvoldíkovej ulici v Dúbravke.
Mimo prevádzky boli tento rok štyri
fontány - technická fontána na Nám.
M. Benku, fontána na Borskej ulici,
fontána Uránový kameň na Uránovej
ulici a fontána Družba na Námestí slo-
body. Všetky potrebujú kompletnú
rekonštrukciu. 
Ročné náklady na údržbu fontán a e-
nergie sú asi 4,6 milióna korún. (rob)

Aj v Bratislave 

sa začína sezóna

korčuľovania
BRATISLAVA
Kalendárna zima sa už prizerá
spoza plota a je preto najvyšší čas
vymeniť bicykle, kopačky či tenisky
za zimnú obuv a zimné športy.
Šanca prichádza aj pre tých, ktorí si
zamilovali korčule. Správa telový-
chovných a rekreačných zariadení
mesta Bratislava oznamuje, že korču-
ľovanie pre verejnosť sa začína už 8.
novembra 2008. 
Na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu
to bude vždy v stredu od 16.00 do
18.00 h, v sobotu a v nedeľu od 10.00
do 12.00 h, a popoludní od 14.00 do
16.00 h. 
Zimný štadión na Harmincovej 2 v
Dúbravke môžete navštíviť v utorok od
16.00 do 17.30 h, v sobotu od 16.00 do
17.30 h a od 18.30 do 20.00 h, v nede-
ľu od 15.00 do 16.30 h a od 17.30 do
19.00 h. (mm)

Pamätihodnosti Bratislavy a možnosti 

mesta na ich efektívnejšiu ochranu 
BRATISLAVA
Bratislavská samospráva má s efekti-
vitou inštitútu ochrany pamätihod-
ností, na rozdiel od viacerých miest a
obcí na Slovensku, zjavne problém.
Mesto pritom v tejto oblasti disponuje
viacerými účinnými nástrojmi. Sú to v
prvom rade významné a silné regulačné
nástroje stratégie rozvoja mesta, ako aj
nástroje pozitívnej motivácie.
V záujme zachovania, zveľaďovania,
vhodného využitia a najmä uplatnenia
hodnôt pamätihodností môže samosprá-
va regulovať predovšetkým a najúčin-
nejšie samu seba a rozhodovanie svojich
orgánov. Môže tak robiť všade tam, kde
uplatňuje zverené kompetencie staveb-
ných úradov. 
Mesto môže plne ovplyvňovať zachova-
nie, budúce využitie a prípadné zmeny
nehnuteľností v mestskom vlastníctve,
ktoré sa rozhodne previesť na nového
vlastníka. Každého nadobúdateľa tohto
majetku a investorov novej výstavby v
prostredí zachovaných pamätihodností
môže veľmi účinne usmerniť formou
zmluvne dohodnutých záväzkov, pod-
mienok a limitov. V prípade ich nedodr-
žania je možné takého investora bloko-
vať pri vydaní územného, ako aj staveb-
ného povolenia, alebo trvať na vrátení
majetku za nadobúdaciu cenu a pod. 
Správanie vlastníkov nehnuteľných
pamätihodností a jednotlivých staveb-
ných investorov môže samospráva účin-
ne a silou zákona regulovať dokumentá-
ciou územného plánu zóny a v ňom
zadefinovaných podmienok, možností

zmien a úprav v danom území. Mnohé
otázky je možné upraviť formou vše-
obecne záväzných nariadení. 
Uskutočnené boli, alebo sa ešte len pri-
pravujú, asanácie viacerých bratislav-
ských historických objektov, ktoré vo
väčšine prípadov niesli (nesú) hodnoty
vyslovene miestneho významu a mali
byť chránené v prvom rade ako pamäti-
hodnosti. Niektoré z nich (napr. areál
PKO) súkromným vlastníkom predáva-
lo predsa mesto, ktoré sa úplne vzdalo
svojich možností regulácie zámerov
nových vlastníkov stavať na týchto
nehnuteľnostiach. Bratislava už takmer
tradične vpúšťa „megainvestorov“ do
vopred nepripravených území a doda-
točne od nich žiada spracovanie územ-
ných plánov zón, ktoré si oni logicky pri-
spôsobia svojim zámerom. 
Medzi nástroje pozitívnej motivácie jed-
notlivých vlastníkov pamätihodností
patrí priama finančná podpora zo zdro-
jov, ktoré si obec na tento účel môže
zriadiť a podľa vlastných kritérií posky-
tovať jednotlivým majiteľom. 
Za všetky príklady mimo hlavného
mesta nech poslúži napr. Ružomberok a
jeho lokalita svetového dedičstva Vlkolí-
nec, kde každoročne na vysúšanie ľudo-
vých domov a opravy ich striech mesto
jednotlivým vlastníkom poskytuje
nemalé finančné dotácie bez ohľadu na
to, či ide o kultúrne pamiatky alebo
pamätihodnosti. Podporu obnovy kultúr-
nych pamiatok a pamätihodností zahrnul
Ružomberok aj do svojho viacročného
programu hospodárskeho a sociálneho

rozvoja mesta ako súčasť rozvoja ces-
tovného ruchu. 
Ďalšou možnosťou, ako motivovať všet-
kých zainteresovaných v tejto oblasti, sú
miestne dane a výber miestnych poplat-
kov, kde má samospráva zo zákona
pomerne široký priestor presadzovania
svojich priorít. 
Možnosť evidovať a chrániť pamätihod-
nosti obcí, ktorú vytvoril pamiatkový
zákon, znamená jednoznačné posilnenie
pôsobnosti orgánov samosprávy v tejto
oblasti. Na povzbudenie a naštartovanie
týchto procesov bolo dokonca z pro-
striedkov ministerstva kultúry v rokoch
2006 a 2007 žiadateľom vyčlenených a
rozdelených 15, 5 milióna korún.
Treba tiež vedieť, že v tradične kultúr-
nych štátoch západnej Európy funguje
podporný systém na záchranu miestneho
kultúrneho dedičstva predovšetkým z
komunálnych rozpočtov. Je predsa na
prospech (ale aj pýchu) každého mesta
či obce, ak svoje kultúrne dedičstvo má
v dobrom stave. Je to nielen jeho dobrá
vizitka, ale aj zdroj nemalých a nezried-
ka určujúcich príjmov. Príťažlivosť
miest a dedín, bohatstvo ich kultúrneho
dedičstva sú základom ich trvalého roz-
voja a úspešnosti v konkurencii v rámci
turistického „priemyslu“. Stačí sa
pozrieť len do susedného Rakúska. Je
smutné, ak toto všetko Bratislava dodnes
takto nevníma a stavia sa k svojmu kul-
túrnemu dedičstvu skôr ako k nejakej
záťaži, ktorú by mal niesť predovšetkým
štát s jednotlivými vlastníkmi.

Alex Tahy, pamiatkar, Bratislava
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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

Navrhovateľ D a K - Küster, s.r.o., Bratislava
predložil zámer

Montážna a skladová hala Küster
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
27. 10. do 16. 11. 2008 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Infor-
mačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť Obvodnému úradu životného prostredia v
Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do
16. 11. 2008.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
2773/7, 2773/34-35 v lokalite na Opletalovej ulici,
k. ú. a MČ Bratislava - Devínska Nová Ves, územný
obvod Bratislava IV. Objekt je navrhovaný v areáli exi-
stujúceho priemyselného parku D a K Küster.
Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie
montážno - skladovej haly so zameraním na montáž
svietidiel a svetiel pre automobilový priemysel.
Navrhovaná činnosť má pozostávať z jedného
objektu, ktorý má byť rozdelený na dvojpodlažnú
administratívnu časť a montážno - skladovú halu. V
administratívnej časti sa má nachádzať kotolňa,
sociálne zariadenia, šatňa, kuchyňa a stravovacia
miestnosť. Na 1. a 2. NP (nadzemnom podlaží) sa
má nachádzať väčšina kancelárskych priestorov,
miestností pre návštevy, zasadačky a školiace zaria-
denia. Vzhľadom na montážny charakter výroby pra-
coviská pozostávajú z jednotlivých montážnych pra-
covísk - stolov. Na každom pracovisku sa má vyko-
návať samostatný výkon. Navrhovaný objekt má byť
napojený na existujúci vjazd a výjazd (Opletalovou
ulicou) pre osobnú a nákladnú dopravu v rámci
priemyselného parku D a K Küster. Celková potreba
parkovacích stojísk pre halu je 23 p.s. Zámer je rie-
šený variantne. Oba varianty sa líšia celkovou výme-
rou navrhovanej zelene.
Predpokladaný termín začatia činnosti: cca 05/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 01/2010
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Nový záujemca o tržnicu by chcel do

nej investovať 250 miliónov korún
STARÉ MESTO
Nový záujemca o prenájom Starej
tržnice chce v prípade jej získania
investovať okolo 250 miliónov
korún. Ide o developera s britskou
účasťou - Devel Gallery.
Stará tržnica by mala podľa plánov
záujemcu plniť po rekonštrukcii v
prvom rade obchodnú a spoločenskú
funkciu. Investor chce spolupracovať s
Krajským pamiatkovým úradom v
Bratislave. 
Investície do rekonštrukcie by sa týka-
li najmä vnútorných priestorov. Von-
kajšia časť by si mala zachovať svoju
súčasnú podobu. Spoločnosť Devel
Gallery chce všetky zmeny konzulto-
vať s predstaviteľmi Starého Mesta a
otvorený je aj komunikácii s bratislavs-
kou verejnosťou. Stará tržnica by mala
podľa investora aj naďalej plniť funk-
ciu mestskej tržnice. 
Stala by sa centrom obchodného živo-
ta Bratislavy a bránou do Starého
Mesta. „Developer sa bude snažiť o
zachovanie funkcie tržnice a jeho ví-
ziou je, aby Bratislava mala tržnicu
európskeho formátu - inšpiráciou bude
napríklad tržnica v Londýne,“ vyjadril
sa zástupca spoločnosti Devel Gallery
Tomáš Ceizel. V ponuke by mali byť
klasické potraviny, mäsové výrobky,
ovocie i zelenina. Dodávateľmi majú
byť najlepší slovenskí poľnohospodári.
Tržnica má v prvom rade ponúkať
zdravé bio potraviny a v zariadení
budú predajne ovocia a zeleniny. 
Chýbať by nemala bio predajňa mäsa,

kaviareň, klasické slovenské, ale aj
rakúsko-uhorské lahôdky a delikatesy.
Okrem toho by tu mal byť veľký
obchod s DVD a CD nosičmi, ktorý
vraj v centre chýba. Sortiment by mala
dopĺňať vinotéka či kníhkupectvo so
slovenskou i s cudzojazyčnou literatú-
rou a iné služby. 
Stará tržnica by mala plniť aj svoju
spoločenskú úlohu. Stredový priestor
bude prístupný pre širokú verejnosť pri
príležitosti konania spoločensko-kul-
túrnych podujatí. Medzi pravidelné
podujatia budú patriť najmä dobročin-
né a charitatívne podujatia, ako naprí-
klad tradičný Vianočný bazár.
Stará tržnica je vzácnou technickou

pamiatkou. Novostavba vznikla v
období eklekticizmu, ktorého symbo-
lom bola Eiffelova veža. Dokončená
bola v roku 1910. V tomto duchu sú po
celej Európe postavené tržnice, želez-
ničné stanice, obchodné domy. Archi-
tektonickú súťaž vtedy vyhral moderný
a zároveň jeden z najlacnejších projek-
tov s krycím názvom Veritas. Išlo o
bazilikálnu oceľovú konštrukciu so
všetkými sprievodnými znakmi eklek-
tickej architektúry. Autorom bol mest-
ský inžinier Gyula Laubner. V roku,
keď tržnicu otvorili, mala moderné
vybavenie vrátane elektrického prúdu
či ústredného kúrenia. (rob)

VIZUALIZÁCIA - Devel Gallery

„Modrý dom“

dostane stálu

strážnu službu
PETRŽALKA
Petržalskí poslanci rozhodli, že
známy „modrý dom“ na Čapajevo-
vej ulici bude mať od novembra
stálu strážnu službu. 
„Je to cesta k zvýšeniu poriadku a bez-
pečnosti v okolí domu. Situácia je tam
mimoriadne kritická,“ povedal starosta
Petržalky Milan Ftáčnik. Modrý dom je
totiž už dlhé roky spájaný s vandaliz-
mom a drogami. V objekte sa nachádza
50 bytov, iba desať z nich obývajú pla-
tiaci občania. V ďalších 30 bytoch býva-
jú neplatiči, zvyšných desať bytov je
prázdnych a v dezolátnom stave. 
„Tieto byty boli pridelené, ale ľudia si
ich neprevzali, pretože sú v katastro-
fálnom stave,“ vysvetlil Milan Ftáč-
nik. Alarmujúci stav pritom potvrdzu-
jú aj každodenné výjazdy polície.
„Každý deň sem sprevádzame poštára,
v noci sa tu povaľujú striekačky,“
povedal veliteľ Okrskovej stanice
Mestskej polície v Petržalke Ján Hani-
džiar. Priznáva, že napriek pravidelné-
mu monitorovaniu je pre políciu stále
problém chytiť vandalov alebo drogo-
vých dílerov pri čine.
Miestne zastupiteľstvo schválilo
712-tisíc Sk na zabezpečenie stráž-
nej služby do konca roka. Denné
náklady pre dvoch strážnikov na 24
hodín sú 512-tisíc korún, zvyšných
200-tisíc by mala stáť oprava jedné-
ho bytu pre strážnu službu, úprava
vstupnej brány a zakúpenie magne-
tických kľúčov. (sita)

Už je len na

poslancoch, čo

bude s tržnicou
STARÉ MESTO
Mestská tržnica na Námestí SNP
onedlho zrejme definitívne zmení
svoju tvár.
Mestskí poslanci odložili rozhodnutie o
novom nájomcovi o mesiac, no tržnica
sa zrejme nevyhne prenájmu, ktorý asi
zmení jej dnešný charakter. Starému
nájomcovi sa končí nájomná zmluva 14.
novembra 2008. Primátor Andrej Ďur-
kovský (KDH) stiahol návrh na nový
prenájom z rokovania, pretože mnohí
poslanci avizovali, že ho nepodporia pre
nevýhodné podmienky prenájmu. Pri-
mátor chce do budúceho zastupiteľstva
o tom rokovať. 
Podľa neho bude musieť nájomca
tržnicu odovzdať mestu. S predajcami
bude musieť magistrát uzatvoriť zmlu-
vy platné do konca roka. Znamená to,
že tí, ktorí ešte v tržnici zostali, budú
môcť ešte v predvianočnom období
zostať na svojich miestach.
Poslanec František Dej (Smer-SD)
uviedol, že jedným z návrhom je aj
vytvorenie akciovej spoločnosti so
spoluúčasťou mesta tak, aby malo na
prevádzku tržnice vplyv. Poslankyňa
Marta Černá (NF) si vie predstaviť, že
by tržnica fungovala a mala svojich
dodávateľov. „Keď ich vie dostať
Budapešť i Viedeň, prečo nie my?“
Problém je podľa nej s parkovaním,
ktoré by vyriešila podzemná garáž. Je
presvedčená, že tržnica svoje opodstat-
nenie má a to aj napriek blízkemu
obchodnému domu. (rob)

Moderné bývanie v srdci Dúbravky

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

Štýlové  bývanie  pre  moderné  rodiny  
i  jednotlivcov  žijúcich  aktívnym  životom: 

• byty  všetkých  veľkostných  kategórií  
vrátane  mezonetov

• kuchynské linky so zabudovanými 
spotrebičmi v cene

• integrované podzemné parkovanie 

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

• rýchle  spojenie  s  centrom  mesta (tunel Sitina)

• výborná  občianska  vybavenosť  
mestskej  časti

Ukončenie výstavby  je plánované na zimu 2009.
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 Nové BYTY
 nielen pre
        celebrity!
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Presťahujte sa a doprajte si nadštandardné bývanie za výhodné ceny.  
Len 5 minút od centra Bratislavy čakajú na vás všetky výhody moderného  
bývania s dobre zavedenou infraštruktúrou a dostatkom zelene pre oddych 
i voľný čas. Vďaka výhodným a dostupným cenám na to teraz naozaj máte!

www.viennagatePLUS.sk
tel.: 0903 45 75 75

BAnoviny_vg 150x270 new-farby.in1 1 31.10.2008 13:44:46

V limitovanej sérii s cenovým zvýhodnením 76.000 Sk / 2.522,74 €
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výkonný motor 99 koní • klimatizácia • hmlovky • 16“ hliníkové disky • tmavé zadné sklá • 
zimný balík (vyhrievanie sedadiel, silnejší alternátor a batéria, výkonnejšie zapaľovanie) • ABS 
• 2 airbagy • centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním • tmavé zadné sklá • metalíza vo 
vybraných farbách • el. ovládané okná a zrkadlá • rádio s CD

za jedinečnú cenu 
389 900 Sk / 12.942,31 €

Mikona s.r.o.: Predaj automobilov SUZUKI
Einsteinova 1, Bratislava – Petržalka
Tel. 02 / 624 107 34, www.suzuki.mikona.sk 

SUZUKI SX4 
FREEZE
PRED VJAZDOM NA PRÍSTAVNÝ MOST ODBOČTE DOPRAVA 
CEZ ČERPACIU STANICU DO PREDAJNE MIKONA – SUZUKI

 www.suzuki.sk

Obyvatelia si

môžu pozrieť

Petržalku City
PETRŽALKA
Petržalčania môžu až do konca
novembra 2008 pripomienkovať
návrh Územného plánu zóny Petr-
žalka City. 
Podľa tlačového tajomníka mestskej
časti Petržalka Ľubomíra Andrassyho
návrh zadania zohľadňuje odborné
prieskumy a rozbory dotknutej lokality.
„Úplné znenie materiálu je možné vie-
dieť na oddelení územného rozvoja a
dopravy miestneho úradu alebo na ofi-
ciálnej internetovej stránke samosprá-
vy. Verejnosť si môže svoje pripomien-
ky a stanoviská uplatniť najneskôr do
10. decembra 2008,“ spresnil Ľ.
Andrassy.
Plán sa týka lokality medzi Rusovskou
cestou, Belinského, Ševčenkovou, Ro-
manovou a Osuského ulicou. Celková
rozloha je 61 hektárov. „Územný plán
definuje priestorové usporiadanie a
funkčné využitie územia, zohľadňuje je-
ho kultúrno-historickú hodnotu či vplyv
rozvojových aktivít na životné prostre-
die, ekologickú stabilitu posudzovanej
lokality,“ dodáva Ľ. Andrassy.
V dotknutom území má v budúcnosti
vyrásť plnohodnotné centrum Petržal-
ky s novými mestotvornými prvkami,
bytovými, nákupnými, oddychovými
zónami i priestorom na rôzne kultúrne
podujatia. (mm)

Vianočný strom

privezú v stredu

12. novembra
STARÉ MESTO
Vianoce sa blížia a Bratislavčania sa
už čoskoro dočkajú aj Vianočného
stromu. V stredu 12. novembra v
predpoludňajších hodinách ho pri-
vezú na Hlavné námestie, kde bude
až do konca roka 2008.  
„Smrek je vysoký 15 metrov a má asi
30 rokov. Na Hlavné námestie sa
dostane cez Mostovú ulicu a Rybnú
bránu. Hlavné mesto za služby spojené
s prevozom a umiestnením vianočného
stromu zaplatí približne 30-tisíc
korún,“ prezradila Eva Chudinová.
Podľa jej slov, Vianočným stromom
bude Smrek pichľavý, ktorý Mestské
lesy bezplatne získali od Viliama Prí-
klera z Podunajských Biskupíc. 
„V rovnaký deň, ale popoludní sa
začnú na Hlavnom a Františkánskom
námestí aj prípravné práce  na stavbu
stánkov na Vianočné trhy 2008,“ infor-
movala hovorkyňa bratislavského
magistrátu Eva Chudinová.
Vianočné trhy budú od 28. novembra
do 23. decembra 2008. V 107 stánkoch
bude predávať 122 predajcov. Z celko-
vého počtu 107 stánkov bude 41 tzv.
gastrostánkov a 66 stánkov je určených
na predaj vianočných darčekov. 
Hlavné mesto prísne ohraničuje sorti-
ment tak, aby zodpovedal typickým
vianočným produktom - v ponuke teda
budú cigánska pečienka, pečené klobá-
sy, mastný chlieb s cibuľou, pagáče,
husacie a kapustné lokše, kapustnica,
varený punč, víno, grog. Ďalej je to
drobné pečivo, oplátky, medovníky,
med alebo vianočná medovina, úžitko-
vé a dekoračné umelecké predmety z
dreva, skla, kože, prútia, šúpolia, vče-
lieho vosku. (mm)

Vínne pivnice

otvoria už 

aj v Devíne 
DEVÍN
Po prijatí Devínskeho spolku viná-
rov a vinohradníkov do Združenia
Malokarpatská vínna cesta sa začí-
na vínna cesta už v Devíne. Táto
mestská časť je známa tradíciou
výroby vína nielen z hrozna, ale aj
z ríbezlí. 
Návštevníci Dní otvorených pivníc,
ktoré budú 14. a 15. novembra 2008,
môžu v tomto termíne prvýkrát
navštíviť aj tri vínne pivnice v Deví-
ne. 
Vinohradníci zorganizovali tento rok
súťaž vín pod názvom Devínsky stra-
pec a plánujú aj účasť na Sviatku
mladého vína, ktorý pravidelne orga-
nizuje magistrát. 
Vo vinohradoch Poľnohospodárskeho
družstva Devín sa pestuje v súčasnos-
ti aj biela muštová odroda Devín. Do
listiny registrovaných odrôd ju zapí-
sali v roku 1997 a vznikla v roku
1958 krížením Tramínu červeného s
Veltlínskym červeno-bielym vo
Výskumnom ústave vinohradníckom
a vinárskom.
V súčasnosti je časť devínskych vino-
hradov funkčná a časť zanedbaná. V
mestskej časti sa ráta so zabratím
značnej časti vinohradov kvôli
výstavbe. Kým sa začne stavať, uply-
nie podľa predsedu Devínskeho spol-
ku vinárov a vinohradníkov Augustí-
na Mrázika dokonca aj desať či pät-
násť rokov. 
„Za toto obdobie by si mohli ľudia
uvedomiť hodnotu vinohradov. A pri-
činia sa o to, že aspoň časť vinohra-
dov by mala dotvárať charakter Deví-
na,“ uviedol Augustín Mrázik. Dopl-
nil, že podobná situácia je v Pezinku,
vo  Svätom Jure a v Rači, kde vino-
hrady ustupujú novej zástavbe.
Zlom vo vinohradníctve v Devíne
nastal koncom devútnásteho storočia,
keď epidémia choroby fyloxéra zniči-
la vinohrady v Európe. Začiatkom
dvadsiateho storočia sa Devínčania
rozhodli, že vysadia ríbezle a z nich
vyrobia víno. Veľkovýrobcom ríbe-
zľového vína bola firma Sontag s
vlastnou sieťou odberateľov na Slo-
vensku. Vyrábala víno v tankoch s
objemom 25-tisíc litrov, ktoré násled-
ne zrelo v sudoch. Devínsky spolok
vinárov a vinohradníkov vznikol v
máji 2007, v septembri tohto roka ho
prijali do Združenia Malokarpatská
vínna cesta. (rob, tasr)
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PETRŽALKA
NA FARSKÉHO ULICI sa manžel
vyhrážal svojej 39-ročnej manželke, že
ju zabije a vzápätí ju fyzicky napadol.
Okamžite zasiahla policajná hliadka,
ktorá 40-ročného Róberta K. zadržala a
predviedla na policajné oddelenie. Zur-
valec je obvinený z obmedzovania
osobnej slobody a z prečinu nebezpeč-
ného vyhrážania. 
NA EINSTEINOVEJ ULICI nezná-
my páchateľ bodol 37-ročného Rakú-
šana. Stalo sa to na medziposchodí par-
kovacieho domu a útočiaci muž z
miesta činu ušiel na vozidle zn. Peu-
geot 406, červenej farby. Rakúšanov
stav si vyžiadal okamžitú operáciu.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA FARSKÝ ÚRAD vnikol neznámy
páchateľ a z budovy ukradol dva mobi-
ly, dva notebooky a 3-tisíc Sk v hoto-
vosti. Celková škoda sa vyšplhala na
42-tisíc Sk. Vyšetrovateľ začal trestné
stíhanie pre krádež, páchateľovi hrozí
dvojročné väzenie.

KARLOVA VS
NA KOLÍSKOVEJ ULICI našli poli-
cajti dve ukradnuté luxusné autá -
BMW X6 a BMW 3 Cabrio. Pôvodne
mali policajti hlásenú krádež v inej
garáži, po príchode však zaregistrovali
podozrivý pohyb osôb v spomínanej
časti, kde našli aj dva automobily.
BMW X6 ukradli vo Viedni a jeho hod-
nota je asi 3-milióny Sk, BMW 3 Cabrio
zmizlo z Tomášikovej ulice a jeho hod-
nota je približne 1,5 milióna Sk. Pácha-
telia medzitým vymenili pôvodné štátne
poznávacie značky za české. 

DÚBRAVKA
NA ŠVANTNEROVEJ ULICI kon-
trolovali policajti Fiat Punto. Dvadsať-
štyriročný vodič navyše dobrovoľne
vydal jeden ostrý náboj do krátkej
strelnej zbrane. Okrem toho v aute
zaistili ďalších päť ostrých nábojov,
šesť nábojov do brokovnice, desať
nábojov nezisteného typu a 160 iných
nábojov. V batožinovom priestore
navyše objavili jednu plynovú zbraň. 

STARÉ MESTO
V BARE NA MIKULÁŠSKEJ ulici
prišli o 10-tisíc Sk. Neznámy muž totiž
tvrdil čašníčke, že je tichý spoločník a
vylákal od nej spomínanú hotovosť.
Polícia po mužovi pátra, v prípade
dolapenia mu hrozí obvinenie z trest-
ného činu podvodu.
NA HLAVNÉ NÁMESTIE bude
mať zlé spomienky 49-ročný Fín. V
jednej z kaviarni sa k nemu pridali tri
ženy a pod zámienkou, že mu ukážu
mesto, ho vylákali do taxíka. V ňom
mu ponúkli nápoj, po ktorom sa
podľa vlastných slov cítil omámený.
Vzápätí ho obrali o mobil a peňažen-
ku s takmer 12-tisíc Sk, 50 eurami a
kreditnými kartami. (mm)

Pri Blumentáli

vznikla škola

pre slúžky
Začiatkom 20. storočia sa v dôsledku
rozvoja kapitalistického priemyslu a s
ním súvisiaceho obchodu posilnila
moc buržoázie, ktorá prevzala
postupne do svojich rúk aj hospodár-
sky život a školskú politiku. 
Na území Slovenska však silnela maďa-
rizácia, najmä po apponyiovských záko-
noch z rokov 1907 a 1908. Podľa záko-
na Rakúsko-uhorskej monarchie z roku
1869 boli verejné cirkevné, mestské,
obecné a súkromné školy členené na
päťtriedne obecné školy (neskôr ľudové
a základné), štyri až päťtriedne meš-
tianske školy (ženské meštianky boli
trojročné), stredné školy, vysoké školy a
univerzity. Povinná školská dochádzka
bola od 6 do 14 rokov.
Do siete ľudových škôl v Bratislave pri-
budla v roku 1900 ľudová škola v siro-
tinci na Hlbokej ceste. Neskôr pribudli
ľudové školy na Banskobystrickej, Jele-
nej, Duklianskej, Šulekovej a evanjelic-
ké školy na Konventnej a Školskej ulici.
V roku 1905 vzniklo na Grösslingovej
ulici chlapčenské gymnázium. 
Vzhľadom na rozvoj obchodu založila
Obchodná a živnostenská komora v
roku 1904 Vyššiu obchodnú školu na
Heydukovej ulici. Rozvoj strojárského
priemyslu si vyžiadal založenie vyššej
elektrotechnickej školy v roku 1919, na
mieste, kde teraz stojí STU. V tom
období vznikla aj Vyššia štátna škola pre
zdravotné sestry na Rajskej ulici,
hudobná škola na Laurinskej ulici,
tkáčska škola na Rajskej ulici a baletná
škola na Radničnej ulici.
Z umeleckých škôl pôsobili v Bratislave
štyri súkromné výtvarné školy maľova-
nia, kreslenia, sochárstva a rezbárstva.
V roku 1901 vznikla kresliarska škola
E. Majská pre dámy a v roku 1911 zalo-
žil maliarsku školu maliar G. Mallý.
Bratislavský pánsky jazdecký spolok
založil jazdeckú školu. Na výchovu slú-
žok bola škola pri Blumentálskom kos-
tole. V období rokov 1900-1918 boli v
Bratislave zriadené aj osobitné základné
školy pre telesne a duševne postihnutú
mládež na Patrónke a škola pre chybne
hovoriacich na Námestí 1. mája.
V roku 1918 bola na Fajnorovom
námestí založená odborná škola pre voj-
nových invalidov. Martinská deklarácia
z 30. októbra 1918, podľa ktorej sa stalo
Slovensko súčasťou ČSR, ukončila
násilnú maďarizáciu nášho školstva a
vyžiadala si reorganizáciu školstva.

Viliam Horniak a Viera Hupková
(Pokračovanie nabudúce)

Z vnútromestského parku zostalo torzo
Hradný palác postavili na najvyš-
šom mieste hradného kopca. Na juh
a na západ sa terén zvažoval veľmi
prudko, na sever a na východ
pozvoľna. Tam vznikol rozsiahly
areál, ktorý nebol nikdy úplne zasta-
vaný. 
Hradný palác nebol spočiatku zo
západnej strany ničím chránený, len
svojím viac ako desať metrov hrubým
obvodovým múrom. Okolo paláca ešte
obiehala hlboká suchá priekopa, ktorá
bola čiastočne prírodným útvarom, ale
človek ho prispôsobil svojim potre-
bám. Z paláca sa nedalo priamo dostať
na plochy severne a východne od neho.
Prístup k nim bol zasa chránený palá-
com.
Keď sa panovník v polovici 17. storo-
čia rozhodol po odporúčaní poradcov
areál hradu spevniť novými stavbami,
začali južne od paláca, na svahu nad
Dunajom. Zbúrali západnú gotickú
bránu, súvisiaci úsek opevnenia a
budovali bastión, v telese ktorého mal
prebiehať tunel Leopoldovej brány. 
V čase výstavby nového južného úseku
opevnenia sa zrejme ukázal problém
prístupu na plochy severne od paláca.
Preto vtedy prerazili do severného
úseku západného opevnenia areálu,
neďaleko severozápadnej bašty, ktorú
neskôr upravili ako skladište pušného
prachu (Prašná bašta), veľký otvor,
ktorý polkruhovo zaklenuli. Miesto

bolo pomerne vysoko nad prudkým sva-
hom, pod ním ležal novopostavený
palác a záhrady grófa Pálffyho. Brána
však nebola veľmi dobre zabezpečená,
nebola pred ňou priekopa, ani padací
most. Postavili pred ňu len príjazdovú
rampu, podopretú mohutným kamen-
ným múrom. 
Brána bola určená pre povozy a zrejme
ňou privážali množstvo stavebného
materiálu. Cesta stúpala najprv v trase
terajšej Zámockej ulice smerom na juh,
potom sa kus pred terajším západným
bastiónom prudko zatočila späť k seve-
ru a po svahu stúpala k severozápadnej
bašte. K hradnému múru sa priblížila
šikmo, v ostrom uhle. Preto mal aj pre-
jazd múrom šikmé ostenia, murované z
tehál. Voz s nákladom prešiel múrom
šikmo, ale tak, aby si nezničil boky a
kolesá.
Keď dostavali južné opevnenie spolu s
Leopoldovou bránou, dočasnú bránu
nad Pállffyho palácom dôkladne zamu-
rovali. Nájazdovú rampu pred opevne-
ním skoro úplne rozobrali. Zaniklo aj
všetko, čo sa možno nachádzalo na vnú-
tornej strane brány. Tam neskôr postavi-
li objekt kasárne, ktorý po istých úpra-
vách stál až do 60. rokov 20. storočia. 
Pri jeho prestavbe v polovici 19. storo-
čia dokonca prerazili cez múr gotické-

ho opevnenia okná, ktoré osvetľovali
prízemné miestnosti kasárne. Aj tie sú
už znovu zamurované. Pri poslednej
oprave múru pred asi 35 rokmi zničili
olemovanie oblúku brány, ktoré bolo
vymodelované z tvrdej omietky tak, že
pôsobilo dojmom kameňa.
V 70. a 80. rokoch 20. storočia sa upra-
vovali svahy hradného kopca. 
Domy Zámockej ulice boli demolova-
né a hradný kopec sa mal premeniť na
vnútromestský park. Mal priťahovať
návštevníkov umelo vytvorenými
zákutiami, skupinami lavičiek, fontán-
kami, otvoreným schodiskom na mies-
te zbúranej synagógy ortodoxov. Zo
zámeru ostalo len nedokončené a niko-
mu neslúžiace torzo. Lavičky a zákutia
sa stratili za novými domami, ktoré mali
pôvodne byť stopercentnými kópiami
zničených historických stavieb. Areál
však dostala do rúk firma, ktorej nezále-
žalo na kópiách, a tak postavili nevkus-
nú ulicu pseudokópií.
V čase, keď sa budoval na hradnom
kopci park, po archeologickom výsku-
me čiastočne doplnili aj murovanú prí-
jazdovú rampu pri zamurovanej pálffy-
ovskej bráne. Dnes o bráne nikto nevie.
Je zarastená náletovou burinou a prie-
stor rekonštruovanej rampy používajú
len asociálne živly na svoje stretnutia,
prípadne tam v lete nocujú bezdomovci.

Štefan Holčík
FOTO - Oto Limpus

STRATY A NÁLEZY na webe
kliknite na www.banoviny.sk
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Slovan prehral

aj s Ufou, v lige

mal zaberačku
HOKEJ
Po druhom zápase v Lige majstrov s
ruskou Ufou čakala slovanistov
poriadna zaberačka. V priebehu šty-
roch dní tri extraligové stretnutia.
Duel proti ruskému majstrovi zvládol
slovenský šampión iba v prvej polovi-
ci. Dvakrát viedol, mal ešte nejaké
šance, ale od vyrovnania na 2:2 už jed-
noznačne dominovali hostia a Slovan
bol v podstate rád, že skóre sa zastavi-
lo na 2:4. Po prehra v Českých Budějo-
viciach teda prišla aj druhá a sen o
postupe zo základnej skupiny sa poma-
ly rozplýva.
„Prvú polovicu úvodnej tretiny sme
zvládli najlepšie. Po prvom góle sme to
však otvorili, čo rýchli Rusi využívali.
Neskôr sa k tomu pridali chyby, nekon-
centrovanosť a druhá tretina v podstate
rozhodla. Proti takému súperovi musí-
te hrať koncentrovane a naplno celý
zápas. Ak niečo vypustíte, nemáte
šancu,“ priznal tréner belasých Róbert
Pukalovič.
Jedným z hráčov, ktorí si zaslúžili
absolutórium, bol kapitán Ľubomír
Vaic. Na súpera platil nielen rýchlos-
ťou, ale aj tvrdosťou. „Párkrát som
súpera zastihol nepripraveného a
okamžite som to využil. Podarilo sa mi
to najmä pred prvým gólom. Škoda, že
sme to nedotiahli do úspešného konca,
verili sme, že zvíťazime,“ povedal
Ľubomír Vaic.
Prvým následkom stredajšej prehry
bolo prepustenie Švéda Petrého, bez
ktorého už slovanisti nastúpili na troj-
zápas s Kežmarkom a s Martinom.
Piatkový a sobotňajší dvojzápas s Pod-
tatrancami slovanisti nakoniec zvládli.
Prvý duel vyhrali 4:1, druhý 6:3 a pri-
písali si šesť dôležitých bodov. „Prvé
víťazstvo bolo vydreté, ale o takých sa
hovorí, že sú najkrajšie,“ povedal po
piatkovom stretnutí tréner Róbert
Pukalovič.
V sobotňajšom zápase sa majster roz-
biehal o niečo pomalšie, ale od druhej
časti hry chytil správny rytmus a zdalo
sa, že bude jednoznačne dominovať.
„Keď sme v strednej tretine pridávali
góly, mysleli sme si, že v pohode
dohráme a jasne zvíťazime. Kežmarok
však využil naše chyby, strelil dva góly
a nebezpečne sa dotiahol. Hráčov som
musel upokojiť a po šiestom góle sme
už zápas kontrolovali,“ dodal Róbert
Pukalovič.
Po pondelkovom víťazstve nad Marti-
nom 6:2 nasleduje reprezentačná pre-
stávka, v utorok 11. novembra 2008
hrajú slovanisti v Nitre, v piatok 14.
novembra privítajú Zvolen. (db)

FUTBAL
V hodnoteniach sobotňajšieho zápa-
su futbalovej Corgoň ligy Dunajská
Streda - Slovan sa to len tak hemžilo
číslami.
Stretnutie sledoval zaplnený štadión -
6100 divákov, slovanistov prišlo asi
1000, fanúšikov Ferencvárosu približne
500, policajtov 1000, zranených bolo
50 ľudí, zatknutých 30, zasahoval aj
jeden vrtuľník, ktorý musel jedného
fanúšika vo vážnom stave previezť do
nemocnice. Zápas sa prerušil na 17
minút, na ihrisko dopadlo asi 10 delo-
buchov, počty nadávok na Maďarov a
Slovákov sa vyšplhali na niekoľko sto-
tisíc... Celá akcia vyšla daňových
poplatníkov na približne tri milióny
korún. 
Aj to je bilancia obyčajného corgoňli-
gového zápasu, ktorý paralyzoval
jedno stredne veľké mesto, a čiastočné
vysvetlenie toho, že na slovenský ligo-

vý futbal chodí minimum normálnych
ľudí. O rodičoch s deťmi už netreba ani
rozprávať, tí to už dávno vzdali.
Slúži ku cti slovanistických fanúšikov,
že zo štvorlístka oni - fanúšikovia DAC
- usporiadatelia - polícia, sa ukázali ako
tí najslušnejší a boli s nimi najmenšie
problémy. Okrem pár dymovníc a delo-
buchov, nadávok na Maďarov, prípadne
výstrelkov v podobe uniformy Hlinko-
vej strany, či symbolov fašizmu na
bunde sa zaujímali najmä o futbal.
A čo sa týka samotného zápasu, duel na
Žitnom ostrove mal v podstate jasný
priebeh. Belasí boli od začiatku jednoz-
načne lepší. Keby využili hneď úvodné
šance, mohlo byť už počas prestávky
jasno. Slovan na rozdiel od súpera zvlá-
dol na trávniku vypätú atmosféru a
DAC nemal prakticky žiadnu šancu. 
„Všetko, čo by som mal k zápasu
povedať, povedali už hráči na trávniku.
Ďakujem všetkým divákom, že pri nás

stáli a ukázali, čo je Slovan,“ pochva-
ľoval si tréner Ladislav Pecko.
Pre belasých znamená víťazstvo zvlád-
nutie ďalšej prekážky k naplneniu
cieľa, ktorý si vedenie na začiatku
sezóny vytýčilo - titulu. Pre fanúšikov
je však dôležité aj to, že Slovan je po
vyše piatich rokoch znovu na čele
tabuľky! Už najbližšiu sobotu hostia
belasí Zlaté Moravce a môžu im vrátiť
nešťastnú prehru 0:1 z prvého vzájom-
ného stretnutia sezóny. 
Kým v Dunajskej Strede hlásil poklad-
ník vypredané, v Senci, kde nastúpila
Petržalka proti Nitre, prišlo 212 divá-
kov. V dušičkovej atmosfére vybojova-
la Artmedia svoju už klasickú remízu,
ktorá trénera Michala Hippa nepoteši-
la: „Po vedúcom góle sa súper prebral
a našu hrubú chybu využil na vyrovna-
nie. V druhom polčase sme my aj Nitra
chceli streliť víťazný gól, ale nepodari-
lo sa to ani jednému.“ (db)

Tatra banka 

aj s najlepšími 

Slovákmi
TENIS
Na rozdiel od nedávno skončeného
ženského turnaja Ritro Slovak
Open, kde chýbali dve najlepšie slo-
venské hráčky Hantuchová s Cibul-
kovou, chcel mužský turnaj Tatra
banka Open predstaviť to najlepšie,
čo má slovenský mužský tenis.
Od prvých kôl sa mali predstaviťHrba-
tý, Lacko, Kližan, na debla sa chystali
Polášek a Mertiňák. Všetci traja hráči
do dvojhier dostali voľné karty, v hre o
štvrtú boli Chorvát Ljubičič, Francúz
Santoro, ale aj jeho krajan Tsonga,
finalista Australian Open. Tatra banka
Open je súčasťou série ATP Challenger
Series, jeho dotácia je 125-tisíc dolá-
rov. Hrá sa od soboty 1. novembra
2008 do nedele 9. novembra v NTC a
oficiálne sa prihlásilo osem tenistov z
prvej stovky svetového rebríčka. 
Generálny sekretár STZ Igor Moška
nepotvrdil informácie, že o voľnej
karty sa rokovalo aj s Karolom Bec-
kom, naopak je rád, že sa podarilo
udržať vysokú úroveň turnaja. „Aj
keď sa nám nedarí dosiahnuť účasť
desiatich hráčov z prvej stovky pora-
dia, črtá sa kvalitný turnaj.“ Zatiaľ
najviac hráčov z prvej desiatky pri-
cestovalo pred piatimi rokmi, keď ich
bolo v Bratislave dvanásť. 
Pre organizátorov je podujatie aj vecou
prestíže, keďže vlani vyhlásili brati-
slavský turnaj za najlepší challengero-
vý turnaj roka na svete. „V kvalite už
ťažko niečo zlepšovať, zvyšovať
môžeme akurát dotáciu. Veríme, že
nasadenú latku nepodlezieme, aj keď
najmä úvod bude v trochu stiesnenej-
ších podmienkach, keďže mužský tur-
naj bude kolidovať so záverom Ritro
Slovak Open,“ vraví Igor Moška.
Podľa jeho náznakov väčšia zmena by
sa mala dotýkať budúcoročného desia-
teho ročníka... „Rátame napríklad, že
by sme na ňom použili Jastrabie oko,
ktoré sa využíva pri sporných loptič-
kách,“ dodáva Igor Moška.
Jednotkou turnaja je Španiel Marcel
Granollers, víťaz podujatia ATP z
Houstonu. Najlepší z Bratislavy získa
15 300 eur, okrem toho si pripíše 90
rankingových bodov. Najlepšia dvojica
v štvorhre si rozdelí 6600 eur. Medzi
víťazmi turnaja sú aj svetové esá ako
Kučera, Dupuis, Rosset, Baghdatis či
Hrbatý. (db)

Slovanisti zvládli peklo na Žitnom 

ostrove a dostali sa na vedúcu priečku

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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Svoj jedenásty gól v sezóne strelil v Dunajskej Strede kanonier belasých Pavol Masaryk. FOTO - TASR
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Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

Mladé európske

talenty zo škôl

zahrajú v Redute
HUDBA
V Koncertnej sieni Slovenskej filhar-
mónie vystúpia 9. novembra 2008 o
19.00 h mladí hostia z medzinárod-
ného mládežníckeho orchestra Phil-
harmonie der Animato Stiftung.
Orchester vznikol z iniciatívy prof.
Ralfa Weikerta, vynikajúceho rakúske-
ho dirigenta, a tvoria ho talentovaní
študenti európskych vysokých hudob-
ných škôl. Tohtoročné koncertné turné
sa uskutoční pod taktovkou Angličana
Howarda Griffithsa. 
Sólistkou večera bude mladá klavirist-
ka Regina Chemychko, v interpretácii
ktorej zaznie Koncert pre klavír a
orchester č. 1 g mol op. 25 Felixa Men-
delssohna Bartholdyho. Večer otvorí
predohra k opere Sila osudu Giuseppe
Verdiho a na záver zaznie Symfónia č.
1 D dur Titan Gustava Mahlera. (dš)

Filmový festival

Jeden svet uvidí

Charlie Centrum
FILM
Deviaty ročník medzinárodného festi-
valu dokumentárnych filmov Jeden
svet bude od 12. do 16. novembra
2008 vo filmovom klube Charlie cen-
trum, do apríla 2009 bude v ďalších
slovenských mestách. 
Organizátorom festivalu je občianske
združenie Človek v ohrození. Zameria-
va sa na pomoc ľuďom, ktorí trpia
dôsledkami prírodných katastrof, vo-
jenských konfliktov a autoritárskych
režimov v krízových oblastiach sveta.
Jeden svet nechce vyslovovať pesi-
mistické odpovede. Skôr chce klásť
otázky, odhaľovať paradoxy, prinášať
prekvapenia, zviditeľňovať kultúrne
odlišnosti, rôzne pohľady na život a
otvárať na tieto témy diskusie.
Festival prináša okrem iného schop-
nosť radovať sa zo života napriek kru-
tým okolnostiam, dokumentuje pes-
trosť a farebnosť sveta a zobrazuje prí-
behy ľudskej húževnatosti. 
Podtitul 9. ročníka je Jeden svet...
filmy na telo. Prináša filmy, ktoré sú o
skutočných ľuďoch a ich skutočných
problémoch. (dš)

Oľga Paštékova

vystavuje 

v Petržalke
VÝSTAVA
V CC Centre na Jiráskovej 3 vysta-
vuje do 14. novembra 2008 svoje
obrazy mladá slovenská výtvarníč-
ka Oľga Paštéková.
Rodáčka z Petržalky predstavuje na
výstave štyri etapy svojej tvorby.
Prvý je cyklus obrazov na netradič-
nom podklade - hnedom baliacom
papieri. Ďalšou kapitolou je triptych,
namaľovaný na dverách zo smetísk
panelákového sídliska. Oľgin výtvar-
ný prejav v ňom graduje do dramatic-
kosti a drsnosti, zároveň sa objavuje
snovosť a prvok grotesky.
Z prác Oľgy Paštékovej dýcha atmos-
féra noci. Aj jej viedenské obrazy sú
nočné, inšpirujú sa dokonca priesto-
rom, kde je noc 24 hodín denne - a to
je metro. Výstavu môžete navštíviť v
pracovných dňoch od 9.00 h. do
18.00 h. (dš)

Dvanásť 

rozhnevaných

mužov z Brna
DIVADLO
V Sále činohry Slovenského národ-
ného divadla sa 9. novembra 2008 o
19.00 h predstaví hosťujúci súbor
Národného divadla z Brna. Uvedie
inscenáciu Reginalda Rosa Dvanásť
rozhnevaných mužov.
Inscenáciu zo súdneho prostredia o hľa-
daní viny a odvahe režíroval Jakub Kor-
čák. Dvanásť porotcov má jednomyseľ-
ne rozhodnúť o vine či nevine mladého
muža, ktorý je obvinený z vraždy svoj-
ho otca. Jedenásť z nich ho považuje za
vinného, len porotca číslo osem je proti. 
Hra je úvahou o zodpovednosti za
vlastné výroky. Dráma zo súdneho pro-
stredia buduje dusnú atmosféru horúce-
ho letného dňa a majstrovsky odhaľuje
duševné pochody jednotlivých aktérov
rokovania poroty. Vynikajúci text sa
opiera o presne diferencované herecké
výkony jednotlivých postáv.
V hlavných úlohách sa predstavia Vla-
dimír Krátky, Jaroslav Kuneš, Zdeněk
Dvořák, Ondřej Mikulášek a Petr Ra-
kušan. Inscenácia mala premiéru 27.
októbra 2006 v Mahenovom divadle v
Brne. V Bratislave sa predstaví po prvý
raz. (dš)

TANEC
Slovenské divadlo tanca uviedlo na
svojej domovskej scéne, v divadle
Heineken Tower Stage na Pribinovej
25, svoju prvú inscenáciu, predstave-
nie v réžii a choreografii Jána
Ďurovčíka Vták ohnivák.
Tanečné divadlo Vták ohnivák uzrelo
svetlo sveta už v roku 1997, keď bolo
zrealizované pre Bratislavské divadlo
tanca. V januári 2004 predstavenie
uviedlo Národné divadlo v Tokiu, kde
ho autor a režisér naštudoval so súbo-
rom Tokyo Metropolitan City Ballet,
aby sa v obnovenej, prepracovanej a
dlhšej verzii po štyroch rokoch opäť
dostalo pred bratislavského diváka. 
Ján Ďurovčík je okrem choreografie aj

autorom libreta a silný príbeh je aj sil-
nou stránkou predstavenia. Hudba
Igora Stravinského umocňuje celkové
vyznenie tanečného posolstva, ktorým
je výzva. 
Aj keď prvá časť sa odohráva v prene-
senom význame v bahnitých roliach
územčistých sedliakov, svojou vzlet-
nosťou a belobou ich nakoniec pohltí
vzduch, priestor, jemnosť, neha, cit a v
neposlednom rade aj láska. Gumáky a
rozoraná zem totiž nemusia predstavo-
vať len slovenský vidiek, ale aj náš
vnútorný svet, klietku, ktorú sme si
svojimi zvykmi a tvrdohlavou zadube-
nosťou vytvorili okolo svojej duše. 
Ďurovčík sa so svojimi tanečníkmi
pokúša prelomiť putá a oslobodiť širo-

kokrídleho vtáka, aby vzlietol. Nieke-
dy sa mu to darí viac, inokedy menej. 
Podstatné je, že vták vzlietne a oslobo-
dí nielen ducha zo zajatia predsudkov,
ale navodí aj atmosféru voľnosti a
vzdušného tanca, ktorý predstavitelia
Slovenského divadla tanca prinášajú na
scénu. Sú to Marianna Paulíková, Sil-
via Beláková, Petra Černová, Soňa
Hrončoková, Lucia Mankovecká, Ján
Špoták, Ivan Martiš, Lukáš Onufer a
Ladislav Cmorej. 
Na scéne predvádzajú divadlo, ktoré
spája prvky činohry a tanca, aby
naplnili hlavné motto predstavenia:
„Prelom putá viery a tradície, zoškrab
pleseň zhnitej mysle... a vzlietni... pro-
sím!“ Dáša Šebanová

V divadle tanca vzlietol Vták ohnivák

DOMY A BYTY NA PREDAJ
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November je opäť Mesiacom fotografie

V úlohe matky sa predstavuje Lucia Mankovecká (vľavo), dcérou je Petra Černová. FOTO - Mayo Hirc 

VÝSTAVA
V novembri 2008 zavíta do bratislav-
ských galérií a výstavných siení opäť
médium, ktoré v oblasti umenia
zaznamenáva schopnosť verne
zachytiť okamih. V rámci Mesiaca
fotografie pripravil Stredoeurópsky
dom fotografie a spoločnosť FOTO-
FO množstvo výstav slovenských i
zahraničných autorov.
Organizátori zaradili aj tento rok do
programu kompaktnejšiu prezentáciu
národnej fotografickej tvorby. Po
Latinskej Amerike a Číne to bude päť
výstav z dejín a súčasnosti talianskej
fotografie. Jednou z nich bude výstava
svetoznámeho Maria Giacomelliho v
Dome umenia. 
Retrospektívu tvorby významného
nemeckého fotografa Thomasa Hoep-
kera môžete vidieť v Slovenskej národ-

nej galérii. V rámci časti venovanej
súčasnosti aj dejinám slovenskej foto-
grafie môžete v Stredoeurópskom do-
me fotografie navštíviť prvú výstavnú
prezentáciu knihy Deň plný zázrakov
Karola Kállaya či výstavu mladej slo-
venskej fotografky Miriam Petráňovej. 
Program festivalu tvorí 34 individuál-
nych a kolektívnych výstav od autorov
z Českej republiky, Maďarska, Ruska,
Poľska, Bulharska, Rakúska, Grécka,
Nemecka, Belgicka, Holandska, Fran-
cúzska, Talianska, Mexika a zo Slo-
venska. Sprievodné podujatia - pre-
hliadka portfólií, workshopy, koncert,
súťaž o najlepšiu fotografickú knihu,
medzinárodná konferencia - tradične
dopĺňajú atmosféru festivalu. 
Z ďalších fotografických prezentácií
môžeme spomenúť výstavu Gróf Mi-
hály Esterházy (1853-1906) Priekop-

ník gumotlačovej fotografie v Uhor-
sku, ktorá je otvorená od 7. novembra
v Slovenskom národnom múzeu - Mú-
zeu kultúry Maďarov na Slovensku,
Galérii v Brämerovej kúrii na Žižkovej
ulici 18. 
Slovenské národné múzeum, Archeo-
logické múzeum Žižkova 12, prezentu-
je aj ďalšiu výstavu s názvom Jozef
Cincík (1908-1982) Reportážna foto-
grafia z bojov slovenskej armády na
východnom fronte 1941-1942. 
V Galérii Univerzitnej knižnice na
Michalskej ulici 1 sprístupnia 8.
novembra 2008 výstavu Otakara Nehe-
ru - Fotografie slovenskej krajiny v 50.
a 60. rokoch. 
Vo výstavnej sieni Slovenskej výtvarnej
únie na Dostojevského rade 2 otvorili
výstavu českého fotografa Josefa Kou-
delku s názvom Invázia´68. (dš)

NÚDZOVÉ OTVÁRANIE

0905 310 069
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SOBOTA 8. novembra
� 10.00 - 21.00 - Digital Creative Work-
shop, workshop pre digitálne kreatívnych
ľudí, A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 10.30 - Inter Bratislava - Podbrezová, I.
futbalová liga, Pasienky 
� 14.30 - V. Šúplata: Kráľovský detektív,
pre deti od 5 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Zuzana Mojžišová: Dve-tri pra-
siatka, čítacie divadielko pre deti a ich rodi-
čov, účinkujú: Zuzana Kronerová, Natália
Kušnieriková, Eva Filová, Divadlo a.ha,
Školská 14
�16.00 - Sobotný čaj o štvrtej, do tanca hrá
skupina Roland Live, DK Lúky, Vigľašská 1
�16.00 - Chlieb nad zlato, premiéra bábko-
vej komédie na motívy gréckych rozprávok,
Veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
�17.00 - Slovan Bratislava - Zlaté Morav-
ce, futbalová Corgoň liga, Tehelné pole 

�18.00 - Dotyky, cyklus cirkevných predná-
šok, Cirkevný dom, Cablkova 3
�19.00 - Art of livin :́ Gatecrash and Eric
Vloeimans (NL), džezový koncert výnimoč-
ného trumpetistu, Klub Za Zrkadlom, Rov-
niankova 3
� 19.00 - Veľká tančiareň, do tanca hrajú:
Melody Makers a Hot Serenaders, PKO
� 20.00 - Drumwave, bubenícka show zná-
meho českého bubeníka, Martina Vajgla, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

NEDEĽA 9. novembra
� 10.00 a 14.30 - V. Šúplata: Kráľovský
detektív, pre deti od 5 rokov, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - O pyšnej Margarétke, divadlo
Agape, rozprávky v Gullfosse, reštaurácia
Gullfoss, Čulenova 5
�10.30 - Čert a Káča, bábkové divadlo Rád
červených nosov, Dom kultúry Dúbravka,
Saratovská 2/A
� 10.30 - Nedeľné matiné, komorný kon-
cert v rámci festivalu Nová slovenská hudba,
Sergej Tolstov (barytón), Milan Vonderka
(husle), Silvia Pašková (klavír), klavírne trio
Istropolis, Juraj Tomka (husle), Katarína
Černá-Zajacová (violončelo), Katarína Gre-
čová-Brejková (klavír), program: Jaroslav
Konečný, Viťazoslav Kubička, Ivan Valenta,

Anton Steinecker, Alexander Albrecht,
GMB, Mirbachov palác, Františkánske
námestie 11 
� 16.30 - ŠKP Bratislava - Issy les Moli-
neaux, odveta 3. kola Pohára EHF hádzaná-
rok, Pasienky
� 17.00 - Sahra, vystúpenie tanečného štú-
dia a hostí, orientálne tance, flamenco, salsa a
balet, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
�18.00 - Dotyky, cyklus cirkevných predná-
šok, Cirkevný dom, Cablkova 3
� 18.00 - Michal Magala: Turecko, expe-
dícia SupEr ArHa, cestovateľské lesné
kino, Horáreň Horský park, Lesná 1
� 19.00 - Philharmonie der Animato Stif-
tung, koncert študentov európskych vyso-
kých hudobných škôl, sólistka: klaviristka
Regina Chemychko, program: Felix Men-
delssohn Bartholdy: Koncert pre klavír a
orchester č. 1 g mol op. 25, Giuseppe Verdi:
predohra k opere Sila osudu, Gustav Mahler:
Symfónia č. 1 D dur Titan, Koncertná sieň
Slovenskej filharmónie, Reduta
� 19.15 - Koncert u jezuitov, účinkuje Slo-
venský spevácky zbor Adoremus, program
koncertu: sakrálna tvorba starých majstrov
vokálnej polyfónie (Palestrina, Lasso,
Desprez, Hassler, Byrd), diriguje: Dušan Bill,
Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa - Jezuiti 
� 19.00 - Gucha 01, prezentácie + perfor-
mance, A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

PONDELOK 10. novembra
� 19.00 - G. Cărbunariu: Stop the tempo,
Malá scéna VŠMU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Éric-Emmanuel Schmitt: Evan-
jelium podľa Piláta alebo Ako to bolo,
Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Zora Durinová: Na závoru,
Mliečne zuby, pôvodný text mladej autorky
o štyroch ľuďoch, ktorí sa cítia ako outsideri,
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
�19.30 - Bluesový pondelok, účinkujú: Žal-
man Brothers Band a Red in Blues, KCK
Kamel klub, Molecova ulica, vstup voľný

UTOROK 11. novembra
� 9.30 a 12.30 - Anglické divadlo (The
Canterville ghost), Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto 1
�10.00 - Čítanie pre najmenších, účinkuje
Lucia Kralovičová, Mestská knižnica, úsek
literatúry pre deti a mládež, Kapucínska 3
� 17.00 a 20.30 - Silent Snow, tanečné
Divadlo ElleDanse, premiéra, Divadlo
Meteorit, Čulenova 3
� 17.00 - Literárny večierok s ruskými
poetkami, hostia: Irina Ilina a Tatiana Skori-
kova, Galéria Artotéka, Kapucínska 1
�18.00 - 5XS, krst knihy Janko Blaho v spo-
mienkach jubilantky Heleny Blaho-Juraso-
vovej, účinkujú DFS Vienok, ĽH Skaličan,

ĽH bratov Wimmerovcov a priateľov jubi-
lantky, Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovnian-
kova 3
� 19.00 - Kit Kat girls, muzikál, ročníkové
predstavenie, vstup voľný, Malá scéna
VŠMU, Dostojevského rad 7

� 19.00 - G. Spiró: Mydlová opera, hra o
súčasnosti zo súčasnosti, Divadlo a.ha, Škol-
ská 14
� 19.00 - N. Lindovská a kol.: Magda
Husáková-Lokvencová, prezentácia kniž-
nej publikácie Divadelného ústavu o prvej
dáme slovenskej divadelnej réžie, Štúdio 12,
Jakubovo námestie 12
�19.00 - Aqua-Delia, koncert zboru, unikát-
ny komorný zmiešaný zbor pre pravoslávne
cirkevné spevy a autentický folklór, Jezuitský
kostol, Františkánske námestie 
� 20.00 - Stredná Európa ťa miluje,
Divadlo SkRAT, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12

STREDA 12. novembra
�10.00 - Tajomstvá knihy, autorské čítanie,
cyklus literárnych podujatí a stretnutí so spi-
sovateľmi pre deti základných a stredných
škôl, CC Centrum, Jiráskova 3
� 10.00 a 14.00 - Juraj Benčík a kol.: Cir-
kus insect, chrobáčiková pantomíma pre deti
od 4 rokov, Divadlo a.ha, Školská 14
� 16.30 - Jesenný koncert, účinkujú žiaci
Cirkevného konzervatória z Bratislavy, Galé-
ria Artotéka, Kapucínska 1
� 18.00 a 20.30 - Silent Snow, tanečné
Divadlo ElleDanse, premiéra, Divadlo
Meteorit, Čulenova 3
�18.00 - DFS Klnka, celovečerné vystúpe-
nie pri príležitosti 30. výročia založenia súbo-
ru, Dom kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.00 - Už mi lásko není 20 let, koncert
Hany Zagorovej a Jiřího Zmožeka, Stredisko
kultúry, Vajnorská 21

ŠTVRTOK 13. novembra
� 10.00 - Ako prilákať google generáciu
do knižnice, AquaBrowser, prezentácia
nového typu nadstavbového nástroja, Pred-
nášková sála UK, Ventúrska 11
� 18.00 - Pane, zmiluj sa!, autorské čítanie
z knihy Alexandra Peera (A) „Herr, erbarme
dich meiner“ o pozoruhodnom literárnom a
ľudskom odkaze Lea Perutza, Seminárna
sála UK, Klariská 5

�18.00 - DFS Klnka, celovečerné vystúpe-
nie pri príležitosti 30. výročia založenia súbo-
ru, Dom kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A
� 18.00 - Literárne kino, moderuje K. K.
Bagala, A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 19.00 - Euripides: Bakchantky, krutá
komédia, Divadlo Meteorit, Čulenova 3
�19.00 - Lipa, vystúpenie folklórneho súbo-
ru pri príležitosti 60. výročia založenia, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 21.00 - Funkiez, super funky party, Nu
Spirit Bar, Medená 16

PIATOK 14. novembra
� 9.00 - Ču Čin Čau alebo Ali Baba a šty-
ridsať zbojníkov, bábkový muzikál pre deti
od 6 rokov, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
�10.00 - Spoznávajme Bratislavu, poduja-
tie o historických pamiatkach pre deti pred-
školského veku, Klub 22, Jiráskova 3
� 17.00 - 21.00 - Chorvátsky deň v
Devínskej Novej Vsi, Veľká sála Istra
Centra, Hradištná 43
� 18.00 - HC Slovan Bratislava - Zvolen,
hokejová Extraliga, Štadión O. Nepelu 
�18.00 - DFS Klnka, celovečerné vystúpe-
nie pri príležitosti 30. výročia založenia súbo-
ru, Dom kultúry Dúbravka, saratovská 2/A
�18.00 - Dotyky, cyklus cirkevných predná-
šok, Cirkevný dom, Cablkova 3
�19.00 - Music Club, DK Lúky, Vigľašská 1

VÝSTAVY
�Sylva Francová (ČR), výstava fotografií,
vernisáž 8. novembra 2008 o 15.00 h, Galé-
ria Artotéka, Úsek hudobnej a umenovednej
literatúry, Kapucínska 1
�Jaap Scheeren: 3 Ruže, 9 Havranov, 12
Mesiačikov, výstava fotografií, Galéria
Michalský dvor, Michalská 3, potrvá do 16.
novembra 2008
� Mario Giacomelli, výstava fotografií,
Dom umenia, Námestie SNP 12
�Pa Olo Ventura, výstava fotografií, verni-
sáž 8. novembra 2008 o 16.00 h, T-Gallery,
Panská ulica 24 
�Oliviero Toscani,výstava fotografií, verni-
sáž 8. novembra 2008, o 19.00 h, Hviezdo-
slavovo námestie 
�Giovani Fotografi Italiani, výstava foto-
grafií, vernisáž 9. novembra 2008 o 15.30 h,
SND, Pribinova
� Alfonso Modonesi, výstava fotografií,
vernisáž 9. novembra 2008 o 16.00 h, Pálfy-
ho palác, Zámocká 47
�Thomas Hoepker: Fotografie 1955-2008,
SNG, Esterházyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4

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

vyjdú opäť o týždeň
13. 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.


