
O dopravných stavbách, ktoré boli
zrealizované v tomto roku, o tých
stavbách, ktoré sa nepodarilo uro-
biť, ale aj o plánoch na budúci rok
sme sa pozhovárali s riaditeľkou
Generálneho investora Bratislavy
(GIB) Jarmilou TVRDOU.
- V roku 2008 sa nám podarilo dokon-
čiť prvú etapu rekonštrukcie Záhrad-
níckej ulice v dĺžke 790 metrov, a novú
električkovú trať dlhú 729 metrov.
Pred niekoľkými dňami sme otvorili
novú dvojpruhovú komunikáciu v
rámci rozširovania tejto ulice. Od prvé-
ho decembra sprístupňujeme nový kru-
hový objazd vo Vrakuni - týka sa to
ulíc Podunajská, Dvojkrížna, Ráztočná
a Hradská. Osemnásteho decembra by
sme mali otvoriť aj prepojenie Dúbrav-
ky s Lamačom v lokalite Harmincova
ulica - Rázsochy. V týchto dňoch sme
odovzdali semafory na Námestí hrani-

čiarov Petržalke a v júni bola dokonče-
ná tretia etapa obnovy televízneho
dohľadu križovatiek na krajskom
dopravnom inšpektoráte. Pripravili
sme ďalej napríklad aj projekt svetelnej
signalizácie a úprav križovatky na
Púchovskej ulici v Rači. Uskutočníme
ho až na budúci rok.
Čo sa vám nepodarilo urobiť?
- Nedarí sa nám kvôli majetkovopráv-
nemu usporiadaniu pozemkov začať s
výstavbou plánovaného rozšírenia
Harmincovej ulice v Dúbravke na
štvorpruhovú komunikáciu. Ďalej nám
zatiaľ stojí stavba prepojenia Kramá-
rov s Kolibou cez Vlársku ulicu. V
máji sa však začalo s vyvlastňovaním
pozemkov, takže verím, že aj táto stav-
ba sa pohne dopredu.

Čo pripravujete z hľadiska doprav-
ných stavieb v budúcom roku?
- Pripravujeme niekoľko nových sema-
forov, a to na Bielom kríži, v Lamači
na križovatke Hodonínskej ulice s
Vrančovičovou ulicou. Vo Vajnoroch
to budú dve svetelné signalizácie na
Roľníckej ulici a na jar pokračujeme
vo výstavbe Záhradníckej ulice. Pri-
pravujeme výstavbu nájomných bytov
v Dúbravke a hľadáme aj ďalšie lokali-
ty napríklad v Petržalke či vo Vrakuni.
No a dostali sme aj poverenie na re-
konštrukciu starého Zimného štadióna
Ondreja Nepelu.
Koľko peňazí na tieto projekty
potrebujete?
- Požiadali sme o sumu 1,2 miliardy
korún. Všetko závisí od prijatia a nasta-
venia mestského rozpočtu. V tomto
roku sme mali 340 miliónov korún.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Vianočné trhy

v centre mesta

sa začínajú

už tento piatok 
STARÉ MESTO
Bratislavčania sa dočkali, v piatok
28. novembra o 16.30 h sa oficiálne
začínajú Vianočné trhy 2008. Ich
domovom sú už tradične Hlavné a
Františkánske námestie, kde bude
predávať 122 úspešných žiadateľov
o povolenie.
S prípravou sa začalo pred desiatimi
dňami, keď na Hlavné námestie dorazil
Vianočný stromček. „Mesto určilo sor-
timent tak, aby zodpovedal typickým
vianočným produktom. Výberová ko-
misia prehodnotila všetky ponuky a
rozhodla o tom, či sortiment zodpovedá
stanoveným kritériám,“ prezradila ho-
vorkyňa magistrátu Eva Chudinová.
Vianočné trhy sa začnú piatkovým
slávnostným programom, v ktorom
vystúpia  Spevácky zbor mesta Bratis-
lavy, Vlado Vizár Jazz Quintet a sláv-
nostne sa rozsvieti Vianočný stromček.
Kultúrny program bude pokračovať aj
v nasledujúcich dňoch. V sobotu 29.
novembra sa predstavia spevácky zbor
Gruppo Corale Sassocorvaro-Monte-
feltro z mesta Romagna v Taliansku
(17.00 h) a folklórny súbor Povoja z
Piešťan (18.00 h). V nedeľu 30.
novembra vystúpia folklórny súbor
Drieňovanka (16.00 h) a súbor Skere-
šovanka z Obyc (17.00 h).
V pondelok 1. decembra návštevníkom
zavinšuje súbor Vretienko z Adamov-
ských Kochanoviec (16.00 h) a so svo-
jím Vianočným pásmom sa predstavia
školáci zo ZUŠ Daliborovo námestie v
Bratislave (17.00 h). V utorok 2.
decembra vystúpia deti zo ZŠ a MŠ
Česká v Bratislave (16.00 h).
V stredu 3. decembra bude patriť pó-
dium folklórnemu súboru Trávniček z
Bratislavy (17.00 h), vo štvrtok 4.
decembra deťom zo ZUŠ Exnárová v
Bratislave (16.00 h) a folklórnemu
súboru Ragačinka z Hrušova (17.00 h).
Rovnako v piatok 28. novembra 2008,
ale o polhodinu neskôr otvoria na
Hviezdoslavom námestí Staromestské
vianočné trhy. Tie sú podstatne menšie
ako tie na Hlavnom námestí, ich
komornejšia atmosféra však má každý
rok dosť záujemcov. Pod staromest-
ským vianočným stromom bude tento
rok 15 stánkov s občerstvením a 9 s
remeselníckymi výrobkami.
Po piatkovom slávnostnom otvorení
tam v sobotu 29. novembra vystúpi
súbor Grbačieta zo Studienky (16.00
h), v nedeľu 30. novembra Marián
Greksa (16.00 h), v piatok 5. decembra
sa uskutoční Medzinárodný festival
adventnej a vianočnej hudby detských
a mládežníckych zborov (16.00 h) a
zaznejú muzikálové hity z Novej scény
(17.00 h). (brn)

Štvrtok 27. novembra 2008 Pressburger Zeitung ~ Pozsonyi Újság ~ Nova Posoniensia Ročník XI. ~ Číslo 41

STARÉ MESTO
Po viacerých upozorneniach a kritike
začala mestská samospráva s osádza-
ním stĺpikov na Námestí Martina
Benku v Starom Meste. Z námestia si
totiž nedisciplinovaní vodiči urobili
parkovisko.
Z magistrátu nás informovali, že na
námestie osadia kolíkové zábrany do
23. novembra 2008. S osadením stĺpi-
kov súhlasila dopravná komisia mesta a
mali byť osadené podľa „skutočnej
potreby v teréne“.
V pondelok 24. novembra 2008 na
námestí opäť parkovali autá. Správca
komunikácie síce osadil niekoľko čier-
nych liatinových stĺpov, no autám neza-

bránil vjazd na plochu námestia cez
priechod pre chodcov na Krížnej ulici,
pretože tam stĺpiky (zatiaľ?) nepochopi-
teľne neosadil. 
Autá pritom vchádzajú na námestie
práve cez zebru - na mieste, kde nie sú
obrubníky. Na nedávne upozornenie
Bratislavských novín urobili pracovníci
magistrátu obhliadku námestia. Zúčast-
nili sa na nej zástupcovia mestskej polí-
cie, mestskej časti Staré Mesto a správ-
cu komunikácií námestia. „Správca
komunikácií zabezpečí umiestnenie
dopravných zariadení - stĺpikov, ktorých
rozmiestnenie zabráni vjazd vozidlám
na plochu námestia,“ uviedlo mesto v
stanovisku pre Bratislavské noviny.

Osádzanie by mala robiť samospráva
tak, aby bolo účelné a efektívne.  Výber
a vzdialenosť stĺpikov schvaľuje
dopravná komisia mesta na základe
predloženého projektu. 
Námestie Martina Benku už dlhodobo
zahlcujú autá, ktoré na ňom parkujú.
Situácia sa stále zhoršuje, napriek tomu,
že pod námestím je často poloprázdna
parkovacia garáž. Námestia neslúžia na
parkovanie, opakom je práve Námestie
Martina Benku, ktoré si mnohí vodiči
zamieňajú za parkovaciu plochu. Vodiči
sa kvôli pohodlnému parkovaniu dosta-
nú na námestie cez priechod pre chod-
cov na Krížnej ulici, čím ohrozujú chod-
cov a porušujú predpisy. (brn)

Stĺpiky sú, tie hlavné však stále chýbajú
Z nepochopiteľných dôvodov mesto neosadilo zábrany na priechod, cez ktorý jazdia autá. FOTO - Oto Limpus

V roku 2009 pribudnú semafory aj cesty

O Starom moste

má rozhodnúť 

ministerstvo

do 15. decembra
STARÉ MESTO
O tom, či Starý most alebo jeho časti,
vyhlásia za kultúrnu pamiatku, roz-
hodne Ministerstvo kultúry SR do 15.
decembra 2008. O predĺženie kona-
nia nedávno požiadal Slovenský vo-
dohospodársky podnik v Bratislave.
Ministerstvo kultúry sa nebude do
vyhlásenia rozhodnutia, ktoré musí
padnúť do 15. decembra, vyjadrovať.
Podľa našich informácií sa vodohospo-
dárom podarilo dosiahnuť, aby mohol
byť odstránený nevyhovujúci pilier na
bratislavskej strane Dunaja.
Podľa splnomocnenca primátora pre
dopravné systémy Tomáša Fabora
pamiatkari akceptovali podmienky
ministerstva dopravy i životného pro-
stredia na zachovanie gabaritu, teda
minimálnej šírky sto metrov, ako aj to,
aby mohol byť most zdvihnutý mini-
málne o dva metre.
„Keď sa to zachová, jeden pilier sa
bude môcť zbúrať,“ uviedol T. Fabor.
Dodal že pokiaľ ide o mýtne domčeky,
mesto nie je proti ich vyhláseniu za
pamiatku. Ak by však mal zostať najmä
ten na bratislavskej strane, stavba mosta
by sa nezmestila. Mesto bude podľa
neho akceptovať ich zachovanie v
pôvodnom stave i po ich prípadnom
premiestnení či posunutí. (rob)

Na moste sa

zväčšia odstupy

autobusov
STARÉ MESTO
Samospráva mesta Bratislava ozná-
mila, že od 1. januára 2009 bude uzat-
vorený Starý most pre individuálnu
dopravu. Dôvodom je zaistenie poža-
dovanej únosnosti, únavovej život-
nosti, spoľahlivosti a bezpečnosti
mosta.
Vylúčenie dopravy z mosta pre zlý tech-
nický stav sa zatiaľ nedotkne mestskej
hromadnej dopravy. Dopravný podnik
Bratislava, a.s., verí, že MHD bude na
ňom naďalej bezpečná.
Podľa vyjadrenia z vedenia DPB, jedi-
ným opatrením pri premávke po moste
bude, že sa zväčšia odstupy vozidiel. Ich
minimálna vzdialenosť má byť 70
metrov, aby sa nezvyšovalo dynamické
zaťaženie mosta. 
Podľa dopravcu sa nedá hovoriť o
zvýšení frekvencie liniek kvôli vylú-
čeniu individuálnej dopravy. Skôr je
zrejme nutné pripravovať sa na ver-
ziu, že Starý most sa uzatvorí aj pre
mestskú dopravu. Potom bude musieť
dopravca riešiť alternatívu liniek na
ďalších mostoch. (rob)
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Rubrika Z mosta

doprosta odišla

spolu s Gustom
REDAKCIA
V piatok sme sa rozlúčili s kolegom a
priateľom Gustavom Bartovicom,
ktorý nás po krátkej a ťažkej choro-
be opustil v utorok 18. novembra
2008. Aj touto cestou sa chceme po-
ďakovať za prejavy sústrasti, ktorú
Gustovej rodine a redakcii Bratislav-
ských novín adresovali naši čitatelia.
S jeho odchodom sa pre Bratislavské
noviny končí jedna etapa. Gusto Barto-
vic totiž patril medzi prvých spolupra-
covníkov v čase, keď sme noviny ešte
robili takpovediac na kolene.
S prechodom na týždenník pred tromi
rokmi sa Gusto stal kmeňovým redak-
torom redakcie a hneď začal problémy
tohto mesta a jeho obyvateľov pome-
novávať z mosta doprosta.
Od septembra 2005 napísal do Brati-
slavských novín rovných 140 stĺpče-
kov Z mosta doprosta, iba raz za neho
zaskočil Robo Lattacher - pred rokom
v septembri, keď Gusto dovolenkoval
v Taliansku. Písal ich do poslednej
chvíle, ten posledný do redakcie poslal
len niekoľko hodín pred smrťou.
Z úcty ku Gustovi sme sa rozhodli, že
rubrika Z mosta doprosta končí. Aj na-
ďalej však budeme písať ako písal on -
z mosta doprosta. Radoslav Števčík

Zóna s dopravným obmedzením sa má

rozšíriť o jednu ulicu a dve námestia
STARÉ MESTO
V súvislosti s problémami s parkova-
ním áut na ploche Hodžovho námes-
tia a v okolí pripravuje mestská
samospráva rozšírenie zóny s
dopravným obmedzením. 
Okrem Hodžovho námestia, a teda
celej plochy pred Prezidentským palá-
com, sa má rozšírenie zóny týkať aj
Námestia 1. mája a Banskobystrickej
ulice, ktorá vedie od Námestia slobody
k palácu. Mesto chce rozšírenie zóny
spustiť už od 1. decembra 2008. V
praxi to znamená napríklad ukončenie
nájomných zmlúv medzi magistrátom
a súčasnými užívateľmi parkovacích
miest do konca tohto roka. 
Ďalšie úlohy sa týkajú už Bratislavskej
parkovacej spoločnosti (BPS) - ide o
vypracovanie a predloženie projektu
dopravného značenia, zabezpečenie
zvislého a vodorovného dopravného
značenia, alebo oboznámenie verejnos-
ti s touto zmenou. Ďalej sa musí BPS
starať o čistenie, značenie, údržbu a
kontrolu rozšírenej Zóny. 
Zóna s dopravným obmedzením je
určená oblasť v centre Bratislavy, ktorá
je označená zvislými dopravnými
značkami. Jej súčasťou je aj pešia zóna
označená zvislou dopravnou značkou.
Zóna s takýmto obmedzením sa v cent-
re mesta v súčasnosti týka spolu 94 ulíc
alebo ich častí, z toho pätnásť z nich
tvoria námestia a nábrežia. 
Rozšírenie zóny s dopravným obme-
dzením má zamedziť nelegálnemu par-
kovaniu. Parkovať sa bude dať iba na
miestach, kde to bude povolené. Inde
bude možné nedisciplinovaných vodi-
čov sankcionovať buď nasadením
papuče, alebo odtiahnutím vozidla. 
K rozšíreniu zóny pristúpilo mesto
podľa našich informácií kvôli estetic-
kému i finančnému hľadisku. Osadenie
zábran na celú plochu námestia i do
okolia by bolo drahé a ani z estetické-
ho, by nebolo najvhodnejším riešením. 
Na problémy nelegálneho a drzého
parkovania na plochách námestí upo-
zorňujú Bratislavské noviny dlhodobo.
Na Hodžovom námestí sa parkuje
napriek tomu, že oficiálne parkovanie
poskytujú podzemné garáže v Tatra-
centre, na Uršulínskej ulici, či parko-
visko na Staromestskej ulici. Denne na
tomto námestí pri zastávke trolejbusov
parkuje množstvo áut.
Naposledy vyriešila mestská samo-
správa problém s parkovaním na
Námestí slobody osadením stĺpikov.
Niektoré ostatné plochy námestí a
chodníky však zostávajú stále nedorie-
šené a plné áut, ohrozujúce a obmedzu-
júce pohyb chodcov. Navyše, samo-

správa pri osádzaní stĺpikov na chodní-
ky zabúda na ich inštalovanie aj na
priechody pre chodcov. Niektorí drzí
vodiči totiž práve tadiaľ vojdú na chod-
ník a zaparkujú za nimi.
Podobný problém nedávno odstránila
samospráva na podnet Bratislavských
novín na Suchom mýte pod budovou

Slovenskej sporiteľne, keď na chodní-
ku chýbali dva stĺpiky. Problém sa
vyriešil po tom, ako ich samospráva
doplnila. Pred kvetinárstvom síce par-
kuje jej majiteľ na vlastnom pozemku,
no mesto ho upozornilo, že nesmie
zaberať verejný chodník. (rob)  

FOTO - Oto Limpus

Do finále súťaže

na autobusy 

sa dostali dvaja
BRATISLAVA
Do finále medzinárodnej súťaže na
dodávku veľkokapacitných autobu-
sov v počte 240 kusov a v hodnote 2,6
miliardy korún pre mestskú hro-
madnú dopravu, sa dostali spoloč-
nosti Mercedes a Irisbus.
Otváranie obálok s ponukami v piatok
21. novembra 2008 ukázalo, že rele-
vantní dodávatelia sú dvaja. Podľa
informácií generálneho riaditeľa
DPB, a.s., Róberta Kadnára, komisia
vylúčila ponuky spoločnosti Volvo a
Way Trnava, pretože v obálkach nebo-
li predložené súťažné ponuky. Spoloč-
nosť Way podľa neho predložila len
prospekty a nešlo o ponuky na žiadne
vozidlá. Ani v prípade Volvo nešlo
podľa neho o ponuku. 
Uviedol, že dve ponuky - od Mercede-
su a Irisbusu splnili všetky podmienky
súťaže a mali aj potrebné náležitosti.
Konštatoval ďalej, že v rámci „tvr-
dých“ súťažných podmienok museli
uchádzači garantovať prevádzkové
náklady na osem rokov. „Kto si na to
trúfne, tak tam musí ísť naozaj o reno-
movanú značku,“ zdôraznil Róbert
Kadnár. 
Podľa neho pri plánovaní nákladov
do budúcnosti, pri takom množstve
autobusov je dobré poznať náklady,
ktoré niekedy tvoria aj 60 percent z
nadobúdacej ceny vozidla. Na otázku,
či sa na medzinárodnej súťaži zúčast-
nila aj spoločnosť SOR Libchavy, R.
Kadnár povedal, že sa nemohla
zúčastniť. Prvou vstupnou podmien-
kou totiž bolo, že záujemca sa musel
preukázať referenciou dodania stovky
plynových a dvesto naftových vozov
za posledné tri roky. Spoločnosť SOR
má vyvinutý zatiaľ iba prototyp kĺbo-
vého autobusu. Ďalšou podmienkou
podľa neho bol minimálny obrat
dodávateľa 500 miliónov korún ročne
za posledné tri roky.
Nezávislá komisia by mala podľa R.
Kadnára vybrať konečného víťaza v
limite, ktoré definuje zákon. Malo by
to byť podľa neho v najbližších týžd-
ňoch. „Myslím si, že do konca roka by
mal byť určite vybraný jeden z dvoch
spomínaných uchádzačov,“ uviedol a
dodal: „Za predpokladu, že niektorý z
uchádzačov súťaže nevyužije možnosť
opravných prostriedkov na Úrade pre
verejné obstarávanie SR.“ (rob)

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

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

domáce štrúdle, krémeše,
veterníky, gaštanové rezy,

káva, horúca čokoláda,
varené víno, čaj, grog

a pre najmenších detský kútik

Cafe Grande
Hlavné námestie 3, Bratislava



Má Devín

naozaj strach 

z investorov?
DEVÍN
Situácia mestskej časti Devín nie je
závideniahodná. Fakt, že sa nachá-
dza v nútenej správe, mu nedovoľu-
je vlastniť nijaké pozemky, ísť do
investícii, ani žiadať peniaze na roz-
vojové aktivity zo zdrojov EÚ. 
Na území Devína pritom chýba
občianska vybavenosť. Keď sa samo-
správa usiluje o zvýšenie komfortu pre
obyvateľov má v podstate len jednu
možnosť - vyjednávať s investormi. A
tým, samozrejme, ide o zisk. Takto by sa
dal zhrnúť medializovaný problém
medzi mestskou časťou Devín a firmou
SKANSKA, ktorá tu plánuje zrealizo-
vať výstavbu bytových domov. 
Starostka Devína Ľubica Kolková ho-
vorí, že pre nich by bolo ideálne držať sa
vypracovanej štúdie, hovoriacej o
výstavbe 47 rodinných domov, na po-
zemku, ktorý vlastní Skanska. Predsta-
vy firmy sú však diametrálne odlišné. 
Pôvodný projekt rátal s výstavbou
štvorpodlažných bytoviek bez občian-
skej vybavenosti. Inými slovami, počet
obyvateľov mestskej časti by vzrástol o
tisíc, medzi nimi aj rodiny s malými
deťmi, mamičky na materskej, ktoré by
si doslova nemali kde kúpiť ani základ-
né potraviny. Najbližšie obchody sú až v
Karlovej Vsi a v Devínskej Novej Vsi. 
Nespokojnosť občanov by sa prirodze-
ne obrátila proti samospráve - objasňuje
obavy starostka. S firmou Skanska sa im
napokon podarilo dosiahnuť kompro-
mis. V druhej etape výstavby ustúpila
od jedného podlažia a súhlasí aj so
začlenením občianskej vybavenosti,
Zakreslené sú aj detské ihriská. 
Či sa projekt napokon zrealizuje, ukáže
čas, keďže v poslednom čase prenikli
na verejnosť informácie, že Skanska
uvažuje o predaji pozemku v Devíne.
Mestská časť rokuje aj s ďalšími inves-
tormi. Ľubica Kolková hovorí o dobrej
spolupráci s izraelskou firmou, ktorá tu
stavia 23 rodinných domov na mieste
bývalého futbalového ihriska pod hra-
dom. Ide o modernú architektúru a
jeden objekt je vyhradený aj na
obchodné priestory. Aj ďalší investor
Lomnická, s.r.o., ktorý na území tejto
mestskej časti podniká, je podľa sta-
rostky ústretový voči potrebám obča-
nov Devína. (kah)
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Nejasný osud

rezervácie

Devínska Kobyla
DEVÍN
O tom, že časť prírodnej rezervácie
Devínska Kobyla sa ocitla v rukách
súkromnej firmy, sme už informova-
li (BN 39/2008). Zaujímalo nás, aké
kroky môže podniknúť štát na
ochranu zachovania tohto vzácneho
územia.
Na úvod fakty. Územie odkúpila firma
L&P Invest, s.r.o., Bratislava. Podľa
výpisu z obchodného registra má v
predmete činnosti okrem iného uvede-
né - inžinierska činnosť, obstarávateľs-
ká činnosť v stavebníctve, prenájom
nehnuteľností, s poskytovaním iných
než základných služieb spojených s
prenájmom a pod.
Keďže sa zatiaľ nikto z konateľov spo-
ločnosti nevyjadril, aký zámer má
firma s týmto pozemkom, priestor
dostávajú iba rôzne špekulatívne obavy
a dohady, ktoré sa šíria medzi ľuďmi.
V každom prípade o nejakej bezmedz-
nej filantropii investičných spoločností
si asi nikto nerobí veľké ilúzie.
V tejto súvislosti sme oslovili aj Minis-
terstvo životného prostredia SR s otáz-
kou, akou formou chcú zabezbečiť
ochranu vzácnej flóry a fauny na
tomto, dnes už súkromnom pozemku.
Odpoveď nám prišla od Petra Gregáňa
z odboru ochrany prírody a krajiny.
Pozostávala v podstate z odcitovaného
zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a
krajiny, čo je dosť všeobecné a nič
nehovorí o konkrétnych krokoch v
konkrétnom prípade. 
Dozvedeli sme sa však aj to, prečo štát
neodkúpil túto prírodnú rezerváciu,
hoci mal predkupné právo. Citujeme:
„Ponuka na odkúpenie pozemkov v
NPR Devínska Kobyla nebola z našej
strany akceptovaná vzhľadom na nedo-
statok finančných prostriedkov v roz-
počte. Pozemky nám boli ponúknuté za
sumu 21 542 500 korún.“ (kah)

Za záchranu

života dostali

policajti medailu
BRATISLAVA
Medailu za záchranu života a
finančný dar 2000 korún dostali
dvaja príslušníci Mestskej polície
hlavného mesta Bratislava Milan
Pušec a Jozefov Cuninka.
Jedna z hliadok mestskej polície na
pravidelnej kontrole verejného poriad-
ku v Medickej záhrade spozorovala na
lavičke ležiaceho muža. „Muž javil
známky opitosti, nevedel komuniko-
vať. V taške mal lieky na psychiku,
chýbalo desať tabletiek. Vedľa lavičky
bola prázdna fľaša od alkoholu,“ opi-
suje situáciu Milan Pušec. 
Po chvíli sa im podarilo 27-ročného
Bratislavčana prebrať a do príchodu
záchranky ho udržiavali pri vedomí.
Mladého muža previezli do nemocnice
a už na druhý deň bol mimo ohrozenia
života. „Je to pre nás veľmi dôležité, že
sme zachránili niekomu život. Bol by
som rád, keby takýchto situácií bolo
menej,“ dodal Milan Pušec. 
Obaja súčasne dostali od námestníka
bratislavského primátora Tomáša Kor-
čeka darčekovú poukážku 5000 korún
na nákup v jednom z bratislavských
obchodných centier. (sita)

Ďalšie zahusťovanie má zelenú, mesto

nechce kúpiť park na Belopotockého
STARÉ MESTO
Mestskí poslanci na zasadnutí 20.
novembra 2008 odmietli kúpiť poze-
mok na Belopotockého ulici, ktorý
patrí súkromnej spoločnosti. Tá ho
nedávno odmietla vymeniť za iné
pozemky. V prípade vzdania sa par-
číka žiadala 160 miliónov Sk.
Mnohí poslanci uviedli, že cena je nad-
hodnotená a podľa znaleckého posud-
ku má pozemok hodnotu asi 70 milió-
nov korún. Neprešli ani návrhy, z kto-
rých jeden bol o zámene pozemku s
tým, že by mesto doplatilo investorovi
135 miliónov korún. 
Podľa námestníka primátora Tomáša
Korčeka (Občiansky klub) chce mesto s
majiteľmi rokovať aspoň o zvýšení
množstva zelene pri samotnej realizácii
projektu. Majiteľovi pozemku, spoloč-
nosti Strabag - Zipp Development, zrej-
me už nebude brániť nič v tom, aby v
husto obývanej časti Starého Mesta,
bezprostredne pri budove Slovenského
rozhlasu, postavil plánovaný deväťpod-
lažný polyfunkčný dom pod názvom
Apartmán park.

Aj keď pozemok nikdy nepatril mestu,
magistrát sa snažil o jeho výmenu.
Priestor má rozlohu 3413 štvorcových
metrov a je v bezprostrednom obkole-
sení starých bytových domov, ktoré
stoja na Lehotského, Belopotockého a
Škovránčej ulici. Už dávnejšie ponú-
kalo mesto na výmenu pozemky na
Svoradovej, Jiráskovej a Panenskej
ulici. Strabag-ZIPP dal prednosť
finančnému vyrovnaniu vo výške 160
miliónov korún.
Podľa občianskych aktivistov park do
roku 1970 slúžil aj občanom. Keď
dostal Slovenský rozhlas povolenie na
výstavbu, jeho dve tretiny zlikvidovali.
Zvyšok parku prežil 15-ročnú výstavbu
rozhlasu a mesto prisľúbilo jeho posled-
nú časť zachovať pre občanov. 
To podľa občianskej iniciatívy Za
zachovanie životného prostredia v Sta-
rom Meste bolo zdôrazňované vo všet-
kých rozhodnutiach pre výstavbu. V
roku 1990 napadli pracovníci Minister-
stva obrany SR vlastnícke dokumenty k
parku. Využili chaos po nežnej revolúcii
a park predali fyzickej osobe za 10 300

korún, hoci im už od roku 1982 nepatril.
No podarilo sa a mesto vtedy vôbec
nebránilo vlastný pozemok,“ tvrdí
občianska iniciatíva.
Podľa nej ďalší zmätok so spôsobom
využívania pozemkov nastal v roku
1993, keď mesto aktualizovalo územ-
ný plán z roku 1976 tak, že z mierky
1:10 000 ho zmenšilo na 1:25 000.
Tým sa stalo, že v územnom pláne
neboli zobrazené menšie plochy zele-
ne, hoci tam v rámci občianskej vyba-
venosti existovali. Tak bol územný
plán definovaný a tak ho vykladali jeho
tvorcovia v územnoplánovacích infor-
máciách. Magistrát vraj neskôr začal
tvrdiť, že je to iba stavebný pozemok, a
tým sa začalo obdobie účelového
výkladu územného plánu, ktorý využi-
li investori na nekoordinovanú, mesto
devastujúcu výstavbu.
Na takýto výklad doplatil najviac park,
keď pred štyrmi rokmi dostal predošlý
majiteľ parku záväzné stanovisko k
výstavbe a pozemok okamžite predal
firme Strabag-ZIPP ako stavebný
pozemok. (rob) 

Nelegálnych parkovacích stĺpikov

pribúda, samospráva by mala konať
STARÉ MESTO 
Nelegálne osádzanie parkovacích
stĺpikov, na ktoré sme nedávno upo-
zornili na chodníku na Vajanského
nábreží, nebolo jediné. Ďalšie stĺpiky
sa objavili aj na chodníku na Mickie-
wiczovej ulici.
Na tejto ulici pribudlo niekoľko parko-
vacích zábran a opäť na chodníku -
nemajú riadne vodorovné, ani zvislé
dopravné značenie. Navyše sú aj v bez-
prostrednej blízkosti zastávky MHD.
Na náš podnet kvôli takýmto nelegál-
nym stĺpikom na Vajanského nábreží
zareagovala mestská samospráva tak, že
ich dala odstrániť. Na upozornenia na

tejto ulici zatiaľ nereagovala. Podľa
našich informácií tieto stĺpiky neboli
schvaľované v dopravnej komisii
mesta. S otázkami o možnej manipulá-
cii s parkovacími stĺpikmi sme sa obrá-
tili aj na spoločnosti, ktoré prevádzkujú
parkovanie v Starom Meste i v rámci
mesta, no neúspešne. 
Prroblémy s parkovaním si mnohí vodi-
či začali riešiť po svojom - a takýmto
neadekvátnym spôsobom. Mestská
policia aj miestna samospráva, keďže
zodpovedajú za dodržiavanie poriadku
a nariadení, by mali zasiahnuť. V opač-
nom prípade si začnú vodiči robiť nele-
gálne nároky na parkovanie všade, kde

si zmyslia, a chodci budú musieť chodiť
asi po komunikáciách.
Stĺpiky, ktoré boli nelegálne osadené na
chodníku pred domom na Vajanského
nábreží 19, už zmizli. Keďže sa k ich
vlastníctvu nikto nehlásil, dal ich brati-
slavský magistrát ako správca priľahlej
komunikácie odstrániť na obecné nákla-
dy. Takýmto svojským spôsobom sa
rozhodli zabrať parkovacie miesto dvaja
neznámi vodiči. Išlo o identické parko-
vacie stĺpiky, ktoré osádza BPS Park,
a.s., (predtým BPS, s.r.o.), pričom cena
jedného je 5950 korún a cena montáže
595 korún vrátane DPH. (rob)

FOTO - Oto Limpus
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Aj morálny apel

môže niečomu

pomôcť
LIST ČITATEĽA
S rozhorčením a poľutovaním som
sa dočítal o rozhodnutí starostu Sta-
rého Mesta a mestských poslancov,
že pamätihodnosti mesta sa nebudú
schvaľovať. Vraj preto, že by to bol
len morálny apel. 
Nesúhlasím s názorom, že by išlo len o
morálny apel bez možnosti reálnej
ochrany. V prípade, že by zoznam pa-
mätihodností mestské zastupiteľstvo
odsúhlasilo, bola by to deklarácia ve-
rejného záujmu zachovávať a udržia-
vať pamätihodnosti. A v takomto prípa-
de je stavebný úrad zo zákona povinný
chrániť verejný záujem. 
Iste, nie je to ochrana na úrovni záko-
na, avšak to nie je ani nutné - veď práv-
ne normy sú rôzneho druhu - celoštát-
ne sú zákony a vyhlášky, ale sú aj
miestne a tými sú všeobecne záväzné
nariadenia. Keď sa môžu vyberať dane
na základe VZN, môžu sa na základe
VZN chrániť aj bratislavské pamäti-
hodnosti - stavebný zákon to predsa v
predmetnom ustanovení o pamätihod-
nostiach priamo predpokladá. Ďalším
rozmerom je morálny, ale aj spoločen-
ský tlak, no nielen na investora! Je to
spoločenský tlak na starostu, miest-
nych poslancov ale aj úradníkov, aby
presadzovali ochranu pamätihodností. 
Čoho sme sa však dočkali? Vyjadrenia
starostu Starého Mesta, že radšej nech
nebudú chránené pamätihodnosti, ako
by sa on mal viacej snažiť niečo pre ne
urobiť, ako by sa mal dostať pod spolo-
čenský tlak. Alebo vyjadrenia starostu
Petržalky, že on nebude konať proti
investorom, lebo veď čo keby mestskú
časť zažalovali. To je ich úcta k histórii
a k obyvateľom mesta, ktorých sú vraj
volení zástupcovia? To je ich občianska
zodpovednosť a odvaha?
Nikto neuškodil Bratislave toľko, ba
ani komunisti nie, ako práve tí, ktorí
mali obhajovať záujmy mesta a jeho
obyvateľov. Nie sú to investori, kto-
rých treba viniť - oni sa len dôsledne
snažia o svoj cieľ, ktorým je čo najväč-
ší zisk. Viniť treba tých, ktorí im túto
drzosť a bezbrehosť nielenže tolerujú,
ale vopred vysielajú signály, nech sú
ešte drzejší a agresívnejší. 
Očakával som občiansku odvahu práve
od starostu Starého Mesta, na území
ktorého je prirodzene najviac pamiatok
a pamätihodností. Iste, možno by nás
naozaj čakali aj prehraté bitky a strate-
né pamätihodnosti, ale morálny a spo-
ločenský tlak by bol už natoľko silný,
že by sa veci pohli dopredu. Bohužiaľ,
rozhodnutie mocných bolo iné...

Peter Schneider, Bratislava

Vodič je často

jediným 

cestujúcim
LIST ČITATEĽA
Už asi pol roka chodím pravidelne
behávať a pretože bývam blízko
hraničného priechodu Berg, našiel
som si šikovnú trasu - po cyklistickej
hrádzi Bratislava - Berg - Wolfsthal
a späť. 
Behávam v najrôznejších časoch od
9.00 h ráno až po 20.00 h večer. Celý
beh mi trvá hodinu, pol hodiny tam, pol
hodiny naspäť, každý druhý deň. Na
tejto trase mám vždy možnosť pozoro-
vať autobus MHD Bratislava, linku 901.
Vídavam ho vždy ísť jednu trasu tam a
jednu späť. Ešte nikdy, zdôrazňujem
NIKDY som však v ňom nevidel viac
ako dvoch cestujúcich. Úplne najčastej-
šie býva len jeden cestujúci, a to šofér a
pasažier - v jednej osobe.
Je to politická úloha dnešných čias? Pri
častých vzdychoch dopravného podni-
ku na nedostatok financií tomu vôbec
nerozumiem. Linka vari nie je zriadená
len na to, aby v skorých ranných hodi-
nách odviezla niečie deti do rakúskych
škôl (v tom čase behávať nechodím)?
Takéto spôsoby ma ako obyvateľa
mesta a častého používateľa MHD urá-
žajú. Róbert Laurinec, Bratislava

Zimný štadión

rekonštruovali

už asi desaťkrát
LIST ČITATEĽA
To, čo sa odohráva okolo haly pre
majstrovstvá sveta v hokeji, je sve-
dectvom našej nezrelosti a malosti
vedieť rozhodnúť bez bočných
zámerov a úmyslov.
Veď je priam diletantstvom pchať halu
pre 10-tisíc divákov do priestoru medzi
Trnavskú a Vajnorskú ulicu. To isté
platí aj o mieste Športovej školy na Ka-
linčiakovej ulici. Nuž a rekonštruovať
možno už desaťkrát zrekonštruovaný
starý zimák, ktorý začal po druhej sve-
tovej vojne ako otvorené klzisko s tri-
búnami a šatňami, je choré.
Len niekoľko sto metrov od Štadióna
O. Nepelu, na rohu Trnavskej a Tomá-
šikovej ulice, je plocha ako stvorená
pre takýto objekt, pretože terajšia
výstavba v okolí by zjednocovala danú
oblasť. Dajme pľac súkromníkom,
ktorí sa núkajú, nech sa predvedú a
postavia nám viacúčelovú halu, ktorá
bude pýchou mesta a umožní organizo-
vať v Bratislave aj také kultúrne či
športové podujatia, na ktoré dnes
nemáme kapacity.

Otakar Cziglán, Bratislava

Red Cafe je ako bistro, ale nevydarené
V novostavbe bytového domu v blíz-
kosti jednej z najfrekventovanejších
bratislavských križovatiek na Račian-
skom mýte sa pred pár rokmi usadila
reštaurácia s farebným názvom -
RED CAFE.
Napriek tomu, že v názve podniku
dominuje len jedna farba, interiér je
oveľa pestrejší. Steny natreté pastelový-
mi farbami - modrou, žltou, zelenou a,
samozrejme, červenou, navodzujú vese-
lú atmosféru a zútulňujú moderný inte-
riér. Tomu dominuje veľký, do štvorca
tvarovaný barový pult v strede reštaurá-
cie. Druhým výrazným prvkom sú steny
z veľkých okien, ktoré sa dajú otvoriť a
poskladať, takže v lete do reštaurácie
prúdi vzduch rovno z ulice.
Red Cafe je zariadená tromi druhmi
mobiliáru. Červenou koženou polkruho-
vou sedačkou na vyvýšenom pódiu, čer-
venými barovými stoličkami pri baro-
vom pulte a pri kruhových vysokých
stoloch a napokon svetlohnedými pol-
kruhovými dyhovanými kreslami pri
rovnako dyhovaných štvorcových sto-
loch. Celá reštaurácia je jeden veľký
otvorený priestor a svojím vzhľadom
pripomína parížske bistrá. Tie sú známe
svojou ponukou rýchleho zahnania
hladu, zapíjaného pohárom vína či piva
počas obedňajšej pauzy. V prípade Red
Cafe je to trochu inak.
Jedálny lístok je viac obsažný a uponá-
hľanému stravníkovi zaberie jeho naštu-
dovanie viac času, ako by si želal. Veď
na výber sú nielen polievky, studené a
teplé predjedlá, ale aj zeleninové, ryžo-
vé, vyprážané jedlá, jedlá z hydiny,

hovädzieho a z bravčového mäsa, ryby,
cestoviny a komu by sa málilo, v ponu-
ke je aj pizza. A to sme nespomenuli
dezerty a šaláty. Na druhej strane, zdĺha-
vý výber je kompenzovaný rýchlou prá-
cou kuchára. Pri takomto množstve
ponúkaných pokrmov sa však zákonite
natíska otázka, aká je ich kvalita.
Skôr, ako sa pustíme do hodnotenia
tunajšej kuchyne, nedá nám nepristaviť
sa pár slovami pri obsluhe. Konkrétne
pri dlhovlasej blonďavej slečne. Už od
prvej chvíle bolo jasné, že práca čašníč-
ky nie je jej splneným snom o povolaní.
Slovíčka prosím a ďakujem z jej slovní-
ka zrejme dávno vypadli, zato sarkaz-
mus a jemná arogancia nechýbali. V
takomto prípade máme len jednu radu.
Ak vás práca nebaví, nerobte ju!
A teraz sa poďme venovať práci najdô-
ležitejšieho človeka, ktorým je v každej
reštaurácii kuchár. Ako sme už naznači-
li, ten tunajší bude skôr majstrom v
rýchlej príprave ako kulinárskym
mágom. Z jeho umenia sme ako pred-
jedlo ochutnali Hydinové toasty s hydi-
novou pečeňou, cibuľou a červeným
vínom (98 Sk) a Grilované papriky plne-
né Feta syrom (135 Sk). Omáčka, v kto-
rej papriky plávali, bola zvláštna a pripo-
mínala ohriaty dressing. Bola mdlá a gri-
lovaným paprikám žiadnu chuť nedoda-
la, skôr uškodila. Rovnaký dojem sme
mali aj z Cesnakovej polievky s údeným
mäsom a syrovým toastom (62 Sk), v
ktorej bolo toľko pretlačeného cesnaku,

že slabším žalúdkom by mohla privodiť
poriadny bruchabôľ. Druhá z polievok -
Slepačia (53 Sk) už bola umiernenejšia,
ničím však nevybočujúca z priemeru.
Z hlavných jedál sme ochutnali Biftek
Red Cafe zo sviečkovice s paradajko-
vým pretlakom, vodkou a červeným ví-
nom (359 Sk) a Rezeň pána domu z
bravčovej panenky obalenej vo vajci a
zapečenej so šunkou, slaninou a syrom
(209 Sk). V domnení, že ide o špeciality
podniku, sme sa tešili, že na tých si dá
kuchár obzvlášť záležať. Rezeň nám pri-
padal celkom originálny aj chutný, ale
biftek... Bol síce pekný, do ružova pre-
pečený, ale tá omáčka. Na prvý pohľad
pripomínala niektorú z omáčok na špa-
gety, ktoré bežne dostať v potravinách
ako polotovar.
Chuť na dezert sme už nenašli, a tak sme
radšej zaplatili a odišli. Nie iba kvôli
slabšiemu výkonu kuchára, či obchyta-
ným tanierom, na ktorých nám predchá-
dzajúce jedlá servírovali, ale aj kvôli
frustrovanej čašníčke. To, že sme pri
odchode nezačuli pozdrav na rozlúčku
ani od jedného z členov personálu, už
ani netreba komentovať.
Reštaurácia Red Cafe má zrejme dosť
hostí, ktorým takáto úroveň stačí. My,
našťastie, poznáme podniky, kde sa ta-
kéto maniere nenosia a kam sa radi vra-
ciame. Red Cafe medzi ne zatiaľ rozhod-
ne zaradiť nemôžeme.
Naše hodnotenie: ��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve vo-
pred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Pozorne čítajte najmä malé písmená
Do väčšiny obchodov už zavítali Via-
noce. Tovar od výmyslu sveta sa
snaží spotrebiteľskú verejnosť pre-
svedčiť, že práve bez nej nemôže žiť
a byť šťastná.
Ruka v ruke s vianočnou ponukou sa
vnucuje aj reklama na rôzne rýchle a
rýchlejšie pôžičky od nebankových sub-
jektov. No nenakupuj, ak ti požičiame
do 60-tisíc korún bez úroku a bez kom-
plikácií. A oblbnutý spotrebiteľ posluš-
ne podpisuje zmluvu a následne plní
pokladnice obchodníčok.
Nemyslíte si, že som zažratým nepriate-
ľom pôžičiek. Veď aj ja budem ešte pár
rokov splácať hypotéku. Banke!! A
splácať úrok vo výške 5 alebo až 53 per-
cent je - uznáte - nebe a dudy. Že je taký
vysoký úrok úžera? Máte pravdu. Ak
však takú zmluvu dobrovoľne a pri
zmysloch podpíšete, nikto vám nepo-
môže a musíte ju splatiť. 
Ešte nebezpečnejšie je podpísať zmlu-
vu, podľa ktorej ručíte nehnuteľnosťou.
Neverili by ste, ako rýchlo sa z vás
môže stať bezdomovec. Preto mám pre

vás, milí čitatelia, dve rady. Vo vlastnom
záujme si prečítajte zmluvu, ktorú pod-
pisujete. Čím menšie písmená, tým oby-
čajne zradnejší obsah. A ak niečomu čo
i len trochu nerozumiete, dajte si to kva-
lifikovane vysvetliť. Aza žiadnu cenu sa
nedajte naháňať. Aj zajtra je predsa deň.
Prvá rada znie: Riadne sa oboznámte so
všetkými podmienkami zmluvy. Druhá
rada je vlastne otázka: Spytujte si v
pohodlí domova svedomie, či naozaj tak
veľmi potrebujete tovar, na ktorý si
chcete požičať. Podľa možností si zváž-
te naozaj poctivo svoju situáciu. Po
Nežnej revolúcii sa u nás udomácnil
americký spôsob života na úvery.
Správny Američan sa na začiatku
dospelosti zadlží a posledné splátky
splatí pred odchodom do dôchodku.
Prosím, máme slobodnú vôľu, a preto
proti gustu žiadny dišputát. No dovoľte
poznámku. Práve z toho žitia na dlhy (a
neschopnosti ich splácať) vznikla kríza

neskutočných rozmerov. A neverte
tomu, že ju u nás nepocítime. Tisíce ľudí
už teraz dostali, či ešte dostanú darček
na Vianoce - výpoveď zo zamestnania.
Neuškodí preto, ak do svojich plánov o
nabratí pôžičiek započítate aj možnosť,
že kríza sa môže dotknúť i vašej rodiny. 
Verte, nerada straším ľudí, ale som
konfrontovaná desiatkami zúfalých žia-
dostí o radu, ako sa vymotať z dĺžob.
Nuž, ťažko! Určite nie tak, že zaujmete
polohu mŕtveho chrobáka. To je totiž
priama cesta do pekla. Penále môžu
vysoko prekročiť istinu. 
Jediné vhodné správanie je komuni-
kácia. Žiadať (písomne) o splátkový
kalendár, alebo o odloženie splátok, a
samozrejme, utiahnuť si opasok a šet-
riť, kde sa len dá. Ak zvážite všetky
za a proti, možno prídete k úvahe, že
predsa len ten úžasný výrobok z
reklamy nepotrebujete, alebo aspoň
nie ihneď, a pôžičku si nezoberiete.
Veď aj zajtra je deň a navyše, budú aj
výpredaje... Marta Černá,

Fórum spotrebiteľov

Spotreba paliva v kombinovanom cykle: 4,2 – 6,5 l/100 km, emisie CO2: 110 – 154 g/km.

FordCentrum Zlaté piesky
Summit Motors Bratislava, spol. s r. o.
Tuhovská 9, 831 07 Bratislava
Tel.: 02/ 33 52 62 55
Web: fordcentrum.ford.sk
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Napísali sme pred 10 rokmi
STARÉ MESTO (BN 19.11.1998)
Po ukončení obnovy bratislavského
korza sa mestská časť Staré Mesto
rozhodla zásadným spôsobom zme-
niť súčasnú tvár Námestia SNP ako
centrálneho verejného priestranstva
Bratislavy.
V apríli tohto roku vypísala verejnú
anonymnú súťaž na urbanisticko-archi-
tektonické riešenie Námestia SNP a
Hurbanovho námestia, v ktorej zvíťazil
projekt kolektívu architektov pod

vedením doc. akad. arch. Ing. arch.
Jána Bahnu.
Podľa tohto návrhu je ústredným
bodom námestia jeho horná časť -
hlavný spoločensko-reprezentatívny
priestor, spĺňajúci požiadavky na
reprezentáciu, zhromažďovanie, ale aj
príjemný každodenný pobyt. Tejto
časti by mal dominovať presklený
objekt, ktorý vytvorí základ na oddy-
chovú kaviarenskú pasáž so zachova-
nou zeleňou a bude zázemím pre

hudobné, športové či iné produkcie.
Projekt ráta s úplným vylúčením auto-
mobilovej dopravy, pre autá bude pod
námestím k dispozícii niekoľko sto-
viek parkovacích miest. Dopravné
ťahy, električka, obslužná doprava a
pešie trasy sú vedené po obvode. Stred-
ná polyfunkčná zóna bude slúžiť na
zhromažďovanie a bude dotvorená
výtvarnými atrakciami s nočnými sve-
telnými exhibíciami a dennými vodný-
mi hrami. (brn)

V podkroviach

pribudlo 400

nových bytov
STARÉ MESTO (BN 19.11.1998)
Z iniciatívy starostu mestskej časti
Bratislava - Staré Mesto Andreja
Ďurkovského sa začiatkom roku
1996 začal uskutočňovať projekt
výstavby podkrovných bytov vstav-
bou a nadstavbou na vhodne vybra-
ných objektoch.
Keďže v mestskej časti prakticky niet
pozemkov na výstavbu bytov vo väč-
šom rozsahu, v lete 1995 bolo vybra-
ných a zmapovaných viac než 200
striech, ktoré by boli vhodné na výstav-
bu bytov.
Mestská časť Staré Mesto umožnila
súkromným osobám i podnikateľským
subjektom stavať nové byty na stre-
chách vopred vybraných domov.
Následne bolo verejným zhromažde-
ním oznámené obyvateľom a iným
záujemcom aj v novinách, že je možné
uchádzať sa o výstavbu bytov v pod-
kroví vo vybraných domoch.
Táto ponuka vyvolala obrovský ohlas,
keď počet záujemcov o výstavbu pod-
krovných bytov viac ako šesťnásobne
prekročil možnosti ponúkané samo-
správou.
Mestská časť týmto projektom dosiah-
la jednak obnovu vybraných striech,
ale aj vznik nových bytových jednotiek
v strede hlavného mesta. Pri budovaní
bytov vstavbou alebo nadstavbou na
strechách dala mestská časť stavební-
kom tvrdé podmienky, kde okrem
výstavby bytov musia často zrekon-
štruovať niektoré časti domu, ako sú
rozvody inžinierskych sietí, elektriny,
plynu a podobne. (ado)

Dúbravčania

sa už korčuľujú
DÚBRAVKA (BN 19.11.1998)
Začiatkom novembra bola verejnos-
ti sprístupnená tretia krytá ľadová
plocha v Bratislave - na Harminco-
vej ulici v Dúbravke.
Zimný štadión vybudovalo mesto pro-
stredníctvom Správy telovýchovných a
rekreačných zariadení (STaRZ).
Náklady na jej výstavbu dosiahli výšku
55 miliónov korún.
Na dokončenie zimného štadióna čaka-
li Dúbravčania desať rokov. Funkciu
verejného klziska plnil štadión už v
rokoch 1986-88 ako otvorená ľadová
plocha. Zastrešenie bolo hotové už v
roku 1989, ale vtedy sa práce na klzis-
ku skončili.
V roku 1996 rozhodlo bratislavské
mestské zastupiteľstvo, že hala bude
dobudovaná. Tým mesto zachránilo
objekt pred predajom na komerčné
účely.
Na ľade dnes trénujú mladí hokejisti a
krasokorčuliari. (dub)

Otvorili nové

priestory na

Hlavnej pošte
STARÉ MESTO (BN 19.11.1998)
Bratislavská Hlavná pošta na
Námestí SNP začala od pondelka 9.
novembra poskytovať časť pošto-
vých služieb vo vynovených prie-
storoch bývalého poštového paláca.
Zmena sa týka peňažného oddele-
nia a oddelenia bezhotovostného
styku, ktoré sa z 1. a 2. poschodia
presťahovali do nových zrekon-
štruovaných priestorov na prízemí
budovy. 
Vchod na tieto oddelenia je zabezpe-
čený prechodom z listovej haly
(Námestie SNP č. 34) alebo o bránu
vyššie (č. 35) cez balíkové oddelenie.
Listové, balíkové i peňažné oddelenia
sú priechodné a o ich umiestnení
informujú informačné tabule. Jednot-
livé oddelenia poskytujú všetky služ-
by tak ako dosiaľ. Prístup na dôchod-
kové oddelenie a veľkopredaj pošto-
vých cenín a kolkov je možný hlav-
ným vchodom zo strany Poštovej
banky.
Slovenská pošta začína v Bratislave
aj so zavádzaním nového spôsobu
doručovania poštových poukážok.
Rozdiel je v tom, že pošta doručí
klientovi poštovú poukážku do domo-
vej listovej schránky, ktorú klient
predloží pri priehradke pošty.
Poštovú poukážku pošta preplatí po
predložení platného preukazu totož-
nosti prijímateľa počas odbernej
lehoty.
Riaditeľstvo pôšt pri tejto príležitosti
žiada všetkých Bratislavčanov o
dostatočné označenie a zabezpečenie
bytovej schránky. Aj pri novom spô-
sobe výplaty poštových poukážok
pošta na požiadanie zabezpečí doru-
čenie peňazí chorým a imobilným
občanom. (ik)

Staré Mesto chce oživiť aj Námestie SNP

STARÉ MESTO (BN 19.11.1998)
V priestore pred súsoším na Námes-
tí SNP sa od 16. do 18. novembra
uskutočnila prezentácia deviatich
návrhov na nové riešenie bratislav-
ského Námestia SNP a Hurbanovho
námestia.
Na otvorení tejto zaujímavej akcie sa
zúčastnil aj staromestský starosta
Andrej Ďurkovský spolu s hlavným
architektom Starého Mesta Andrejom
Petrekom, autorom víťazného návrhu

Jánom Bahnom a Ľubomír Králik z
ateliéru Bogár Králik Urban, ktorý pre-
zentáciu realizoval.
Vystavené projekty, ktoré sa zúčastnili
na verejnej súťaži vypísanej mestskou
časťou Staré Mesto, pútali pozornosť
Bratislavčanov, o čom svedčia i desiat-
ky zápisov, ktoré sa krátko po sprístup-
není prezentácie objavili na papiero-
vých hárkoch, na ktoré môžu obyvate-
lia Bratislavy písať pripomienky k
návrhom.

Starosta Starého Mesta Andrej Ďur-
kovský vyzval Bratislavčanov, aby sa
nezdráhali vyjadriť svoj názor na pre-
zentované riešenia, pretože len tak
budú môcť byť zapracované do defini-
tívnej podoby k čo najväčšej spokoj-
nosti všetkých obyvateľov hlavného
mesta.
Prezentácia architektonických riešení
sa z námestia presunie do Zichyho
paláca, kde bude prístupná od 23.
novembra do 19. decembra. (brn)

Projekty Námestia SNP ľudí zaujali

Bratislavské noviny
z roku 1998 nájdete na

www.banoviny.sk

BRATISLAVA (BN 19.11.1998) 
Azda každý Bratislavčan si pamätá,
že pred niekoľkými rokmi na tom
bolo bratislavské verejné osvetlenie
veľmi zle. Bolo zdevastované, z veľkej
časti nefunkčné a navyše aj veľmi
nákladné.
Situácia sa však začala meniť, keď
začiatkom roku 1997 nad ním prevzala
kontrolu spoločnosť Siemens. Vyhrala
verejnú súťaž na rekonštrukciu, moder-
nizáciu a prevádzku verejného osvetle-
nia od 1. januára 1997 na 20 rokov.
V oblasti verejného osvetlenia nie je Sie-
mens nijakým začiatočníkom. Prevádz-
kuje verejné osvetlenie v desiatkach
miest po celej Európe. Pre projekt brati-
slavského verejného osvetlenia Siemens
vypracoval plán rekonštrukcie na roky
1997-1998 a modernizácie na roky

1997-2001. Hlavným cieľom je zlepše-
nie svetelno-technických parametrov,
ako aj zvýšenie bezpečnosti a spoľahli-
vosti jeho prevádzky. Veľkým prínosom
bude aj zníženie spotreby elektrickej
energie ako aj nákladov potrebných na
jeho prevádzku.
REKONŠTRUKCIA verejného osvetle-
nia sa týka kompletnej výmeny starého
rozvodného, nosného, ovládacieho a
svetelno-technického systému. Inštalujú
sa nové stožiare s antikoróznym
povrchom, ktorých dvierka značne sťa-
žujú prístup k „živým“ častiam elektro-
výzbroje. Svietidlá majú antivandalské
kryty, rozvádzače umožňujú reguláciu
výkonu a diaľkové ovládanie.
MODERNIZÁCIA verejného osvetle-
nia sa týka 30 000 svetelných miest a
predstavuje inštaláciu nových svietidiel,

svetelných zdrojov (výbojok), elektroin-
štalácie stožiarov a obnovu náterov.
Projekt sa realizuje s maximálnym
využitím kapacít slovenských firiem,
najmä stavebných, montážnych, ale aj
výrobných. Pozinkované stožiare kom-
pletne vyrába a dodáva ELV Senec, sve-
telné zdroje OSRAM Nové Zámky,
podobne je to aj s rozvádzačmi, káblami
a ďalšími výrobkami.
Postup prác je v súlade s dohodnutým
plánom. Aby sa dosiahli svetelno-tech-
nické parametre, upravovala sa výška
stožiarov, resp. stožiarových výložníkov.
Použitím najmodernejším svietidiel sa
podarilo dosiahnuť veľkú úsporu elek-
trickej energie. V priebehu prvého roka
realizácie projektu sa funkčnosť osvetle-
nia zvýšila z 35 % na 85 %, v tomto roku
až na 95 %. (pk)

Siemens vrátil do ulíc mesta svetlo

Bratislavčanov vystavené projekty Revitalizácie Námestia SNP očividne zaujali. FOTO - Vladimír Mišauer
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Predkupné

právo už 

mesto zrušilo
STARÉ MESTO
Bratislavské mestské zastupiteľstvo
zrušilo predkupné právo mesta na
25 471 štvorcových metrov pozem-
kov v lukratívnej lokalite Podhradie.
O predčasné zrušenie opätovne požia-
dal v novembri súkromný investor pro-
jektu Zuckermandel, ktorým je spoloč-
nosť Bratislavské podhradie, s.r.o,
patriaca do skupiny J&T. Mestskí
poslanci na októbrovom rokovaní túto
žiadosť neodsúhlasili. 
Predkupné právo bolo dohodnuté do
času vydania právoplatného stavebné-
ho povolenia. Hoci povolenie nebolo
vydané, investor sa obrátil s touto žia-
dosťou na mestských poslancov. Podľa
schváleného územného plánu zóny
Podhradie z roku 2006 by mali byť na
pozemkoch objekty polyfunkčného
bývania.
Investor zastáva názor, že v súčasnosti
niet obáv, že by ich ďalší prípadný
nadobúdateľ využil na iný účel. Ďalším
dôvodom je, že chce zabezpečiť pro-
jekt úverom od banky a tá žiada zrušiť
predkupné právo. V rámci projektu
majú vyrásť kancelárie, byty a obchod-
né priestory. (tasr)

V centre mesta

je provizórne

osvetlenie
STARÉ MESTO
Na redakciu Bratislavských novín sa
obrátil čitateľ Miroslav Gatiar so
sťažnosťou na nefungujúce verejné
osvetlenie v centre mesta na Michal-
skej a Sedlárskej ulici. Podľa neho
už nefunguje najmenej tri týždne.
Verejné osvetlenie podľa nášho čitate-
ľa nesvieti na „jednej z najnavštevova-
nejších a najdrahších ulíc v Bratislave -
od vstupu cez Michalskú bránu po Mi-
chalskú vežu nesvieti ani jedno verejné
osvetlenie,“ píše. Na Michalskej ulici
podľa neho celá pravá strana a celá
Sedlárska ulica. „Ide o absolútne cen-
trum mesta, neviem si predstaviť, že by
takéto niečo mohlo byť v inom hlav-
nom meste krajín EU,“ konštatuje M.
Gatiar. 
Podľa hovorcu spoločnosti Siemens,
s.r.o., Tomáša Krála na odstránení
poruchy na Michalskej ulici spoloč-
nosť pracuje. „V tomto momente je
osvetlenie ulice zabezpečené provizór-
nym verejným osvetlením. Súčasne
intenzívne hľadáme riešenie, ktoré si
na odstránenie poruchy nebude vyža-
dovať výkopové práce,“ uvádza T. Král
v stanovisku pre Bratislavské noviny. 
Poruchy verejného osvetlenia môžu
Bratislavčania nahlásiť telefonicky na
02/6381-0151 alebo cez webstránku
www.siemens.sk/osvetlenie/poruchy.
Každé pouličné svietidlo v starostlivos-
ti spoločnosti Siemens je označené
nálepkou s telefónnym číslom na non-
stop kontaktné centrum pre hlásenie
porúch verejného osvetlenia. 
Po zadaní miesta, druhu zariadenia a
typu poruchy, ulice, čísla domu, prí-
padne čísla stožiara verejného osvetle-
nia je možné bližšie popísať poruchu a
zariadenie. V prípade, že si občan želá
byť informovaný o stave nahlásenej
poruchy, môže vyplniť aj svoje kon-
taktné údaje. Odoslaný formulár je
spracovaný a informácia o poruche
posunutá pohotovostným technikom,
ktorí ju v najkratšom možnom čase
odstránia, uvádza hovorca spoločnosti
Siemens. (rob)

MIROSLAV SÝKORA (1964 - 1997)
Miroslav Sýkora bol ako jeden z
mála zakladateľov slovenskej mafie
po roku 1989 vysokoškolsky vzdela-
ný (hoci nedoštudovaný) a nepatril
medzi klasických svalnáčov. Na
dráhu zločinu ho mal priviezť Šaňo
Belovič, s ktorým chodili spolu na
diplomatickú školu v Moskve a tam
začali robiť prvé kšefty.
Obaja boli synmi diplomatov a priživo-
vali sa na dodávkach úzkoprofilových
potravín do tzv. Československého
domu. Tam sa začali ich prvé kontakty s
ruskou mafiou (ktorá ešte vtedy mafiou
len začínala byť). Keď ich vyhodili zo
štúdií, vrátili sa do Bratislavy. Tam
vytvorili hlavné jadro nového organizo-
vaného zločinu v Bratislave v zostave -
Belovič, Sýkora a Takáč. Pôvodne sa
rozhodli zaobísť bez účasti Rusov, ale
Sýkora napriek tomu preferoval koope-
ráciu s nimi. Belovič bol najviac proti
tomu a vyčítal Sýkorovi, že aktívne
vyhľadáva takéto kontakty. Zdá sa, že
práve preto musel zmiznúť a podľa
všetkého toto bola prvá (ešte však tichá)
poprava v podsvetí. Isté však je, že po
násilnej smrti Beloviča sa skupina roz-
delila na tzv. sýkorky a takáčovcov. 
Sýkora navonok pokračoval ako štu-
dent novinárčiny. Štúdium žurnalistiky
ho však veľmi nebavilo a po 3. ročníku
z vysokej školy dobrovoľne odišiel.
Spolužiaci si ho pamätajú ako usmie-
vavého muža, ktorý ich v každej situá-
cii ochraňoval.
„Keď sme ho stretávali v Danube na
káve, nikomu ešte nenapadlo, že je
mafián,“ povedala jeho spolužiačka
denníku SME. „Vtedy to medzi študent-
mi, pochádzajúcimi z bratislavských
rodín, vyzeralo tak, že všetci mali penia-
ze - nikomu teda nenapadlo, že Miro ich
má o čosi viac.“ Sýkora patril odjakživa
medzi takzvanú bratislavskú zlatú mlá-
dež. „Nechodil ani na študentské brigá-
dy. Hovorieval, že nebude šaškovať pri
manuálnej robote.“
Manželka Eva, s ktorou má dve deti, na
Sýkoru nespomína práve v dobrom.
Vraj sa o nich veľmi nestaral. Spolu-
žiačka: „Zato sa staral o akéhosi chala-
na z ulice. Zobral si ho pod ochrannú
ruku - platil jemu aj jeho mame účty,
kupoval mu oblečenie, dával peniaze.
Nešlo o nejakého intelektuála, bol mu
však nadovšetko oddaný. Bol taký
Mirov prívesok.“
Sýkora mal ako nadpriemerne inteli-

gentný v podsvetí prirodzenú autoritu.
Jeho veľká kariéra sa začala po násilnej
smrti Danišovcov. Spolu s Petrom
Steinhübelom patril medzi tzv. ekonó-
mov organizovaného zločinu v porevo-
lučnom Československu. Hoci Sýkora
pôsobil navonok skôr pozitívne, bol
jedným z najnekompromisnejších bos-
sov podsvetia. Jeho ľudia mali v agen-
de všetko - od výpalníctva cez veľké
krádeže až po niekoľkonásobné vraž-
dy. Boli najobávanejšími členmi pod-
svetia Bratislavského kraja. Až do
doby, keď ich rozvadilo na smrť dele-
nie koristi z najväčšej bankovej lúpeže
na Slovensku.

SLOVENSKÁ
LÚPEŽ STOROČIA
Z trezoru nitrianskej pobočky Vše-
obecnej úverovej banky počas prvého
januárového víkendu 1996 zmizla
astronomická suma v hodnote 174,7
milióna korún. Hoci objekt banky bol
napojený na policajný pult, príslušníci
nijaký signál nezachytili. „Najväčšia
banková lúpež v dejinách republiky!“
hlásali vtedy novinové titulky. 
Polícia stopy okamžite podrobila krimi-
nalistickému skúmaniu. Na prvé logické
otázky novinárov, či páchatelia nemôžu
pochádzať z radov pracovníkov banky,
vtedajší veliteľ odboru kriminálnej polí-
cie Okresného veliteľstva PZ v Nitre
Pavel Leckéši odpovedal: „Prikláňame
sa aj k tejto možnosti.“
Táto korisť navždy rozhádala Miroslava
Sýkoru a jeho komplica Križanoviča

prezývaného Duran. Nezhodli sa v otáz-
ke, kto z nich je vyššou autoritou na vý-
ber „dane“ z najväčšej lúpeže v krajine.
Prvý zaútočil Sýkora. Po streľbe na
Sliačskej ulici v decembri 1996 Duran
utrpel zranenia. V bratislavskej nemoc-
nici na Kramároch mu vtedy lekári mu-
seli amputovať nohu. Neskôr sa opako-
vane vyjadril, že sa Sýkorovi pomstí.
A 6. februára 1997 Sýkora odložil všet-
ku opatrnosť. Pravdepodobne ho na
stretnutie vylákala osoba, ktorej dôve-
roval. Sprevádzal ho iba jeho ochran-
kár a vodič Ivan R.. Osudná schôdzka
so smrťou sa odohrala na pravé polud-
nie na parkovisku pred bratislavským
hotelom Holiday Inn na Bajkalskej
ulici. Krátko po príchode sa Sýkora s
ochrankárom dostali do paľby nezná-
mych útočníkov. Ešte sa stihli rozbeh-
núť smerom k Holiday Inn a takmer
tam našli úkryt. Pred očami hotelových
hostí ich však prenasledovatelia dostih-
li. Povzbudzovali sa pritom po sloven-
sky výkrikmi „Už ho doraz!“. 
Oboch padlých v tejto mafiánskej bitke
pochovali na bratislavskom cintoríne v
Slávičom údolí. Na pravoslávnom
pohrebnom obrade za tridsaťtriročným
Miroslavom Sýkorom sa okrem naj-
bližšej rodiny zúčastnilo aj niekoľko
sto predstaviteľov podsvetia z celého
Slovenska. Na znak smútku na priečelí
jeho obľúbeného hotela Danube visela
čierna zástava... Gustáv Murín

z knihy Mafia v Bratislave (2008)
(krátené, pokračovanie nabudúce)

FOTO - archív DK

Mafia v hlavnom meste (1989-1999) III.

Sýkora a sýkorky: Miroslav Sýkora 

3 roky bývania zadarmo iinnffoo  vv  RRKK
PREDAJ: 
gars., OV, Gessayova, zrek., 2/12p., loggia, 28 m2 11,,6655  mmiill..  SSkk
1-izb., OV, Holíčska, 36 m2, č.zrek., plast. okná, pláv. podlahy 11,,7755  mmiill..  SSkk
1-izb., OV, Medzilaborecká, 45m2, 3/6p., balkón, kompl. zrek. 22,,6655  mmiill..  SSkk
1-izb., OV, Galbavého, 2/12p., 38m2, č. zrek. 11,,6655  mmiill..  SSkk
1,5-izb., OV, Polárna, 43m2, kompl. zrek., log., zv. príz. 22,,8855  mmiill..  SSkk
2-izb., OV, Zadunajská,5/7p., 60+4m2 loggia, park., novost. 55,,7755  mmiill..  SSkk
3-izb., OV, Medená, 7.p, 73 + 8m2 balkón, zrek., výťah 66,,9955  mmiill..  SSkk
3-izb., OV, Heyrovského, 74m2, 2 balkóny, č. zrek. 33,,33  mmiill..  SSkk
3-izb., OV, Šándorova, 7p., 72m2, 2 x balkón, zrek. 33,,4455  mmiill..  SSkk
3-izb., OV, Tallerova, 90m2, zv. príz., pôv. stav, vysoké stropy 77,,55  mmiill..  SSkk
3-izb., OV, Tbiliská, 2p., 68m2, pôv. stav, udržiavaný, výhľad 33,,22  mmiill..  SSkk
3-izb., OV, Žehrianska, č. zrek., 5/8p., balkón 22,,7777  mmiill..  SSkk
3-izb., OV, Adamiho, 1/12p., 65m2, pôv. stav 22,,8855  mmiill..  SSkk
4-izb., OV, Hronská, zrek., 3p., tichý, zaskl. loggia,zateplený dom33,,33  mmiill..  SSkk
Administratívna budova Partizánska, 4-podl., SP=607m2 5500  mmiill..  SSkk
Reštaurácia Hradská, ÚP=350m2, parkovanie 1155,,55  mmiill..  SSkk
2 x RD ́ - Trnávka, jeden zrek., druhý pôv. stav, SP=620m2 1199,,88  mmiill..  SSkk
RD - Trnávka, 2-podl., 9-r. novost., 3i, 2 x kúpeľka 88  mmiill..  SSkk
RD - Pri Vinohradoch, 100m2, zrek., 2-podl. 55,,55  mmiill..  SSkk
RD - Dúbravka, 3-podl., 2 sam. byty,
SP=605 m2, ÚP=180 a 80 m2, novost. iinnffoo  vv  RRKK  
RD - Donovaly, 3-podl., garáž, ÚP=183 m2, novost., so zar. iinnffoo  vv  RRKK
SP - Donovaly, VIS při pozemku, 1085 m2 iinnffoo  vv  RRKK
SP - Sklabinská, 1464 m2, VIS, rodinné domy 55000000  SSkk//mm22

PRENÁJOM: 
2-izb., Saratovská, novost., 72m2, nez., garáž. státie 1144  000000  SSkk//mm  ++  EE
NP Hrachová, novost., 70m2, príz. s výkladmi do ulice 2288  000000  SSkk//mm  ++  EE

Najviac si ceníme Vašu dôveru! 

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

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

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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Vianočný bazár

vyzbieral 2,4

milióna korún
STARÉ MESTO
Vnútorné priestory nabité na prask-
nutie, stovky čakajúcich ľudí pred
vchodom - tak vyzeral 18. charitatív-
ny Vianočný bazár, ktorý sa konal v
nedeľu 23. novembra 2008 v Starej
tržnici.
„Tento rok sme predali 4200 vstupe-
niek, čo je výrazný nárast oproti vla-
ňajšku, keď sme ich predali 3500,“ pre-
zradila jedna z hlavných organizátoriek
podujatia Zora Grohoľová z Medziná-
rodného klubu žien. 
Väčšiemu záujmu zodpovedal aj výťa-
žok. „Vyzbieralo sa 2,4 milióna Sk.
Pred rokom to bolo o 400-tisíc menej,“
informovala Zora Grohoľová. Výrazne
tomu pomohla tombola, pred ktorou
organizátori využili ťah so známymi
osobnosťami osobne predávajúcimi
lístky. 
„O tombolu bol preto obrovský
záujem. Predalo sa desaťkrát viac líst-
kov ako vlani. To, čo sa pred rokom
predalo za celý deň, teraz bolo za
hodinu,“ spokojne zhodnotila Zora
Grohoľová. Samotná tombola tak
vyniesla 170-tisíc Sk, výhercovia sa
pritom mohli tešiť na letenky do
Egypta, poukážky na pohostenie v
luxusných bratislavských reštaurá-
ciách, ale aj na šperky, luxusnú bižu-
tériu či oblečenie od známych mód-
nych návrhárov...
Tradičnými výrobkami sa v Starej
tržnici predstavili zástupcovia 29 kra-
jín z celého sveta. Návštevníci si
mohli kúpiť rôzne národné špeciality,
či už na jedenie, pitie, prípadne iné
výrobky charakterizujúce danú kraji-
nu. „Úspech mali všetky štáty, ťažko
vyzdvihnúť len niektoré, ale zdalo sa
mi, že okrem tradičnej francúzskej
ponuky sa ľudia najviac zaujímali o
ázijské stánky,“ poznamenala Zora
Grohoľová.
Peniaze z podujatia poputujú na dob-
ročinné akcie a charitu, v minulosti to
bolo pre detské domovy, domovy
dôchodcov, domovy sociálnych slu-
žieb, prípadne pre týrané ženy, alebo
pre telesne postihnutých. (db)

Predvianočný

čas využívajú 

aj zlodeji
BRATISLAVA
Naháňačky, tlačenice, stresy - to
všetko sprevádza posledné dni pred
Vianocami, keď človek nevie, čo
skôr stihnúť. Toto obdobie majú vo
svojich diároch dvakrát podškrtnuté
aj zlodeji, pre ktorých je predvianoč-
né obdobie zlatou žatvou.
Počas posledného víkendu takto naprík-
lad prišiel o mobil 21-ročný muž v Petr-
žalke. Počas nakupovania mu z vrecka
nohavíc páchateľ ukradol mobil za 9-
tisíc korún. Každý, kto sa chce vyhnúť
nepríjemnému zážitku zo straty peňazí,
alebo cenných predmetov, by preto mal
dodržiavať niektoré pravidlá:
� Peňaženku ani doklady nikdy nene-
chávajte na miestach, odkiaľ sa dajú
ľahko vytiahnuť. Nedávajte si ich do
zadných vreciek nohavíc, nenechávajte
ich vo vreckách kabátov a už vôbec nie
v rozopnutých kabelkách - navyše úplne
na vrchu - prípadne v nákupnej taške -
samozrejme, znovu na vrchu.
�V móde sú ruksaky, ak ich však dáva-
te na chrbát, nedávajte tam nič cenné.
Dozadu nevidíte, takže buď si cennosti
preložte, alebo si ruksak dajte spredu.
�Veľkým lákadlom je odloženie kabel-
ky, často aj peňaženky, do nákupného
košíka. Pre zlodeja priam ideálna korisť.
Stačí sa mu len načiahnuť a už ju má.
� Tlačenica počas nastupovania alebo
vystupovania z MHD býva tiež skvelou
pôdou pre zlodejov. Tí často vyvolajú aj
hádku, ktorá vás odpúta, a kým zistite,
že sa vlastne nič nedeje, ste bez peňazí.
�V reštauráciách si všetko cenné berte
so sebou, nič nenechávajte v kabátoch.
Uvedomte si, že nemôžete svoje veci
sledovať každú sekundu. Práve tá však
stačí zlodejovi. Pozor aj na mobil odlo-
žený na stole. Beriete za samozrej-
mosť, že je tam položený, ale okolo-
idúcemu niekedy stačí upozorniť vás
na niečo na zemi a máte po ňom.
� Pozor aj na nakladanie nákupov do
auta. Najmä pri veľkých nákupoch si
treba dávať pozor nielen na odloženie
tašiek, pretože zlodejom vtedy stačí
moment, aby zobrali peňaženku, či
kabelku. (mm)

Z nábrežia tento rok zmizlo 32 stromov,

väčšina kvôli protipovodňovej ochrane
STARÉ MESTO
Rúbanie stromov na nábreží, ktoré
pokračovalo aj minulý týždeň od
Nového mostu po prístavisko, malo
hneď niekoľko dôvodov. 
„Referát ochrany prírody Miestneho
úradu mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto výrub zdôvodnil jednak zlým
zdravotným stavom niektorých stro-
mov, napríklad v parku oproti sídlu
miestneho úradu, ktoré ohrozovali
zdravie, životy a majetok ľudí, jednak

letnou víchricou, ktorá sa prehnala
mestom, pričom polámala stromy a
jednak budovaním protipovodňových
zábran,“ informovala hovorkyňa refe-
rátu komunikácie s verejnosťou Alena
Kopřivová.
V tomto roku sa tak podľa jej slov na
nábreží vyrúbalo 32 stromov, pričom
sa automaticky ráta s náhradou. „Po
vybudovaní protipovodňových zábran
tu bude vysadených 39 stromov, kom-
pletne sa obnoví stromoradie medzi

prístavom a Novým mostom, plus pri
prístave vznikne jedna nová plocha s
vysadenými stromami,“ pokračovala
Alena Kopřivová.
Podľa jej slov pri budovaní protipo-
vodňových zábran sa stromy nedali
obísť. Možné to bolo len v jednom prí-
pade. „Jeden strom sa dal obísť, ale
jeho stav bol už taký vážny, že sme
súhlasili s výrubom,“ dodala Alena
Kopřivová. (db)

FOTO - Oto Limpus

Mesto ide vydražiť štyri byty v paláci
STARÉ MESTO
Bratislavskí mestskí poslanci schvá-
lili odpredaj štyroch bytov dražbou
v paláci Motešických v lukratívnom
centre Bratislavy. 
Vyvolávacie ceny bytov sú 33,05
milióna Sk, 14,45 milióna Sk, 3,35
milióna Sk a 16,45 milióna Sk. Podľa
znaleckého posudku ide o minimálne
ceny za tieto nehnuteľnosti. Zastupiteľ-
stvo zrušilo časť B uznesenia z 11.
decembra 2003, ktorým žiadalo primá-

tora Andreja Ďurkovského, aby sa
voľné priestory v paláci Motešických
ďalej neprenajímali a zachovali sa pre
budúce reprezentačné potreby mesta.
Magistrát navrhol dražbu bytov preto,
lebo na schôdzi spoluvlastníkov bytov
a nebytových priestorov bol väčšino-
vým vlastníkom bytových a nebyto-
vých priestorov odsúhlasený príspevok
do fondu opráv vo výške 945 Sk za
štvorcový meter mesačne počas pol
roka. Mesto musí za štyri byty mesač-

ne platiť 898 137 Sk, spolu za šesť
mesiacov 5 388 824 Sk. V októbri na
schôdzi vlastníkov bytov predložil väč-
šinový vlastník priestorov 2. etapu
rekonštrukcie domu, čo si vyžiada pri-
spievať do fondu zvýšeným príspev-
kom ďalších šesť mesiacov. Mesto ako
menšinový spoluvlastník nemá mož-
nosť ovplyvňovať výšku príspevku do
fondu údržby a opráv. Vzhľadom na to,
nie je možné naďalej zachovať byty na
reprezentačné účely. (tasr)
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1 € 30,1260
0800 103 104

Sú developeri,

ktorí znižujú,

iní stále čakajú
BRATISLAVA
Aj keď niektorí veľkí developeri zní-
žili ceny bytov v luxusných bratislav-
ských novostavbách, zákonitý kon-
kurenčný dominový efekt ešte
nenastal. 
V River Parku sa minulý rok v lete pre-
dávali prvé byty približne za 155-tisíc
korún za štvorcový meter, dnes v tej
istej novostavbe za štvorcový meter,
(pokiaľ si vyberiete najlacnejší byt),
zaplatíte 72-tisíc korún. Je to, samozrej-
me, značný rozdiel, pri niektorých
bytoch ide až o štyridsaťpercentné zní-
ženie. Treba však upozorniť, že v prípa-
de River Parku takéto výrazné zníženie
cenovej ponuky platí len do Vianoc. 
Za byt v novostavbe pod Kolibou na
Brečtanovej zaplatíte takmer 139-tisíc
korún za štvorcový meter a developer
zatiaľ cenu neznižuje. Podobne v pro-
jekte Medický park, ani tam sa za naj-
lacnejší dvojizbový byt nedostanete
pod 7-miliónov korún.
Projekt Krasovského, ktorý má byť
skolaudovaný ešte tento rok, má voľné
iba dva byty, pričom cena za štvorcový
meter prekračuje 120-tisíc korún. V
Tatra City je sedem mesiacov pred
kolaudáciou predaných 80 percent
bytov a cena za štvorcový meter sa
pohybuje okolo 100-tisíc korún. 
Niektorí developeri teda znižujú ceny,
iné ešte stále vyčkávajú. Jednoznačne
však klesli ceny starších bytov, ktoré
ešte na začiatku roka zotrvávali v koz-
mických výškach. Prísnejšie podmien-
ky pri získaní hypotekárneho úveru a
nereálne ceny starých bytov, ktoré sa
blížili k cenám v novostavbách, zapríči-
nili najskôr stagnáciu a v súčasnosti už
aj pokles cien aspoň o tretinu. Ponuka
starších bytov je stále niekoľkonásobne
vyššia ako dopyt, takže je reálny pred-
poklad, že ceny budú ešte klesať. (dp)

Lanovka mení

prevádzkový

čas na zimu
NOVÉ MESTO
Sedačková lanovka z Kamzíka na
Železnú studienku už neodmysliteľ-
ne patrí k atrakciám, ktoré Brati-
slavčania radi vyhľadávajú. 
Dráhu dlhú 976 metrov prejde za vyše
8 minút, za hodinu prepraví lanovka až
342 osôb. Z hornej stanice - Kamzík s
nadmorskou výškou 422 metrov, pre-
koná do dolnej stanice - Železná stu-
dienka s nadmorskou výškou 236
metrov, prevýšenie 184 metrov. 
Od novembra platia cestujúci za jed-
nosmerný lístok 90 korún, za obojs-
merný 120 a za dôchodcovský lístok
60 korún.
Od 1. decembra 2008 do 4. januára
2009 má lanovka zmenenú aj prevá-
dzku, 4. a 5. decembra bude jazdiť od
10.00 do 17.00 h, 6. a 7. decembra do
18.00 h, 11. a 12. decembra do 17.00 h,
13. a 14. decembra do 18.00 h, 18.
decembra do 17. 00 h a 19. až 21.
decembra do 18.00 h.
Počas zimných prázdnin bude lanovka
premávať takto: 22. až 24. decembra
od 10.00 do 14.00 h, 25. a 26. decem-
bra do 16.00 h, 27. a 28. decembra do
18.00 h, 2. januára 2009 do 17.00 h, 3.
a 4. januára do 18.00 h. (dp)

Zoologická

záhrada je už v 

zimnom režime
KARLOVÁ VES
Zoologická záhrada prešla už od
začiatku novembra na zimný režim,
ktorý potrvá do konca marca. Mení
sa čas otváracích hodín, ale aj cena
vstupného. 
V zimnom období sa do zoologickej
záhrady dostaneme od 10.00 do 15.00
h za rovných 100 korún, za deti zapla-
tíme 60 korún. 
Aj keď sa zdá, že v tomto čase s príro-
dou spia aj zvieratá, nie je to celkom tak.
Ako nám povedala Mgr. Silvia Piroško-
vá z oddelenia vzdelávania a pro-
pagácie, „zvieratá sa musia v zime kon-
dične udržiavať, takže návštevníci ich
môžu vidieť aj vonku, vo svojich výbe-
hoch. Samozrejme, k dispozícii majú
vykurované priestory a maštale, takže
napríklad aj žirafy či nosorožce prežíva-
jú zimné obdobie bez problémov.
Keďže zvieratá času trávia vo vnútor-
ných vykurovaných častiach, v zime sú
pre návštevníkov najväčším lákadlom
kryté pavilóny, predovšetkým terá-
rium, exotárium a pavilón šeliem. Pre
deti bude iste zaujímavá aj mikulášska
akcia, ktorú pripravujeme v zoologic-
kej záhrade 6. decembra“.
V teráriu, kde sa v zimnom čase nachá-
dzajú jaštery a plazy, nás môžu nečaka-
ne prekvapiť aj malé opice, v exotáriu
zimujú exotické cicavce a v pavilóne
šeliem uvidíme leva juhoafrického,
leoparda cejlónskeho, jaguára americ-
kého a, samozrejme, tigre. Medzi nimi
nebudú chýbať ani mláďatká tigra bie-
leho, narodené v bratislavskej ZOO v
auguste tohto roku. Aj keď je zimná
zoologická záhrada možno trochu
ospalejšia ako na jar, ukrýva v sebe
krásu pokoja. (dp)

Rusovce majú

svoj vlastný

Náučný chodník
RUSOVCE
Od 20. novembra 2008 majú Rusov-
čania a návštevníci tejto časti Brati-
slavy Náučný chodník, ktorý pre
nich pripravila miestna samospráva.
Jeho dĺžka je takmer 800 metrov a
návštevníkom idúcim popri Rusov-
skom kanáli ponúka náučné tabule, z
ktorých sa dozvedia informácie o tejto
mestskej časti, nájdu tam rôzne mapky,
smerové šípky k vybraným budovám,
ale aj dopravné značenie.
„Chodník za začína pri záhradkárskej
osade na Irkutskej ul. a končí sa pri-
bližne pri budove SĽUK-u. Jeho dĺžka
je uvedená spolu s premostením kaná-
la, ktorý vedie ku Gerulate na Maďar-
skej ulici,“ pripomína prednostka
Miestneho úradu v Rusovciach Oľga
Gáfriková.
Dielo stálo vyše 7 miliónov korún, pri
jeho stavbe pomohli aj financie zo
štrukturálnych fondov Európskej
únie. Samotná samospráva dala na
projekt 355-tisíc korún. „Základným
jazykom tabúľ je slovenčina, niektoré
tabule sú však dvojjazyčné. Letáky,
ktoré sú tiež súčasťou projektu, sú v
slovenčine s krátkym resumé v
angličtine, nemčine a v maďarčine,“
dodáva Oľga Gáfriková.
Podľa jej slov, v blízkej budúcnosti sa
s rozšírením chodníka neráta. (mm)

BRATISLAVA
Poslanci bratislavského mestského
zastupiteľstva na minulotýždňovom
zasadnutí doplnili priority hlavného
mesta v oblasti investičných projek-
tov do roku 2010. Hlavné mesto na
ich naplnenie plánuje vyčleniť z
mestského rozpočtu viac ako 5,8
miliardy korún. 
Ide najmä o pridanie peňazí v prospech
nových vozidiel pre mestskú hromad-
nú dopravu. Mestskí poslanci vyčlenili
v investičných projektoch peniaze na
nákup šiestich veľkokapacitných níz-
kopodlažných električkových súprav
vo výške 300 miliónov korún. Ďalších
dvesto miliónov odklepli na nákup
desiatich súprav veľkokapacitných
autobusov. Malo by ísť o vozidlá

dlhšie, ako sú tie súčasné kĺbové, a
mali by mať dĺžku 18,5 metra. Mestský
dopravca by ich mal nasadiť najmä na
linky v Petržalke. 
V prípade električiek má ísť o moderné
nízko podlažné vozidlá, ktoré budú na-
sadené aj v rámci nosného dopravného
systému v Petržalke a na mestských
radiálach. Spolu má dopravný podnik
na vozidlá pre mestskú hromadnú
dopravu vynaložiť asi jednu miliardu
korún, pretože okrem autobusov a
električiek, chce kúpiť aj duobusy a
trolejbusy. 
Ďalšia suma - 912 miliónov korún,
pôjde pravdepodobne aj na výstavbu
podzemných parkovacích garáží pod
cyklistickým štadiónom a na výstavbu
prístupových komunikácií. Táto inves-

tícia súvisí s hokejovými majstrovstva-
mi sveta v ľadovom hokeji v roku 2011
v Bratislave. Otázka rekonštrukcie
Zimného štadióna Ondreja Nepelu a
financovania ďalších súvisiacich sta-
vieb, by mala byť jasná v januári, keď
musí vláda definitívne povedať, či na
opravu štadióna dá peniaze.
Na obnovu povrchov ciest v meste by
sa malo vyčleniť 600 miliónov korún.
V nových, doplnených prioritách
mesta sa ráta aj s obnovou školských
zariadení, vznikom sociálnych zariade-
ní, výstavbou ciest, obchvatov a križo-
vatiek. Mestská samospráva chce zlep-
šovať aj pracovné podmienky pre
mestskú políciu, budovať ďalšie
cyklistické trasy a obnovovať verejnú
zeleň. (rob)

Na priority pôjde necelých šesť miliárd
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Primátor sa obul

do poslancov

Národnej rady
BRATISLAVA
Primátor Andrej Ďurkovský (KDH)
kritizoval minulý týždeň na mest-
skom zastupiteľstve 20. novembra
2008 poslancov Národnej rady SR.
Urobil tak v súvislosti s prijatím
novely zákona o Bratislave.
Pri príležitosti polovice funkčného
obdobia volených zástupcov mesta
okrem iného uviedol, že bol smutný z
toho, koľko poslancov slovenského par-
lamentu sedelo v sále počas diskusie k
návrhu novely. „Keď sa diskutovalo o
hlavnom meste tejto krajiny takmer
nikto, okrem diskutujúcich, vo veľkom
parlamente nesedel,“ uviedol. 
Pripomenul, že ho prekvapili stanoviská
niektorých poslancov, u ktorých očaká-
val plnú podporu, aby hlavné mesto
mohlo získať peniaze navyše. „Nestalo
sa tak, napriek vášmu úsiliu, môjmu úsi-
liu, úsiliu starostov,“ konštatoval a
povedal, že verí, že sa poslanci Národ-
nej rady SR zobudia a prijmú rozhodnu-
tia, ktoré mestu pomôžu.
Poukázal aj na neexistenciu stavebnej
polície. Je to podľa neho požiadavka na
ústredné štátne orgány, aby tento inštitút
zaviedli. Zabránilo by sa tým čiernym
stavbám a samospráva by v prípade po-
rušenia stavebného zákona mohla
okamžite konať. Primátor oznámil, že
chce posliniť útvar mestskej kontrolór-
ky a dôslednejšie sa venovať kontrole.
K predaju majetku mesta povedal, že sa
budú znižovať prevody majetku dovte-
dy, kým bude mať mesto finančnú
rezervu na krytie projektov. 
„Momentálne financie na to máme a
nebudeme predávať veľké a rozsiahle
územia tohto mesta. Možno aj preto,
aby sme v súčasnej ekonomickej kríze
zabránili znižovaniu cien,“ uviedol.
Mestské časti podľa A. Ďurkovského
vydávajú povolenia na stavby aj v prípa-
doch, keď mesto nedalo súhlas v rámci
územného konania. „Napriek tomu
niektoré mestské časti, nie paušálne,
vydali kladné územné rozhodnutie,“
konštatoval. Podľa neho je preto nutné
nájsť systém kontroly tých úradov, na
ktoré mestské zastupiteľstvo delegovalo
stavebnú kompetenciu, ktorá bola mestu
zverená zo strany štátu. (rob)

Lístok cez SMS

si kúpilo už

15-tisíc ľudí
BRATISLAVA
Cestovný lístok prostredníctvom
SMS si za prvý týždeň v bratislav-
skej mestskej hromadnej doprave
kúpilo viac ako 15-tisíc cestujúcich. 
Predseda predstavenstva Dopravného
podniku Bratislava Branislav Zahrad-
ník potvrdil, že sa tým prekonali najop-
timistickejšie očakávania. „Mesačne
sme rátali s približne 5-tisíc lístkami,“
povedal B. Zahradník.
Najviac SMS lístkov si kúpili cestujúci
hneď v prvý piatok, keď novú službu
využilo presne 3146 cestujúcich. Čo sa
týka nočných spojov, rekord sa vytvo-
ril v prvú nedeľu, keď si lístok cez
SMS kúpilo 697 záujemcov. Podľa B.
Zahradníka funguje nový systém spo-
ľahlivo, nevyskytli sa žiadne vážnejšie
technické problémy ani zásadné pro-
blémy pri kontrole revízormi. (brn)

Aj ďalšie knihy vydavateľstva 
PERFEKT celoročne s 30 % zľavou
www. p e r f e k t . s k

Kontakt: Kníhkupectvo Vojtecha Zamarovského, 
podniková predajňa vydavateľstva Perfekt, Karpatská 7,

811 05 Bratislava, tel.: 02/524 440 70

Otváracie hodiny: PO   9.00 - 12.30, 13.00 - 15.00,  
UT - PIA 10.00 - 12.30, 13.00 - 18.00
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Teraz za 510- Sk/16,93¤

Exkluzívna 
ponuka bytov
Zadunajská ulica - Petržalka

• Typy bytov: 2 až 4 - izbové
• Výmera: od 52,0 do 98,5 m2

• Každý byt má terasu alebo loggiu
• Dom skolaudovaný
• Nadštandardné vybavenie bytov 

+ pozemok v cene
• K bytu možnosť dokúpenia garáže, 

alebo garážového státia

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

www.bytcorp.sk

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Potrebujete trezor?

Suzuki Splash 1,0 GLX CD AC 
za jedine nú cenu 289 000,- Sk / 9 593,04 €.

 spotreba len 5,0 l/100 km
 nízke prevádzkové náklady
 nízke ceny náhradných dielov
 klimatizácia 
 centrálne uzamykanie s DO

 el. ovládané predné okná
 celoplošné kryty kolies 
 rádio s MP3 a ovládaním 

 na volante
 ABS, EBD, 4x airbag

w
w

w
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i.s
k

 spotreba len 5,3 l/100 km
 nízke prevádzkové náklady
 nízke ceny náhradných dielov

Suzuki SX4 1,6 DDiS GLX AC so zimnými pneumatikami 
a cenovým zvýhodnením 99 000,- Sk/ 3 286,20 €.

za jedine nú cenu 379 000,- Sk / 12 580,50 €.

BRATISLAVA:

MIKONA, s.r.o. AUTO - IDEAL SERVIS, s.r.o.
Einsteinova 1 Stará Vajnorská 39
Tel.: 02/6241 0734 Tel.: 02/4446 2314

Emisie CO2 120 –139 g/km, kombinovaná spotreba paliva 5,0 – 5,3 l na 100 km. Ku každému modelu od SUZUKI získate 
3-ro nú záruku a asisten né služby zdarma. Finan né hodnoty boli prepo ítané konverzným kurzom 30,1260 SKK / EUR.
Akcia platí len do vypredania zásob. Infolinka: 02/5363 3306. ilustra né foto

ím alej,
tým lepšie

943 km

 klimatizácia
 centrálne uzamykanie s DO
 el. ovládané predné okná

 úsporný motor
 rádio s CD
 ABS, EBD, 2x airbag

km

cimdalej_inzercia150x270_Bratislavske.indd 1 24.11.2008 18:19:16
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Zimné štadióny

navštívia anjeli,

čerti a Mikuláš
NOVÉ MESTO
Anjelov, čertov, ale najmä Mikuláša
privítajú všetci korčuliari, ktorí
prídu 6. decembra 2008 na Zimný
štadión Ondreja Nepelu.
Správa telovýchovných a rekreačných
zariadení (STaRZ) s Bratislavským kul-
túrnym a informačným strediskom
(BKIS) pripravili na druhej ľadovej
ploche (vchod z Trnavskej ulice) kul-
túrno-športové podujatie pre deti a mlá-
dež na korčuliach Mikuláš na ľade.
Akcia potrvá od 10.00 do 12.00 h, vstup-
né je 30 korún alebo jedno euro. Náv-
števníci sa môžu tešiť na diskotéku na
ľade, kultúrny program, dobré deti dos-
tanú od Mikuláša aj darčeky. Pre deti,
ktoré prídu v maskách, pripravili organi-
zátori súťaž o najkrajšieho anjela, a sa-
mozrejme, aj o najstrašnejšieho čerta. 
Kto to všetko nestihne, ten má šancu
prísť aj na Zimný štadión v Dúbravke
na Harmincovu ulicu. Tam sa program
začína o 16.00 a potrvá do 17.30 h,
vstupné je tiež 30 korún alebo jedno
euro. (mm) 

V Petržalke

dostalo byty 

22 žiadateľov
PETRŽALKA
Počas prvých deviatich mesiacov
roku 2008 uzavrela mestská časť
Petržalka 22 nájomných zmlúv na
byty, ktoré sú vo vlastníctve miestnej
samosprávy.
Osemnásť nájomných zmlúv uzavreli
v prvom polroku, v treťom štvrťroku
pribudli tri.
„Nájomné zmluvy uzatvára miestny
úrad výlučne na dobu určitú s Petržal-
čanmi, ktorí sú zaevidovaní v pora-
dovníku záujemcov o byt, ich žiados-
ti prešli vecným posúdením a násled-
ne získali kladné odporúčanie sociál-
nej a bytovej komisie. V zozname
uchádzačov o nájomne byty sa dnes
eviduje bezmála 1700 žiadostí. Petr-
žalský úrad má pritom k dispozícii
len 800 bytov, ktoré prenajíma na
základe zásad hospodárenia s bytmi,“
prezradil hovorca mestskej časti Petr-
žalka Ľubomír Andrassy.
Podľa jeho informácii obecný byt sa
prenajíma na dobu určitú a v zmluve
sú okrem iného definované podmien-
ky, kedy úrad môže bez prieťahov od
nej odstúpiť. Ide hlavne o prípady
spojené s neplatením nájomného či
nerešpektovaním všeobecných pravi-
diel vzájomného spolunažívania v
bytovom dome. 
„Počas roku 2008 boli novým nájom-
com pridelené byty výlučne po nepla-
tičoch, pričom v jedenástich prípa-
doch musel byť byt vyprataný na
základe exekučného rozhodnutia.
Jeden byt bol pridelený žiadateľovi,
ktorý nebol evidovaný v oficiálnom
poradovníku, a to preto, že išlo o prí-
slušníka policajného zboru a pridele-
ním bytu chce samospráva prispieť k
stabilizovaniu stavu kvalitných poli-
cajtov pôsobiacich priamo v teréne,“
doplnil Ľubomír Andrassy.
V Petržalke môže o obecný byt požia-
dať každý občan s trvalým pobytom
najmenej päť rokov. Nesmie však
vlastniť žiadnu nehnuteľnosť na
bývanie a jeho mesačný príjem musí
byť vyšší ako 1,2-násobok životného
minima. (mm)

Ďalší z návrhov na riešenie budúcej

podoby Staromestskej spája a prepája
BRATISLAVA
Na workshope o novom riešení Staro-
mestskej ulice prezentovali nedávno
svoje návrhy aj autori z Architekto-
nickej kancelárie Závodný AA. Boli
jednou z kancelárií, ktoré oslovil hlav-
ný architekt mesta Štefan Šlacha.
V predchádzajúcom vydaní sme priblíži-
li návrh riešenia autorov Vallo, Sadov-
ský a Studený (BN 40/2008). Dnes pri-
nášame návrhy na riešenie Staromest-
skej z dielne ďalšieho kolektívu autorov. 
Autori z Architektonickej kancelárie
Závodný AA, k svojim návrhom napísa-
li: „Štopkanie ulice zaceľuje priestor, ne-
kamufluje vzniknutú ranu, urbanizuje
dezurbanizovaný priestor, spája, prepája,
nadväzuje na jestvujúcu štruktúru Pod-
hradia, Starého Mesta a priestoru prie-
storu pred Dómom sv. Martina.
Štopkanie Staromestskej nemá za cieľ
bezhlavo a naivne - bez predchádzajúce-
ho poznania širších vzťahov, najmä kon-
textu dopravy - vymazať ranu, prevracia
mínus na plus, znamienko chodca nad
znamienko dynamickej dopravy,“ tvrdia.

Podľa autorov „riešenie funkčne a prie-
storovo celí vertikálne oddelené systé-
my mestského priestoru, funkčne a
priestorovo delí horizontálne sekcie
priestoru peších a dynamickej dopravy.
Ide o urbanisticko-architektonický
koncept okamžite zrealizovateľnej

priestorovej štruktúry. Lež načo nám je
zaštopkaná ponožka v topánke bez
podrážky?“. (rob)

VIZUALIZÁCIE - AK Závodný AA,
Michal Bielik, Janka Švecková,

Ján Veselský, Peter Vodrážka,
Ľubomír Závodný a kolektív AK

70% bytov 

predaných

INTERCOM
development

Financujúca banka: Predaj:

ˇVitajte v Racanoch

už od 34.283 Sk/m
2 s DPH

1.138 € /m
2

vrátane balkónov a te
rás

www.racany.sk, tel: 02 595 333 99

Mestská časť Rača patrí medzi najromantickejšie lokality Bratislavy. 
Projekt RAČANY Bianco je obklopený hektármi lesov a viničov, ktoré sú pre Raču tak typické. Obytné 
domy sú osadené v miernom svahu a majú ambíciu vytvoriť príjemné prostredie na bývanie s doplňujúcou 
občianskou vybavenosťou, v úzkom prepojení s prírodnými fenoménmi a vinohradníckou tradíciou.

Investor:
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INTERCOM
development

Financujúca banka: Predaj:

ˇVitajte v Racanoch

aj100%-né

prefin
ancovanie

www.racany.sk, tel: 02 595 333 99

Bývajte už v lete!
Samozrejmosťou projektu RAČANY Bianco je výborné dispozičné riešenie bytových jednotiek, balkón 
pre každú izbu, dostatok parkovacích miest pre majiteľov bytov i pre ich návštevníkov. Komplex tak 
spĺňa požiadavky súčasného moderného bývania.

Investor:

ˇ

development

Financujúca banka: Predaj:j

Investor:

ˇ
hrubá stavba 

ukoncená

Bratislavské

webstránky

boli úspešné
BRATISLAVA
Únia miest Slovenska ocenila naj-
úspešnejšie samosprávy v súťaži Zla-
tý erb.sk, ktorou chce podporiť infor-
matizáciu slovenských samospráv a
oceniť výnimočné projekty
Do tohtoročnej súťaže sa prihlásilo 81
samospráv s internetovými stránkami a
elektronickými službami, ktoré hodno-
tilo 10 porotcov podľa 64 kritérií.
Medzi ocenenými nechýbali ani brati-
slavskí zástupcovia. 
V kategórii Najlepšia elektronická
služba samospráv - Cena spoločnosti
Datalan získala Zlaté ocenenie mest-
ská časť Bratislava - Karlova Ves, spo-
ločne s obcou Bešeňová, strieborné
ocenenie patrí Bratislavskému samo-
správnemu kraju a mestu Martin.
Hlavné mesto Bratislava zabodovala v
kategórii Najlepšia bezbariérová strán-
ka územných samospráv, kde získala
zlaté ocenenie.
Hlavné mesto a jej internetová stránka
si odniesla aj najvyššie ocenenie Dexia
Grand Prix oprávňujúce kandidovať za
Slovensko na Cenu EuroCrest. (mm)

V Bratislave

pribudne 

11 nových ulíc
KARLOVÁ VES
Bratislava sa rozrastie o nové ulice.
V Karlovej Vsi, v lokalitách Dlhé
diely a Staré Grunty pribudne pres-
ne jedenásť nových ulíc.
Na Dlhých dieloch si budú od 15. de-
cembra zvykať na sedem ulíc. K tým
doterajším pribudnú Stoklasová, Bly-
skáčová, Iskerníková, Komonicová,
Nad ostrovom, Nad Sihoťou a Ulica
Vyhliadka. Staré Grunty sa rozrastú o
štyri ulice - Bedľovú, Belánikovú, Hli-
vovú a Rýdzikovú.
Zmenu majú aj v mestskej časti Rača.
Mestskí poslanci rozhodli, že roh
Púchovskej a Detvianskej ulice sa bude
po novom volať Park Jozefa Miloslava
Hurbana. (mm)

Petržalka 

sa pripravuje

na vstup eura
PETRŽALKA
Jedna Petržalka, jedna mena je slo-
gan, ktorý má pomôcť pripraviť
obyvateľov tejto mestskej časti na
vstup eura do ich peňaženiek.
„Mestská časť je na euro pripravená.
Doterajšie opatrenia súvisiace s
novým technickým, softvérovým
vybavením jednotlivých útvarov
miestnej samosprávy si vyžiadali tak-
mer 800-tisíc korún,“ prezradil ho-
vorca mestskej časti Petržalka Ľubo-
mír Andrassy. 
Ďalších 200-tisíc korún sa účelovo
využilo na realizáciu podujatí na zvý-
šenie informovanosti obyvateľov
Petržalčalky, najmä seniorov, ktorí
môžu mať s prechodom najväčšie
problémy. 
„Samospráva je tiež pripravená
pomôcť finančným príspevkom mla-
dým rodinám, ktoré sa z dôvodu pre-
chodu slovenskej meny na euro ocitnú
vo vážnej sociálnej situácii. V tohto-
ročnom rozpočte je na tento účel vyčle-
nených 150-tisíc korún,“ pokračuje
Ľubomír Andrassy.
Pred januárovým prechodom na euro
čaká petržalskú samosprávu ešte
jeden krok - prijatie všeobecne záväz-
ného nariadenia, ktoré stanovú presné
prepočítavanie miestnych daní,
poplatkov na eura. 
„Nariadenie sa prerokuje na decem-
brovom zastupiteľstve a bude zohľad-
ňovať Etický kódex, ktorým sa samo-
správa zaviazala zaokrúhľovať nové
euroceny v prospech občana. Aktivity
v oblasti prechodu na európsku menu
sa nekončia v závere roka, ale budú
pokračovať aj počas prvých šiestich
mesiacov roka 2009,“ informoval
Ľubomír Andrassy. 
V sídle miestnej petržalskej samo-
správy na Kutlíkovej ulici 17 už
čoskoro zriadia kontaktné miesto, kde
sa Petržalčania budú môcť informo-
vať o úpravách - väčšinou zvýšenia -
cien, či o prípadnom zneužívaní no-
vej meny na nezákonné aktivity pod-
nikateľských subjektov, ktoré pôsobia
v Petržalke. (mm)

STARÉ MESTO
„Skoč do Prioru,“ prípadne „Stret-
neme sa pred Priorom“ - vety, ktoré
sprevádzali niekoľko generácii Bra-
tislavčanov. Staručká budova, ktorú
najmä starší obyvatelia mesta berú
za svoju, oslávila minulý týždeň
zrelú štyridsiatku.
Hlavné mesto Slovenska zažilo 20.
novembra 1968 veľkú slávu. Davy
Bratislavčanov, ale aj ľudí z okolia,
obliehali už od rána na tie časy super-
modernú budovu a čakali, kedy sa
otvoria jej brány. Prior mal od začiatku
niekoľko prívlastkov naj. Tým najdôle-
žitejším bol fakt, že kupujúci už nemu-
seli stáť na druhej strane pultu a prstom
ukazovať, čo si želajú, ale pokojne sa
mohli prechádzať medzi vystaveným
tovarom
Druhým najväčším tromfom bola veľ-
kosť. Aj keď bol Prior spočiatku len v
jednej budove, nová prístavba totiž pri-
budla až o desať rokov, svojou veľkos-

ťou lákal na nákupy ľudí z celého Slo-
venska. Návštevy v hlavnom meste
mali preto jasný priebeh, pozrieť si
Michalskú bránu, Hrad a šup do Prioru.
A neboli to len súkromné návštevy.
Športovci, napríklad tí, ktorí chodili na
atletický míting Pravda-Televízia-
Slovnaft, brali návštevy obchodu ako
súčasť bratislavského pobytu.
Osviežením bola aj zvonkohra nad
hlavným vchodom a deti nezabudli
oceniť pohyblivé schody, ktoré dovte-
dy väčšinou videli len vo filmoch.
Budova z travertínu, ktorý priviezli z
Dreveníka na Spiši, sa postupne stala
dominantou mesta. Objavovala sa na
pohľadniciach a stávala sa stredom
mesta, kde nahrádzala vyľudňujúce sa
Korzo.
Počas štyridsiatich rokov sa menil nie-
len majiteľ, ale aj zloženie obchodov.
Najvýraznejšie sa to prejavilo práve po
otvorení prístavby, ktorá potešila
znovu najmä tých najmladších.

Nešťastne vyriešený nadchod a najmä
príchod zo strany Námestia SNP totiž
dokázal vytvoriť jednu z najlepších
šmýkačiek v Bratislave, ktorá počas
prízemných mrazíkov lákala viac ako
vyučovanie.
Sortiment sa postupne dopĺňal o kavia-
reň, ďalšie obchody, pribudli čistiareň,
kaderníctvo, lekáreň, pobočky bánk.
Raritou boli aj koncerty. Bývalý riadi-
teľ obchodného domu Juraj Pajer spo-
mína, ako svojho času v Priore mali
autogramiády a zaspievali aj Karel
Gott, Elán či neskôr Tublatanka. Prior
denne navštevovalo aj okolo 40-tisíc
kupujúcich, pred sviatkami, ako Viano-
ce, ich bolo ešte viac.
Dnes je z Prioru Obchodný dom Tesco
(tri roky, v polovici 90 rokov, sa z neho
stal aj K-Mart), ktorý disponuje celko-
vou predajnou plochou 14-tisíc štvor-
cových metrov, z čoho štvrtina je odde-
lenie potravín. Celkove zamestnáva
320 pracovníkov. (mm)

Budova bývalého Prioru má štyridsať 

Prvý zo spomaľovačov v Starom Meste

dokončili, nasledovať budú ďalšie dva
STARÉ MESTO
Koncom uplynulého týždňa na
Palackého ulici pred vyústením na
Jesenského ulicu dokončili prvý zo
spomaľovačov, ktoré staromestská
samospráva buduje v blízkosti
základných škôl. 
Dokončenie spomaľovača na Palacké-
ho ulici sa oneskorilo o dva mesiace,
pretože dodávateľ, ktorého vybral
miestny úrad na základe najnižšej ceny,
rozkopal chodník a po pár dňoch zo
stavby odišiel. Niekoľko týždňov hľa-
dali staromestskí úradníci nového do-
dávateľa, ktorý by spomaľovač dokon-
čil. To sa im podarilo až v novembri,
nový dodávateľ potom stavbu v dohod-
nutom termíne zrealizoval.
Betónový spomaľovač je súčasne aj
bezbariérovým priechodom pre chod-
cov. Súčasťou stavby bolo aj vydlážde-
nie priľahlej časti chodníkov zámko-
vou dlažbou. Súčasťou spomaľovača
sú vodiace prvky pre nevidiacich.
Tento rok má byť vybudovaný ďalší
spomaľovač  na Jelenej ulici na križovat-

ke s Palárikovou. Tento zaberie celú kri-
žovatku vrátane štyroch priechodov pre
chodcov. S jeho výstavbou sa už začalo,
dokončený má byť do polovice decem-
bra. V januári má pribudnúť ešte jeden
spomaľovač, ktorý bol pôvodne naplá-
novaný na tento rok - na Kúpeľnej ulici
pred jej vyústením na Palackého.

Staromestská samospráva chce do
konca roka vytypovať ďalšie kritické
úseky najmä v okolí škôl a predškol-
ských zariadení, kde priechody pre
chodcov prebuduje na takéto spomaľo-
vače kombinované s bezbariérovým
priechodom. (pol)

FOTO - Oto Limpus
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RUŽINOV
NA TRNAVSKEJ CESTE neznáme
vozidlo zrazilo muža ležiaceho na tráv-
niku. Nehoda sa stala na parkovisku
ešte 12. septembra 2008 vo večerných
hodinách a 41-ročný muž utrpel pri
nehode vážne zranenia. Polícia teraz
hľadá svedkov, ktorí by mohli pomôcť
vyšetrovaniu.
V RUŽINOVE dvojica páchateľov
podviedla 84-ročnú ženu. Najskôr jej
zatelefonoval muž. Predstavil sa ako
jej vnuk Braňo a tvrdil, že si potrebuje
požičať peniaze na auto. Povedal, že po
peniaze pošle svoju známu. Keďže sta-
renka nemala doma toľko peňazí,
falošný vnuk jej poslal taxík, ktorým
odišla do banky, kde vybrala 80-tisíc
korún. Po návrate domov sa jej prihlá-
sila neznáma žena, ktorej odovzdala
celú sumu. Potom síce zistila, že sa
stala obeťou podvodníkov, ale bolo už
neskoro. Polícia uviedla, že neznáma
žena, ktorá vybrala peniaze, mala 35 - 40
rokov, bola vysoká 155 - 160 centime-
trov, bola silnejšej postavy a mala
tmavšiu pleť. V prípade, že podvodní-
kov chytia, hrozí im troj- až osemročné
väzenie.
NA KVETNEJ ULICI sa rozhorela
garáž. Privolaní hasiči sa však okrem
vykonávania si svojej práce museli
zahrať aj na strážcov zákona. Na mies-
te požiaru totiž zaregistrovali dve
podozrivé osoby, ktoré sa neskôr snaži-
li ujsť. Hasiči ich zadržali a privolaní
policajti predviedli tridsaťdvaročného
muža a dvadsaťdeväťročnú ženu na
oddelenie. Obaja sú podozriví z preči-
nu poškodzovania cudzej veci. Policaj-
ti navyše preverujú oznámenie, podľa
ktorého počas spomínaného zásahu
neznámy páchateľ ukradol vysielačku
za 25-tisíc Sk.
NA TRENČIANSKEJ ULICI kon-
trolovali policajti motorové vozidlo
Citroen C4. Počas preverovania údajov
prišli na to, že auto, ktorým jazdila 29-
ročná vodička, má evidenčné číslo pri-
delené inému vozidlu. Ženu predviedli
na policajné oddelenie, auto podrobia
expertíze.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA SLOVNAFTSKEJ ULICI kon-
trolovali policajti v noci nákladné
vozidlo Renault Magnum. Za jeho
volantom sedel 27-ročný muž z okresu
Senec, ktorý sa po zastavení začal sprá-
vať agresívne. Odmietol vystúpiť a
jeho správanie naznačovalo, že by
mohol byť pod vplyvom omamných
látok. Kládol odpor, kopal do policaj-
tov aj do auta, takže policajti museli
použiť donucovacie prostriedky. Muž
je obvinený z útoku na verejného čini-
teľa, stíhajú ho na slobode. Hrozí mu
trest odňatia slobody na tri až osem
rokov. (mm)

Českí učitelia

začali odchádzať

zo Slovenska
Po rozbití ČSR a vyhlásení slovenské-
ho štátu 14. marca 1939 a následnej
okupácii časti južných okresov Slo-
venska horthyovským Maďarskom
nastali podstatné zmeny v školskom
systéme, ale najmä v obsahu vyučo-
vania a kádrovej politike.
Školstvo riadilo slovenským minister-
stvo školstva a národnej osvety so síd-
lom v Bratislave. Ministerstvo prepusti-
lo väčšinu českých učiteľov a profeso-
rov. Učiť zostali len tí, ktorí mali man-
želky Slovenky a pri sčítaní ľudu sa pri-
hlásili za Slovákov, a ktorí boli uznaní
za nenahraditeľných. Pri ministerstve
bolo zriadené nemecké oddelenie a
okresný školský inšpektorát pre nemec-
ké školy v Bratislave a okolí.
Na oboznámenie učiteľov o systéme
kléro-fašistickej výchovy usporiadalo
ministerstvo pracovný zjazd sloven-
ských profesorov 8. apríla 1940 v Brati-
slave za prítomnosti ministra školstva
Jozefa Siváka. Na zjazde bolo prítom-
ných 260 profesorov.
Výchova a vyučovanie bolo na základe
plánov a učebných osnov prispôsobené
ríšskym osnovám v duchu nemeckého
národného socializmu. Podľa nich sa
mal začiatok vyučovania v ľudových
školách začať modlitbou a pozdravom
učiteľa Na stráž! Materským školám
(detským opatrovniam) nevenovala
ľudácka štátna správa patričnú pozor-
nosť, lebo v nich videla prepychové
výchovné inštitúcie.
Ľudové školy v Bratislave, a to štátne,
cirkevné, mestské a súkromné, zostali
do roku 1940 nezmenené, 29. novemb-
ra 1940 však už bol prijatý zákon o
ľudových školách. Podľa neho sa mali
zakladať a mať prevahu v mestách a v
obciach najmä cirkevné školy, na kto-
rých bola zabezpečená nábožensko-
mravná a národná výchova. Učitelia sa
stali verejnými zamestnancami s povin-
nosťami a právami štátnych zamestnan-
cov.
V Bratislave zostali aj počas slovenské-
ho štátu tri ústavy pre chybnú mládež,
ktoré však boli zanedbávané. O ich
financovanie sa starali najmä charitatív-
ne spolky. Najzanedbanejším druhom
škôl boli učňovské školy. Obsah výučby
sa v nich podstatne nezmenil. Zmenilo
sa len ich financovanie, pričom vecné
náklady na ich prevádzku hradili mestá
a mzdové živnostenské spoločenstvá a
obchodné a priemyselné komory.

Viliam Horniak a Viera Hupková
(Pokračovanie nabudúce)

Hrad bastión s dvojitou bránou do kina
Až do polovice 18. storočia bol krá-
ľovský palác na Hrade obkolesený
hlbokou priekopou. Stavitelia paláca
v prvej polovici 15. storočia využili
prirodzené zárezy v teréne, na nie-
ktorých miestach ich prehĺbili. Tam,
kde úžľabiny neboli, dali ich vyko-
pať. Hradný palác sa tak stal hra-
dom v hrade, posledným útočiskom
v prípade nepriateľského zásahu. 
Najnapadnuteľnejšia bola západná
strana paláca, preto tam vybudovali
najhrubší obvodový múr (až 12
metrov) so strieľňami vo výške druhé-
ho poschodia. Múr zavŕšili na kamen-
ných konzolách vysunutou drevenou
chodbou, z ktorej bol dobrý výhľad na
západ a z ktorej sa týmto smerom dalo
na nepriateľa z výšky strieľať. Juhozá-
padné nárožie paláca bolo spevnené
staršou korunnou vežou. Najmenej
chránené bolo severozápadné nárožie
paláca, nad ktoré po roku 1630 postavi-
li jednu zo štyroch rovnakých veží. 
Keď hradný areál v druhej polovici 17.
storočia znovu opevňovali, postavili
pod severozápadným nárožím paláca,
naprieč čiastočne zasypanou prieko-
pou, špicatý pravouhlý bastión. Na roz-
diel od bastiónov na južnej strane hrad-
ného opevnenia, tento nebol vyplnený
zeminou. 
Jeho terasu niesli mohutné valené klen-

by kolmé na obvodový múr opevnenia.
Na terase bolo určite miesto pre nie-
koľko kanónov. V klenutých miestnos-
tiach pod terasou boli sklady vojenské-
ho materiálu, možno aj kôlne pre vozy.
Ďalej smerom na sever, pozdĺž gotic-
kého múru opevnenia, stáli ešte po dru-
hej svetovej vojne stajne pre vojenské
kone.
V päťdesiatych rokoch pretvorili prie-
stor bývalej barokovej záhrady pred
severnou stenou paláca na otvorené
kino, vtedy nazývané amfiteáter. Dolnú
(severnú) polovičku priestoru prehĺbili,
južnú, bližšie k palácu, zvýšili, aby
malo hľadisko potrebný spád. 
Na severe, pred budovu bývalej hrad-
nej kasárne, postavili mohutnú železnú
konštrukciu, ktorá niesla vtedy najväč-
šiu premietaciu plochu v Bratislave.
Pred ňou bolo aj zvýšené javisko
využívané najmä na predstavenia tan-
cujúcich folklórnych skupín. Premieta-
cia kabína bola v najvyššom rade
diváckych miest.
Do prírodného kina bol potrebný aj
pohodlný prístup. Najmä davy prichá-
dzajúce trolejbusmi od Palisád a
Mudroňovej ulice by museli obchá-
dzať ruinu hradného paláca z južnej a z

východnej strany. Na terase pod západ-
ným múrom paláca vtedy nič nestálo
(pred vojnou bol priestor upravený ako
futbalové ihrisko). 
Niekto prišiel s nápadom prebúrať do
bastionu pod severozápadným nárožím
paláca nové priechody. Tie otvorili v
osiach historických valených klenieb a
z vonkajšej strany ich orámovali oste-
niami z hrubo otesaných kvádrov. V
priechodoch za nimi vybudovali
pokladne a stanovištia pre kontrolórov
lístkov. Že pritom poškodili fortifikač-
nú architektúru zo 17. storočia, to niko-
ho nemrzelo. 
Po dokončení rekonštrukcie hradného
paláca bolo vidno, že tento moderný
zásah je nevhodný. Otvory zrušili a
zamurovali podobným kamenným
materiálom, ako bol pôvodný. Povrch
nového kameňa ešte nezískal dostatoč-
nú patinu, takže pri pozornom prezretí
muriva ešte vidno, kde boli v 20. storo-
čí otvory. Stena so zamurovanými
otvormi je dnes čiastočne zakrytá
rekonštruovanou tereziánskou budo-
vou na západnej terase pri Palisádach.
Z vnútornej strany hradného areálu
doteraz dobre vidno obidve brány do
„tunelov“ pod bastionom, do ktorého
je vstavaný transformátor elektrického
prúdu. Štefan Holčík

FOTO - AMB

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

príde Sampras,

čaká ho Hrbatý
TENIS
Bratislavskí tenisoví fanúšikovia
dostali predčasný vianočný darček.
Na exhibičný duel proti Dominikovi
Hrbatému nastúpi bývalá svetová
jednotka Pete Sampras.
Hrať sa bude v sobotu 29. novembra
2008 v Inchebe Expo Aréne a duel
bude vlastne otváracím ročníkom
podujatia Tennis Classic. Atraktivite
súboja zodpovedajú aj ceny vstupe-
niek, ktoré sa pohybujú od 1990 do
4500 Sk. Kapacita haly je 3-tisíc miest
a organizátori rátajú, že bude plno.
„V minulosti hrali exhibície v Bratislave
veľké hviezdy ako Lendl, Becker, Gra-
fová, no od tých čias prešlo takmer
desať rokov a nič podobné sa tu nekona-
lo. Najskôr sme uvažovali o pozvaní
legiend Borga či McEnreoa, ale nako-
niec sme sa rozhodli pre pozvanie Pete
Samprasa,“ prezradil jeden z organizá-
torov akcie Roman Šmatlák.
Rokovania boli údajne zložité, aj kvôli
tomu, že Sampras málokedy vycestuje
do Európy. Bratislavské stretnutie bude
tento rok prvým, ktoré odohrá na sta-
rom kontinente. „Podobné ponuky mu
chodia často, ročne ich dostáva stovky.
Aj preto sme radi, že súhlasil s pozva-
ním. V apríli sme sa definitívne dohod-
li, v závere sme už len doťahovali
detaily,“ priznal Roman Šmatlák.
Pete Sampras má na svojom konte 14
grandslamových titulov, niekoľko
rokov mu patrila prvá priečka v rebríč-
ku, jeho hru odborníci charakterizovali
ako geniálnu. Proti sympatickému
Američanovi nastúpi Dominik Hrbatý,
najlepší slovenský hráč a sedemnásob-
ný Tenista roka na Slovensku.
„Už som šesť rokov na dôchodku,
preto budeš pod tlakom ty ako aktívny
hráč. Buď však ku mne dobrý. Čaká
má dlhá cesta, nerád by som prehral
2:6, 2:6,“ smial sa na videonahrávke
pred zápasom Pete Sampras, ktorý z
Bratislavy zamieri do Prahy a odtiaľ na
turnaj Masters veteránskej série Black
Rock Tour of Champions v londýnskej
Royal Albert Hall. Zápas na dva víťaz-
né sety sa začne o 18.00 h. Americký
tenista pritom priletí o deň skôr, v
sobotu ho ešte čaká krátky tréning, po
stretnutí odletí do Prahy, kde sa stretne
v podobnej exhibícii so Štěpánkom.
Mimochodom, pražský zápas vyjde od
290 po 590 českých korún...
Z troch doterajších duelov vyhral dva
Sampras, najpamätnejší sa odohral v
osemfinále Australian Open 1997.
Jediné víťazstvo nášho tenistu sa viaže
k Svetovému poháru 2000, kedy Hrba-
tý vyhral 2:1 na sety. (db)

FUTBAL
Keď sa noví majitelia Slovana tesne
pred začiatkom sezóny vyjadrili, že
chcú bojovať o titul, mnohí to brali s
nadhľadom. Prvých 17 kôl však
potvrdilo ambície belasých a už kolo
pred koncom jesennej časti Corgoň
ligy je jasné, že zverenci trénera
Ladislava Pecka strávia zimu na
vedúcej priečke.
Rozhodol o tom ich nedeľňajší duel
proti Žiline, ktorý vyhrali 2:0 a bezpeč-
ne tak zdolali najvážnejšieho konku-
renta v boji o titul. Zápas mal vlastne
jasný priebeh. Hostia sa dostali iba do
náznakov šancí a belasí si s prehľadom
udržali tri body, ktoré môžu byť na jar
rozhodujúce. 
„Sme prví, ale určite nebudeme osla-
vovať. Musím však vyjadriť spokoj-
nosť, za bojovnosť ďakujem hráčom a
ďakujem aj divákom,“ vyjadril sa bez-

prostredne po stretnutí Ladislav Pecko
a pokračoval: „Dali sme do hry srdce,
o tie dva góly sme boli lepší!“
Zápas sa hral na mäkkom teréne pripo-
mínajúcom menšie oranisko, čo viac
vyhovovalo bojovnejšiemu mužstvu, a
tým boli určite domáci. „Som veľmi
rád, že sme dokázali zvíťaziť aj za
takýchto nepriaznivých podmienok.
Stále je však za nami iba polovica
sezóny, čaká nás ťažká jar. S jesennými
výsledkami som však veľmi spokoj-
ný,“ dodal slovanistický kormidelník. 
Hrdinom duelu bol strelec oboch gólov
Braňo Obžera: „Pred druhým gólom
určite nebolo postavenie mimo hry.
Hosťujúci obrancovia prestali hrať a ja
som rád, že som to trafil. Celkove som
šťastný, že sa nám darí a verím, že to
bude takto pokračovať,“ poznamenal
úspešný strelec.
Vydarený bratislavský víkend v Cor-

goň lige zdupľovala aj Petržalka, ktorá
ako prvá vyhrala na jeseň v Košiciach.
Tréner Michal Hipp však športovo pri-
znal, že pri jeho zverencoch stálo aj
šťastie: „Domáci ožili najmä po dru-
hom góle. Vyhrali sme vďaka tomu, že
sme mali športové šťastie.“
Všetko pritom mohlo byť jasnejšie už
v prvom polčase, keď hostia nevyužili
niekoľko šancí: „Do prestávky sme
mali hru v našich rukách, hrali sme
aktívne a dostávali sme sa aj do príleži-
tostí. Keď sme však pridali druhý gól,
Košičania rýchlo odpovedali a vývoj
zápasu sa zmenil,“ priznal Michal
Hipp. V poslednom kole hostí Petržal-
ka Ružomberok, belasí cestujú do
Nitry. Bez ohľadu na výsledky je však
už teraz jasné, že Slovan prezimuje na
čele tabuľky, pretože pred druhou Žili-
nou má štvorbodový náskok. (db)

FOTO - TASR

Č. Budějovice

Slovan potešili

aj vystrašili
HOKEJ
Fanúšikovia Slovana nevychádzali z
údivu. Tretí zápas hokejovej Ligy
majstrov sa poriadne ani nezačal a
slovenský majster viedol nad Český-
mi Budějovicami 3:0. 
Všetko sa zdalo jasné a z tribúny sa
dokonca ozvalo aj nesmelé „Desať,
desať!“. Kým v 1. tretine teda hráči
českého tímu slovanistov potešili, v
záverečnej ich poriadne vystrašili. Zve-
renci Ernesta Bokroša zrazu zapli na inú
rýchlosť, a keď sa k tomu pridali domá-
ce chyby, hľadisko začalo rátať znovu
do troch, tentoraz však v slovanistickej
sieti. Našťastie, Bratislavčania rýchlo
odpovedali štvrtým zásahom a po prida-
ní piateho si mohli pripísať nielen prvé
tri body, ale aj prémiu 50-tisíc eur.
„Začali sme dobre, prvé dve tretiny sme
boli jasne lepším tímom. Po vedení 3:0
sme sa však stiahli a začali sme robiť
chyby. Po vyrovnávajúcom góle sme,
našťastie, dokázali reagovať a rýchlo
sme strelili štvrtý gól,“ komentoval dia-
nie na ľade Ľubomír Vaic.
Strelcom stretnutia sa stal útočník
Kukumberg, ktorého gól definitívne
zrazil České Budějovice na kolená.
„Bol to dosť veľký uhol, z akého často
nestrieľam. Našťastie, to vyšlo a asi sa o
to budem pokúšať častejšie,“ priznal
domáci strelec. „Určite som čakal viac.
Veril som, že hráči sa zbavia nervozity a
ukážu dobrý výkon. Nestalo sa tak a
hoci sme dokázali zápas zdramatizovať,
štvrtý gól nás dorazil,“ zdôraznil tréner
hostí Ernest Bokroš. Práve jeho meno sa
spomína v súvislostí s novým kormidel-
níkom Slovana.
Pre súčasného a čoraz úspešnejšieho
trénera Róberta Pukaloviča bol zápas
potvrdením slušnej ligovej formy.
„Odohrali sme dobrý duel, vyšli nám
najmä úvodná tretina a záver. Škoda len,
že sme sa ešte nenaučili súpera doraziť.
Šance sme pritom mali, či už presilovky,
alebo trestné strieľanie,“ povedal slova-
nistický kormidelník.
Jeho zverenci stále živia nádej na druhú
priečku. Na to však potrebujú zabodo-
vať v poslednom zápase skupiny na
ľade Salavat Julajev Ufa. Nastúpia tam
3. decembra a v ich prospech by mohlo
zavážiť, že Rusi sú už istými víťazmi.
„Bude to ťažké, ale určite zabojujeme,
aby sme získali aspoň bod,“ dodal
Róbert Pukalovič. (mm)

Slovanisti zdolali doma Žilinčanov

a sú víťazmi jesennej časti Corgoň ligy

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Skalicu sfúkli, v Liptove sa potrápili
HOKEJ
Po zápase Ligy majstrov s Českými
Budějovicami prišlo v kádri hokejis-
tov Slovana k výraznejším zmenám.
Zo Zvolena sa vrátil odchovanec Ján
Lipiansky, naopak, do Žiliny zamie-
ril Michal Hreus a z Kladna sa po
niekoľkých mesiacoch znovu hlásil
obranca Ján Srdínko.
Fanúšikovia zaregistrovali tieto zmeny
ešte pred piatkovým duelom so Skali-
cou a možno aj tieto hráčske rošády sa
podpísali pod jeden z najlepších výko-
nov majstra v tejto sezóny. Zverenci
trénera Róberta Pukaloviča nedali

Záhorákom žiadnu šancu a zdolali ich
6:1. „Odohrali sme výborný zápas,
chlapcom dnes nemám čo vyčítať.
Dodržali prakticky všetko, čo sme im
pred stretnutím určili. Jediným menším
kazom bola druhá tretina, v ktorej sme
mali priveľa vylúčených hráčov. Ak
však odstránime aj tento problém,
získame tým veľkú výhodu,“ tvrdil
kormidelník Slovana.
Úplne iný duel sa odohral v Liptov-
skom Mikuláši. Bratislavčania tam po
dvoch tretinách prehrávali 0:2 a vyze-
ralo to na ďalší dosť nečakaný výbuch.
Záverečná tretina však zmenila vývoj

stretnutia. Slovanisti vyrovnali na 2:2 a
v samostatných nájazdoch úplne otoči-
li vývoj zápasu.
„Domáci potvrdili, že majú veľmi
dobré mužstvo. Za nepriaznivého stavu
sme zariskovali, stavili sme všetko na
útok a nakoniec to vyšlo. Dokázali sme
vyrovnať a v nájazdoch, ktoré sú loté-
riou, sme mali viac šťastia,“ priznal
Róbert Pukalovič.
Bezprostredne po návrate z Liptova
vyšiel so zaujímavou správou obranca
Petr Pavlas. Náhle skončil s aktívnou
kariérou a utorňajšie stretnutie s Nitrou
malo byť jeho rozlúčkovým... (mm)
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Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

Popovičovci

a ich ženy

v Klube umelcov
VÝSTAVA
Pod názvom 7 plus 7 žien vystavujú v
Klube umelcov Slovenskej výtvarnej
únie na Dostojevského rade 2 umelci
Dávid a Ivan Popovičovci.
Samotný názov uvádza diváka do
atmosféry výstavy, ktorá predstavuje
umelecké vnímanie žien oboch výtvar-
níkov, ktorí nežnú polovicu ľudstva
predstavujú vo fotografii a kresbe.
V rámci výstavy uvedú 2. decembra
2008 o 18.00 h aj dokumentárny film.
Výstava potrvá do 11. decembra. (dš) 

Zbor donských

kozákov vystúpi

v Redute 
HUDBA
V Koncertnej sieni Slovenskej filhar-
mónie sa 9. decembra 2008 o 19.30 h
uskutoční benefičný koncert Spev
pre život Veľkého zboru donských
kozákov.
Tí prichádzajú s osvedčenou kapelou
ruských ľudových nástrojov Rudika
Jachina. Na vystúpenie si prizvali
exkluzívnych slovenských hostí. Zazne-
jú pravoslávne liturgické spevy, operné
zbory a árie, ruské a slovenské ľudové
piesne a predvianočnú náladu vyčaria
tradičné koledy.
Z bohatého scenára vyplynul aj podtitul
koncertu: Tebe poem - Nabucco - Večer-
ný zvon - Nesiem vám noviny. (dš)

Na Mikuláša

v noci bude

country bál 
TANEC, HUDBA, ZÁBAVA
Na mikulášsku sobotu 6. decembra
2008 sa v PKO uskutoční najväčší
zimný festival country hudby, tanca
a zábavy - Country bál.
Country noc v PKO poteší všetkých,
ktorí majú radi dobrú zábavu, príjemnú
uvoľnenú atmosféru a kvalitnú country
hudbu. 
Na troch scénach sa predstavia živé
hudobné legendy ako: Allan Mikušek,
Berušky, Bukasový masív, COP, Divo-
zel, Hop Trop, Hrdza, Louiziana, Pavel
Dobeš, Poutníci, Robert Křesťan a
Druhá tráva, Veslári, Věra Martinová,
Wabi Daněk a mnohí ďalší. (dš)

Mladí vystavujú 

v dvorane

ministerstva
VÝSTAVA
V Dvorane Ministerstva kultúry SR
na Námestí SNP 33 vystavujú do 22.
decembra 2008 ocenení mladí umel-
ci do 35 rokov, ktorí zvíťazili v súťa-
ži Maľba - Cena Nadácie VÚB za
maliarske dielo.
Z celkového počtu 97 prihlásených diel
vybrala medzinárodná porota dvadsať
diel, pričom prví traja získali finančnú
odmenu od Nadácie VÚB.
Víťazkou sa súťaže sa stala Andrea
Bartošová (1977) za maľbu M. V. P.
(Medzinárodná výletná plavba). Porota
ocenila nespochybniteľné maliarske
kvality obrazu, ktorými autorka vládne
a spontánne nimi formuje výraz i obsah
maľby. 
Druhé miesto obsadil Ján Vasilko
(1979) za maľbu Tri postavy v horách.
Porotu zaujalo jeho osobité rozvíjanie
konštruktivistického odkazu, a to spô-
sobom, ktorý je nielen komentárom k
dejinám umenia, ale novým a viacvr-
stvovým vyrozprávaním. 
Na treťom mieste sa umiestnila Ľudmi-
la Hrachovinová (1984) so svojím
obrazom Mozoček. Maliarska razant-
nosť a guráž, s akou sa pustila do veľ-
kej plochy plátna odhalila až exaltova-
nú radosť z maľovania. (dš)

BHS vstupujú

už do svojej 

druhej polovice
HUDBA
Hudobný sviatok jesene, Bratislav-
ské hudobné slávnosti 2008, vstupu-
jú do svojej druhej časti. Potrvajú
do nedele 7. decembra 2008.
V Malej sále Slovenskej filharmónie
bude v piatok 28. novembra 2008 o
17.00 h a 20.00 h semifinále súťaže
Medzinárodná tribúna mladých inter-
pretov New Talent 2008 - Cena Nadá-
cie SPP. O 19.30 h zaznie v Koncertne
sieni SF klavírny recitál známeho ázij-
ského klaviristu Dang Thai Sona.
V Koncertnej sieni SF sa v sobotu 29.
novembra predstaví Bruckner Orches-
ter Linz, tentoraz vystúpi s vynikajú-
cim mladým francúzskym sólistom
Renaudom Capuçonom. 
V nedeľu 30. novembra sa o 16.00 h na
koncerte v Zrkadlovej sieni Primaciál-
neho paláca predstaví Ensemble Phoe-
nix Munich, v Koncertnej sieni SF zas
Slovenská filharmónia a Slovenský fil-
harmonický zbor. 
Na programe je až do 7. decembra, keď
odznie záverečný koncert Bratislav-
ských hudobných slávností v interpre-
tácii Slovenskej filharmónie, Projekt
Ján Levoslav Bella, koncert Ensemble
Orchestral de Paris, vystúpenie Spe-
váckeho zboru Lúčnica, koncert Flám-
skej kráľovskej filharmónie či džezový
večer.
Na Bratislavských hudobných slávnos-
tiach sa ešte predstaví Collegium 1704
, pražský barokový orchester a zbor a
Slovenský komorný orchester Bohda-
na Warchala. (dš)

DIVADLO
Na Novej scéne s prichádzajúcou
zimou skutočne zamrazilo. V réžii
Svetozára Sprušanského uviedli
premiérovo klasickú ruskú rozpráv-
ku Nikolaja Erdmana Mrázik.
A bol to chvályhodný čin, pretože
umožnil rodičom vrátiť sa do čias ich
detstva, keď Vianoce bez Mrázika ani
neexistovali a súčasným malým divá-
kom sprostredkoval možnosť zažiť
skutočnú dobráčku a krásavicu
Nastenku, statočného, i keď samoľú-
beho Ivana a rozdrapenú škratu Marfu. 
Najmä tá posledne menovaná, ako to
už v rozprávkach býva, sa stala príťa-
žlivou ikonou, pútajucou oko diváka i
jeho náklonnosť k smiechu. Aj dnešné
deti najviac lákajú potvory, ohyzdy a

čarodejnice. Dobro síce vedia oceniť,
zlo ich však viac pobaví. Svojím ins-
cenačným zámerom Nová scéna
potvrdzuje, že pozná základné atribúty
tvorby lákavej a pútavej inscenácie,
pri ktorej ani rodičia nezostávajú vo
foyer na kávičke. 
Pod Mrázika sa úspešným ťahom pera
podpísali okrem režiséra Svetozára
Sprušanského, ktorý rozprávku aj pre-
ložil, choreograf Tomáš Krivošík,
autorka scény a kostýmov Alexandra
Grusková a autor textov piesní Ján
Štrasser. V postavách čarokrásnej a
poetickej, i keď krutej, ruskej zimy
uvidíte Róberta Haláka, Radomíra
Miliča, Karin Olasovú, Ivana Letka,
Janu Valockú, Andreu Kiráľovú alebo
Evu Sakálovú a ďalších. 

Okrem hereckých výstupov poteší
divákov aj hudobné spracovanie textu
s pesničkami a tanečnými kreáciami.
Irónia a nadhľad nezosmiešňujú toto
pôvabné dielko, ale dávajú mu nový
rozmer, pre deti nepostihnuteľný a pre
dospelých okúzľujúci. Rozprávka so
spevmi a tancami, ako označujú Mrá-
zika inscenátori, si toto označenie
zaslúži. 
Mrázik na Novej scéne dokazuje, že
nie nadarmo práve táto rozprávka pre-
slávila aj v tvorbe pre dospelých veľmi
úspešného autora Nikolaja Erdmana po
celom svete. V predvianočnom období
ju diváci môžu vnímať ako darček
zabalený v pestrofarebnom celofáne,
ktorý vás nesklame ani vtedy, keď
odhodíte obal. Dáša Šebanová

Filmový Mrázik ožil na Novej scéne

DIVADLO
Po šiestich rokoch uvádza Činohra
Slovenského národného divadla roz-
právkový titul. Je ním rozprávka pre
deti od 6 do 12 rokov autora a režisé-
ra Jána Uličianskeho Kocúr na kolie-
skových korčuliach.
Rozprávka je výletom do sveta detí, ale
aj analýzou rodinných vzťahov súčasné-
ho sveta. I keď slovo analýza môže det-
ského diváka vystrašiť, treba dodať, že
stretnutie so svetom dospelých je deťom
sprostredkované formou, ktorú sú
schopné prijať. 
V činohernom kocúrovi sa totiž môžu
stotožniť s „normálnym chalanom“,

sídliskovým typom, ktorý má bežný
problém - ako tráviť prázdniny, keď pr-
ší. Okrem toho rieši aj svoju nechuť k
otčimovi, ktorý je poľovníkom a rybá-
rom. Náš hrdina  naopak zbožňuje živé
zvieratá. K nim patrí aj kocúr, ktorého
našiel na ulici a s veľkou láskou (a náde-
jou) ho priviedol domov. Tvorcovia roz-
právky sa snažili živými vstupmi a púta-
vou hudbou (autor Peter Zagar) vytvoriť
príťažlivý text, s biblickými motívmi a
zaujímavým podaním. 
Sprostredkovať dobro ako pointu celého
príbehu, a základu každej rozprávky, sa
im podarilo prostredníctvom hercov,
ktorí prinášajú na javisko pohodu a

radosť. Sú to Alexander Bárta/ Ondrej
Kovaľ, Peter Oszlík a.h./ Daniel Fischer,
posl. VŠMU, Gabriela Dzuríková/ Zu-
zana Mauréry a.h., Božidara Turzonovo-
vá/ Eva Krížiková, Táňa Pauhofová/
Zuzana Porubjaková a.h., Ján Gallovič/
Ján Kroner, Vladimír Kobielsky/ Jakub
Gogáľ a.h. a ďalší.
Povala a pivnica sa stávajú stretom
dvoch odlišných princípov dobra a zla,
ale aj rôznych sociálnych skupín či
výchovných metód. Činohra SND
svojim inscenačným počinom dokazu-
je, že kráča s dobou. Veríme, že jej do
taktu budú tlieskať ruky detského
diváka. Dáša Šebanová

Kocúr na korčuliach v Činohre SND

Mrázik je klasickou rozprávkou, ktorá zaujme nielen deti, ale aj ich rodičov. FOTO - NS

EURÓPSKE INFORMAČNÉ CENTRUM

V Európskom informačnom centre
� Môžete nájsť aktuálne informačné dokumenty o Európskej únii,

jej inštitúciách, legislatíve, programoch, štúdiu, práci a podnikaní
v Európskej únii

� Odpovieme na Vaše otázky a sprostredkujeme kontakt s odborníkmi
pri otázkach vyžadujúcich podrobnejšie vysvetlenie

� Organizujeme prezentácie na témy o Európskej únii pre školské
publikum

� EUROJUS - bezplatné európske právne poradenstvo pre občanov,
každý štvrtok od 15.00 do 16.30 h

DOM EURÓPSKEJ ÚNIE

PALISÁDY 26
811 06 BRATISLAVA

OTVORENÉ:
PONDELOK - ŠTVRTOK 9.00 - 17.00
PIATOK 9.00 - 16.00

TEL: 02/5443 1718
E-MAIL: eic@europa.sk
www.europa.sk
Tešíme sa na Vašu návštevu
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SOBOTA 29. novembra
� 9.00 - Ružinovské zabíjačkové sláv-
nosti, Areál Štrkovec
� 10.30 - Inter Bratislava - R. Sobota,
I. futbalová liga, Štadión ŠKP, M. Sch.
Trnavského 2
� 13.00 - FC Artmedia Petržalka -
Ružomberok, futbalová Corgoň liga,
štadión Pasienky
� 14.30 - Dušan Štauder: Veľká cesta
z Arktosu, pre deti od 3 rokov, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 17.00 - Hudba pod hradom, I. Čer-
necká (klavír), F. Pergler (klavír), M.
Bajuszová (klavír), program: Franz
Schubert, Pálffyho palác, Zámocká
� 17.00 - Katarínska zábava s DH
Križovianka, Stredisko kultúry BNM,
Vajnorská 21
� 18.00 - Dotyky, cyklus cirkevných
prednášok, Cirkevný dom, Cablkova 3
� 19.00 - Stanislav Štepka: Niekto to
rád slovenské, Radošinské naivné
divadlo, Škultétyho 5

� 20.00 - Nu Dance Fest, 3. ročník me-
dzinárodného festivalu súčasného tanca
a pohybového divadla, účinkujú Monika
Horná & Monika Caunerová (Slovens-
ko) - CityZen, Ondřej David (Česko) -
Akční lyrika, A4 Nultý priestor, Námes-
tie SNP 12 

NEDEĽA 30. novembra
�10.30 - O kozliatkach, divadlo Žihad-
lo, rozprávky v Gullfosse, reštaurácia
Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - Nedeľné matiné, M. Zwiebel
(husle), P. Zwiebel (viola), I. Buffa (kla-
vír), program: F. X. Tost, V. Godár, A.
Albrecht, J. Malovec, L. Holoubek, J.
Podprocký, GMB, Mirbachov palác,
Františkánske námestie 11
�10.30 - Pútnická sv. omša, hlavný ce-
lebrant páter Peter Dušička, SVD, kostol
Svätého kríža, Podunajské Biskupice 
� 10.30 - Supermarkétka, účinkuje
bábkové divadlo Na kolesách, DK Dú-
bravka, Saratovská 2/A
�10.00 a 14.30 - Dušan Štauder: Veľká
cesta z Arktosu, pre deti od 3 rokov, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36

�15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá skupina MilTon+, DK Lúky, Vig-
ľašská 1
� 15.30 - Organové koncerty vo Veľ-
kom kostole, cyklus štyroch koncertov
na adventné nedele 2008, Veľký evanje-
lický kostol, Panenská
� 16.00 - Spoznajme iné kultúry, tvo-
rivé dielne v rámci festivalu Týždeň
nových menšín, Bibiana, Panská 41
� 17.00 - Opereta na cestách, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 18.00 - Dotyky, cyklus cirkevných
prednášok, Cirkevný dom, Cablkova 3
� 19.00 - Kabaret, Túlavé divadlo,
humorný divadelno-hudobný kabaret
mladých komikov Jakuba Nvotu a
Kamila Žišku, Divadlo v podpalubí, Tyr-
šovo nábrežie
�19.00 - Otvárame, Gregoriánsky cho-
rál v kostole Sv. Ducha v Devínskej
Novej Vsi, účinkuje Zbor Schola Canto-
rum z Ružomberka, o 18.00 h. sv. omša
v gregoriánskom chorále
� 20.00 - Nu Dance Fest, festival,
Marta Poláková / DAJV (SK) - Naplno
Sloway / Zdenka Brungot Svíteková
(SK / NOR) - Restar, Compagnia Fran-
cesca Selva  (IT) - Oppio, A4 Nultý prie-
stor, Námestie SNP 12

PONDELOK 1. decembra
� 19.00 - Jean Genet: Slúžky, zrkadlo-
vý horor o sestrách, ktoré už nechcú byť
slúžkami a o tom, kam ich fanatické túž-
by dovedú..., Divadlo a.ha, Školská 14
� 19.09 - Klauni a klauniaaady No.3,
humoristické hudobné soiree, účinkuje
Z. Haasová, R. Feder a Funny Fellows
(hot jazz), hosť Pavol Boris, Kafe
Scherz, Palisády
� 19.30 - Bluesový pondelok, Canned
Heat Revival Band (Nové Zámky),
S.R.O. Karloveské centrum kultúry -
Kamel klub Molecova ulica, vstup
voľný

UTOROK 2. decembra
� 9.00 a 11.00 - Dušan Štauder: Veľká
cesta z Arktosu, pre deti od 3 rokov, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Jonáš Záborský&comp. na
Dva dni v Chujave alebo nebojme sa
klasiky, didaktická humoreska z roku
1873, Divadlo Ludus, Malá sála PKO
� 14.00 - Mikuláš, Mikuláš, čo nám
dáš..., tvorivé popoludnie pre deti, Spo-
ločenský dom Nivy, Súťažná 18 
� 16.00 - Svetlo  v tme, filmová projek-
cia pre nevidiace deti, DK Ružinov, Ru-
žinovská 28
�18. 00 - Mestské  kultúrne  maďars-

ké dni, divadelné predstavenie, DK
Ružinov, Ružinovská 28

STREDA 3. decembra
� 10.00 - Dušan Štauder: Veľká cesta
z Arktosu, pre deti od 3 rokov, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 17.30 - Stretnutie priaznivcov Re-
vue aktuálnej kultúry, Klub sloven-
ských spisovateľov, Laurinská 2
� 18.00 - Internaktive Lecture-De-
monstration, pantomíma, Walter Samu-
el Bartussek (Rakúsko), Mozartova sieň
Rakúskeho veľvyslanectva, Ventúrska
ulica 10

� 19.00  - Adventný koncert, program:
Arcangelo Corelli, Olivier Messiaen,
Paul Hindemith, Giovanni Battista Sam-
martini, Eugen Suchoň, účinkujú Nao
Higano (spev), Zuzana Biščáková (kla-
vír), Imrich Szabó (organ), Julián Veve-
rica (viola), Musica Aeterna, Detský
spevácky zbor Slovenského rozhlasu,
Veľké koncertné štúdio SRo, Mýtna 1

ŠTVRTOK 4. decembra
� 10.00 - Dúbravský zlatý dukát,VII.
ročník speváckej súťaže pre deti ZŠŠ a
detských domovov, DK Dúbravka, Sara-
tovská 2/A
� 10.00 - Dušan Štauder: Veľká cesta
z Arktosu, pre deti od 3 rokov, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 a 17.00 - Radek Bachratý:
Vyšla hviezda nad Betlehemom, hra so
spevom, hercami živými a bábkami dre-
venými, Divadlo Ludus, Malá sála PKO
� 16.00 - Klub Patchwork, Stredisko
kultúry BNM, Vajnorská 21
� 18.00 - Juraj Šebesta: Keď sa pes
smeje, prezentácia nového knižného
titulu, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12 
� 18.30 - Pohľad do minulosti alebo
„Pravý Komlóšan“, krátky dokument o
živom pamätníkovi Slovenského Kom-
lóša, Andrejovi Lopušnom, známom ako
strýko Bandi, Presídlenie (Maďarsko),
film o osudoch slovenských rodín, ktoré
boli pred šesťdesiatimi rokmi presídlené
z Maďarska do okolia Galanty, Etnofilm
v Múzeu, SNM - Múzeum kultúry Chor-
vátov na Slovensku, Istrijská 68,
Devínska Nová Ves

� 19.00 - Ivan Vyskočil: Cesta do
Úbic, Divadlo Ívery, Školská 14

PIATOK 5. decembra
� 10.00 - Dušan Štauder: Veľká cesta
z Arktosu, pre deti od 3 rokov, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 9.30 - Radek Bachratý: Vyšla hviez-
da nad Betlehemom, hra so spevom,
hercami živými a bábkami drevenými,
Divadlo Ludus, Malá sála PKO
� 13.00 - Mikulášske prekvapenie,
predvianočné podujatie pre deti, Stredis-
ko kultúry BNM, Vajnorská 21
� 14.00 - Mikuláš, Mikuláš, stretnutie
detí s Mikulášom, DK Ružinov, Ruži-
novská 28
� 17. 00 - Mikulášská  ružinovská
tančiareň, stretnutie staršej a strednej
generácie, DK Ružinov, Ružinovská 28
� 17.00 - Pixi, divadelné predstavenie v
rámci Medzinárodného festivalu bezdo-
moveckých divadiel - Error, účinkuje
Divadlo Ježek a čížek (CZ), Štúdio 12,
Jakubovo námestie 12
� 17.00 - Mikuláš náš, popoludnie pre
deti, účinkuje Detský folkórny súbor
Grbarčieta, Detský folkórny súbor
Kobylka, otvorená scéna pred Istra Cen-
trom, Hradištná 43, Devínska Nová Ves
� 19.00 - Los Remedios a ich hostia,
koncert skupiny v rámci Flamenco festi-
val, Veľké koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
� 19.30 - Divadlo bez domova (SK):
Deň mŕtvych, Štúdio 12, Jakubovo
námestie 12

VÝSTAVY
� Stano Bubán, Kressling Gallery,
Zámočnícka 8, potrvá do 15. decembra
� Nonkonformisti, Druhá ruská avan-
garda, Slovenská národná galéria, Ester-
házyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4,
potrvá do 22. februára 2009
� Majstri z Kovačice, Pavel Cicka,
Pavel Hajko a Marci Markov, vernisáž 4.
decembra o 17.00 h.,  potrvá do 4. januá-
ra 2009, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
�Marina Richterová: Čínske paličky
- grafika, Galéria Michalský dvor,
Michalská 3, potrvá do 7. decembra
� Svet očami Bohdanky Klátilovej,
patchwork a quilt,  Centrum  kreativity
Patchworkparty, BBC 1, Plynárenská 1,
potrvá do 8. decembra
� Našimi očami, výstava fotoklubu
FOPA, Pribinova 25, (Tower115) na 1.
poschodí, potrvá do 3. januára 2009 

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

vyjdú opäť o týždeň
4. decembra 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.


