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Kultúrnymi
pamiatkami
budú len časti
Starého mosta
STARÉ MESTO
Ministerstvo kultúry Slovenskej
republiky navrhlo, aby sa za kultúrne pamiatky vyhlásili len niektoré
časti Starého mosta.
Ide o piliere, nie však stredný pilier,
mýtne domčeky, kamenné oporné
múry a schodiská pri nástupoch na
most. „Mostová konštrukcia bola z
predmetu vyhlásenia vypustená aj
preto, lebo nie je pôvodnou súčasťou
mosta Františka Jozefa, jej konštrukcia
bola už pri výstavbe v rokoch
1945/1946 plánovaná ako dočasná a v
súčasnosti je v havarijnom stave,“
informoval hovorca ministerstva Jozef
Bednár.
„Cieľom vyhlásenia častí Starého
mosta za národnú kultúrnu pamiatku je
ochrana jeho najhodnotnejších historických častí. V prípade Starého mosta
ide predovšetkým o prvý pevný a
súčasne najstarší a jediný zachovaný
historický most v Bratislave. Je technickým a architektonickým dokumentom mostného staviteľstva na Slovensku a súčasťou historicky zažitej panorámy Bratislavy,“ poznamenal Jozef
Bednár. Pamiatkový úrad Slovenskej
republiky plánoval v pôvodnom
návrhu vyhlásiť celý Starý most za
národnú kultúrnu pamiatku, ministerstvo kultúry to však zúžilo. Jedným z
hlavných dôvodov boli slovenské
záväzky k plavbe na Dunaji a odborné
posudky mostovej konštrukcie.
Stanovisko ministerstva kultúry neznamená ohrozenie plánovanej rekonštrukcie mosta. „Vyhlásené časti mosta je
možné opravovať, doplniť o nové konštrukcie, nadstavbu pilierov, novú
„mostovku“, prípadne premiestniť,
napríklad mýtne domčeky ako ktorúkoľvek inú národnú kultúrnu pamiatku.
Príslušným prvostupňovým orgánom
štátnej správy, ktorý bude rozhodovať o
zámere opravy mosta, je Krajský
pamiatkový úrad Bratislava, v prípade
potreby premiestnenia časti pamiatky to
bude Pamiatkový úrad Bratislava.
Pamiatkový úrad SR má aj zastúpenie v
odbornej porote pre vyhlásenie medzinárodnej architektonickej súťaže na
rekonštrukciu mosta,“ dodal J. Bednár.
Rozhodnutie ministerstva nadobudne
právoplatnosť až po uplynutí stanovenej lehoty za predpokladu, že nikto z
účastníkov konania proti rozhodnutiu
nepodá rozklad. Starý most je technickým a architektonickým dokumentom
mostného staviteľstva na Slovensku a
súčasťou historicky zažitej panorámy
Bratislavy. Od nového roku bude pre
svoj havarijný stav určený len pre
chodcov, cyklistov a autobusy mestskej hromadnej dopravy.
(mm)
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Belasé deti
sa môžu tešiť
na predstavenie
o Snehulienke!

Chcete auto dovezené z USA? Môžete si vybrať v autobazáre pred Prezidentským palácom!

STARÉ MESTO
Deti všetkých slovanistov, jednoducho všetky belasé deti, sú pozvané na
detské predstavenie Snehulienka.
Pri príležitostí sv. Mikuláša ho organizuje občianske združenie Belasá šľachta a účasť na ňom prisľúbili okrem
samotného Mikuláša aj neposlušný
čert a krásna Snehulienka. Všetci traja
prinesú deťom na predstavenie vo svojich batohoch balíčky s prekvapením.
Deti, ale aj ich dospelý sprievod, sa
môžu tešiť aj na stretnutie s vybranými
hráčmi ŠK Slovan, okrem toho sa budú
predávať detské suveníry z produkcie
Belasej šľachty.
Akcia je v nedeľu 7. decembra 2008 o
15.00 h na Malej scéne VŠMU, Dostojevský rad 7. Vstup je pre členov a sympatizantov Belasej šľachty zadarmo, pre
FOTO - Oto Limpus nečlenov a ich deti 50 Sk.
(pol)

Na Hodžovom námestí je autobazár
STARÉ MESTO
Situácia na Hodžovom námestí je
neúnosná. Už niekoľko rokov tu
nekontrolovateľne parkujú autá, v
posledných mesiacoch dokonca v niekoľkých radoch. Vrcholom bolo, keď
tu firma dovážajúca autá z USA
zaparkovala viaceré limuzíny oblepené reklamou s ponukou áut.
Minulý týždeň sme objavili tri takéto
autá, niektoré z nich tu boli niekoľko
dní. A samospráva mesta sa spoločne s
mestskou políciou len prizerali, ako
niekto mení priestor pred Prezidentským palácom na autobazár!
V týchto dňoch by sa mala údajne situácia na Hodžovom námestí zmeniť.

Samosprávy mesta Bratislava a mestskej časti Staré Mesto sa totiž rozhodli
rozšíriť Zónu s dopravným obmedzením o Námestie 1. mája, Banskobystrickú ulicu a Hodžovo námestie. Deň D
mal byť 1. decembra 2008, keď mala
BPS Park, a.s., (predtým BPS, s.r.o.)
spustiť prevádzku regulovaného parkovania na týchto troch verejných priestranstvách. Nestalo sa tak. A to aj
napriek tomu, že všetko bolo formálne
pripravené - osadené zvislé dopravné
značenie a namaľované vodorovné značenie.
Zostáva veriť, že zóna regulovaného
parkovania, oficiálne označovaná ako
zóna s dopravným obmedzením, bude

čo najskôr rozšírená aj na Hodžovo
námestie. V tejto zóne je totiž možné
parkovať iba na vyhradených parkovacích miestach, mimo nich je parkovanie
zakázané.
Zostáva veriť, že sa bratislavskej samospráve konečne podarí vyhnať autá z
Hodžovho námestia. Ak rozšírenie zóny
regulovaného parkovania nepostačí,
možno bude predsa len lepšie osadiť
okolo námestia mechanické zábrany.
Napríklad železné stĺpy s ozdobnými
reťazami, aké sú v okolí budúceho
parku na Streleckej ulici. Alebo jednoducho vysadiť po obvode námestia živý
plot. Aj tak máme v centre mesta tej
zelene stále menej a menej.
(ado)

Mesto musí mýtne domčeky posunúť
O rozhodnutí Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky, ktoré súvisí s
vyhlásením Starého mosta alebo
jeho niektorých častí za kultúrnu
pamiatku, sme sa pozhovárali so
splnomocnencom primátora pre
nosné dopravné systémy Tomášom
FABOROM.
- Rozhodnutie sme zatiaľ nedostali, tak
sa môžem vyjadriť len k tlačovému
vyhláseniu. Keďže sa majú mýtne
domčeky stať kultúrnymi pamiatkami
a v prípade, žeby sa nemohli premiestniť, tak by sa Starý most nemohol rozšíriť a musel by zostať taký úzky, ako
je doteraz. Ak by sme dostali povolenie, tak vieme mýtne domčeky premiestniť. Buď sa rozoberú a postavia
znova, alebo sa posunú o niekoľko
metrov ďalej.
Čo v prípade, ak by sa s mýtnymi
domčekmi, opornými múrmi a scho-

diskami pri nástupoch na most
nemohlo pohnúť?
- Celá rekonštrukcia by sa musela riešiť inak, pretože my sa nechceme
dotknúť známej Umeleckej besedy,
ktorá je tiež pamiatka. Pri nej máme
rezervu maximálne pol metra a na druhej strane vôbec, pretože je tam mýtny
domček. Žiaľ, nezmestili by sa tam
potom asi cestné pruhy, pešie lávky.
Museli by sa zúžiť, alebo úplne zrušiť.
Zatiaľ je o tom však predčasné hovoriť,
muselo by sa to najskôr nakresliť, čo sa
tam vlastne zmestí v prípade, ak by
zostal most na tej šírke, ako je teraz.
Ministerstvo kultúry SR pripúšťa
nielen doplnenie mosta o nové konštrukcie, ale aj premiestnenie mýtnych domčekov. Rozhodnúť o tom

však má len Krajský pamiatkový
úrad.
- To by mohlo znamenať ďalšie predĺženie, kým by sme sa s pamiatkovým
úradom dohodli na tom, akoby to
mohlo vyzerať. V každom prípade
budeme iniciovať žiadosť o premiestnenie mýtnych domčekov a, samozrejme, aj schodísk, pretože tie k nim patria.
Ministerstvo pritom nepožaduje,
aby pamiatkou bol stredný riečny
pilier...
- Ministerstvo životného prostredia
žiadalo, aby medzi kultúrne pamiatky
nebol zahrnutý pilier, ktorý je bližšie k
bratislavskému brehu Dunaja. Ten by
bolo potrebné odstrániť vzhľadom na
lodnú dopravu. To však nie je náš problém, to si musia vyjasniť jednotlivé
ministerstvá.
Zhováral sa Robert Lattacher

Dopravca vybral
na prenájom
autobusy Tedom
BRATISLAVA
Verejnú súťaž na dlhodobý prenájom nových nízkopodlažných dvanásťmetrových autobusov pre Dopravný podnik Bratislava, a.s., vyhrala spoločnosť Tedom Auto Slovakia, s.r.o.
Ide o dvadsať kusov autobusov na plynový pohon CNG. Bratislavský dopravný podnik ráta s tým, že autobusy
českého výrobcu Tedom by sa mali do
služieb mestskej hromadnej dopravy
zapojiť od apríla budúceho roka. Prenájom má trvať osem rokov s prednostným právom mestského dopravcu
na odkúpenie vozidiel po ukončení
nájmu.
Podľa informácií od dopravcu, v prípade vzniku mimoriadnych udalostí a
porúch je prenajímateľ povinný zabezpečiť pre DPB náhradné vozidlá.
Ročné náklady na prenájom autobusov
budú 31,5 milióna korún bez DPH v
závislosti od počtu reálne odjazdených
kilometrov.
Dopravca tvrdí, že ide o moderné a
pohodlné vozidlá, ktoré Tedom dodá
v červenej farbe. Dopravný podnik
ich nasadí na linky, na ktorých premávajú zastarané a technicky opotrebované vozidlá Tambus a Karosa B732.
Mestský dopravca nedávno ohlásil,
že do finále medzinárodnej súťaže na
dodávku 240 veľkokapacitných autobusov sa dostali spoločnosti Mercedes a Irisbus. Výsledok bude známy
pravdepodobne ešte do konca roka
2008.
(rob)
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Rozpočet
schvália možno
už v decembri
BRATISLAVA
Mesto intenzívne pracuje na rozpočte na rok 2009. Rozpočtové priority
aj s návrhom rozpočtu na budúci
rok by mohli poslanci mestského
zastupiteľstva schváliť už na decembrovom zasadnutí v pondelok 15.
decembra 2008.
Minulý týždeň oboznámil prvý
námestník primátora Milan Cílek
(Občiansky klub) s návrhom rozpočtu
poslancov mestského zastupiteľstva.
Decembrové schválenie rozpočtu je
podmienené prezidentovým podpisom
pod novelu zákona o Bratislave. Ak sa
tak nestane, v januári sa Bratislava
bude musieť riadiť rozpočtovým provizóriom a schváliť svoj rozpočet bude
môcť až v januári 2009.
„Považujem za veľmi užitočné, aby
poslanci poznali návrh rozpočtu ešte
pred zasadnutím komisií a mestského
zastupiteľstva, veď rozpočet hlavného
mesta na budúci rok dosiahne výšku
takmer 10 miliárd korún,“ uviedol
Milan Cílek, ktorý je zodpovedný za
rozpočet a financie hlavného mesta.
„Vyrovnať sa musíme najmä s deficitom asi 140 miliónov korún, ktorý
vznikol schválením spomenutej novely
zákona o Bratislave,“ dodal.
Napriek tomu priority mesta zostávajú
nezmenené. Ide predovšetkým o orientáciu na dopravné stavby, opravu a
rekonštrukciu komunikácií, obnovu
vozového parku Dopravného podniku
Bratislava, a. s., a zlepšenie verejného
poriadku. Bratislava však bude investovať aj do rekreačných zariadení, parkov, športu, prímestskej rekreácie či
aktivít súvisiacich s voľným časom.
Hlavné mesto predstaví v januári aj
nový systém elektronického obstarávania na tovary a služby, na ktorom
mesto pracuje už od augusta tohto
roka. Od zavedenia tohto systému si
sľubuje ďalšie sprehľadnenie nakladania s majetkom.
(rob)

KÚPIM STAROŽITNOSTI
nábytok, hodiny, porcelán, staré
obrazy a od význ. slov. autorov.
Platím okamžite.
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972
Email: antik1@stonline.sk
Adr.: P.O.BOX 3, 913 11 Trenč. Stankovce
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Očakávaný kruhový objazd už otvorili,
Vrakuňa by mala byť už bezpečnejšia
VRAKUŇA
Dlho očakávané dokončenie kruhového cestného objazdu na križovatkách ulíc Ráztočná a Hradská sa
tento týždeň konečne stalo realitou.
Investor stavby - Generálny investor
Bratislavy (GIB) sprístupnil novú
križovatku motoristom.
Kruhová križovatka s priemerom 44
metrov má vytvoriť bezpečnejší prejazd autami frekventovaným územím
Vrakune, kde sa spája niekoľko komunikácií - Dvojkrížna, Ráztočná, Hradská a Podunajská ulica. Stavba mala
byť pôvodne dokončená už v roku
2006. Jej výstavba sa nakoniec natiahla
na tri roky. Už v čase prípravy projektovej dokumentácie v roku 2005 nás čitatelia informovali, že prejsť v rannej
špičke autom cez križovatku od Dvojkrížnej ulice smerom cez Malý Dunaj

na Hradskú ulicu je umením a na bicykli prinajmenšom riskantné.
Medzitým sa tu hustota premávky ešte
zvýšila, o čom svedčí aj list ďalšej čitateľky, ktorá býva päťsto metrov od kruhového objazdu. Uviedla, že ak predtým jej trvala cesta s deťmi do školy v
Novom Meste 25-30 minút (mimo špičky 12 minút), teraz to bola hodina až
hodina a štvrť. Cesta z domu po objazd
jej trvá 30 minút. Navyše po tejto tortúre nasledujú dve nepríjemné železničné
priecestia, kde sa opäť vytvárajú zápchy
a nebezpečné situácie.
Vybudovanie kruhového objazdu patrilo medzi priority mesta v minulom
volebnom období. Magistrát musel
prvýkrát vykupovať pozemky pod existujúcou komunikáciou a kvôli stavebnému povoleniu aj preukázať vzťah k
pozemkom pod ňou. Preto muselo

mesto dokúpiť ďalšie, s celkovou plochou 4193 štvorcových metrov ešte
pred začatím výstavby. Mesto priznáva
zlú infraštruktúru v tejto oblasti, pričom
riešením pre Vrakuňu by mohlo byť
podľa kompetentných preloženie, respektíve presmerovanie Hradskej ulice
iným smerom a dobudovanie tzv. nultého obchvatu.
V súčasnosti prejde spomínanou križovatkou denne 20- až 23-tisíc áut. Veľké
zápchy najmä v špičke v tejto lokalite
spôsobil nielen zvýšený počet automobilov v posledných rokoch, ale aj stavebný boom. Nemenej podstatným
dôvodom zaplnenia ulíc, je skutočnosť,
že mnohí Bratislavčania si našli nové
bývanie v domoch v blízkom okolí - v
dedinách, alebo v nových tzv. satelitných mestečkách.
(rob)
FOTO - Oto Limpus

Silvester 2008 sa rozlúči aj s korunou
BRATISLAVA
Jubilejné desiate oslavy príchodu
nového roku v centre Bratislavy budú
celkom prirodzene v znamení vstupu
Slovenska ako šestnástej krajiny do
eurozóny.
Téma príchodu novej meny na Slovensko bude prítomná počas celého programu Silvestra, ale najmä počas polnočného odpočítavania posledných okamihov
starého roku a vítania nového roku
2009.
Kým však Bratislava a s ňou celé Slovensko privíta euro, organizátori pripravili pre desaťtisíce návštevníkov osláv
niekoľkohodinový program na troch
scénach v centre mesta. Na koncertnej
scéne na Hlavnom námestí vystúpia

Polemic, Peter Lipa, Puding pani Elvisovej, Hex, Para a IMT Smile. Moderátorom programu bude herec Roman
Pomajbo. Na párty scéne na Hviezdoslavovom námestí budú postupne účinkovať Mária Podhradská a Richard
Čanaky v programe pre najmenšie deti,
neskôr námestie roztancuje Azúcar
Cubana a po ňom Jana Kocianová s Traditional Clubom Bratislava. Potom sa
už celé námestie zmení na jednu veľkú
diskotéku pod holým nebom. Programom bude sprevádzať Ďuro Turis,
známy moderátor Rádia Expres.
Polnočná zóna bude už tradične na
dunajskom nábreží. Hudobný program
tejto zóny obstarajú niekoľko desiatok
minút pred polnocou Cigánski Diabli,

na nich nadviaže ohňová šou Mauna
Kea. Posledné minúty starého roku
2008, ale aj platnosti slovenskej korune,
odpočítame spoločne na gigantickej
obrazovke neďaleko propelera. Vyše
desaťminútový ohňostroj podporený
ďalšími svetelnými efektmi vo farbách
slovenskej trikolóry a Európskej únie
začne v prvých sekundách roku 2009 z
plavidla ukotveného uprostred Dunaja
medzi Starým a Novým mostom.
Celý program podporí viacero ďalších
atrakcií, vrátane ranného silvestrovského behu cez mosty, „muža naloženého v
ľade“, ktorý sa pokúsi o zápis do Guinnessovej knihy rekordov a bohatej
občerstvovacej zóny na Hlavnom i
Hviezdoslavovom námestí.
(miv)

PREDAJZAŠKOLENIESERVISSPLÁTKYNÁHR. DIELY
ŠPECIALITKY: kolenná páka sada na rišelié plysovač stolíky 60x60 cm úschovné tašky
 stojan na 20 nití šitie do kruhu látky nite patchwork stuhy nožnice vlizelíny vatelíny

KURZY šitia a patchworku VÝSTAVY textilného umenia

AKCIA: šijačka EZA 901
+ kupón na tovar 2000,- Sk
tel.: 02/ 65 31 65 04 | obchod@kolos.sk | www.kolos.sk

STARÉ MESTO
Bezohľadným a nedisciplinovaným
vodičom, ktorí si zvykli parkovať na
ploche Námestia Martina Benku už
odzvonilo. Na námestie sa nedostanú
kvôli stĺpikom. Po permanentných
sťažnostiach obyvateľov ich tam dal
osadilo magistrát mesto.
Oddelenie cestného hospodárstva magistrátu začalo nedávno osádzať stĺpiky
okolo jeho plochy. Najskôr pribudli
všade, len nie na priechode pre chodcov,
kadiaľ si vodiči našli cestu na vjazd na
námestie. Od 2. decembra 2008 je však
stĺpik aj na priechode a námestie sa tým
oslobodilo od áut. Dočasne bola za priechodom osadená aj prenosná dopravná
značka zákaz vjazdu.
Hovorca mestskej polície Peter Pleva
uviedol, že v prípade umiestnenia takejto dopravnej značky môže mestská polícia uložiť pokutu, alebo založiť papuču.
Bratislavské noviny nedávno uverejnili fotografiu auta prechádzajúceho cez
priechod pre chodcov na plochu
námestia. Polícia nekonala napriek
tomu, že nad námestím je nainštalovaná kamera, ktorá monitoruje pohyb v
tejto lokalite.
(rob)

Stĺpiky boli
inštalované
nelegálne

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

Vodiči sa na
námestie už
nedostanú

PATCHWORKPARTY - ŠIJACIE CENTRUM, BBC1, Plynárenská 1, Tel: 02/54413742, www.patchworkparty.sk
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STARÉ MESTO
Na podozrenie z nelegálneho osádzania parkovacích stĺpikov na
Mickiewiczovej ulici sme v Bratislavských novinách upozornili v
predchádzajúcom vydaní. Bratislavský magistrát ich nelegálne osadenie potvrdil.
Na protiprávne osadené parkovacie
stĺpiky sme upozornili aj spoločnosť
Mestský parkovací systém. Jeho konateľ Slavomír Čičmanec nás informoval, že informáciu o namontovaných stĺpikoch postúpil magistrátu.
„Oddelenie prevádzky dopravy mi
oznámilo, že stĺpiky boli namontované nelegálne a budú v najbližšom
čase odstránené,“ uviedol S. Čičmanec. Ako ďalej informoval, spoločnosť sa nezaoberá predajom, montážou a demontážou stĺpikov, to má v
kompetencii BPS PARK, a.s.
Mestská samospráva dala nedávno na
obecné náklady zlikvidovať dva stĺpiky, ktoré boli nelegálne osadené na
chodníku pred domom na Vajanského
nábreží 19. Keďže sa k ich vlastníctvu nikto nehlásil, bratislavský magistrát ako správca priľahlej komunikácie dal tieto stĺpiky odstrániť. Takýmto svojským a neprípustným spôsobom sa rozhodli zabrať parkovacie
miesto dvaja neznámi vodiči. (rob)
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Bratislava pozná
dobrovoľníkov
roka 2008
BRATISLAVA
Pri príležitosti Medzinárodného dňa
dobrovoľníkov prevzali v pondelok
1. decembra 2008 svoje ocenenia aj
bratislavskí dobrovoľníci roka.
Na slávnosti v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca sa zúčastnil primátor
Andrej Ďurkovský, ktorý poznamenal,
že „je úžasné, keď si ľudia nezištne
pomáhajú.“
Ministerka práce, sociálnych vecí a
rodiny Viera Tomanová zase reagovala na fakt, že práca dobrovoľníkov nie
je vždy ocenená podľa zásluh a že
chýba najmä legislatíva: „Verím, že
už do konca budúceho roku bude mať
Slovensko právnu úpravu,“ poznamenala Viera Tomanová.
Päťčlenná komisia vyberala z laureátov, ktorých nominovalo spolu 21 mimovládnych organizácií. Hlavné ocenenia si prevzali ľudia, bez ktorých
by Bratislave chýbalo viac ľudskosti
a nezištnej pomoci a bez ktorých by
bol život mnohých obyvateľov mesta
oveľa ťažší.
Bratislavskou dobrovoľníčkou roka v
práci s deťmi je Jana Horváthová.
Členka klubu Detskej nádeje pracuje v
tábore detí s onkologickými ochoreniami, štyri roky pomáha aj pacientom
Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou na Kramároch.
Ľubica Grebečiová sa stala dobrovoľníkom roka v oblasti sociálnych a zdravotníckych služieb. Pomáha pacientom
na internom oddelení Onkologického
ústavu sv. Alžbety. Okrem toho je
pomocníčkou aj pre nových dobrovoľníkov v skupine Vŕba.
V oblasti životného prostredia prevzal
ocenenie dobrovoľníka roka Pavol
Škoda, predseda združenia Jablonka a
riaditeľ školy v Jabloňovom. Vladimír
Skokňa z občianskeho združenia regiony.sk zase získal cenu v oblasti vzdelávania. Zaslúžil sa o vyškolenie inštruktorov a vedúcich prázdninových táborov, pomáha aj žiakom a dôchodcom
vzdelávajúcim sa v informatike.
Milan Balúch bol ocenený za prácu a
aktivity v oblasti administratívy a manažmentu v Spolku sv. Vincenta,
Konferencii sv. Cyrila a Metoda, Cirkevnom centre v Ružinove a občianskom združení Slnečnica. Okrem
toho je predsedom konferencie sv.
Gorazda zabezpečujúcej stavbu Domu nádeje v Ružinove.
Od štrnástich rokov pracuje ako dobrovoľníčka Zuzana Bábovková, ktorá
prevzala ocenenie v kategórii dlhodobej dobrovoľníckej pomoci organizácii. Špeciálne ocenenie za dobrovoľnícku pomoc dostal Jaroslav Filo zo
spoločnosti Úsmev ako dar.
(mm)
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Anna Galčíková tvrdí, že zelené plochy
v meste sú rozložené nerovnomerne
BRATISLAVA
V čase, keď Bratislava prichádza v
dôsledku stavebného boomu o
množstvo zelených plôch, je čoraz
nástojčivejšia otázka vytvárania
nových možností a projektov mestskej zelene, ale aj ochrany starých a
vzácnych drevín. S akou koncepciou
rozvoja a starostlivosti o zeleň prichádza oddelenie mestskej zelene
magistrátu sme sa pozhovárali s
vedúcou oddelenia mestskej zelene
na magistráte hlavného mesta - Ing.
ANNOU GALČÍKOVOU.
~ ~ ~
O verejnú zeleň sa podľa územnej
príslušnosti starajú jednotlivé mestské časti, no niektoré zelené plochy
mesta patria pod správu napríklad
Dopravného podniku, pri cestách I.
a II. triedy je to zasa oddelenie cestného hospodárstva magistrátu a
podobne. Nevzniká tak na základe
viacerých správcov zelene istá dezintegrácia či neprehľadnosť?
- Skutočne je na území mesta množstvo rôznych správcov verejnej zelene.
Okrem sedemnástich mestských častí
má verejná zeleň aj ďalších správcov,
ako sú Mestské lesy, Paming, čo je
mestská organizácia, ktorá sa stará o
zeleň v okolí fontán a pamätníkov,
Marianum má v gescii komplexnú starostlivosť o cintoríny, samozrejme,
vrátane zelene, ďalšiu zeleň spravujú
štátne inštitúcie, súkromné spoločnosti,
cirkevné spoločenstvá a podobne. Jednoznačne tu chýba isté zjednotenie,
celomestský pohľad. Chýba napríklad
koncepcia tvorby mestských stromoradí, ktoré svojím charakterom majú
celomestský význam. Nie je možné,
aby boli fragmentované podľa územnej
príslušnosti. Rovnako chýba presná
evidencia plôch verejnej zelene.
Nemôžeme tak vyhodnotiť zdravotný
stav drevín, druhovú skladbu drevín a
objektivizovať tak napríklad aj nákladové položky.
Máte nejaké konkrétne riešenie v
súvislostí s evidenciou mestskej zelene?
- Najlepšie by bolo modifikovať, prispôsobiť Geografický informačný systém o území. Je to viaczložkový, vzájomne zlúčiteľný systém, ktorý je už
osvedčený v praxi . Dáta zobrazuje aj v
obrazovej forme, teda na mapách v jednotlivých vrstvách, ktoré sa dajú prekrývať. Na magistráte sa tento systém
už začal budovať v rôznych oblastiach,
pripravená je už aj vrstva zelene,
momentálne zbierame informácie.
Potom na základe doplnenia dát systém
vyhodnotí napríklad množstvo stro-

mov, druh, zdravotný stav, plochy zelene podľa jednotlivých kategórií a
podobne. Tieto výstupy potom bude
možné sledovať aj na internete, takže
obyvatelia získajú presné informácie o
stave mestskej zelene.
V súvislosti s výstavbou nových
budov sa neprestajne zmenšuje
podiel zelene, dochádza k výrubom.
Riešite v rámci novej koncepcie rozvoja a starostlivosti o zeleň, na ktorej
pracujete, aj vyváženie či rovnomernosť zelených plôch?
- Výmera zelene na jedného obyvateľa
nášho mesta je 220 štvorcových
metrov, čo nie je zlé. Háčik je v tom, že
lesy reprezentujú až 91 percent verejne
prístupných plôch zelene v meste a
parky a menšie parkovo upravené plochy a zeleň v okolí bytovej zástavby
predstavujú iba 9 percent. Všeobecnou
črtou je nerovnomerné rozloženie zelených plôch v meste a problémom je aj
ich kvalita. Náhradnú výsadbu alebo
finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín určuje staviteľovi
podľa zákona príslušná mestská časť.
V rámci občianskej vybavenosti, do
ktorej spadá aj zeleň, môžu teda mestské časti rozširovať alebo vytvárať
nové zelené plochy. V rámci našej
novej koncepcie chceme uplatňovať
odborné diskusie, ale aj diskusie s
verejnosťou na témy ochrany a tvorby
zelene, hľadáme nové možné priestory
na vznik parkových objektov, teda
okrem ochrany a údržby sa zameriavame aj na možnosti rozširovania, zelených plôch.
Sto rokov starý buk vyprodukuje do

ovzdušia až 1,6 kilogramu kyslíka,
uvažovali ste aj o tom, ako zvýšiť
účinnosť zelených plôch tak, aby čo
najviac zachytávali škodlivé látky z
ovzdušia?
- Vhodnosť výsadby drevín závisí od
rôznych faktorov. Samozrejme, je
dobré vysádzať pôvodné dreviny, ale
zmenou klimatických a pôdnych
pomerov sa ukazuje, že vhodné sú aj
cudzie, introdukované dreviny. V sťažených mestských podmienkach sa
pomaly začína meniť drevinové zloženie, Napríklad niektoré kultivary líp a
javorov sa už ukázali ako nevhodné.
Skúšajú sa napríklad jasene, bresty,
hlohy, duby a iné. Vysádzajú sa už stromy s obvodom kmienka 10 až 15 centimetrov. V uličných stromoradiach
zasa musia mať dreviny iné parametre,
a to hlavne na uliciach, kde premáva
MHD. Tam musia mať koruny nasadené minimálne vo výške 2,5 metra, aby
neprekážali veľkým vozidlám. Na voľných parkových plochách sa pozerá aj
na estetickú hodnotu, čo sa týka tvaru
korún, farebnosti a podobne. Pri výbere druhového zloženia treba prihliadať
na ekologické funkcie drevín a ich
vplyv na zdravie človeka. Koordinovanosť, jednotnú metodiku, usmerňovanie v súvislosti s mestskou zeleňou si
mesto zaslúži. Teraz je hlavnou úlohou
novovzniknutého oddelenia dopracovať koncepciu rozvoja a starostlivosti o
zeleň a uličné stromoradia, vypracovať
metodiku a zaviesť evidenciu zelene na
území mesta.
Zhovárala sa Dada Palovičová
FOTO - Andrea Veselá

Za lístok v MHD
namiesto 14 Sk
zaplatí 70 centov
BRATISLAVA
Od nového roku platí nový cenový
výmer pre bratislavskú MHD. Ako
sme už informovali, rušia sa dva
druhy prestupných lístkov, a to 10- a
30-minútový, novinkou je neprestupný 15-minútový cestovný lístok.
V platnosti zostáva ešte prestupný
60-minútový lístok. Nová tarifa niektorých cestujúcich znevýhodnila.
„Používam najmä 10-minútové prestupné lístky za 14 korún. Tento čas mi
na moje cestovanie stačí, a pri prestupe
na krátkej trase mi stačí takisto. Od
januára však budú tieto lístky zrušené a
nahradené drahšími a neprestupnými.
Takže pri mojom prestupovaní, ktoré
som stihol za 10 minút s jedným lístkom, si potrebujem kúpiť dva lístky po
15 korún, čiže moja cesta ma bude
namiesto 14 stáť 30 korún. Nehnevajte
sa, ale prečo mám platiť za tú istú trasu,
tým istým autobusom za ten istý čas
raz toľko. Nezmení sa vôbec nič, len
cena. Z akého dôvodu? Toto je trestuhodné zdieranie cestujúcich, nech si to
nazvú páni z vedenia MHD ako chcú,“
napísal Tibor Jakubec.
Ako sme zistili, nie je celkom pravda,
že nášho čitateľa bude cesta MHD stáť
od januára 2009 až 30 korún, výhodnejšie je totiž pre neho kúpiť si prestupný 60-minútový lístok. Ten bude stáť
0,70 eura (21,10 Sk). Faktom však je,
že od januára 2009 bude cestovanie v
bratislavskej MHD pre niektorých
drahšie. Či to bude drahšie pre väčšinu
alebo menšinu cestujúcich, sa ukáže v
novom roku.
Faktom zostáva, že väčšina Bratislavčanov, ktorí pravidelne využívajú
mestskú hromadnú dopravu, má predplatné cestovné lístky (električenky),
ktorých ceny sa od januára 2009 meniť
nemajú. Podľa dostupných informácií
sa bude meniť iba lehota platnosti
predplatných cestovných lístkov. Namiesto mesačného bude 30-dňový, namiesto štvrťročného bude 90-dňový a
namiesto ročného bude 365-dňový
predplatný cestovný lístok.
(pol)
~ ~ ~
Ceny cestovných lístkov v bratislavskej MHD, ktoré budú platiť od
1. januára 2009:
 15-minútový neprestupný
- obyčajný
0,50 eura / 15,10 Sk
- zľavnený
0,25 eura / 7,53 Sk
 60-minútový prestupný
- obyčajný
0,70 eura / 21,10 Sk
- zľavnený
0,35 eura / 10,54 Sk

Novela zákona o Bratislave je podpísaná
BRATISLAVA
Prezident republiky Ivan Gašparovič už podpísal novelu zákona o
hlavnom meste SR Bratislave. Novela prináša niekoľko zásadných
zmien a noviniek. Okrem iného sa
mestu napríklad nepodarilo presadiť pravidelnú dotáciu zo štátneho
rozpočtu.
Bratislava sa snažila získať od štátu
peniaze na náklady, ktoré mu z pozície
hlavného mesta vyplývajú. Nezávislý
poslanec Národnej rady SR a bratislavský mestský poslanec Pavol Minárik
však predložil pozmeňujúci návrh na

základe ktorého tento úmysel nevyšiel.
Novelu zákona o Bratislave napokon
predložili poslanci Ján Zvonár (SmerSD, starosta Rače), Viliam Jasaň (SmerSD) a Rafael Rafaj (SNS).
Znižuje sa ním počet mestských poslancov zo súčasných 80 na 45. Mestské
časti do 2000 obyvateľov by mali mať v
mestskom parlamente päť až sedem
poslancov, do 10-tisíc obyvateľov
sedem až deväť poslancov, do 30-tisíc
obyvateľov deväť až pätnásť, do 100tisíc obyvateľov od 15 do 25 poslancov.
S ešte vyšším počtom obyvateľov - 25
až 35 mestských poslancov.

Primátor Andrej Ďurkovský (KDH) na
novembrovom mestskom zastupiteľstve vyjadril sklamanie z neúspechu,
ktorý sa týkal snahy o získanie pravidelnej dotácie zo štátneho rozpočtu pre
hlavné mesto. Vyjadril rozčarovanie
nad neúčasťou poslancov NR SR v
rokovacej sále počas rokovania napriek
tomu, že sa rozhodovalo o hlavnom
meste tohto štátu.
Mnohé ustanovenia v novele sa majú
premietnuť aj do štatútu hlavného
mesta, o ktorom by mali mestskí
poslanci rokovať na decembrovom
zasadnutí zastupiteľstva.
(brn)

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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Stavebné úrady
predsa nie sú
úplne bezmocné
LIST ČITATEĽA
V súvislosti s diskusiou o pamätihodnostiach mesta, v neposlednom rade
aj v rámci procesov okolo novej
výstavby, sa dozvedáme názory stavebných úradov o ich bezmocnosti.
Vari najviac lamentuje Staré Mesto a
jeho starosta, hoci podobné názory
počuť aj z iných miest. Zástupcovia stavebných úradov svoju pôsobnosť často
degradujú na polohu pasívneho koordinátora stanovísk a vyjadrení účastníkov
stavebného konania. Vraj ak sú všetky
kladné, stavebný úrad nemôže odmietnuť zámer stavebníka.
Stavebné konanie vykonáva stavebný
úrad s účastníkmi podľa správneho
poriadku, v jeho pôsobnosti je výsledok
konania podľa podmienok, podkladov a
dokladov stavebníka a ostatných účastníkov, resp. dotknutých subjektov.
Podľa paragrafu 62 ods. 3 stavebného
zákona síce stavebný úrad zabezpečí
stanoviská dotknutých orgánov a ich
vzájomný súlad, ako aj posúdenie vyjadrení ostatných účastníkov konania, no
ani v prípade všetkých kladných vyjadrení nemôže automaticky zámer stavebníka schváliť a stavebné (či búracie)
povolenie vydať.
Stavebný úrad má totiž podľa stavebného zákona (paragraf 62 ods.1) najmä
preskúmať (okrem iných podmienok) aj
to, či predložená dokumentácia spĺňa
požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného
prostredia, ochrany zdravia a života
ľudí, atď.
Vari nie je verejným záujmom kvalitné,
bezkonfliktné a estetické prostredie
miest a obcí? Vari životným prostredím
v intraviláne sídla nie je v prvom rade
obytné prostredie? Humánne a lákavé
prostredie pre život spoluobčanov kdekoľvek ho obec/mesto pod záštitou stavebného úradu spoluvytvára a buduje
(obnovuje, rekonštruuje)?
Nuž, neviem ako niektorí primátori
alebo starostovia, no ja na čele stavebného úradu by som skúmal aj (alebo
najmä) takéto atribúty navrhovanej
stavby alebo stavebného celku. Ak sa to
(a v Bratislave zvlášť osobitne) nerobí,
tak nie vinou zlého stavebného zákona,
ale vinou nepochopenia poslania a úloh
stavebných úradov.
V prvom rade musí byť stavebný úrad
odhodlaný využiť možnosti vytvorené
stavebným zákonom, nie sa stať hračkou v rukách stavebníkov alebo záujmových skupín. Je nedôstojné, ak teraz
táto pôsobnosť zlyháva na neochote, alibizme, výhovorkách, pokrytectve.
Jaroslav Liptay, Bratislava
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Nektar je čerstvá šťava na Medenej ulici
Na Medenej ulici v centre Bratislavy
postavili zaujímavú budovu s nevšednou fasádou z medených plátov. V tej
budove je hotel a v tom hoteli pred
čosi vyše mesiacom otvorili hotelovú
reštauráciu NEKTAR.
Nachádza sa vo foyer hneď za recepciou
a barom. Za veľkou presklenou stenou
máte reštauráciu ako na dlani a ešte pred
vkročením sa môžete rozhodnúť, ku ktorému stolu si sadnete. Ak si nie ste istí, s
výberom vám pomôže obsluha, ktorá
hostí víta už pri dverách a ochotne im
pomáha s odložením kabátov. Presklená
v reštaurácii je aj druhá stena, ktorej
okná sú situované do dvora. Dominantou celého priestoru je veľká žltá stena
do elka a pod ňou bledá kožená lavica,
ku ktorej je priložených niekoľko stolov.
Ostatné stoja samostatne a sú „obložené“ čiernymi stoličkami s tmavohnedým
čalúnením a perforovanými operadlami.
Všetky stoly sú pokryté bielymi obrusmi
a na nich sú naukladané vyleštené príbory a poháre na víno a nealko. Čistota je
prvým predpokladom na to, aby ste
nestratili chuť do jedla a v reštaurácii
Nektar si dávajú záležať, aby bolo po
tejto stránke všetko tip top.
Chuť do jedla sme teda nestratili a nahliadli sme do jedálneho lístka. Skôr,
ako sme si objednali z ponuky medzinárodnej kuchyne, v ktorej sú zastúpené ázijské, stredomorské, mexické, ale
aj stredoeurópske pokrmy, nám na stôl
ako couvert priniesli malý tanierik a v
ňom avokádový mišmaš. Aspoň tak
túto nátierku charakterizoval žoviálny
čašník. Napriek trochu smiešnemu

názvu chutila výborne a kuchárovi sme
zložili prvú poklonu.
V očakávaní pokračujúceho kulinárskeho zážitku sme si objednali predjedlá.
Quesadillu, teda tortillu plnenú Čedar
syrom, paradajkovými filetami a šampiňónmi podávanú s kyslou smotanou a
guacamole (150 Sk), Grilované tigrie
krevety s cesnakom, čerstvým koriandrom, chilli papričkami, servírované s
francúzskou bagetou (220 Sk), Zmes
talianskych údenín a syrov (190 Sk) a
Nektar paté - paštétu z kuracej pečienky
servírovanú na rozmarínovom chlebíku
(150 Sk). Mimoriadne chutné boli krevety, ale aj jemná paštéta.
Z polievok, ktoré sú na jedálnom lístku
len dve, sme ochutnali obe, aj Slepačie
„Consommé“ s domácimi rezancami a
koreňovou zeleninou (80 Sk) aj Krémovú polievku z lesných hríbov (90 Sk).
Hríbová polievka je sýta a plná kúskov
húb, aj keď bola výborná, nevládali
sme ju zjesť. V prípade slepačej polievky sme si spomenuli na dávne časy, keď
vývar čašník nalieval z pohára do taniera plného rezancov, zeleniny a mäsa.
Tak to robia aj v Nektari.
Po krátkej pauze nám priniesli hlavný
chod. Tom Kha Gai - dusené kuracie
stehno v kokosovo-kari omáčke podávané s Basmati ryžou (320 Sk), Divinové
ragú s lesnými hríbami podávané so špenátovými haluškami (330 Sk), Grilovaného lososa podávaného s Thajskou zeleninou a Basmati ryžou (350 Sk), Dusené

slávky s vínovo-cesnakovou omáčkou
podávané s francúzskou bagetou (330
Sk) a Rybí špíz s grilovanou zeleninou,
domácim pestom a rozmarínovým chlebíkom (210 Sk). Pri všetkých jedlách
kuchár dokázal, že je majstrom svojho
remesla. Za zvláštnu pozornosť stojí ragú
z diviny, ktorému ako príloha skvele
sekundovali špenátové halušky. Výborná
kombinácia. Pochvalu si určite zaslúžia
aj ostatné jedlá a ich kombinácie s originálnymi prílohami.
Zavŕšením nášho hodovania v reštaurácii Nektar boli dezerty. Zvládli sme však
iba kopček vanilkovej zmrzliny (60 Sk)
a Jablkovo-makovú štrúdľu (120 Sk).
Štrúdľu, podľa slov čašníka, každé ráno
pečú priamo v reštaurácii, rovnako ako
aj ďalšie dezerty, napríklad tvarohový či
čokoládový koláč s orieškami, alebo
jahodovú tortu.
Za zmienku stojí aj vínna karta, v ktorej
je výber vín zo Slovenska, z Francúzska,
zo Španielska, z Portugalska, Nemecka,
Čile... Nám mimoriadne zachutil čilský
Sauvignon Blanc z vinárstva Barons de
Rothschild (840 Sk) a portugalské ružové Vinha da Defesa (980 Sk).
Reštauráciu Nektar hodnotíme ako
jednu z najvydarenejších zmien, ktoré sa
udiali za posledné mesiace na Medenej
ulici. Spolu s hotelom a jeho atraktívnou
architektúrou môže rozprúdiť život v
tejto časti Starého Mesta.
Naše hodnotenie: 
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzumáciu si redakcia platila sama.

Nalievanie pod čiaru je našou hanbou
Profesionálny fortieľ, hrdosť na
remeslo, úcta k zákazníkovi a v neposlednom rade asi skromnosť a hrdosť
na nápoj nedovolili krčmárom v
Českej republike - ešte ani za socializmu, čapovať pivo pod čiaru.
Nechcem krivdiť poctivým slovenským
výčapníkom, ale na Slovensku to tak
nebolo. A že to tak nie je v mnohých
prevádzkach ani dnes, svedčia kontroly
Slovenskej obchodnej inšpekcie. Inšpektori SOI boli 12. augusta 2008 v reštaurácii Umelka na Dostojevského rade.
Zamerali sa na poctivosť predaja, v
rámci ktorého urobili kontrolný nákup.
Objednali si 8 x 500 ml sudové pivo
Zlatý bažant 12. Po vyúčtovaní a zaplatení kontrolného nákupu zistili poškodenie spotrebiteľa o finančnú sumu vo
výške 25,50 Sk. Nebola totiž dodržaná
miera podaných sudových pív Zlatý
bažant, keď namiesto objednaných a
zaplatených 8 x 500 ml, bolo podaných
4 x 450 ml, 2 x 453 ml, 1 x 460 ml a 1
x 468 ml. Za zistené protiprávne konanie, a tým aj za preukázané porušenie

zákona zodpovedá v plnom rozsahu
prevádzkovateľ. K oznámeniu o začatí
správneho konania o uložení pokuty sa
však správnym orgánom nevyjadril a
zistené protiprávne konanie žiadnym
relevantným spôsobom nespochybnil.
Rozhodujúcim na konštatovanie, či bol
alebo nebol porušený zákon, je stav zistený v čase kontroly. Pokuta bola vo
výške 20 000 korún.
Aj ďalší prípad sa týka poctivosti predaja pri čapovaní piva. Inšpektori zistili
nalievanie pod čiaru v Bufete číslo 6 na
bratislavskej jazere Kuchajda. Boli tu
10. augusta 2008 a pri kontrole poctivosti predaja urobili nákup, do ktorého
si objednali tri druhy výrobkov (2 x
porciu kotlíkového guláša, 4 ks chlieb, 1
x 500 ml a 1 x 300 ml sudové pivo Zubr
10). Po vyúčtovaní a zaplatení kontrolného nákupu zistili poškodenie o
finančnú sumu vo výške dvoch korún
vzhľadom na nedodržanie miery poda-

ného alkoholického nápoja sudové pivo
Zubr 10. Namiesto objednaných a
zaplatených 500 ml bolo podaných len
460 ml.
Na základe toho bolo prevádzkovateľovi bufetu oznámené začatie správneho
konania o uložení postihu na adresu
uvedenú v živnostenskom registri.
Zásielka sa vrátila ako nedoručiteľná z
dôvodu neznámeho adresáta. Vzhľadom na to, že iná adresa nie je správnemu orgánu známa, považuje sa uvedená
zásielka v zmysle zákona o správnom
konaní, za doručenú po 3 dňoch od jej
vrátenia správnemu orgánu.
Zákon o ochrane spotrebiteľa upravuje
niektoré podmienky podnikania významné z hľadiska ochrany spotrebiteľa. K nim patrí povinnosť predávajúceho predávať výrobky v správnej miere.
Túto podmienku, ako vyplýva z výsledku kontroly, predávajúci preukázateľne
porušil. Pokutu dostal vo výške 2000
korún.
Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhodnutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

V Univerzitke
vládne smiešna
byrokracia
LIST ČITATEĽA
Obraciam sa na vás s problémom,
ktorý sa týka Univerzitnej knižnice v
Bratislave na Ventúrskej ulici.
Ako študentka s ňou nemám dobré skúsenosti. V knižnici som zaregistrovaná
asi dva roky. Zaplatila som členský
poplatok 50 Sk, ale za celý čas sa mi
podarilo vypožičať si len jednu knihu,
pretože ostatné buď nemali, alebo sa
dali prečítať iba na mieste, čo je študentovi na nič. Nechcem sa však rozpisovať
o tom, čo knižnica má, alebo nemá. Ide
mi najmä o prístup zamestnancov k čitateľom a smiešnu byrokraciu.
Naposledy som bola informovaná o
rezervácii mojej knihy. Išla som si ju
teda vyzdvihnúť. Starší pán sediaci na
stoličke, SBS-kár, ma nechcel pustiť
dovnútra, lebo som mala oblečenú
bundu a väčšiu tašku. Snažila som sa
mu len povedať, že si idem len po jednu
knihu a hneď odchádzam - lenže vtom
začal kričať, či si myslím, že idem na
pivo? Tak som musela ísť dolu schodmi
do podzemia vyzliecť si bundu, odložiť
tašku a až tak som mohla vyjsť hore.
Konečne som vošla dnu s tým, že si
idem vyzdvihnúť knihu. Musela som si
vystáť rad, a keď som sa konečne dostala k okienku, tak mi pani povedala, že
knihu si musím nájsť. A ja že kde? Pozerala na mňa, ako na hlupaňu. Snažila
som sa teda hľadať, ale nič som nenašla. Nakoniec mi povedali, že tá kniha sa
dá prečítať prezenčne, čiže na mieste.
Otočila som sa a po polhodine zabitého
času som odišla domov.
Na knižničnej web stránke mi chýbajú
hlavne informácie, čo robiť, za kým ísť,
ak si chce človek knihu vypožičať, a čo
robiť, keď ju treba vrátiť. Mohli by tam
mať aspoň základný manuál, keďže v
knižnici je mnoho okienok a oddelení, a
človek vôbec nevie, kam má ísť. Keby
som vedela, že tá kniha sa dá prečítať
iba na mieste, tak tam vôbec nejdem.
Elektronický systém vyhľadávania kníh
je úplne nanič, keďže po dvoch týždňoch aj zabudnem, ktoré knihy som si
rezervovala. Najlepšie to majú vyriešené v knižnici SAV, kde si človek aj
doma na internete môže nájsť online
katalóg a pozrieť si, aké knihy si objednal, prípadne, dokedy treba požičané
vrátiť. Je tam jedna alebo dve pracovníčky, ktoré vám na rozdiel od Univerzitnej knižnice ochotne pomôžu.
Z Univerzitnej knižnice idem domov
vždy totálne nahnevaná. Vôbec sa nečudujem, že ľudia čítajú málo kníh. Radšej
si to stiahnu v pokoji z internetu a nemusia sa s nikým naťahovať.
Lucia H., Bratislava
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Napísali sme pred 10 rokmi
Vitajte na prechádzke po Laurinskej ulici

Obyvatelia
Patrónky sú
spokojní
STARÉ MESTO (BN 10.12.1998)
Vlani, tesne pred Vianocami, bratislavské mestské zastupiteľstvo schválilo územné rozhodnutie pre spoločnosť ARAL. Tým dalo súhlas na
výstavbu benzínovej čerpacej stanice
na Brnianskej ulici - na pozemku,
ktorý podľa názoru občanov mal pre
Patrónku značný ekologický a estetický význam.
Po bezmála osem mesiacov trvajúcom
boji s investorom a bratislavským
magistrátom občania napokon svoju
zeleň nezachránili. Podarilo sa im však
vyvzdorovať si aspoň isté kompenzácie.
Investor prisľúbil, že v záujme ochrany
životného prostredia zredukuje plánovaný rozsah stavby a vybuduje ekologické stavby nad rámec pôvodného
projektu.
Občianskemu združeniu Za zdravú
Patrónku sa vďaka mestskej časti Staré
Mesto a ústretovosti riaditeľa ARAL
Slovakia podarilo dosiahnuť dohodu,
ktorou sa investor zaviazal znížiť počet
stojanov, upustiť od výstavby autoumývačky, vybudovať protihlukové
bariéry a nahradiť odstránenú zeleň
novou výsadbou.
Asi pred mesiacom bola stavba čerpacej stanice ARAL skolaudovaná a uvedená do prevádzky. Investor stavby
dohodnuté podmienky z väčšej časti
splnil.
Zásadnú zásluhu na tom, čo občania
Patrónky dosiahli, má starosta Starého
Mesta Ing. Andrej Ďurkovský, ktorý
hneď pri prvom stretnutí zástupcom
občanov prisľúbil podporu a svoje
slovo aj dodržal.
Celé mesiace odolával rôznym tlakom
a nekompromisne obhajoval záujmy
občanov. Jeho postoje a činy v uplynulom období nás presvedčili, že na starostu Starého Mesta sa možno spoľahnúť.
Ján Mareček,
Občianske združenie
Za zdravú Patrónku

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

STARÉ MESTO (BN 10.12.1998)
Dnešným dňom je ukončená ďalšia
etapa obnovy bratislavskej pešej
zóny. Vynovená a vydláždená Laurinská ulica tak ponúka príjemnú
prechádzku po krásnejúcom korze,
ktoré sa v uplynulých štyroch rokoch
podarilo naplno prebrať k životu a
vrátiť mu jeho niekdajší lesk.
Nová dlažba, dobové osvetlenie a
smetné koše, novovysadené stromy,
obnovené domy, znovu otvorené
kaviarne - to všetko dáva Laurinskej
ulici stále príťažlivejšiu tvár.
Ako v tejto súvislosti uviedol starosta
Starého Mesta Andrej Ďurkovský, je

príjemné konštatovať, že bratislavské
korzo opäť žije. „Chcel by som pozvať
všetkých Staromešťanov a Bratislavčanov na prechádzku po Laurinskej ulici,
ktorú chceme opäť vrátiť chodcom,“
uviedol starosta Ďurkovský. Vyjadril
presvedčenie, že vynovená Laurinská
bude pekným predvianočným darčekom všetkým obyvateľom, ktorý majú
Bratislavu a jej Staré Mesto radi. Tí, čo
10. decembra pozvanie starostu prijali,
pochutili si na dobrom predvianočnom
guláši a varenom víne, ktoré Andrej
Ďurkovský spoluobčanom ponúkal.
Vzhľadom na predvianočný čas vyzvala mestská časť Staré Mesto všetkých

obchodníkov, živnostníkov a podnikateľov, ktorí majú svoje prevádzky na
korze, aby predĺžili otváracie hodiny a
umožnili tam ľuďom nakupovať až do
20. hodiny. Treba oceniť prístup staromestských obchodníkov, ktorí svojim
zákazníkom vyšli vo väčšine prípadov
v ústrety.
Nová dlažba na Laurinskej ulici prikryla unikátne archeologické nálezy, ktoré
pri rekonštrukcii jej povrchu objavili
mestskí pamiatkari. Na jar túto časť
ulice dotvorí zavesená replika mreže,
ktorá spolu s osvetlením v dlažbe bude
symbolizovať pôvodnú Laurinskú
bránu, ktorej zvyšky tu našli.
(red)

Vianočný tovar a všakovaké dobroty lákajú na Vianočné trhy na Hlavnom námestí už tradične tisícky Bratislavčanov.
Okrem kúpy vianočných darčekov tu možno precítiť aj pravú predsviatočnú atmosféru. FOTO - Vladimír Mišauer

Pamiatky a samospráva nášho mesta
BRATISLAVA (BN 10.12.1998)
Napriek tomu, že pamiatkam by bolo
najlepšie, ak by mohli byť nezávislé
od volebných období a striedajúcich
sa politikov a mohli sa tešiť permanentnej pozornosti a ochrane celej
spoločnosti, nie je to celkom tak asi
nikde vo svete a u nás už vôbec nie.
Stále sú to konkrétni správcovia vecí
verejných, ktorých kvality a rozhľad,
konanie a rozhodovanie má na ochranu
a zveľaďovanie nášho kultúrneho dedičstva, určujúci dosah. Nie je to inak
ani v prípade nášho mesta.
Pri ohliadnutí sa späť je zjavné, že po
mnohých rokoch všestranného úpadku
starých častí mesta, jeho trestuhodného
zanedbávania a priam programovej likvidácii, v posledných rokoch aspoň na
území historického jadra došlo k
zásadnému obratu. K zmene, vďaka
ktorej sa do našej utrápenej a smutnej
starej Bratislavy postupne vracia jej
špecifický charakter, atmosféra, čaro, a
dokonca vôňa a šarm. Množstvo pozitívnych príkladov obnovených významných pamiatkových objektov a
verejných priestranstiev z posledného

obdobia je na naše pomery úctyhodné,
za čo starostovi Starého Mesta Andrejovi Ďurkovskému a jeho ľuďom patrí
jednoznačné uznanie.
O príťažlivosti starých miest, ich štvrtí,
ulíc a námestí však okrem celkového
stavu a spôsobu prezentácie objektov
historickej zástavby, úrovne zvládnutia
vzhľadu obchodných parterov, uličného dizajnu, dlažieb, lavičiek a osvetlenia rozhodujú aj iné skutočnosti. Jednou z určujúcich je funkčná náplň
budov. Predstavitelia samosprávy v
predchádzajúcom období nedisponovali účinnými nástrojmi, ktoré by im
umožnili ovplyvňovať funkcie objektov na území mesta. Boli sme svedkami doslovnej invázie prevádzok, ktoré
oživovaniu centra mesta vôbec neprajú. Bankové a administratívne funkcie
spolu s viacerými zastupiteľskými
úradmi znamenajú nielen zablokovanie
prístupnosti významných budov pre
širšiu verejnosť, ale aj ich nežiaduce a
neprirodzené umŕtvenie mimo pracovného času. Spoznáte ich podľa tmavých okien po večeroch a nedostupných prízemiach cez deň.

Samotná samospráva pod tlakom
neúprosnej ekonomiky nie je v stave
ani vo vlastných budovách vždy
udržať, prípadne vytvoriť podmienky
na tie funkcie, ktoré sú pre čulý život v
starom meste nevyhnutné. Takých prevádzok, ktoré vytvárajú osobitú atmosféru, ozvláštňujú svoje prostredie,
vnášajú do verejných priestorov, ale aj
nádvorí starých domov ducha tradície,
je na území historického jadra stále
veľmi málo. Sem-tam sa síce objavili,
sú však v úplnej menšine a zápasia
doslovne o prežitie. Takých prevádzok,
ktoré nadväzujú na staré dobré tradície
Bratislavy, tu takmer niet.
Niet pochýb, že dnešné postavenie
samosprávy , ktorá by mala tak ako vo
všetkých kultúrnych krajinách rozhodovať, ovplyvňovať, a teda aj zodpovedať sa občanom za všetko, čo sa kvality ich života a mesta týka, sa musí
zmeniť. O tom, či to bude tak, rozhodnú výlučne naše hlasy pre zástupcov,
ktorí sa k zmene nielen otvorene hlásia,
ale majú na to aj preukázateľné predpoklady.
Alex Tahy,
Mestský ústav ochrany pamiatok

Prípad Revital
sa skončil
víťazstvom
STARÉ MESTO (BN 10.12.1998)
Vrchný krajinský súd vo Viedni koncom októbra zamietol odvolanie
rakúskej spoločnosti V. I. P. Bau-Projekt v kauze REVITAL, čím prakticky uzavrel tento spor.
Riadna revízia proti rozhodnutiu odvolacieho súdu totiž nebola pripustená.
Potvrdil to starosta Starého Mesta
Andrej Ďurkovský, ako aj primátor
Peter Kresánek s tým, že mesto bude od
rakúskej spoločnosti požadovať náhradu vzniknutej škody.
Spoločnosť V. I. P. Bau-Projekt žiadala
mesto, aby za odstúpenie od zmluvy v
roku 1993 uhradilo takmer 150 miliónov šilingov. Magistrát spolu s mestskou časťou mali vyplatiť túto sumu na
základe nálezu Medzinárodného rozhodcovského súdu vo Viedni. Toto rozhodnutie však v marci tohto roku zrušil
Obchodný súd vo Viedni a Vrchný krajinský súd len potvrdil jeho rozhodnutie.
Mesto Bratislava ani mestská časť Staré
Mesto teda nemusia spomenutej rakúskej spoločnosti uhradiť ani šiling.
Práve naopak, rakúska spoločnosť bola
rozhodnutím Vrchného krajinského
súdu vo Viedni zaviazaná uhradiť trovy
odvolacieho konania vo výške takmer
300 000 šilingov.
Pre Bratislavu vznikla touto kauzou
finančná strata asi 10 miliónov korún,
ktoré bude mesto od rakúskej spoločnosti požadovať. Ak nebude spoločnosť
V.I.P. Bau-Projekt schopná škody uhradiť, bude ich slovenská strana vymáhať
aj formou exekúcie, uviedol starosta A.
Ďurkovský.
(brn)

Horáreň je
opäť krajšia
STARÉ MESTO (BN 10.12.1998)
Koncom novembra dokončili v areáli
horárne v Horskom parku obnovu
historickej pivničky. Zo záhrady tak
zmizla posledná z plechových garáží,
ktoré rozhodne neboli ozdobou tohto
príjemného prostredia.
Pivničku, v ktorej boli doteraz uložené
rôzne materiály potrebné na obnovu a
prevádzku horárne, sa podarilo opraviť
aj vďaka sponzorskej pomoci Petra
Niča so synom, Vladimíra Kubovčíka a
firme T.c. Hoblina, ktorí poskytli rezivo
a urobili tesárske práce. Obnovenú
záhradu budú môcť Bratislavčania
využívať aj počas zimných mrazivých
dní, keď tu bude prírodné klzisko. Už v
nedeľu 13. decembra je pre všetkých
priateľov prírody pripravená akcia
Nádielka v parku, ktorej súčasťou budú
aj Susedské blšie trhy, vyvesovanie vtáčích búdok a kŕmidiel pre veveričky,
stretnutie dobrovoľníkov pri ohňoch a
viacero prekvapení.
(kp)

Bratislavské noviny
z roku 1998 nájdete na
www.banoviny.sk
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Mesto na parku
trvá, chce ho
už budúci rok
STARÉ MESTO
Hlavné mesto trvá na vybudovaní
parčíka na Streleckej ulici pri
Národnej rade SR v navrhnutej
podobe. Do projektu vstúpila kancelária NR SR, ktorá požaduje na tejto
ploche vybudovanie parkoviska.
Mesto však tvrdí, že vytvorenie parku
žiadajú aj obyvatelia bývajúcich v
okolí. Tí jednoznačne vybudovanie
parkovísk, či už na povrchu, alebo v
podzemí, odmietajú. Pozemok vlastní
hlavné mesto a podľa námestníka primátora Tomáša Korčeka (Občiansky
klub), Národná rada SR si môže uplatňovať pripomienky iba ako účastník
konania. Podľa neho územný plán
mesta definuje územie ako súčasť
funkčnej plochy určenej na parky,
sadovnícke a lesoparkové úpravy.
Preto je tam vybudovanie odstavných
státí a parkovísk, ako aj tzv. parking
garáží podľa neho neprípustné.
Námestník T. Korček informoval, že
po vypustení siedmich parkovísk z
pôvodného projektu, zostalo osem,
ktoré majú byť pozdĺž Streleckej ulice.
V parku plánuje mesto v strede dolnej
terasy kruhové odpočívadlo s lavičkami a odpadkovými košmi. Vzniknúť
majú priečne chodníky prepájajúce
Streleckú a Mudroňovu ulicu, ale aj
verejné osvetlenie nových chodníkov a
odpočívadla, nové stromy a kríky či
polievací vodovod.
„Predpokladáme, že územné rozhodnutie získame do konca tohto roka a
stavebné povolenie v prvom štvrťroku
roka 2009,“ informoval T. Korček. V
súvislosti so zámerom vybudovania
parčíka na Streleckej ulici pripomenul,
že krajský stavebný úrad nedávno vrátil rozhodnutie o umiestnení stavby
Stavebnému úradu Staré Mesto na
nové prerokovanie. Dodal, že dôvodom zrušenia územného rozhodnutia
bola skutočnosť, že počas správneho
konania vstúpila do účinnosti nová
územnoplánovacia dokumentácia územný plán hlavného mesta.
„Chcel by som zdôrazniť, že problém
nedostatku parkovacích miest v okolí
Hradu sa bude riešiť v rámci jeho
rekonštrukcie, kde pribudne garáž s
kapacitou pre vyše 200 automobilov,“
dodal T. Korček.
(rob)
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Mafia v hlavnom meste (1989-1999) IV.
Vedel sa zorientovať: Peter Steinhübel
PETER STEINHÜBEL (1965-1999)
Peter Steinhübel alias Žaluď, alias
Suchý, nebol typická „hlavohruď“ s
vyholenou lebkou v drahej športovej
súprave s teniskami a násilníckymi
manierami. Na svoje „podnikateľské“ nápady však využíval celú škálu
násilných, mafiánskych metód. Začínal ako nástrojár v Závodoch ťažkého strojárstva, jeho éra robotníka
však trvala krátko. Naoko sa potom
zamestnal ako domovník, ale naozaj
sa rozhodol živiť ako vekslák.
PENIAZE LEŽALI NA ULICI
Umeniu vekslovania sa naučil od Poliakov. Pred luxusnými hotelmi, na veľkých parkoviskách a pred nákupnými
strediskami skupoval valuty. Bol typickým ruličkárom a „klienti“ od neho
často dostávali namiesto vymenených
bankoviek obyčajné papieriky.
Po revolúcii v roku 1989 sa okamžite
adaptoval. Bol veľmi šikovný, ovládal
angličtinu, nemčinu a dohovoril sa aj s
Talianmi. Veksláctvo ako „povolanie
socializmu“ povýšil na kapitalistický
biznis. So skupinou kamarátov a známych sa stali priekopníkmi výmeny
cudzej meny vo veľkom. Ráno prišli do
slovenskej banky a za malú pozornosť
presvedčili slečnu za priehradkou, aby
im predala celý denný limit východných
mariek. Tie sa u nás dali dostať po tri
koruny a partia Steinhübel a spol. ich vo
Viedni na trhu zvanom Mexiko-platz
predávala za dvojnásobok. Navyše po
zjednotení Nemecka sa istú dobu menili východné a západné marky v pomere
1:1. Tých východonemeckých bolo u
nás (ako takmer bezcenných) dosť a
takouto výmenou sa zhodnocovali viac
než trojnásobne.
STRIEBRO NA ZLATO
Žaluď sa vedel rýchlo zorientovať.
Navyše mal skúsenosti z rodiny - už
jeho otec bol v bratislavskej galérke
známym ako priekupník zlata. V štátnej
puncovni si zlato nechával odobrovať,
skupoval ho a následne so ziskom predával. Žaluď v roku 1991 zistil, že vo
Frankfurte možno získať za 5 miliónov
korún tonu striebra a tú anonymným
výkupom predať v Klenotoch Bratislava či v Safine Praha za 7 miliónov
korún. Keď kúpil jednorazovo namiesto

jednej tony až šesť ton, získal za týždeň normálne malo stačiť, ale Žaluď bol ako
až desať dní na tie roky úctyhodných 12 mačka. Zo zranení sa liečil takmer rok.
miliónov.
O rok neskôr pred bratislavským
Quenn`s Pubom pravdepodobne predPRIVATIZÁCIA AKO ŠANCA
časne explodovala nálož pod ŽaluďoNa privatizácii sa nabalila väčšina vte- vým automobilom práve v čase, keď sa
dajších mafiánov, nemohol chýbať ani k nemu blížil. Detonácia odtrhla ruku
Steinhübel. Priam škandalóznou vý- jeho ochrankárovi, ktorý mu otváral
zvou na kriminálne kšefty boli takzvané dvere. Steinhübela len poranila a na
holandské dražby, schválené navonok nejaký čas ohluchol. Odvtedy si pre
cnostnými prvými demokratickými vlá- svoju bezpečnosť dal vyrobiť opanciedami aj poslancami. Ponúkli tak šancu, rovaný mercedes za vyše dvadsať milióaby dobre zohraná banda postavila celý nov korún.
zmysel takýchto dražieb na hlavu. Na Najzvláštnejší útok sa odohral 23. mája
dražbu prichádzali s tým, že zastrašením 1999. Na Bajkalskej ulici doteraz
iných záujemcov znížili dohodnutému neznámi páchatelia strieľali na jeho
záujemcovi cenu. Potom dostali 10 až Mercedes Jeep a minuli ho len preto,
20 percent zo zníženia - podľa toho, lebo si proti zvykom presadol na šoférkoľko si od reálneho kupca vypýtali.
ske miesto a sám riadil. Na jeho mieste
Po získaní kapitálu začal Steinhübel vzadu sedel ochrankár. Oknami vozidla
reálne podnikať. Isto aj sám uveril, že preletelo niekoľko striel a jedného zo
je jednoducho len šikovný manažér, Steinhübelových ochrankárov zasiahla
ktorý nelegálne získané peniaze inve- strela do ramena. Na Žaluďovu žiadosť
stuje do legálneho biznisu. Kúpil auto- mali všetci prítomní o neúspešnom
servis v Pezinku a začal prenajímať pokuse o jeho fyzickú likvidáciu mlčať.
sklady. Neskôr skupoval pozemky, Ochrankár, ktorý vyhľadal lekársku
kúpil aj Bratislavské mraziarne, jeho pomoc, uviedol, že sa postrelil sám.
meno bolo spájané aj s Tatravagónkou O pár dní sa na tom istom mieste uskuPoprad, Intercontinentalom, firmou točnil ďalší pokus o atentát na neho. A
Stratos, Vagónom Holding či hotelom zase vyviazol. Steinhübel nepochybne
Kyjev.
veril vo svoju „jánošíkovskú“ nesmrteľnosť - nosil „druidský amulet“, ktorý ho
PERMANENTNE NA MUŠKE
už toľko ráz zachránil. Šiesty útok
Peter Steinhübel bol terčom piatich Žaluď neprežil. Napriek takmer dokoneúspešných atentátov. V roku 1993 ho nalej činnosti jeho osobnej ochranky,
pred domom jeho rodičov v bratislav- ktorú si školil z ľudí, ktorých veľmi
skej Petržalke vážne postrelili. Po viac- dobre poznal, vražednému útoku nakonásobných priestreloch hrudníka priam niec neunikol...
Gustáv Murín
zázračne vyviazol bez zranenia najdôlez knihy Mafia v Bratislave (2008)
žitejších orgánov a chrbtice. Dokopy
(krátené, pokračovanie nabudúce)
päť zásahov z pištole kalibru 9 mm by
FOTO - TASR

Od 3. decembra
sa predávajú
stromčeky
BRATISLAVA
V stredu 3. decembra 2008 sa začal
predaj vianočných stromčekov
pred bratislavskými obchodnými
domami Tesco v Lamači a na Zlatých pieskoch, v piatok 12. decembra sa začnú predávať aj pred petržalským Tescom.
Predaj potrvá do 23. decembra, miesta,
ktoré sa nachádzajú v blízkosti hlavných vchodov do hypermarketov, budú
otvorené denne od 9.00 do 21.00 hodiny. „V ponuke sú stromčeky rôznych
druhov, tvarov, výšky, a to od jedného
metra až po tri metre a bude tu dostať
všetky druhy obľúbených ihličnanov jedličku severskú alebo kaukazkú,
smrek pichľavý (strieborný), obyčajný
smrek, borovicu čiernu alebo obyčajnú. Pôjde o stromčeky dopestované v
zahraničí, ale aj na Slovensku,“ informovala manažérka vonkajších vzťahov
spoločnosti Oľga Hrnčiarová.
Podľa jej slov v minulých rokoch bola
najpopulárnejším stromčekom jedlička
severská a očakáva sa, že aj v tomto
roku sa stane favoritom na najpredávanejší živý stromček. Ceny stromčekov
budú porovnateľné s minuloročnými
cenami. Niekde sa bude stromček predávať podľa výšky, niekde na kusy.
„Vyhradený priestor na predaj stromčekov bude vo večerných hodinách
osvetlený a ich predaj, ktorý bude
denne vrátane soboty a nedele od 9.00
ráno až 21.00 hodín, sa prispôsobí
záujmu zákazníkov,“ dodala Oľga
Hrnčiarová.
(mm)

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti

AVION Shopping Park Bratislava rozšírenie parkovania,
ktorej navrhovateľom je Inter IKEA
centre Slovensko, s.r.o., Bratislava
Do záverečného stanoviska je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie od 25. 11. do 15.
12. 2008 v priestoroch Služieb občanom/
FRONT OFFICE na prízemí budovy Magistrátu
hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. l. (V
elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
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Nové divadlo
si pozrelo 4-tisíc
návštevníkov
STARÉ MESTO
Takmer 4-tisíc návštevníkov si prišlo
počas minulého víkendu pozrieť
priestory novej budovy Slovenského
národného divadla.
Na programe boli predstavenia všetkých troch umeleckých súborov opery, činohry a baletu, o ktoré bol
taký veľký záujem, že často nestačili
ani kapacity sál. Predstavenia sa navyše konali aj vo foyer budovy, prípadne
pred ňou, takže každý návštevník
mohol zažiť divadlo aj v inej podobe.
„Pozitívna skúsenosť z Dňa otvorených dverí nám potvrdila, že takéto
podujatia majú v Slovenskom národnom divadle zmysel. Do divadla prišlo
veľmi veľa ľudí z celého Slovenska a
príjemné je, že prišlo veľa takých,
ktorí do novej budovy zavítali prvýkrát. Verím, že to bola pre nich ochutnávka a že sa práve vďaka tomuto
zážitku stanú našimi novými divákmi.
My sme začali novú tradíciu - posledná novembrová sobota bude patriť
Dňu otvorených dverí a všetkým tým,
ktorí chcú vidieť divadlo inak,” povedala generálna riaditeľka SND Silvia
Hroncová.
Slovenské národné divadlo navyše
ponúklo výhodný nákup vstupeniek na
predstavenia všetkých troch umeleckých súborov. Návštevníci Dňa otvorených dverí za ne zaplatili o 10 percent
menej. V pokladniciach sa predali
vstupenky v približne rovnakej hodnote ako obvykle za celý týždeň. (mm)
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Občania nakoniec prinútili poslancov
mestskej časti zmeniť svoje rozhodnutie
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Októbrové zasadnutie poslancov
miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Devínska Nová Ves bolo búrlivé.
Zúčastnilo sa na ňom niekoľko desiatok učiteľov a rodičov protestujúcich
proti júnovému uzneseniu miestneho
parlamentu, ktoré navrhovalo zlúčiť
základné školy Pavla Horova a Ivana
Bukovčana I do jedného právneho
subjektu.
Keďže mali zo sebou petičnú listinu s
1200 podpismi, bitku za zachovanie
dvoch samostatných škôl vyhrali. Predkladateľ pôvodného spomínaného
návrhu, poslanec Miloslav Šimkovič
hovorí, že ide o jedno veľké nedorozumenie, ktoré spôsobila neinformovanosť zainteresovaných. Veď práve ním
navrhovaná a schválená organizácia
mala pomôcť rozvoju a skvalitneniu
tunajšieho školského systému.
V súčasnosti sú na území mestskej časti
dve základné školy v troch budovách, s
kapacitou vysoko prevyšujúcou aktuálny počet žiakov. Základná škola Ivana
Bukovčana I má v dvoch budovách 723
žiakov, čo znamená vyťaženosť na 68
percent. Základná škola Pavla Horova
má 341 žiakov, teda je zaplnená na 32
percent. Demografický vývoj na nasledujúce roky nepredpokladá nejaký dramatický nárast populácie.
O tom, v akom stave sú tieto budovy, sa
vari netreba zvlášť rozpisovať. Štát do
nich investoval, len keď už veľmi musel
a aj to sa snažil skresať na minimum.
Mestská časť nemôže zo zákona finan-

covať ich zásadnú rekonštrukciu, aj keď
si to ich technický stav akútne vyžaduje.
Školy sú majetkom obce - hlavného
mesta SR Bratislavy a tá si to neželá z
dôvodu, že v prípade delimitácie na
mestské časti by musela tieto financie
vrátiť. Opravy väčšieho rozsahu môžu
byť teda hradené len zo štátnej dotácie,
ktorá sa viaže na počet žiakov školy.
Peniaze, ktoré takto dostane od štátu
jedna škola, nemôžu byť preinvestované do druhej, keďže ide o iný právnický
subjekt.
Rovnaké výpočty platia aj pri platoch
učiteľov. Čím viac žiakov škola má, tým
dostane od štátu viac peňazí. Je teda
logické, že zlúčenie škôl do jedného
subjektu by bolo ekonomicky výhodné
a tieto peniaze by sa dali oveľa viac
efektívnejšie využiť. Zahustením tried (
vychádza to na počet 22 žiakov v jednej
triede, zákon pripúšťa 25) by sa ušetrila
nadbytočná školská budova. Tá by aj
naďalej slúžila školským účelom, ale
ako priestor pre súkromné školy, ktoré
momentálne sídlia v prenajatých priestoroch ZŠ P. Horova, alebo sa ich otvorenie pripravuje.
K dnešnému dňu je situácia taká, že keď
mestská časť financuje opravy v škole
P. Horova, tak tým chtiac, nechtiac
nepriamo dotuje aj súkromné podnikanie z verejnoprospešných zdrojov, čo je
dosť neprípustné.
Spolu s týmto uznesením bol odmietnutý aj ďalší návrh poslancov Miloslava
Šimkoviča a Miroslava Encingera, aby
školy zrušili pracovné miesta upratova-

čiek a pomocných technických pracovníkov. Ich platy odčerpávajú financie,
ktoré školy dostávajú na mzdy učiteľov.
Školy by si mohli výkon týchto prác
zaobstarať prostredníctvom miestnej
organizácie Denova, financovanej priamo cez rozpočet mestskej časti. Len
tento krok by predstavoval ročne vytvorenie zdroja zhruba 1 mil korún, ktoré
by mohli prerozdeliť medzi pedagogických pracovníkov. Na počudovanie, aj
tento návrh prítomní zástupcovia petičného výboru odmietli.
Všetky návrhy racionalizačných opatrení boli odmietnuté. Zvíťazili emotívne argumenty. Treba podotknúť, že
podobná situácia nastala aj v minulosti,
keď sa mestská časť rozhodla zrušiť
prebytočnú budovu materskej školy na
Grbe 2 a prebudovať ju na modernú,
bezbariérovú budovu miestneho úradu.
Tiež sa zdvihla vlna protestu, ktorá
vyústila do petície. Poslanci vtedy
nepodľahli nátlaku a dnes už nikto v
Devínskej nepochybuje o správnosti
tohto kroku.
Rovnako to je aj s reorganizáciou materských škôl v mestskej časti, kde zo štyroch materských škôl vznikli dve.
Súčasná situácia je však iná. Nad
neúprosnými číslami ekonomických a
štatistických ukazovateľov zvíťazilo
číslo množstva podpisov pod petičnou
listinou. Len čas ukáže, či jeho aktéri
nebudú musieť parafrázovať povzdych
epirského kráľa Pyrrha po víťaznej
bitke nad Rimanmi: „Ešte jedno takéto
víťazstvo a sme zničení.“
(kah)

Cestovateľské centrum v centre Bratislavy
na Dunajskej ul. 31
Pred niekoľkými týždňami bolo v centre Bratislavy na Dunajskej
ulici 31 otvorené nové cestovateľské centrum s cieľom ponúknuť
základný tábor pre dovolenkárov a cestovateľov.
Víza, letenky, cestovné poistenie, individuálne služby, kongresy,
firemná klientela, plavby, zájazdy do všetkých krajín celého sveta
a cestovateľské poradenstvo pre našich klientov.
Od počiatku veríme, že poznanie a silné zážitky, ktoré sa dajú
získať iba cestovaním posúvajú človeka o úroveň vyššie. Nepodliehajú devalvácii a robia nás lepšími. Preto sme tu pre Vás.
Lepšie služby, to je to, čím sa odlišujeme od bežnej cestovnej
agentúry. To je dôvod otvorenia nového cestovateľského centra
a usporadúvanie cestovateľských festivalov a relácií, najnovšie v
televízii TA3 s názvom Cestovanie (vždy v utorok o 21.30 a v štvrtok o 19.15).
Kombinácia ultramoderných dizajnérskych prvkov s podlahou
z talianskeho mramoru a tíkového dreva, steny obvešané maskami a obrazmi z celého sveta, ktoré sme si za 17 rokov priniesli
z našich ciest, parkovanie v podzemnej garáži – to všetko robí z
Cestovateľského centra luxusné a príjemné miesto na výber Vašej
správnej dovolenky.
Príďte sa pozrieť aj Vy a poradiť sa! Radi Vás privítame
a ponúkneme naše služby.
MUDr. Ľuboš Fellner a tím

BUBO Travel Agency
Dunajská ul. 31, 811 08 Bratislava
tel.: 02/5263 5254 - 55, 0907 780 088,
fax: 02/5263 5256,
e-mail:bubo@bubo.sk,
www.bubo.sk

Kto mal dostať
kozmetiku cenu z turnaja?
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Na októbrovom zasadnutí miestneho
zastupiteľstva mestskej časti Devínska Nová Ves odznela aj takáto informácia: Dňa 23. decembra 2006 sa
konal Vianočný turnaj v minifutbale
O pohár zástupcu starostu mestskej
časti. Deň po skončení turnaja, 24.
decembra bola z reprefondu zástupcu
starostu kúpená luxusná dámska
kozmetika v cene 2754 korún ako
cena na turnaj.
Spýtali sme sa zástupcu starostu mestskej časti Devínska Nová Ves, Františka Baňasa, komu bola vlastne cena
určená. „Je pravdou, že táto kozmetická kazeta bola zakúpená na športové
podujatie, ktoré sa konalo tesne pred
Vianocami. Turnaj som organizoval ja,
tak ako desiatku ďalších podobných
podujatí, ktoré sa v tom volebnom
období konali,“ informoval F. Baňas.
Vzápätí vysvetľoval aj kúpu spomínanej kozmetiky: „Nie je jednoduché dať
dohromady tím, ktorý dohliada nad
priebehom akcie. Pomáhali mi mnohí,
bez nároku na odmenu, na úkor svojho
voľného času. Touto formou som si
dovolil odmeniť jedného z nich za jeho
štvorročnú pomoc na akciách organizovaných mestskou časťou. Keďže kontrola to vyhodnotila ako nedostatok, bez
vyzvania som celú sumu vrátil do
pokladne, ako aj sumu 4950 Sk, ktorú
mestská časť na túto akciu vyhradila.“
F. Baňas tvrdí, že uvedené financie vrátil z vlastných zdrojov, takže sa vlastne
stal sponzorom podujatia. „Finančné
prostriedky, ktoré v rámci kalendára
športových podujatí vyčleňuje mestská
časť Devínska Nová Ves v žiadnom
prípade nepostačujú na celkové krytie
nákladov. Z toho dôvodu som sa vždy
snažil získavať dobrovoľných prispievateľov, ktorí boli ochotní, či už osobne, vlastnou prácou alebo finančne,
sponzorským darom prispieť na dobrú
vec,“ uvádza zástupca starostu mestskej časti Devínska Nová Ves..
Podľa jeho slov môže dokázať, že akcie
často osobne sponzoroval. „Aj napriek
tomu, že zo strany niektorých jednotlivcov je snaha škandalizovať a osočovať
moju osobu, som odhodlaný naďalej
podporovať rozvoj športu v Devínskej
Novej Vsi, či už ako zástupca starostu,
poslanec alebo občan mestskej časti,“
dodáva F. Baňas.
(kah)
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NEODTEKÁ - umývadlo, WC, kanalizácia, rína?
PREČISTÍME - špirálou, tlakom. Zameriame
trasu kamerou, určíme stav, sfunkčníme
TEČIE - radiátor, čerpadlo, vodovod,
preteká WC, vytápa vás sused, výmena stúpačiek
OPRAVÍME - el. zásuvku, osvetlenie, inštaláciu
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DEVÍNSKA NOVÁ VES
Je dosť pravdepodobné, že necitlivé
zásahy poniektorých investorov do
architektúry hlavného mesta vyvolali u občanov zvláštne obavy. Nech sa
začne stavať čokoľvek a kdekoľvek,
sú zásadne proti. Nespokojní sú však
aj v prípade, keď sa nestavia vôbec.
Ukážkovým príkladom je súčasné dianie v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Doteraz sa medzi
obyvateľmi v kuloároch šepkalo, že
samospráva v tomto volebnom období
bola schopná postaviť akurát tak máj
pred poštou. Keď sa však s výstavbou
naozaj začalo, zdvihla sa vlna protestov.
Konkrétne ide o revitalizáciu Istrijskej
ulice, ktorá si to pritom už naozaj vyžadovala, keďže svojimi prázdnymi plochami pôsobila ako nekompletný chrup
chronického ignoranta stomatologickej
ambulancie. Výstavbu v prvej etape
realizuje firma Kopos, ktorá, ako nám
povedal starosta mestskej časti Devínska Nová Ves Ing. Vladimír Mráz,
vyhrala výberové konanie a jej projekt
plne rešpektuje generel hlavnej tepny
mestskej časti.
V budúcnosti sa tu plánuje aj umiestnenie Námestia Márie Terézie a ulicou
povedie aj hlavná trasa pešej zóny. Má
ísť o najreprezentatívnejšie miesto
celej mestskej časti, slúžiace na
oddych a zábavu. V súčasnosti je táto
zóna mŕtva. Prostredníctvom lokálneho periodika však samosprávu obvinili, že nerešpektuje vôľu občanov, ktorí
vyjadrili svoj nesúhlas s navrhovanou
výstavbou už na verejnom zhromaždení v decembri minulého roku a tiež aj
podpismi na petičnej listine. Zo slov
starostu vyplynulo, že pravdepodobne
ide o dezinformáciu spôsobenú nedostatkom informácií. Témou spomínaného zhromaždenia bola podľa zápisnice iná lokalita, vzdialená od tejto približne 300 metrov vzdušnou čiarou a
nachádzajúca sa pri Chorvátskom
múzeu.
Čo konkrétne má na Istrijskej ulici v
prvej etape výstavby vyrásť objasnil
architekt mestskej časti Ing. arch. Milan
Beláček. „Firma Kopos tu stavia dva
bytové domy. V jednom bude 21 bytov,
v druhom 22 plus priestory vyhradené
na občiansku vybavenosť. Domy sú
dvojpodlažné. Investor akceptoval pripomienky mestskej časti a oproti
pôvodnému návrhu, ktorý uvažoval s
výstavbou až 140 bytov v štyroch
objektoch, projekt upravil,“ tvrdí Milan
Beláček.
Podľa jeho názoru „prízemný charakter
zástavby je vytvarovaný šikmými strechami a doplnený predzáhradkami, pergolami a prístreškami na parkovanie.
Na základe požiadaviek občanov bolo
obnovené detské ihrisko a vysadila sa
zeleň vo vnútrobloku sídliska Stred.
Keďže ide o atypickú výstavbu s použitím prírodných materiálov, novostavby
nenarušia kolorit Devínskej Novej
Vsi,” dodáva Milan Beláček.
(kah)

K Ú P I M

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

NADŠTANDARDNÁ HYPOTÉKA
UŽ V ŠTANDARDE!

AD: NÁKUP NOVÝCH VOZIDIEL...
(BN 2008/40)
Nedávny materiál o pripravovaných zmenách a nákupoch vozidiel
v bratislavskej mestskej doprave
vzbudil u čitateľov veľký ohlas. V
diskusii na www.banoviny.sk odzneli zaujímavé názory.
~ ~ ~
Zaujímala by ma jedna otázka odkiaľ vezme mesto tých 500 miliónov? Žeby „náhodou“ z financií pre
projekt električky? A nepôjdu z toho
istého balíka aj peniaze na ďalšie
„nové priority“? Takže zbohom Petržalka, na električkovú trať zabudni...
Vec č. 2: „Mali by to byť vozidlá
dlhšie ako súčasné kĺbové s dĺžkou
18,5 metra“, takže podmienky tendra
budú jasne šité pre CapaCity, ktoré
„by sme chceli vysúťažiť“. Len
pozor, dajte tam aj maximálnu dĺžku
(odporúčam dať podmienku tendra
„od 18,8 do 20 metrov“ - niečo na
spôsob „busy do 11 metrov“), aby vás
potom neprekvapilo napríklad to, že
existujú aj kapacitnejšie a dlhšie najdlhšie autobusy na svete
~ ~ ~
Ak by bolo pravdou, že prišlo k presmerovaniu financií na projekt
rýchloelektričky do Petržalky na iné
projekty, znamenalo by to pozitívny
signál, že si uvedomili, na čo upozorňujeme: rýchloelektrička do Petržalky dopravne nič nevyrieši, prípadne,
že táto rýchloelektrička do Petržalky
je ekonomicky nevýhodná a neefektívna investícia
~ ~ ~
A kedy už niekto konečne kúpi aj trolejbusy? Chápem, že autobusy a električky pokrývajú významnejšiu časť
MHD, ale aj trolejbusová doprava, a
to najmä z hľadiska ekológie, je
významným komponentom dopravy.
Nehovoriac, že najmä v zimnom
období nemajú až taký problém v
kopcovitom teréne so zjazdnosťou
ako napríklad autobusy. Šesť duobusov, či koľko ich vlastne je, určite
nepokryje požiadavku Dopravného
podniku mesta Bratislavy, ani cestujúcich. A ešte sú aj kazové, keďže na
sídlisko Dlhé diely už nasadzujú aj
15Tr. A ako vidno, keďže nejazdia na
iných linkách, tak asi nebudú celkom
v poriadku. Alebo má niekto záujem
o likvidáciu trolejbusovej dopravy?
Z diskusie na www.banoviny.sk

ŠETRÍME VÁŠ ČAS
A PENIAZE
• Podpis úverovej zmluvy
priamo v realitnej
kancelárii RE/MAX*
• Rýchle a efektívne
vybavenie úplne
zadarmo
• Garancia vrátenia
rezervačného
poplatku
• Hypotéka takmer
pre každého

Váš spoĐahlivý hypotekárny partner

* V prípade využitia produktu ČSOB

www.remax-slovakia.sk
remax inz 150x270 0908.indd 1

ČÍM ĎALEJ,

Trolejbusy sú
dôležitou
časťou dopravy

30. 9. 2008 16:07:17

TÝM LEPŠIE

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

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

Za jedinečnú cenu
379.000 Sk/12.580,50 €

www.suzuki.sk

Suzuki SX4 1,6 DDiS GLX AC so zimnými pneumatikami
a cenovým zvýhodnením 99.000,- Sk/3.286,20 €
klimatizácia • spotreba 5,3 l/100 km • centr. uzamykanie s DO • el.
ovl. predné okná • úsporný motor • rádio s CD • ABS, EBD, 2x airbag

943 km

Ku každému modelu od Suzuki získate 3-ročnú záruku a asistenčné služby
zdarma. Emisie CO2 120-139 g/km, komb. spot. paliva 5,3 l /100 km.
Finančné hodnoty boli prepočítané konverzným kurzom 30,1260 SKK/EUR.
Infolinka: 02/5363 3306 Akcia platí do vypredania zásob. Ilustračné foto.

Keď sa nestavia
je zle, keď sa
stavia, tiež je zle
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István Szabó hlavný hosť
MFF v Bratislave
FILM
Maďarský režisér a držiteľ Oscara
István Szabó, hlavný hosť 10. medzinárodného filmového festivalu Bratislava si v sobotu 29. novembra 2008
prevzal Cenu za umeleckú výnimočnosť vo svetovej kinematografii.
Po Vanesse Redgrave, Janovi Třískovi a Ulrichovi Seidlovi sa István
Szabó stal štvrtým držiteľom ocenenia MFF Bratislava za umeleckú
výnimočnosť vo svetovej kinematografii. Ocenenie mu odovzdal Martin
Huba, pričom obaja umelci sa už
stretli pri nakrúcaní posledného filmu
Jiřího Menzla Obsluhoval jsem
anglického krále, v ktorom si zahral
jednu z epizódnych rolí aj maďarský
režisér.
A práve herecký výkon Martina Hubu
(za ktorý získal aj Českého leva) si
István Szabó veľmi váži a pochvalne
sa o ňom vyjadruje v maďarskom
dokumente Režiséri na niti (2008),
ktorý si mohli diváci pozrieť po slávnostnom udelení ceny.
Filmový medailón dvoch legendárnych režisérov a zároveň veľkých
priateľov Istvána Szabóa a Jiřího
Menzela, v ktorom prostredníctvom
rozhovoru a im najbližšieho média
spomínajú na takmer päťdesiat rokov
života, uviedla spolu so Szabóom aj
producentka Judit Ujvári. Oficiálny
program Istvána Szabóa v Bratislave
zakončila spoločná večera s organizátormi festivalu a predstaviteľmi
Maďarského kultúrneho inštitútu.
Renomé svetovo uznávaného filmára
získal Szabó nezabudnuteľnou historickou trilógiou, ktorú tvoria Mefisto
(1981), ocenený Oscarom za najlepší
zahraničný film a tiež Cenou za najlepší scenár na festivale v Cannes,
Plukovník Redl (1984), ktorý získal
Cenu poroty na festivale v Cannes a
Hanussen (1988) - všetky tri v kongeniálnom stvárnení Klausa Maria
Brandauera.
(dš)
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Podmienkou na dobré korčuľovanie
je pre Bratislavčanov najmä tuhá zima
BRATISLAVA
S prichádzajúcou zimou sa obyvatelia Bratislavy môžu tešiť aj na športy, ktoré im umožní len mráz, sneh a
teplota pod nulou. Zisťovali sme
preto, aké sú možnosti korčuľovania
v jednotlivých miestnych častiach
Bratislavy.
V LAMAČI SA MOŽU TEŠIŤ
V mestskej časti Lamač je ohraničená
ľadová plocha na školskom dvore na
Malokarpatskom námestí. Klzisko sa
zalieva a počas zimných mesiacov
bude prístupné verejnosti na športové
vyžitie - korčuľovanie a hokej. Nádejná je pre Lamač budúcoročná sezóna,
keď sa začne s výstavbou športového
areálu na Borinskej ulici. Jeho súčasťou bude aj tréningová hokejová plocha prístupná aj na korčuľovanie pre
verejnosť.
Na území Starého Mesta nebude tento
rok k dispozícii žiadne verejné klzisko
ani umelá ľadová plocha, ktorá bola na
Hviezdoslavovom námestí. Umelý ľad
sa neosvedčil, návštevníkov, ktorí sa
boli ochotní trápiť, na neschodnom
teréne bolo málo a kvôli financiám a
teplým zimám nebude Staré Mesto
prevádzkovať ani prirodzený ľad.
Podľa informácií miestneho úradu pár
mrazivých dní, keď sa ľadová plocha
využíva a poteší Bratislavčanov, nepokryje vysoké náklady, ktoré musí
miestny úrad investovať do jej prevádzky.
SKLAMANIE
V POD. BISKUPICIACH
V mestskej časti Podunajské Biskupice prevádzkovali po minulé roky
klzisko na Bieloruskej ulici, tento rok
budú obyvatelia tejto miestnej časti
sklamaní. Klzisko sa pre vysoké
náklady na prevádzku a investície do
službukonajúceho personálu prevádzkovať nebude. Celý priestor ide do
revitalizácie a klzisko bude nahradené novým veľkoplošným športovo-

rekreačným priestorom. S jeho realizáciou sa začne začiatkom budúceho
roku.
V mestskej časti Ružinov je udržiavaná
ľadová plocha na Štrkovci, jej funkčnosť si však vyžaduje dlhodobo priaznivé klimatické podmienky, teplotu
pod bod mrazu. Otvorenie sezóny sa
plánuje 6. decembra na Mikuláša s
bohatým kultúrnym programom. Keďže ide o prirodzený ľad, táto udalosť je
podmienená vhodným počasím.
V mestskej časti Vrakuňa zatiaľ nemajú žiadne možnosti na korčuľovanie,
vo fáze návrhu je ponuka vybudovať v
tejto lokalite zimný štadión. Zatiaľ
však nie sú odsúhlasené žiadne návrhy,
takže obyvatelia Vrakune sa chodia
korčuľovať do mesta.
V NOVOM MESTE JE NÁDEJOU
ŽELEZNÁ STUDIENKA
V oblasti Nového Mesta sa nachádza
Zimný štadión Ondreja Nepelu, ktorý
ponúka verejnosti korčuľovanie v
stredu od 16.00 h do 18.00 h, v sobotu a v nedeľu od 10.00 do 12.00 h, a
popoludní od 14.00 h do 16.00 h.
Obyvatelia tejto mestskej časti využívajú aj korčuľovanie na Železnej studienke, športujú tu však na vlastné
riziko, pretože v tejto lokalite nie je
strážna služba. Ľad sa tam drží
pomerne dlho, teploty však musia byť
hlbšie pod nulou. Vybudovanie novej
ľadovej plochy v miestnej časti Nové
mesto neplánujú.
Z Rače sa chodia obyvatelia korčuľovať do Vajnor alebo na jazerá za BEZ.
To je však športovanie na vlastné riziko, ktoré si vyžaduje aj priaznivé klimatické podmienky. Túžbou Račanov
je vybudovať vlastnú ľadovú plochu,
jej splnenie je však v nedohľadne,
pretože najprv chcú pre svoju oblasť
vybudovať športovú halu.
Vo Vajnoroch začínajú zimnú korčuliarsku sezónu 6. decembra o 14.00 h
otvorením klziska na hádzanárskom
ihrisku Vajnory v športovom areáli

Alviano. Ľadová plocha je v prevádzke už tretí rok, tento rok rátajú s hrúbkou ľadu tri centimetre. Ak nebude
mrznúť, počasie si vo Vajnoroch
objednajú. Nadšenie obyvateľov tejto
lokality je veľké, pri otvorení klziska
rátajú s účasťou hokejistov Slovana a
v rámci akcie vyžrebujú aj jednu
základnú školu, ktorej žiaci budú mať
vstup na klzisko po celú sezónu
zadarmo. Sezóna na ľade s plochou
40 x 20 metrov potrvá do 15. marca
2009.
PETRŽALKA BEZ PLOCHY,
NÁBREŽIE BEZ ĽADU
V Petržalke bola minulý rok umelá
ľadová plocha na Tyršovom nábreží,
kvôli zlým klimatickým podmienkam
a finančnej stratovosti prevádzky
tento rok T-Com ľadovú plochu ani
neplánuje. Posledné dva roky neslúži
Petržalčanom ľadová plocha na
Tupolevovej ulici, ktorú ponúka
mestská časť do predaja. Toto rozhodnutie zapríčinili nepriaznivé klimatické podmienky a zastaraná technológia klziska. Náklady na obnovenie prevádzky by predstavovali okolo
milióna korún.
V budúcnosti mestská časť Petržalka
plánuje vybudovať menšie klziská a
ľadové plochy v blízkosti základných
škôl. Tie by mali slúžiť nielen na
zimné vyžitie Petržalčanov, ale aj na
podporu hokejových a korčuliarskych
talentov. V súčasnosti sa však v Petržalčania môžu korčuľovať len na
zamrznutom Draždiaku - ak bude
mrznúť.
V mestskej časti Devín verejné klzisko
ešte nikdy nebolo, nie je a ani ho neplánujú vybudovať. Dunaj a Morava
nemrznú, takže obyvatelia tejto mestskej časti sa musia chodiť korčuľovať
do Dúbravky. Podobná situácia je aj v
susednej Devínskej Novej Vsi, tu však
zamŕza miestny rybník, ktorý poskytuje v zimnom období aké-také možnosti
na korčuľovanie.
Daša Šebanová

Šesť farieb
označí zóny na
hlavnej stanici
NOVÉ MESTO
Bratislavská hlavná železničná stanica bude mať od pondelka 1. decembra šesť zón, ktoré pre lepšiu odlišnosť označí rovnaký počet farieb.
Celý projekt má podľa Železničnej
spoločnosti Slovensko, a.s., zrýchliť a
sprehľadniť vybavovanie cestujúcich.
Svetlomodrá zóna je na základné vybavenie cestujúcich, vybavia sa tu všetky
požiadavky na vnútroštátnu prepravu s
rezerváciami a niektoré požiadavky v
medzinárodnej preprave do cieľov v
Českej republike, Rakúsku, Maďarsku a
Poľsku. Tmavomodrá zóna je na predaj
všetkých druhov vnútroštátnych a medzinárodných dokladov. V rámci zóny
vyčlenenia pokladnicu pre prednostné
vybavovanie cestujúcich s obmedzenou
mobilitou, tehotné ženy, cestujúcich do
1. triedy a prednostný predaj pre SuperCity.
Svetlooranžová zóna je určená na rýchle vybavenie cestujúcich. Zabezpečí
rýchly predaj vnútroštátnych cestovných lístkov bez možnosti zakúpenia
miesteniek, lôžok a ležadiel a bez možnosti platby kartou. Tmavooranžová
zóna je pre nadštandardné vybavenie a
je to zákaznícke centrum. Cestujúcim tu
poradia, vybavia zložité požiadavky v
medzinárodnej preprave náročné na čas
obsluhy, vybavia väčšie skupiny a ponúknu doplnkové tovary a služby.
Sivomodrá zóna je na doplnkové vybavenie cestujúcich, s prednostným vybavením vlakových čiat, na vybavovanie
zásielok kuriér a interkuriér, vybavovanie preukazov na zľavy a doplnkový
predaj vnútroštátnych cestovných lístkov. V bielej zóne sa poskytnú cestujúcim informácie o vlakových spojeniach,
cestovných lístkoch, poskytovaných
službách a podmienkach prepravy.
„Informácie o farebne odlíšených zónach služieb sú aj v angličtine a v nemčine,“ dodal riaditeľ odboru komunikácie Železničnej spoločnosti Slovensko
a.s. Miloš Čikovský.
(mm)
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DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV
- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem
- možnosť aj pre živnostníčky
Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788
www.domestica.sk
e-mail: info@domestica.sk

3..8850 Sk

koberec
LUXURY SHAGGY
Bratislava, Tuhovská 16, Zlaté piesky (pri NAY), Po - Pi: 9 00 - 19 00, So: 9 00 - 15 00
Bratislava, OC Danubia, Panónska cesta 16, Po - Ne: 9 00 - 21 00
,
Konverzny kurz 1€ = 30,1260 Sk

KORATEX inz 150x130.indd 1

3.080 Sk
140 x 200 cm

102,24 €

www.koratex.sk
vždy máme niečo nové
11/14/08 9:34:57 AM

BRATISLAVSKÉ NOVINY 42/2008

Verejná výstava
k Staromestskej
bude v januári
BRATISLAVA
Sľubovaná verejná výstava, na ktorej sa budú prezentovať autorské
návrhy prác riešiace Staromestskú
ulicu, bude od 8. januára v Primaciálnom paláci. Ide o práce, ktoré
autori nedávno prezentovali na
workshope.
Informáciu o začiatku výstavy - 8.
januára 2009, a mieste - v Primaciálnom paláci, nám potvrdil hlavný architekt mesta Štefan Šlachta. Osobne si
želá, aby mohla byť výstava sprístupnená verejnosti aspoň dva týždne.
Na novembrovom workshope prezentovalo svoje práce nového riešenia
Staromestskej ulice pätnásť autorov a
autorských kolektívov. Už v súčasnosti sa k tým z nich, ktoré uverejnili
Bratislavské noviny, vyjadrujú čitatelia. Po výstave sa má k návrhom a riešeniu ulice vyjadriť aj ďalšia verejnosť.
(rob)

Domácnosti
v Petržalke budú
v štatistikách
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Staromestskej ulici by chceli vrátiť jej
mestskú podobu, vrátane pešej zóny
STARÉ MESTO
V tomto čísle prinášame ďalšie
architektonické návrhy riešenia Staromestskej ulice. Na nedávnom
workshope na magistráte predstavil
svoje práce a návrhy Juraj Tesák a
jeho spolupracovníci.
Podľa autora prvotným ideovým cieľom projektu Staromestská je zregenerovať toto územie a vrátiť mu mestskú
podobu so všetkými mestskými radosťami - bytové domy, galérie, kiná, reštaurácie, obchody, služby, fontány,
ihriská, parky, námestia a najmestotvornejší prvok - pešiu zónu.
„Vízia sa delí na dve základné časti.
Prvou časťou je doprava, ktorú sme
riešili ako ideu, aby nám vytvorila
priestor na dotvorenie celku mestského priestoru,“ hovorí J. Tesák. Podľa
neho je navrhovaná idea založená na
zapustení dopravy pod terajšiu úroveň
cesty, ktorá umožní po celej dĺžke
vytvoriť pešiu zónu od mostného pilieru až po Hodžovo námestie na jednej
úrovni bez kríženia dopravy s chodcom.
Parkovanie má byť zabezpečené podzemnými garážami, ktoré sú zapustené
o ďalšiu úroveň - druhé a tretie podzemné podlažie. Druhou časťou rieše-

nia je mestský priestor, ktorý dostáva
možnosť slúžiť chodcom.
Po preložení dopravnej komunikácie
pod zem podľa autorov ostáva voľný
priestor (kotlina) obklopený rôznymi
funkciami budov. Ide o bytové, administratívne, historické budovy s rôznymi formami, dvoj- až sedempodlažné, s
parterom, bez parteru, tvarom fasády,
so šikmou alebo rovnou strechou. Tieto
dva parametre, funkcia a forma určujú
náplň a tvar novej mestskej moty.
V novej mestskej hmote sa zrkadlia

budovy naokolo, to neznamená, že by
bola zo zrkadla, ale len to, ako nová
hmota reaguje na súčasný stav. Prispôsobuje sa výškou, šírkou, šikmosťou a
priechodnosťou. Ďalšími parametrami
ktoré, ovplyvňujú hustotu hmoty, sú
námestia, parky, napojenie na existujúce pešie trasy a ulice, slnko, priehľady
na mestské symboly (Hrad, Dóm sv.
Martina, hradby, Dunaj). Spoluautorom návrhov je Ivan Lacho a autorom
riešenia dopravy Peter Mlynek. (rob)
VIZUALIZÁCIE - Juraj Tesák

PETRŽALKA
Obyvatelia Petržalky môžu čakať
návštevu. Počas nasledujúcich dvanástich mesiacov navštívi niektoré
tunajšie domácností zamestnanec
Štatistického úradu SR.
Dôvodom bude zisťovanie príjmov a
výdavkov vytypovaných domácností.
„Cieľom je zosumarizovať základné
informácie o hospodárení, ktoré sa
využijú pri analýze sociálnej, ekonomickej a životnej situácii rodín,“ informoval tlačový tajomník mestskej časti
Petržalka Ľubomír Andrassy.
Na celom Slovensku sa do akcie zapojí 4704 domácnosti. Informácie, ktoré
sa získajú, sú anonymné a použijú sa
iba na štatistické účely uvedeného
výskumu. Zamestnanci Štatistického
úradu SR budú mať osobitné poverenia
pre túto činnosť a navyše musia mať
služobný preukaz.
(mm)

Čakajú projekty
využitia škôlky
na Fedinovej
PETRŽALKA
Petržalská samospráva dáva možnosť predložiť projektové zámery
na ďalšie využitie bývalej materskej
školy na Fedinovej ulici.
Ponúka ho rôznym neziskovým organizáciám, občianskym spolkom, podnikateľským subjektom, ktoré majú
šancu do 10. decembra 2008 predložiť
svoj zámer.
„Projektový zámer môžu jednotliví
záujemcovia doručiť osobne do podateľne miestneho úradu, alebo ho
môžu zaslať poštou s označením
FEDINOVA, či elektronicky na adresu tlacove@petrzalka.sk,“ informoval
tlačový tajomník mestskej čast Petržalka Ľubomír Andrassy.
Podľa neho doručené zámery posúdia a
vyhodnotia odborné útvary samosprávy, pričom definitívne rozhodnutie o
ďalšom využití objektu urobia petržalskí poslanci na riadnom zasadnutí
miestneho zastupiteľstva.
„Na základe uznesenia petržalského
zastupiteľstva bola v roku 2007 budova bývalej materskej školy na Fedinovej ulici prenajatá na tridsať rokov
spoločnosti MEDIKA-R, n.o., s cieľom vytvoriť nové zdravotno-sociálne
zariadenie. Keďže k 30. septembru
2008 neboli zo strany neziskovej
organizácie naplnené základné zmluvné podmienky, obe strany sa dohodli
na ukončení nájmu,“ dodal Ľ. Andrassy.
Objekt je v súčasností zabezpečený
nepretržitou strážnou službou. Doterajšie projektové zámery ponúkali využitie objektu napríklad na zriadenie
súkromného predškolského zariadenia,
sociálneho zariadenia pre starších
občanov či zariadenia poskytujúceho
zdravotnícke služby.
(mm)

NÚDZOVÉ OTVÁRANIE

0905 310 069
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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.
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Bratislavské
centrum patrí
k najdrahším
STARÉ MESTO
Najdrahšou ulicou sveta je aj v roku
2008 Piata Avenue v New Yorku.
Centrum Bratislavy skončilo v
rebríčku hlavných nákupných ulíc
sveta na 39. mieste, o jednu priečku
nižšie ako minulý rok.
Konečné umiestnenie vyplýva zo zoznamu, ktorý každoročne vytvára spoločnosť Cushman & Wakefield.
„Umiestnenie Bratislavy v rebríčku
Hlavné nákupné ulice sveta môže súvisieť i s faktom, že centrum mesta je
dlhodobo využívané prevažne na gastronómiu, kaviarne a nočný život.
Najmä z pohľadu medzinárodných,
veľkoplošných obchodníkov má centrum Bratislavy obmedzenú ponuku
vhodných priestorov, a to tak z hľadiska veľkosti, ako aj kvality,“ vysvetlil
lízingový poradca pre maloobchodné
priestory Marián Fridrich.
„Prípadný vstup aspoň jedného alebo
niekoľkých svetových značiek by
mohol zmeniť potenciál centra mesta
ako možnej nákupnej destinácie, ako
to je vo väčšine veľkých miest a
metropol v regióne,“ dodal Marián
Fridrich.
Budapešť si v rebríčku o dve pozície
pohoršila (30), Varšava zaujala o štyri
priečky lepšiu pozíciu ako v minulom
roku (37). Zo stredoeurópskych krajín sa do prvej dvadsiatky rebríčka
dostala Viedeň (13) a Praha. Najdrahšou v Českej republike je pražská
ulica Na Příkopě, ktorá obsadila 20.
miesto. Spolu s Václavským námestím sú Příkopy najfrekventovanejšou
nákupnou lokalitou, najluxusnejší
tovar však ponúkajú obchody na
Parížskej ulici. Druhé miesto v
rebríčku obsadila zóna Causeway v
Hongkongu, tretie parížska Champs
Elysées.
Rebríček Hlavné nákupné ulice sveta
porovnáva výšku nájomného v maloobchodných jednotkách v 44 krajinách
sveta. Každá krajina je zastúpená ulicou s najvyšším nájomným. Zber dát
sa uskutočnil v júni a monitorovaných
bolo 236 ulíc.
(sita)
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Niektoré nebezpečné priechody pre
peších chce mesto postupne riešiť
BRATISLAVA
Mnohé priechody pre chodcov v
meste sú najmä na štvorpruhových
komunikáciách pre peších nebezpečné. Ide napríklad o nechránené
priechody na Štefánikovej ulici,
Vajanského nábreží, Ivánskej ceste,
či inde.
Do redakcie sme nedávno dostali mail
čitateľky Diany z Ružinova, ktorá upozorňuje na problém s nechránenými
priechodmi. „Na štvorprúdovej ceste
na Gagarinovej ulici medzi Ružinovským cintorínom a privádzačom na
diaľnicu, je na vozovke pre nás chodcov iba vodorovné značenie, klasická
zebra,“ píše.
Podľa nej autá tadiaľ doslova lietajú,
vozovka je veľmi frekventovaná a
chodci tadiaľ prechádzajú iba s veľkou
dávkou odvahy a riskom. „Na oboch
stranách je zastávka trolejbusov a ľudia
sa potrebujú dostať na druhú stranu
cesty. Takže vyčkávate, kým sa prúd
áut trochu preriedi a potom rýchlo na
druhú stranu. Keď ráno prechádzajú
deti na zastávku, je to úplný horor,“
konštatuje naša čitateľka. Odporúča
preto vybudovanie aspoň takých
ostrovčekov, aké sú Mlynských nivách
pri autobusovej stanici.
Podľa vyjadrenia z magistrátu, priechod na Štefánikovej ulici, na križovatke so Spojnou ulicou bude riešiť mesto
na budúci rok. V strede komunikácie
pribudne bezpečnostný ochranný
ostrovček zúžením jazdných pruhov,
ale aj výrazné reflexné zvislé a vodorovné značenie.
Mesto ďalej informovalo, že v návrhu
rozpočtu na roky 2009 - 2011 sa ráta s
výstavbou piatich peších priechodov
na Ružinovskej ulici Pri jazere, na ulici
Drieňová pri základnej škole, na križovatke Majerníkovej ulice s Veternicovou pri základnej škole, ďalej na
Račianskej ulici Pri Bielom kríži a na
Roľníckej ulici pri miestnom úrade.
Ďalej sa ráta aj s piatimi križovatkami,
na ktorých je potrebné inštalovanie riadeného pešieho priechodu. Ide o lokality Čsl. tankistov - Bratislavská ulica,
Jiráskova - Prokofievova, Furdekova -

Lachova, Ružinovská - Herlianska a
Hodonínska - Vrančovičova.
Od zriadenia ochranného ostrovčeka
na križovatke Vajanského nábrežia s
Kúpeľnou ulicou podľa informácií
magistrátu mesto upustilo kvôli tomu,
žeby bolo nutné rozšíriť vozovku na
úkor jestvujúceho chodníka v dĺžke asi
osemdesiat metrov. Problémové by

bolo aj zariadenie kompatibility semaforov. Priechod pre chodcov v úseku
Ivánska cesta - Pestovateľská ulica, by
sa mal onedlho zmeniť v súvislosti s
miestnou výstavbou. Investori stavieb
dostali podľa mesta do podmienky aj
vybudovanie semaforov so svetelne
riadeným priechodom.
(rob)
FOTO - Oto Limpus, Robert Lattacher

ŠTEFÁNIKOVA ULICA: Chodci sa na priechode pri Spojnej ulici necítia
bezpečne - ulicu často prejdú iba na dvakrát. Nie vždy im vodiči z oboch
smerov zastavia naraz, takže chodci neraz utekajú pred rýchlymi autami.

GAGARINOVA ULICA: Na tejto širokej ulici majú chodci značné problémy - nechráni ich vôbec nič a na voľnej ploche sú vystavení najmä nezodpovedne rýchlo jazdiacim vodičom.

V Petržalke
chcú miesta
pre tínedžerov
PETRŽALKA
Jednou z priorít miestnej samosprávy v Petržalke na roky 2007-2010 je
projekt TEENPLACE, ktorý by mal
naštartovať v budúcom roku.
Samospráva chce doň zapojiť aj neformálne občianske spolky, komunity
miestnych tínedžerov, ale aj podnikateľov či jednotlivých mladých ľudí. Má
sa tak urobiť na základe pozitívnych
skúseností s postupnou revitalizáciou
verejných detských ihrísk.
„Aktívne partnerstvo medzi verejným,
občianskym a súkromným sektorom
môže viesť k posilneniu záujmu mladých ľudí o život v Petržalke, prispeje
k priamemu zapojeniu tínedžerov do
rozhodovania o veciach verejných.
Okrem toho projekt prinesie nové,
moderné mestotvorné prvky do mestskej časti, Petržalka bude otvorenou
samosprávou pre všetky vekové kategórie,“ tvrdí tlačový tajomník mestskej
časti Bratislava-Petržalka Ľubomír
Andrassy.
Najnovší projekt plánuje revitalizovať
existujúce betónové ihriská, doteraz
vyhradené pre aktivity staršej školskej
mládeže. Z výsledkov jesennej verejnej diskusie vzišiel zoznam 28 plôch
vhodných na TEENPLACE. Rozpočet
jedného ihriska by mal vyjsť na 800tisíc Sk, po jeho dokončení by tam mal
byť priestor na loptové hry, neformálne
stretnutia či oddych v príjemnom prostredí.
„Diskutujúci vo verejnej diskusii
hodnotili ideu väčšinou pozitívne, v
piatich prípadoch bola samospráve
ponúknutá zo strany tínedžerov užšia
spolupráca pri realizácii projektu futbalové ihrisko, streetbalový areál,
multifunkčné športové plochy na
Gercenovej, Wolkrovej či Bradáčovej
ulici. Naopak, v pätnástich prípadoch
bol vyjadrený nesúhlas s realizáciou
projektu, pričom najčastejšie používaným argumentom proti bolo zvýšenie hlučnosti v priestore existujúcej
bytovej zástavby vzhľadom na väčšiu
koncentráciu mladých ľudí,“ dodal
Ľubomír Andrassy.
(mm)
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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.
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V Starom Meste
investor vysadil
16 stromov
STARÉ MESTO
V Starom Meste pokračuje výmena
stromov. Po výrube na dunajskom
nábreží pribudlo v tejto mestskej
časti šestnásť nových drevín.
„V poslednom novembrovom týždni sa
na verejných priestranstvách Starého
Mesta vysadilo šestnásť stromov. V
zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny ich vysadil investor za vyrúbané na
jeho pozemku kvôli stavebnej činnosti,“ informovala hovorkyňa mestskej
časti Staré Mesto Alena Kopřivová.
Podľa jej slov stromy pribudli prednostne tam, kde predtým museli odstrániť jedince ohrozujúce okolie. Na
Múzejnej ulici tak napríklad pribudli
dva nové brestovce, na Ulici Boženy
Němcovej jeden mladý platan, na Belopotockého ulici dva nové duby.
Okrem toho vysadili stromy na Ulici
Prokopa Veľkého, Javorinskej, Čapkovej, Továrenskej, Radvanskej a Maróthyho ulici.
(mm)

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

 0905 610 173

E-mail: info@pavolvalentovic.sk
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Mesto dostalo za pohrebníctvo pokutu
BRATISLAVA
Za obmedzenie hospodárskej súťaže
uložil Protimonopolný úrad SR hlavnému mestu Bratislava pokutu 150tisíc korún. Mesto podľa úradu
umožňuje spoločnosti Marianum pohrebníctvo mesta Bratislavy účtovať neodôvodnené poplatky, z ktorých má priamy majetkový prospech
Marianum.
„Úrad zistil, že mesto schválilo v Cenníku služieb neopodstatnené položky ako
poplatok za likvidáciu kvetinových
darov po troch až štyroch týždňoch po
pohrebe, respektíve podľa želania rodiny a poplatok za likvidáciu hrobového
(urnového) pomníka, ktoré platia pozostalí,“ spresnila hovorkyňa protimonopolného úradu Alexandra Bernáthová.

Ani orgány štátnej správy a samosprávy
nesmú podľa nej podporou zvýhodňovať určitých podnikateľov alebo iným
spôsobom obmedzovať hospodársku
súťaž. „Mesto môže prostredníctvom
Marianumu žiadať primeranú náhradu
za vykonávanie pohrebných služieb tretími stranami v priestoroch cintorínov aj
bez porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže,“ konštatovala.
Poplatok za likvidáciu kvetinových
darov po troch až štyroch týždňoch, respektíve podľa želania rodiny, vrátane
poplatku za odvoz na skládku zákazníci
Marianumu platia aj v poplatku za prenájom hrobového miesta.
„Mesto takto núti zákazníkov Marianumu platiť za služby, ktoré si neobjednali a za ktoré už raz zaplatili,“ konštato-
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Rýchlostná cesta R7 Bratislava Dunajská Lužná
Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť v
dňoch od 24. 11. do 23. 12. 2008 na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy,
Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb
občanom/FRONT OFFICE. (V elektronickej
podobe bude zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona
č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže svoje

(0,03 EUR)

písomné stanovisko doručiť Ministerstvu životného prostredia SR, odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie,
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 do
23. 12. 2008.

      
VEREJNÉ PREROKOVANIE
správy o hodnotení Rýchlostná cesta R7
Bratislava - Dunajská Lužná sa uskutoční
v spolupráci s navrhovateľom
dňa 8. 12. 2008 (pondelok) o 1700 h
v miestnosti č. 19, na prízemí Primaciálneho
paláca, Primaciálne námestie 1

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

Polyfunkčný dom
na Bazovej ulici, Bratislava
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
24. 11. do 14. 12. 2008 na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe bude
zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko
doručiť Obvodnému úradu životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do 14. 12. 2008.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc.
č. 10131/1 a 10131/19-23 v lokalite na Bazovej
ulici, k. ú. Nivy a MČ Bratislava - Ružinov, územný
obvod Bratislava II. Okolitá zástavba je v prevažnej
miere tvorená stavbami obytnými a obchdono-administratívnymi.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba polyfunkčného domu, ktorý má mať 8 nadzemných podlaží (NP). Parter má byť využívaný pre obchodné priestory a služby. Na ďalších podlažiach sa majú nachádzať byty, pričom 8. NP je ustúpené a hmotovo zmenšené oproti typickým podlažiam. V nich sa nachádzajú byty rôznych veľkostí od 2-izbových, ktorých je najviac, po 4-izbové. Administratívna budova má mať 4
NP. Parter z časti zaberá vyústenie obslužnej komunikácie, ďalej vstup na vrchné podlažia, obchodný
priestor a ešte vstup do vedľajšej budovy. Vstup na
pozemok je možný z južnej strany cez Kulíškovu ulicu
a zo severnej strany cez Bazovú ulicu. V rámci realizácie vznikne vonkajšie parkovisko s celkovou kapacitou 52 parkovacích stojísk a podzemná garáž s celkovou kapacitou 227 parkovacích stojísk. Parkovisko
sa má nachádzať v západnej časti areálu. Podzemná
garáž má byť na 1. podzemnom podlaží.
Predpokladaný termín začatia činnosti:cca 06/2009
Predpokladaný termín ukončenia činnosti: 03/2011

a k tomu

Navrhovateľ NDS, a.s., Bratislava predložil
správu o hodnotení navrhovanej činnosti

Miestom realizácie zámeru majú byť pozemky v lokalitách Bratislava - MČ Podunajské Biskupice, Rovinka,
Dunajská Lužná, k. ú. Podunajské Biskupice, Rovinka,
Miloslavov, Jánošíková, Nové Košariská, Nová Lipnica, územný obvod Bratislava II a Senec.
Účelom navrhovaného zámeru je zabezpečiť plynulosť
a bezpečnosť cestnej dopravy na dotknutej cestnej sieti
a znížiť negatívne dopady z cestnej dopravy na životné prostredie dotknutých obcí v stanovenom výhľadovom období. Rýchlostná cesta R7 Bratislava - Dunajská Lužná má byť prvým úsekom rýchlostnej cesty R7
Bratislava - Lučenec a zároveň súčasťou základného
systému diaľničných a rýchlostných ciest a ako taká si
vyžaduje skvalitniť podmienky pre medzinárodnú a
vnútroštátnu tranzitnú dopravu a zvýšiť plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky na cestnej sieti. Pre vypracovanie zámeru boli definované varianty A červený, B modrý a C zelený, v rozsahu hodnotenia boli určené pre ďalšie posudzovanie
variant A červený a variant C zelený. V predmetnom
úseku navrhovaná rýchlostná cesta R7 je dopravne
napojená na trasu diaľnice D4. V ďalšom pokračovaní obchádza intravilán obcí Rovinka a Dunajská Lužná
a ďalej za obcou Dunajská Lužná pokračuje v smere
Šamorín - Dunajská Streda - Nové Zámky - Veľký Krtíš
- Lučenec a ďalej sa má napojiť na rýchlostnú cestu
R2. Variant C zelený bol čiastočne modifikovaný a to
posunom severnejšie z dôvodu doplnenia križovatky
Miloslavov a oddialením križovania R7 so železnicou
v mieste záhradkárskej osady Miloslavov.
Predpokladaný termín začatia výstavby:
2011
Predpokladaný termín ukončenia výstavby:
2014

vala hovorkyňa. Schválením poplatku
za likvidáciu hrobového pomníka mesto
podľa nej prenieslo finančné zaťaženie
na nového nájomcu voľného miesta, a
to aj napriek tomu, že povinnosť odstrániť pôvodný pomník má predchádzajúci nájomca alebo správca cintorína.
„Mesto porušilo zákon aj schválením
poplatku za zapožičanie obradnej siene
na vykonanie pietneho aktu poslednej
rozlúčky za jeden obrad, v ktorom zakázalo vykonávať podnikateľskú činnosť
iným pohrebníctvam v objektoch patriacich mestu,“ uviedla A. Bernáthová
Mesto podľa nej stanovilo povinnosť
ostatným pohrebníctvam odoberať od
Marianumu služby, ktoré by mohli na
základe svojho živnostenského oprávnenia poskytovať samy.
(brn, sita)

Viac?
> Líščie údolie 23,
Bratislava
> Tel.: 02/6542 1144
> www.robur.sk
Fotografia je ilustračná, konečná farebnosť mobilného telefónu
môže byť iná. Na ponuku sa vzťahujú všeobecné obchodné podmienky, tarify a cenové výmery spoločnosti Robur. Službu je
možné zriaďovať všade tam, kde je dostupná. Dostupnosť služby
si overte na webovej stránke www.robur.sk. Všetky uvedené ceny
sú vrátane DPH. Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

powered by Slovanet

Navrhovateľ Petržalka City, a.s., Bratislava
predložil správu o hodnotení
navrhovanej činnosti

PETRŽALKA CITY - lokalita A
Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť v
dňoch od 24. 11. do 23. 12. 2008 na prízemí budovy Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy,
Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
časť EIA/.) Verejnosť môže svoje písomné stano-

visko doručiť Ministerstvu životného prostredia
SR, odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov
na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812
35 Bratislava 1 do 23. 12. 2008.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
3603/9 a 3602/2, k. ú. a MČ Bratislava - Petržalka,
územný obvod Bratislava V.
Hodnotená činnosť je vymedzená na severe Rusovskou ulicou, na západe Hálovou ulicou. Juhovýchodným smerom je navrhovaná činnosť ohraničená korytom Chorvátskeho ramena.
Predložená správa o hodnotení je riešená
variantne:
Variant č.1 - nulový
Variant č.2 - vypracovaný podľa Sprievodnej správy,
PETRŽALKA CITY - „A“, ALEXY & ALEXY, s.r.o., 2006,
In.: Zámer EIA, Ekojet, s.r.o., 01/2007:
1/ objekt A1 - prechodné ubytovanie, služby
2/ objekt A2 - obchod, služby
3/ objekt A3 - wellness, kultúrno - spoločenský komplex
4/ objekt A4 - polyfunkcia (bývanie, obchod, administratíva)
5/ objekt A5 - pasáž (1 NP)
6/ objekt A6 - služby (1-2 NP)
Variant č.3 - vypracovaný podľa Dokumentácie na
územne rozhodnutie - Rozpracovanosť „PETRŽALKA
CITY Chorvátske rameno - Hálova - Rusovská Bratislava“, Ing. arch. Peter Moravčík, jún 2008; upresnenie :Polyfunkčný komplex Petržalka City - lokalita A
Rusovská, Hálova, Chorvátske rameno MČ Bratislava
- Petržalka, júl 2008:
1/ objekt A - polyfunkčný dom - bývanie, občianka
vybavenosť
2/ objekt B - hotel, kongresové centrum, relaxačno športové centrum s bazénom,
3/ objekt C - administratíva, občianska vybavenosť
4/ objekt D - služby, kafetéria
Vo variante č.2 má mať posudzovaná činnosť 172
parkovacích stojísk na povrchu a 778 p.s. v podzemnej garáži, vo variant č. 3 bolo navrhnutých 106 p.s
na teréne a 1350 p.s v podzemnej garáži.
Predpokladaný termín začatia výstavby:
2009
Predpokladaný termín ukončenia výstavby:
2011





     
Zároveň oznamujeme, že
verejné prerokovanie správy o hodnotení
sa uskutoční v spolupráci s navrhovateľom
dňa 12. 12. 2008 (piatok) o 1600 h
v miestnosti č. 107, na prvom poschodí
Primaciálneho paláca, Primaciálne námestie 1
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Modrý dom už
má svoju stálu
strážnu službu
PETRŽALKA
Modrý dom na Čapajevovej ulici v
bratislavskej Petržalke, spájaný s
vandalizmom a drogami, už má
stálu strážnu službu.
Pôvodne mala v dome pôsobiť strážna
služba od začiatku novembra, dom
však strážia až od minulého týždňa
dvaja pracovníci súkromnej bezpečnostnej služby. Mestská časť totiž
musela v prvom rade opraviť byt pre
strážnikov, na rekonštrukciu vyčlenila
200-tisíc korún. „Byt bol zdemolovaný, boli potrebné stavebné úpravy. Taktiež sme ho museli napojiť na elektriku. Vykuruje sa tu totiž elektrickými
ohrievačmi. Toto bol byt po neplatičovi, ktorého odpojili od elektriny,"
povedal tlačový tajomník petržalského
miestneho úradu Ľubomír Andrassy.
Samospráva zároveň uvažuje, že na
budúci rok by mohol pribudnúť kamerový systém na monitorovanie okolia.
„Dokonca je aj taký návrh, že by sa
okná na prvom poschodí zamrežovali,“
dodal Ľ. Andrassy.
(sita)

Dvadsať akcií
Predvianočnej
Petržalky
PETRŽALKA
Na pravom brehu Dunaja sa minulú
týždeň začal projekt Predvianočná
Petržalka, ktorý zahŕňa akcie pre
občanov tejto mestskej časti až do
24. decembra.
Ako prvá bola Katarínska zábavka, po
ktorej nasledovalo ďalších devätnásť
podujatí rôzneho charakteru. Spolupracujú na ňom školy, neziskové organizácie či miestne kultúrne zariadenia.„Projekt nadväzuje na sériu minuloročných
decembrových podujatí, ktoré zapojili
do diania viac ako štyritisíc Petržalčanov. V tomto roku samospráva očakáva takmer dvojnásobný záujem, pričom najväčšej popularite sa už dlhodobo teší celodenná Mikulášska paráda (5. december) a Adventný benefičný koncert (13. december),“ informoval tlačový tajomník mestskej časti
Bratislava - Petržalka Ľubomír Andrassy.
Mikulášska paráda sa uskutoční 5
decembra, Adventný benefičný koncert 13. decembra, ďalšími zaujímavými akciami budú futbalový Vianočný
turnaj, Petržalská kvapka solidarity,
Vianočná kapustnica, Petržalské Vianoce - Vianoce na všetkých... „Súčasťou projektu je zbierka, ktorej výťažok
bude slúžiť pre podporu rôznych aktivít petržalskej neziskovej organizácie
Impulz, ktorá sa venuje hendikepovaným mladým ľuďom,” dodal Ľ.
Andrassy.
(mm)

SġAHOVANIE
S VÁŠĕOU

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk
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Tehelné pole stále stojí, do mesiaca by
malo byť jasno, kedy sa začne búrať
NOVÉ MESTO
Tehelné pole, presnejšie staručký
futbalový štadión, pôjde pod buldozéry. To je zatiaľ jediná istota okolo
avizovaného búrania starého stánku
a pripravovanej výstavby nového
futbalového stánku na Tehelnom
poli.
S búracími prácami sa malo začať
hneď po skončení jesennej časti najvyššej futbalovej súťaže, tak aspoň
tvrdili noví majitelia Slovana tesne
pred začiatkom novej sezóny. Spomínaný zápas sa hral pred takmer dvoma
týždňami, ale štadión stále stojí a nič
nenasvedčuje tomu, že by prežíval
svoje posledné dni či hodiny.
„Finalizujú sa posledné prípravné
práce, doťahujú sa ekonomické otázky,“ vysvetlil momentálnu situáciu
hovorca J&T Maroš Sýkora. O tom, že
otázky okolo Tehelného poľa sa ešte
stále iba riešia a nič nie je isté, svedčí aj
fakt, že hoci sa pôvodne v Slovane
rátalo s bombastickejšou oslavou
posledného stretnutia, všetko sa nakoniec zmenilo. Podľa našich informácií
sa akcia pripravovala dva týždne, tesne

pred duelom so Žilinou sa však plány
prehodnocovali a z oslavy zostalo rozdávanie tričiek.
V samotnom Slovane sa na tému štadióna nechcú veľmi vyjadrovať, všetko je
vraj v rukách J&T. V podobnom zmysle sa vyjadril aj prezident Slovenského
futbalového zväzu František Laurinec.
Samotný zväz nemá v súčasností na
výstavbu veľký vplyv, chýbajú mu
peniaze a v podstate len čaká, kto
Tehelné pole postaví, pretože od budúcej kvalifikácie Slovensku sa končí
výnimka na súčasné štadióny.
V zákulisí sa navyše špekuluje, že sa
čaká aj na vyjadrenie vlády, či a ako
podporí buď výstavbu, alebo neskôr
prevádzku štadióna. Tu je v hre aj
rekonštrukcia Zimného štadióna O.
Nepelu, kde sa suma určená pomaly,
ale isto zvyšuje a začína sa blížiť k
dvom miliardám. Celková nálada v
spoločnosti však nie je týmto projektom príliš naklonená, čo môže spôsobovať určité váhanie súčasnej vlády.
Vážne sa o Národnom futbalovom štadióna začalo rozprávať už v roku 2006,
keď tri bratislavské kluby a mesto Bra-

tislava podpísali memorandum o jeho
výstavbe. V tom istom roku sa mala
začať demolácia Tehelného poľa a od
roku 2007 sa mal stavať nový stánok,
ktorého termínom dokončenia bol rok
2009. Pravda, to všetko bolo v čase,
keď všetky tri kluby mali rôznych
majiteľov a nebránili sa možností hrať
na Tehelnom poli ligové zápasy. Dnes
je situácia, najmä v prípade Slovana a
Petržalky iná, a navyše Inter poškuľuje
skôr po Dúbravke ako po štadióne pre
približne 20-tisíc divákov.
Nezanedbateľné pre Slovan je aj športové hľadisko. Belasým pôjde na jar o
titul a určite by sa im v ňom zišlo
domáce prostredie na Tehelnom poli
ako chlad z Pasienkov, kam ani na
derby s Petržalkou neprišlo viac ako
4-tisíc divákov.
„Okolo termínu začiatku výstavby a
jeho ceny nechceme špekulovať,“ tvrdí
na záver Maroš Sýkora a pri predpokladaných termínoch uvádza jediný:
„Do mesiaca by malo byť jasnejšie!“
Teoreticky je teda možné, že Tehelné
pole napriek predpovediam prežije aj
Silvester 2008.
(db)

Zimný štadión
V. Dzurillu má
patriť mestu
RUŽINOV
Poslanci bratislavskej mestskej časti
Ružinov schválili vrátenie Zimného
štadióna Vladimíra Dzurillu magistrátu Bratislavy. Podporili aj zámer
ružinovského starostu Slavomíra
Drozda vybudovať vedľa haly športové centrum s bazénom.
Stará hala Zimného štadióna V. Dzurillu
je majetkom mesta. Mestská časť ju
získala do správy. Vzhľadom na konanie majstrovstiev sveta v hokeji v roku
2011 sa bude kompletne rekonštruovať
Zimný štadión Ondreja Nepelu, ktorý je
domovským stánkom HC Slovan Bratislava. Hokejový klub Slovan prejavil
záujem hrať extraligu v Ružinove.
„Mesto aj tak požiada o vrátanie starej
haly zimného štadióna. Ružinov vyčísli
prostriedky, ktoré doňho vložil. Nie je
vhodné, aby dva zimné štadióny, vzájomne prepojené, mali dvoch rôznych
pánov. Preto sme tréningovú halu
ponúkli mestu,“ vysvetlil prekladateľ
návrhu poslanec Valentín Mikuš.
Podmienkou je, aby v prípade súdneho,
resp. mimosúdneho vyrovnania pozemkov pod stavbou a vedľa stavby celej
arény V. Dzurillu zveril magistrát do
správy Ružinovu vedľajšie pozemky s
cieľom vybudovať športovo-spoločenské centrum s krytou plavárňou. V tomto
duchu aj urbanistická štúdia Štrkoveckého jazera navrhuje zmenu funkcie týchto
pozemkov, dodal V. Mikuš.
Starosta Ružinova Slavomír Drozd v
tejto súvislosti vyjadril spokojnosť.
„Poslanci si osvojili moju víziu vybudovať pri Štrkoveckom jazere športové
centrum celomestského i nadmestského charakteru. Vedľa zimného štadióna
by sme chceli postaviť krytú plaváreň s
50-metrovým bazénom spolu s multifunkčnou športovou halou pre loptové
halové hry. Výstavbu plavárne presadzujem už dva roky. Diskutoval som o
nej aj s primátorom Bratislavy. Podporil ma. Teraz je šanca tento cieľ dosiahnuť,“ uviedol S. Drozd.
Suma, za ktorú by magistrát mal odkúpiť novú tréningovú halu zimného štadióna, bude na úrovni výšky finančných
prostriedkov do nej vložených počas
výstavby. „Týmto krokom by sa obe
haly stali majetkom mesta v správe
mestskej športovej organizácie STaRZ.
Štadión nám z Ružinova nikto neodnesie. Požiadame magistrát o možnosť
vyčlenenia ľadových hodín pre ružinovské deti a verejnosť pre hokej, krasokorčuľovanie i curling. Pritom postavíme plaváreň. Takéto riešenie je pre
Ružinov výhodné,“ dodal S. Drozd.
Riaditeľ hokejového klubu HK Ružinov Ľubomír Pokovič rozhodnutie
takisto uvítal: „Dúfame, že to najmä
urýchli otvorenie druhej haly. Ťažko
sme doteraz akceptovali nedostatok
ľadu a časy, ktoré mali k dispozícii naši
mladí hokejisti. Ťažko najmä preto, že
už dva roky stála vedľa hala, ktorá však
hokeju neslúžila.“
Podľa šéfa ružinovského klubu, „nová
situácia by mala zlepšiť aj stav starej
haly. O dohodu so Slovanom sa nebojím, určite to zvládneme. Pre nás je
však dôležité, aby štadión zostal domovom ružinovského hokeja. Týmto rozhodnutím sme dostali nový impulz,
pretože, priznávame, pomaličky sme
strácali nádej,“ dodal Ľubomír Pokovič.
(sita, db)
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Všetko o EÚ
sa dá zistiť na
jednom mieste

Pri Kauflande
majú postaviť
parkovací dom

STARÉ MESTO
Európske informačné centrum
poskytuje v hlavnom meste informácie pre záujemcov o život v Európskej únií. V centre dostanú občania
odpovede napríklad aj na otázky týkajúce sa štúdia a práce v zahraničí.
Medzi ďalšie služby, ktoré poskytujú
pracovníci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku na ulici Palisády 29,
patria aj rady týkajúce sa európskych
právnych záležitostí. Európske informačné centrum je k dispozícií v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 h.
K dispozícii je množstvo informačných brožúr, propagačných materiálov.
Záujemcovia môžu surfovať na internete, ako aj sledovať vysielanie tlačových konferencií priamo z Bruselu.
V prípade otázok týkajúcich sa práv a
povinností vo vzťahu k pracovnému
alebo študijnému pôsobeniu v inej
členskej krajine Európskej únie, alebo
problémov s komunikácie s inštitúciami Európskej únie a národnými orgánmi, ak spadajú do rámca legislatívy
Európskej únie, môžu občania využiť
službu EUROJUS. Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku ho ponúka v
spolupráci s advokátskou kanceláriou
EL Partners. Jeho cieľom je poskytnúť
občanom rýchly a bezplatný prístup k
informáciám o práve Európskeho spoločenstva a jeho uplatňovaní. Právne
poradenstvo sa poskytuje bezplatne
všetkým občanom v slovenskom alebo
v anglickom jazyku.
Osobné návštevy sú možné vždy vo
štvrtok od 15.00 do 16.30 h priamo v
Európskom infocentre, otázky možno
poslať aj telefonicky, faxom, e-mailom
či poštou. Odpovede na ne dostanú
občania do 15 pracovných dní.
Na celom Slovensku sú pripravené aj
centrá Europe Direct, ktorých zamestnanci pomôžu s praktickými vecami napríklad, ako zabezpečiť uznanie
vzdelania, alebo ako podať sťažnosť v
prípade nebezpečných výrobkov. Rovnako poskytnú kontaktné údaje na
organizácie, ktoré potrebujete osloviť.
Zastúpenie EK na Slovensku vzniklo
1. mája 2004. Jednou z hlavných úloh
je zlepšovať komunikáciu medzi
inštitúciami Európskej únie a jej
občanmi.
(brn)

NOVÉ MESTO
Nový parkovací dom má onedlho
začať rásť pred obchodným domom
Kaufland na Trnavskej ceste.
Ide o prvý parkovací dom v širšom
centre, ktorý chce postaviť spoločnosť
patriaca do skupiny tzv. potravinových
reťazcov.
Trojpodlažný parkovací dom má zvýšiť kapacitu parkovacích miest na existujúcom parkovisku z 220 státí na 432
miest. Ďalších 67 parkovacích miest
chce veľkopredajňa potravín naďalej
prevádzkovať pozdĺž obslužných
komunikácií okolo nákupného centra a
vlastnej administratívnej budovy. S termínom začatia výstavby sa ráta v apríli 2009. Parkovací dom by mal byť
hotový presne o rok od začiatku stavebných prác.
(rob)

Bude raz z petržalských opevnení, kde
zatiaľ spávajú bezdomovci, múzeum?
PETRŽALKA
V období medzivojnovej československej republiky bolo bratislavské
predmostie, ako sa vtedy úradne nazývala Petržalka, strategicky veľmi
dôležitým územím mesta. Dnešné
mestské časti - Jarovce, Čunovo a Rusovce boli súčasťou Maďarska, a tak
československá hranica vytvárala
akýsi poloblúk po oboch stranách
ukončený Dunajom.
Po nástupe Hitlera k moci roku 1933 sa
Rakúsko a horthyovské Maďarsko stávalo pre medzivojnovú republiku stále
väčším problémom. Strach z pripojenia
Rakúska k nacistickému Nemecku bol,
ako sa neskôr ukázalo, opodstatnený.
Republika sa preto rozhodla pozdĺž hraníc s Nemeckom, Rakúskom a Maďarskom vybudovať sieť ľahkých a ťažkých opevnení.
Napriek tomu, že predstavitelia ČSR sa
v mierovej zmluve s Rakúskom z roku
1919 zaviazali, že nebudú budovať
žiadne pevnostné systémy na pravom
brehu Dunaja (na juh od Bratislavy),
nestalo sa tak. V roku 1933 vydalo Krajinské vojenské veliteľstvo v Bratislave
rozhodnutie o výstavbe deviatich pevností (pechotných zrubov) v Petržalke.
Tieto opevnenia boli prvými stálymi
fortifikáciami v celom Československu
a podľa „bunkrológov“ boli unikátne,
ba priam raritné.
Podľa plánu z roku 1936 boli zahrnuté
do 9 km dlhého opevneného oblúka,

najširšia ponuka nábytku
v Bratislave na ploche 2000 m3

ktorý v istých miestach kopíroval štátnu
hranicu. Od roku 1933 teda v Petržalke
vzniklo celkovo 25 pevnostných objektov a v polovici roka 1938 bola línia dokončená. Opevnenie bratislavského
predmostia bolo jediným uceleným
opevneným úsekom v celom Československu, ostatné zostali nedokončené.
Systém okrem samotných pevnôstok
pozostával z dômyselne vytvorenej línie
zátarás a prekážok, zákopov, elektrických a telefónnych káblových rozvodov
a kasární. Do objektov bolo namontovaných 6 kanónov a 103 guľometov, pričom na obranu bolo určených až 1500
vojakov. Pevnosti však nikdy neboli
vystavené priamemu boju.
Po Mníchovskej dohode (september
1938) bolo celé predmostie spolu s
českým a moravským pohraničím pripojené k Nemecku. Po tom, ako opevnenia
zabrala nemecká armáda, si ich 25. 10.
1938 pozrel aj samotný Adolf Hitler.
Samotná 2. svetová vojna však pevnostiam príliš neublížila. V roku 1948
boli objekty opäť vyzbrojené a začlenené do pohraničného pásma, pre bežného
človeka nedostupného. V 70. rokoch
boli pri výstavbe nových petržalských
sídlisk niektoré fortifikácie zničené a na
ich miestach sú dnes paneláky.
S pádom komunizmu zaniklo aj pohraničné pásmo a niektoré pevnostné
objekty sa stali verejne prístupné. Tri si
ponechala armáda, sú zakonzervované a
uzavreté, ale funkčné. Z nich je najzná-

mejší 2-poschodový pechotný zrub BS-8 „Hřbitov“ nachádzajúci sa v blízkosti nedávno obnoveného cintorína
padlým v 1. svetovej vojne na Kopčianskej. Zmestilo sa sem 25 - 35 vojakov,
zásoby na tri týždne, vlastný generátor a
vzduchotechnika proti plynom, 2,5
milióna nábojov. Iné tri boli zničené (i
keď jeden nie nenávratne - B-S-6 Vrba na konci Kopčianskej, po poľnej ceste
smerom k diaľnici) pri výstavbe komunikácií do Maďarska a Rakúska. Ostatné fortifikácie sa devastujú.
Napriek tomu, že opevnenia majú nielen v Bratislave dosť fanúšikov, snažiacich sa o zachovanie týchto vojenskotechnických pamiatok a prípadné vytvorenie múzea, objekty obrastajú vegetáciou a stávajú sa príbytkami bezdomovcov. Plánov na ich záchranu bolo niekoľko.
Známy je prípad spred niekoľkých
rokov, keď petržalský podnikateľ na
vlastné náklady zrekonštruoval
pechotný zrub B-S-15 „Ostrov“ pri
Dunaji oproti Slovnaftu. Plánoval tu
vytvoriť vojenský skanzen, no podľa
neoficiálnych informácií nedostal
potrebné povolenia a areál i samotný
objekt postupne pustol, exponáty boli
rozkradnuté. Na rozdiel od Čiech a
Moravy, kde sa o pevnostné systémy
väčšinou vzorne starajú, bratislavské
opevnenia sa ničia a to si určite nezaslúžia.
Juraj Babják
FOTO - autor

Exkluzívna
ponuka bytov

Fascinujúci vývoj od počatia
do prvých dvoch rokov

Zadunajská ulica - Petržalka

DEVÍNSKA NOVÁ VES
OD TERNO
MHD: autobus č. 20, 21
Tel.: 02/6453 6691-2

Nové

Otváracie hodiny:
Po-Pi: 1000-1900 / So: 900-1400
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www.nabytokdelta.sk
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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

Kniha za túto cenu len
v podnikovej predajni
vydavateľstva Perfekt

419

Teraz za
- Sk
(13,91¤)

Pôvodná
cena
599,- Sk

Aj ďalšie knihy vydavateľstva
PERFEKT celoročne s 30 % zľavou

w w w. p e r f e k t . s k

Kontakt: Kníhkupectvo Vojtecha Zamarovského,
podniková predajňa vydavateľstva Perfekt, Karpatská 7,
811 05 Bratislava, tel.: 02/524 440 70
Otváracie hodiny: PO 9.00 - 12.30, 13.00 - 15.00,
UT - PIA 10.00 - 12.30, 13.00 - 18.00

Môžete vidieť
psíkov pre
nevidiacich
STARÉ MESTO
V budove Tesca na Kamennom
námestí môžete stretnúť psíkov,
ktorí budú po ukončení špeciálneho
výcviku pomáhať nevidiacim a slabozrakým ľuďom.
Záujemcovia sa dozvedia, ako sa z obyčajného psa stane vodiaci a aká je jeho
úloha v živote zrakovo postihnutého
človeka. Skúseností priblížia aj pracovníci Výcvikovej školy pre vodiacich
psov, tréneri, vychovávatelia. Najmä
najmenší si prídu na svoje, keď budú
môcť pohladkať aj samotných psíkov.
Akcia sa koná od konca novembra do
21. decembra a všetci záujemcovia
môžu súčasne podporiť projekt
Pomôžte spolu s nami. Môžu tak urobiť ľubovoľnou sumou do pokladničky
verejnej zbierky, prípadne kúpou čokoládového dukátu v zlatom obale za
19,90 Sk.
Peniaze využije Výcviková škola pre
vodiacich psov ÚNSS na nákup,
výchovu a výcvik vodiacich psov,
zaškolenie žiadateľov a držiteľov vodiacich psov, precvičovanie vodiacich
psov vo výkone a tyflokynologický
servis pre držiteľov.
(mm)
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Za Márie Terézie postavili nový palác
LAMAČ
NA STUDENOHORSKEJ ULICI
prepadol neznámy páchateľ 65-ročnú
ženu. Staršej žene pod hrozbou násilia
zobral kabelku, v ktorej mala mobil,
doklady a osobné veci, čím jej spôsobil
škodu vyše 6500 korún.
PETRŽALKA
NA DULOVOM NÁMESTÍ zasahovala polícia, ktorá z jednej tunajšej reštaurácie predviedla na oddelenie 27ročného Rastislava Č. z Bratislavy.
Zadržaný muž odovzdal vyšetrovateľovi igelitové vrecko so zelenou sušenou rastlinou a päť kusov tabliet oranžovej farby. Experti zistili, že išlo o 443
mg konope, ktoré zodpovedá štyrom až
piatim jednorazovým dávkam drogy, v
prípade piatich tabletiek išlo o drogu
extáza. Vyšetrovateľ obvinil muža zo
zločinu nedovolenej výroby a držania
omamných a psychotropných látok, ich
držania a obchodovania s nimi. Hrozí
mu päťročné väzenie.
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA DVOJKRÍŽNEJ ULICI policajná hliadka kontrolovala motorové
vozidlo VAZ, v ktorom sedel 31-ročný
muž. Ten policajtom dobrovoľne vydal
dvanásť kusov alobalových skladačiek
s neznámym práškom a zatavenú
injekčnú striekačku s obsahom neznámej tekutiny. Policajti poslali podozrivý materiál, ktorý ukrýval za pootvoreným krytom od palivovej nádrže, na
expertízu.
KARLOVA VES
NA ULICI ĽUDOVÍTA FULLU prepadli pobočku banky. Hneď ráno, krátko po siedmej, pristúpil neznámy
páchateľ k pracovníkovi, ktorý otváral
pobočku a pod hrozbou násilia od neho
žiadal peniaze. Pracovník mu z obavy
o život peniaze vydal, pričom išlo o
niekoľko stotisíc korún, ktoré boli v
bankomate a v príručnej pokladnici.
Zlodej ho následne spútal a ušiel. Polícia po ňom pátra.
STARÉ MESTO
V CENTRE BRATISLAVY zadržala
polícia hneď trojicu mužov podozrivú
z trestnej činnosti. Členovia pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva zakročili proti trom
cudzím štátnym príslušníkom – Bulharom – podozrivým z trestného činu
neoprávneného vyrobenia a používania
elektronického platobného prostriedku
a inej platobnej karty. Cudzinci vzbudili pozornosť častým pohybovaním sa v
blízkosti bankomatov nachádzajúcich
sa v centre mesta. Počas prehliadky
našli u jedného z nich striebornú lištu v
tvare L, časť patriacu pravdepodobne k
bankomatu. Neskôr im prezreli auto a v
ňom objavili veci, ktoré mohli byť
použité na páchanie ďalšej trestnej činnosti.
(mm)

Gotickú budovu kráľovského paláca
na Hrade neustále opravovali, prestavovali, dostavovali. Úpravy sa
týkali najmä obranyschopnosti paláca, ale mali zlepšiť aj jeho obývateľnosť. Stredoveké priestory sa dali
len veľmi ťažko vykurovať, všade
ťahalo, obrovské miestnosti boli
impozantné, ale na trvalé obývanie
úplne nevhodné.
Ak prišiel panovník, museli ho buď
ubytovať v meste pod Hradom, alebo
upraviť priestory v hradnom paláci
dočasnými priečkami, hrubými závesmi a požičaným nábytkom tak, aby sa
v paláci dalo prenocovať. A panovník
nikdy neprichádzal sám.
Často tu s ním bola manželka a deti,
najmä korunný princ, a mnoho členov
kráľovského sprievodu ako komorníci,
dvorné dámy, vychovávatelia a ďalšie
služobníctvo - personál kráľovského
dvora. Okrem toho množstvo vojakov
stráže. Možno si predstaviť, že pri
takých príležitostiach sa hradný palác
menil na niečo medzi zle zariadeným
internátom a kasárňou. Pritom bolo
treba zabezpečiť množstvo potravín a
najmä vody pre ľudí a kone, a paliva.
Palivové drevo sa míňalo v lete ako v
zime, lebo niektoré priestory kamenného paláca sa museli vykurovať aj v
auguste a kuchyne spotrebovali
obrovské množstvá dreva každý deň.
V prvej tretine 17. storočia bol palác
prírodnými katastrofami a Bethlenovými vojakmi úplne zdevastovaný. Preto
ho po roku 1630 dôkladne opravili a
zvýšili o jedno podlažie. Všetky štyri
nárožia zdôraznili rovnakými vežami.
Potom až do polovice 18. storočia slúžil palác bez väčších úprav. Po sto
rokoch, v čase panovania Márie Terézie, však už bol palác znova zastaraný
a nemoderný. Uvažovalo sa s prestavbou, viacerí projektanti vypracovali
návrhy, ale chýbali peniaze. Máriu
Teréziu ako uhorskú kráľovnú trápili
vojny o dedičstvo, ktoré stáli milióny.
V roku 1765 vymenovala Mária Terézia za miestodržiteľa (zástupcu panovníka) v uhorskom kráľovstve svojho
synovca saského princa Alberta, ktorý
bol snúbencom jednej z jej dcér, arcikňažnej Márie Kristíny.
Do funkcie v Prešporku nastúpil v januári 1766. Palác na Hrade našiel, ako
obyčajne, neobývateľný a doslova
zamrznutý. Dočasne sa ubytoval v paláci kniežaťa Esterházyho na Kapitulskej

ulici. Hneď začal uvažovať o prístavbe
k hradnému palácu, kde by sa dalo pohodlne bývať. Plány podľa svedectva
Márie Terézie navrhol sám. Na pokyn
kráľovnej ich do definitívnej, realizovateľnej, verzie upravil architekt uhorskej
kráľovskej komory Franz Anton Hillebrandt. Podľa želania Márie Terézie (v
liste zo dňa 31. júla 1767) mala byť
stavba dokončená v priebehu jedného
roku.
K východnej strane gotického paláca
pristavali menší nový palác. Bol o niekoľko metrov užší než starý, na
východnej fasáde smerom k mestu mal
jedenásť okien. Nad nízkym prízemím
stáli dve poschodia a nad strednou časťou, vo výške prvého poschodia starého paláca, ešte jedno podlažie so siedmimi oknami. Bočné fasády novostavby mali len po 4 okná.
Na prízemí, z ktorého sa dalo dvoma
dverami vychádzať priamo do parku,
bola záhradná sála a niekoľko hospodárskych miestností. Kuchyňa v objekte asi nebola. Na prvom poschodí boli
izby rezervované pre Máriu Teréziu, na
druhom poschodí v rovnakom byte
bývali Mária Kristína a Albert. Deti
nemali, ich jediná dcéra zomrela pár
dní po narodení. Spálne boli v strednej

časti paláca, okolo nich útulné izby,
malé obytné salóny. Popis niektorých
miestností paláca je zachovaný v cestopise z konca 18. storočia. Je tam aj
zmienka o pracovni kniežaťa Alberta.
Vnútri objektu bol malý dvorček, skôr
svetlík. Pri jeho severnej strane stálo
kamenné schodište. Celý objekt bol
napojený na dômyselnú kanalizáciu, v
obývaných priestoroch boli aj odkanalizované suché záchody. Palác bol spočiatku zakrytý len rovnými terasami.
Dažďová voda z nich slúžila súčasne
na čistenie kanalizácie. Terasy sa však
ukázali pre naše zemepisné podmienky
nevhodné, preto ich asi o 10 rokov
neskôr na nižších bočných krídlach
nahradili pomerne nevzhľadnými
vysokými strechami.
Nový palác podľahol požiaru v roku
1811 rovnako ako starý palác. V nasledujúcich desaťročiach ho úplne rozobrali, takže sú zachované len jeho
základy pod terénom. V 19. storočí
začali pre už zbúraný palác používať
názov tereziánum, ktorý nezodpovedá
skutočnosti, hoci ho postavili za vlády
Márie Terézie, a ona ho aj financovala
ako dar svojej dcére a zaťovi.
Podľa zachovaných plánov, popisov,
analogických stavieb a kresieb by bolo
možné nový palác obnoviť rovnako
ako budovy pri západnej strane gotického paláca.
Štefan Holčík

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

Študovalo sa
na reálnej alebo
klasickej vetve
Vo výuke a organizácii bratislavských stredných škôl nastali počas
slovenského štátu v rokoch 1939-1946
niektoré zmeny.
Napríklad v učebných osnovách gymnázií, ktoré umožnili študentom pri
vstupe do piatej triedy rozhodnúť sa pre
štúdium na klasickej alebo na reálnej
vetve. V Bratislave bolo gymnázium
klasickej vetvy na Gröslingovej ulici ( I.
gymnázium), na Sokolskej ulici ( II.
gymnázium) a na Kozej ulici (III. reálne
gymnázium). V I. gymnáziu bolo v tom
čase 8 študentov.
Dievčenské gymnázium na Dunajskej
ulici malo obe vetve, a nemeckú a
maďarskú pobočku, vzniklo aj dievčenské cirkevné gymnázium U uršuliniek.V školskom roku 1940/41 bolo
zriadené v Bratislave cvičné gymnázium, na ktorom robili budúci učitelia
stredných škôl násluchy a výstupy pod
vedením profesorov univerzít. Mohli v
ňom študovať len študenti bývajúci v
Bratislave. V roku 1946 tam študovalo
necelých 3500 študentov a učilo 175
stredoškolských profesorov.
Reforma nastala v roku 1941 v učiteľských školách. Názov učiteľská škola sa
zmenil na učiteľská akadémia. Štúdium
sa predĺžilo na 5 rokov a pri akadémii sa
zriadila cvičná škola. Vznikol tu aj
Ústav pre vzdelávanie učiteliek materských škôl. Do siete obchodných škôl
pribudla Obchodná rehoľná dievčenská
škola a popri slovenských obchodných
školách vznikli aj nemecké obchodné
školy. Sieť tvorili dvojročná obchodná
škola, štvorročná obchodná akadémia,
obchodné učilište a ročný abiturientsky
kurz na doškolenie absolventov stredných škôl.
K sieti štvorročných priemyselných škôl
pribudli stredná odborná škola elektrotechnická, strojnícka, staviteľská a
železničná. Študovalo v nich v roku
1946 presne 1142 žiakov a učilo 70 učiteľov. V škole umeleckých remesiel sa
študovalo v štyroch oddeleniach ( keramické, fotografické, grafické a vnútornej architektúry).
Hudobní umelci sa do roku 1941 vzdelávali v súkromnej Hudobnej a dramatickej škole, keď sa zmenila na Štátne
konzervatórium. V strednej škole pre
sociálnu starostlivosť študovalo k 31.
decembru 1946 55 žiačok a učilo 15
učiteľov. V dvojročnej Vyššej škole
družstevnej študovalo 33 študentov.
Viliam Horniak a Viera Hupková
(Pokračovanie nabudúce)
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Slovanistka
Cibulková je
tenistkou roka
TENIS
Dominika Cibulková sa ako hráčka
Slovana Slovenská sporiteľňa stala
slovenskou tenistkou roka.
Rodáčka z Piešťan tak pripísala Bratislave ďalší triumf v prestížnej ankete.
Medzi mužmi skončil tentoraz Dominik Hrbatý druhý za Polášekom, o
druhý individuálny triumf medzi jednotlivcami sa postarala sedemnásťročná Romana Tabaková, ktorá vyhrala
medzi juniorkami.
(mm)

Hlavné turnaje
sa budúci rok
od seba vzdialia

24

Tradičné výsledky na záver: Víťazstvo
belasých, nerozhodný výsledok Petržalky
FUTBAL
Koniec corgoňligovej jesene potvrdil
celý jej priebeh. Líder z Tehelného
poľa vyhral aj v poslednom stretnutí na ihrisku Nitry a majster z Petržalky si na požičanom ihrisku v
Senci pripísal tradičnú remízu.
Belasí prišli pod Zobor ako líder tabuľky a podľa toho vyzeral aj priebeh
stretnutia. Nitra síce hrozila, ale mala
minimum šancí, Slovanu sa zase dlho
nedarilo využívať gólové príležitostí.
Po jednej z nich si však nakoniec domáci Čeman strelil vlastný gól a výsledok sa už do konca zápasu nezmenil.

„Tri body nás tešia, teraz sa už tešíme
na oddych,“ priznal tréner Ladislav
Pecko. Domáci cítili krivdu, po jednom
zákroku na unikajúceho Ráka sa vraj
mala kopať jedenástka. „Domáci cítia
krivdu? V 60. minúte sme mali vyhrávať 6:0 a oni cítia krivdu,“ reagoval
Ladislav Pecko. Keďže v nedeľňajšej
dohrávke Žilina zvíťazila nad Košicami, belasí pôjdu do jarnej časti so
štvorbodovým náskokom.
Petržalka hostila v Senci Ružomberok
a hoci to dlho vyzeralo na výhru hostí,
majster nakoniec vydoloval aspoň
jeden bod - v domácom prostredí už

tradičný. „Spočiatku sme mali viac z
hry, po dvoch inkasovaných góloch
sme však vďační aj za bod,“ priznal
tréner Michal Hipp. Petržalský kormidelník ušil najmä na záver stretnutia
dobrú taktiku. „Stavili sme v ňom na
jednu kartu a risk nám nakoniec
vyšiel,“ priznal.
V šlágri posledného jesenného kola I.
futbalovej ligy sa darilo aj Interu.
Vyhral nad Rimavskou Sobotou 2:0,
pred jarou sa dostal na prvú priečku a
udržal si pozíciu najvážnejšieho kandidáta na postup do Corgoň ligy. (db)
FOTO - TASR

TENIS
V roku 2009 sa už nezopakuje tohtoročná situácia, keď sa prakticky prelínali dva najdôležitejšie slovenské
tenisové turnaje.
Jubilejný 10. ročník mužského turnaja
ATP Challenger Series Tatra banka
Open, ktorý sa tento rok začínal počas
záverečných stretnutí podujatia IT´F
Ritro Cup, bude budúci rok až dva
týždne po ženskom turnaji. Tatra banka
Open sa bude hrať 14. až 22. novembra 2009, Ritro Slovak Open už od 24.
októbra do 1. novembra.
(mm)

Popradu stačila
v Bratislave
bojovnosť
HOKEJ
Tri minulotýždňové extraligové zápasy
priniesli fanúšikom hokejistov Slovana
rozdielne pocity.
Po víťazstve nad Nitrou 4:2 prišla sprcha
s Popradom. Majster v nej podľahol 2:5
a tréner Róbert Pukalovič musel skonštatovať: „Väčšinou sme hrali bez
myšlienky a úplne bez pohybu. Poprad
dnes bojoval a nám náš výkon nestačil.“
V nedeľu nastúpil Slovan v Žiline a
vyhral 3:2 po samostatných nájazdoch.
Keďže funkcionári Slovana a Žiliny sa
nedohodli na odstupnom za Hreusa, ten
zostáva v Bratislave. Naopak, do Brna
zamieril útočník Liščiak, ktorého si
vyhliadla Kometa.
(mm)

Slovan aj Žilina
musia čakať na
jarné termíny
FUTBAL
Na rozdiel od ligovej jesene, slovenská pohárová jeseň sa skončila bez
vyriešenia posledného rébusu - kto
bude štvrtým semifinalistom Slovenského pohára a pribudne tak k trojici Petržalka, Košice a Ružomberok.
Štvrtý mal vzísť z dvojice Slovan Žilina, ale tá sa nestretla kvôli vyťaženosti tímu spod Dubňa v Pohári UEFA.
Slovenský futbalový zväz preto rozhodol, že sa nebude čakať na jesenné
dohrávky, ale semifinalistu určí až jar.
Pre oboch súperov je situácia o to
pikantnejšia, že zrejme budú jedinými
mužstvami, ktoré sa vážne pobijú o
majstrovský titul, čím sa v podstate
zopakuje tohtoročný scenár, v ktorom
boli Žilinčania a Petržalčania. Tí sa tiež
stretli v lige a v dvoch semifinálových
dueloch Slovenského pohára a vo všetkých boli úspešnejší Bratislavčania.
Ani jeden štvrťfinálový zápas ešte
nemá určený termín, isté je len to, že
by sa to malo stihnúť do konca marca,
keďže 7. a 21. apríla je na programe
semifinále a 1. mája samotné finále
Slovenského pohára.
(mm)

Interisti majú
novú posilu Jerome Gumbsa

Sampras sa predstavil ako Pištoľník Pete
TENIS
Bratislava má za sebou jednu z najväčších športových návštev. Exhibičný duel s Dominikom Hrbatým tu
zohrala bývalá svetová jednotka Pete
Sampras a podľa mnohých najlepší
hráč tenisovej histórie v ňom potvrdil, že na Slovensko neprišiel iba ako
výletník.
„Dúfam, že ma Dominik nevypráši 2:6,
2:6,“ želal si sympatický Američan
pred stretnutím v Inchebe. Nakoniec
bolo všetko inak. Pete vyhral za 73
minút 6:3, 7:5 a nášmu hráčovi nepomohla ani exkluzívna príprava s rezňami a šalátom.

„Bol to Sampras ako za najlepších čias.
Systém servis - volej. Pomohol k tomu
aj rýchly povrch, no pochybujem, že na
pomalšom by to vyzeralo inak,“ priznal
slovenský tenista, na ktorého Američan
vypálil sedemnásť es a potvrdil tak
svoju prezývku Pištoľník Pete.
Kto čakal dlhé výmeny, technické parádičky, ten sa asi nedočkal. Bolo jasné,
že Sampras ešte nepatrí k hráčom, ktorí
berú pojem exhibícia doslova. Dokonca
aj napriek svojmu aktuálnemu tenisovo
dôchodkovému stavu, výkonnostne by
stále mohol patriť medzi aktívnych hráčov. Dominik Hrbatý síce prehral, ale
viditeľne nehral na hranici svojich mož-

ností a skôr sa snažil divákov pobaviť.
„Možno aj preto som prehral druhý set,
v ktorom som spomaľoval hru, aby
diváci videli viac exhibičných momentov,“ priznal Dominik.
Americký tenista sa zase ospravedlnil,
že vyhral na Dominikovej domácej pôde
a športovo priznal, že jeho návrat do veľkého tenisu by už nebol reálny: „Mohol
by som vyhrať, ale nie vyhrávať.“
Pre fanúšikov tenisu je zaujímavá informácia, že budúci rok by sa mohol v
Bratislave objaviť dokonca Roger
Federer. Pokúsi sa ho dotiahnuť Dominik Hrbatý, s ktorým je Švajčiar veľký
kamarát.
(db)

BASKETBAL
Basketbalové Pasienky definitívne
privítali novú posilu. Dvadsaťšesťročný Jerome Gumbs zostane až do
konca sezóny hráčom Interu.
Basketbalista z Panenských ostrovov a
s americkým pasom, má už za sebou
niekoľko stretnutí v žlto-čiernom
drese, podľa ktorých tréner J. Adamčík
usúdil, že bude posilou v naháňaní
definitívnej účasti v play-off. (mm)

Pavlas skončil
v Slovane, nie
však s hokejom
HOKEJ
Dnes už bývalý obranca Slovana Petr
Pavlas si svoj posledný zápas v drese
majstra vychutnal ako kapitán. Ako
sa však ukázalo, stretnutie s Nitrou
nakoniec nebolo preňho posledné.
„Sezónu by som chcel dohrať niekde na
Morave, v okolí Olomouca. Vyzerá to
na nejakú tretiu ligu,“ prezradil Petr
Pavlas, ktorého poslali do čiastočného
hokejového dôchodku zranený krk a
boľavý chrbát.
„Počas rozlúčky som mal zmiešané
pocity. V Slovane som prežil krásne
roky, skvelé zápasy, veľké víťazstvá.
Slovan je superklub a Bratislava sa stala
mojím mestom,“ priznal.„O rozlúčke
som rozmýšľal už v lete. Zisk titulu a
Liga majstrov však hovorili za predĺženie kariéry. Teraz je už naozaj koniec,“
poznamenal Petr Pavlas. V Slovane
strávil necelých sedem sezón a získal tu
štyri tituly.
(mm)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na
www.banoviny.sk
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V Redute zaznie
gospelová
hudba

V Dúbravke
ponúkajú
Šťuku na obed

HUDBA
V Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie sa 16. decembra 2008 o 19.00
h uskutoční Vianočný gospelový
koncert formácie The Hope Gospel
Singers and Band.
Vokálno-inštrumentálna formácia pod
vedením dirigentky Ivety Viskupovej
vznikla v roku 1999. Viac ako tri desiatky spevákov sprevádza skupina špičkových hudobníkov - Ľubomír Šrámek
(klavír), Juraj Gregorík (basová gitara),
Štefan Bugala (bicie nástroje), Erik
Rothenstein (saxofón), Martin Ďurdina
(trúbka), Michal Motýľ (trombón).
Hosťujúcimi členmi súboru sú muzikálový spevák a herec Ján Slezák, herečka Ľudmila Trenklerová a Peter Ada- Elfovia v bábkovom divadle nemoralizujú, ale tešia a zabávajú.
mov, víťaz tretieho ročníka Coca-Cola
PopStar. Špeciálnym hosťom je Otto
Kollman.
(dš)
DIVADLO
hercov s divákmi, teda boli ticho a rešAk sa inscenátori divadelných hier pektovali javiskovú reč. Hra Dušana
pre deti najviac tešia, keď s nimi živo Štaudera Veľká cesta z Arktosu pritom
komunikuje hľadisko a nachádzajú nie je žiadnym veľdielom, ktoré by filoohlas nielen v prvých radoch obsa- zofovalo, prinášalo posolstvá, moralizodených tými najmladšími, v Brati- valo, alebo poúčalo. Má jedinú ambíciu
slavskom bábkovom divadle si môžu - potešiť a zabávať. A to je v predvianočmädliť ruky.
nom čase vďačný dôvod na to, aby rodiHUDBA
Tento rok uplynie 41 rokov od chví- Pri uvedení najnovšej premiéry, hry čia vzali svoje deti a išli do divadla.
le, keď sa Pavel Žalman Lohonka Dušana Štaudera Veľká cesta z Arkto- V Bratislavskom bábkovom divadle žije
objavil na koncertnom pódiu. V su, vyskakovali od nadšenia deti zo národ Elfov, ktorý po celý rok žijú na
Stredisku kultúry na Vajnorskej 21 sedadiel a vôbec sa im nechcelo ísť severnom póle, pracujú a zabávajú sa vo
pripravili pri tejto príležitosti via- domov. A mali dôvod na radosť. Svo- Veľkom dome, kde vládne dokonalý
jou spontánnosťou dokázali ovládnuť poriadok. Triedia poštu, ktorá prichádza
nočný koncert skupiny Žalman.
Za svoju hudobnú kariéru stál Pavel javisko i hľadisko, spolupracovali s od detí z celého sveta a podľa množstva
Lohonka na čele mnohých súborov, tvorcami, niekedy sa dokonca stalo, že pekných listov pečú koláče a tešia sa na
chvíľu, keď Mikuláš vytiahne sane a
ktoré sa zapísali do dejín českej folko- hercov nepustili k slovu.
vej a trampskej piesne. Jeho hudbu A tí ich len posunkami prosili, aby preletí celý svet, aby deťom rozdal darpoznajú všetci, ktorým sa folk a tram- dodržali základné atribúty komunikácie čeky. Nebol by v tom však Čert, keby sa
povanie stalo počas desiatok rokov
srdcovou záležitosťou.
Skupinu Žalman a spol. tvoria Pavel
Lohonka (gitara, spev), Jindriška Bro- DIVADLO
pochyby vie, o čom píše, keď divážová (flauta,perkusy, spev), Jan Brož Uvedenie titulu dramatika Václava kom sprostredkuje príbeh muža, ktorý
(gitary, spev), a Petr Novotný (basgita- Havla Odchádzanie očakávala slo- žil na vrchole moci a pri svojom
venská divadelná verejnosť s napä- odchode z funkcie sa konfrontuje s
ry, klávesy , spev).
Na vianočnom koncerte, ktorý skupina tím. Nechýbali slová ako „divadelná realitou. Jej súčasťou je pokrytectvo,
Žalman odohrá 11. decembra 2008 o udalosť sezóny“ umocnené aj sku- pretvárka, honba za senzáciami, pod19.00 h v SK Vajnorská, odznejú najús- točnosťou, že bývalý prezident Vác- razy, uchvátenosť materiálnymi statpešnejšie piesne Žalmanovej štyridsať- lav Havel sa zúčastnil na jednej z kami, zneužívanie blížnych a aby toho
jedenročnej hudobnej dráhy, ako aj pies- prvých skúšok predstavenia a na nebolo málo, vo chvíli, keď nášmu
ne z nového CD Mezi kameny.
(dš) premiére.
hrdinovi hrozí osud bezdomovca,
Hru Odchádzanie premiérovo uviedli v stratí aj vlastnú tvár. Hra prináša diváČinohre SND v réžii Petra Mikulíka. kovi umelecký i intelektuálny zážitok,
Jej svetová premiéra bola v pražskom umocnený dialógmi, ktoré majú hlavu
divadle Archa. Václav Havel hru začal a pätu a svoj zmysel.
písať ešte pred rokom 1989, potom sa Príbeh je však komorný, dal by sa
na pár rokov dramaticky „odmlčal“ nazvať osobnou tragédiou jedného
pretože ho volali štátnické povinnosti a politika a človeka, jeho inscenovanie si
HUDBA
text dokončil v roku 2007.
vyžaduje komornejší priestor, skôr ŠtúSlovenská filharmónia tento rok Skúsenosť je nenahraditeľná, dramati- dio činohry SND než veľkú sálu, ktorá
vstupuje do jubilejnej 60. koncertnej kovi Havlovi jej bolo počas preziden- pohltí nielen aktérov deja, ale aj slová,
sezóny. Začne ju otváracími koncert- tovania dopriate neúrekom, a tak bez- ktoré by v intímnejšom prostredí
mi 11. a 12. decembra 2008 o 19.00 h.
V Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie slávnostne zaznie Nemecké rekviem skladateľa Johannesa Brahmsa.
Slovenská filharmónia sa pri interpretácii tohto známeho diela predstaví pod
taktovkou šéfdirigenta Petra Feranca.
Sólistami večera budú slovenská
sopranistka Martina Masaryková a
barytonista Vladimír Chmelo.
(dš)

DIVADLO
V Dome kultúry Dúbravka na Saratovskej 2/A sa 16. decembra 2008 o
19.00 h v divadelnej komédii W.
Kohlhaasea a R. Zimmerovej Štika
k obědu opäť predstaví česká herecká elita.
Hra je komédiou o tom, že kto druhému jamu kope... Tri obstarožné sestry
majú svojho sluhu Rudolfa už tridsať
rokov. Nakoniec dospejú k záveru, že
je opotrebovaný a mali by sa ho zbaviť. Podceňovať sluhov sa však nevypláca...
V hlavných úlohách hrajú: K. Fialová,
L. Švormová, N. Konvalinková, V. Postránecký. Vstupné je 380 Sk.
(dš)
FOTO - Martin Dubravay

Elfovia pristáli v bábkovom divadle

Vianočný
Žalman a spol.
na Vajnorskej

všetko neskomplikovalo... Pôvabnú inscenáciu pre deti s výsostne vianočným
motívom režíroval Peter Palík, scénu,
bábky a kostýmy navrhol Martin
Dubravay, hudbu skomponoval Marian
Vach a v postavách obyvateľov Arktosu
sa predstavujú Juraj Adamík, Jana Lieskovská, Miriam Pavelková, Margaréta
Nosáľová, Ján Morávek, Juraj Bednarič
a Michal Adam.
Divadelná hra je určená deťom od
troch rokov, najbližšie ju môžete
vidieť v piatok 5. decembra o 10.00 h,
v sobotu 6. decembra o 14.30 h, v
nedeľu 7. decembra o 10.00 h, v utorok 9. decembra o 9.00 a 11.00 h, v
stredu 10. decembra o 9.00 h. Vstupné s balíčkom je 120 Sk, sprievod 60
Sk.
Dáša Šebanová

Havlove Odchádzanie na scéne SND

Filharmónia
v decembri
začne 60. sezónu

SILVESTER 2008
CEZ DEŇ NA LYŽIACH, VEČER V KÚPEĽOCH
 nový penzión v Sliači  príjemné
ubytovanie  SKIPAS ZADARMO
www.villagreen.sk
t.č. 0908 452 288, villagreen@villagreen.sk

vyzneli trefnejšie. So vstupmi hlasu
Václava Havla do deja sa musí vyrovnať každý divák sám. Pre niekoho
môžu byť nečakané, pre iného rušivé a
rozptyľujúce, nájde sa však aj mnoho
divákov, ktorých Havlove vstupy obohatia, inšpirujú, nepochybne aj pobavia
a s ocenením prijmú autorovu podávanú ruku.
Na scéne sa v hre Odchádzanie v hlavnej postave predstavuje Marián Labuda,
ďalej hrajú Zuzana Kocúriková, Mária
Kráľovičová, Ivana Kuxová, Helena
Krajčiová a. h., Monika Hilmerová,
Vladimír Obšil, Richard Stanke, Oldo
Hlaváček, Jozef Vajda, Juraj Slezáček,
František Kovár, Branislav Bystriansky,
Branislav Deák a. h., Lucia Molnárová,
posl. VŠMU/Petra Molnárová, posl.
VŠMU a ďalší. Hru preložil Milan Lasica.
Dášá Šebanová

L. Bílá zaspieva
na Flamenco
festivale
HUDBA
Od 3. do 7. decembra 2008 sa v Bratislave už po desiaty raz otvoria
brány medzinárodného Flamenco
Festivalu.
V jeho programovej náplni je aj vystúpenie momentálne najúspešnejšej
českej speváčky Lucie Bílej, ktorá sa
predstaví 5. decembra o 19.00 h vo
Veľkom štúdiu SRo na Mýtnej 1 počas
koncertu skupiny Remedios. Okrem
Lucie Bílej vystúpi aj vynikajúci spevák Jesus Corbacho a tanečník Ramon
Martínez, na Slovensku známy ako
choreograf muzikálu Don Quijote
podľa Sancha. Skupinu Remedios
bude na koncerte sprevádzať aj orchester Viva musica!.
V sobotu 6. decembra o 21.00 h rozpúta zábavu v hudobnom klube Hlava
XXII pravá, nefalšovaná Flamenco
Fiesta. Návštevníci sa okrem zábavy a
tanca v štýle flamenco môžu tešiť aj na
živé vstupy kapely Mediterian s repertoárom od skupiny Gipsy Kings.
Vrcholom festivalového diania bude
nedeľný galakoncert, kde 7. decambra
o 19.00 h vystúpi aj skupina Los Payos
so španielskym spevákom Franciscom
Molina a kubánskym klaviristom Reinaldom Ceballo. Slávnostný večer
zavŕši tanečným programom sevillský
tanečník Ramón Martinéz a tanečnica
Carmen Ríos.
(dš)

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na
www.banoviny.sk
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bábkové divadlo, Dunajská 36
 10.30 - O nechcenej hračke, účinkuje

SOBOTA 6. decembra
 10.00 - Mikulášska nádielka - premie-

divadlo Žužu, rozprávky v Gullfosse , reštauácia Gullfoss, Čulenova 5
 17.00 - Vstupte! komédia z Prahy, Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
 10.30 - Vitajte v Advente, účinkuje bábkové divadielko Dunajka, predstavenie
spojené s návštevou Mikuláša a bohatou
nádielkou, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
 10.30 - Nedeľné matiné, koncert laureátov 20. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského, GMB, Mirbachov palác, Františkánske námestie 11
 10.30 - Nesiem vám novinu, Divadlo
Neline, nedeľné rozprávkové dopoludnie,
DK Ružinov, Ružinovská 28
 15.30 - Organové koncerty vo Veľkom
kostole, Pavel Rybka, Ostrava, ČR, program:
C. Franck, A. Guillmant, Ch. M. Widor,
Veľký evanjelický kostol, Panenská ulica
 16.00 - Jana Kocianová, koncert,
Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - Koncert pre Zuzanu..., V. Redl
(Cz), Z. Homolová a M. Železňák (Sk), V.
Merta (Cz), Longital (Sk), Dunja Knebl
(Hr), Klub Za Zrkadlom, Rovniankova 3
 19.00 - Gucha / Guča 02 / prezentácie,
diskusie, performance, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

tanie filmov pre deti, Spoločenský dom
Nivy, Súťažná 18
 14.00 - Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby, detské a mládežnícke zbory, Socha P. O. Hviezdoslava, Hviezdoslavovo námestie
 14.30 - Dušan Štauder: Veľká cesta z
Arktosu, pre deti od 3 rokov, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
 15.00 - Radek Bachratý: Vyšla hviezda nad Betlehemom, hra so spevom, hercami živými a bábkami drevenými, Divadlo Ludus, Malá sála PKO
 16.00 - Mikuláš medzi deťmi, stretnutie
s Mikulášom, DK Kramáre, Stromová 18
 16.00 - Mikulášsky čaj o štvrtej, do
tanca hrá hudobná skupina Prova, DK
Lúky, Vigľašská 1
 16.00 - Na svätého Mikuláša, stretnutie ružinovských detí s Mikulášom,
Areál Štrkovec
 16.00 - Festival Error, Medzinárodný
festival divadiel bezdomovcov, Divadlo
AHA (H): Deň sudcu, Divadlo Tiché
iskry (SK): Vodník, Vianočná koleda / A
Christmas Carol, Štúdio 12, Jakubovo
námestie 12
 17.00 - Z rozprávky do rozprávky,
vianočný program Detského folkórneho PONDELOK 8. decembra
súboru Kobylka a jeho hostí, Istra Cen-  18.00 - Koncert vážnej hudby Angelitrum, Hradištná 43, Devínska Nová Ves
ny Abadžievovej - husle, klavírny sprievod - V. Verbovská, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
 19.00 - Pet jazz, 8. ročník džezového
festivalu, Tariška & Štveráček Sax Summit, Luboš Šrámek & His East European
Art Ensemble, Elie Quintet (The New) +
2, Klub Za Zrkadlom, Rovniankova 3
 19.00 - Divadlo Mliečne zuby, Lukáš
Brutovský, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
 17.00 - Mikulášsky čaj o piatej s  19.30 - Bluesový pondelok, účinkujú:
hudobnou skupinou Kartago a s miku- Vyššie sféry, Transylvánske obedy, Karlolášskou tanečnou zábavou, SK BNM, Vaj- veské centrum kultúry - Kamel klub
Molecova ulica, vstup voľný
norská 21
 19.00 - Ples abstinentov, DK Ružinov,  20.00 - Prašná Bašta Social Club,
Ružinovská 28
koncert, Požoň sentimentál - prezentácia
 19.00 - Country noc, festival country nového CD, A4 Nultý priestor, Námestie
hudby, tanca a zábavy, PKO
SNP 12
 20.00 - Mŕtve duše, Divadlo SkRAT, 2.
UTOROK 9. decembra
premiéra, A4 Nultý priestor, Námestie
 9.00 a 11.00 - Dušan Štauder: Veľká
SNP 12
cesta z Arktosu, pre deti od 3 rokov, BraNEDEĽA 7. decembra
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
 9.30 - Čas pre Božie slovo, stretnutie  14. 00 - Darček pod stromček, tvorivé
kresťanov otvorené pre všetkých, Spolo- výtvarné popoludnie pre deti, Spoločenčenská sála Nivy, Súťažná 18
ský dom Nivy, Súťažná 18
 10.00 - Dušan Štauder: Veľká cesta z  14.00 - Petruška, premiéra, predstaveArktosu, pre deti od 3 rokov, Bratislavské nie na motívy baletu I. Stravinského, réžia:

Andrej Pachinger, účinkujú: poslucháči
III. ročníka katedry bábkovej tvorby
VŠMU, Divadlo a.ha, Školská 14
 17. a 19.00 - Vianočné koncerty žiakov Academia Musicana, Spoločenský
dom Nivy, Súťažná 18
 18.00 - HC Slovan Bratislava - L. Mikuláš, hokejová Extraliga, Samsung Arena
 19.00 - Zdravia, šťastia vinšujeme,
vystúpenie bratislavských folklórnych
súborov Gymnik a Trávniček, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
 19.30 - Spev pre život, benefičný koncert Veľkého zboru donských kozákov,
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie,
Reduta, Palackého 2

Beňovej Plán odprevádzania, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12

ŠTVRTOK 11. decembra
 10.00 a 13.00 - The pictures of Dorian

Grey, anglické divadlo, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto 1
 10.00 - Kamil Žiška: Soľ nad zlato,
pre deti od 4 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
 18.00 - Literárne kino, moderuje K. K.
Bagala, A4 Nultý priestor, Námestie SNP12
 19.00 - Vianočný koncert skupiny
Žalman a spol, SK BNM, Vajnorská 21
 19.00 - Oscar Wilde: Celkom vážne,
Divadlo Ívery, Školská 14
 19.09 - James Ewans, multiinštrumentalista, keltský rock... hosť: Stanislav Palúch, huslista, džezové trio Pacora, Café
Scherz, Palisády, Partizánska 2
 20.00 - Narodeniny, Divadlo SkRAT,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

PIATOK 12. decembra
 9.00 a 12.00 - The pictures of Dorian
 20.00 - Que Viva Mexico (Da zdrastvujet Meksika!), kino inak + koncert, réžia S.
Ejzenštejn, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12

STREDA 10. decembra
 9.00 - Dušan Štauder: Veľká cesta z

Arktosu, pre deti od 3 rokov, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
 10.00 - J. Mokoš: Hasprčko a Mrcúlik, klauniáda pre deti od 6 rokov, Divadlo Ludus, Malá sála PKO
 14.00 - Nebuď zlá ku mne, báseň,
seminár o diele Milana Rúfusa pri príležitosti jeho osemdesiatych narodenín, Seminárna sála UK, Klariská 5
 18.00 - Festival Jána Smreka, F. J.
Czernin (Viedeň), B. Baláka (Viedeň),
Mozartova sieň Rakúskeho veľvyslanectva, Ventúrska 10
 18.30 - Hex, koncert na želanie, DK
Lúky, Vigľašská 1
 19.00 - Kompletný Shakespeare
zhltnutý za 120 minút, účinkujú: členovia zredukovanej shakespearovskej spoločnosti, Divadlo Heineken Tower Stage,
Pribinova 25
 19.00 - Klavírny recitál M. Bajuszovej,
Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
 19.00 - Václav Neckář a Bacily, Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
 19.30 - Tanečný dom, výučba ľudového tanca verbung a čardáš, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
 20.00 - Literárne Soirée, scénická
čítačka, P.A.T. featuring Aktivnagruppa,
scénické čítanie z nového románu Jany

Grey, anglické divadlo, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto 1
 10.00 - Kamil Žiška: Soľ nad zlato,
pre deti od 4 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
 16.00- Annie Lazaro (Kuba), Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - Svetloleť, slobodné hudobné
zoskupenie, koncert, Štúdio 12, Jakubovo
námestie 12
 19.00 - Music Club, Časti strojov, funkrock, DK Lúky, Vigľašská 1
 19.00 - Vianočný koncert Slnovratu,
folkový koncert, Divadlo a.ha, Školská 14
 19.00 - Tretia farba Evy, premiéra,
Prešporské divadlo, DK Ružinov, Ružinovská 28
 20.00 - Mŕtve duše, Divadlo SkRAT,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

VÝSTAVY
 Martin Augustín: 40, výstava grafík,

Galéria Byzant, Ventúrska 9, potrvá do 31.
decembra 2008
 Marek Schovánek - Speech, Galéria
Krokus, Námestie 1. mája 3, potrvá do 23.
januára 2009
 Matej Krén: Introspektíva, GMB,
Mirbachov palác, Františkánske nám. 11,
potrvá do 8. marca 2009
 Juraj Collinásy (1907 - 1963), GMB,
Mirbachov palác, Františkánske námestie
11, potrvá do 4. januára 2009
 viac podujatí Kam v Bratislave

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

vyjdú opäť o týždeň
11. decembra 2008

Gratulujeme.
Hviezdy máte na dosah.

Gratulujeme! O chví¾u vstupuje Slovensko do eurozóny.
Materská automobilka Daimler AG pre vás pri tejto príleitosti vytvorila neopakovate¾nú
 limitovanú edíciu Hviezdy na dosah. Ete nikdy nebol Mercedes-Benz tak blízko k vám:
1/2 ceny zaplatíte pri kúpe vozidla
1 rok okrem poistenia neplatíte niè
2. polovicu ceny bez navýenia zaplatíte a po roku alebo zaènete spláca výhodný lízing
A autá za ceny, pri ktorých netreba váha. Lepie u nikdy nebudú.

Ceny sú uvedené vrátane DPH a platia na vozidlá objednané od 1. 10. 2008 do 31. 12. 2008.
Cena obsahuje 6 rokov/160 000 km oetrenie a údrbu a monos doplni záruku do 4 rokov/160 000 km.
Vetky modely, okrem limuzín C 180 Kompressor a C 200 CDI, je moné objedna aj vo verzii N1
s odpoètom DPH.
Ku kadému u nás zakúpenému autu dostanete ako bonus kolu myku v DrivingCampe Pachfurth.
Viac informácií na www.mercedes-benz.sk.

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

Konverzný kurz: 30,1260 Sk/
Kombinovaná spotreba: A 150 3-dv. aj 5-dv. 5,8  7,0 l/100 km, B 150 6,6  7,1 l/100 km, B 180 CDI 5,2  6,0 l/100 km, C6,3
180 K7,6 l/100 km, C 200 CDI 5,1  6,7 l/100 km, C 180 K T-Model 6,6  7,9 l/100 km, C 200 CDI T-Model 5,9  6,7 l/100 km.
Emisie CO2 (kombinované): A 150 3-dv. aj 5-dv. 139  166 g/km, B 150 158  171 g/km, B 180 CDI 137  158 g/km, C 180 K 149  180 g/km,
200CCDI 133  177 g/km, C 180 K T-Model 156  187 g/km, C 200 CDI T-Model 154  176.

Taký ako iaden iný.

