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Artmedia 

pokračuje

na jar v boji 

o pohár UEFA
BRATISLAVA
Futbalisti Artmedie Bratislava v utorok
remizovali doma s FC Porto 0:0 a
vypadli tak z ďalších bojov v Lige maj-
strov. Ako tretie v mužstvo H-skupiny
Ligy majstrov však postúpili do do jar-
ného šestnásťfinále Pohára UEFA. 
V poslednom zápase skupinovej časti naj-
prestížnejšej klubovej súťaže mali zveren-
ci trénera Vladimíra Weissa postup do
osemfinále Ligy majstrov na dosah. Nedo-
kázali však využiť viaceré šance a s portu-
galským majstrom sa rozišli s bezgólovým
výsledkom. Na mimoriadne ťažkom teré-
ne a za stáleho dažďa, snehu a vetra si
Artmedia získala územnú prevahu a
vypracovala si viacero gólových príleži-
tostí, žiadnu z nich sa však hráčom v zele-
ných dresoch nepodarilo premeniť.
Tréner Artmedie Vladimír Weiss netajil po
zápase sklamanie: „Pred zápasom som
tvrdil, že dnes večer nebudem smutný.
Teraz však cítim menšie sklamanie, lebo
sme boli krôčik od životného úspechu
celého slovenského futbalu. Som však
hrdý na svoje mužstvo a myslím si, že sme
morálnym víťazom. Chlapci podali úžasný
výkon, hrali s veľkým nasadením a mali
snáď toľko šancí, ako vo všetkých ostat-
ných dueloch dokopy. Chýbal len gól.“
Ako dodal Weissov asistent Michal Hipp,
Petržalčania nechceli v poslednom vystú-
pení v skupine Ligy majstrov remizovať.
„V kabíne sú zmiešané pocity, u mňa
osobne sa jedno oko smeje a druhé plače.
Chlapci zahrali proti Portu výborne,
musím ich pochváliť, išli až na hranicu
svojich možností,“ uviedol M. Hipp.
Stredopoliar Artmedie Ján Kozák priznal,
že postup do osemfinále Ligy majstrov
mali Petržalčania na dosah: „Od zápasu k
zápasu sa zlepšujeme. Nešli sme na Pohár
UEFA, ale chceli sme za každú cenu
vyhrať a postúpiť do osemfinále Ligy
majstrov. Škoda, nedali sme gól. Terén bol
veľmi ťažký, ale vysporiadali sme sa s ním
celkom dobre. V druhom polčase sme boli
jednoznačne lepší a mohli sme vyhrať.“
Portský tréner Co Adriaanse uznal nasade-
nie hráčov Artmedia: „Je to veľmi frus-
trujúci pocit. Chceli sme pokračovať v
Lige majstrov, no nebudeme hrať ani
Pohár UEFA. O postup sme však neprišli
dnes, ale v predchádzajúcich domácich
zápasoch. Na takom ihrisku bolo pre obe
mužstvá veľmi ťažké hrať futbal. Artme-
dia ma prekvapila tým, že až do konca úto-
čila a bojovala o víťazstvo. Jej hráči boli
fyzicky veľmi silní, vypracovali si viac
šancí a dnes si zaslúžili vyhrať.“
Artmedia v tabuľke obsadila 3. miesto so 6
bodmi a o jeden bod predstihla FC Porto.
Do osemfinále Ligy majstrov postúpil
Inter Miláno (13 bodov) a Glasgow Ran-
gers (7 bodov). Duel škótskeho a talian-
skeho tímu sa skončil 1:1. (red)

Dve lávky

ponad diaľnicu 

budú hotové ešte

v tomto roku
PETRŽALKA
Len pred necelými dvoma týždňami
zodpovední vyhlasovali, že lávky
ponad Einsteinovu sú problémom,
ktorý sa nepodarí vyriešiť skôr ako o
sedem mesiacov, dnes sú limity kratšie,
dve z troch lávok budú do konca roka.
Najmä investor - Národná diaľničná spo-
ločnosť - a dodávateľ - Doprastav - trva-
li na tom, že viac ako dva nadchody
ponad diaľnicu a Einsteinovu ulicu za
žiadnych okolností nemôžu v tomto roku
odovzdať. Z iniciatívy petržalského sta-
rostu Vladimíra Bajana však zvolal štát-
ny tajomník ministerstva dopravy Ján
Kotuľa rokovanie, na ktorom sa okrem
zástupcov petržalskej samosprávy
zúčastnili aj predstavitelia Národnej
diaľničnej spoločnosti, ktorá je investo-
rom celej stavby. Mesiace údajne nerieši-
teľný administratívny problém s povole-
niami a kolaudáciami sa v priebehu nie-
koľkých hodín stratil. Treba povedať, že
v prospech investora, diaľničnej spoloč-
nosti, a dodávateľa, Doprastavu, pretože
tí mali podľa projektov dohotoviť päť
lávok už do minulého roku. Lávky sú pre
peších a cyklistov jediným spojením
Petržalky s nábrežím a s nástupom na
ľavobrežnú časť Bratislavy.
Na rokovaní na ministerstve sa našli
formy a spôsoby, ako zúčastnené strany
prispejú k odstráneniu administratívnych
prekážok a ako sa podarí odovzdať do
konca decembra ďalšie dve (dve fungujú
už od februára, resp. mája tohto roka) z
piatich lávok. Posledná lávka by mala
začať slúžiť verejnosti najneskôr kon-
com januára. Investor a dodávateľ pritom
ešte pred pár dňami tvrdili, že tieto tri
lávky nemôžu dohotoviť skôr ako v máji
roku 2006. Výsledkom rokovania u J.
Kotuľu je, že najneskôr 21. decembra sa
skolaudujú lávky pri Ravaku a Doprav-
nom podniku, čím sa rovnomerne pokry-
je prístup z Petržalky na nábrežie. (gub)

V hre o letisko

zostali štyria
BRATISLAVA
Piateho decembra podali konečné
záväzné ponuky na vstup strategické-
ho investora do letísk v Bratislave a v
Košiciach štyri konzorciá: Abertis Inf-
raestructuras, ISAP, TwoOne a TAV.
Komisia pre výber strategického partne-
ra a kúpu 66-percentnej majetkovej účas-
ti štátu v bratislavskom a košickom letis-
ku spracuje podané ponuky a vyberie
víťaza výberového konania do konca
tohto roka. Následne ho odporučí schvá-
liť vláde. Medzi uchádzačmi ostáva aj
konzorcium TwoOne, ktorého účasť bola
spochybnená. (juh)

Takmer štvorkilometrový nový diaľničný úsek Viedenská cesta - Prístavný most, ktorý má oddeliť tranzitnú dopravu od
vnútromestskej, odovzdali do užívania verejnosti s takmer polročným predstihom. FOTO - Oto Limpus  

BRATISLAVA
Od nedele je v prevádzke takmer štvor-
kilometrový diaľničný úsek Viedenská
cesta - Prístavný most v Petržalke. Spo-
ločnosť Doprastav ho stihla vybudovať
s prakticky polročným predstihom
oproti zmluvnému termínu.
Stavba má mimoriadny dopravný význam
pre mesto, ale aj z medzinárodného hľadis-
ka, pretože po dobudovaní ďalšieho diaľ-
ničného úseku Lamačská cesta - Staré
grunty, ktorého dokončenie sa predpokla-
dá koncom budúceho roku, bude končene
možné oddeliť tranzitnú dopravu od mest-
skej a výrazne odľahčiť vnútromestské
komunikácie. Petržalský úsek diaľnice je
teda predposledným chýbajúcim diaľnič-
ným úsekom na území mesta a vytvorií

ucelený diaľničný ťah od štátnej hranice s
Rakúskom a Maďarskom po diaľnicu pri
Trenčíne.
Ako uviedol generálny riaditeľ Doprasta-
vu Dušan Mráz, stavbu sa podarilo
dokončiť s predstihom napriek tomu, že
ju od začiatku sprevádzali rôzne problé-
my ako nedostatočná stavebná priprave-
nosť, zistené odchýlky pri zemných prá-
cach, neúplnosť projektov a podobne.
Zdrojom mnohých ťažkostí bola aj sku-
točnosť, že v mieste staveniska diaľnice
bola pôvodne stará Petržalka a stavenisko
rýchlodráhy. V týchto lokalitách sa pod
zemou objavovali rôzne železobetónové
konštrukcie a zrušené inžinierske siete.
Problémy boli aj s vybudovaním objektu
slúžiaceho na znižovanie hladiny pod-

zemných vôd, ktorý bude dokončený až v
marci budúceho roku.  
Stavbu tvorí 113 objektov, z toho 107 sta-
vebných a 6 technologických. Zvláštnos-
ťou stavby je, že bolo potrebné zabezpečiť
monitoring a odčerpávanie spodných vôd,
ktoré sa potrubiami odvádzajú do Chorvát-
skeho ramena. Súčasťou stavby je premos-
tenie Dolnozemskej cesty s dĺžkou 564
metrov. Osobitosťou bude aj pokrytie diaľ-
nice drenážnym asfaltovým kobercom,
ktorý vzhľadom na klimatické nároky
(vyžaduje si minimálne 15 stupňov Celzia)
položia v budúcom roku, prevádzku na
diaľnici to však obmedzí len krátkodobo.
V budúcom roku sa bude rekonštruovať aj
Einsteinova ulica, uprostred ktorej nový
diaľničný úsek vedie. Juraj Handzo 

Otvorili nový diaľničný úsek v Petržalke

Oslavy Silvestra ponúknu silný zážitok
O programe, dramaturgii a prekvape-
niach, ktoré sa pripravujú v rámci
tohtoročných celomestských silves-
trovských osláv, sme sa pozhovárali s
bratislavským primátorom Andrejom
ĎURKOVSKÝM.
- Tradícia spoločného vítania nového roku
na námestiach veľkých svetových miest je
známa už desiatky rokov. Bratislava ju
donedávna nepoznala. Situáciu sa nám
podarilo zmeniť na prelome rokov 1999-
2000. Vtedy sme využili magickú silu
miléniového dátumu a v spolupráci s
občianskym združením Hlava 98 a ďalší-
mi partnermi pripravili silvestrovské osla-
vy v centre Bratislavy, ktoré navštívilo
okolo 70-tisíc ľudí. Odvtedy sme ich
zopakovali päťkrát, zakaždým s veľkým
úspechom, výbornou návštevnosťou i
organizáciou. Dnes patria bratislavské
oslavy medzi najočakávanejšie kultúrne

podujatia sezóny a počtom návštevníkov
sú najväčším podujatím organizovaným
na Slovensku na verejnom priestranstve.
Vzhľadom na absenciu podobných osláv
v metropolách susedných krajín sú v
posledných rokoch navštevované aj tisíc-
kami turistov zo zahraničia.
Na čo konkrétne sa môžu návštevníci
tohtoročných osláv tešiť?
- Verím, že to bude skvelá celodňová po-
uličná party atraktívna pre celé rodiny, od
tínedžerov cez stredné vekové skupiny až
po občanov v seniorskom veku. Novinkou
bude napríklad verejná nahrávka obľúbe-
nej relácie Slovenského rozhlasu Stredo-
slováci s humoristom Jánom Snopkom.
Hlavný program na Hlavnom námestí sa
začne už o pol piatej a na pódiu sa postup-

ne vystriedajú skupiny Traditional Club,
Vetroplach, Peha, Ghymes, Taktici, Des-
mod, Hex a Para. Moderovať bude Šar-
kan, „superstar“ hosťom bude Zdenka
Predná. Diskotéka pre všetky generácie s
najväčšími hitmi uplynulého roku bude na
Hviezdoslavovom námestí. Nová scéna
na Námestí Ľ. Štúra zase ponúkne hudbu
v štýle reggae, džez, etno a world.
Aké bude vyvrcholenie osláv, ktoré tra-
dične prichádza s úderom polnoci?
- Vyvrcholenie obstará svetelno-akustic-
ko-pyrotechnická show so živými bube-
níkmi, svetelným odpočítavaním posled-
ných sekúnd starého roka a parádnym
ohňostrojom z dvoch lodí priamo na hla-
dine Dunaja. Začne sa už približne pol
hodiny pred polnocou. Dejiskom tejto
pôsobivej show bude úsek Rázusovho
nábrežia od budovy Propelera po Nový
most. Zhováral sa Juraj Handzo
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Skromnosť by
mala zdobiť
najmä veľkých 
Z tejto vety mi nepriamo vyplýva, že
malí ľudia skromnosťou hýriť nemu-
sia, ale vieme, že opak je pravdou. Pro-
blém je v tom, že obyčajní ľudia neraz
nazývajú skromnosťou nedostatok
guráže, odvahy. 
Zároveň mi z tej vety vyplýva, napriek
tomu, aj keď je tak jemne povedaná, že
veľkí by mali byť skromní záväzne a pria-
mo úmerne svojej veľkosti. Najmä ak je
to veľkosť volená alebo akokoľvek inak
delegovaná od verejnosti. Teda - že ak je
niekto minister, je vymenovaný len preto,
že ho vymenovali volení zástupcovia
verejnosti. Delegovali mu právomoci,
aby mal dosť síl a prostriedkov urobiť to,
čo verejnosť potrebuje. Nedelegovali mu
právo správať sa arogantne. Osobne si
myslím, že arogancia je rovnako dobrý
dôvod na odvolanie ako neschopnosť.
Arogancia je totiž sama o sebe neschop-
nosť správať sa ako sa riadiaca osobnosť
správať má. Arogantný môže byť žobrák.
Nie verejný činiteľ.
Uvažujem nad týmto problémom od
rána, keď mi zazvonil telefón a istá čita-
teľka si posťažovala, že pán starosta
nakričal na mamičku, ktorá sa prišla
spýtať, čo bude s materským centrom v
ich mestskej časti. Môže vôbec muž kri-
čať na ženu? Môže človek vo volenej
funkcii kričať na voliča svojho obvodu -
aj keby hneď ten volič volil niekoho
iného?
Myslím si, že tá okríknutá žena a jej pria-
teľka sú ktosi, kto tu mal byť už dávno.
Ktosi malý, obyčajný, jednoduchý občan,
bez šerpy a okrúhlej pečiatky, len s ľud-
ským svedomím a ľudskou hrdosťou.
Ktosi malý, kto sa ozve a hľadá, kde by sa
dovolal slušnosti, pretože veľkí by mali
byť skromní a slušní, ale - nie sú. Nie som
si celkom istý, že noviny sú tým najlepším
bojiskom, pretože k neskromnosti a
neslušnosti veľkých (od volených, cez
vymenovaných až po samozbohatnutých)
patrí aj robiť si z novín málo alebo nič. 
No to je tiež len výzva malým, aby si pre-
stali pliesť slušnú skromnosť s nedostat-
kom guráže a aby sa ozvali. Keď bude
dosť statočných, bude aj naša novinárska
sila väčšia. A možno raz zavládne sluš-
nosť. Gustav Bartovic

Električky jazdia 

po Obchodnej
BRATISLAVA
V súvislosti s prerušením rekonštruk-
cie trate na Obchodnej ulici je od pia-
teho decembra v tomto úseku opäť
obnovená premávka električiek a
linky sú presmerované. 
Linky číslo 1, 5, 6, 7 a 9 opäť premávajú
po pôvodných trasách, linka číslo 13
nepremáva. Linka číslo 1 premáva na
trase Dúbravka  - Karlova Ves - nábrežie -
Šafárikovo nám./Námestie Ľ. Štúra -
Obchodná – Hlavná stanica. Linka číslo 5
premáva na trase Dúbravka - Karlova Ves
- nábrežie - tunel - Obchodná - Račianske
mýto - Rača. Linka číslo 6 premáva na
trase ŽST Nové Mesto - Obchodná -
Kamenné nám. - Špitálska - ŽST Nové
Mesto. Linka číslo 7 premáva na trase
ŽST Vinohrady - Špitálska - Námestie
SNP - ŽST Vinohrady.
Linka číslo 9 premáva na trase Karlova
Ves - nábrežie - tunel - Obchodná - Vazo-
vova  - Ružinov. (ver)

Magistrát bude

na výber dane

pripravený
BRATISLAVA
Od začiatku januára budúceho roku
bude mesto pripravené na výber dane
z nehnuteľností a vlastníkom nehnu-
teľností bude k dispozícii nové centrál-
ne mestské pracovisko na Bazovej
ulici číslo 6.
Na pracovisku magistrátu, ktoré bude slú-
žiť oddeleniu pre správu daní a poplat-
kov, sa robia stavebno-technické úpravy
pre asi 60 zamestnancov a montuje sa
technológia. Už dnes sú pripravené prie-
story na uloženie spisov týkajúcich sa
dane z nehnuteľností presunutých z mest-
ských častí. Podľa riaditeľky magistrátu
Anny Pavlovičovej by sa do konca roka
mali stihnúť preniesť údaje o daňovní-
koch. Starostovia mestských častí majú
mestu doručiť elektronické databázy a
zoznamy delimitovaných zamestnancov,
ktorí doteraz túto agendu zabezpečovali
pre mestské časti. 
Výnos z dane z nehnuteľností vo výške
asi jednej miliardy korún si ponechá
mesto. Ako sme už informovali, mestské
zastupiteľstvo 24. novembra schválilo
zmenu štatútu mesta Bratislavy, podľa
ktorého sa bude podiel mestských častí
na výnose dane z príjmov fyzických
osôb, ktorú získa mesto v roku 2006,
deliť podľa percentuálnych podielov.
Bratislavský primátor Andrej Ďurkovský
tvrdí, že väčšina Bratislavčanov ani
nepocíti, že správa daní prešla z mest-
ských častí na mesto. Ako uviedol, obča-
nia dostanú daňový výmer na základe
minuloročných registrácií a ako daňovní-
ci dostanú poukážky na to, aby mohli
zaplatiť daň za byt alebo inú nehnuteľ-
nosť. (juh)

V doprave 

a linkách MHD

urobili zmeny
BRATISLAVA
Od 3. decembra je na základe rozhod-
nutia ministerstva dopravy zakázané
odbočovanie z Dolnozemskej cesty (od
Mosta Apollo) doprava na Bosákovu
ulicu. V súvislosti s tým sa zmenila
trasa autobusovej linky MHD číslo 68. 
Spomenutá zmena organizácie dopravy
bola prijatá v súvislosti so súčasným sta-
vebným usporiadaním komunikácií na
Dolnozemskej ceste v mieste styku
vetiev z Prístavného mosta, Mosta Apol-
lo a napojenia Bosákovej ulice. Autobu-
sy linky číslo 68 preto v smere do Petr-
žalky premávajú po zmenenej trase - z
Mosta Apollo pokračujú z Dolnozemskej
cesty cez Gettingovu a Mamateyova
ulicu, kde zastavujú na zastávkach Bulí-
kova a Šustekova. Zastávka Bosákova na
Šustekovej ulici (pri trhovisku) nie je
obsluhovaná. V smere z Petržalky do
mesta sa trasa a zastávky linky číslo 68
nezmenili.
Od pondelka 5. decembra 2005 bola pre
autobusy linky číslo 78 v smere z Petržal-
ky na Dolné hony zriadená nová zastávka
na Farského ulici. Tým sa má zvýšiť bez-
pečnosť cestujúcich, ktorí pri prestupe
medzi linkami číslo 84, 99 (z Ovsišťa) a
číslo 78 (smer Dostojevského rad, cen-
trum mesta - oblasť Šafárikovo námes-
tie), už nemusia prechádzať cez križovat-
ku Jantárová cesta - Bosákova - Farského.
Zmenila sa aj trasa linky číslo 38 - od 5.
decembra autobusy tejto linky zachádza-
jú v obidvoch smeroch jazdy do areálu
TESCO Lamač a na Segnáre. (ver)

DVD PREHRÁVAČ

ZADARMO

INTERNET
ZADARMO
na 6 mesiacov

bezplatné info: 0800 608 606

Super Vianoce
so superrýchlym

internetom

Vyberte si svoj Vianočný darček!
K vysokorýchlostnému internetu GoDSL teraz dostanete
vysokokvalitný DVD prehrávač úplne ZADARMO alebo
surfujete superrýchlym internetom pol roka ZADARMO!
Takéto skvelé darčeky k rýchlemu internetu nájdete
iba v Slovanete do konca roka!

Vysokorýchlostný

internet
Pozri si,
čo chceš!
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STARÉ MESTO
Na Hviezdoslavovom námestí na
začiatku zimy býva k dispozícii klzisko
pre verejnosť. Tento rok sa objavilo
nové s umelým povrchom, to pôvodné
chce mestská časť Staré Mesto, ktoré-
mu patrí, predať.
Zaujímalo nás, čo sa stalo s pôvodným
klziskom, resp. technologickým zariade-
ním, ktoré slúžilo na jeho vytvorenie.
Ako nám povedal Peter Kimijan z referá-
tu komunikácie staromestského miestne-
ho úradu, pôvodné klzisko je momentál-
ne uskladnené spoločnosťou Vepos, kto-
rej bolo zverené. „V najbližšom čase
bude vypracovaná ponuka a mestská
časť ho plánuje ponúknuť ostatným slo-
venským mestám formou odpredaja, prí-
padne prenájmu,“ napísal nám. „V
prvom rade oslovíme mestá, no nevylu-
čujeme ani iných záujemcov. Novú ľado-
vú plochu máme do marca v skúšobnej

prevádzke, o konkrétnej cene, za ktorú
by to Staré Mesto odkúpilo, sa bude
rokovať na jar, aj vzhľadom na schvále-
ný rozpočet. Hodnota klziska je cca 3
milióna korún.“
Pripomeňme, že pôvodné technologické
zariadenie na výrobu ľadovej plochy
dostala v roku 1999 pri príležitosti nové-
ho milénia mestská časť Bratislava -
Staré Mesto ako sponzorský dar. Na
tento dar v hodnote 6,2 milióna korún sa
poskladali traja sponzori – spoločnosti
Globtel (dnes Orange), Heineken a Slo-
vak International Tabak. Odvtedy sa na
klzisku každú zimu mohla korčuľovať
široká verejnosť a stalo sa neodmysliteľ-
nou súčasťou zimného koloritu centra
mesta. Nech už sú dôvody výmeny klzis-
ka s prirodzeným ľadom za klzisko s
umelým povrchom akékoľvek (napríklad
snaha ušetriť za elektrickú energiu, na
ktorú bolo chladiace zariadenie náročné),

nemožno sa zbaviť určitých pochybností,
či je zo strany staromestskej samosprávy
na čele so starostom Petrom Čiernikom
etické predávať niečo, čo dostala ako dar.
Dary sa predávať nezvyknú a mestská
časť Bratislava - Staré Mesto vari nie je
taká chudobná, aby musela šetriť práve
na tomto mieste. 
Celá záležitosť má ešte jeden aspekt:
klziská s umelým povrchom majú svoje
opodstatnenie v interiéroch (napríklad v
shopping centrách), resp. vonku v iných
ročných obdobiach ako v zime, keď nie
je možné vyrobiť prirodzený ľad. Majú
aj svoje nevýhody, z ktorých tou hlavnou
je, že sa na nich korčuľuje podstatne ťaž-
šie ako na normálnom ľade (niektoré
manévre sú prakticky vylúčené) a aj kor-
čule musia byť prebrúsené inak. Zhrnuté
a podčiarknuté - nápad staromestskej
samosprávy vymeniť klzisko vyvoláva
prinajmenšom rozpaky. Juraj Handzo 

Staromestská samospráva sa chystá predať

klzisko, ktoré dostala ako dar sponzorov

O klzisko so syntetickým ľadom korčuliari nemajú záujem. Zdá sa, že staromestská samospráva sa rozhodla šetriť na
nesprávnom mieste. Alebo sa na Hviezdoslavovom námestí dočkáme aj syntetického snehuliaka? FOTO - Oto Limpus



Mesto bude 

hľadať inšpiráciu

v Záhrebe
BRATISLAVA
Vedenie mesta Bratislava sa pri prí-
prave budovania nosného systému
mestskej hromadnej dopravy hodlá
inšpirovať aj skúsenosťami, ktoré má
v tomto smere chorvátska metropola
Záhreb.
V Záhrebe, kde sa podobne ako v Brati-
slave rozhodli pre nosný systém dopravy
založený na rýchlych električkách, sú v
realizácii tohto projektu ďalej než v slo-
venskej metropole. Ako nám povedal
záhrebský primátor Milan Bandić, ktorý
bol minulý týždeň spolu s ďalšími pred-
staviteľmi chorvátskej metropoly na
návšteve Bratislavy, v tomto roku bol
vypísaný medzinárodný tender na
dodávku 70 nízkopodlažných električiek
pre mesto Záhreb. V konkurencii výrob-
cov ako Alston, Bombardier či Siemens
zvíťazilo konzorcium, na čele ktorého je
holdingová spoločnosť Končar Záhreb,
najväčší elektrotechnický výrobca na
Balkáne. „Dodaných je prvých šesť vozi-
diel, každý mesiac pribudnú tri ďalšie a v
polovici roku 2007 bude v prevádzke
všetkých sedemdesiat,“ povedal nám M.
Bandić. Ako dodal, cena dodávky je 112
miliónov eur, pričom napríklad ponuka
konkurenčného Siemensu mala cenu 138
miliónov eur. Podarilo sa tiež zrekon-
štruovať električkové trate a vozidlá
podľa jeho slov jazdia „perfektne“.
„Chceme sa ísť pozrieť, ako sa tieto vo-
zidlá osvedčili,“ uviedol bratislavský pri-
mátor Andrej Ďurkovský na margo náv-
števy Záhrebu, na ktorú sa chystá spolu s
ďalšími predstaviteľmi vedenia mesta.
Ako dodal, u nás sa podobný tender na
dodávku vozidiel pre nosný systém mest-
skej hromadnej dopravy pripravuje v bu-
dúcom roku. Primátor upozornil, že na
rozdiel od Záhrebu však Bratislavu čaká
nielen obnova existujúcich tratí, ale aj
výstavba celkom novej trate spájajúcej
Petržalku s centrom (trať Janíkov dvor –
Šafárikovo námestie) a navyše aj rekon-
štrukcia Starého mosta. „Chceme čo naj-
viac využiť poznatky tých, ktorí už rieši-
li rovnaké alebo podobné problémy ako
my,“ uzavrel bratislavský primátor A.
Ďurkovský. (juh)

Divadlo DPOH

je možné predať

len vcelku
BRATISLAVA
Ministerstvo kultúry ďalej hľadá
možnosti na čo najefektívnejší predaj
budovy Divadla Pavla Országha
Hviezdoslava. Ukázalo sa, že platná
legislatíva umožňuje predať tento
objekt iba vcelku. 
„Keďže ponuky na kúpu budovy v prvom
kole osobitného ponukového konania
nepredložil žiadny záujemca, dali sme
vypracovať právne aj technické posudky,
či by bolo možné budovu rozdeliť na dve
časti,“ povedala nám hovorkyňa minister-
stva Martina Pavlíková. „Prvá časť,
administratívno-ubytovacia z Laurinskej
ulice, ktorá má samostatný vchod, by sa
predala zvlášť a druhá časť budovy –
vlastné DPOH s kompletným zázemím
osobitne. Z analýz vyplynulo, že z tech-
nického hľadiska by rozdelenie budovy
DPOH bolo možné, legislatíva však také-
to rozdelenie nedovoľuje. Podľa stanovis-
ka ministerstva financií nie je možné roz-
deliť a predávať samostatne časti budovy,
ktorá je majetkom štátu.“ 
Ako dodala, ministerstvo kultúry bude ďa-
lej postupovať v zmysle zákona a vyhlási
druhé kolo osobitného ponukového kona-
nia. Cena zostáva rovnaká (znaleckým
posudkom bola stanovená na 236,4 milió-
na korún), podmienky však budú sprísne-
né v tom smere, že medzičasom bol poda-
ný návrh na vyhlásenie budovy DPOH za
kultúrnu pamiatku, čo môže v budúcnosti
obmedziť ďalšie zámery a narábanie s
budovou. „V zmysle zákona totiž platí, že
ak je podaný návrh na vyhlásenie nehnu-
teľnosti za kultúrnu pamiatku, hľadí sa na
ňu, akoby už bola za ňu vyhlásená,“ kon-
štatovala M. Pavlíková. 
Druhé kolo osobitného ponukového
konania bude vyhlásené ešte do konca
roka 2005. Ak by sa ani v druhom kole
neprihlásil žiadny záujemca, nasleduje
tretie kolo osobitného ponukového kona-
nia, v ktorom budovu DPOH ponúkne
Ministerstvo kultúry SR mestu za polovi-
cu stanovenej ceny, v prípadnom štvrtom
kole budovu DPOH ponúkne Bratislav-
skému samosprávnemu kraju tiež za
polovicu stanovenej ceny, teda za 118,2
milióna korún. (juh)

Nad amfiteátrom sa zmráka, navrhovaný

územný plán zóny Machnáč s ním neráta

Amfiteáter na Búdkovej ceste sľubovali predstavitelia staromestskej samosprávy zachovať na kultúrne a spoločenské účely.
Situácia sa však zmenila a nie je vylúčené, že na mieste amfiteátra vyrastú obytné domy. FOTO - Oto Limpus

Rozpočet mesta by mal byť vyrovnaný
BRATISLAVA
Rozpočet mesta Bratislavy na rok 2006
je konštruovaný ako vyrovnaný s roz-
počtovanými príjmami a výdavkami
zhodne vo výške 6 miliárd 188 miliónov
korún.
Návrh rozpočtu mesta na rok 2006 nadvä-
zuje na rok 2005, ktorý je prvým rokom
realizácie fiškálnej decentralizácie. Finan-
covanie samosprávnych kompetencií
zabezpečuje mesto predovšetkým z vlast-
ných zdrojov. Prostredníctvom dotácií zo
štátneho rozpočtu sa financujú len kompe-
tencie preneseného výkonu štátnej správy.
Návrh rozpočtu na rok 2006 je postavený

na aktualizovaných odhadoch vývoja
tohto roku. Cieľom fiškálnej politiky je
okrem zabezpečenia vyrovnaného roz-
počtu mesta plnenie dlhovej služby a rea-
lizácia rozvojových programov vyplýva-
júcich z priorít mesta Bratislavy na roky
2004-2006, ktoré schválilo mestské zastu-
piteľstvo.
Ťažiskové úlohy na rok 2006 sú oriento-
vané na skvalitnenie dopravy v Bratislave
so zameraním na dokončenie rekonštruk-
cií komunikácií, cestných svetelných sig-
nalizácií, električkových tratí, výstavbu
cyklotrás a obnovu vozidlového parku
mestskej hromadnej dopravy. V oblasti

sociálneho zabezpečenia je najdôležitej-
šou úlohou dokončenie výstavby pavilónu
pre občanov s demenciou Alzheimerovho
typu v priestoroch Domova jesene života
na Hanulovej ulici a prístavby zariadenia
komplexných opatrovateľských služieb v
domove seniorov Archa na Rozvodnej
ulici. Ráta sa aj s výdavkami týkajúcimi sa
ochrany a bezpečnosti obyvateľov.
I keď v návrhu rozpočtu sa ráta aj s pred-
pokladanými zmenami, je možné, že
počas rozpočtového roka bude nevyhnut-
né reagovať na schválenú legislatívu a
predložený návrh rozpočtu na rok 2006
adekvátne upraviť. (lau)
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Trieda E - 22 svetových rekordov. 
Priemerná rýchlosť 224 km/hod. 482 802 km bez poruchy.

DaimlerChrysler Automotive Slovakia, s. r. o. Tuhovská 5 • 831 07 Bratislava • e-mail: info@daimlerchrysler.sk • http://www.mercedes-benz.sk

E Trieda E – etalón vozidiel vyš-
šej strednej triedy. Autá, ku ktorým
vzhliadajú mnohé iné. Autá, ktoré
dokážu krúžiť 30 dní takmer nonstop
po okruhu priemernou rýchlosťou
224,82 km/hod.

E Nové V6 motory - benzínové
280 a 350, dieselové 280 CDI a 320
CDI, unikátna 7-stupňová prevodov-
ka 7-G TRONIC a bezpečnostná výba-
va hodná lídra. 
E Pohon 4x4 teraz už aj s diese-

lovými motormi.
E A to všetko odteraz so záručnou

dobou predĺženou na 3 roky a zvý-
hodneným lízingom do konca roka. 
E Bezplatný servis 6 rokov alebo

do 160 000 km.

Kombinovaná spotreba: od 6,3 do 13,6 l/100km
Emisie Co2 : od 167 do 326 g/km

BRATISLAVA
Osud amfiteátra sa zrejme začína
napĺňať: na magistráte sa momentálne
prerokúva územný plán zóny Mach-
náč, v ktorom sa s jeho ďalšou existen-
ciou nepočíta.
Územný plán zóny Machnáč rozčleňuje
toto územie na niekoľko sektorov, pričom
areál amfiteátra označuje ako sektor číslo
6 - 44/10A, situovaný na severnom svahu
Bubnovky, z východnej strany ohraničený
masívom vyrastenej zelene. Spracovateľ
odporúča areál reprofilovať na občiansku
vybavenosť a bývanie v malopodlažných
domoch. Pod občianskou vybavenosťou
sa okrem iného myslí aj kultúra a šport. V
materiáli sa okrem toho navrhuje vytvoriť
v centre areálu námestie s pripomenutím
na zrušený amfiteáter a doplniť zástavbu

Matúšovej ulice formou rodinných
domov, ktorá by nenarušila krajinný a
ekologický potenciál sektora. Po vybudo-
vaní predĺženia komunikácie Súbežnej
ulice je podľa plánu možné okolo realizo-
vať výstavbu ďalších rodinných domov.
Prerokovávaný územný plán ráta s inde-
xom zastavanej plochy 0,30, maximálny
počet podlaží pre stavby občianskej vyba-
venosti a bytových domov stanovuje na
štyri plus jedno ustúpené.
Pripomeňme, že amfiteáter na Búdkovej
ceste bol zverený do správy mestskej
časti Bratislava - Staré Mesto. V marci
tohto roka o tom rozhodli poslanci mest-
ského zastupiteľstva s podmienkou, že
bude zachované využitie amfiteátra na
kultúrne a spoločenské účely. O zverenie
správy areálu amfiteátra požiadalo Staré

Mesto a odobrila ho komisia pre správu a
podnikanie s majetkom mesta a komisia
finančnej stratégie, pričom obe tieto
komisie mestského zastupiteľstva požia-
dali starostu Starého Mesta, aby projekt
doplnil o zámer ďalšieho využitia tohto
objektu. Starosta Starého Mesta Peter
Čiernik sa predčasom vyjadril, že mest-
ská časť má v úmysle iniciovať vznik štú-
dií, ktoré by zhodnotili využitie tohto úze-
mia s tým, že po ich vyhodnotení sa roz-
hodne o prípadnom zmysluplnejšom
využití tohto územia, napríklad na účely
bývania, s tým, že zachovaná by bola aj
jeho kultúrna funkcia, ale v menšom roz-
sahu. Mestská časť sa medzitým „naťa-
huje“ o amfiteáter so súkromnou spoloč-
nosťou Debut, ktorá ho mala niekoľko
rokov v prenájme. (juh)

Hľadáte
brigádu?
0908 758 630

Staré Grunty 36
Bratislava

www.pjservis.sk pjservis@pjservis.sk
personálno-pracovná agentúra

PPRREEDDÁÁMM  
VVWW  PPaassssaatt  11,,99  TTDDii (130 k),

Highline, RV: 2002, 
46 000 km, strieborná metalíza,
plná výbava: koža, climatronic,
CD menič, multifunkčný volant,
tempomat, vyhrievané sedadlá,
elektróny + 4ks zimné pneu,

garážované, prvý majiteľ, kúpené
v SR, nehavarované, servisná
knižka. Cena 580.000,- Sk

Tel.: 0905 603 698
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Zopár postrehov

z vianočných

trhov
LIST ČITATEĽA
Keďže vianočné trhy sú v týchto
dňoch predmetom širokej publicity,
dovolím si na okraj tejto celkom pek-
nej tradície poznámku, ktorá nemá nič
spoločné s názormi na tvar stánkov,
kvalitu tovaru a ponúkaných gurmán-
skych špecialít.
Uplynuli viac ako tri roky, odkedy si Sta-
romešťania zvolili nového starostu. Dnes
už viacnásobný komunálny funkcionár
vtedy okrem iného sľúbil čistotu a poria-
dok. Zámerne nebudem hodnotiť poria-
dok na uliciach, vedúcich do historického
centra, ale zameriam sa na Hviezdoslavo-
vo námestie, čoby dejisko konkurenčných
vianočných trhov. Keďže toto námestie
„patrí“ mestskej časti Staré Mesto, dom-
nievam sa, že i starostlivosť o čistotu by
mala byť v jej réžii, hlavne ak ide o mimo-
riadne frekventovaný priestor. 
V priebehu posledných dni som prechá-
dzal námestím vo večerných hodinách nie-
koľkokrát a vždy som bol šokovaný bru-
tálnym neporiadkom, ktorý v iných mes-
tách možno vidieť vari len na štadiónoch
po vystúpení rockových hviezd. Priamo na
trhu, ale i pred SND a pozdĺž Rybnej brány
sa okolo preplnených odpadkových nádob
nakopili plastové a papierové taniere,
poháre a fľaše, ktoré nemal večer kto
odpratať. V rámci trhovej eufórie si zrejme
kompetentní staromestskí úradníci nie sú
schopní všímať i takýchto drobnosti.
Alebo im jednoducho stačí prílev peňazí
za prenájom vianočných stánkov. Práve
preto dúfam, že sa nebudú vyhovárať na
nedostatok finančných prostriedkov. Pre-
tože niekoľko veľkých odpadkových
nádob navyše a pravidelná údržba čistoty
nestojí ani toľko ako integračný pahorok... 

Mário Košík, Staré Mesto

Chcela by som reagovať na Vianočné
trhy. Na jednej strane som rada, že sa
vôbec konajú, na druhej strane mám
niekoľko pripomienok. 
Priebeh je neustále rovnaký, žiadne novin-
ky, atrakcie, iba postupné zdražovanie v
stánkoch s jedlami a nápojmi. K dôstojnej,
slávnostnej predvianočnej a azda i trochu
gýčovej atmosfére patrí i primeraná
hudobná produkcia a tá na trhoch chýba.
Cez deň je tam hlucho, popoludní sú síce
kultúrne programy, ale to je málo. Je toľko
vianočných skladieb, kolied, nemusí to
byť stále Tichá noc. Starí slovenskí i českí
skladatelia zložili vianočné omše, napr.
Pascha, Ryba a iní, prečo sa tieto a iné
skladby nehrajú už predpoludním, veď
vianočné trhy sú navštevované od 10.00
hodiny. Organizátori by mali pouvažovať
nad tým, nie som jediná, ktorej na zdô-
raznenie vianočnej atmosféry absentuje
hudba. Eva Potašová, Bratislava

Zobrať si zviera

z útulku môže

byť problém
LIST ČITATEĽA
Vo štvrtok 24. novembra som na zákla-
de výzvy z rozhlasu navštívil útulok
zvierat na Rebarborovej ulici. Útulok
žiadal o rôzne druhy pomoci a tiež hľa-
dal „adoptívnych rodičov“ pre svojich
miláčikov. Okrem iného ponúkali štyri
malé mačičky, ktoré sa v rodinnom
dome vždy hodia.
Neváhal som a merajúc cestu na opačný
koniec Bratislavy som zavítal do útulku,
kde ma privítal miestny dobrovoľník,
veľmi milý pán doktor, ktorý práve v čase
môjho príchodu prijímal ďalšieho obyva-
teľa útulku, psíka. Ukázal mi všetky
mačičky, a keď som si vybral a dúfal, že
s nimi budem môcť odísť, prišla z mesta
- z úradov pani Havranová, vedúca útul-
ku. Najskôr pomerne nešetrným spôso-
bom a predo mnou „zotrela“ hneď pri
bránke pána doktora za to že prijal psíka,
argumentujúc nedostatkom miesta. V
dobrom úmysle som poznamenal, že
keďže si mienim odniesť dve mačky, zos-
tane miesto pre jedného psíka. A to som
asi nemal robiť. Zvýšeným hlasom a silne
podráždeným tónom sa obula aj do mňa.
„To nie je len tak, aké mačky, kto som a
odkiaľ, musí si ma zapísať.“ Či nemôžem
minútu počkať? Poznamenal som, že sme
už predtým vyše 30 minút hľadali kľúče
od koterca, a teda čakania som sa už naba-
žil a rád by som si čo najskôr odniesol
mačky. Po krátkom vyšetrovaní budúceho
miesta pobytu mačiek, pani Havranová
usúdila, že to nie sú mačky „na von“, ani
na chytanie myší, musia byť vnútri a ani
moja dláždená pivnica 100 m2, ústredne
vykurovaná, nie je pre mačky dosť dobrá.
Škoda, že nemám foto miesta, kde žijú
teraz...
Vysvetlil som pani Havranovej, že som
prišiel pomôcť a nemeral som cestu z
Rusoviec do Vrakune preto, aby na mňa
nahúkala pri bránke útulku. Aby som
nebol jednostranný - asi sa nakoniec zba-
dala, nasledovalo niekoľko ospravedlnení
a vysvetlení, že mala ťažký deň na úra-
doch a tiež ponuka, že mi do 14 dní zože-
nie „tie správne mačky“.
Na záver sa pýtam, na čo je útulok, ktorý
nie je ochotný, resp. schopný zviera prijať
a čo je zvláštne ani darovať a pritom
žiada o pomoc. Ale hlavne, aj človek,
ktorý vedie útulok pre zvieratá, by ma
mať vzťah aj k ľuďom.
Pred časom som sa rovnako prehnal aj na
Polianky, kde mi do telefónu mladá pra-
covníčka povedala, že majú zvieratá a
môžem prísť. Keď som prišiel, tá istá
milá osemnástka povedala „Hups, ale oni
sú choré“ a tak som sa opäť vracal
naprázdno. Myslíte, že ešte niekedy
dostanem chuť pomáhať útulkom?

Mgr. Ľubomír Štekl, Rusovce

Samir exotiku nesľubuje, on je exotický
Konečne jedna reštaurácia, ktorá sa
netvári ako inokrajná a pritom rezňami
podlieza chúťkam priemerného strav-
níka, konečne reštaurácia, ktorá sa
označuje ako cudzokrajná a cudzokraj-
nou je. Lebanon restaurant SAMIR.
Ak sa štyria ochutnávači - číry mäsopožie-
rač (predátor), milovník všetkého nového,
univerzálny pôžitkár a štvrtý labužník so
sklonom k bezmäsitej kuchni - zhodnú po
polievke a predjedlách, že kuchyňa nemá
chybu, má to už výpovednú hodnotu. Pres-
ne toto sme zažili na Zámockých schodoch
v libanonskej reštaurácii.
Orientálna vôňa - nevieme sa zhodnúť, či
ide z kuchyne, alebo pochádza z voňavých
tyčiniek vás zaplaví, kým si nájdete mies-
to. Stred miestnosti zapĺňajú masívne stoly
s rovnako masívnymi stoličkami, pôsobia
orientálne. Napriek tomu i napriek mo-
sadzným a medeným dekoračným pred-
metom na skrinke či obrazom s arabskými
výjavmi na stenách celok exoticky nepô-
sobí. Na vine sú lóže dokola miestnosti.
Evidentná drevotrieska nevyvoláva aso-
ciáciu tisíc a jednej noci, ale nábytkárstva
Mier Topoľčany. Škoda. 
Tým sa pochybnosti i výhrady končia.
Mladá žena, ktorá obsluhuje v európskom
civile, evidentne vie po arabsky viac než
len názvy jedál a o jedlách toho vie dosť. Z
rozsiahleho jedálneho lístka môžeme
vymenovať čokoľvek - vysvetlí, z čoho je
spravené a s čím je vhodné kombinovať. S
tajomným úsmevom vysvetlí, čo dalo
práve prehltnutému sústu tú zvláštnu chuť.
Libanonská kuchyňa nie je vegetariánska,
ale hýri neuveriteľným množstvom jedál,
ktoré s mäsom nemajú nič spoločné a

predsa chutia plno a aj plne zasýtia. Dáva-
me si na práve dopečený arabský chlieb
(54 Sk) Homos (80 Sk) - cícerovú nátierku
so sezamovým olejom a citrónovou šťa-
vou a pýtame sa, kam sa zo slovenskej
kuchyne vytratili takéto dobroty, kedysi
pestované a konzumované? Obilniny a
strukoviny neuveriteľne spracované - pše-
nica raz ako príloha, druhýkrát ako šalát?
Nejde to? Bude to rovnaké? Nie - tajom-
stvo tisíc a jedného vreca s koreninami.
Príklad sme našli aj v predjedlách: Falafel
(80 Sk) - fašírka z mletého cíceru s s petr-
žlenovou vňaťou, cibuľou a cesnakom je
rovnako chutná a sýta ako Kibbey Kakli
(119 Sk) - mletá jahňacina s cibuľou zaba-
lená v cestíčku z mletej jahňaciny a drve-
nej pšenice. Mutabal (110 Sk) je nátierka z
pečeného baklažánu so sezamovou omáč-
kou rovnako dobrá ako Homos. Batinjan
Makdus  (115 Sk) je baklažán naložený v
olivovom oleji spolu s orechami a cesna-
kom. Výborné. Sambousik Lahme (95 Sk)
je teplé predjedlo, cesto plnené mletou jah-
ňacinou s cibuľou, úplne zvláštne predjed-
lo je arabský jogurtový syr s mätou Lahme
Na'aNa'a (95 Sk).  A to už nehovoríme o
grilovaných pikantných klobáskach Sojok
(119 Sk). Polievky šampiňónová a šošovi-
cová (obe 50 Sk) majú chuť, na ktorú si
začíname zvykať. Vzadu na podnebí
jemne vonia koriander a zároveň sú ukáž-
kou toho, čo je krémová polievka.
Hlavné jedlo Kuskus bil Lahme (295 Sk)
je typické pre stredomorskú Arábiu, vyni-
kajúce jahňacie varené v paradajkovej

omáčke s ružičkovým kelom a inou zele-
ninou podávané s cestovinou kus kus -
podobá sa tarhoni, ale oveľa drobnejšieho
zrna. Výborné Arayess Lahme (240 Sk) je
arabský chlieb so zapečenou mletou jahňa-
cinou s cibuľou, rajčinami, vňaťou a olivo-
vým olejom. Podáva sa k nemu Laban bil
chiar (95 Sk) - ochutený arabský jogurt s
uhorkou. Riaš Mašwi (350 Sk) sú tri krás-
ne grilované jahňacie kotlety, výborne
chutia s arabským chlebom a so šalátom
Tabouleh (115 Sk) z drvenej pšenice, petr-
žlenovej vňate, rajčín, citrónovej šťavy a
oleja. Shish Kabab (350 Sk) sú jemné
kúsky sviečkovice na ražni s libanonským
korením a dobré s opekanými zemiakmi
(50 Sk) a libanonským šalátom (110 Sk) z
čerstvej zeleniny s cesnakom a olejom.
Steak Kharouf (350 Sk) je grilovaná jahňa-
cina, chutí s cícerovým šalátom s rajčina-
mi, vňaťou, citrónom, cesnakom a olejom.
Výborná je tiež varená jahňacina v jogur-
tovej omáčke s píniovými orieškami a
ryžou Mansaf (310 Sk) či Mix grill z kaba-
bu, sviečkovice a kuracieho (340 Sk). Zo
sladkostí sme okoštovali baklawu (95 Sk),
celkom inú ako ju poznáme z Balkánu,
kvôli našim zákazníkom menej medová
ako v Libanone, ale stále s kozím maslom,
ktoré zanecháva príjemnú jemnú stopu
chuti syra a Katayef (75 Sk), vyprážané
kapsičky plnené orechmi. Káva musí byť
arabská, to znamená z džezvy a s jemným
náznakom koriandra.
Naše hodnotenie:����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Ošmeknúť zákazníka sa dá nielen na cene
Aj vám sa už stalo, že cena na cenovke
pri výrobku bola iná ako pri pokladni?
Ošmekli vás na váhe, predali vám
tovar, ktorému uplynula lehota naj-
neskoršej spotreby, alebo ste nedostali
výrobok propagovaný v akciovom letá-
ku? 
V prevádzkach veľkých obchodných
reťazcov sa podobné veci stávajú, o čom 
svedčia aj výsledky kontrol, ktoré vyko-
nali inšpektori Inšpektorátu Slovenskej
obchodnej inšpekcie pre Bratislavský
kraj. Začnime lákaním zákazníkov pomo-
cou akciových letákov na výrobok, ktorý
napokon v predajni vôbec nebol. Takého-
to prehrešku sa dopustil obchodný reťa-
zec TESCO STORES, ktorý v akciovom
letáku platnom v čase od 30. marca do 12.
apríla pre všetky svoje prevádzkarne
tohto roka ponúkal VHS, resp .DVD
„Rodinka úžasných“. Inšpektori však 7.
apríla pri kontrole v hypermarkete
TESCO na Panónskej ceste zistili, že
akciový výrobok nebol v priamej ponuke
pre spotrebiteľa. Spoločnosť TESCO
STORES tým porušila zákaz klamať
spotrebiteľa uvádzaním nepravdivého

údaju o úrovni nákupných podmienok.
Za to dostala pokutu 50-tisíc korún. 
V tom istom hypermarkete zistili inšpek-
tori pri kontrole v oddelení textilu, ktorú
vykonali 18. apríla, aj iný nedostatok - pri
dvoch druhoch dámskych šatiek nebola
pre spotrebiteľov k dispozícii jedno-
značná informácia o ich cene, pri ďalších
štyroch druhoch zasa informácia o cene
výrobkov navodzovala dojem, že je niž-
šia, než aká bola v skutočnosti. Pri dvoch
šatkách bola cena uvedená na cenovke o
40 korún nižšia, než bola predajná cena,
pri ďalších dvoch o desať korún nižšia.
Za toto dvojnásobné porušenie zákona o
ochrane spotrebiteľa dostala spoločnosť
TESCO STORES pokutu 20-tisíc korún.  
Niektorí obchodníci klamú spotrebiteľa
aj tak, že ho ošmeknú na hmotnosti
výrobku. Takýto nedostatok inšpektori
odhalili 17. júna tohto roka pri kontrole v
prevádzke METRO na Seneckej ceste v
Ivanke pri Dunaji, keď zistili, že jedno
balenie  vákuovo balených morčacích krí-

del malo deklarovanú hmotnosť 1,352
kg, pričom v skutočnosti bola jeho hmot-
nosť 1,326 kg. Tým bola prekročená prí-
pustná záporná hmotnostná odchýlka -
1,5 percenta, a teda porušená povinnosť
predávajúceho predávať výrobky v
správnej hmotnosti, miere alebo množ-
stve. Spoločnosť METRO Cash & Carry
Slovakia za to dostala pokutu 10-tisíc
korún. 
Iného charakteru bol nedostatok, ktorý
inšpektori zistili 4. mája tohto roka pri
kontrole v predajni BILLA na Rustavelli-
ho ulici. Tu objavili v predaji sedem
kusov jedného druhu výrobku Mozzarel-
la, ktorému deň pred vykonaním kontroly
uplynula lehota jeho najneskoršej spotre-
by. Tým spoločnosť BILLA, ktorá pre-
dajňu prevádzkuje, jednoznačne porušila
zákon o ochrane spotrebiteľa a vyslúžila
si za to pokutu 5000 korún.
Aj tieto príklady dokazujú, že v hyper-
marketoch a veľkých predajniach treba
byť ostražitý a všímať si aj detaily. Platí
to možno ešte viac ako v malých predaj-
niach, kde sa nepredávajú také veľké
množstvá tovarov. Peter Verner

Bra t i s l a vaBra t i s l a va Ivánska cesta 10, Tel.: 02/4363 0693; Fax: 02/4363 0692; Po-Pia: 9,00-19,00; So-Ne: 9,00-16,00
Bosákova 14 (PetrÏalka), Tel.: 02/6252 5171; Fax: 02/6252 5172; Po-Pia: 9,00-19,00; So: 9,00-13,00

SORT IMENT:  kobe rce  me t ráÏ  •  behúne  •  PVC  •  kusovky  •  dop lnky
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Vajnorčanov

trápi dopravná

explózia
VAJNORY
Otázky týkajúce sa dopravy domino-
vali pri rozhovoroch vajnorských
poslancov s primátorom Andrejom
Ďurkovským, ktorý v novembri nav-
štívil túto obec v rámci svojich pravi-
delných návštev v jednotlivých mest-
ských častiach.
Starostka Anna Zemanová povodila naj-
prv primátora po Sprinzlovom majeri. V
tejto lokalite má byť podľa územného
plánu občianska vybavenosť, zatiaľ je
však vybavená len rôznymi „nájomník-
mi“, ktorí priestory okupujú bez povole-
nia a pochopiteľne, aj bez platenia. Prie-
stor je v majetku mesta, Vajnorčania teda
čakajú odpoveď. 
Potom sa však zastavili na Rybničnej, kde
sa stará komunikácia napája na nový
obchvat a tu sa vysypali všetky najnalie-
havejšie problémy Vajnor. Vlastne len
jeden - doprava. Predstavitelia miestnej
časti vyjadrili znepokojenie nad doprav-
nou preťaženosťou obce najmä v súvislos-
ti s pripravovanou výstavbou v Chorvát-
skom Grobe. Pripomienky na dopravu si
vypočul primátor aj na zasadaní miestne-
ho zastupiteľstva. Pretriasali sa následky
rastúcej tranzitujúcej dopravy, v jej
dôsledku na nebezpečné situácie na miest-
nych komunikáciách, búrlivá debata sa
niesla na tému nultého okruhu a zástupco-
via voličov nenechali na pokoji ani mest-
skú hromadnú dopravu. Napokon Vajnor-
čania odovzdali primátorovi A. Ďurkov-
skému výzvu občanov zameranú na  rieše-
nie dopravnej situácie vo Vajnoroch a ich
bezprostrednom okolí. (gub)

Vláda prispeje

na dostavbu 

Studienky
BRATISLAVA
Vláda minulý týždeň uvoľnila ďalších
11 miliónov korún na rekonštrukciu
dvoch materských škôl vo vlastníctve
štátu, do ktorých sa má presťahovať
Detský domov a Domov sociálnych
služieb Studienka. 
O peniaze požiadala ministerka práce,
sociálnych vecí a rodiny Iveta Radičo-
vá, pretože rekonštrukcia objektov sa
predražila. Detský domov a Domov
sociálnych služieb Studienka by mali po
skončení rekonštrukcie sídliť v dvoch
nových, bezbariérových, samostatne
stojacich objektoch na Röntgenovej a
Lenardovej ulici v Petržalke. Presťaho-
vaním zariadenia sa zvýši jeho kapacita
z 85 na 93 miest, poskytované služby sa
rozšíria o rehabilitácie, denné i týždenné
pobyty v domove sociálnych služieb, o
prácu s biologickou rodinou a o odbor-
né a poradenské činnosti pre náhradné
rodiny. 
Detský domov a Domov sociálnych slu-
žieb Studienka sídlil doteraz v spoloč-
ných priestoroch na Železnej studienke. Z
tohto objektu sa však musí vysťahovať,
pretože budovu v rámci reštitučného
zákona vrátili pôvodným majiteľom.
Nové priestory sa našli v dvoch bývalých
materských škôlách v Petržalke, bolo ich
však potrebné zrekonštruovať. Pôvodné
obstarávacie náklady boli vyčíslené na
viac ako 95 miliónov korún, skutočné
náklady však dosiahnu viac ako 106
miliónov korún. V septembri v účtovníct-
ve kontrolóri zistili porušenie rozpočtovej
disciplíny, ktoré je teraz predmetom dis-
ciplinárneho konania. (ver, sita)

Zdražením 

nás poteší 

aj rezort vnútra
BRATISLAVA
Od nového roku budú občania platiť
viac za dokumenty pre vodičov a vlast-
níkov auta, stratu občianskeho, zbrojné
pasy či za povolenie na pobyt. Vyplýva
to z informácií ministerstva vnútra.
O 100 percent, teda na 200 korún, zdra-
žie vydanie vodičského preukazu. Pri
jeho strate alebo zničení občania zaplatia
400, pri odcudzení 200 korún. Poplatok
za zápis ďalšieho držiteľa motorového
vozidla sa zvýši z 300 na 1000 korún.
Poplatok za zápis prvého držiteľa moto-
rového vozidla zostáva 1000 korún.
V platnosti ostáva nariadenie, že vydanie
občianskeho preukazu je vo väčšine prí-
padov bezplatné. Platiť však budú musieť
napríklad tí, ktorí zmenia trvalé bydlisko.
Tam sa zvyšuje poplatok o 200 percent - z
50 na 150 korún. Pri strate, poškodení ale-
bo odcudzení preukazu bude občan platiť
500 korún, pri opakovanej strate 1000
korún, v súčasnosti je to 200 a 500 korún.
V prípade preukázateľného odcudzenia
občianskeho preukazu občan zaplatí iba
základný poplatok - 150 korún. 
Zdražie aj vydanie povolenia na pobyt vo
forme nálepky alebo karty. Namiesto 100
korún bude stáť 500. Pri strate alebo zni-
čení sa poplatok zvýši z 200 na 1000 a
pri odcudzení z 200 na 500 korún. Popla-
tok za žiadosť o vydanie nového zbrojné-
ho preukazu sa zvýši zo súčasných 100
na 500 korún. Po novom roku sa zvýšia
aj poplatky za vydanie zbrojnej licencie,
z 5000 na 10-tisíc korún. (brn)

Po diaľnici

v meste len

šesťdesiatkou
BRATISLAVA
Medzi vodičmi pretrvávajú nejasnosti,
akou rýchlosťou je povolené jazdiť na
diaľničných úsekoch, ktoré sú na
území mesta. Svedčia o tom aj listy
našich čitateľov.
Ako nás upozornil náš čitateľ Peter
Kotleba, v minulosti bola v smere z Bra-
tislavy od Prístavného mosta po diaľnici
na Žilinu povolená rýchlosť len 80 kilo-
metrov za hodinu, pričom Slovenská
správa ciest vtedy argumentovala, že je to
diaľnica v meste a nie je potrebná značka
(koniec Bratislavy bol vyznačený
dopravnou značkou nad Gagarinovou uli-
cou pri sídle televízie TA3) a znížená
rýchlosť je potrebná kvôli výjazdom
vozidiel. Dnes je podľa neho koniec Bra-
tislavy tesne za Prístavným mostom a
ďalej pokračuje diaľnica s povolenou
rýchlosťou 130 kilometrov za hodinu. 
S otázkou, ako je to s maximálnou povo-
lenou rýchlosťou na diaľnici v intraviláne
mesta, sme sa obrátili na zástupkyňu bra-
tislavskej krajskej policajnej hovorkyne
Alenu Toševovú. Ako nám potvrdila,
dopravné značenie bolo upravené. „Na
diaľničnom obchvate D1 mimo obce
(mimo Bratislavy, čo je označené doprav-
nou značkou začiatok/koniec obce) je
povolená rýchlosť 130 km/h,“ povedala
nám. „Na diaľnici v obci (v meste) je
povolená rýchlosť 60 km/h.“ (ver)

Na bratislavské domácnosti asi najviac

doľahne zdraženie stočného a vodného
BRATISLAVA
Prudký nárast cien energií na sveto-
vých trhoch spôsobil, že Úrad pre
reguláciu sieťových odvetví musel v
októbri povoliť zvýšenie cien plynu
pre domácnosti o 20,3 percenta a dnes
nás čakajú zdraženia ďalšie.
Podľa hovorcu úradu Miroslava Luptáka
však úrad súčasne svojimi zásahmi do
taríf regulovaných poplatkov vytvoril
podmienky na elimináciu vplyvu rastu
svetových cien na ceny pre domácnosti a
v období príprav na rozhodnutie o
cenách energií a vody intenzívne preve-
roval oprávnenosť nákladov a primera-
nosť plánovaného zisku. Miera ich náras-
tu je vraj podstatne nižšia ako zvýšenie
cien energetických komodít v EÚ.
Pre Bratislavčanov bude zaujímavé, že
tentoraz najmenej narastie cena elektriny
pre domácnosti pre odberateľov Západo-
slovenskej energetiky. Nárast z 3,591 na
3,620 koruny za kilowatthodinu je len
3,46 percenta, celoslovenský priemer je
5,02 a na východe až 6,71 percenta.
Zdraženie plynu sa dotkne najviac tých,
ktorí platili najmenej - od prvého januára
stúpne mesačný poplatok za pevnú zlož-
ku ceny zo 17,70 na 55,79 koruny, aj keď

v tejto kategórii poklesne cena plynu zo
17,13 na 14,42 koruny za kubík.
Problémom s cenami tepla sme sa veno-
vali už v minulých číslach. Na úrad si
podalo žiadosť 330 organizácií, ktoré
produkujú teplo, 110 už má rozpočty
schválené. Pozitívom je, že regulačný
úrad má zákonnú páku, podľa ktorej
môže nielen povoliť v priebehu roka
2006 zvýšiť cenu tepla, ak vzrastie cena
energetických vstupov, ale naopak aj
skontrolovať, či dodávatelia tepla vrátili
odberateľom prípadný preplatok, ak
bude cena tepla nižšia, ako predpoklada-
li v kalkuláciách. Úrad v cene tepla
schváli len oprávnené náklady a primera-
ný zisk. Dodávatelia tepla v cenových
návrhoch kalkulujú s predpokladanými
oprávnenými nákladmi na objednané
množstvo tepla. Ak im tieto náklady,
ktoré im úrad v cene tepla schválil na rok
2006, pri výrobe a dodávke tepla
nevzniknú, musia ich taktiež po skončení
roka vrátiť. Je teda vzhľadom na množ-
stvo dodávateľov tepla v Bratislave
potrebné, aby si prípadné preplatky spo-
ločenstvá vlastníkov a bytové družstvá
ustrážili samy. Úrad tiež nereguluje cenu
plynu, za ktorú ju odoberajú teplárenské

spoločnosti od SPP. V súčasnosti nie je
možné presne určiť, ako ovplyvní zdra-
ženie surovín priemerný nárast ceny
tepla, na základe vývoja však možno
predpokladať nárast ceny plynu v roku
2006 až o 22 - 25 percent.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
schválil aj Bratislavskej vodárenskej
spoločnosti na obdobie od prvého januá-
ra do 31. decembra 2006 ceny za pitnú
vodu a stočné. Podľa tohto rozhodnutia
na budúci rok budeme platiť za výrobu a
dodávku pitnej vody verejným vodovo-
dom 23,00 korún za meter kubický a za
odvedenie a čistenie odpadovej vody
verejnou kanalizáciou 22,60 koruny za
meter kubický. K týmto cenám treba pri-
rátať ešte 19-percentnú daň z pridanej
hodnoty. Ceny sú platné pre všetkých
odberateľov aj pre všetkých producen-
tov. Na porovnanie, v tomto roku ešte
platí krížová dotácia stočného a tak platí-
me za kubík vody 20,10 koruny a za
kubík odpadovej vody do kanalizácie
16,20 koruny. Nízke stočné však platí len
pre domácnosti, ostatní odberatelia platia
za likvidáciu kubického metra splaškov
30 korún. Aj k týmto sumám treba prirá-
tať DPH. Gustav Bartovic

BRATISLAVA
Fakultná nemocnica s poliklinikou
Bratislava už má uhradené všetky
záväzky voči Bratislavskej vodáren-
skej spoločnosti. Uviedol to generálny
riaditeľ spoločnosti Daniel Gemeran.
V tomto roku sa úhrady pohľadávok voči
zdravotníckym zariadeniam riešili dvomi
spôsobmi - priamou úhradou zo strany
zdravotníckych zariadení, ale aj nepria-
mo, postúpením týchto pohľadávok
akciovej spoločnosti Veriteľ. Spoločnosti
Veriteľ boli v tomto roku postúpené
pohľadávky voči zdravotníckym zariade-
niam, ktoré vznikli do 31. decembra
minulého roka. Šlo o záväzky v celkovej
sume 44,338 milióna korún. Úhrady zo
strany spoločnosti Veriteľ predstavovali
43 miliónov korún. V období od 1. januá-
ra do 2. decembra tohto roka zdravotníc-
ke zariadenia uhradili celkovú sumu 63,5

milióna korún. Najvyššie úhrady realizo-
vala Fakultná nemocnica s poliklinikou
Bratislava - šlo celkove o vyše 41 milió-
nov korún. 
„Podobný postup ako voči Fakultnej
nemocnici sme uplatnili aj voči iným
zdravotníckym zariadeniam,“ uviedol D.
Gemeran. K 30. novembru tohto roka
Bratislavská vodárenská spoločnosť evi-
dovala sumu pohľadávok po lehote splat-
nosti voči zdravotníckym zariadeniam vo
výške 7,257 milióna korún. Dlžníkmi sú
dve zdravotnícke zariadenia, D. Gemeran
však nešpecifikoval, o ktoré zariadenia
ide. „Urobíme všetko pre to, aby boli
pohľadávky uhrádzané načas,“ zdôraznil.
Ako dodal, cieľom je, aby sa zdravotníc-
ke zariadenia správali ako ostatní odbera-
telia. Ak Bratislavská vodárenská spoloč-
nosť nechce siahať k takým opatreniam,
ako sú napríklad exekúcie, zostáva jej

jediná možnosť - prerušovať dodávku
vody.
D. Gemeran zhrnul aj investície vodární v
tomto roku. Ako uviedol, spoločnosť za
prvé tri štvrťroky tohto roku investovala
vo stavieb asi 560 miliónov korún. K naj-
významnejším stavbám v meste patrila
rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie na
Dunajskej ulici (57 miliónov korún), re-
konštrukcia kanalizácie na Záhradníckej
ulici (18,2 milióna), rekonštrukcia vodo-
vodu a kanalizácie na Žilinskej ulici (11
miliónov), kanalizácia a rekonštrukcia
vodovodu na Vrančivičovej, Rajtákovej a
Ráczovej ulici (34,2 milióna) a rekon-
štrukcia výtlačného potrubia na Nábreží
arm. gen. L. Svobodu (23,1 milióna).
Pokiaľ ide o rekonštrukciu kanalizácie a
vodovodu v Michalskej priekope, D.
Gemeran vyjadril nádej, že sa aspoň časť
prác realizuje ešte v tomto roku. (juh)

Najväčší dlžníci už vodárňam zaplatili
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Investovali 

do bezpečnejšej

dopravy
NOVÉ MESTO
Mestské časti, samozrejme, nemôžu
svojimi vlastnými silami a prostried-
kami vyriešiť najnaliehavejší problém
Bratislavy - dopravu, ale v tejto situá-
cii je aj to málo, ktorým môžu samo-
správy prispieť, veľa.
Mestská časť Nové Mesto do tejto
pokladnice v tomto roku prispela troma
stavbami, ktoré sú malé len na pohľad. Pri
biede s parkovacími plochami je tridsať
nových miest v centre naozaj dosť. A
práve v najexponovanejšej oblasti v okolí
Račianskej ulice v novembri za necelé dva
milióny mestská časť opravila existujúce
parkoviská, pričom získala presne taký
počet nových parkovacích miest. Časť z
nich je na Riazanskej, druhá na Americkej
ulici. Staré plochy tu nielen upravili a roz-
šírili, ale namiesto rozrýpaného asfaltu
dali na ich povrch zámkovú dlažbu.
Väčšiu a dôležitejšiu dopravnú stavbu
ukončila samospráva už mesiac pred tým.
Išlo o rekonštrukciu časti Vančurovej
ulice. Strmá vozovka sa spádom až 16
percent dvíha smerom ku Kamzíku pria-
mo oproti Hlavnej stanici a až do tohto
roku jej povrch tvorili známe žulové
kocky. Rekonštrukcia sledovala nielen
zvýšenie plynulosti a bezpečnosti pre-
mávky, ale aj zvýšenie bezpečnosti chod-
cov, takže po celej dĺžke 120 metrov bolo
osadené nové zábradlie. Napriek tomu, že
obyvatelia ulice protestovali pred jej roz-
kopávkou, podmienkou pre dodávateľa
bolo, aby aj počas odstávky bola zacho-
vaná čiastočná dopravná obsluha územia.
Dnes Vančurovu v tomto úseku pokrýva
pevná betónová vozovka schopná zniesť
rastúcu intenzitu premávky, navyše je
podstatne bezpečnejšia v prípadoch
poľadovice a námrazy ako pôvodná dlaž-
ba. Už táto zima preverí vhodnosť
zdrsnenej betónovej vozovky z hľadiska
vyššej priľnavosti kolies áut a podstatne
zlepší dopravný režim v lokalite. (gub)

Lanovka 

vás odvezie 

aj na Silvestra
NOVÉ MESTO
Bratislavskú lanovku zo Železnej
studničky na Kamzík využilo len v
októbri za prvý mesiac jej prevádzky
vyše 22-tisíc ľudí, z toho bolo jeden a
pol tisíca dôchodcov nad sedemdesiat
rokov a štyri a pol tisíca detí do sedem
rokov.
Cez víkendy bol, pochopiteľne, o lanov-
ku najväčší záujem, takže premávala nad
rámec prepravného času, teda nie do šest-
nástej hodiny, ale o štyri hodiny dlhšie.
Cestujúcich však nezaujímajú právne
podmienky fungovania lanovky a nezau-
jíma ich, že to nie je atrakcia, ale verejná
doprava za špeciálnych podmienok, a
nezaujíma ich ani to, že obsluha musí byť
špeciálne vyškolená a pripravená. Verej-
nosť sa chce voziť.
Preto Bratislavčanov trochu zaskočilo,
že koncom novembra bola lanovka na
desať dní odstavená. A práve to súvisí s
právnymi podmienkami fungovania
lanovky. Každá nová lanová dráha totiž
musí prejsť do pol roka od svojho spus-
tenia revíznymi skúškami. Šesť mesia-
cov fungovania vzkriesenej lanovky na
Kolibu by však uplynulo uprostred
vrcholu zimnej sezóny. Preto sa jej pre-
vádzkovateľ - novomestský EKO - pod-
nik verejnoprospešných služieb rozho-
dol prvú revíziu urobiť pred začiatkom
sezóny. A tak od 20. novembra bola pre-
prava na lanovej dráhe pre verejnosť
zatvorená z dôvodu prvej povinnej reví-
zie. Ďalšie revízie budú po dvoch a
troch rokoch. Prevádzka bola obnovená
v utorok 6. decembra. 
Pôvodných desať dní odstávky lanovej
dráhy sa pre dôslednosť dráhového úradu
predĺžilo až do druhého decembrového
týždňa. Odvtedy však slúži lanovka Bra-
tislavčanom i turistom denne a bude tak
aj cez nadchádzajúce sviatky. (gub)

Dopravný režim lanovej dráhy Želez-
ná studnička - Kamzík bude počas
vianočných a novoročných sviatkov
takýto:
24.12. - Štedrý deň 10.00-14.00 h
25.12. - 1. sviatok vianočný10.00-16.00 h
26.12. - 2. sviatok vianočný10.00-16.00 h
31.12. - Silvester 10.00-14.00 h
1.1.2006 - Nový rok 10.00-16.00 h

Sledujte svoju lokálnu televíziu v dňoch od 5. 12. 2005 do 18. 12. 2005 a dozviete sa viac!

Nie ste v tom sami!
Občianske združenie s celoslovenskou pôsobnosťou združuje všetkých, ktorí chcú zlepšiť postavenie reumaticky chorých. Usiluje
sa o zlepšenie zdravotnej a sociálnej starostlivosti a presadzuje zvyšovanie odbornosti v reumatológii.

Poskytuje:
- Poradenstvo v zdravotných a sociálnych veciach 
- Rekondičné pobyty, spoločenské, kultúrne a športové podujatia 
- Kurzy so zdravotníckou tematikou

- Každý tretí človek trpí niektorou formou reumy
- Reumatické choroby sú najčastejšou príčinou chronickej dlhotrvajúcej bolesti
- Choroby kostí a kĺbov sú hlavnou príčinou čiastočnej invalidity

Kontaktujte nás:
Nábrežie I. Krasku 4, 921 01, Piešťany 

Tel.: 033 772 3572, 033 772 3586
E – mail: liga@nurch.sk

Liga proti reumatizmu na Slovensku

Na Trávnikoch, na rohu Astrovej a Ľanovej

ulice stavajú viacúčelový dom Aston
RUŽINOV
Polyfunkčný dom nesúci názov Aston,
ktorý sa vyznačuje niekoľkými pozo-
ruhodnosťami, stavajú od septembra
na nároží Astrovej a Ľanovej ulici na
sídlisku Trávniky v Ružinove.
Dom bude mať dve podzemné a dvanásť
nadzemných podlaží, pričom prvé tri
podlažia sú určené pre administratívne
priestory, na zvyšných budú byty. K dis-
pozícii bude dovedna 61 parkovacích
miest. Objekt má spolu 34 bytov. Jednou
z pozoruhodností domu je skutočnosť, že
sú možné individuálne úpravy bytov
podľa želania zákazníka. Zároveň je
zabezpečený vysoký stupeň variability –
už pri niektorých trojizbových bytoch je
napríklad možné zvoliť si buď variant s

dvoma kúpeľňami, alebo s jednou kúpeľ-
ňou a jednou veľkou komorou, možné sú
aj individuálne úpravy. Okrem nadštan-
dardného stavebno-technického a kvalit-
ného dispozičného riešenia sa dom bude
vyznačovať aj inými detailmi, ktoré nie
sú samozrejmé. Všetky byty napríklad
budú mať zasklené lodžie, kuchyne budú
zhotovené už počas výstavby, a nie až po
jej ukončení, ako sa to dnes neraz stáva.
Steny domu budú tehlové, nie betónové,
a objekt bude kompletne zateplený, okná
budú vybavené vonkajšími žalúziami. 
Na prízemí domu bude priestranná
recepcia, kde bude stála 24-hodinová
služba, ktorej úlohou bude popri vše-
obecnom zabezpečovaní prevádzky
domu aj kontrola pohybu návštevníkov a

parkovania vozidiel, udržiavanie čistoty,
ale aj ostraha objektu. Podstatnú časť
nákladov za túto službu bude hradiť pre-
vádzka administratívnych priestorov v
prvom až treťom podlaží.
Za zmienku stojí aj skutočnosť, že vstup-
ný vestibul bude mať dlažby a steny z
kameňa, objekt bude mať vlastný kame-
rový systém kontroly prízemia a suterénu
vyvedený na recepciu, vlastný anténový
systém pre internet a televíziu, vysoko-
kvalitné výťahy spájajúce garážové pod-
lažia s bytmi, ale napríklad aj vlastný
náhradný zdroj elektrickej energie.
Ukončenie výstavby polyfunkčného
objektu Aston je naplánované na marec
roku 2007. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Pavol Mrázek

�divadelné� turistické�poľovnícke

�námorné�astronomické

DARČEK VHODNÝ PRE KAŽDÉHO
Prístavná 10, Bratislava, 1000 - 1800

Tel.: 5827 1718 0905 615 450

ÚČTOVNÍCTVO
vedenie jednoduchého podvojného

a mzdového účtovníctva, poradenstvo
výkazy, DPH, dane, štatistiky
0903 244 727, tel./fax 4552 7036

smartservice@stonline.sk

kvalita - odbornosť- serióznosť

OPTIKA - M. Novák
Námestie SNP 5, Bratislava

Ponúkame najnižšie ceny v meste.
Všetky opravy dioptrických 

aj slnečných okuliarov. 

Vianoèné z¾avy 20%

DÔSTOJNÉ
zabezpečenie + LOSOVANIE 4x do roka

o 2000 €
ŽIVOT JE LEN JEDEN!

Tel.: 0903 356 026
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Zaujímavý darček
V Súkromnom zdravotníckom centre
Hippokrates začali každoročný pred-
vianočný predaj darčekových poukazov.
Tým, ktorých chcete originálnym spô-
sobom pod stromčekom obdarovať, mô-
žete takouto formou predplatiť kvalitnú
rehabilitáciu alebo  kúpeľné procedúry.
Vyberať je z čoho: rôzne druhy masáží
vrátane lymfodrenážnych, bahno, pa-
rafín. rašelina, perličkové kúpele a pod-
vodné masáže, škótske streky a sauna,
Pilatesove cvičenia. Na poukaz  možno
získať aj vyšetrenie a liečbu nejakého
ochorenia. Poukazy sú k dispozícii v
rôznej cene. Poistencom Všeobecnej
zdravotnej poisťovne a poisťovne Side-
ria centrum poskytne rehabilitáciu na
základe zmluvného vzťahu s týmito
poisťovňami.

Objednajte sa telefonicky alebo osobne.
SZC HIPPOKRATES s.r.o.

Šulekova 20, 811 03 Bratislava
www.hippokrates.sk

Tel: 5920 4200, 5464 9271- 2,
0903  788 670

www.reas.sk
Sídlo: Štúrova 11, 811 02 Bratislava, 

tel.: 5296 5330, fax: 5296 5332, office@reas.sk, 
Pobočka: Kúpeľná 5, 811 02 Bratislava, tel./fax: 5443 4318

Prenájom BYTY/DOMY/PRIESTORY:
Veternicová - 1i. zar., 36m2, 2/7p., tehla, kuch. linka, balkónik 12 000 Sk
Mýtna - 2i. zar., 53m2, 3/5p., po rekonštrukcii, všetky spotrebiče 15 000 Sk
Svetlá - 4 i. zar., novostavba, kuchynská linka, garáž, terasa 900 EUR+E
Pre zahraničnú rodinu hľadáme minimálne 4 izb. zar./nez. byt min.
140m2, garáž, BA I., II., IV. 2 500 EUR
Rusovce - RD so záhradou, novostavba, 270m2, lux. zar., gar. 3500 EUR 
Nerudová - 3p. RD novostavba, 300m2, obývačka s krbom, vybavená kuch.
linka, alarm, kamerová systém, terasa z obývačky, záhrada 59 000,- /m.+E
Predaj
Sv. Jur - 1i. zar., 44m2, prízemie, tehla, komplet zrek. 1 950 000Sk
Stupava - poz. 651m2, so starým RD, tehla, IS okrem kanalizácie 2 500 000 Sk
Klemensová - 3i. na príz., 107m2, aj na kanc., zim. záhrada 3 3 900 000 Sk
Štefániková - 3i. OV, 110m2, 3/5p., balk., v pôv. zach. stave 6 200 000 Sk 
Opletalová -  novostavba 2p. RD, zast. p. 130m2, ÚP 200m2 7 700 000 Sk 
Svätý Jur - stav. poz., 4700 m2, všetky IS, 30x134m, nová ul. 1700 Sk/m2

AUTOŠKOLA PROFIT 
Sk: AM, A1, A, B, B+E, C1, T

www.auta.szm.sk
Pekná cesta 15, Ba 3
Radlinského 27, Ba 1

Tel.: 4488 5003
Kurzy otvárame 14 12. 2005

Najviac si ceníme Vašu dôveru!
Predaj:
1-izb., OV, Šancova, 2p., 48m2, tehla, upr. 1,65 mil. Sk
1,5-izb., OV, Riazanská, zv. príz., 45m2 1,5 mil. Sk
2-gar., OV, Mozartova, 48m2, 5p., pôv. 1,9 mil. Sk
2-izb., OV, Miletičova, tehla, 60m2, 1p., zrek. 2,4 mil. Sk
3-izb., OV, Cabanova, novost., 90+5m2 balk., gar. (0,3 mil.) 4,2 mil. Sk
3-izb., OV, Zochova, exkl., novost., podkrovie, 100m2 6,8 mil. Sk
3,5-izb., OV, Gajova, 98m2, zv. príz. 4,9 mil. Sk
4-izb., OV, Nám. SNP, 3p., 110m2, zrek., vl. kúr., balkón 7,1 mil. Sk
5-izb., OV, Karloveská, 94m2, 4p., log., pôv. 3,15 mil. Sk
RD - Viničné, novost., 3i, 6,6á, krb, vonk.baz., príst.pre auto 6,7 mil. Sk
RD - Rusovce, novost., 4i, 7,3á, garáž 8 mil. Sk
RD - Stupava, novost., 5i + sam. 1-i byt, garáž, 10á záhr. info v RK
SP - Jablonec, VIS, 796m2 950,- Sk/m2

SP - Vinosady - Malé Tŕnie, 775m2, VIS, štvorec 2050,- Sk/m2

Prenájom:
2,5-izb., Dost. Rad, 2p., kompl. zrek., zar. 20 000,- Sk/m+E
4-izb., Tichá, mez., zar./nez., garáž, záhr. 1800,-  EUR/m+E
4-izb., Horský park, nez., zrek., gar., balkón 50 000,- Sk/m
6-izb., Na Revíne, mez., terasa, zar., gar. 1700,- EUR/m+E
RD – Vinohrady, 5i, novost., zahr., krb 1200,- Eur/m
2 x RD Jarovce, novost., bazén, záhr., 4i, gar., sauna 1900,- EUR/m+E
4-izb., Štefánikova, 180m2, zar., 4/4p., výťah, lux. 1500,- EUR/m
4-izb., Guothova, nov., zar., 140+60m2 terasa, klim., gar. 1200,- EUR/m+E 
Komerèné:
RD Bohúňova, 150m2, alarm, 150m2, PC sieť, nez., gar., park. 35 000,- Sk/m+E
NP, ICT Vajnorská, 65m2, 5/6p., výťah 3,3 mil. Sk
Exkl. OP, začiatok pešej zóny, 402m2, výklad 15 000,- Sk/m2/rok
Exkl. KP, Panská, 240m2 7000,-Sk/m2/rok
Exkluz. obch. priest., Nám. SNP, 402m2, výklad, príz. 15 000,- Sk/m2/rok
Exkluz. ponúkame jedinečnú investičnú príležitosť vo V. Tatrách info v RK
Panská 27, 811 01 Bratislava
Tel.: 5443 5831, 5443 5845-6 Fax: 5443 5852 
E-mail: reality@1nas.sk Internet: www.1nas.sk

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

◆ Bratislava, Polianky 15, tel.: 02/692 51 111 ◆ Bratislava-Petržalka, Panónska cesta 43, tel.: 02/682 084 11 

◆ e-mail: mah@mah.sk, internet: www.mah.sk

MaH, s.r.o.
autorizovaný díler OPEL

* Platí pri uzatvorení pôžičky či lízingovej zmluvy.
Normovaná kombinovaná spotreba paliva: 4,5–5,9 l/100 km. Emisie CO2: 122–149 g/km.

Vozidlo, ktoré si obľúbia naozaj všetci. Vychutnáte si nielen skvelú cenu, ale aj príjemnú výbavu:

ABS, airbag, posilňovač riadenia a tónované sklá. To všetko už od 269 900 Sk! Po zložení 25%

vstupnej zálohy na pôžičku môžete splácať už od 4 816 Sk mesačne. Užite si skvelú jazdu 

so svojím novým vozidlom Opel Corsa!
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Nadchne každého. 
Opel Corsa.
Už od 269 900 Sk*.

Diaľničný obchvat nebude prínosom 

pre všetkých, Lamačania sa boja hluku
LAMAČ
Podľa štatistík prejde križovatkou na
Patrónke denne šesťdesiatpäťtisíc
vozidiel, každé z nich pošle zvukový
pozdrav obyvateľom Lamačskej cety,
sídliska i starého Lamača.
Dokončením obchvatu sa doprava zlepší,
ale Lamačanom životné prostredie nie,
píšu v liste redakcii Bratislavských novín
dotknutí občania. Uvádzajú, že už pred
poldruha rokom spísali petíciu, v ktorej
žiadali problém riešiť. Lamač dostáva
dvojnásobnú dávku hluku - nielen priamo
z autostrády, ale aj odrazený hluk z barié-
ry, ktorá chráni Dúbravku. V obsiahlom
liste si sťažujú aj na to, že samospráva v
tomto smere nič nepodnikla, pravdou
však je, že v júni tohto roku inicioval sta-
rosta Peter Šramko pracovné rokovanie
na pôde Národnej diaľničnej spoločnosti.
Podľa zástupkyne diaľničnej spoločnosti
treba preskúmať zmluvu medzi minister-
stvom dopravy a bratislavským magistrá-

tom, určujúcu, ktoré aktivity pri budova-
ní diaľnic na území mesta má financovať
diaľničná spoločnosť a ktoré magistrát.
Zástupca mestskej samosprávy potom
pripomenul, že mesto má namodelované
údaje o doprave v meste na tridsať rokov
a vo vstupných dátach sú aj výpočty
hluku, ktoré majú poslúžiť ako podklad
na vybudovanie protihlukovej steny pri
Lamači. Lamačský starosta nás informo-
val, že záverom stretnutia bolo aj to, že
správa ciest alebo diaľničná spoločnosť
zaradia projekt na výstavbu zvukovej
bariéry do svojich plánov, uviedol tiež, že
existuje hluková štúdia, podľa ktorej
možno postupovať. Pretože sa však za
štvrť roka ani jedna inštitúcia neozvala,
na jeseň riešenie problému urgoval. Oby-
vatelia Lamača v týchto chvíľach už skú-
majú, či neexistuje európska norma, ktorá
by mohla chrániť ich právo na pokojné
bývanie.
Z neoficiálnych zdrojov sme sa dozvede-

li, že diaľničná spoločnosť o existencii
štúdie o intenzite hluku v tomto priestore
nevie a že si chce takúto štúdiu dať
vypracovať sama. Hovorca diaľničnej
spoločnosti Marcel Jánošík nás informo-
val, že v súvislosti s diaľnicou sa budujú
protihlukové bariéry v Mlynskej doline a
na Patrónke. S Lamačom súvisí už exi-
stujúca diaľnica D2 a tam sa údajne
zatiaľ nič neplánuje (napriek spomenuté-
mu júnovému stretnutiu). Podľa neho
ktorýkoľvek občan Lamača môže podať
podnet na diaľničnú spoločnosť, ak má
pocit, že sa tu prekračujú hlukové limity.
Diaľničiari potom reálnu situáciu preme-
rajú a ak sa nadmerný hluk potvrdí, vraj
prijmú patričné opatrenia.
Faktom je, že diaľnicu a tunel Sitiny
onedlho odovzdajú do prevádzky. Pre-
mávka na Patrónke sa odľahčí, okolo
Lamača však diaľnica povedie dnešnou
trasou a - lamačský hluk zostane. Doke-
dy? Gustav Bartovic

Po mesiaci je jasné, že orať sa nemalo
RUSOVCE
Mesiac po tom, čo ministerstvo život-
ného prostredia tlmočilo Bratislav-
ským novinám stanovisko, že je
potrebné preskúmať, či v Rusovciach
družstevníci naozaj poškodili biotop,
ministerstvo oficiálne vyhlasuje, že
územie je chránené.
Nejasnosti spôsobila aj zmluva medzi štát-
nou ochranou prírody a pôdohospodár-
skym družstvom Dunaj, ktorú v zmysle
tejto zmluvy družstvo jednostranne vypo-
vedalo. Táto výpoveď však  podľa posled-

ného stanoviska ministerstva neznižuje
úroveň ochrany územia, ktoré treba pova-
žovať za chránené bez ohľadu na formálne
vyhlásenie tohto statusu. Ďalším zdrojom
nejasností je postoj súkromných osôb,
vlastníkov plochy, na ktorej sa biotop
vytváral. Tá je v súčasnosti vo vlastníctve
spoločnosti ROT, ktorá tu chce zriadiť
osemnásťjamkové golfové ihrisko, a
ochranou dropa sa cítila ohrozená vo vlast-
níckych právach. Ministerstvo však zastá-
va názor, že aj takáto aktivita si bezpod-
mienečne vyžaduje povoľovacie konanie a

výnimku, ktorá by asi vzhľadom k reálnej
situácii nebola udelená. Treba tiež upozor-
niť na existenciu názoru, že v pozadí sú aj
možné špekulácie okolo pôdy, ktorá vďaka
svojej polohe bude najdrahšia v Bratislave.
V čase našej uzávierky sa o kauze dropa v
Rusovciach intenzívne rokovalo na minis-
terstve životného prostredia.
Tento vzácny vták má v súčasnosti na
Slovensku ani nie desať malých lokalít,
pred tridsiatimi rokmi mapa jeho hniez-
dísk prekrývala väčšiu časť Žitného
ostrova. Gustav Bartovic

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

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

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

KÚPIM STAROŽITNOSTI

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, že
navrhovateľ SLOVNAFT a.s., Bratislava 

predložil zámer 
Zásobník LPG na bloku 106 

a blending LPG in - line
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 2.12.
do 23.12.2005 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Ministerstvu
životného prostredia SR, odbor posudzovania vply-
vov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava 1 do 6.1.2005.
Miestom realizácie zámeru je  areál SLOVNAFT a.s. Bra-
tislava, blok 106 a 68, k. ú. a MČ Bratislava - Ružinov,
územný obvod Bratislava II. Účelom navrhovaného záme-
ru je vybudovanie skladovacej kapacity na bloku 106
(realizácia novostavby podzemného zásobníka na 300
m3 LPG), do ktorej bude možné vyčerpávať železničné
cisterny. Zároveň so zásobníkom je navrhnuté i vybudova-
nie blendovacieho zariadenia s miešaním propánu a
butánu na prípravu LPG a s jeho následnou odorizáciou
(na bloku 68).
Predpokladaný termín začatia a ukončenia
činnosti: 1.3.2006 – 8.7.2006.

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, že
Ministerstvo životného prostredia SR upustilo

od požiadavky vypracovania správy 
o hodnotení navrhovanej činnosti 
Polyfunkčné centrum

Apollo Business Center II, 
ktorej navrhovateľom je Central European

Management, s.r.o., Bratislava.
V ďalších krokoch procesu posudzovania bude správu
o hodnotení nahrádzať zámer uvedenej činnosti. Do
zámeru je možné nahliadnuť, robiť si z neho výpisy,
odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v
dňoch 30.11.2005 - 28.12.2005 na prízemí Magi-
strátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
Primaciálne námestie 1, v priestoroch Služieb obča-
nom/FRONT OFFICE. V spolupráci s navrhovateľom
bude zvolané verejné prerokovanie zámeru.

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, že
navrhovateľ CZB Real s.r.o., Bratislava 

predložil zámer 
Polyfunkčný dom, 

Bazová ulica, Bratislava
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 1.12.
do 22.12.2005 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Ministerstvu
životného prostredia SR, odbor posudzovania vply-
vov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava 1 do 4.1.2006.
Miestom realizácie zámeru je  pozemok s parc. č.
10089/3, 5, 6, 8 a 10088/24 na nároží ulíc – Svätoplu-
kova, Bazová a Kvačalová, k. ú. Nivy, MČ Bratislava - Ruži-
nov, územný obvod Bratislava II. Z východnej strany ohrani-
čuje dotknutú lokalitu Kvačalová ulica, zo západnej strany
Svätoplukova ulica, severnú časť ohraničuje Bazová ulica a
južná časť pozemku susedí s obytnou zástavbou. Účelom
navrhovaného zámeru je vybudovanie polyfunkčného
objektu (s dvomi podzemnými podlažiami a siedmimi nad-
zemnými podlažiami s ustupujúcim ôsmim podlažím), v
rámci ktorého sa uvažuje s nasledovnými funkciami: bytové
jednotky (67 ks) a prenajímateľné apartmánové jednotky
(27 ks) pre 266 obyvateľov s obohatením o prvky občian-
skej vybavenosti – obchodné priestory s celkovou plochou
1 097,0 m2. Pre funkčné využitie hodnotenej činnosti sú
navrhované garážové boxy v podzemnej dvojpodlažnej
garáži (148 garážových boxov) a povrchové parkovacie
stojiská na teréne (variant č.1-26 povrchových parkovacích
stojísk, variant č.2-35 povrchových parkovacích stojísk).
Predpokladaný termín začatia I.etapy: 07/2006
Predpokladaný termín ukončenia I.etapy: 09/2007
Predpokladaný termín začatia II.etapy: 03/2007
Predpokladaný termín ukončenia II.etapy:09/2007

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Tel./fax: 02/44644222

Zabuchli ste si auto?
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Pomôžme

detskému

domovu
BRATISLAVA
Neziskový fond Pomôžme deťom začal
svoju každoročnú vianočnú zbierku.
Získané prostriedky budú v tomto
roku použité na humanizáciu prostre-
dia detského domova v Podunajských
Biskupiciach.
Zbierka sa uskutočňuje od 1. do 18. de-
cembra v nákupných centrách Aupark,
Polus City Center a Avion, každý deň v
čase od 15. do 20. hodiny. Prispieť je
možné aj bezhotovostne na účet Tatra
Banky 2629106135/1100. 
Neziskový fond Pomôžme deťom založil v
roku 2004 Adam Greksa, syn rockera
Mariána Greksu. Vlani sa fondu podarilo
vyzbierať 181 600 korún, ktoré boli využi-
té na spríjemnenie a uľahčenie života de-
ťom z detských domovov. Pomáhal organi-
zovať aj akciu UNICEF Modrý gombík a
zbierku pre obete tsunami. (brn) 

Program, 

ktorý mladým 

pomáha nájsť sa
BRATISLAVA
Program, v rámci ktorého deti hľada-
jú korene svojho rodu, vznikol v Bra-
tislave, dnes sa stáva javom stredoeu-
rópskym. Možno to nie je všeliek, ale
istotne pomáha v boji proti slabnúcej
osobnostnej identite mladých ľudí. 
Do tejto mimoškolskej aktivity sa za
predchádzajúce štyri roky zapojilo štr-
násťtisíc žiakov základných a stredných
škôl. A už nielen na Slovensku. Za hrani-
ce sa začal šíriť, keď dolnozemskí Slová-
ci z Maďarska, Rumunska a bývalej
Juhoslávie začali oň javiť záujem, dnes je
programom štyroch regiónov v rámci
únie - bratislavského, mošonsko-györske-
ho, viedenského a juhomoravského.
Autorom programu je prednosta bratislav-
ského krajského školského úradu Ľubo-
mír Pajtinka a o záštitu nad ním sa delí s
Metodickým pedagogickým centrom na
Tomášikovej ulici. Autor programu hovo-
rí: „Hľadali sme spôsob, ako odvrátiť nie-
len pokles národného historického pove-
domia, ale aj pokles osobnostnej identity a
odbúrať ďalší jav, pred ktorým varujú
psychológovia - obrovskú generačnú
bariéru medzi deťmi a ich rodičmi.“ 
K akým zaujímavým poznatkom môže
viesť, svedčí i kuriózna súhra - v jednom
ročníku našiel školák zo Šamorína stopy
po svojom predkovi zo štvrtej generácie,
ktorý odišiel do Ameriky na Titanicu. V
tom istom ročníku v inej škole našla žiač-
ka stopy svojho predka, ktorý cestoval na
Karpatii - prvej lodi, ktorá zachraňovala
stroskotancov. Výsledky programu doka-
zujú nielen pozitívne zmeny v osobnost-
ných pocitoch a vzťahoch detí, ale aj ich
všestranný rast, kroniky v rodokmeni
majú písať literárnym žánrom, majú sa
pokúsiť ich ilustrovať vlastnou tvorbou,
zoznamujú sa s históriou miest, rodov,
štátov, remesiel, s vývojom priezvísk a
ďalšími reáliami.
Do programu, ktorého formálna uzávier-
ka bola koncom novembra, je ešte stále
možné sa prihlásiť na jednej z oboch spo-
mínaných inštitúcií. (gub)

Za trhoviskom

má pribudnúť

vežiak
RUŽINOV
Dvadsaťjeden nadzemných podlaží
má mať nový vežiak, ktorého výstav-
ba sa pripravuje za trhoviskom na
Miletičovej ulici. Okrem iného by v
ňom malo byť asi 120 bytov. 
Miesto, kde by mal objekt s pracovným
názvom Centrál vyrásť, je ohraničené zo
severnej strany komunikáciou odbočujú-
cou z ulice Ružová dolina k zadnej časti
Centrálneho trhoviska na Miletičovej
ulici, z východnej strany ulicou Ružová
dolina a priľahlým chodníkom, z južnej
strany priľahlým chodníkom a vjazdom
na parkovisko Všeobecnej zdravotnej
poisťovne, zo západnej strany parkovi-
skom a výjazdom z parkoviska Centrál-
neho trhoviska.
V polyfunkčnom dome Centrál sa ráta s
reštauráciou, administratívnymi priestor-
mi, ako aj so 120 bytmi pre asi 253 oby-
vateľov a dvojpodlažnými podzemnými
garážami s 99 parkovacími státiami, ďal-
ších 72 miest na parkovanie by malo byť
pri dome. Zo stavebného hľadiska majú
objekt tvoriť dve hmoty, pričom horizon-
tálna má mať osem a vertikálna 21 nad-
zemných podlaží. (lau) 

Vianoce s profesionálnou 
kozmetikou

Predajňa profesionálnej vlasovej 
kozmetiky zn. Wella
Hollého 13, Bratislava
tel./fax: 02/52926603

w w w . i n c h e b a . s k

V¯STAVNÉ A KONGRESOVÉ CENTRUM 
EXHIBITION AND CONVENTION CENTRE

3. - 20.12. 2005

AKVABELY
ponúkajú možnosť stať sa členkou tímu mladých dievčat
do 8 rokov. Príďte každú sobotu až do konca roka od
10.00 do 12.00 na plaváreň v Študentskom domove
J. Hronca - Bernolák. Telefón: 0903 177 824

NOVOOTVORENÁ PREDAJÒA
na Karpatskej 3 v Bratislave

široký sortiment TREZOROV, 
kovových skríň na zbrane a spisy, 

kovového nábytku zn. SAFETRONICS

TEL./FAX: 524 92 741

Mesto Bratislava a Karlova Ves bodovali,

Staré Mesto bolo ohodnotené negatívne
BRATISLAVA
Dva z troch najlepších projektov v hod-
notení ekonomických a sociálnych
opatrení v regiónoch Slovenska za tretí
štvrťrok 2005, ktoré vypracoval Inšti-
tút pre ekonomické a sociálne reformy
(INEKO), patria samospráve v Brati-
slave.
Ide o projekt Hodnotenie ekonomických a
sociálnych opatrení v regiónoch SR
(HESO-Regióny), ktorý je modifikáciou
projektu HESO hodnotiaci opatrenia len
na národnej úrovni. V rámci projektu
HESO-Regióny sa štvrťročne vyjadrujú
ekonomickí analytici, podnikatelia, pri-
mátori a starostovia, zástupcovia akade-
mickej obce, stavovských a mimovlád-
nych organizácií k navrhovaným a reali-
zovaným opatreniam samosprávnych
inštitúcií na úrovni obcí, miest i krajov.
Projekt HESO tak prináša názor odbornej
verejnosti na dôležité opatrenia ekono-
micko-sociálneho charakteru ovplyvňujú-
ce kvalitu života občanov.
V treťom štvrťroku 2005 komisia viac ako

dvoch desiatok hodnotiteľov najvyššie
ocenila zavedenie tzv. virtuálneho Front
Office na Miestnom úrade v Bratislave -
Karlovej Vsi. Na osobitnej stránke úradu
sú zverejnené tlačivá potrebné na vybave-
nie žiadostí a pokyny k nim, ktoré si obča-
nia môžu stiahnuť a rovno zaslať prísluš-
ným úradníkom na zverejnené emailové
adresy. Komisia hodnotiteľov vyzdvihla
opatrenie pre jeho potenciál šetriť čas nie-
len občanov, ale vďaka plynulejšej prevá-
dzke znížiť aj náklady samotného úradu.
ďalším z trojice najhodnotnejších opatrení
štvrťroka bolo podľa hodnotiteľov zave-
denie bezplatného verejného internetu na
námestí v Bratislave. Od začiatku leta
ponúka bratislavský magistrát bezplatný
bezdrôtový prístup na internet pokrývajú-
ci centrálne Primaciálne námestie. Vďaka
WiFi sieti majú turisti a občania s notebo-
okmi či vreckovými počítačmi možnosť
napojiť sa na internet na námestí i na pra-
covisku Front Office. Podľa expertov ide
o výbornú myšlienku, hlavne pre relatívnu
nenáročnosť, podpory otvorenosti samo-

správy občanom a budovaniu imidžu u
turistov.
Bratislava sa do hodnotenia v druhom
štvrťroku tohto roka zapísala aj negatívne,
a to zásluhou dvojdňového rokovania
poslancov mestskej časti Bratislava -
Staré Mesto vo Vysokých Tatrách. V polo-
vici mája rokovalo 23 poslancov tejto
mestskej časti spolu so starostom Petrom
Čiernikom a ďalšími takmer 20 úradníkmi
a hosťami dva dni vo Vysokých Tatrách.
Témou rokovania bol záverečný účet
mestskej časti, rozdelenie dotácií, organi-
zovanie kultúrnych podujatí, ale aj škole-
nie o reforme verejnej správy. Výjazdové
rokovanie stálo zhruba 100-tisíc korún. 
Komisia INEKO nesúhlasila s rokovaním
a hlasovaním poslancov mimo svojej
mestskej časti, pretože neumožňuje voli-
čom, podobne ako aj médiám, kontrolu
rokovania. Podľa komisie ide o plytvanie
verejných prostriedkov. Školenia môžu
naozaj byť prospešnými pre poslancov i
úradníkov, ale nemali by sa spájaý s roko-
vaniami poslancov. (juh)

Problém, ktorý nemusel byť, vraj nebude
BRATISLAVA
Na Slovensku si ešte stále veľa mono-
polných inštitúcií, žijúcich z daňových
poplatníkov a svojich klientov, neuve-
domuje, že tu existuje vzájomná závis-
losť. Na tento nelichotivý zoznam sa v
roku 2004 zaradila aj Slovenská pošta.
Od prvého októbra toho roku totiž platí
nový reklamačný poriadok, ktorý je v
nesúlade aj s Občianskym zákonníkom aj
s európskymi normami - stanovuje totiž
len šesťmesačnú reklamačnú dobu na
nedodanú zásielku. Pošta si totiž skrátila
reklamačnú lehotu z dvoch rokov na šesť
mesiacov. Táto skutočnosť vystavila kaž-
dého poukazovateľa zálohových platieb
na bývanie či spotrebu energie hrozbe, že
o svoje peniaze príde. Upozornila nás na

to čitateľka Bratislavských novín, pred-
sedníčka bytového družstva na Jelšovej
ulici v Bratislave Alica Sivošová.
Vlastník alebo nájomník bytu totiž pouka-
zuje zálohové platby za služby či energiu
mesačne, pričom zúčtovanie býva až po
uplynutí celého roku. Pri energiách s vyš-
šou frekvenciou, platbách za bývanie sa
však uzavrú až v januári, kým sa zúčtujú,
je apríl - máj. V tom čase už nemožno
reklamovať nedoručené platby za mesiace
pred novembrom - decembrom, aj keď má
platiteľ v ruke potvrdenie o platbe. Len v
družstve na Jelšovej za dva roky riešili päť
takých prípadov, vždy úspešne, pretože
vtedy ešte platil starý limit na reklamácie.
Pošta teda peniaze dodatočne na účet
správcu pripísala. Dnes by sa už títo Bra-

tislavčania mohli so svojimi peniazmi roz-
lúčiť.
Rovnako ako A. Sivošová pokladáme
takýto postup za poškodzovanie práv
zákazníka, obchodná inšpekcia však v
takomto prípade zasiahnuť nemôže, preto-
že z nepochopiteľných dôvodov sa na ňu
ako na monopol nevzťahuje Občiansky
zákonník, aj keď má slúžiť občanovi, ale
zákon o pošte. Nad poštou dohliada
Poštový regulačný úrad. Jeho predseda
Karol Achimský uviedol, že návrh na
skrátenie reklamačnej doby pre poštu
neprišiel z ich úradu. Skonštatoval však,
že tu skutočne ide o problém a poštový
regulátor problémy rieši, takže vec prešet-
ria a navrhnú opatrenia, ktoré by chránili
záujmy klientov pošty. Gustav Bartovic

veľký výber, moderný dizajn, trendové farby

KABELKY
aktovky * pracovné kabele * pánske etue...

Predajňa: Sten B, Jungmannova 8, Petržalka (pri TPD), po-pi: 1500-1800

pravá koža
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Sanatórium Matador 
v Belušských Slatinách, okres Púchov

ponúka SILVESTER NA HORÁCH
v peknom horskom prostredí

Ubytovanie 300,- Sk/noc
Polpenzia 220,- Sk, plná penzia 310,- Sk

Dieťa do 10 rokov 50% zľava
Silvestrovská večera 750,- Sk (švédske stoly/hudba/tombola)

Možnosť dokúpenia liečebných procedúr
Lyžovanie: Sky centrum Mojtín, 7km

Kontakt: 0903 540 982 www.mvagastro.szm.sk

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: domestica@ba.telecom.sk

ORIGINÁL CALIFORNSKÉ ŠATNÍKY
...to je kvalita, funkčnosť a jedinečnosť na celý život

100% jediné

šatníky na Slovensku

LUBOCO - Interier Design dodávka do 5-7 dní
OS Jadran - Ružinov, Nevädzová 6, BA www.luboco.sk
bezplatná linka 0800 150 815 mobil 0903 725 257

Akékoľvek iné šatníky, nie sú šatníky!

Odvezte sa profesionálne

16 661
0903 732 444
0907 732 444

KÚPIM OBRAZY
slovenských, maďarských, českých,

ruských a iných maliarov.
Platba v hotovosti,

seriózne jednanie samozrejmosťou.
Tel.: 02/5263 4664, 0905 659 148

PREDAJÒA 
KORENÍN 
A POCHUTÍN
Gercenova 6/C Ut/St/Pi: 1000 - 1700

851 01 Bratislava Štv: 1300 - 1900

www.safran.sk So:   930 - 1230

OKOREÒTE SI SVOJ ´IVOT!

KKoožžaa  ss  vviissaaččkkoouu

Nájdete nás v AUPARKU na 1. posch. pri Panta Rhei a v ROYKO PASÁŽI na Obchodnej 22
SEZÓNNY VÝPREDAJ: Dni Vianoc v Inchebe, hala A1, stánok 307

BBoollaa  ttuu  aa  uurrččiittee  aajj  bbuuddee..  TTeennuulliinnkkáá,,
pprrííjjeemmnnee  mmääkkkkáá,,  iiddeeáállnnee  oobbooppíí--
nnaajjúúccaa  vvaaššee  tteelloo..  RReečč  jjee  oo  kkoožžii..  
Trendom sezóny je kožený kabát,
bunda, nohavice, krátky kožušino-
vý kabátik alebo kožuch. Návrhári
odporúčajú zabudnúť na šedosť
mestského štýlu a uprednostniť
farby. Preferované sú odtiene
ružovej, zelenej, hnedej až po
béžovú, červená, ale samozrejme,
aj klasická čierna a biela. Kolekcia
jeseň 2005 prináša farebnosť,
rozmanitosť strihov i široký výber
druhov koží ako jahňacia, teľacia,
hovädzia a novinkou je jemne
spracovaná byvolia, považovaná za
najpevnejšiu. 
Práve nastal váš čas. Novú sezónu
prežite v koži s visačkou  Steffel.

ŠIR
OKÝ VÝBER

KOŽUCHOV

Ministerstvo

škole pomôže,

problém zostáva
NOVÉ MESTO
Základná, materská a špeciálna škola
pre nepočujúcich na Hrdličkovej ulici
na Kramároch sa dostala do centra
pozornosti médií, pretože jej hrozí
krach, prípadne zastavenie činnosti,
keďže nemá na splácanie účtov.
V tejto súvislosti sme oslovili aj minister-
stvo školstva a z jeho odpovede vyplýva,
že rezort sa začal situáciou okamžite
zaoberať, ale keďže je táto škola v kompe-
tencii krajského školského úradu, ktorý jej
poskytuje finančné prostriedky, minister
Martin Fronc dal okamžite pokyn preveriť
situáciu na tomto úrade. Podľa minister-
stva sa o postihnuté deti starajú všade
krajské školské úrady, ale nikde neevidujú
podobné problémy. „Čo je však podstatné
pre deti a ich rodičov,“ píše hovorkyňa
rezortu Monika Murová, „deti bez školy
určite neostatnú a ministerstvo školstva
nájde riešenie tejto situácie.“
Podstata problému je zakopaná práve v
tom, že inde nemajú so špeciálnymi škola-
mi také problémy ako v Bratislave. Inde je
totiž prevádzka špeciálnych škôl značne
lacnejšia, okrem iného preto, lebo v Brati-
slave majú pedagógovia, vychovávatelia a
učitelia v špeciálnych školách stopercent-
nú kvalifikáciu a inde sú takmer bez nej.
Na vidieku je tiež výrazne lacnejšie stravo-
vanie, samosprávy týmto školám odpúšťa-
jú pozemkovú daň, v Bratislave nie. Špe-
ciálne školy sa riadia rovnakými hospodár-
skymi pravidlami ako domovy mládeže
pri stredných školách. Kým tam je prevá-
dzka zväčša len štyri a pol dňa v týždni,
pretože študenti a učni odchádzajú na
víkendy domov, z Hrdličkovej, ktorá má
celoslovenskú pôsobnosť, si pre drahé ces-
tovné rodičia chodia pre deti len na Viano-
ce a cez letné prázdniny. To znamená, že v
týchto školách musia zamestnanci - peda-
gógovia aj nepedagogickí - pracovať
sedem dní v týždni. Jednoducho pre pod-
mienky tohto ústavu normatív nestačí.
Podľa zloženia malých klientov z Hrdlič-
kovej nemožno takúto školu porovnávať
s inými. Nepočujúce deti si vyžadujú
intenzívnejšiu starostlivosť ako počujúce.
Na Hrdličkovej je však okrem 48 nepoču-
júcich žiakov základnej školy aj 34 detí v
materskej a 14 v špeciálnej škole. Tri z
nehovoriacich a mentálne retardovaných
detí sú navyše autisti.
Na otázku Bratislavských novín, čo sa
vlastne deje na Hrdličkovej, nám z kraj-
ského školského úradu odpovedala Lucia
Takáčová. Podľa nej nemožno riaditeľku
školy z Hrdličkovej odsudzovať za media-
lizáciu problému, škola má právnu subjek-
tivitu a osobne je teda riaditeľka zodpo-
vedná, nečudo, že varuje. Úradu je síce
nepríjemné, že sa situácia vyvinula až do
tejto fázy, momentálne však riešenie nemá.
Zamestnanci z Hrdličkovej ešte nemajú
výplaty za november, a krajský úrad im
nemá ako pomôcť. Hrdldičková dostala od
ministerstva podľa normatívu 8,5 milióna,
jej reálna potreba však bola 24 miliónov a
to krajský úrad dorovnal, ukazuje sa však,
že to nestačí. Samotný kraj by na sanáciu
najnaliehavejších problémov špeciálnych
škôl potreboval 7 miliónov korún. Na to,
aby tieto školy fungovali tak, ako majú,
dokonca 40 miliónov. Gustav Bartovic

Berte to
vážne.

Kliknite na 
www.chrapanie.sk 
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Sedem krásnych

darčekov 

od samosprávy
LAMAČ
Sedem lamačských rodín si bude môcť
pod stromčekom povedať, že Ježiško
im splnil sen, lebo konečne po dlhých
rokoch čakania majú nad hlavou
vlastnú strechu. Príbeh siedmich krás-
nych darčekov je však prozaickejší.
Budova samosprávy potrebovala opraviť
strechu a vyhral spôsob, ktorý je dnes
bežný, pretože patrí k najrozumnejším -
vyriešilo sa to nadstavbou. V nadstavbe
však nepribudli kancelárie, ale jeden tro-
jizbový, štyri dvojizbové a dva jednoiz-
bové byty. S prestavbou sa začalo na jar
tohto roku, minulý týždeň bolo kolau-
dačné rokovanie a v súčasnosti sa úradu-
je na posledných formalitách, aby sa
mohli budúci nájomníci čo najskôr
nasťahovať.
„Pevne verím, že všetci nájomníci oslávia
Vianoce už v novom,“ hovorí starosta
Lamača Peter Šramko. „Dnes by sme mali
dostať potvrdenie od hygienikov o vode,
treba ešte nejaké maličkosti, ale sťahova-
nie sa prakticky začalo.“ Starosta uvádza,
že niektorí nájomníci si už vozia do nové-
ho väčšie kusy nábytku, aby sviatky
naozaj stihli osláviť v novom, čistom a v
pokoji, a opakuje - vraj verí, že na Viano-
ce už budú všetci fakticky bývať.
Prestavba stála vcelku takmer 9,2 milió-
na korún a financovala sa združenými
prostriedkami. Samospráva si zobrala
úver 7,2 milióna - ten budú splácať
nájomníci v nájomnom, jednu sedminu
ako príspevok na opravu strechy platí
mestská časť. Dvojmiliónovou návrat-
nou pôžičkou prispel magistrát a stavba
bola v podstate za pol roka hotová.
Do nového sa nasťahujú výlučne Lama-
čania, ktorí mali už dlhodobo požiadavku
na nájom. Ich žiadosti, rovnako ako
sociálnu situáciu a schopnosť pravidelne
platiť nájomné dôkladne preverili. Súčas-
ťou nájomnej zmluvy je aj kaucia, ktorá
predstavuje trojmesačné nájomné a taká
dlhá je aj výpovedná lehota, takže obec v
tomto prípade nič neriskuje. Starosta
postúpil všetky svoje právomoci v tejto
veci zastupiteľstvu a to všetky prípady
preverilo a schválilo. Gustav Bartovic

Domov

dôchodcov

má už 15 rokov
LAMAČ
Domov - penzión pre dôchodcov v La-
mači si 1. decembra pripomenul pät-
násť rokov svojej existencie. Zriaďo-
vateľom zariadenia sociálnych slu-
žieb, ktoré je umiestnené v dome v
dotyku s lamačským lesom, je hlavné
mesto Bratislava.
Už pätnásť rokov si Domov - penzión
Na barine 5 vyberajú dôchodcovia za
svoj domov, v ktorom chcú žiť v spoloč-
nosti svojich rovesníkov. Obyvatelia
majú k dispozícii sociálnu starostlivosť,
zdravotnú starostlivosť, bokom však
nezostávajú ani kultúrne a spoločenské
aktivity. 
„Domov u nás nájdu ľudia, ktorí túžia po
pokojnom živote medzi ľuďmi s mož-
nosťou kultúrneho a spoločenského vyži-
tia, po pocite bezpečia v chránenom
objekte s dostupnou pomocou vo chví-
ľach, keď vlastné telo odmietne vykonať
to, čo od neho žiadame,“ uviedla riadi-
teľka zariadenia Nadežda Malá.
Penzión Na Barine má kapacitu 205 oby-
vateľov, ich priemerný vek je 76 rokov,
súčasťou zariadenia je aj domov dôchod-
cov s kapacitou 38 miest. (brn)

Charitas na rohu Heydukovej a Hollého ulice by mal dostať novú tvár. VIZUALIZÁCIA - Kočan/Beňačka/Šlachta

Rekonštrukcie 
bytov, bytových jadier 

a kúpeľní do 5 dní
Obklady a dlažby, dovoz materiálu
Zľavy na materiál 10-20%
Tel.: 0907 827 002, 0907 821 377, 0903 892 058

www.jadro-stav.sk e-mail: jadro-stav@jadro-stav.sk

Komplex Charitas na Heydukovej ulici 

zrekonštruujú, pribudnúť majú aj garáže
STARÉ MESTO
V nasledujúcich dvoch rokoch podstú-
pi domov žien na Heydukovej ulici,
známy ako Charitas, rozsiahlu rekon-
štrukciu, po nej sa zväčší nielen jeho
kapacita ako domova osamelých žien,
ale bude slúžiť aj ďalším cieľom kres-
ťanskej charity.
Myšlienka pomoci najslabším - osamelým
ženám - ktorú doniesol do Bratislavy le-
gendárny spišský biskup Jozef Vojtaššák,
bola taká silná, že aj počas totality slúžil
Charitas na Heydukovej ulici len tomu
účelu, ktorý mu spišský biskup dal. Prav-
da, komunistický režim sa nesprával k
ženám bývajúcim v Charitase tak láskavo
ako kresťanská charita - nebol to domov
na doživotie, staršie obyvateľky národné
výbory rozmiestňovali v domovoch dô-
chodcov, ale azylom pre mnohé zostal.
Samotný objekt postavený v roku 1931 si
zaslúži obdiv. Založila ho Ústredná chari-

ta na Slovensku s motívom pomôcť
mladším ženám, ktoré prišli do Bratislavy
za prácou, a dať im bývanie v slušnom
prostredí. Stavba spĺňala v tej dobe naj-
vyšší komfort. Poskytovala úplnú starost-
livosť od ubytovania cez stravovanie až
po kultúrne vyžitie a telocvik, bola tu aj
knižnica kaplnka. Autormi projektu boli
architekti Schreiber a Florians, na interié-
roch sa podieľala pražská architektka M.
Kučerová. Ubytovať sa tu mohlo až 376
žien v jedno- a dvojlôžkových izbách,
kapacita jedálne bola až štyristo miest, po
úprave slúžila ako koncertná sála pre 500
divákov. Sprchy pri telocvični umožnili
hygienickú očistu 1700 detí a 900 dospe-
lých mesačne.
Prvého decembra v Charitase posvätili
základný kameň jeho rekonštrukcie, v
rámci ktorej sa vybuduje aj Kaplnka svä-
tej Alžbety, patrónky charity. Po rekon-
štrukcii pribudne nadstavba dvorného

krídla, siedme nadzemné ustúpené pod-
lažie z frontálneho pohľadu a hromadné
garáže. Okrem zvýšenia kapacity pre
dlhodobo ubytované ženy bude mať
ubytovacie priestory aj pre školenia a
podobné podujatia, pribudnú admini-
stratívne priestory a zvýši sa stravovacia
kapacita. Ako nás informovala konateľ-
ka ELAG Slovakia Katarína Rašlová,
prvá fáza rekonštrukcie sa začne na jar
2006 a dokončí sa v tom istom roku,
druhú fázu zrealizujú v roku 2007. „O
rekonštrukciu sme sa usilovali od roku
1996, keď charita budovu reštituovala,“
hovorí K. Rašlová. Podarilo sa to však
až po spojení s rakúskym partnerom,
jeho zástupca Egon Petr Karl sa podieľa
na riadení ELAG Slovakia, ktorej polo-
vicu vlastní Slovenská katolícka charita
- meno firmy začínajúce sa menom Eli-
zabeth je odkazom na patrónku charity,
svätú Alžbetu. Gustav Bartovic

Dajte Darček zdravia
Vašim najbližším k Vianociam

z našej novej predajne!
Výživové doplnky
Najvyššia kvalita

Známka GMP
(Good Manufacturing Products)

Najnižšia cena
Firma Sklepáreje Potravinové Doplnky, s.r.o.

V obchodnom dome Slimák
Otvorené denne od 10.00 do 18.00 h

www.doplnky.com tel.: 0903 760 151

Bytové jadrá
Kúpeľne

rekonštrukcie do 5 dní
zľavy na materiál 10-25%

Elektroinštalácie
www.renovum.sk

Tel.: 5249 5431, 0903 430 443

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

èi administratívnu prácu? Staèí zatelefonova´ 
a agentúra NIKEA Vám ich zabezpeèí expresne 

rýchlo a bez zdåhavej administratívy.
5464 3232   0903 263 639   0905 576 888

REVOLÚCIA V KOZMETIKE !!!
Viete, čo je najdôležitejšie v biznise?

Byť medzi prvými v SR, mať žiadaný
a vysokokvalitný tovar za ľudové ceny

a zázemie silnej medzinárodnej spoločnosti.
Hľadáme lady a gentlemanov

na predaj tovaru, čo sa predáva sám.
Tak čo, skúsite to? Tel.: 0905 459 337

Ak máte záujem 

o reklamu v novinách, 

volajte na telefónne 

číslo 0911-NOVINY
www.bratislavskenoviny.sk
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STARÉ MESTO
NA BESKYDSKEJ ULICI sa v jed-
nom z bytov strieľalo. So strelným pora-
nením skončili v nemocnici dvaja muži
vo veku 37 a 44 rokov. Zo zranení sa
budú liečiť dosiaľ neurčený čas. Podo-
zrivým zo spáchania tohto skutku je 35-
ročný muž, po ktorom polícia pátra.
Motív spáchania skutku, ako i ďalšie
okolnosti sú predmetom vyšetrovania.
Vyšetrovateľ začal proti podozrivému
trestné stíhanie vo veci trestného činu
ublíženia na zdraví.
NA HEYDUKOVEJ ULICI horelo
vozidlo značky Porsche Cayenne, škoda
spôsobená požiarom bola vyčíslená na
približne dva milióny korún. Zisťovateľ
príčin požiarov nevylúčil úmyselné
založenie požiaru, jeho presnú príčinu
určia kriminalistickí experti. Prípad sa
vyšetruje.
NA ČAJKOVSKÉHO ULICI zasaho-
vala privolaná policajná hliadka kvôli
vlámaniu do pivnice. Dvaja páchatelia,
28-ročný Ľubomír a 17-ročný Anton, si
z pivnice zobrali kolieskové korčule,
lyžiarske topánky, lyže a iné veci. Starší
z nich čelí obvineniu z trestného činu
krádeže. Vyšetrovateľ dal podnet na jeho
vzatie do väzby a umiestnil ho do cely.
NA PALISÁDACH policajná hliadka
zadržala 51-ročnú ženu, ktorá poško-
dzovala vozidlá. S kľúčmi poškodila lak
na vozidlách značky Renault Megane a
Audi. Škoda bola vyčíslená na 90-tisíc
korún. Svoje konanie musela vysvetľo-
vať na policajnom oddelení Staré Mesto
– západ. Čelí obvineniu z trestného činu
poškodzovania cudzej veci. Stíhajú ju
na slobode. 

NOVÉ MESTO
NA TRNAVSKEJ CESTE z parkovis-
ka pri športovej hale na Pasienkoch
ukradol neznámy páchateľ nákladné
vozidlo LIAZ s bratislavským eviden-
čným číslom aj s návesom. Zmizla pri-
tom aj motokárová dráha s desiatimi
motokárami. Ich hodnota sa odhaduje na
približne dva milióny korún. 

PETRŽALKA
NA LENARDOVEJ ULICI v jednom
z bytov 19-ročný syn napadol svoju
matku. S nožom v ruke požadoval od nej
zlatú retiazku. Vyhrážal sa jej zabitím, ak
mu ju nedá. Matka mu retiazku odmiet-
la dať, tak ju päsťou udieral do hlavy,
popálil ju cigaretou na čele, spôsobil jej
aj malú reznú ranu na ruke. Vyšetrovateľ
mladého muža obvinil z trestného činu
lúpeže. Stíhajú ho na slobode, hospitali-
zovaný je na psychiatrii.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA BALTSKEJ ULICI horelo vozidlo
značky Audi A3. Nebolo vylúčené
cudzie zavinenie, predbežnú škodu vyčí-
slili na 300-tisíc korún. Od tohto vozidla
sa vznietili ďalšie dve vedľa stojace autá
– Škoda Fabia a Opel Corsa. Príčina
požiaru sa vyšetruje. (ver)

V meste bolo

veľa dobrých

reštaurácií 
V centre mesta na rohu Rybárskej brány
a Hviezdoslavovho námestia bola reštau-
rácia dobrého mena Kern. Pôsobivá bola
i vôňa silnej hovädzej polievky z reštaurá-
cie Drobek na konci Dunajskej ulice.
Ono tých reštaurácií a vynikajúcich krčmi-
čiek bolo vo vtedajšej Bratislave (v tridsia-
tych rokoch) viac, treba spomenúť i veľko-
kapacitnú reštauráciu hotela Carlton - Savoy
- inak architektonická i spoločenská domi-
nanta Starého Mesta. Svojou celkovou úrov-
ňou služieb, kompletnosťou stredísk i celko-
vým zariadením predstavoval Carlton lepší
svetový štandard. Carlton – Savoy, za oných
čias – dve veľkokaviarne, dve reštaurácie so
špecialitami kuchyne a cukrárne domu, dva
nočné bary, reprezentačná Carlton Hall s
chýrnymi čajmi o piatej s kvalitnou hudbou,
zimnou záhradou, sa prezentoval svetu sku-
točne optimálne.
Na tú dobu disponovala Bratislava viac než
dostatočným počtom hotelov, a teda i poste-
lí. K tým lepším popri Carltone patril Dax na
hornom konci Štefánikovej ulice pod Hlav-
nou železničnou stanicou, Bláha na Štúrovej
ulici, Zlatý jeleň na Námestí republiky vedľa
kalvínskeho kostola a tzv. hodinové hotely -
Continental na Konventnej ulici, Rudolf na
dolnom konci Námestia republiky oproti
Manderlovi, Široký, Zelený hotel na Zelenej
ulici (dnes Perugia) a niekoľko penziónov.
Spoločenský život, medziľudské a priateľské
stretnutia, obchodné rokovania, relax po
práci i dobrodružné randezvous sa odohráva-
li v solídnej intimite početných kaviarní.
Hoci „palác“, ktorý si dal v roku 1935 posta-
viť bratislavský veľkomäsiar Manderla s
modernou interiérovou architektúrou veľko-
kaviarne Grand na celom prvom poschodí
bol veľkou konkurenciou ostatným kaviar-
ňam, tie aj napriek tomu mali stálych „štam-
gastov“. Atmosféra vtedajších kaviarní dý-
chala priam familiárnosťou, hostia sa cítili
ako doma a mnohým bola kaviareň náhradou
za nedostatok domáceho salónu či obývačky.
Šachisti mali vo väčších kaviarňach vyhrade-
né pre seba miesta a boli to tí najvernejší
návštevníci, hoci ich konzum pozostával iba
z kávy a malého koňaku. Hostia si privoláva-
li svojich čašníkov dôverne po ich krstných
menách - Pištinko, pani Štefka... No čo do
solídnosti nezaostávali za Grandkou ani iné,
napríklad Berlínka na rohu terajšieho
Námestia Ľ. Štúra oproti Propeleru - bola to
kaviareň tradičnej židovskej komunity a
zriedkakedy sem zavítal niekto „cudzí“. Park
kaviareň na Hviezdoslavovom námestí opro-
ti hotelu Carlton patrila tiež k tým lepším a v
parčíku na námestí mala táto kaviareň v let-
ných mesiacoch ďalších 60 miest a obsluho-
valo sa cez ulicu. Alexander Podbehlý

(Pokračovanie nabudúce)

Bratislava má svoju ulicu aj v Paríži
Napoleon sa ešte počas svojej vlády
postaral o to, aby stálo čo najviac vidi-
teľných pomníkov, ktoré by v budúc-
nosti pripomínali jeho slávu. Nepočítal
s tým, že by raz mohol aj on prehrať,
a určite nie s tým, že by dožil svoj život
ako väzeň.
V Paríži si dal postaviť víťaznú bránu
neďaleko Louvru na námestí Carrousel.
Od tejto víťaznej brány smerom na seve-
rozápad cez záhradu dnes už nejestvujú-
ceho paláca Tuileries a cez Elyzejské
polia (Champs d’Élysées) vybudovali
niekoľko kilometrov dlhú impozantnú
alej. Jej vyvrcholením sa stalo rozľahlé
kruhové námestie, dnes pomenované
podľa prezidenta Charlesa de Gaulla. Z
námestia na všetky svetové strany ako
lúče hviezdy vybudovali dvanásť širo-
kých ulíc (avenue). Námestie dlho nieslo
meno Étoile (hviezda). V strede námestia
začali už v roku 1806 stavať obrovský
triumfálny oblúk, ktorý mal byť najväčší
na svete. Napriek neskorším politickým
zmenám ho dokončili v roku 1836 ako
oslavu víťazstiev francúzskej armády. V
druhej polovici 19. storočia definitívne
zastavali parcely po obvode námestia. Na
kruhovom obvode námestia ako prstenec
vyrástli obytné dvojposchodové paláce
podľa jednotného projektu. Za nimi
vznikli dve ulice na polkruhovom pôdo-
ryse prerušovanom ďalšími ulicami sme-
rujúcimi do stredu námestia. Severnú z
nich pomenovali podľa mesta Tilsit
(nachádza sa na rieke Nemen, ktorá tvorí
hranicu medzi Litovskou republikou a
Kalinigradskou ruskou enklávou), kde v
roku 1807 uzavrel Napoleon mierovú
dohodu s ruským cárom Alexandrom. 
Južná dostala meno podľa mesta Pres-
burg, kde 26. decembra 1805 podpísali
mierovú dohodu (Paix de Presbourg).
Napoleon mal možnosť - a využil ju - po
víťazstve v bitke pri Slavkove (Auster-
litz, 2. decembra 1805) nanútiť rakúske-
mu cisárovi Františkovi pokorujúce mie-
rové podmienky. Francúzsko tým získalo
kontrolu nad rozľahlými oblasťami
Európy, ktoré boli až dovtedy v oblasti
vplyvu rímskeho cisára nemeckého náro-
da.
Ulica v Paríži sa doteraz volá Rue de Pre-
sbourg. Prechádza územiami dvoch
mestských štvrtí (arrondissementov), 8. a
16. Architektúra po jej stranách sa však
nezachovala v pôvodnej forme. Zachoval
sa len rad palácov privrátených k námes-
tiu a vyzerá ako pred 150 rokmi. Niekto-
ré domy v druhom rade sú už prestavané
alebo nahradené novostavbami. Výrazná
je vysoká secesná obytná budova na
nároží Rue de Presbourg s Avenue Victor
Hugo zo začiatku 20. storočia. Na začiat-
ku 21. storočia postavili na nároží Rue de
Presbourg a Avenue des Champs Élysées
moderný sklenený administratívny
objekt s odstupňovanými podlažiami. Te-
rasy na nich sú pokryté množstvom živej

zelene, ktorú nemôže poškodiť mierna
parížska zima.
Minulý týždeň si svet pripomenul dvesté
výročie pre Napoleona víťaznej bitky pri
Slavkove (Austerlitz). Druhého decem-
bra 1805 tam zahynuli tisíce vojakov
armád rakúskeho cisára, nemeckého
kráľa, ruského cára, ale aj Napoleona.
Dňa 26. decembra uplynie dvesto rokov
od chvíle, keď zástupcovia cisára Františ-
ka podpísali v Primaciálnom paláci poni-
žujúcu mierovú dohodu, ktorá znamenala
zásadné zmeny na politickej mape vtedaj-
šej Európy. Málokto vo Francúzsku dnes

vie, že Napoleonov Austerlitz sa dnes
volá Slavkov. Mnohí sú prekvapení, keď
im poviete, že Presbourg je dnešná Brati-
slava. Štefan Holčík

FOTO - Gabriela Holčíková

+ Iba 15 minút od Bratislavy

+ Uvádzacia cena:

+ Akcia: teraz DPH neplatíte ! *990 Sk/m2

PREDAJ POZEMKOV
�� cena je konečná, bez ďalších poplatkov
�� podiel na verejnej občianskej vybavenosti v cene
�� inžinierske siete v cene (plyn, elektrina, kanalizácia)
�� podiel na komunikáciách v cene
�� lokalita vzdialená iba 15 minút od Bratislavy (19km)
�� nová obytná zóna – obec Oľdza (za Štvrtkom na Ostrove)
�� 69 pozemkov pod samostatne stojace rodinné domy, 14 domov radovej zástavby
�� veľkosť pozemkov od 638 m2 do 1375 m2

�� rozsiahla verejná občianska vybavenosť (detské ihriská, verejný gril, park)
�� stredisko služieb – reštaurácia/cukráreň, tenisový kurt, posilňovňa a množstvo doplnkových služieb
�� výstavba inžinierskych sietí už začiatkom roku 2006

* akcia platí na prvých 5 predaných pozemkov do 1.1.2006. Uvádzacia cena 990 Sk/m2 je bez DPH a v rámci akcie táto cena už zahŕňa DPH. (Akciová cena bez DPH je 832 Sk/m2)

www.vasdomov.sk | info@vasdomov.sk | tel: +421 2 63 833 672 | mobil: +421 915 454 089, +421 910 271 932 | fax: +421 2 63 833 672
669 pozemkov9 pozemkov
pozemky od 638 mpozemky od 638 m22 do 1375 m do 1375 m22

pozemky pre vás

bezkonkurenčná cena
výhodná poloha
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BRATISLAVA
Posledný november bol aj posledným
hracím dňom nabitej prvoligovej jese-
ne. Pre bratislavské mužstvá sa skonči-
la symbolicky. Artmedia, ktorá bude
nakoniec zimovať ako prvá, rozbila na
domácom štadióne Inter 7:1 a znovu
ho usadila na dno ligovej tabuľky.
ARTMEDIA: Koniec dobrý, všetko
dobré. Keď mali Petržalčania po prvých
dvoch jesenných kolách na konte nulu,
nevyzeralo to s nimi dobre. Potom sa
však zverenci trénera Weissa utriasli a
ako išla dole teplota, tak stúpali ich
výkony. V závere jesene to bolo opäť
mužstvo, ktoré nemalo na slovenských
ihriskách súpera a valcovalo všetko, čo
mu prišlo do cesty... Hráči si bez problé-
mov zvykli na dva zápasy cez týždeň a
prakticky ani raz sa neozvala z ich úst
sťažnosť na nabitý program: „Keď sa
mužstvu darí, všetko ide ľahšie, hráči
necítia únavu. Naopak, tešia sa na zápa-
sy, na tréningy, samotné tréningy sa
robia hravou formou, dôležitejšia je
samotná regenerácia,“ prezradil Vladi-
mír Weiss. Po utorňajšom zápase s
Portom (skončilo sa po uzávierke tohto
vydania) je jasné, aká bude petržalská jar
a príprava naň. Zatiaľ bolo jasné, že
Artmedia vynechala zimný turnaj, ktorý
sa konal minulý víkend v Žiline, všetko
ostatné sa bude odvíjať od duelu s
Portom a od toho, či nás Artmedia bude
reprezentovať v Lige majstrov, alebo v
Pohári UEFA... „Musíme sa zodpovedne
pripraviť na jar, ktorá bude určite ťažká
a zaujímavá,“ dodal Vladimír Weiss.
INTER: Výprask za Starým mostom 1:7 a

hanba v poslednom jesennom zápase boli
symbolickou bodkou za účinkovaním
mužstva, ktoré sa pred štyrmi rokmi tešilo
z druhého a posledného titulu. Všetko však
má svoje zákonitostí. Dôvody jesenného
krachu zhrnul tréner Karol Brezík lakonic-
kým konštatovaním: „Pozrite si súpisku
Interu pred prvými a poslednými kolami!“
Pravdou je, že žiadny iný klub sa pred
súťažou tak neoslabil a žiadny iný klub
nepustil počas jesene dvoch kľúčových
hráčov s tým, že ich nahradil futbalistami z

dorastu a juniorky. „Hráčom nemôžem
vyčítať málo snahy, hrali to, na čo v pod-
state mali, ale na súperov väčšinou jedno-
ducho nestačili,“ priznal Karol Brezík,
ktorý prežil netypickú jeseň. Po počiatoč-
nej eufórii prišiel predaj Halenára s Petrá-
šom, zranenie Kunza a pád na úplné dno.
Milióny sa do posíl neinvestovali a tak je
Inter, ktorý ešte ako jediný klub v histórii
samostatnej slovenskej ligy nevypadol,
logicky tam, kde patrí... (mm)

FOTO - TASR

Skvelé finále Davisovho pohára, škoda,

že Slovensko má len jedného Hrbatého

Najodvážnejšie

rafterky sú

z Bratislavy
BRATISLAVA
Bratislava nemá len Hochschornerov-
cov, ale aj šikovné baby - rafterky,
ktoré dokazujú, že pri Dunaji vyrástol
výborný tím zbierajúci úspechy na
pretekoch po celom svete. 
KVR Mistral v zložení Júlia Pavelková,
Eva Hochschornerová, Natália Borecká,
Zuzana Čunderlíková, Veronika Kvetá-
ková, Hanka Vargová, Monika Beňušová
urobil radosť trénerovi Štefanovi Luka-
čovičovi (v slalome vedú dievčatá Peter
Hochschorner a Rado Orokocký) a tu je
súhrn jeho najväčších úspechov: Prvé
miesta vo všetkých kolách a všetkých
disciplínach na majstrovstvách Sloven-
ska, prvé miesta v Európskom pohári v
Čunove (šprint) a talianskom Vipitene
(šprint a maratón), celkový víťaz Európ-
skeho pohára. 
Na majstrovstvách Európy R4 tím v zlože-
ní Pavelková, Borecká, Čunderlíková, Var-
gová obsadil 2. miesto v slalome a šprinte
a 1. miesto v maratóne, pekné výsledky sa
dosiahli aj na svetovom šampionáte v
Ekvádore, odkiaľ sa dievčatá vrátili s dru-
hým miestom v šprinte a slalome, štvrtým
miestom v maratóne a celkove treťou
priečkou. „K stopercentnej spokojnosti
chýbalo lepšie maratónske umiestnenie na
majstrovstvách sveta. Viedli sme 63 minút,
potom nás predstihli Češky a tak sme tesne
pred cieľom riskli stopu s menším prieto-
kom vody. Práve v tom úseku nás však pri-
brzdili kamene a do cieľa sme dopádlova-
li štvrté. Veľmi sme chceli vyhrať, žiaľ,
chýbalo viac šťastia. Po tomto „hrdin-
skom“ čine nás vyhlásili za najodvážnejšiu
posádku, ale keby sme sa ocitli znovu v
tejto situácii, riskli by sme to opäť,“ pre-
zradila „duša“ lode Júlia Pavelková.(mm)

Artmedia stúpa,

je 57. na svete
BRATISLAVA
Výborné výsledky futbalistov Artme-
die sa odrazili aj v rebríčku najlepších
svetových klubov. Zverenci trénera
Vladimíra Weissa síce ešte stále nema-
jú na tých najlepších (tabuľku vedie
práve jeden zo súperov Petržalčanov v
Lige majstrov - milánsky Inter), ale
súčasná 57. priečka znamená posun o
20. priečok.
Artmedia tak predstihla ďalších dvoch
súperov v H-skupine Ligy majstrov - Ran-
gers (61.) a Porto (98.). Rebríček: 1. Inter
308 bodov, 2. Liverpool 306, 3. CSKA
Moskva 268, 4. Arsenal 260, 5. AC Milá-
no 258, 6. Bayern Mníchov 257, 7. Lyon
a Villarreal po 246, 9. Manchester United
a Boca Juniors po 234... 57. Artmedia 145,
61. Rangers 144, 98. Porto 118. (mm)

Do Bratislavy

zavítajú

hviezdy NHL
BRATISLAVA
Už najbližší víkend si prídu na svoje
fanúšikovia hokeja, ktorí si chcú
vychutnať umenie bývalých hviezd
svetových klzísk. V sobotu 10. decem-
bra o 17. h sa na Zimnom štadióne
Ondreja Nepelu odohrá exhibičné a
súčasne aj charitatívne stretnutie
legiend slovenského hokeja s výberom
svetových hviezd. 
Na jednej strane teda nastúpia bratia Peter
a Anton Šťastní, Peter a Miroslav Ihnačá-
kovci, Rusnák, Bezák či Cíger, na druhej
zase predvedú svoje umenie aj štyria čle-
novia Siene slávy Billy Smith (New York
Islanders), Steve Shutt (Montreal Cana-
diens), Michel Goulet (Quebec Nordi-
ques) a Rod Langway (Washington Capi-
tals). „Okrem toho sa ráta aj s účasťou
minimálne dvoch ruských hviezd,“ pre-
zradil jeden z organizátorov Peter Šťast-
ný. Po zápase sa uskutoční galavečer, kde
sa vydražia dresy a hokejky zúčastnených
hokejistov. Výťažok pôjde na účty det-
ských charitatívnych organizácii, UNI-
CEF a obetí hurikánu Katrina. Vstupné je
60 Sk, študenti zapltia 20 Sk, deti do 15
rokov 10 Sk. (mm)

Augusta skončil,

prichádza Jaško
BRATISLAVA
Nakoniec to prišlo! Už niekoľko týžd-
ňov existujúce dohady o výmene tré-
nera hokejistov Slovana Josefa Augus-
tu sa nakoniec stali skutočnosťou. 
Nedeľňajšia prehra 0:2 s Trenčínom bola
posledným vystúpením českého kormi-
delníka na lavičke belasých. Od pondel-
ka prevzala vedenie majstra dvojica
Jaško - Černý, predchádzajúci tréneri
Augusta - Miklošovič sa s mužstvom
lúčili po 32. kole na 6. mieste... (mm)

Závodisko

bilancovalo
BRATISLAVA
Úspešná, sledovaná, navštevovaná!
Také bolo hodnotenie poslednej dosti-
hovej sezóny, ktorá mala v Bratislave
18 dostihových dní. 
„Najsledovanejšie boli šiesty a siedmy
dostihový deň. Na Jarnú cenu kobýl a
Veľkú jarnú cenu Rosensturm prišli
pekné návštevy, na naše pomery nadštan-
dardné,“ prezradil šéf Závodiska Marián
Šurda. Zima už tradične neznamená na
Závodisku uloženie sa na odpočinok, rov-
nako ako po iné roky aj teraz sa bude pra-
covať na zveľaďovaní stánku, aby budú-
ca sezóna bola ešte úspešnejšia. (mm)

Bratislavčania skončili v prvoligovej

tabuľke na prvom a poslednom mieste

BRATISLAVA
Finále Davisovho pohára 2005 vstúpi-
lo nielen do tenisovej histórie, ale do
histórie celého svetového športu. 
Všetko sa to začalo už postupom dvoch
malinkých krajín do finále najprestížnej-
šej tenisovej súťaže družstiev, ktoré vyra-
dili takých gigantov ako Španielsko,
Austrália, USA, Argentína, pokračovalo
vytiahnutím neoverených informácii
okolo Becka a jeho údajného dopingu,
pokračovalo odstúpením Becka pár
desiatok minút pred úvodnou dvojhrou a
všetko vyvrcholilo poslednými nedelňaj-
šími dvojhrami, v ktorých najskôr Domi-
nik Hrbatý ukončil víťaznú sériu Chor-
váta Ljubičiča a a na záver donedávna
náš štvrtý hráč Mertiňák nestačil na súpe-
rovú dvojku Ančiča.
Z finálovej prehry môžeme byť smutní,
nešťastní, sklamaní, ale určite nemôžeme

povedať ani slovko výčitky smerom k
slovenskému tímu a najmä k Dominiko-
vi Hrbatému. Ak je Miloslav Mečíř
nehrajúcim kapitánom, tak Domino je
pravým hrajúcim kapitánom a minulý
víkend bol v Sibamac aréne Národného
tenisového centra skutočnou osobnos-
ťou. Dominik bol skvelý už v piatok, ked
zdolal Ančiča, no ešte lepší v nedeľu,
keď vyhral nad momentálne jedným z
najlepších hráčov na planéte - Ljubiči-
čom. „Vedel som, že budem pod tlakom,
lebo som musel vyhrať, no na druhej
strane som si na Ljubičiča veril. Niekto-
ré päťsetové zápasy prehral a práve tam
som videl nádej na úspech,“ tvrdil po
zápase Hrbatý.
Jeho predchádzajúca séria s Ljubičičom
bola hrozivá - 0:5, no nedeľa všetko zme-
nila a práve slovenský tenista ukončil
Lujubičičovu sériu siedmich vyhratých

duelov. Chorvát tak prišiel o vyrovnanie
rekordu Johna McEnroea (osem víťaz-
stiev za sebou v dvojhre a štyri vo štvorh-
re). „Vraj som kazič rekordov. Pokazil
som ich Roddickovi, Federerovi a teraz
aj Ljubičičovi,“ s úsmevom podotkol
Dominik Hrbatý. O výsledku finále
nakoniec rozhodol Ančič, ktorý zdolal
Mertiňáka (ten dostal po sobote prednosť
pred Kučerom), ale náš nehrajúci kapitán
Miloš Mečíř neprežíval nejaké mimo-
riadne sklamanie. „Keď sme prehrali
štvorhru, vedel som, že nám pomôže iba
zázrak. Teraz som preto skôr dojatý.
Všetci, ktorí nastúpili, ukázali skvelé
výkony, postarali sa o vynikajúce finále a
všetci sme tak trochu víťazmi. Chorváti
si však výhru zaslúžili. Predviedli skvelý
tenis, v priebehu súťaže vyhrali v Ame-
rike, teraz aj u nás, jednoducho boli
výborní.“ (mm)
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Lucie Bílá 

zavíta do 

bielej Bratislavy
HUDBA
Prešli dva roky a Bratislava znovu na
vianočnom koncerte privíta stálicu
českej pop-scény, speváčku Luciu
Bílú. V Športovej hale na Pasienkoch
sa predstaví 19. 12. o 19.00 h na samo-
statnom koncerte s orchestrom Petra
Maláska. 
Ako už býva dobrým zvykom speváčky,
na pódiu sa nepredstaví sama, ale ako
svoj vianočný darček poslucháčom pri-
vedie exkluzívnych hostí. Jedným z nich
bude aj skupina Modus  v zložení Janko
Lehotský, Ľuboš Stankovský, Ľudovít
Nosko, Martin Hanzel. Ďalších zatiaľ
nepredstavíme, dajte sa prekvapiť. 
Koncert sa uskutoční na podporu nadácie
MEDICAL - nadácie onkologickej chi-
rurgie, ktorej je Lucie Bílá už niekoľko-
ročnou patrónkou. A ako sama Lucie Bílá
hovorí: „Teším sa na každý koncert na
Slovensku. Slovenské publikum je živé,
spontánne a je paráda preň spievať.“
Ceny vstupeniek sú: na sedenie podľa
presne označeného miesta stoličky pred
pódiom 850 Sk, voľné sedenie bez ozna-
čenia sedadla 650 Sk. Vstupenky sú v
predaji v sieti Ticketportal. (re)

Žiara slnka 

v klube Babylon
HUDBA
Aj keď je už mrznúca zima a slnko je
viac pod mrakmi ako nad nimi, v uto-
rok 13.12. zaleje jeho žiara bratislav-
ský Babylon Music Club. Vystúpi tu
kapela SunShine pochádzajúca z čes-
kého Tábora.
Skupina vytvorila svojím posledným
albumom majstrovské dielo pripomínajú-
ce takých velikánov hudby ako The Cure,
PIL, Gary Numan, alebo Joy Division.
Spolupracovali s Chrisom Cornerom,
frontmanom skupín Sneaker Pimps a
IAMX. Sú známi svojím vyčerpávajúcim
živým vystúpením, ktoré hrajú s maxi-
málnym nasadením a s očarujúcimi,
ľahko zrozumiteľnými textmi zaútočia
priamo na vaše vnútro.
Počas letných festivalov stáli na hlav-
ných pódiách s Marilyn Manson, Asian
Dub Foundation, Morcheeba, Placebo...
Skupina má pred sebou náročné obdobie.
Momentálne absolvuje turné po Británii
a západnej Európe s americkými Alkali-
ne Trio. Hneď po návrate ich čaká desať
koncertov v Česku a v hlavných mestách
stredoeurópskych krajín: Rakúska,
Maďarska a Slovenska.
Okrem koncertovania kapela chystá
vydanie tretieho singla z albumu Moons-
hower and Razorblades, ktorým bude
skladba Vicotria's Secret Blackmail. (re)

Country bál 

s vianočnou

cenou
HUDBA/TANEC/ZÁBAVA
Už tradične sa 10. decembra areál
PKO roztancuje a rozohrá v rytme
country. Stretávanie milovníkov
country žánru v PKO dostáva v súčas-
nosti nový rozmer. Originálna progra-
mová dramaturgia ponúka v štyroch
sálach osem hodín skvelej zábavy. Tú
prinesie vyše dvadsať hudobných a
desať tanečných skupín zo Slovenska.
Chýbať nebude ani výnimočný hudobný
hosť od susedov - českí Poutníci. Súčas-
ťou tohtoročného Country bálu na Duna-
ji je aj Country festival 2005. V rámci
neho vznikne v roku 2006 aj nové CD -
Slovenský country výber.
Sobotňajšiu ponuku tvoria Dockers,
Nový Rownák, Karpatské Horké, Kalu-
met, Bukasový masív, Plamene, Veslári
spolu s tanečníkmi Country Cloggers,
TDQ, Izabelly, Marylandu, Petronelly,
StepArtom. Tentoraz vás však nečaká len
hudba a tanec, ale aj westernové ukážky,
ohnivý country saloon, škola lasovania a
divoké rodeo. To všetko je pripravené pre
tých, ktorí prídu 10. decembra od 19.00
do bratislavského PKO.
Predpredaj: ticketportal, eventim, ticket
art, BKIS - Uršulínska 11, Dr. Horák Via-
nočné vstupné: 99 korún v predpredaji, v
dedň podujatgia 159 korún. (re)

Príťažlivé 

Vianoce v PKO
TVORIVÉ DIELNE
V bratislavskom PKO sa 17. decembra
od 14.30 do 17.30 pokúsia návštevní-
kov  inšpirovať k tomu, aby si Vianoce
urobili ešte príťažlivejšie ako doteraz.
Zábavné popoludnie pod názvom
Urobme si Vianoce príťažlivejšie,
ktoré je venované deťom a rodinám,
poskytne Bratislavčanom množstvo
inšpirácií pre vianočnú tvorivosť. 
V tvorivých dielňach si sami môžete
vyrobiť vianočné svietniky či ozdoby na
stromček zo slamy a šúpolia. Pokiaľ to
neviete, naučíte sa zdobiť sladké perníky,
modelovať, vytvárať krásne predmety na
hrnčiarskom kruhu, maľovať na sklo a
ručne vyrábať betlehemy. V tejto kategó-
rii si dokonca môžete aj zasúťažiť. Ak
budete mať chuť na kultúru „odskočíte“
od hrnčiarskeho kruhu a môžete si
pozrieť predstavenie Divadla Ludus
Vyšla hviezda nad Betlehemom. Vystú-
pia tu aj spevácke súbory a cirkevné
zbory, odohrajú sa divadelné scénky, hry
a súťaže. Odoznie hudba gotiky, renesan-
cie, baroka, slovenské ľudové piesne a
koledy. Vstupné pre deti je 30 a pre
dospelých 60 korún, rodiny s viac ako
dvoma deťmi majú zľavu. (dš)

Rock, Horror, Show a veľký Béďa v Aréne
DIVADLO
„Som starý, unavený muž so šesťdesiat-
kou na krku a chcem mať pokoj.
Neznášam hlučnú zábavu, prílišnú
neviazanosť a dekadentné správanie.
Zbožňujem ticho,“ povedal o sebe reži-
sér Jozef Bednárik. Potom vyšiel na
javisko, pripravil muzikál Rocky Hor-
ror Show a dokázal pravý opak.
Znalci Bednárikových muzikálov tvrdia,
že je to najlepšia vec, akú „Béďa“ zo svo-
jej muzikálovej režisérskej paličky vykú-
zlil. Pravda je, že tentoraz sa naozaj od-
viazal a spustil to naplno. Zmixoval všetky
postavy svojich predchádzajúcich réžií,
prikorenil pikantériou, zmes trošku zjem-
nil práškovým cukrom a´la láska dvoch
študentov, pridal kečup zo zubov krvilač-
ného upíra, na hostinu prizval despotické-
ho, fanatického tyrana Hitlera a vedľa
neho posadil Alžbetu Báthoryčku. Všetko
strihol tvrdým rockom, ktorý hrá do rytmu
diablom a anjelom tohto sveta a tentoraz sa
nerozpakoval sa vojsť do hľadiska, a ino-
kedy nečinné publikum spravil účastní-
kom svojej show. Podarila sa mu dokona-

lá zmes. Diváci, ktorí uvidia Rocky Horror
Show, už nemusia ísť na futbal, pretože sa
môžu vykričať v divadle, nemusia ísť na
Chippendales, pretože hlavný hrdina muž-
ného vzrastu pobehuje po javisku skoro
nahý, muži nemusia navštevovať erotické
salóny, pretože kostýmová výtvarníčka
Ľudmila Várossová čerpala námety z pre-
dajní s erotickou bielizňou. Na svoje si
prídu transvestiti, homosexuáli, sadisti aj
masochisti, ale aj tí, ktorí veria v romantic-
kú lásku. Show plnú dobrej, živej hudby
(hrá hudobná skupina ProROCK) o tom,
čo všetko sa môže stať, ak snúbencom
praskne v noci na ceste pneumatika a oni
hľadajú pomoc v neďalekom, zdanlivo
neškodnom zámku, ponúka Divadlo
Aréna po 32 rokoch od jej vzniku v roku
1973. Napísal ju britský autor Richard
O´Brien v čase, keď sa mu narodil malý
syn a behanie okolo plienok ho napľňalo
len čiastočne. Muzikál sa zaradil medzi
päť najúspešnejších svetových muzikálov
a prešiel svetoznámymi divadelnými scé-
nami. Riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kuku-
ra by mohol dlho rozprávať, akú ťažkú púť

divadlo prešlo, kým získalo práva uviesť
muzikál. Aj veľhlasný Jožko Bednárik mal
obavy. Budú diváci reagovať? Nebudú
pohoršení? Pochopia nás? Pochopili. Zo
striekacích pištoliek crčí voda aj z rúk
dôchodcov, ktorým robí nemalý problém
zájsť do divadla, a pri premiérovom stan-
ding ovation sa do výšky niekoľkokrát
zdvihli aj barle galantného pána, ktorého v
šmykľavej zime museli na premiéru pri-
viezť. Toľko teda Jozef Bednárik a jeho
dvaapol hodinová harmonizujúca, pikante-
rizujúca, jemne štekliaca a provokujúca
show v Divadle Aréna. „Naposledy som
takto nacvičoval, keď som bol iskričkový
vedúci,“ povedal režisér na margo prípra-
vy divákov na nevšedný zážitok. Jednému
z hlavných predstaviteľov Franka N´Furt-
hera, Csongorovi Kassaiovi vraj Bednárik
sľúbil, že je to posledná rola transsexuála,
ktorú mu ponúkol. Nech si teda Csongor
užije päťdesiat predstavení Rocky Horror
Show, na ktoré dostala Aréna práva. Raz
možno bude Bednárika prosiť, či by mu
nejakú malú roličku, mierne úchylného
transvestitu neponúkol. Dáša Šebanová

Čaro svätého Mikuláša v Bábkovom divadle
PRE DETI
Čo iné sa v týchto dňoch vznáša vzdu-
chom viac ako pach iskier, ktorý vyrá-
ža spod uháňajúcich saní Santa Clau-
sa, túžba detí byť obdarované a nádej,
ktorá im svieti v očiach vo chvíli, keď
pred sebou vidia modré či červené balí-
ky s bielou stužkou. Bratislavské báb-
kové divadlo splnilo deťom všetky
zimné sny naraz. V réžii Matúša Oľhu
pripravilo predstavenie pre deti s
názvom Mikulášske čaro.

Deti, ktoré v týchto dňoch navštívia Báb-
kové divadlo, v ňom môžu stretnúť všet-
ky svetové podoby Mikulášov, Santa
Clausov, Nikolajov, Dedov Mrázov či
iných lásku, šťastie a dobro rozdávajú-
cich mužíčkov. V predstavení nechýba
ani večná dilema dobra a zla v slovnom
súboji Anjela (Miroslava Pavlíková) a
Čerta (Marek Kundlák). Dialógy sú oži-
vené piesňami, ktoré vo vianočnom
rytme ulahodia detskému uchu a nejeden
divák sa pridá k spievajúcim hercom.

Deti sa v Mikulášskom čare stali aktívny-
mi sprievodcami hercov, komentujú ich
dialógy, vstupujú do deja a stávajú sa
tými pravými poslami dobra a nádeje,
ktoré mikulášsky a vianočný čas prináša.
Z divadla však deti neodídu naprázdno,
ani čo sa týka hmotného zabezpečenia.
Na záver rozprávky Mukulášske čaro sa
na javisku objaví veľký kôš s darčekmi a
vy a vaše ratolesti nemusíte mať žiadne
obavy: ujde sa každému. Nech žije svätý
Mikuláš! Dáša Šebanová

V najnovšom muzikáli Divadla Aréna sa predstavia aj Stano Král a Marta Sládečková. FOTO - Tóno Sládek

PRI POLUSEBajkalská 5/B
831 04 Bratislava
tel.: 44 64 40 44
Otvorené 7 dní v týždni
1000 h – 1900 h

Vianočná zľava -30% na vybrané druhy tovaru
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FUTBAL
�Prípravný futbal
Piatok 9. decembra, umelá tráva Interu
Inter Bratislava - Slovan Bratislava (11.00)

HOKEJ
�EXTRALIGA
Piatok 9. decembra
Slovan Bratislava - Nitra (18.30)

HÁDZANÁ
�WHIL
Sobota 10. decembra, ŠH Jégeho
ŠKP Štart Bratislava - Partizánske (17.30)

FUTSAL
�2. slovenská liga
Sobota 10. decembra, ŠH LF UK
Baraberi - Jozef Tiso (14.00), Terno -
L.M.H. Team (15.30), Danubit - Minimax
(17.00), Pohotovosť - Maxima (18.20)
Nedeľa 11. decembra, ŠH LF UK
Zemaci - Likra Slovakia (8.00), Kappa
Team - Relax (9.30), Slov-matic FOFO B -
Jost 04 (10.50), Across Pinerola B - 4FSC
Insta (12.20)
�1. bratislavská liga A
Sobota 10. decembra, ŠH LF UK
Čekan Mekenroff - SATC (8.00), Akade-
mik - Karlovka 1983 (9.00), Semic B -
Ružinov (9.50), Emtrikve - Hostinského
(11.30), Bells - Budweiser (13.10)
Sobota 10. decembra, ŠH Mladosť
Torpedo - Dopravoprojekt (19.20), Tv Com
Hurricanes - Tre Kronor (20.10), V nedeľu
11. decembra, ŠH Lekárska fakulta, Micro-
com Team - Palma (18.20)
Wild Boys 02 - Gurmáni (19.10), Hujeri -
Elza Lions (20.00)
�1. bratislavská liga B
Sobota 10. decembra, ŠH LF UK
4FSC Insta B - AK 47 (10.40), Paraboys
Šamorín - Slov-matic FOFO C (20.10),
Attack Šamorín - Krátky Proces (20.10),
Alžbetka - Leo Stars (21.00)
Sobota 10. decembra, ŠH Mladosť
Festglas - VÚB (21.00)
Nedeľa 11. decembra, ŠH LF UK
Rendez - KPSH 92 (13.10), Karpatia Juni-
ors B - Minimax B (14.00), Paraboys
Šamorín - Pitón Šamorín (15.00 h - predo-
hrávka), Cataluna - Danubit B (15.50),
Admiral Gfw - Pitón Šamorín (16.40),
BFPosam - Račiansky Výber (17.30)
�2. bratislavská liga A
Sobota 10. decembra, ŠH Prokofievova
Klinger - Bôrik (9.50), Sokol - Everton
(10.40), Ex Rapid - Dynamo Energia
(11.30), Kings Kongs - Sokolo (12.30 h -
dohrávka), Franco - Flamengo (13.20),
Celtic - Kings Kongs (14.10), MFP - Bells
B (15.00), Tornado - Severka (16.00),
Zberba PDA Úder B - Silver (16.50)

�2. bratislavská liga B
Nedeľa 11. decembra, ŠH Prokofievova
Komáre - Senator Palace (8.00), JVP - ŠK
Slovan (9.00 h - dohrávka), Red Devils -
Hyeny (9.40), ŠK Slovan TP - Cuba Libre
(10.30), JVP - Salam Pitralon (11.20), AFK
Staré Mesto - Hyeny (12.10 h - dohrávka),
MO Slovakia - Krátky Proces B (13.00),
AFK Staré Mesto - Cataluna B (13.50),
Surprise 04 - Corer (16.20), FK Šport -
Rusovce (17.10)
�2. bratislavská liga C
Sobota 10. decembra, ŠH Prokofievova
Kozmos - Engerau (8.00), PDA Úder B -
Nepočujúci (8.50), Jokerit - Indepediente
(17.40), Horstrans - Vinohrady (18.30),
Respo - Kofola Ž (19.20), Rosenheim 04 -
Kappa Team B (20.10)
Nedeľa 11. decembra, ŠH Prokofievova
Vinerum Plumbum - Slov-matic FOFO
Juniors (14.40), Baducci Hemerhoidi -
Inter FC (15.30)

KORČUĽOVANIE
PRE VEREJNOSŤ 

�Zimný štadión Ondreja Nepelu
Ulica odbojárov 9, info: 44 45 02 29
Víkend: 9.00-12.00, 14.00-17.00 
(Vstupné: 40/50 Sk/trojhodinový blok) 
Streda:16.00-18.00
(Vstupné: 30/40 Sk/dvojhodinový blok)
�Zimný štadión Dúbravka
Harmincova 1, info: 64 36 61 71
Sobota: 16.00-17.30, 18.30-20.00
Nedeľa: 15.00-16.30, 17.30-19.00
Utorok: 16.00-17.30
(Vstupné: 25/30 Sk za 1,5-hodinový blok)
�Ľadová aréna Avion
Ivánska cesta 12, info: 48 22 68 55
Pondelok: 15.00-17.00
Utorok a štvrtok: 17.00-19.00
Streda: 10.00-12.00 Piatok: 17.00-20.00
Sobota: 12.00-14.00, 14.30-16.30, 17.00-19.00
Nedeľa: 9.30-19.00
(Vstupné: 30 Sk/dvojhodinový blok)
MOBILNÉ ĽADOVÉ PLOCHY:
�Staré Mesto - Hviezdoslavovo námestie
Pondelok-nedeľa: 9.00-21.00
�Petržalka - Iľjušinova ulica
Pondelok-sobota: 14.00-17.00
Nedeľa: 17.20-20.00
24.12. a 31.12.: 9.00-15.00
25.12. a 1.1.2006: 14.00-19.00
26.12.: 9.00-19.00
�Podunajské Biskupice - Bieloruská ulica
Pondelok-nedeľa: 8.45-10.45, 11.00-13.00,
14.15-15.15, 15.30-17.30
�Ružinov - Areál hier na Štrkovci
Pondelok-sobota: 15.00-17.30
Nedeľa a sviatky: 15.00-18.00 

BOX
�Nedeľa 11. decembra
GALAVEČER THAJSKÉHO BOXU
PKO, 18.00, Vstupné: 150 Sk

DIVADLÁ
DPOH - ČINOHRA SND - 19.00

�10.12. - W. Shakespeare: Trojkráľový večer
�11.12. - G. Feydeau: Tak sa na mňa prilepila
�13.12. - J. B. P. Moliére: Mizantrop
�14.12. - E. Rostand: Cyrano z Bergeracu
�15.12. - W. Shakespeare: Trojkráľový večer
�16.12.  - J. Steinbeck: O myšiach a ľuďoch
�17.12. - J. Bowlesová: Dom nad oceánom

MALÁ SCÉNA - 19.00
� 10.12. - J. Murrell: Posledné leto Sarah
Bernhardtovej
�11.12. - E. Ionesco: Stoličky
�13.12. - T. Williams: Mačka na horúcej ple-
chovej streche
�14.12. - T. Bernhardt: Ignorant a šialenec
�15.12. - B. Ahlfors: Ale, ale, pani plukovní-
ková!
�16.12. - J. P. Sartre: S vylúčením verejnosti
�17.12. - I. Bergman: Scény z manželského
života

OPERA A BALET SND - 19.00
�10.12. - F. Lehár: Veselá vdova
�12.12. - F. Lehár: Veselá vdova
�13.12. - A. Chačaturian: Spartakus
�14.12. - A. Dvořák: Rusalka
�15.12. - G. Puccini: Tosca (organiz. predst.)
�16.12. o 11.00 - P.I. Čajkovskij: Luskáčik
�16.12. - G. Bizet: Carmen
�17.12. - G. Verdi: Aida

ŠTÚDIO L+S - 19.00
� 10. a 11.12. o 18.00 - Inkognito, verejná
nahrávka pre TV JOJ
�13.12. - J. Godber a J. Thornton: Barmanky
�15.12. - Y. Reza: Život na trikrát
�16.12. - B. Ahlfors: Iluzionisti

DIVADLO WŰSTENROT - 19.00
�10.12. - High life
� 11.12. o 10.30 - Zázračná Ema, kaviareň
Mária Kristína
�12.12. - Dáma s bublinkami, kabaret, pre-
miéra
�14.12., 16.12. - Mníšky 2 Milionárky
�16.12. o 14.00 - Mníšky 2 Milionárky
17.12. - Vianočný muzikál

RND - Radošinské naivné divadlo
�11.12. o 19.00 - Jááánošííík (po 30 rokoch)

DIVADLO ARÉNA - 19.00
�10.-13.12. - R. O´Brien: Rocky Horror Show
�14.12. - Tiso
�15.12. - D. Gieselmann: Pan Kolpert
� 16.12. - E. E. Schmitt: Oskar a dáma v
ružovom

DIVADLO ASTORKA - 19.00
�10.12. - D. Loher: Klárine vzťahy
�12.12. - L. Lučenič: Satisfactory
� 13.12. - G. Görgey: Na koho to slovo
padne

DIVADLO NOVÁ SCÉNA
�10.12. - Na skle maľované
�11.12. - Blbec na večeru
�12.12.,13.12.,14.12. - Kleopatra
�15.12.,16.12.,17.12. - Na skle maľované

DIVADLO STOKA
� 10.12. o 20.00 - Živé kvety: Sloboda, vrh
nového CD, koncert v sále
�12.12. o 19.30 - Blues, koncert v krčme
�16.12. - Fosílie, divadelné. predst. MED
�17.12. o 20.00 - koncert v krčme: Karpat-
ské horké

PRE DETI
BIBIANA - Medzinárodný dom 

umenia pre deti
� 10.12. o 16.00 - Betlehemská hra, oslavy
vianočných sviatkov v ľudových pastier-
skych hrách
�11.12. o 16.00 -  Sklenené obrázky, tvorivé
dielne k výstave Vianoce
�13.12. o 10.00 a 14.00 - Snehuliatko, pro-
gram na motívy poviedok J. Uličianskeho
�14.12. o 10.00 - Snehuliatko
�14.12. o 14.00 - Sklenené obrázky
�17.12. o 14.00 - Sklenené obrázky
�17.12. o 16.00 - Snehuliatko

DIVADLO LUDUS
�11.12. o 15.00 - Vyšla hviezda nad Betlehe-
mom, Malá sála PKO
�15.12. o 10.00 Hračky, verejná generálka
�15.12: o 17.00 Vyšla hviezda nad Betlehe-
mom, Hlavné námestie
�16.12. - Hračky, premiéra
�17.12. o 14.00 - Hráme sa na Vianoce, DK
Dúbravka
� 17.12. o 15.00 - Vyšla hviezda nad Betle-
hemom, Malá sála PKO

BBD - Bratislavské bábkové divadlo
�10.12. o 14.30. - Mikulášske čaro
�11.12. o 10.00 a 14.30 - Mikulášske čaro
�17.12. o 14.30 - Zbojnícka princezná

KONCERTY
�16.12., 22.12., 29.12. - Jazzové štvrtky Jazz
Quartet Vlada Vizára, pravidelné koncerty v
reštaurácii Zlatá Lipa v Dúbravke.
�VO VÍRE TANCA. 10.12. o 17.00 h. sa
vo Veľkej sále Istropolisu začne tanečná
akcia Vo víre tanca, ktorú organizuje taneč-
ný klub Spektrum. Tanečníci všetkých veko-
vých kategórií predvedú súťažné aj nesúťaž-
né choreografie v širokom spektre štýlov.
Spolu vystúpi 120 tanečníkov. Tanečný klub
Spektrum je mnohonásobný majster Slo-
venska, vicemajster Európy a majster sveta a
je to jeden z popredných amatérskych súbo-
rov na Slovensku.
�MIKULÁŠSKA JAZDA VLÁČIKOM.
Klub priateľov histórie železničnej dopravy,
Agentúra AZAD, Tatra-turist a BKIS pozýva-
jú na zážitkovú jazdu parným vláčikom, na
ktorej nebude chýbať ani Mikuláš. Podujatie s
názvom Mikuláš, Mikuláš, čo dobré pre
mňa máš... bude 10.-11.decembra. Začiatky
jázd sú v Múzeu dopravy na Šancovej 1/A o
10.00 a o 14.00. Vstupné je 300,- Sk, pre deti
od 6-15 rokov 150,-Sk, deti do 6 rokov majú
vstup zadarmo. Rodinný lístok stojí 750,- Sk.

kultura@ba-noviny.sk
najbližšie vyjdú 15. 12.

Diamantová jeseň od Vášho predajcu Mitsubishi Auto Palace Bratislava

Skutočné hody pre  vás túto  jeseň pripravila  značka Mitsubishi
- a t r a k t ív n e  m o d e l y  s b o h ato u  výbavou, presne podľa vašej chuti.

Prídite si vybrať zo širokej ponuky vozidiel a akcií. ROZTOČTE TO!

COLT CZ3
Teraz len u nás v limitovanej sérii s bohatou základnou výbavou: 4 x predné 

a bočné air bagy, ABS+EBD, poloautomatická klimatizácia, audiosystém

Mitsubishi s CD, palubný počítač, elektrické sťahovanie okien, centrálne

zamykanie s diaľkovým ovládaním v kľúči, imobilizér, delené sklápateľné 

zadné sedadlá, výškovo nastaviteľný volant
Cena už od 379.900,- Sk

(s Mitsubishi leasing)LANCER
Spoľahlivý sedan a kombi pre celú rodinu

6 x predné, bočné a hlavové air bagy, ABS + EBD, elektrické ovládanie predných 

a zadných okien, elektrické nastavovanie a vyhrievanie spätných zrkadiel,

klimatizácia, centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním v kľúči, audiosys-

tém PIONEER s CD, výškovo nastaviteľný volant a sedadlo vodiča, delené zadné

sedadlá
Cena už od 493.400,- Sk

(s Mitsubishi leasing)OUTLANDER
Ponúkame predvádzacie športové  SUV so stálym náhonom 4x4 a s možnosťou
odpočtu DPH

4 x predné a bočné air bagy, ABS + EBD, permanentný pohon všetkých kolies, auto-

matická klimatizácia, elektrické ovládanie predných a zadných okien, elektrické

nastavovanie a vyhrievanie spätných zrkadiel, centrálne zamykanie na diaľkové

ovládanie, palubný počítač, výškovo nastaviteľný volant a sedadlo vodiča, kožený

interiér, predné hmlové svetlá, hliníkové disky kolies, audiosystém PIONEER,

strešné lyžiny, zatmavené bočné okná

2,4i Intense s výkonom 160 k, strieborná metalíza, najazdených 6.000  km.

Cena 1.092.900,- Sk

Zľava 120.000,- Sk                     Cena po zľave 972.900,- Sk
2,0i Turbo s výkonom 202 k, maximálna rýchlosť 220 km/hod, strieborná 

metalíza, najazdených 2.000 km (technika z fenomenálneho Lancer EVO)

Cena 1.177.900,- Sk

Zľava 90.000,- Sk Cena po zľave 1.087.900,- Sk

Kombinovaná spotreba 4,6 - 10,3 l/100 km, emisie CO2 121 - 245 g/km. www.mitsubishi-apb.sk

Auto Palace Bratislava s.r.o., Vajnorská 134/B, 831 04 Bratislava, Panónska cesta 33, 851 04 Bratislava


