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Pokojné Vianoce
a šťastný vstup
do nového
roka 2006
REDAKCIA
Na adventnom venci sa túto nedeľu
rozhorí už štvrtá svieca, čo je zname-
nie, že vianočné sviatky sú predo dver-
mi. A to je aj hlavný dôvod, prečo Bra-
tislavské noviny tento týždeň vychá-
dzajú naposledy v tomto roku.
Vianoce ako jeden z najväčších kresťan-
ských sviatkov v roku sú výnimočné nielen
pre veriacich, ktorí sa tešia z narodenia
Božieho syna Ježiša Krista, ale aj pre všet-
kých, ktorí Vianoce vnímajú najmä ako
sviatok pokoja a mieru. Keďže od septem-
bra dostávajú Bratislavčania tieto noviny
do poštových schránok každý týždeň, do-
mnievame sa, že s blížiacimi sa via-
nočnými sviatkami prišiel čas poľaviť v
pracovnom nasadení a dopriať trochu
oddychu a pokoja nielen sebe, ale najmä
čitateľom Bratislavských novín. 
Dovoľte preto, vážení Bratislavčania, aby
sme vám trochu s predstihom zaželali
pokojné prežitie vianočných sviatkov,
nech sú pre všetkých plné Božej milosti a
nech každý pod tým svojim stromčekom
nájde darček, z ktorého bude mať radosť
a urobí ho šťastným. 
A keďže Bratislavské noviny najbližšie
vyjdú až v januári, dovoľte, aby sme všet-
kým čitateľom zaželali veselú silvestrov-
skú oslavu a šťastné vykročenie do nového
roka 2006. REDAKCIA
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Vo voľbách

zvíťazil V. Bajan
BRATISLAVA
V druhom kole volieb predsedu brati-
slavskej krajskej samosprávy (vyššie-
ho územného celku) zvíťazil starosta
Petržalky Vladimír Bajan.
Z 55 821 platných hlasov V. Bajan získal
37 623 (67,4%). Druhý v poradí - doteraj-
ší bratislavský župan Ľubo Roman získal
18 198 hlasov (32,6%).
Prvé zasadnutie nového zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja má
byť 9. januára 2006. Budúci župan Vladi-
mír Bajan sa ešte predtým bude musieť
vzdať funkcie starostu. Petržalčanov tak
pravdepodobne v marci čakajú voľby
nového starostu mestskej časti. (ado)

O polikliniku

na Tehelnej 

ulici má záujem

deväť kupcov
NOVÉ MESTO
Nedopatrením sa pri transformácii
zdravotníctva ocitli polikliniky na Te-
helnej a Ružinovskej ulici vo vlastníctve
Fondu národného majetku, ktorý sa ich
už dlhší čas snaží zbaviť, pretože nemá
na ich vlastnenie potrebnú licenciu.
O kúpu Polikliniky na Tehelnej už preja-
vilo záujem deväť spoločností, niektoré aj
so zahraničnou účasťou. Sú medzi nimi
firmy zaoberajúce sa výlučne zdravotníc-
tvom, i také, ktoré majú zdravotnícke
služby registrované len ako jednu z čin-
ností. Jedno majú spoločné - podmienky
predaja, ktoré si prevzali začiatkom
decembra. Dve z podmienok sú kľúčové:
poliklinika sa predáva len ako celok,
ponuky na kúpu časti akcií sa nebudú
akceptovať. Balík má 46 009 kusov akcií,
každá v menovitej hodnote 1000 korún.
Druhou podmienkou je zachovať zdravot-
nú starostlivosť aj u nového majiteľa.
Hovorkyňa Fondu národného majetku
Tatjana Lesajová nevylučuje možnosť, že
niektorý zo záujemcov má záujem spraviť
z polikliniky sanatórium alebo iné zdra-
votnícke zariadenie aj pre potreby svojej
spoločnosti. Uchádzači musia nielen
zachovať zdravotnú starostlivosť v objek-
te, ale v súťaži aj preukázať spôsobilosť
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie a
skúsenosti z takejto praxe. Hlavným krité-
riom pri výbere bude cena. Do poludnia 9.
januára 2006 musia vážni záujemcovia
predložiť fondu svoje ponuky a vzápätí
zasadne komisia, ktorá ich bude posudzo-
vať. Koniec tendra nie je možné predpo-
vedať, pretože bude závisieť od množstva
ponúk a ich kvality. Podľa Lesajovej však
má FNM snahu ukončiť transakciu čo naj-
skôr, aby poliklinika mohla poskytovať
starostlivosť pacientom už pod vedením
nového majiteľa. 
Podobné podmienky FNM stanoví aj na
predaj polikliniky v Ružinove. Informá-
cie o predaji jej akcií majú byť zverejne-
né v najbližších dňoch. Obe spoločnosti
sú zaťažené starými dlhmi, z ktorých nie
všetky sa dajú oddlžiť cez spoločnosť
Veriteľ, a.s. (gub)

Estrádna a spoločenská sála Parku kultúry a oddychu sú síce staré, ale iný porovnateľný priestor, v ktorom by sa mohli
uskutočňovať niektoré významné kultúrne podujatia, zatiaľ v meste nie je. FOTO - Oto Limpus 

BRATISLAVA
Pozemky v areáli Parku kultúry a
oddychu sú predané, prevádzka v prie-
storoch PKO sa skončí zhruba v
decembri budúceho roku a zatiaľ nie je
jasné, aká bude náhrada za existujúce
sály a ďalšie priestory.
Mesto intenzívne hľadá strategické rieše-
nie v podobe nájdenia náhradných prie-
storov pre aktivity v PKO, pričom defini-
tívne rozhodnutie v tomto smere ešte
nepadlo a v hre je naďalej niekoľko
variantov, okrem iného aj Dom odborov
(bývalý Istropolis). Zatiaľ však stále nie
je jasné, kde bude Bratislavské kultúrne a
informačné stredisko (BKIS) organizo-
vať svoje akcie v medziobdobí, kým sa

zvolené strategické riešenie podarí reali-
zovať. „V priestoroch PKO sa ročne
uskutoční viac ako 740 podujatí,“ pove-
dal nám riaditeľ BKIS Vladimír Grežo.
„Ide pritom nielen o koncerty, ale aj
vzdelávacie projekty pre školy, odborné
školenia, prípravu projektov a Kultúrne-
ho leta, skúšky hudobných, folklórnych,
divadelných a tanečných skupín, tanečnú
školu a o mnohé iné činnosti. Otázka je,
kde umiestniť tieto aktivity, dôležité pre
život mesta, po uzatvorení PKO?“
Na organizovanie takých významných
kultúrnych podujatí, akými sú napríklad
Bratislavské džezové dni či Dunajský
pohár, pritom v meste nie sú vhodné prie-
story, ktoré by mohli byť primeranou

náhradou za sály PKO, teda mali by
kapacitu 500 až 1000 ľudí. Ak nerátame
Istropolis, ktorý je riešený tak, že je urče-
ný len pre sediacich divákov, existujúce
sály v meste (napríklad domy kultúry) sú
buď primalé, alebo naopak priveľké a
primárne určené na iný ako kultúrny
účel, či už ide o športové haly, Národné
tenisové centrum alebo Inchebu. 
Napríklad najbližší ročník Bratislavských
džezových dní by sa ešte mohol konať v
PKO, ale v akých priestoroch sa uskutoč-
nia v roku 2007, je zatiaľ nejasné. Ako
upozornil V. Grežo, náhradné priestory
by mali totiž okrem primeranej kapacity
spĺňať aj iné kritériá, napríklad aj pokiaľ
ide o akustiku. Juraj Handzo  

Za sály PKO nie je adekvátna náhrada

Župa bude viac reagovať na potreby ľudí
V prvom  funkčnom období v existen-
cii vyšších územných celkov mesto
Bratislava okrem predvolebných gest
veľmi nepociťovalo, že je sídlom Bra-
tislavskej župy. O tom, či sa na tom
niečo zmení a kde sa zmeny začnú,
sme sa pozhovárali s novozvoleným
predsedom Bratislavského vyššieho
územného celku, teda župy, Vladimí-
rom BAJANOM.
- Na úvod by som chcel Bratislavčanom
poďakovať, pretože práve vďaka ich
hlasom, rozhodnutiu Bratislavy, som
voľby vyhral. Vážim si aj účasť primá-
torov a starostov v týchto voľbách. To je
pre mňa zaväzujúce. Chcem uplatniť
skúsenosti a poznatky, ktoré som za
jedenásť rokov pôsobenia v bratislav-
skej, petržalskej, samospráve získal.
Viem, že mesto, ale aj región, naliehavo
potrebujú riešiť problémy dopravy,
školstva, zdravotníctva a sociálnej sta-

rostlivosti. Budeme reagovať na potre-
by občana.
Možno to chápať tak, že priblížite
krajskú samosprávu občanovi takým
spôsobom, akým ste odštartovali svoje
pôsobenie v Petržalke?
- Veľakrát sme sa stretli s tým, že aktivity
vyššieho územného celku boli občanom
neznáme. Spôsobila to skutočnosť, že
krajská samospráva robila politiku inak
ako starostovia a primátori, a to sa preja-
vilo aj v účasti na voľbách. Spolupráca
župy so starostami a primátormi pritiahne
pozornosť občanov a vzbudí záujem o
regionálnu politiku, lebo bude reagovať
na ich potreby. Preto sa chcem pravidelne
stretávať s primátormi a starostami, aby
sme sa rozprávali a rozumeli si.
Na nezáujem župy o občana, jeho akti-

vity poukazovali aj mimovládne orga-
nizácie a občianske združenia - čo
chcete zmeniť v tomto smere?
- Myslím si, že sa sťažovali oprávnene.
Ako starosta som sa snažil účinne spolu-
pracovať s občianskymi aktivitami a ako
župan chcem v tom pokračovať v rámci
legislatívnych pravidiel, ktorými sa vyšší
územný celok riadi.
Čo spravíte ako prvé v novej funkcii
pre Bratislavu?
- Predovšetkým sa chcem zúčastniť na
rokovaní o rozpočte v parlamente, lebo
to je kardinálna otázka. V januári sa
chcem stretnúť so starostami a primátor-
mi kraja a predpokladám, že do konca
februára by sme mohli mať plán, ako
nadviazať na to dobré, čo sa urobilo.
Lebo nebolo všetko zlé, mám na mysli
najmä využívanie európskych fondov v
prospech regiónu.

Zhováral sa Gustav Bartovic
pf 2006
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Čo je v nás
pozitívne, má
byť samozrejmé
Kedysi mi sestrička na zadnú stranu
svojej maturitnej fotografie napísala
sentenciu, ktorej zmysel je v tom, že nie
v slabochoch, ale v ľuďoch silných je
milosrdenstvo. Neskôr som čítal v istej
knižke, že sme náchylní na malicher-
nosti, ak sme však láskaví k ženám a
deťom, Boh dobre pozná naše činy. A
potom, ešte neskôr, mi istý muž v rozho-
vore povedal: Nestačí byť dobrým,
musíš mať dosť sily, aby si si svoje
právo na dobrotu uhájil.
Každý rok v tomto čase sa mi všetky tri
myšlienky prevaľujú mysľou, zostáva vo
mne totiž predstava z detstva (asi je aj
detinská), že teraz nadchádza ten pravý
čas, aby sme boli všetci lepší. Že každý si
chce aspoň nakoniec zaslúžiť odmenu. A
každoročne zažívam to isté nemilé pre-
kvapenie, že nie sú všetci lepší, podakto-
rí dokonca za proklamovanú dobrotu a
zbožnosť ešte lepšie ukrývajú svoje
nedobré stránky. Vtedy sa ku mne priblí-
ži tá tretia myšlienka, právo na dobrotu si
musíme aj obhájiť.
Lebo je to tak - čo je v nás pozitívne, to by
nemalo byť na obdiv. Pozitívne by malo
byť normálne a všetko ostatné by sme
mali považovať za nedobré, za odstráni-
teľné, za burinu. Nedá sa jednou polovi-
cou úst proklamovať dobrota a láska a
druhou vyslovovať názor, že máme byť
odmenení za tie proklamácie. Proklamá-
cie dobroty ešte nie sú dobrotou a prokla-
mácie zväčša zostanú len tým, čím boli na
začiatku - kôpkou slov. Dobrotou, pozití-
vum, je čin. Aj malý. No bez slov.
Je to paradoxné, ak to napíše človek, ktorý
sa slovami živí. Je to však tak, je to len tým,
že pre noviny a novinára je slovo ten istý
materiál ako pre kováča kus železa. Aj
naše vety, riport o tom, čo sme videli, čo sa
deje, aký je náš svet, má byť práve takou
užitočnou vecou ako klince či rýľ. 
Ukrutne radi by sme používali slová len
na to, aby sme chválili, ale vždy sa to
nedá. Možno by sa dalo, ak by sme všet-
ci boli silní a priami. Bol by to krásny
svet, pre nás i našich čitateľov, svet, o
akom takto v krátkych dňoch pred Viano-
cami častejšie snívame. 
Naozaj ho chceme taký, a preto ľuďom
dobrej vôle vinšujeme pod stromček dosť
sily, aby si vedeli svoje právo na dobrotu
uhájiť. Aby si mohli povedať, že sú ľudia
silní. Gustav Bartovic

Magistrát

sa rozrastie
BRATISLAVA
V budúcom roku bude mať bratislav-
ský magistrát v porovnaní s týmto
rokom o 71 zamestnancov viac. 
Pôjde o 58 zamestnancov v oddelení daní
a poplatkov, z ktorých 9 už bolo delimito-
vaných zo spoločnosti Odvoz a likvidácia
odpadu a ďalší budú delimitovaní z mest-
ských častí k 1. januáru nadväzne na pre-
vzatie správy dane z nehnuteľností z mest-
ských častí na mesto Bratislava.
Ďalších 10 zamestnancov pribudne na
zabezpečenie činnosti mestského infor-
mačného centra a vytvorených infor-
mačných stredísk Prístav, Letisko a
Železnica. Traja by mali pribudnúť na
oddelení sociálnych služieb, dvaja na
udeľovanie licencií vrátane dozoru nad
ich dodržiavaním podľa zákona o
hazardných hrách. (lau)

Poslancom sa

nepáčia strohé

informácie
STARÉ MESTO
Na neslávne známom výjazdovom
zasadaní miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
v máji vo  Vysokých Tatrách sa dostal
na program aj neohlásený bod - pre-
dĺženie nájmu parkovacích miest pre
Bratislavskú parkovaciu službu.
Keby išlo o predĺženie o rok a staromest-
ská samospráva by bola pod časovým tla-
kom, asi by to vyvolalo menej pozornosti
poslancov i médií. No čas na zastupiteľ-
stvo netlačil a išlo o mimoriadne predĺže-
nie nájmu o 20 rokov! O hospodárenie
BPS sa preto začal zaujímať staromestský
poslanec Ondrej Dostál, ktorý upozornil,
že Bratislavská parkovacia služba je v
porovnaní s košickou neefektívna. A to aj
napriek tomu, že v Bratislava službu pre-
vádzkuje súkromná firma a v Košiciach
mestská polícia. 
Košická parkovacia služba má prevádz-
kové náklady okolo pätnásť percent výšky
výnosov, bratislavská mala dlhodobo
náklady takmer rovnaké  (na úrovni okolo
99 %) ako výnosy. Výnimkou bol len
posledný rok 2004, keď boli náklady vyš-
šie ako výnosy, čím sa dostala parkovacia
služba do mínusu približne jeden a pol
milióna korún. Pozorovateľ by bol asi pre-
kvapený, že vo výnosoch je napríklad
údržba parkovacích boxov. Ak si uvedo-
míme, že stavebne ich parkovacia služba
neudržuje, nanajvýš nechá pozametať a
občas premaľovať, zdá sa to čudné. Jedno
jediné miesto totiž vyprodukuje týždenne
4000 korún pri používaní parkovacích
kariet. Mestskej časti Staré Mesto údajne
na výnosoch parkovacej služby nezáleží,
hoci má v nej 20-percentný podiel - samo-
správa si vraj príde na svoje v nájme, keď
BPS za parkovacie boxy platí - vlani to
bolo 6,7 milióna korún.
„Informácie o hospodárení spoločnosti s
majetkovou účasťou mestskej časti sú na
môj vkus príliš strohé,“ konštatuje posla-
nec O. Dostál. Je presvedčený, že prevá-
dzkovanie parkovacej služby priamo
mestskou časťou je jedným z možných
spôsobov, ako môže samospráva prísť k
peniazom. Porovnáva bratislavskú situá-
ciu s košickou, hoci nepovažuje svoje
výpočty za absolútne presné, lebo nepoz-
ná košické vstupy. Tvrdí však, že košický
zisk okolo 25 miliónov by mal inšpirovať.
„Nemám dôkazy, ale mám silný pocit, že
peniaze sa tu prelievajú,“ konštatuje O.
Dostál. „a ak aj košický príklad nie je na
kopírovanie, je aspoň dôvodom, aby sa
hľadali iné možnosti.“ Jeho návrhy v
tomto smere však staromestskí poslanci
neprijali. Keď sa poslanec Dostál v októb-
ri na zasadnutí miestneho zastupiteľstva
dožadoval informácií o hospodárení BPS,
s.r.o., starosta Peter Čiernik mu odkázal:
Staňte sa členom finančnej komisie a vaše
otázky budú zodpovedané.”
V tejto súvislosti stojí za pozornosť sku-
točnosť, že v roku 1996 pri vzniku BPS
znel pôvodný návrh majetkového usporia-
dania podielu v novej spoločnosti takto:
80 % mestská časť a 20 % súkromná
firma. V diskusii na rokovaní zastupiteľ-
stva však vystúpil poslanec Peter Čiernik
a navrhol opačný pomer - 20% pre mests-
kú časť a 80% pre súkromnú firmu. Sta-
romestské zastupiteľstvo jeho návrh
schválilo. A tak je BPS fakticky súkromná
firma podnikajúca s obecným majetkom.
Navyše od marca 2003 sedí v jej dozornej
rade staromestský poslanec Tomáš Čier-
nik, ktorý je, mimochodom, synom sta-
rostu Starého Mesta. Gustav Bartovic

Radoslav Števčík

Mesto v rozpočte na budúci rok kladie

dôraz na dopravné stavby a obnovu MHD
BRATISLAVA
Mesto Bratislava bude v roku 2006 hos-
podáriť s vyrovnaným rozpočtom. Prí-
jmy a výdavky sú navrhnuté v rovna-
kej výške 6,188 miliardy korún. Rozpo-
čet minulý štvrtok prerokovala mestská
rada.
Daňové príjmy mesta sa odhadujú na
úrovni asi 3,283 miliardy korún, oproti
tomuto roku by mali byť takmer o štvrť
miliardy korún vyššie. Nárast je spôsobe-
ný prevzatím výkonu správy dane z
nehnuteľností, ktoré bude od 1. januára
2006 vykonávať mesto. Medzi kapitálo-
vými príjmami tvorí najväčšiu položku,
430 miliónov korún, očakávaný výnos z
predaja majetku mesta (najväčší podiel na
tejto sume by mal mať výnos z predaja
pozemkov v zóne Pribinova schválený
ešte v tomto roku). 
Vo výdavkovej časti najväčší podiel, vyše
70 percent, tvoria bežné výdavky potreb-
né na chod mesta. Návrh rozpočtu však
označuje za ťažiskové úlohy skvalitnenie
dopravy v meste zamerané na dokončenie
rekonštrukcií komunikácií, cestných sve-

telných signalizácií, električkových tratí,
výstavbu cyklotrás a obnovu vozidlového
parku. Pokiaľ ide o dopravu, 120 milió-
nov korún je vyčlenených na I. etapu nos-
ného systému MHD na úseku Janíkov
dvor - Šafárikovo námestie. Keďže však
stále pokračuje posudzovanie vplyvov
tejto stavby na životné prostredie, je
možné, že táto suma sa nevyčerpá a malá
časť vyčlenených prostriedkov sa vynalo-
ží na obstaranie dokumentácie pre územ-
né rozhodnutie a časti dokumentácie pre
stavebné povolenie. Medzi konkrétnymi
úlohami na budúci rok figuruje napríklad
aj prvá etapa rozšírenia Prístavnej ulice na
štvorpruhovú komunikáciu a  rozšírenie
nábrežia arm. gen. L. Svobodu. Vyše pol
miliardy korún by sa malo vyčleniť na
kapitálové výdavky mestskej hromadnej
dopravy. Dvesto miliónov by sa malo
vyčleniť na obstaranie nových autobusov,
na obstaranie, resp. rekonštrukciu elektri-
čiek, trolejbusov a autobusov by sa malo
vynaložiť ďalších sto miliónov. Na rekon-
štrukcie električkových tratí by sa malo v
roku 2006 vynaložiť 158 miliónov korún.

Ďalšími položkami, ktoré sú v návrhu roz-
počtu označené ako ťažiskové, sú úlohy
na úseku sociálneho zabezpečenia. Kon-
krétne ide napríklad o výstavbu Alzhei-
merovho centra v Domove jesene života
na Hanulovej ulici vrátane jeho vybavenia
a rozšírenie Domova seniorov Archa na
Rozvodnej ulici. Obe tieto položky sú
zaradené do zoznamu priorít rozvoja
mesta na roky 2004 - 2006 a v budúcom
roku sa má na ne vynaložiť dovedna 97
miliónov korún.
Na zabezpečenie činnosti Mestskej polí-
cie sa má vyčleniť až 153 miliónov korún,
pričom rozpočet ráta aj s podstatným roz-
šírením počtu jej zamestnancov. Iba pre
zaujímavosť dodajme, že v rozpočte sa
okrem iného ráta aj s prostriedkami na
majetkovú účasť mesta v spoločnosti
Národné tenisové centrum a peňažný
vklad mesta na založenie obchodnej spo-
ločnosti Tehelné pole, ktorá má zabezpe-
čiť vybudovanie areálu pre šport a oddych
na Tehelnom poli. 
Návrh rozpočtu prerokujú poslanci mest-
ského zastupiteľstva 15. decembra. (juh)

Výška dane z nehnuteľností v Bratislave

bude opäť závisieť od ich druhu a polohy
BRATISLAVA
Správu a výber dane z nehnuteľností
bude od nového roka realizovať mesto,
a nie mestské časti, ako to bolo doteraz.
Konkrétna výška dane bude závisieť na
druhu nehnuteľnosti a lokalite, v ktorej
sa nachádza.
Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozem-
kov, daň zo stavieb a daň z bytov a neby-
tových priestorov. Podľa návrhu všeobec-
ne záväzného nariadenia mesta by prísluš-
ná ročná sadzba dane aj v budúcom roku
mala byť stanovená v troch rôznych
výškach v závislosti od lokality. Jednotlivé
mestské časti sú rozlíšené do troch skupín,
pričom v prvej z nich (Rusovce, Jarovce,
Čunovo, Vajnory, Devín, Záhorská Bystri-
ca a Lamač) sú sadzby dane najnižšie, v
druhej (Nové Mesto, Ružinov, Petržalka,
Karlova Ves, Dúbravka, Devínska Nová
Ves, Rača, Podunajské Biskupice a Vraku-

ňa) sú vyššie a v tretej skupine, kam patrí
mestská časť Staré Mesto, sú najvyššie. 
V prípade pozemkov predstavuje ročná
sadzba dane 0,9 percenta zo základu dane
u pozemkov na území prvej skupiny mest-
ských častí, 1 percento zo základu dane u
pozemkov na území druhej skupiny mest-
ských častí a 1,2 percenta, ak ide o pozem-
ky na území mestskej časti Staré Mesto.
Podobne je odstupňovaná aj sadzba dane
zo stavieb - napríklad v prípade stavieb
určených na bývanie a ostatných stavieb je
ročná sadzba dane v prvej skupine mest-
ských častí 9 korún, v druhej skupine
mestských častí 10 korún a na území mest-
skej časti Staré Mesto 12 korún.
Občanov bude zrejme najviac zaujímať
ročná sadzba dane z bytov. Na území prvej
skupiny mestských častí je ročná sadzba
dane 9 korún za každý aj začatý štvorcový
meter podlahovej plochy bytu a 18 korún

za každý aj začatý štvorcový meter neby-
tového priestoru. V druhej skupine mest-
ských častí je ročná sadzba dane 10 korún
za každý aj začatý štvorcový meter podla-
hovej plochy bytu a 20 korún za každý aj
začatý štvorcový meter nebytového prie-
storu. V mestskej časti Staré Mesto je
ročná sadzba dane 12 korún za každý aj
začatý štvorcový meter podlahovej plochy
bytu a 24 korún za každý aj začatý štvor-
cový meter nebytového priestoru.
V porovnaní s minulým rokom sa naprík-
lad ročné sadzby dane z bytov nezmenili.
Treba zdôrazniť, že k dispozícii je zatiaľ
len návrh všeobecne záväzného nariade-
nia, ktorý ešte musia schváliť poslanci
mestského zastupiteľstva. Definitívne
schválené znenie tohto všeobecne záväz-
ného nariadenia zverejníme v plnom znení
na stránkach Bratislavských novín po
Novom roku. (juh)



Krajské mestá

za efektívnejšiu

spoluprácu
BRATISLAVA
Klub K8, združujúci osem sloven-
ských krajských miest, sa blíži ku
koncu svojej existencie a zmení sa na
združenie, čím získa aj právnu formu
potrebnú na vstupovanie do legislatív-
neho procesu.
Redakcii Bratislavských novín to potvrdil
na záver stretnutia K8 primátor metropoly
Andrej Ďurkovský. V tejto súvislosti vyja-
dril aj presvedčenie, že nová organizácia
bude úspešná vo svojich legislatívnych
aktivitách, okrem iného aj preto, že za ňou
stojí istá sila reprezentovaná napríklad
vyše štvrtinou slovenského obyvateľstva,
žijúcou v krajských mestách. A. Ďurkov-
ský potrebu zvýšenia právnej váhy kraj-
ských miest podporil aj argumentom, že
napríklad rezort vnútra sa v súčasnosti pri-
pravuje na legislatívne oklieštenie právo-
mocí mestských polícií, čo by fatálne
ohrozilo udržanie poriadku vo väčších
aglomeráciách. Z našich skúseností vie-
me, že štátna polícia skutočne nestačí v
meste dohliadať na pokoj a poriadok. 
Bratislavský primátor kolegom z K8 pred-
ložil aj návrh stanov. Tí ho odobrili, pretože
navrhované stanovy združenia oddeľujú
všeobecné problémy krajských miest od
problémov, ktoré Bratislave prináša funkcia
metropoly. Tú bude treba riešiť na inej plat-
forme. „Našimi špecifickými problémami
nechceme iné krajské mestá zaťažovať,“
vyjadril sa A. Ďurkovský. Primátori sa záro-
veň dohodli na predbežnom zotrvaní v
Združení miest a obcí Slovenska s vedo-
mím, že krajské mestá sú zatiaľ v mnohých
smeroch garantom rozvoja regiónu. Stano-
vy chce A. Ďurkovský v Bratislave predlo-
žiť na prerokovanie, faktickú ratifikáciu aj
do jednotlivých miestnych častí.
Do skončenia rokovaní o definitívnej
podobe budúceho združenia naďalej
pôsobí klub primátorov K8. Po schválení
všetkých dokumentov a ich registrácii na
úradoch sa budú vo vedení nového zdru-
ženia na predsedníckom poste striedať
krajskí primátori v šesťmesačných inter-
valoch. (gub)

Syntetický ľad 

na námestí 

ľudí nepotešil
BRATISLAVA
Novinka na Hviezdoslavovom námestí
- syntetické klzisko, ktoré malo nahra-
diť prírodnú ľadovú plochu, na ktorú
boli ľudia zvyknutí počas predchádza-
júcich zím - záujemcov o korčuľovanie
nenadchla.
Ako naznačil aj náš prieskum medzi oko-
loidúcimi na námestí v blízkosti klziska,
nahradenie prírodného ľadu umelým hod-
notia skôr negatívne. „Na tom sa podľa
mňa ani nedá korčuľovať,“ povedal nám
mladý muž, ktorý si neželal byť menova-
ný. „Je to úplne nanič,“ povedal nám ďalší
oslovený. V čase nášho prieskumu sa na
novom klzisku nenachádzal ani jeden kor-
čuľujúci, čo ostro kontrastovalo so situá-
ciou v predchádzajúcich rokoch, keď per-
manentne bývali na ľade, najmä v popo-
ludňajších a v podvečerných hodinách,
desiatky ľudí, detí i dospelých. 
Kriticky sa na adresu staromestského
„ľadu“ vyslovila aj čitateľka Danica, ktorá
nám napísala: „Áno, je pravda, že sa na
umelom ľade dá korčuľovať, ale nie dlhšie
ako jednu minútu. Je to neznesiteľné,
nepríjemné a neprirodzené. Keď človek
cíti, ako mu pod korčuľami prekážajú ryhy
medzi jednotlivými kockami, z ktorých je
celá plocha postavená, má chuť zobrať sa
a ísť domov. Keď sa nemôže poriadne
odpichnúť, poriadne zaflekovať, či roz-
behnúť sa, pretože sa niet od čoho odraziť,
niet do čoho zaryť korčuľu. Korčuľovať sa
viem, ale na umelej ploche sa odznova
korčuľovať učiť nemienim. A je smutné, ak
sa malé deti majú učiť korčuľovať na syn-
tetickom plaste. Zadarmo už ani na oby-
čajný ľad nemajú deti nárok? Dôkazom
tejto nezmyselnej šetrnosti je prázdne
klzisko a zničená zimná newyorská atmos-
féra Starého Mesta,“ napísala nám skla-
maná čitateľka.
O odborný názor sme požiadali aj autori-
tu - Róberta Pukaloviča z HC Slovan Bra-
tislava. „Umelá plocha má úplne iné
vlastnosti ako prírodný ľad,“ povedal
nám. „Pre hráčov je tu vyššie riziko zra-
nenia, pokiaľ by sa po takomto povrchu
chceli pohybovať tak, ako sú zvyknutí.
Určite je potrebné mať úplne inak prebrú-
sené korčule ako pri prírodnom ľade.“ Aj
tento názor potvrdzuje, že nie všetko, čo
je nové, musí byť aj dobré. Pripomeňme,
že pôvodné technologické zariadenie na
výrobu ľadovej plochy dostala v roku
1999 vtedajšia staromestská samospráva
ako sponzorský dar, jeho hodnota bola
6,2 milióna korún a podieľali sa na ňom
spoločnosti Globtel (dnes Orange), Hei-
neken a Slovak International Tabak. Roz-
hodnutie terajšieho vedenia mestskej
časti Bratislava - Staré Mesto predať toto
zariadenie a nahradiť prírodný ľad ume-
lým sa javí ako nešťastné. (juh)

Zákaz odbočenia vozidiel z Mosta Apollo

na Bosákovu ulicu je dočasným riešením
BRATISLAVA
Problematické vyústenie novopostave-
ného Mosta Apollo na petržalskej stra-
ne viedlo k prijatiu zákazu odbočenia z
Mosta Apollo do Bosákovej ulice, tento
stav však nie je definitívny.
Ako sme už informovali, zákaz odboče-
nia v uvedenom úseku platí od 3.
decembra. Dôvodom tohto riešenia bol
problém spočívajúci v prílišnej blízkosti
dvoch mimoúrovňových križovatiek Ein-
steinova - Dolnozemská a Dolnozemská -
Bosákova. Vzdialenosť v úseku medzi
vyústením vetvy z Prístavného mosta a
odbočením do Bosákovej ulice sa ukáza-
la ako príliš malá, čo sa prejavilo až po
uvedení Mosta Apollo do prevádzky. Pro-
blém prepukol vo výrazne zvýšenom
počte dopravných nehôd na tomto úseku.
Za prvých deväť mesiacov tohto roka sa
tu stali tri dopravné nehody, ale po spre-
vádzkovaní Mosta Apollo v čase od 5.
septembra do 8. novembra, teda za dva
mesiace, tu bolo zaznamenaných už
sedem dopravných nehôd. Nárast miery

dopravnej nehodovosti v priemere za
jeden mesiac predstavuje 10,5-násobok,
teda 1050 percent. 
Problém sa preto v novembri stal predme-
tom osobitného prerokovania u námestní-
ka primátora Karola Koladu. Do úvahy
prichádzali tri možné riešenia problému.
Tým prvým bolo odstránenie prepletania
vozidiel pomocou zamedzenia možnosti
odbočenia z Mosta Apollo do Bosákovej
ulice. Výhodou je zníženie rizika doprav-
ných nehôd na strete vetvy od Prístavné-
ho mosta s vyústením Mosta Apollo. Toto
riešenie prinieslo tiež možnosť usporia-
dania prednosti v jazde primerane
dopravnému zaťaženiu (zaťaženie vetvy
z Prístavného mosta je oproti zaťaženiu
smeru z Mosta Apollo asi trojnásobné),
eliminuje riziko upchávania vety od Prí-
stavného mosta a zosúlaďuje stav s plat-
nými normami. Nevýhodou prijatého rie-
šenia je predĺženie trasy linky MHD číslo
86 o asi 800 metrov s jednou zastávkou
navyše. Okrem toho sa znížila atraktivita
Mosta Apollo pre smer do Bosákovej

ulice a zvýšilo sa dopravné zaťaženie
Gettingovej a Mamateyovej ulice.
Do úvahy prichádzali aj ďalšie dve rie-
šenia - buď rozšírenie úseku, kde dochá-
dza k prepletaniu vozidiel, o jeden jazd-
ný pruh, alebo vybudovanie novej vetvy
Apollo - Bosákova odbočením z ľavého
jazdného pruhu popod mostný objekt na
Dolnozemskej ceste. Obe tieto riešenia
majú aj svoje nevýhody: ich realizácia
by si vyžiadala investície a prvé z uve-
dených riešení navyše eliminuje pro-
blém s dopravnými nehodami len čias-
točne. Preto bol napokon prijatý variant,
ktorý spočíva v zákaze odbočenia z
Mosta Apollo do Bosákovej ulice.
Mesto začne  práce a činnosti zamerané
na vytvorenie možnosti pre opätovné
obnovenie možnosti odbočenia z Mosta
Apollo do Bosákovej ulice v zmysle
dvoch ďalších naznačených riešení. Je
však potrebné preskúmať, ktoré nich by
bolo pre inkriminovaný úsek lepšie.

Juraj Handzo
FOTO - Oto Limpus
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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
V minulom vydaní Bratislavských
novín sme zverejnili nesprávnu infor-
máciu, že na diaľničných úsekoch,
ktoré sa nachádzajú na území mesta,
možno jazdiť rýchlosťou 60 kilome-
trov za hodinu.
Táto informácia  pochádzala od zástupky-
ne bratislavskej krajskej policajnej hovor-
kyne Aleny Toševovej. Na skutočnosť, že

ide o chybu, nás upozornili viacerí čitate-
lia, preto sme A. Toševovú oslovili
znovu. „V súvislosti s článkom o rýchlos-
tiach na diaľnici vás prosím o uverejnenie
opravy a zároveň ospravedlnenia, aby
sme vodičov zbytočne neuvádzali do
omylu,“ napísala nám. „Na diaľnici v
obci je povolená rýchlosť 80 km/h (§ 15
ods. 4 zák. č. 315/1996 Z. z.). Za nespráv-
nu informáciu sa zároveň ospravedlňu-

jem.“ Ako dodala, rýchlosť na diaľnici na
území Bratislavy môže byť prenosným
dopravným značením obmedzená na 60
km/h iba na tých úsekoch, kde sa momen-
tálne uskutočňujú stavebné práce. Inak
všade - konkrétne v smere na Prístavný
most od tabule označujúcej začiatok obce
po Mlynskú dolinu - je rýchlosť 80 km/h.
Za chybu sa ospravedlňuje aj redakcia
Bratislavských novín. (red)

Po diaľnici v obci možno ísť 80 km/h
PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Tel./fax: 02/44644222

Zasekli sa vám dvere?

NIKEA, s.r.o., Panenská 7, Bratislava
tel.: 5464 3232, 0902 730 144
opatrovanie@nikea.sk    www.nikea.sk

OPATROVANIE DETÍ
v domácnostiach v Bratislave

� kvalitné opatrovateľky so skúsenosťami � denné opatrovanie
spojené s prípravou na vyučovanie � celodenné i celonočné

opatrovanie � jednorazové alebo dlhodobé opatrovanie
„Vaša spokojnosť - náš úspech“
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Stretol som

čestného 

taxikára
LIST ČITATEĽA
Bratislavskí taxikári ma po rokoch
jazdenia s nimi akosi nepresvedčili, že
im môžem úplne dôverovať. Vždy sa
medzi nimi nájde taký, čo neodolá
pokušeniu odviesť ma na požadované
miesto čo najdlhšou trasou, cez čo naj-
viac semafórov, či s inou sadzbou jazd-
ného a podobne. Pred pár dňami som
sa však opäť presvedčil, že nemožno
všetkých taxikárov hádzať do jedného
vreca.
Na Hlavnej železničnej stanici som si
podvečer chytil taxík, ktorý ma odvie-
zol domov. Všetko bolo v poriadku.
Situácia sa však zmenila, keď som
doma s hrôzou zistil, že som v taxíku
nechal osobný počítať a pri platení aj
peňaženku, v ktorej som mal nie malý
obnos peňazí. Nepamätal som si taxi-
službu, ani auto a pomaly som sa začal
lúčiť so stratenými vecami. No bolo to
predčasné. 
Ráno ma podľa dokladov z peňaženky
vyhľadal čestný taxikár. Dokonca sa mi
ospravedlnil, že tak neurobil už večer.
Kým som sa mu stihol poriadne poďako-
vať a nejako odmeniť, sedel v aute a
odchádzal. Ostalo mi iba jeho poznáva-
cie číslo. A tak sa mu chcem ešte raz
poďakovať a ostatným Bratislavčanom
dať na známosť, že ak budú náhodou
sedieť v červenej Felicii Combi EČ BA-
622-KI, môžu byť pokojní. Sú v dobrých
rukách. Andrej Straka, Staré Mesto

Investovať treba

do športovísk

pre mládež
LIST ČITATEĽA
Dovoľte mi vniesť trošku pragmatiz-
mu do pártýždňovej futbalovej eufó-
rie... Ako obyvateľovi a daňovému
poplatníkovi sa mi vidí, že cez stromy
nevidíme les. Téza, že pomaly „život-
ne“ potrebujeme národný futbalový
štadión, sa mi zdá prehnaná.
Keď nateraz opomenieme veľmi sympa-
tickú prácu a snahu Artmedie (čo je
napokon súkromná firma) na medziná-
rodnom poli, náš futbal je podľa mňa
výkonnostne úplne inde ako na špici.
Reprezentácia zlyhala v kvalifikácii, keď
neporazila luxemburských bankárov a
nevyhrala iné menej náročné zápasy a
teraz sa tvári, že jej hlavný turnaj unikol
len o vlások so Španielskom... A výkony
za posledných desať rokov boli v podob-
nom duchu. Nemám ambíciu tu analyzo-
vať vystúpenia reprezentácie, nie som
odborník, aj keď na futbal a na politiku je
ich vždy najviac. Medzinárodné výsled-
ky dlhodobo nie sú a megalomanský šta-
dión ich neprinesie. Návštevnosť ligo-
vých zápasov je adekvátna ich atraktivite
(asi to tá špička tiež nebude). Summa
summárum, futbal nie je to, čo býval, je
stále viac alternatív, a teda buď si nájde
sám svoje miesto, alebo podľahne kon-
kurencii iných športov alebo činností.
Chcem tým povedať, že nechápem, prečo
by malo mestos alebo štát (z peňazí na
šport je futbal aj tak pravdepodobne jed-
ným z najväčších odberateľov) dotovať
takéto projekty. Keď už je v pláne spraviť
niečo užitočné, skôr by som nasmeroval
prostriedky do športovísk a masového
športovania mládeže v Bratislave a na Slo-
vensku širšie (napríklad 1,5 plavárne na
Bratislavu je fakt úbohé), a nie do jednej
megastavby s hotelom, z ktorých tržby sa
späť do športu aj tak pravdepodobne
nedostanú. Rozvoj masového športu určite
prinesie šikovných hráčov aj do futbalu.
Inak tu budeme len dotovať atrakcie pre
pomerne malú hŕstku nadšencov. A nene-
chajme si zalepiť oči tréningovým cen-
trom pre mládež, dve - tri ihriská, ako
náhrada za zrušené nepomôžu.
A zápasy reprezentácie? Autor ponúkol
riešenie v úvode: na tých pár kvalifikač-
ných zápasov s neistým koncom sa treba
uskromniť, alebo zvážiť prenájom vo
Viedni. A ušetrené peniaze investovať do
rozvoja športu...

Michal Klásek, Bratislava

Pravá talianska kuchyňa v pasáži banky
Talianska kuchyňa, to nie je len pizza
a špagety. Najnovšie pribúdajú nové
možnosti rozlišovať medzi jemnejšími
regionálnymi nuansami a ochutnať to,
čo je typické pre kuchyňu severného
Talianska. Takáto šanca sa objavila v
pasáži budovy Poštovej banky prepá-
jajúcej Gorkého a Laurinskú ulicu, v
priestoroch, kde predtým sídlila kavia-
reň Atrium. Je ňou Caffeteria Wine
Bar GOLFO DEI POETI.
Do podniku sa vchádza priamo zo spo-
menutej pasáže, okná sú orientované jed-
nak do nej, jednak do Laurinskej ulice.
Interiér je oproti nedávnej minulosti
zmenený, nová je dlažba s výraznými
ornamentmi i viacero iných prvkov, poč-
núc stolmi a príjemnými, pohodlnými
kresielkami a končiac viacramennými
lustrami. V interiéri, stavebne čiastočne
rozdelenom na dve časti, prevládajú svet-
lé a pastelové farby a celkove je po tejto
stránke zariadený vkusne a útulne. Za
istý nedostatok, ktorý sa vypuklejšie pre-
javí v zimných mesiacoch, keď ľudia
nosia kabáty, možno označiť fakt, že vo
väčšej z dvoch spomenutých častí podni-
ku, orientovanej do Laurinskej ulice, by
ste vešiak hľadali márne, a tak kabáty či
bundy si veľa ľudí jednoducho prehodí
cez operadlo stoličky.  
Ponuka jedál v podniku sa rozširovala
postupne. V prvej etape, krátko po otvo-
rení asi pred troma mesiacmi, v nej domi-
novali šaláty, bagety, placky a špeciálne
talianske chleby s rôznymi prílohami, o
polievky, teplé predjedlá a hlavné jedlá sa
sortiment rozšíril iba prednedávnom.
Golfo dei Poeti sme navštívili dvakrát,

pred spomenutou zmenou v ponuke i po
nej, aby sme mohli porovnávať a posúdiť
menu v celej jeho šírke. Pri prvej návšte-
ve sme ochutnali tri zo siedmich ponúka-
ných druhov šalátov (všetky zhodne po
169 Sk, až na jednu výnimku, ktorá stojí
o dvadsať korún menej). Biancanove
(zelený šalát, paradajky, radicchio, rucco-
la, mozzarella, kukurica), Greca (zeleni-
nový šalát, paradajky, šalátová uhorka,
syr feta, olivy) i Gambaretti (zeleninový
šalát, paradajky, ruccola, krevety) mali
spoločné popri charakteristickej chuti
danej typickými ingredienciami aj to, že
vo všetkých prípadoch boli servírované
porcie bohatiersky veľké, takže samé o
sebe dokázali človeka zasýtiť. A kombi-
nácia takéhoto šalátu s talianskou špecia-
litou Piadina s rôznymi prílohami (Bolza-
nina so slaninou, syrom, hubami a rucco-
lou, prípadne Estiva s paradajkami, šun-
kou, mozzarellou a ruccolou) - zhodne po
135 Sk - dokáže uspokojiť potreby aj naj-
hladnejšieho hosťa...
V uplynulých dňoch sa ponuka rozšírila
aj o polievky a jedlá, rozdelené do dvoch
skupín - Primi (prvý chod) a Secondi
(druhý chod), čo sú vlastne predjedlá a
hlavné jedlá. Z polievok sme vyskúšali
všetky tri - Vývar s rezancami (110 Sk),
Zeleninovú (110 Sk) a Mušľovú (130
Sk); zážitkom bola predovšetkým posled-
ne uvedená, pretože skôr ako o polievku
šlo o riadnu porciu mušlí, ktoré si však
najskôr musíte vylúpnuť z korýtka. Z
jedál zaradených do skupiny Prvý chod

sme si objednali Penne s mäsovou omáč-
kou (300 Sk ), Špagety s paradajkami a
čerstvou bazalkou (220 Sk) a Papardele s
tvarohom a špenátom (250), z jedál zo
skupiny Druhý chod nás zlákala Grilova-
ná hovädzia sviečkovica (360 Sk) a Plát-
ky teľacieho mäsa s omáčkou demi glass
(470 Sk). Nad skutočnosťou, že namiesto
Penne jednému z členov nášho hodnotia-
ceho tímu priniesli špagety s mäsovou
omáčkou, hoci také jedlo na jedálnom
lístku ani nefiguruje, by sa ešte (možno)
dalo pri dobrej vôli prižmúriť oko. 
Závažnejšie je, že plátky boli v skutočnos-
ti kotlety s kosťou (bez omáčky). A to si
čašníčka našu objednávku zapisovala do
digitálneho notesa! Za vážny, až fatálny
kiks obsluhy však musíme označiť sku-
točnosť, že prvý i druhý chod, teda pred-
jedlo a hlavné jedlo, nám priniesli na stôl
súčasne. Odhliadnuc od toho, že sa na stôl
toľko tanierov naraz ledva zmestilo, sme
boli nútení predjedlo zjesť rýchlo, aby
hlavné jedlo nevychladlo. Takéto niečo by
sa nemalo stať ani v staničnej reštaurácii,
nieto ešte v podniku v centre mesta, ktorý
inak patrí medzi solídne a cenovo medzi
mierny nadštandard. Na dovŕšenie všetké-
ho jedlá a ich ceny uvedené na účte
nezodpovedali ani skutočnosti, ani jedál-
nemu lístku. Nie práve oslnivý výkon
obsluhy a nezrovnalosti na účte majú
nemalý podiel na tom, že počet získaných
hviezdičiek je nižší, ako mohol byť...
Naše hodnotenie:���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek 
Reštaurácia nebola o našej návšteve
informovaná. Útratu za konzumáciu si
redakcia platila sama.

Aj obdarovávanie má nepríjemnú stránku
Obávam sa, že sa budem opakovať.
No telefonáty našich čitateľov ma
teraz, s blížiacimi sa Vianocami, stále
navigujú na problémy súvisiace pria-
mo s nimi. Ako mám poradiť, ktoré
splátkové spoločnosti alebo ponúkané
pôžičky sú bez rizika a - pravdaže, naj-
výhodnejšie? Pri tejto otázke, ktorú v
telefóne položí veľmi mladý alebo
veľmi starecký hlas, mám sto chutí
zakričať? „Zadržte!“ 
Poznám zo svojho okolia mladé dievča,
ktoré si zobralo úver vo výške 20 000 Sk.
Minulo ich na kozmetiku, topánky a
oblečenie za dva dni. Asi nebola v škole,
keď sa preberal úrokový počet. Naivne si
myslela, že päťpercentný úrok hravo
zaplatí, veď čože to už je počas piatich
rokov zaplatiť iba tisíc korún navyše?
Keď sme jej vypočítali, koľko v skutoč-
nosti zaplatí, chcela skákať z okna.
Poznamenávam, že mala veľmi mierny,
ba až ľudový úrok - veď niektorí posky-
tovatelia takzvaných rýchlych peňazí
pýtajú aj 40 %!
Úprimne povedané, spomínaná suma je
pre dobre zarábajúceho človeka bezpro-

blémová. Ekonómovia rýchlo vyrukujú s
tým, že celá Amerika žije na dlh: posled-
nú splátku napríklad za byt alebo dom
zaplatia pri nástupe do dôchodku. Nuž
neviem, mňa osobne by asi perspektíva
zadlženosti po celý život nebavila. Takže
uprednostňujem radšej mať usporené,
alebo sa uskromniť. Nikto nepožičiava
peniaze z lásky k blížnemu. Jednoducho:
požičané sa musí vrátiť, žiadne zmenené
životné podmienky (dlhodobá prácene-
schopnosť, strata zamestnania, prírastok
v rodine či úmrtie) na tom nič nezmenia. 
A hlášky typu „Veď nič nemám, iba bied-
ny dôchodok a ten mi vziať nemôžu“ -
ma vedia dosť nahnevať. Vážení čitate-
lia, každý, kto má v Bratislave byt vo
vlastníctve, je bohatý! Aj keby na mlieko
nemal, ale jeho byt má vysokú cenu. A
dnes už žiadna firma, ktorá predáva
alebo požičiava peniaze na dlh, nemá
problém vymáhať svoju pohľadávku cez
exekútora. Často sú zmluvy napísané tak
obratne, že sa nemusí čakať ani na súdny

príkaz. Podľa výšky pohľadávky potom
exekútor môže siahnuť aj na byt dlžníka.
A pozor na vec. Ak ide o exekúciu, je to
už poriadne drahé. Viem o prípadoch,
keď sa pôvodná dlžná suma vyšplhala do
astronomických výšok. Veď si len spo-
meňte na sumy, ktoré „lietajú“ v súvi-
slosti s vymáhaním poplatkov za televí-
ziu a rozhlas! Takže moja rada pre každé-
ho znie: Ak to nie je veľmi dôležité,
nepožičiavajte si! Ak už si požičiate,
poriadne si preštudujte zmluvu - a dajte
si vysvetliť všetko, čomu čo i len trochu
nerozumiete. Nebagatelizujte splátky -
trest nemusí nasledovať ihneď po tom,
ako ich nezaplatíte. Na dlh sa zväčšuje.
Ak príde upomienka, netvárte sa ako
mŕtvy chrobák. Právo nie je na vašej stra-
ne a nakoniec všetko zaplatíte, aj vysoké
náklady na exekútora. Pokúste sa o vyba-
venie si splátkového kalendára, alebo o
odročenie splátok. Najhoršie, čo môžete
urobiť, je nezaplatiť. Nikto sa vás neza-
stane, ak napríklad prídete o byt. Zvolila
som si surovú tému? Žiaľ, aj takúto
podobu majú vianočné darčeky.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

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

MONTESSORI
Súkromná základná škola 

1.-4. ročník s materskou školou

uskutoční každú 1. stredu v mesiaci

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
V prípade záujmu prihláste sa

na tel. č. 6478 0383, 0910 969 449
www.montessori.sk
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Kontrola SOI

na trhoch

dopadla dobre
BRATISLAVA
Vianočné trhy, ktoré sa stali neodmysli-
teľnou súčasťou predvianočného kolo-
ritu mesta, navštevujú tisíce ľudí, preto
je logické, že ich navštívili aj inšpektori
Inšpektorátu Slovenskej obchodnej in-
špekcie pre Bratislavský kraj.
Pri kontrole navštívili Vianočné trhy na
Hlavnom námestí, ktoré organizuje
mesto, ale aj ich pendant na Hviezdosla-
vovom námestí, ktorý pripravila mestská
časť Bratislava - Staré Mesto. Kontrola
bola od 7. do 9. decembra. 
Začnime nedostatkami: V jednom zo stán-
kov s občerstvením na Hviezdoslavovom
námestí zistili 7. decembra predraženie
kontrolného nákupu o 5 korún v nepro-
spech spotrebiteľa a nedodržanie deklaro-
vanej hmotnosti predávanej lokše (dekla-
rovaná hmotnosť bola 120 gramov, maxi-
málne prípustná odchýlka je 10 percent
hmotnosti, čo je 108 gramov, ale skutočná
hmotnosť bola len 90 gramov). 
V ten istý deň kontrolovali na Hviezdo-
slavovom námestí aj stánok s drevenými
hračkami. Zakúpený výrobok bol účto-
vaný správne, predávajúci vydal aj
doklad z registračnej pokladnice, ten
však neobsahoval náležitosti v zmysle
zákona. Chýbalo na ňom obchodné me-
no, sídlo, adresa prevádzky, ako aj dátum
predaja. Zakúpený výrobok (puzzle)
nebol označený v zmysle zákona a nebol
na ňom uvedený dôvod jeho nevhodnos-
ti pre deti do troch rokov. Inšpektori tu
zakázali predaj 19 druhov tovaru v cel-
kovej hodnote 4020 korún.
V jednom stánku s občerstvením na Hlav-
nom námestí inšpektori 8. decembra
nemohli overiť udanú hmotnosť kontrol-
ného nákupu, pretože v stánku sa nena-
chádzala váha. Okrem toho im nebol
vydaný doklad z registračnej pokladnice,
stánok nebol označený v zmysle platných
predpisov, cenová informácia bola nedo-
statočná a predávajúci nepredložil žiadne
doklady na podnikateľskú činnosť a ani
zdravotné preukazy. 
V ten istý deň kontrolovali aj ďalší stá-
nok na Hlavnom námestí, kde opäť
nemohli vyhodnotiť kontrolný nákup,
pretože sa v ňom nenachádzala váha.
Predávajúci nemal doklady na podnika-
teľskú činnosť  a inšpekčná kniha bola
neautorizovaná. V ďalšom stánku in-
špektori zistili poškodenie spotrebiteľa o
jednu korunu a cenová informácia bola
neúplná.
Je potešiteľné, že v niekoľkých stánkoch
kontrola dopadla bez zistenia nedostatkov
(na Hlavnom námestí išlo o stánky B1,
A26, C21, na Hviezdoslavovom námestí
o stánky č. 9, R2). Podľa riaditeľa Inšpek-
torátu SOI pre Bratislavský kraj Ľubomí-
ra Opálku trhy dopadli pri kontrole v
porovnaní s minulými rokmi dobre a cel-
kový trend naznačuje posun k rastúcej
kvalite. Pre spotrebiteľa je to iste dobrá
správa... (ver)

Znevýhodnení

majú počítačovú

učebňu
PETRŽALKA
V rámci projektu Šanca bez bariér
odovzdali v Petržalke počítačovú
učebňu pre telesne postihnutých, neza-
mestnaných či inak znevýhodnených
občanov. Je to druhá počítačová učeb-
ňa na Slovensku slúžiaca znevýhodne-
ným zdarma.
Záujemcovia v nej budú môcť absolvo-
vať počítačový kurz a získať IT zručnos-
ti, ktoré im môžu pomôcť nájsť si prácu.
Projekt Neinvestičného fondu Mosty
podporila spoločnosť Microsoft v rámci
svojej iniciatívy Potenciál bez hraníc
grantom vo výške takmer 2 milióny
korún a softvérovým vybavením vo
výške pol milióna korún. Na projekt pri-
speli aj Všeobecná úverová banka a
firmy Symantec Corporation, Exe a
Robur. „Som rád, že Petržalka búra ďal-
šiu bariéru a poskytuje znevýhodneným
spoluobčanom možnosť výučby na počí-
tačoch ako pomocnú ruku v integrácii do
bežného života,“ uviedol Vladimír
Bajan, starosta Petržalky.
Učebňa bude otvorená v pracovných
dňoch od pol deviatej ráno do pol piatej
popoludní. Mimo vyučovacích hodín je
miestnosť otvorená pre všetkých, ktorí
potrebujú využívať služby internetu,
elektronickej pošty, samostatne alebo s
pomocou odborne vyškolených pracov-
níkov. V priebehu polroka by sa v petr-
žalskej učebni malo v práci s počítačom
vyškoliť približne 130 ľudí. V prvej
učebni projektu Šanca bez Bariér otvo-
renej v auguste tohto roku v Piešťanoch
sa do dnešného dňa vyškolilo viac ako
60 frekventantov prevažne z radov
telesne postihnutých občanov. Tieto
učebne poskytujú nielen znalosť zákla-
dov práce na PC, ale aj základy práce s
programami MS Word a MS Excel. Po
absolvovaní kurzov majú účastníci
možnosť získať špeciálny certifikát.
Okrem toho im školitelia pomôžu pri-
praviť si profesionálny životopis a
naučia ich, ako prostredníctvom elek-
tronickej pošty komunikovať s poten-
ciálnymi zamestnávateľmi. (gub)

Nad Kadnárovou

pribudne 

240 bytov
RAČA
Štyri bytové domy so šiestimi až s
ôsmimi nadzemnými a s jedným až
dvoma podzemnými podlažiami by
mali vyrásť nad Kadnárovou ulicou v
Rači. Výstavba by sa mala začať už v
budúcom roku.
Lokalita nad Kadnárovou ulicou, kde sa
pripravuje nová výstavba, je v súčasnosti
nezastavaná, najbližšiu zástavbu v okolí
tvoria panelové obytné domy na východ
od nej (na Kadnárovej ulici) a radová
zástavba na severozápadnej strane (Sad-
melijská ulica). V domoch by malo byť
spolu 240 bytov rôznych veľkostných
kategórií a príslušné občianske vybave-
nie. V podzemných garážach je navrhnu-
tých 231 státí, ďalších 27 parkovacích
miest by malo byť pri domoch. (lau)

Na Vianočných trhoch je čo zlepšovať,

malo by sa viac dať na názor zákazníkov
BRATISLAVA
Takmer každý deň dostávame do
redakcie telefonáty a e-maily s otáz-
kou, ktorú nastolili aj Bratislavské
noviny - prečo na Vianočných trhoch
neznejú koledy? Ešte je čas, aby sa tu
do skončenia vytvorila tá pravá
atmosféra, píšu čitatelia.
Nazdávame sa, že ešte aj v deň, keď
vyjde posledné tohtoročné číslo, je mož-
nosť zachrániť aspoň posledný týždeň. A
zároveň je aj najvyšší čas zamyslieť sa
nad tým, ako by mali a mohli Vianočné
trhy vyzerať o rok. Veľmi sme dosiaľ
nekritizovali, skôr sme boli adresní v
pochvalách, a čitatelia nám naše hodnote-
nia potvrdili. Azda sme niektorým stán-
kom priniesli vyššie zaťaženie, ale robí-
me to pre Bratislavčana, nášho čitateľa, a
chceli by sme ho vyzvať aj na spoluprácu. 
Pošlite nám poštou či e-mailom vaše hod-
notenie Vianočných trhov, konkrétne,
ktorý stánok vás najviac zaujal, uspokojil.
Nazdávame sa totiž, že tí, ktorí sa v tomto
roku prezentovali najlepšie, by mali mať
v budúcom roku istý bonus, a veríme, že
sa nám podarí túto myšlienkou predo-
strieť aj vedeniu magistrátu. Náznaky, že
by sme mohli byť úspešní, tu sú.
O čo nám ide? O to, čo na Vianočných

trhoch chýba - o atmosféru a pestrý sorti-
ment. Ako sme už upozornili v jednom z
predchádzajúcich vydaní, ponuka väčši-
ny najmä gastronomických stánkov je čo
do sortimentu takmer rovnaká, každý
stánok má všetko, čo znamená, že tu je
pol stovky predajcov, ale ani jeden špe-
cialista.
Nazdávame sa, že by mesto malo využiť
svoje právo organizovať trhy tak, že ich
bude skutočne organizovať. To znamená
hovoriť do sortimentu, umiestnenia stán-
kov, ich vzhľadu a obsahu. To je jeden z
najstarších atribútov práva na organizo-
vanie trhov. Pôvodný zámer mesta zjed-
notiť vzhľad predajných stánkov tento
rok definitívne zmarili samotní predajco-
via - presadili si svoje, a tak sa architek-
túra Vianočných trhov začína opäť pribli-
žovať centrálnemu trhovisku.
Môže to napraviť napríklad tak, že určí
počet stánkov podľa sortimentov a vybe-
rie predajcov s najlepšou ponukou a
potom - ohodnotí ich výkon. Že bude
preferovať stánky lepšie slúžiace, stánky,
ktoré sa sem zatiaľ nedostali. Že bude
trhovcov sledovať a v ďalšom roku pri-
deľovať podľa toho umiestnenie či roz-
sah obsadenej plochy. 
Predstavujeme si tiež, že na takýchto

trhoch by mala byť sekcia stánkov s
mäsitým občerstvením a sekcia s peči-
vom - každá zvlášť. Opodstatnenosť
takéhoto riešenia si navyše vyžaduje aj
elementárna hygiena, manipulácia s
mäsom by mala byť prísne oddelená od
podávania cukrárskych výrobkov. Že by
sa mal aj za cenu nižšieho nájmu nájsť
predajca syrov, predajca rýb, ktoré neod-
mysliteľne k vianočnej atmosfére patria,
stánok s malokarpatskými vínami, pre-
dajca typicky slovenského potravinové-
ho sortimentu. Že by sa pre tento cieľ
dali získať renomované slovenské firmy.
Popýšme sa s tým naším, ako Francúzi s
beaujolais.
Samospráva hlavného mesta by si podľa
nášho názoru mala predovšetkým stano-
viť, aký majú mať Vianočné trhy zmysel
a aký je vlastne ich cieľ. Či zarobiť na
prenájme stánkov a dať dobre zarobiť
niekoľkým desiatkam predajcov, alebo
ponúknuť desaťtisícom Bratislavčanov  a
návštevníkov mesta dobrú zábavu a kva-
litné občerstvenie za primerané ceny. Ne-
hovoriac o duchovnom poslaní adventu,
ktoré sa z atmosféry tohtoročných Via-
nočných trhov v centre hlavného mesta
skoro celkom vytratilo. (gub, ado)

FOTO - Filip Malý
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Lacetti

Chevrolet už aj na pôžičku!

Fancar, s.r.o.
Trnavská cesta 51
821 01 Bratislava

tel.: 02/ 43641212, 43641213
predaj@fancar.sk, www.fancar.sk

CHEVROLET NA PÔŽIČKU! 
+ vybavenie do 30 min, žiadne zdĺhavé návštevy banky, žiadne zdĺhavé vybavovanie úverov 

+ dĺžka financovania 12 až 60 mesiacov a môžete ju počas trvania zmluvy flexibilne meniť 

+ stačia Vám bežné doklady

+ ste vlastníkom vozidla 

+ zvýhodnené poistenie so sadzbou 2.5%

+ podnikatelia majú možnosť odpísať v tomto roku až 25% z ceny auta

Emisie CO
2
: 171 - 218 g/km, priemerná spotreba paliva: 7,1 - 9,1 l/100km.

3 roky asistenčné
služby zadarmo!

záruka 3 roky
alebo 100 000 km

leasing a úver
vv  predajni

výkup vozidiel 
všetkých značiek

kompletné 
servisné práce

CHEVROLET. VEĽKÉ PLUS.

Ponuka modelov:
Spark
Kalos
Lacetti
Evanda

CHEVROLET. VEĽKÉ PLUS.
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Spozornite! Ako to, že vôbec hovorí-
te? Premýšľali ste o tom niekedy?
Všetci sme sa v škole učili cudzí
jazyk, ale 95 % z nás ho neovláda. A
ešte si myslíme, že sme hlúpi na jazy-
ky. Lenže to je omyl! Nie sme hlúpi.
Pretože keby sme boli hlúpi, nenauči-
li by sme sa ani materinský jazyk.
Dokonca i mentálne retardovaní
jedinci sa naučia hovoriť. Naučiť sa
prvý (materinský) jazyk je najťažšie
zo všetkých jazykov. Pri učení sa ďal-
ších totiž môžeme porovnávať nové
poznatky so starými.

A ako sa teda naučíte prvú reč?
Rozhodujúce je jazykové prostredie.
Trojročné dieťa asi 13 000 hodín zo
svojho života prespalo, a ďalších
13 000 hodín na neho pôsobilo jazy-
kové (zvukové) okolie. Najskôr zača-

lo chápať, potom hovoriť a nakoniec
prišlo na rad čítanie a písanie. Trojroč-
né dieťa už veľa rozumie a tiež samo
hovorí, aj keď ešte nie „na úrovni“.
Rovnako dobre, aj keď pomalšie, to
zvládnu retardované deti. Naša prvá
reč je slovenčina a ďalší jazyk ovláda-
jú iba deti z viacjazyčného prostredia.
Vo Švajčiarsku a krajinách Beneluxu
je niekoľko rozdielnych úradných
jazykov a ľudia ich ovládajú. Myslíte
si, že ľudia vo Švajčiarsku či kraji-
nách Beneluxu sú múdrejší ako my?
Nie, to určite nie sú. Len od detstva
žijú vo viacjazyčnom prostredí.

A teraz príde to 
najzaujímavejšie
I keď tomu asi nebudete veriť, napriek
tomu sa vy, dospelí, môžete naučiť
ďalší jazyk rovnakým spôsobom, ako
kedysi svoj materinský. Spoluautori
TAXUS Learning® Ing. Ivo Toman a
Martina Králíčková spojili postup
malých detí s modernými poznatkami
o mozgu. Využili aj to, že vy už viete
čítať, a teda dokážete zapojiť obidve

mozgové pologule súčasne: počúva-
ním originálnej angličtiny a čítaním
doslovných prekladov. Doslovné pre-
klady sú z hľadiska slovenčiny
nesprávne, ale pre pochopenie anglič-
tiny správne, pretože anglicky hovo-
riaci ľudia používajú iný slovosled
než my. Ak by ste použili slovenský
slovosled, cudzinec by vám nerozu-
mel, aj keby ste jednotlivé slová
vyslovovali správne. Takto sa naučíte
myslieť po anglicky a získate tiež
dobrú výslovnosť. Zlý prízvuk majú
ľudia hlavne preto, že daný jazyk
nemajú dostatočne dlho „napočú-
vaný“.

Teóriu a gramatiku vôbec 
nepreberáte!
Tú pochopíte z doslovných prekladov.
Napokon deti, ktoré idú do prvej trie-

dy, tiež gramatiku používajú. Ale až v
škole zistia, aké je to vlastne „ťažké“.
Dokonca ani slovíčka sa nebudete
učiť a pritom s TAXUS Learning®

získate slovnú zásobu viac ako 4 000
slov! TAXUS Learning® je vybavený
pozitívnymi podprahovými nahrávka-
mi na všetkých CD. Okrem toho obsa-
huje aj 3 červené CD, ktoré vám
vytvoria tiché anglické prostredie, a
knihu s 270 obrázkami, v ktorej je táto
metóda podrobne opísaná. Štrnásť
hodín hovoreného slova obsahuje
7 960 viet.

Postup ako u detí
Najskôr počúvať a pochopiť, potom
hovoriť a nakoniec čítať a písať.
Každý iný postup je neprirodzený.
Najskôr si „vedome“ prejdete lekciu
na modrom audio CD. Potom si tú
istú lekciu púšťate na červenom CD
veľmi potichu,na samom prahu poču-
teľnosti, stále dokola. Musí to byť tak
potichu, že vás to nijak neruší a vy sa
pritom môžete venovať čomukoľvek
inému. Môžete sa pozerať na televí-

ziu, pracovať, zabávať sa, šoférovať,
športovať, jednoducho čokoľvek vás
napadne. Váš mozog sa tým bude
podvedome zaoberať a vy sa učíte
bez toho, aby ste mali tie nepríjemné
pocity, že sa musíte učiť. Navyše,
toto môže „bežať“ niekoľko hodín
denne u vás doma a celá rodina má
tak vytvorené anglické prostredie z
výrazov, ktoré už vaše podvedomie
pozná z doslovných prekladov.
Nemusíte sa kvôli tomu odsťahovať
do cudziny. Toto je ideálny postup
pre tých ľudí, ktorí nemajú čas na
intenzívne „vedomé“ učenie sa. Čo je
vlastne väčšina z nás!

Neveríte?
Ak sa vám niečo zdá nadsadené,
potom vedzte, že iba naše „racionál-
ne“ školstvo v nás vypestovalo pozna-

nie, že cudzie jazyky sú ťažké. Systém
výučby angličtiny v škole je totiž zlý,
pretože tam musíte ihneď nahlas čítať
a písať. A hlavne, učiť sa slovíčka.
Bifľovanie jednotlivých slov je priam
rakovinou pre naše znalosti jazykov.
Prečo? Z dvoch dôvodov. Vráťme sa k
deťom.
Ktorý rodič hovorí k svojim deťom
jednotlivými slovami? Navyše samot-
né slovo znie úplne inak, ako zapoje-
né do celých viet. Tieto a ďalšie obja-
vy metódy TAXUS Learning® stoja
7 500 Sk. Dobierkou 7 620 Sk (odchá-
dza v deň objednania) a máte ich
natrvalo a navyše pre celú rodinu. Na
porovnanie, jedna hodina konverzácie
s anglickým lektorom stojí približne
400 Sk. Návratnosť TAXUS Lear-
ning® je asi 19 takýchto hodín. Máte
málo času na učenie a chcete spoznať
zlepšenú cestu učenia sa detí?
Potom kontaktujte: Ing. Ivo TOMAN
- TAXUS, Riazanská 110, 831 02
Bratislava, tel.: 02/446 448 91, 0905
526 824, 0910 785 605, e-mail:
taxus@taxus.sk, www.taxus.sk

Revolučná angličtina - 
prevratné využitie mozgu!

Pre tých, čo nemajú čas sa učiť. Bez bifľovania a gramatiky.
Pre začiatočníkov, večných začiatočníkov i pokročilých bez rozdielu veku.

TAXUS Learning® funguje všade a pri všetkých typoch ľudí.

V Bratislave

pribudli celkom

nové linky MHD
BRATISLAVA
Mestská hromadná doprava bude pre-
mávať aj v oblasti Kalvárie a na Kra-
mároch, kde doteraz chýbala: 12.
decembra v popoludňajších hodinách
sa začína premávka autobusov kategó-
rie MINI na linkách číslo 42 a 44.
LINKA 42: Autobus na linke číslo 42
bude premávať v oblasti Kalvárie po
trase Valašská, Lovinského, Hroboňova,
Prokopa Veľkého, Kalvária, Laučekova,
Krčméryho, Hroboňova, Lovinského,
Valašská. Premávka na tejto linke bude
zabezpečovaná denne približne od 6. do
21. hodiny.
LINKA 44: Autobus na linke číslo 44
bude premávať v oblasti Kramárov od
Národného onkologického ústavu na
ulicu Na Revíne so zachádzkou na Jasko-
vý rad a Matúškovu ulicu. Základnou tra-
sou linky bude trasa NOÚ, Klenová,
Magurská, Stromová, Bárdošova, Na
Revíne a späť. Premávať bude denne pri-
bližne od 6. do 21. hodiny. (brn)

BKIS pôsobí 

už dva roky,

osvedčilo sa
BRATISLAVA
Od vzniku Bratislavského informač-
ného strediska, ktoré vzniklo zlúčením
troch mestských príspevkových orga-
nizácií - Mestské kultúrne stredisko,
Bratislavská informačná služba a
Park kultúry a oddychu, uplynuli už
dva roky.
„Spojenie organizácií zabezpečujúcich
kultúrne aktivity a cestovný ruch a ich
spoločná činnosť pod jednou strechou sa
osvedčili. Prepojením týchto oblastí
vznikli predpoklady na novú kvalitu -
lepšie informovanie a služby pre obyvate-
ľov i návštevníkov Bratislavy,“ povedal
nám riaditeľ BKIS Vladimír Grežo. 
BKIS zabezpečuje kultúrne podujatia
prakticky po celý rok. Medzi ne patrí
Bratislavský bál, obnovený Dunajský
pohár či Deň Bratislavčanov. Najvý-
znamnejšou akciou je Kultúrne leto a
Hradné slávnosti Bratislava, ktorých
ponuka v tomto roku predstavovala
počas troch mesiacov 205 podujatí na 25
rôznych scénach. Účinkovalo v nich asi
1000 účastníkov z 25 krajín sveta. Akti-
vity neutíchajú ani na jeseň či v zime -
len vianočných podujatí je 52.
Popri tom BKIS organizuje pravidelné
podujatia, ako sú  vychádzky po Bratisla-
ve, súťaž Poznaj svoje mesto, vzdelávacie
programy, charitatívne projekty, výstavy,
programy pre deti a rodinné víkendy,
hudobné, divadelné či tanečné festivaly.
Len v PKO ide ročne o vyše 740 rôznych
klubových aktivít a programov. 
V cestovnom ruchu nastal kvalitatívny
posun najmä v tom, že boli otvorené
nové pobočky BKIS na letisku a v Osob-
nom prístave. V štyroch informačných
pracoviskách (centrála na Klobučníckej
ulici, letisko, prístav a Hlavná stanica)
počas turistickej sezóny pracovníci BKIS
poskytnú telefonicky alebo osobne
návštevníkom asi 100-tisíc informácií.
„Okrem toho sme vydali mapu mesta v
náklade 100-tisíc kusov, pravidelne
vydávame desiatky informačných mate-
riálov o meste a do života uvádzame pro-
jekt Bratislava City Card, čo je komplex-
ná karta zahrňujúca balík na dopravu,
stravu a rôzne užitočné služby,“ konšta-
toval V. Grežo. (juh)

Posilnia MHD 

v Devínskej

Novej Vsi
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Problémy s mestskou hromadnou
dopravou nemajú len Petržalčania,
hoci ich trápenie sa najčastejšie pre-
triasa aj v médiách. Podľa mnohých
na tom najhoršie boli a do konca roka
budú obyvatelia mestských častí ležia-
cich pri Morave.
Autobusová linka číslo 21, jediná, ktorá
doteraz spája Devínsku Novú Ves s cen-
trálnymi časťami Bratislavy, je často pre-
plnená a dostať sa ňou načas do práce či
školy pokladajú obyvatelia tejto mestskej
časti za otázku šťastia či skôr ostrých lak-
ťov. Riaditeľ Dopravného podniku Bra-
tislavy Ján Zachar tvrdí, že si sám na
vlastnej koži vyskúšal, čo zažívajú rado-
ví cestujúci žijúci v Devínskej Novej Vsi
a na základe tejto skúsenosti vyhlásil, že
z hľadiska dopravy na tom nie je najhor-
šie Petržalka, ale práve Devínska Nová
Ves. Asi bola treba táto skúsenosť, preto-
že starosta Devínskej Novej Vsi Vladi-
mír Mráz niekoľkokrát osobne interpelo-
val primátora i viceprimátora, k výsledku
sa však priblížil až teraz.
Na decembrovom stretnutí V. Mráza s J.
Zacharom a s primátorom Andrejom
Ďurkovským problém konečne vykročil z
kruhu neriešenia. Konkrétnu podobu rie-
šenia predstavuje Bronislav Weigl, riadi-
teľ prevádzky a techniky dopravného
podniku: Od druhého januára bude pre-
mávať nová linka s číselným označením
28 z Opletalovej ulice v D.N. Vsi cez De-
vín pod Nový most. Toto riešenie zname-
ná obmedzenie prevádzky doterajšej de-
vínskej linky č. 29. Nezrušia ju však cel-
kom, bude premávať ako špičkový spoj.
Podľa našich informácii v bližšej bu-
dúcnosti čakajú Novovešťanov ešte ďal-
šie novinky v zlepšovaní dopravy. (kah)

BKIS chce ešte

viac skvalitniť 

a rozšíriť služby
BRATISLAVA
Bratislavské kultúrne a informačné
stredisko chce v budúcnosti skvalitňo-
vať a rozširovať služby v oblasti cestov-
ného ruchu, rozvíjať kultúrne aktivity
a vzájomne prepájať obe tieto sféry.
Ako nám povedal riaditeľ BKIS Vladi-
mír Grežo, jedným z najdôležitejších cie-
ľov vo sfére cestovného ruchu je zvýšiť
kvalitu poskytovaných služieb a zlepšiť
jazykovú zdatnosť zamestnancov na pra-
coviskách prvého kontaktu, kde sa bez-
prostredne stretávajú so zahraničnými
návštevníkmi mesta. „Chceme tiež
zabezpečiť, aby návštevníci Bratislavy,
nech už prichádzajú do mesta akoukoľ-
vek cestou, mali od prvej chvíle prístup k
informáciám a mohli sa čím skôr zorien-
tovať,“ konštatoval. To znamená ešte
viac uviesť do života slogan „BKIS -
Vaša brána do Bratislavy a jej kultúry“.
Medzi ďalšie ciele BKIS patrí rozšírenie
ponuky tematických prehliadok mesta,
nových služieb súvisiacich s pobytom v
meste, ako aj servisom pri zabezpečova-
ní návštev na kultúrnych a športových
podujatiach. 
Začiatkom budúceho roku BKIS pripra-
vuje Kultúrnu mapu Bratislavy, ako aj
projekt podpory klubových podujatí a
vyhľadávanie nových projektov hodných
podpory na pôde celého mesta. Pre akcie
v exteriéroch bude veľkým prínosom
uvedenie do života areálu Železnej stud-
ničky a obnoveného amfiteátra. (juh)
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Rozbili gang

obchodníkov

s liehovinami
BRATISLAVA
Bratislavská polícia v uplynulých
dňoch odhalila organizovanú skupinu,
ktorá sa podieľala na nelegálnej distri-
búcií liehovín v Bratislavskom a v
Trnavskom kraji. Na mimoriadne
úspešnej akcii sa podieľali aj pracov-
níci colnej správy. 
Polícia získala polícia poznatky, že vo
viacerých objektoch v rámci Bratislav-
ského kraja sa nelegálne distribuujú lie-
hoviny. Minulý týždeň vykonala 14
domových prehliadok, 11 prehliadok
iných priestorov a osem prehliadok osob-
ných i nákladných motorových vozidiel.
Zúčastnilo sa na nich asi 130 policajtov a
80 colníkov Colného úradu Bratislava a
Colného kriminálneho úradu. Policajti i
colníci prehliadali objekty v Bratislave, v
mestských častiach Ružinov, Podunajské
Biskupice, v okresoch Malacky, Pezinok,
Senec a v trnavských okresoch Senica a
Dunajská Streda.  
Pri akcii zadržali 7888  spotrebiteľských
balení liehu, takmer 29-tisíc nenalepených
kontrolných známok, ktoré budú podrobe-
né expertíznemu skúmaniu, pretože vyka-
zujú znaky pozmeňovania, 2420 litrov
liehu umiestneného v bandaskách, zaria-
denie na plnenie spotrebiteľských balení
liehu a viac ako 14-tisíc nenalepených eti-
kiet. Našli aj 56-tisíc kusov spotrebiteľ-
ských balení cigariet označených ukrajin-
skými a slovenskými kontrolnými znám-
kami, pričom držitelia tohto tovaru neve-
deli preukázať spôsob jeho nadobudnutia.
Únik na spotrebných daniach predbežne
vyčíslili pri liehu na vyše 3,6 milióna
korún a pri tabakových výrobkoch na 77-
tisíc korún.Zaistili aj dve nelegálne držané
zbrane a  viac ako dva milióny korún.
Počas akcie polícia zadržala viacero
osôb, z ktorých traja už čelia obvineniu. 
Tieto  osoby sa v priebehu tohto roku
podieľali na distribúcii liehovín, ktorými
zásobovali pohostinské zariadenia a pod-
niky v Bratislavskom a Trnavskom kraji.
Ich konanie vyšetrovateľ kvalifikoval ako
trestný čin porušovania predpisov o štát-
nych technických opatreniach na označo-
vanie tovaru. Za konanie, ktoré vykazuje
známky organizovanej skupiny, zákon
umožňuje uložiť trest odňatia slobody od
jedného do piatich rokov. (ver)

Národný futbalový štadión by mal byť

dôstojným stánkom slovenského futbalu

BRATISLAVA
Národný futbalový štadión, ktorého
výstavba na mieste súčasného štadióna
Slovana Bratislava na Tehelnom poli
by sa mohla začať na budúci rok, by
mal spĺňať prísne kritériá Európskej
futbalovej únie.
Dôvody, pre ktoré je výstavba nového
štadióna potrebná, pred troma týždňami
na stránkach Bratislavských novín
vysvetlil generálny sekretár SFZ Dušan
Tittel. Pripomeňme jeho slová: „V Euró-
pe funguje licenčný systém UEFA, ktorý
prikazuje, ako majú byť vybavené futba-
lové štadióny, na ktorých sa hrávajú kva-
lifikácie národných mužstiev na majstro-
vstvá sveta a majstrovstvá Európy a
európske klubové súťaže, ako je to teraz
v prípade FC Artmedia Bratislava. Li-
cenčný systém určuje, aká má byť infra-
štruktúra štadiónov, kde sa takéto stret-
nutia hrajú, a žiaľ, musím konštatovať,
že Slovensko v súčasnosti nemá ani
jeden štadión, ktorý by náročné kritériá
tohto licenčného systému spĺňal. Preto je
nevyhnutné, aby sme postavili národný
štadión, ktorý by spĺňal kritériá a našla
by na ňom svoj domov predovšetkým
slovenská reprezentácia a, samozrejme,
všetky kluby, ktoré budú hrať európske
súťaže. Je potrebné, aby Slovensko taký-
to štadión malo, aby naša reprezentácia
nemusela hrávať svoje zápasy mimo úze-
mia Slovenska, pretože by to bola veľká
hanba.“
Národný futbalový štadión má zodpove-
dať prísnym kritériám Európskej futbalo-
vej únie. Mal by spĺňať tzv. štvorhviezdič-
kové kritériá, aby na ňom bolo možné
napríklad zorganizovanie finálového
zápasu Pohára UEFA. Štadión by v takom
prípade mal mať kapacitu viac ako 30 000
„čistých“ zakrytých sedadiel, nerátajúc
miesta pre zástupcov novinárskej obce,
vyhrievaný trávnik, prísne požiadavky od
UEFA sa kladú napr. na parkovacie mies-
ta, turnikety atď. Ako naznačuje aj štúdia,
z ktorej preberáme vizualizácie, v okolí
štadióna by mali vyrásť aj ďalšie objekty -
okrem výškovej budovy, v ktorej by mali

mať administratívne priestory Slovenský
futbalový zväz a FC Slovan Bratislava, sa
ráta aj s výstavbou komerčného centra s
administratívnymi a obchodnými priestor-
mi. Z ich prevádzky by sa finančne kryla
prevádzka štadióna. Žiada sa zdôrazniť,
že ide len o štúdiu a definitívny vzhľad
Národného futbalového štadióna s okolím
môže byť napokon iný. 
Ako sme už informovali, Národný futba-
lový štadión by sa mohol začať stavať už
v budúcom roku. Slovenský futbalový
zväz, ŠK Slovan a mesto Bratislava sa
priblížili k dohode týkajúcej sa lokality
výstavby, ako aj možných spôsobov
financovania. Mesto je pripravené vstú-
piť do akciovej spoločnosti na výstavbu a
prevádzku štadióna, v ktorej by bol aj
štát, SFZ a ŠK Slovan. Táto spoločnosť
by uzavrela so štátom zmluvu, ktorou by
sa garantovalo prednostné využívanie
štadióna pre potreby reprezentácie, ako
aj záväzok, že spoločnosť zabezpečí pre-
vádzku a údržbu štadióna bez nárokov na
peniaze zo štátneho rozpočtu. 
Mesto vstúpi do tejto spoločnosti majet-
kovým vkladom vo forme pozemkov,
ktorých hodnota sa odhaduje na 400
miliónov korún. Pozemky sa nachádzajú
prevažne na Pasienkoch a Kuchajde.
Mesto ich poskytne výmenou za pozem-

ky, na ktorých bude stáť nový Národný
futbalový štadión a ktoré nie sú momen-
tálne majetkom mesta. Nový NFŠ bude
využívať štátna reprezentácia, ale každý
víkend by sa na ňom mala hrať aj liga.
Využíval by ho ŠK Slovan a pravdepo-
dobne aj Inter Bratislava. Zároveň môže
slúžiť iným slovenským klubom, ak by
sa kvalifikovali do vyššieho stupňa
európskej klubovej súťaže. Aréna štadió-
na môže byť tiež miestom veľkých kul-
túrnych, najmä hudobných podujatí.
Podmienkou mesta je, aby súčasťou pro-
jektu bola aj výstavba tréningového cent-
ra mládežníckeho futbalu, ktoré nahradí
zrušené futbalové ihriská na Pasienkoch
a na Kuchajde. 
Pri výstavbe štvorhviezdičkového štadió-
na s kapacitou 35-tisíc miest na sedenie sa
jeho cena odhaduje na 2 až 2,2 miliardy
korún. Na financovaní sa okrem mesta
majú podieľať aj SFZ, ŠK Slovan a štát,
resp. úverové zdroje. Predstava je taká, že
ak sa všetky tieto subjekty dohodnú a pri-
praví sa projektová dokumentácia, na
budúci rok môžu začať búracie práce a o
ďalší rok neskôr výstavba. Otvárací zápas
v novom stánku by sa mohol uskutočniť
niekedy na prelome rokov 2008 a 2009.

Juraj Handzo
VIZUALIZÁCIE - Ateliér-S

�divadelné� turistické�poľovnícke

�námorné�astronomické

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

Tel.: 5827 1718 0905 615 450

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

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

SALONI, s.r.o.  ponúka:

Vedenie účtovníctva
� Jednoduché a podvojné, účtovná závierka
� Daňové priznanie DzP,  DPH
� Spracovanie miezd a personálnej agendy
� Vypracovanie registratúrnych poriadkov
Kontakt: 0907 628 970, saloni@saloni.sk

FIRMA HĽADÁ INVESTORA NA
ZAČATIE OBCHODOVANIA SO
ZLATOM AKO KOMODITOU

Účtovná a investičná, s.r.o.
Tulská 89, Banská Bystrica

048 / 4138960     0908943437
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Polyfunkčný dom Európa na Šancovej

ulici bude mať 22 nadzemných podlaží
STARÉ MESTO
Polyfunkčný dom Európa na Šancovej
ulici bude mať po dokončení 22 nad-
zemných podlaží. Vyplýva to z územné-
ho rozhodnutia, ktoré v uplynulých
dňoch vydal staromestský stavebný
úrad.
Výstavbu objektu, ktorý stavia spoloč-
nosť Istroreal, dlho blokoval odpor
pamiatkarov, ktorí boli proti vyššiemu
počtu podlaží. Dom mal mať pôvodne
osem nadzemných podlaží, investor
neskôr požiadal o zmenu stavby pred
dokončením, v ktorom žiadal o povolenie
zvýšiť počet podlaží na 34, neskôr na 22.
Rozostavaný dom sa nachádzal na území
pamiatkovej zóny centrálnej mestskej
oblasti a práve z tohto dôvodu sa k jeho

výstavbe vyjadrovali pamiatkari z Kraj-
ského pamiatkového úradu Bratislava.
Na základe rozhodnutia ministra kultúry
Františka Tótha je od 25. októbra tohto
roka pamiatková zóna približne o polovi-
cu menšia, než bola predtým. Lokalita na
Šancovej ulici, kde rozostavaný dom
stojí, sa spolu s ďalšími rozľahlými úze-
miami v centre mesta ocitla mimo
pamiatkovej zóny a pamiatkari sú tak
mimo hry, pretože ich vyjadrenie k tejto
stavbe už investor nepotrebuje. Po naj-
novšom rozhodnutí staromestského sta-
vebného úradu v podstate zmizli aj
posledné prekážky brániace výstavbe
polyfunkčného domu Európa.
Staromestský poslanec Ondrej Dostál,
ktorý bol spolu s Petrom Hodálom jed-

ným z iniciátorov petičnej akcie proti
výstavbe vežiaka, sa pre Bratislavské
noviny vyjadril stručne: „Predpokladám,
že sa proti územnému rozhodnutiu v
zákonnej lehote odvoláme.“ Odôvodnil to
presvedčením, že budova nespĺňa prísluš-
né technické podmienky.
Oslovili sme aj Romana Mistríka, hovor-
cu petičného výboru občianskeho Združe-
nia Dajme šancu Šancovej, ktorá výstav-
bu podporuje. „Viem, že nehovorím len za
členov petície, ale za všetkých tých, ktorí
majú Bratislavu úprimne radi a želajú si,
aby sa vyvíjala tak, ako je v Európe a vo
svete želateľné a obvyklé,“ povedal nám.
„Vítame rozhodnutie umožňujúce budo-
vať polyfunkčný objekt Európa.“ (juh)

VIZUALIZÁCIA - Istroreal

Odvezte sa profesionálne

16 661
0903 732 444
0907 732 444

Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021-2, 0905 431 455

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

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

POHONY na brány

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!

alebo
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Sysľovské polia

podliehajú

ochrane
RUSOVCE
V kauze poškodeného biotopu dropa
fúzatého na Sysľovských poliach
redakcia zistila nové zaujímavé súvi-
slosti, ktoré poukazujú na to, že rozo-
ranie chráneného priestoru bolo zrej-
me nelegálnym aktom.
Podľa európskej legislatívy sú totiž úze-
mia navrhované na zaradenie do celoeu-
rópskej sústavy Natura 2000 podliehajú-
ce smernici o ochrane vtáctva zaradené
do tejto sústavy automaticky. Nepodlie-
hajú teda ďalším konzultáciám medzi prí-
slušným štátom a úniou, ako je to v prípa-
de biotopov, voľne žijúcich živočíchov a
voľne rastúcich rastlín,  ale predpokladá
sa ich automatická legislatívna ochrana. 
Peter Pilinský z odboru ochrany životné-
ho prostredia ministerstva informoval,
že rezort bez ohľadu na to, že časť úze-
mia bola rozoraná, postupuje naďalej v
procese prípravy vyhlášky o chránenom
území. Už v decembri by mali byť
známe aj pripomienky krajského úradu
životného prostredia k jej návrhu. „Táto
vyhláška zabezpečí aj vyššiu legislatív-
nu ochranu územia,“ uvádza. Nevedel
však povedať, či existujú aj mimofi-
nančné páky na ochranu územia, ktoré
môže byť ľahko predmetom pozemko-
vých špekulácií. Vyjadril sa tiež, že o
postupe a sankciách voči zodpovedným
za rozoranie môže rozhodnúť jedine
nezávislá inšpekcia životného prostre-
dia, ktorá to má v kompetencii.
„Obnova biotopu do stavu, v akom bol
pred rozoraním, je, samozrejme, možná,
bude však pravdepodobne trvať niekoľ-
ko vegetačných sezón,“ uviedol. „Čo sa
týka stanoviska firmy ROT, myslím si,
že úhorová plocha má určite veľký
význam, pretože na nej nedochádza k
vyrušovaniu počas hniezdenia, prípadne
k vykoseniu hniezd a mláďat.“ 
V stanovisku, ktoré sme získali z minis-
terstva životného prostredia, sa tiež spo-
chybňuje tvrdenie osobností stojacich za
golfovou spoločnosťou ROT, že na rozo-
ranom území sa drop nevyskytoval, lebo
putuje za vysiatou repkou. „Samozrejme,
že drop sa v lokalite nachádza. Potvrdzu-
jú to aj údaje z monitoringu, ktorý sa tu
pravidelne realizuje,“ hovorí sa v stano-
visku.
Akékoľvek ďalšie aktivity v tomto prie-
store sa budú musieť posudzovať z hľa-
diska vplyvov na životné prostredia podľa
zákona EIA. Z európskej komisie prišla
informácia, že v prípade výstavby golfo-
vého ihriska bude potrebná osobitná štú-
dia EIA, ktorá posúdi možné dosah
výstavby a prevádzky ihriska v tejto loka-
lite na populácie tam žijúcich vtáčích dru-
hov. V reakciách Bruselu sa zatiaľ o posti-
hoch za rozoranie dropieho územia neho-
vorí, ale v prípade, že sa kauza dostane až
na Európsky súdny dvor, sú možné aj
tvrdé finančné postihy. (gub)

Predám, prenajmem 
RD na Dlhých Dieloch 

s výhľadom na Dunaj, 360 m2

Cena: 11,5 mil. Sk, resp. 80.000,-/mes.+E
Dom je vhodný aj pre firmu.

Kontakt: 0903 466 467 

Príprava na 
prijímacie pohovory 

v skupine maximálne 3-5 detí

VYUČUJÚ PRIAMO 
PROFESORI GYMNÁZIÍ
kontakt: INTERPRET tel.: 0904 988 253

P R E D Á M E  
8-týždňové šteniatko Border Kolie 
s rodokmeňom po výborných rodičoch
s vynikajúcimi pracovnými schopnos-
ťami. ZN: Len do dobrých rúk!

� 0910 969 449

DÔSTOJNÝ
POHREB ZA PÁR

KORÚN MESAČNE
Tel. BA: 0903 356 026

KÚPIM OBRAZY
slovenských, maďarských, českých,

ruských a iných maliarov.
Platba v hotovosti,

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

oslavy Silvestra

vo veľkom štýle
SILVESTER
Dramaturgiu polnočného odpočítava-
nia posledných okamihov starého roku,
tzv. countdownu, navrhlo štúdio
Art2Architecture z Londýna, ktoré má
bohaté skúsenosti z realizácie veľkých
podujatí po celom svete, v spolupráci s
občianskym združením Hlava 98. 
Tento projekt je pokračovaním vzájomnej
spolupráce z vlaňajška. Art2Architecture
sa v nedávnej minulosti podieľali na reali-
zácii osláv príchodu milénia v Londýne,
oživenia centra mesta Pittsburgh v USA a
zúčastnili sa tiež na medzinárodnej ideo-
vej súťaži o návrh novej podoby a využi-
tia Václavského námestia v Prahe.
Program sa skladá z 3 sekvencií, je kom-
ponovaný na približne 20 minút, začne sa
presne o 23.50 h a skončí sa o 00.10 h.
Základom prvej 9-minútovej sekvencie
bude panoramatický zvukový systém,
vytvorený zo štyroch veží umiestnených
pozdĺž ľavého brehu Dunaja (v priestore
od Hotela Danube po Osobný prístav).
Špeciálne pre túto príležitosť bude skom-
ponovaná skladba využívajúca zvuky
bubnov a fanfár. Skladbu budú reprodu-
kovať bubeníci na zvukových vežiach. Pri
ich produkcii budú v maximálnej miere
využité možnosti panoramatického zvu-
kového efektu, svetelné a zvukové pyro-
technické efekty v blízkosti veží. Záme-
rom je vytvoriť medzi divákmi silný pocit
účasti, emócií a energie.  
Druhou sekvenciou je samotné odpočíta-
nie poslednej minúty roku 2005, ktoré sa
za pokračujúceho hudobného sprievodu
bubeníkov odohrá na veľkom svetelnom
displeji stojacom na petržalskej strane
Dunaja (v blízkosti Au Café). Presne o
23.59 h sa na veľkom displeji (8 x 8m),
vytvorenom z veľkého počtu halogéno-
vých lámp umiestnených na konštrukcii
vo výške cca 10 m nad zemou rozsvieti
číslica 60. Na displeji sa odpočíta posled-
ná minúta starého roku. Posledných 10
sekúnd na displeji bude podporených
výraznými akustickými a svetelnými py-
rotechnickými efektmi.
Záverečnou sekvenciou je ohňostroj,
ktorý sa začne v prvej sekunde Nového
roka. Odpaľovaný bude z dvoch lodí
(dĺžka každej lode je 80 m) stojacich v
strede rieky. Jedna loď bude stáť na úrov-
ni nástupíšť Osobného prístavu, druhá loď
bude kotviť na úrovni budovy SNG.
Odpaľovanie ohňostroja zo stredu Dunaja
umožní jeho priamu viditeľnosť z obi-
dvoch brehov. Konfigurácia dvoch odpa-
ľovacích miest v bezpečnej blízkosti divá-
kov tiež zaručí dynamickú a dramatickú
choreografiu ohňostroja. 
V istom momente sa nad hlavy divákov
na staromestskom brehu Dunaja vznesie
vyše 1000 svietiacich balónov. Skupinu
bubeníkov, vytvorenú špeciálne len pre
túto príležitosť, budú viesť chlapci zo sku-
piny Mango Molas. Ich rady rozšíria aj 4
bubeníci z Londýna. Skúšať a hrať bude
celá táto skupina pod dohľadom skúsené-
ho anglického hudobníka, ktorý vystupuje
pod umeleckým menom Zev. Ten študo-
val hru na rôzne druhy bicích nástrojov a
perkusií napr. v Ghane, na Bali alebo v
Indii. Vystupoval vo vyše 80 mestách v 19
krajinách sveta. (brn)

Organizátori silvestrovských osláv v centre Bratislavy 

sú pripravení, tento rok očakávajú rekordnú návštevu
SILVESTER
Napriek tomu, že od začiatku konania
osláv príchodu nového roku v centre
Bratislavy (1999) sa celý projekt obišiel
bez významnejšieho negatívneho inci-
dentu, organizátori pripravili pre všet-
kých účastníkov jednoznačné bezpeč-
nostné pokyny, ktoré vychádzajú z
organizácie podobných veľkých kultúr-
nych alebo športových podujatí vo
svete.

~   ~   ~
Do jednotlivých zón zábavy bude
možné vstúpiť iba cez určené vstupy. V
súčasnosti sa uvažuje o týchto vstupoch:
�Michalská ulica - Zámočnícka ulica
�Michalská ulica - Biela ulica
�Michalská ulica - Sedlárska ulica
�Ventúrska ulica - Zelená ulica
�Ventúrska ulica - Panská ulica
�Mostová ulica - Palackého ulica
� Palackého ulica - Kúpeľná ulica
�Gorkého ulica (Poštová banka)
� Jesenského ulica (Ľudová banka)
� Laurinská ulica (VÚB)
� Františkánska ulica (Hlavná pošta)

~   ~   ~
Na uvedených vstupoch do centra osláv
budú usporiadatelia v čase od 19.00 h do
2.00 h vykonávať preventívne kontroly.
Návštevníkom osláv neodporúčame mať
so sebou sklenené fľaše, kovové a drevené
tyče a pyrotechnické prvky. Vstup nebude
umožnený ani osobám pod zrejmým vply-
vom alkoholu a psychotropných látok. 
Pevné uzávery bez možnosti vstupu budú
na Kostolnej a Uršulínskej ulici. Blokova-
né vstupy pre obsluhu a technické zázemie
programu budú navyše na Klobučníckej a

Nedbalovej ulici, Radničnej ulici a Prima-
ciálnom námestí.
Nad organizáciou a bezpečnosťou poduja-
tia bude v uliciach historického jadra
dohliadať niekoľko sto usporiadateľov,
medzi ktorými budú príslušníci Policajné-
ho zboru SR, mestskej polície a súkromnej
bezpečnostnej služby ARES Security. Síd-
lom organizačného štábu bude Primaciál-
ny palác na Primaciálnom námestí, kde
bude umiestnená aj ošetrovňa Červeného
kríža a stredisko pre stratené deti. V poho-
tovosti budú tiež sanitné vozidlá rýchlej
zdravotnej pomoci, ktoré budú pristavené
na Hviezdoslavovom námestí a Primaciál-
nom námestí. 
O požiarnu bezpečnosť sa bude starať 10-
členná jednotka Dobrovoľného hasičské-
ho zboru Bratislava - Staré Mesto. Ich vo-
zidlo bude na Františkánskom námestí.

~   ~   ~
OBČERSTVENIE
Občerstvovacie stánky budú umiestne-
né v dvoch zónach na Františkánskom
námestí (15 ks) a na Hviezdoslavovom
námestí (10 ks). V ich ponuke bude tra-
dičný sortiment jedál a nápojov známy
napr. z Vianočných trhov. 
Okrem toho organizátori predpokladajú,
že majitelia kaviarní a reštaurácií na
Korze, najmä na Michalskej, Ventúrskej,
Panskej a na Laurinskej ulici, využijú sil-
vestrovský program na ambulantný predaj
vareného vína, čaju a rozlievaného sektu v
priebehu celého večera.
Organizátori tiež zabezpečili 30 ks ekolo-
gických WC, ktoré návštevníci nájdu na
Františkánskom námestí a na Hviezdosla-
vovom námestí. Okrem toho budú v pre-

vádzke verejné hygienické zariadenia na
Palackého ulici. Okrem bežných odpadko-
vých nádob budú počas silvestrovskej noci
v zóne zábavy umiestnené veľkokapacitné
kontajnery na odpad od spoločnosti OLO.
O čistotu zóny sa bude v priebehu celej
noci až do skorého rána starať niekoľko
desiatok zamestnancov dodávateľov
údržby a čistenia komunikácií.

~   ~   ~
DOPRAVA
Organizátori odporúčajú návštevníkom
osláv, aby pri ceste do centra mesta
použili najmä mestskú hromadnú
dopravu. 
Prevádzka verejnej dopravy bude 31.
decembra 2005 a 1. januára 2006 posilne-
ná z jednotlivých častí mesta do centra a
z centra. 
Vozidlá liniek MHD budú premávať podľa
grafikonu „pracovný deň - školské prázd-
niny“, po 19.00 h budú postupne odstavo-
vané do vozovní a začne sa posilnená pre-
mávka liniek nočnej dopravy z Hlavnej
stanice, resp. Hodžovho námestia, ktoré
budú premávať až do 1. 1. 2006 do 6.00 h.
Okrem toho v noci z 31. 12. 2005 na 1. 1.
2006 v záujme pokrytia zvýšených pre-
pravných nárokov na oslavy príchodu
nového roku budú vypravované mimo-
riadne vozidlá MHD:
� električkové súpravy na trase Rača -
Dúbravka, Ružinov - Hlavná stanica a
Jurajov dvor - Námestie SNP;
� trolejbusy na trase Dolné hony - centrum
mesta (Rajská ulica) a Trnávka - centrum
(Hodžovo námestie) - Vojenská nemocnica
� autobusy na trase Petržalka - centrum
mesta 

Počas silvestrovského programu budú
platiť niektoré dopravné obmedzenia:
� Osobným vozidlám nebude vstup do
jednotlivých zón zábavy umožnený od
9.00 h ráno 31. decembra 2005 do 5.00 h
1. januára 2006. Vozidlá, ktoré v tomto
čase budú parkovať na uličných státiach v
zóne, budú odtiahnuté. 
� Pešia zóna bude uzatvorená pre vjazd
zásobovacích vozidiel od 17.00 h 31. de-
cembra 2005 až do ranných hodín nasledu-
júceho dňa.
� Pre potreby technického zázemia pro-
gramu bude tiež uzatvorená Klobučnícka
ulica v časti medzi Primaciálnym námes-
tím a Nedbalovou ulicou. 
�Dňa 31. decembra 2005 v čase od 19.00
h do 3.00 h nasledujúceho dňa bude taktiež
úplne uzatvorená Mostová ulica, vrátane
električkovej dopravy.
�Dňa 31. decembra 2005 od 23.00 h bude
tiež vylúčená električková doprava z
Rázusovho a Vajanského nábrežia. Pre-
mávka električiek bude obnovená dňa 1.
januára 2006 ráno podľa cestovných
poriadkov.
� Nábrežná komunikácia pre individuál-
nu dopravu od Nového mosta po Šafá-
rikovo námestie bude uzatvorená od
23.00 h do cca 00.30 h (kvôli polnočnému
ohňostroju).
� Prístup do garáží Hotela Radisson SAS
Carlton bude zabezpečený cez Kúpeľnú a
Palackého ulicu.
�Mestská polícia bude dôrazne kontrolo-
vať premávku na vozovke Nového mosta
pred a počas polnočným ohňostrojom, aby
zabránila vstupu peších na vozovku na
moste. (brn)

INŠTALATÉRI NON STOP
NEODTEKÁ - umývadlo, WC, kanalizácia, rína?
PREČISTÍME - špirálou, tlakom. Zameriame
trasu kamerou, určíme stav, sfunkčníme
TEČIE - radiátor, čerpadlo, kvapká vodovod,
preteká WC, vytápa vás sused, zateká strecha?
OPRAVÍME - el. zásuvku, osvetlenie, inštaláciu

0905 234 615 � 4363 8184
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GENERÁLNI PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI

WWW.BRATISLAVA.SK

HLAVNÉ NÁMESTIE 16:30 – 01:00
TRADITIONAL CLUB, VETROPLACH, PEHA, GHYMES, TAKTICI, DESMOD, HEX, PARA    
MODERUJE ŠARKAN    ŠPECIÁLNY HOSŤ ZDENKA PREDNÁ

HVIEZDOSLAVOVO NÁMESTIE 16:00 – 01:00 TALKSHOW STREDOSLOVÁCI 
S JÁNOM SNOPKOM, PETROM LIPOM A PETROM LIPOM ML.

NÁMESTIE ĽUDOVÍTA ŠTÚRA 20:00 – 24:00 RADIO FM STAGE: DJ ROBO GREGOR
/WORLD&ETNO/, DJ KOKY, THIERRY & FRIENDS /REGGAE/

NÁBREŽIE 23:45 – 00:20 COUNTDOWN NA DUNAJI
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V nedeľu bude

ekumenická

omša v nemčine
STARÉ MESTO
Už po štrnásty raz usporiadajú potom-
kovia Nemcov, jedného z pôvodných
bratislavských etník, vianočné boho-
služby vo svojom jazyku. Omša je nie-
len ekumenická, je otvorená aj veria-
cim hovoriacim iným jazykom.
Karpatskonemecký spolok na Slovensku
v regióne Bratislavy usporadúva pri rôz-
nych príležitostiach ekumenické boho-
služby v nemeckom jazyku už od roku
1992. Prvá ekumenická Adventná boho-
služba sa konala v Jezuitskom kostole na
Hlavnom námestí 16. decembra 1992 za
účasti dvoch evanjelických kňazov a
dvoch pátrov jezuitov. Usporiadatelia
tejto, v Bratislave prvej spoločnej evanje-
licko-katolíckej bohoslužby, s veľkým
napätím očakávali ohlas na toto priekop-
nícke podujatie. Skutočnosť však pred-
stihla všetky ich očakávania. O veľkom
záujme Bratislavčanov svedčila aj skutoč-
nosť, že sa na bohoslužbe zúčastnilo nie-
koľko sto veriacich oboch náboženstiev.
Preto sa usporiadatelia rozhodli, že takéto
spoločné služby Božie pripravia pre čle-
nov a priateľov Karpatskonemeckého
spolku v Bratislave každý rok. 
Myšlienka spoločných služieb Božích
vychádzala zo skutočnosti, že v Bratisla-
ve zostalo len veľmi málo pôvodných
obyvateľov s nemeckým materinským
jazykom a bohoslužby poslúžia pre vzá-
jomné porozumenie medzi kresťanmi
rôznych národností. Vlaňajšia adventná
bohoslužba sa konala v kostole rádu
Alžbetíniek na Špitálskej ulici.
V tomto roku usporiada Karpatskone-
mecký spolok, región 1. Bratislava už po
štrnásty raz ekumenickú bohoslužbu 18.
decembra o tretej hodine popoludní v
malom evanjelickom chráme na Panen-
skej ulici. Evanjelickú cirkev zastúpi
farár Ľudovít Muntág, ktorý už po nie-
koľko rokov v tomto malom chráme
vedie služby Božie v  nemeckom jazyku.
Za katolícku cirkev bude bohoslužbu
celebrovať páter Redemptorista Ján Slo-
bodník,  ktorý zasa každú nedeľu vedie
omše v nemeckom jazyku v Dóme sv.
Martina. Zaznejú staré vianočné piesne a
usporiadatelia dúfajú, že spoločná
Adventná bohoslužba bude dobrým úvo-
dom do pravej atmosféry vianočných
sviatkov a prispeje k vzájomnému poro-
zumeniu všetkých obyvateľov nášho
mesta. (st)

Bratislavský región formovali i Chorváti,

odteraz majú v Bratislave aj múzeum
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Chorváti žijú na Slovensku už šieste
storočie, dosiaľ však neexistovala
inštitúcia, ktorá by mapovala ich his-
tóriu a kultúru. Od tretieho decembra
je to už minulosť, v Devínskej Novej
Vsi otvorili Chorvátske múzeum.
Vďaka dlhoročnej iniciatíve a vytrvalos-
ti miestneho starostu Vladimíra Mráza a
poslanca miestneho zastupiteľstva Miro-
slava Encingera sa podarilo múzeum
vybudovať, to znamená nielen zriadiť,
ale nájsť mu aj dôstojný priestor. Ten sa
našiel v budove Kultúrneho spoločenské-
ho centra, ktoré sa budovalo celé desať-
ročie. „Je to veľmi výnimočná udalosť,“

uviedol starosta V. Mráz pri otváraní
inštitúcie, na ktorom sa zúčastnili i pre-
miéri Slovenska i Chorvátska, „nielen z
hľadiska našej mestskej časti, ale celého
Slovenska. Veď odkedy sem v 15. - 16.
storočí prišli chorvátski prisťahovalci, je
to prvá príležitosť, čo dostali svoj dôstoj-
ný kultúrny stánok tak čo iné menšiny.“
Samotný projekt vznikol na prelome
roku 1988 a v záverečnej fáze budovania
múzea sa mu dostalo finančnej pomoci aj
od chorvátskej vlády. Podľa V. Mráza
zriadenie múzea umožňuje ukázať, že
poltisícročná existencia Chorvátov na
tomto území mala a dodnes má svoj
zmysel.

Jeho slová potvrdzuje chorvátska prítom-
nosť nielen na území Bratislavy. Tu
okrem Devínskej Novej Vsi existujú ďal-
šie miestne časti výrazne poznamenané
chorvátskym osídlením. Je to napríklad
aj Lamač, ale najmä Rusovce a Jarovce,
kde dlhé roky funguje bohaté oddelenie
chorvátskej literatúry v miestnej knižnici
a amatérske folklórne súbory živia tu pô-
vodnú kultúru dodnes. Tieto dve mestské
časti rodové väzby cez Chorvátov spája-
jú s podunajskými komunitami v Rakús-
ku i Maďarsku. Chorvátska je napríklad i
Borinka a dôkazy o silnom chorvátskom
zastúpení nájdeme severným smerom od
Bratislavy až po Trenčín. (kah)

PEKNÉ BÝVANIE PRI PEKNEJ CESTE

Intimita rodinného domova, kde nájdete súkromie 
a zároveň neprídete o výhody, ktoré poskytuje život 
v meste. Stačí niekoľko minút prechádzky a ste pri 
nákupnom centre, škôlke, gymnáziu, zdravotnom 
stredisku, lekárni, pošte, banke či knižnici. Cesta do 
centra zaberie asi desať minút jazdy autom. Lokalita 
je dostupná verejnou  hromadnou dopravou, k Peknej 
ceste premávajú električky aj autobusy.

 súbor rezidenčných rodinných domov

 nový trend rodinného bývania

 originálna moderná architektúra

 slnečné prostredie južných viníc

 vidiecky pokoj v centre Bratislavy

 pôsobivý výhľad na mesto

 bezprostredná blízkosť lesoparku

 kompletná občianska vybavenosť

GRUNT, a.s.
Šafárikovo námestie 4, 811 02 Bratislava 1
teL.: 00421-2-526 34 722, fax: 00421-2-526-34 723
www.peknacesta.sk

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

Bratislava predložil zámer 
Výroba betónovej zmesi 
Donaubeton, Bratislava

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 6.12.
do 27.12.2005 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 8.1.2006.
Miestom realizácie zámeru je  pozemok s parc. číslom
6199/1, v lokalite na Lieskovskej ceste južne pod železnič-
nou vlečkou, k. ú. a MČ Bratislava - Podunajské Biskupice,
územný obvod Bratislava II. Účelom navrhovaného zámeru
je výstavba a prevádzka zariadenia na výrobu betónových
zmesí. Zariadenie pre miešanie betónových zmesí MB 2 SP
- Zvýšený zásobník kameniva - štvorfrakčný s celkovým
objemom 110 m3. Výrobná kapacita betonárne je stanove-
ná na výrobu zo 4 druhov kameniva, 4 druhov prísad, pri
maximálnom množstve do 300 kg cementu na 1m3, vod-
nom súčiniteli 0,5, prirodzenej vlhkosti piesku 5% a mieša-
cej dobe 30 sekúnd. Teoretický kapacitný výkon je možné
odhadnúť na výrobu 74 800 m3 betónových zmesí za rok.
Predpokladaný termín začatia činnosti: 03/2006
Predpokladaný termín ukončenia činnosti:05/2006
Uvedenie do prevádzky sa predpokladá v júni 2006.

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

predložil zámer 
Bytové domy Rača 

Úžiny - Rinzle I., garáže
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 9.12.
do 30.12.2005 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 9.1.2006.
Miestom realizácie zámeru je  pozemok s parc. číslom
1683/16, 17, 58, 1626/2, 4, v lokalite nad Kadnárovou uli-
cou, k. ú. a MČ Bratislava - Rača, územný obvod Bratislava
III. Najbližšiu okolitú zástavbu tvoria panelové obytné domy
nachádzajúce sa na východnej strane lokality (Kadnárova
ulica) a radová malopodlažná zástavba na severozápadnej
strane lokality (Sadmelijská ulica). Účelom navrhovaného
zámeru je výstavba štyroch bytových domov s rôznymi veľkost-
nými kategóriami a príslušného občianskeho vybavenia v
danom území. Jedná sa o objekty so šiestimi až ôsmimi nad-
zemnými podlažiami a s jedným alebo dvomi podzemnými
podlažiami. V objektoch je navrhovaných spolu 240 bytov. 
Parkovanie: v garážach je navrhovaných 231 stojísk v
suteréne objektov a pozemné parkovanie - 27 stojísk.
Predpokladaný termín začatia výstavby: 06/2006
Predpokladaný termín ukončenia výstavby: 10/2007

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje,
že navrhovateľ Ing. arch. J. Šujan, Bratislava

predložil zámer 
Obytné domy Brečtanová, 

Koliba, Nové Mesto
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 6.12.
do 27.12.2005 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 7.1.2006.
Miestom realizácie zámeru je  pozemok s parc. č.
18258/29, 31, 84, 85, 86, 88 v lokalite na Brečtanovej ul.,
k. ú. Vinohrady, MČ Bratislava - Nové Mesto, územný obvod
Bratislava III. Východnú a južnú časť časť dotknutého územia
ohraničuje zástavba rodinných domov s priľahlými pozem-
kami, severnú časť ohraničuje obojsmerná komunikácia
Brečtanová ulica a západná hranica dotknutého územia
susedí s existujúcim objektom trafostanice a Jedenástou uli-
cou. Účelom zámeru je výstavba dvoch obytných domov, v
rámci ktorých sa uvažuje s nasledovnými funkciami: bytové
jednotky - 20 ks, z toho pri obytnom objekte „A“ je navrho-
vaných 13 bytových jednotiek s úžitkovou plochou od 72-
233 m2, pri obytnom objekte „B“ sa uvažuje s vytvorením
siedmych bytových jednotiek s ÚP od 140-185 m2 + parko-
vacie stojiská v garážach a na povrchu terénu.  Na 1.NP až
ustupujúcom 4.NP sú navrhované 2,3,4-izbové bytové jed-
notky so spojovacími komunikáciami a výťahom. Hodnote-
ná činnosť bude obsahovať garáže v oboch obytných objek-
toch s celkovou kapacitou 45 parkovacích stojísk. Povrcho-
vé parkovanie: variant č.1-4 povrchové parkovacie stojiská;
variant č.2-10 povrchových parkovacích stojísk.
Predpokladaný termín začatia činnosti: 1Q/2006
Predpokladaný termín ukončenia činnosti:1Q/2008

Samospráva

pomáha sociálne

slabším 
NOVÉ MESTO
Novomestská samospráva každoročne
poskytuje niekoľkým stovkám ľu-
ďom, ktorí to potrebujú, peniaze na
to, aby aspoň cez Vianoce stlmili ich
existenčné problémy.
V prvý adventný týždeň tak mohlo prísť
na miestny úrad 969 občanov, aby si pre
seba a svoje rodiny odniesli jednorazo-
vú finačnú výpomoc vo výške od tisíc
do troch tisíc korún. Celková výška
pomoci dosiahla vyše milión tristotisíc
korún. Peňažnú výpomoc okrem iných
poskytli aj 52 rodinám s nízkym príj-
mom, v ktorých je jeden alebo obaja
rodičia nezamestaní. Výpomoc priznali
i osamelým matkám s deťmi a súčasne
riešili aj problém ďalších osemnástich
rodín, kde sú deti zverené do náhradnej
starostlivosti.
Najväčšiu skupinu - 670 ľudí - predsta-
vujú starší, zväčša osamelí obyvatelia
mestskej časti Bratislava - Nové Mesto,
starší ako 60 rokov a s dôchodkom pod
7200 korún. (gub)

Chorvátske múzeum SNM bude pre verejnosť otvorené až od 6. januára. FOTO - Oto Limpus 

Ak máte záujem o reklamu v týchto novinách,

volajte na telefónne číslo 0911-NOVINY
www.bratislavskenoviny.sk
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NOVÉ MESTO
NATRNAVSKEJ ULICI si pracovníčka
čerpacej stanice všimla podozrivé správa-
nie muža a ihneď informovala políciu na
linke 158. Na mieste policajná hliadka
zadržala 21-ročného Mareka. Marek si
chystal už dlhší čas veci, ktoré chcel
použiť pri lúpeži. Zadovážil si plynovú
pištoľ, pripravil si náhradnú bundu, ktorú
schoval v blízkosti čerpacej stanice a
chcel ju použiť po spáchaní lúpeže, aby
zmenil svoj výzor. Vyšetrovateľ ho obvi-
nil z trestného činu lúpeže, hrozí mu trest
odňatia slobody päť až dvanásť rokov. Stí-
haný je na slobode.
NA KRIŽOVATKE ULÍC VAJNOR-
SKÁ - TOMÁŠIKOVA zlodeji okradli
49-ročného Košičana, ktorý si opravoval
defekt na aute. Z auta mu ukradli tašku, v
ktorej mal okrem dokladov aj 162-tisíc
korún v hotovosti. Podobných prípadov
bratislavská polícia eviduje v poslednom
období viacero. Páchatelia tejto trestnej
činnosti defekt na vozidle spôsobia sami
na mieste, kde je vozidlo zaparkované.
Vodič po naštartovaní prejde niekoľko
stoviek metrov a následne zastaví, aby si
defekt opravil. Zlodej využije príležitosť a
z otvoreného auta bez použitia násilia
odcudzí zo sedadiel tašku či kabelku. Polí-
cia preto odporúča aj pri oprave defektu
vozidlo uzamykať.
NA VLÁRSKEJ ULICI sa 38-ročný
Dušan a 28-ročný Dalibor vlámali do
vozidla značky Mercedes. Policajná hliad-
ka ich predviedla na oddelenie. Vyšetrova-
teľ ich obvinil z trestného činu krádeže,
stíhaní sú na slobode. 

RAČA
NA HLUČÍNSKEJ ULICI rozbil 37-
ročný Milan sklenenú výplň na kancelárii.
Predbežnú škodu vyčíslili na 100-tisíc
korún. Vyšetrovateľ ho obvinil z trestného
činu poškodzovania cudzej veci.   

STARÉ MESTO
NA KRIŽOVATKE ULÍC KRÍŽNA -
ZÁHRADNÍCKA 21-ročný muž odcu-
dzil dámsku kabelku. Privolaná policajná
hliadka prepátrala okolie, okradnutá žena
páchateľa opísala. V krátkom čase vo
vchode bytovky na Šoltésovej ulici
zadržali muža, ktorý zodpovedal popisu a
prehrabával sa v dámskej kabelke. Aj za
použitia donucovacích prostriedkov mla-
dého muža predviedli na policajné odde-
lenie. Vyšetrovateľ ho obvinil z trestného
činu krádeže  a dal podnet na jeho väzob-
né stíhanie. 
NA DUNAJSKEJ ULICI v predajni
obuvi takmer prišla o svoju kabelku 31-
ročná žena. Pri nákupe si, našťastie, včas
všimla, že jej dve neznáme dievčiny
odcudzili voľne položenú kabelku a z
predajne ušli. Svojím krikom na ulici na
nich upozornila a polícia ich následne
zadržala. Išlo o dve mladistvé osoby vo
veku 15 a 16 rokov. Vyšetrovateľ ich
obvinil z trestného činu krádeže spolupá-
chateľstvom. (ver)

Obchody pred

vojnou v centre

mali cveng
Pokračujúc vo vyratúvaní toho, čo robilo
život Bratislavčanov oných rokov relatívne
pokojným a spokojným, chcem sa venovať
celkom prozaickým potrebám a síce na tú
dobu sortimentom i kvalitou širokej ponuke
maloobchodu a predovšetkým potravinám.
Nazývali sa obchodmi so zmiešaným tovarom -
prečo so zmiešaným tovarom, ozrejmíme ďalej.
Celkom logicky sa hustota i sortimentné zlože-
nie obchodov sústreďovalo v centre mesta. I
záujem - dopyt kupujúcich sa sústreďoval na
predajne krajšie, na exponovaných miestach
mesta, dekoratívnejšie s atraktívnymi výkladný-
mi skriňami a portálmi, bohatšie zásobované, a
teda príťažlivé, v centre mesta. Nebude azda na
škodu spomenúť aspoň tie významnejšie v tom
malom centre. Bol to obchod so zmiešaným to-
varom v budove bratislavskej tržnice - po ne-
mecky Markthalle, s vchodom z ulice - Dobiáš.
Na vtedajšej Uhorskej ulici, ktorú si nemecká
komunita nazvala Schöndorfergasse, a Maďari
zasa po svojom Széplakutca, bol obchod mieša-
ným tovarom - Braun - predával v malom i vo
veľkom, disponoval totiž veľkým skladom v
hĺbke dvora. O niečo ďalej na opačnej strane
Uhorskej ulice mal obchod so zmiešaným tova-
rom pán Kráľ a na Suchom mýte bol taký
obchod s poetickým názvom Modrá guľa a pre-
zentoval sa nad vchodom reklamnou plastikou -
modrou guľou. Ten pojem a názov pre obchody
s potravinami - so zmiešaným tovarom, bol
plne odôvodnený, pretože v takom obchode
predávali okrem klasického sortimentu suchého
potravinárskeho tovaru - múky, cukru, stru-
kovín, soli... atď., i drobnú galantériu, cverny,
ihly, gombíky, spony, hrebene, aj slané ryby zo
suda (slanečky), lieh do liehových varičov,
petrolej do lampy a, prirodzene, i knôty a skle-
nené cylindre do petrolejky, na želanie mletý
mak a orechy a ešte veľa  iných, potrebných
vecí, napríklad i drevené uhlie do žehličiek. 
Na vtedajšej Uhorskej ulici bola však i špecia-
lizovaná predajňa na výberové vína, liehoviny,
no predovšetkým na kávu, ktorú priamo v pre-
dajni denne pražil černoch - Sudánec s fezom
na hlave a čerstvá káva rozvoniavala celý deň
na Uhorskej ulici z predajne Júliusa Meinla. Tá
vtedajšia Uhorská ulica - oveľa neskôr zvaná
Obchodná, sa už v tých časoch prezentovala
ako obchodné centrum a sústreďovala po
oboch stranách veľa obchodov, kramárstiev, re-
meselných profesií a azda nebude bez zaujíma-
vosti sa jej trocha bližšie venovať. V tých
časoch bol zákazník skutočným pánom.
Obchodník si ho vážil, a teda i jeho správanie
voči nemu bolo okázalé a úctivé. V obchodoch
so zmiešaným tovarom bolo celkom prirodze-
né obdarúvať deti kupujúcich drobnými pozor-
nosťami, gumovým hadom, hrudkou cuker-
kandlu či niekoľkými karamelkami - stolverka-
mi. Alexander Podbehlý

(Pokračovanie nabudúce)

Najstarší obraz Bratislavy je vo Florencii
V roku 1565 sa vo Florencii konala
mimoriadna slávnosť.  Knieža Cosi-
mo Medici  ženil svojho syna a dediča
Francesca. Nevestou bola nimoriadne
vznešená slečna: arcikňažná Johanna,
dcéra cisára Ferdinanda a sestra
prvého v Prešporku korunovaného
uhorského kráľa Maximiliána. 
O osude svojich potomkov rozhodli už
dávnejšie ich rodiny a zosobášili ich „v
zastúpení“ ešte v detskom veku. V sku-
točnosti teda mladá princezná Johanna
prichádzala do Florencie ako „vydatá
pani“, hoci svojho manžela mala ešte len
spoznať. V čase dynastických zápasov
neboli takéto sobáše detí ničím nezvy-
čajným. Mediciovci boli iste nadšení, že
sa ich potomok stal zaťom rímskeho
cisára, aj Habsburgovci museli byť
veľmi spokojní s tým, že sa stávajú prí-
buznými rodiny  Medici, z ktorej vyšli
niekoľkí  pápeži. 
Aby sa mladá princezná cítila „ako
doma“, upravovali niekoľko rokov
mestský kniežací palác dnes známy pod
menom Palazzo Vecchio. Okrem obyt-
ných miestností, kde mala žiť, bohato
vyzdobili aj nádvorie paláca. Staršie

kamenné stĺpy arkády okolo nádvoria
pokryli vrstvou jemných štukových
ornamentov, ktoré ešte aj pozlátili.
Klenby arkád a steny pod nimi dostali
pod vedením majstra Giorgia Vasariho
maľovanú výzdobu. Do nástenných
malieb zakomponovali sériu 14 veľko-
rozmerných pohľadov na „rôzne mestá
v Rakúsku, v Čechách, v Uhorsku a v
Tirolsku“. (Tirolsko ešte vtedy nepatri-
lo k Rakúsku.) Pohľady na najvýznam-
nejšie mestá krajín, kde panoval otec
nevesty  sa dodnes zachovali. V 16. sto-
ročí ich maľovali napochytro ako príle-
žitostnú sviatočnú dekoráciu a asi nikto
nepočítal s tým, že budú viditeľné ešte
aj o 500 rokov. K najhoršie zachova-
ným patrí obraz mesta pod nápisom
Possonia v kúte arkádovej chodby. Pod
nápisom nad vedutou je namaľovaný
nejasný mestský znak, ktorý ničím
nepripomína znak mesta Bratislavy, v
minulosti známej aj pod latinizovanou
formou mena Posonium či Posonia.
Znak, ktorý by mohol byť bratislavský,

je namaľovaný nad obrazom rakúskeho
Klosterneuburgu.  
Napriek veľmi zlému stavu zachovania
možno konštatovať, že autor maľby na
stene použil ako predlohu známy drevo-
rez Hansa Mayera z Augsburgu, na kto-
rom je zachytený priebeh korunovácie
Maximiliána II. v Prešporku v roku
1563. Maľbu sa už v minulosti niekto
pokúšal vyčistiť od niekoľko storoč-
ných nánosov špiny a konzervovať.
Ostalo však len pri nedokončenom
pokuse. Florentínski pamiatkari sú
zásadne proti tomu, aby sa obraz Bratis-
lavy reštauroval, aby sa doplnili zanik-
nuté (chýbajúce) časti. Majú asi zlú skú-
senosť s obrazom rakúskeho mesta
Graz. Ten je totiž už „reštaurovaný“,
údajne na náklady jednej z bánk sídlia-
cich v Grazi. „Reštaurátor“ však obraz
doplnil tak, že dnes nepredstavuje Graz
v 16. storočí, ale až po výstavbe mohut-
ných barokových opevnení 17. storočia.
Vznikol  teda falzifikát  a možno chápať
postoj tamojších pamiatkarov, ktorí sa
nechcú dopustiť ďalšej zásadnej chyby.

Štefan Holčík
REPROFOTO - Peter Horanský

Auto BNP
Vrakunská 1

821 07 Bratislava

tel.: 02/4552 5700-02
e-mail: predaj@bnp.sk

www. autobnp.sk

Otváracie hodiny:
Po-Pia 8.00 - 18.00 hod
So        8.30 - 12.30 hod

Akcia Seat Ibiza 
a Cordoba AKCIA Ibiza a Cordoba s cenovým zvýhodnením:

- klimatizácia zdarma /- 39 100,-Sk/
- zimné pneumatiky zdarma /- 8 900,-Sk/

- hotovostná zľava - 27 000,-Sk
- Seat leasing zľava - 25 000,-Sk

!!! Celkom môžete získať až - 100 000,-Sk !!!
Navyše v autoservise roka 2004 Vám

poskytneme profesionálne servisné služby.

Seat Vianoce. Z mínusu do plusu.
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BRATISLAVA
Polovica futbalovej duše smútila, polo-
vica oslavovala! Takéto pocity asi pre-
vládali u väčšiny fanúšikov Artmedie
po bezgólovej remíze s Portom. Neuve-
riteľné pľuhavé počasie síce vytvorilo
zápasu takmer strašidelnú kulisu, no
samotní diváci a najmä hráči na ihris-
ku zmenili stretnutie na oslavu futbalu.
Nadšený bol aj tréner Vladimír Weiss,
ktorý sa síce bezprostredne po dueli tešil
z postupu do šestnásťfinále Pohára
UEFA, no súčasne nezakrýval určité
sklamanie z konca účinkovania v Lige
majstrov. „Boli sme blízko postupu a
taká šanca sa už nemusí zopakovať. Pred
zápasom som síce tvrdil, že nebudem
smutný po žiadnom výsledku, no teraz
ešte sám neviem, čo prevláda. Isté však
je, že som hrdý na toto mužstvo,“ prezra-
dil kormidelník Artmedie.
Obdiv nad Artmediou neskrýval ani tré-
ner Porta Co Adriaanse: „Domáci ukáza-
li skvelý výkon, hrali na doraz, ukázali
veľkú túžbu po víťazstve. Napriek pred-
pokladom sa nezamerali na dosiahnutie
remízy, ktorá by im zaručovala postup
Pohár UEFA, ale bojovali o Ligu maj-
strov. Dnes boli lepší, mali viac príleži-
tostí.“
Postup slovenského majstra a jeho účin-
kovanie v H-skupine si podrobne všimli
aj európske médiá. Za všetkých dve
portugalské - O Jogo: „Niekedy je lepšie
zabudnúť. Vyššia moc asi nechcela
Adriaanseho mužstvo v Lige majstrov. V
rozhodujúcom zápase muselo Porto
bojovať nielen proti fyzicky vyspelejšej

Artmedii, ale aj proti chladu, nevyspyta-
teľnému vetru a bahnu, ktoré viac pripo-
mínalo Nutelu ako futbalové ihrisko. Dať
si dve prihrávky po sebe by bolo jedno-
duchšie v plnom bazéne ako na Tehel-
nom poli. Domáci by si zaslúžili vyhrať,
rozhodca Merk im uprel dva jasné poku-
tové kopy.“
Record: „Zázračná remíza. Všetku smo-
lu, ktorú si Porto vybralo v aktuálnej
sezóne Ligy majstrov, mu šťastena dvoj-
násobne splatila v rozlúčkovom stretnutí.
Vitor Baia podal neskutočný výkon a má
najväčšiu zásluhu na tom, že tanky v dre-

soch Artmedie neprevalcovali Adriaan-
seho tím. Draci v poslednej polhodine na
ihrisku trpeli. Treba priznať, že remíza je
nespravodlivá. Po zákroku Pepeho na
Vaščáka sa navyše jednoznačne mala
kopať penalta.“
Nasledujúce ráno po stretnutí s Portom
sa Petržalčania odobrali na dovolenky,
ktoré sa im končia v stredu 4. januára. V
ten deň sa im začne príprava na jarnú
časť ligy i Pohára UEFA, kde sa stretnú
so súperom, ktorého im vyžrebujú v pia-
tok 16. decembra. (mm, sita)

FOTO - TASR

Plavkyňa Smolenová sa na ME nestratila,

na budúci rok chce ísť o niečo vyššie

Hujsa podpísal

novú zmluvu

a hneď vypadol
BRATISLAVA
Keď to nejde, tak to nejde! Fanúšiko-
via hokejového Slovana sú už pomaly
zúfalí. Majster nevie vyhrávať doma,
prehráva vonku a v tabuľke klesá
čoraz nižšie. 
Prvým z posledných pokusov o obrat
bolo angažovanie trénera Jána Jaška,
ďalším stiahnutie útočníka René Školia-
ka z hosťovania v Skalici. Belasí sa
minulý týždeň dohodli aj na predĺžení
zmluvy s útočníkom Martinom Hujsom.
Nový kontrakt znie do konca roku 2009.
Práve tohto hráča sa však týkala informá-
cia o zranení. Hujsa si pred týždňom v
dueli s Nitrou zlomil ľavú ruku a liečenie
sa odhaduje až na sedem týždňov. Otáz-
ny a skôr nepravdepodobný je preto jeho
štart na januárovom Super Six v Petro-
hrade. (mm)

Hviezdy získali

2,5 milióna Sk
BRATISLAVA
Na ľade Zimného štadióna Ondreja
Nepelu opäť raz žiarili hviezdy. Ak
srdiečko fanúšika hokejového Slovana
sa trápi pri pohľade na súčasných hrá-
čov belasých, minulú sobotu sa mohol
potešiť aj hokejovým umením. 
V Bratislave proti sebe nastúpili bývalé
hviezdy slovenského a svetového hokeja a
kto prišiel na tribúny, ten sa určite zabavil.
Zápas sa síce skončil zmierlivo 7:7, ale
hralo sa tak, ako sa patrí na hrdinov mno-
hých legendárnych hokejových bitiek.
Výber sveta pricestoval v skutočne exce-
lentnom zložení. Z tých úplne najväčších
ohlásených hviezd chýbal len Smith, kto-
rému v lete zabránili poveternostné pod-
mienky, inak prišli všetci, ktorí sľúbili -
Shutt, Goulet, Gare, Anderson, Langway,
z Rusov sa predstavili Makarov, Krutov a
za výber sveta si zahral aj Peter Šťastný.
Slovensko reprezentovali slovanisti - bra-
tia Šťastní, Rusnák, Cíger, ale aj Košiča-
nia Ihnačákovci, Bača alebo Trenčan Haš-
čák. Najväčšiu zásluhu na pritiahnutí
zámorských hviezd mal Peter Šťastný, o
ktorom napríklad Michel Goulet tvrdil, že
prišiel hlavne kvôli nemu: „Som rád, že sa
znovu stretneme aj na ľade.“ 
Podobná exhibícia bola vlani a aj tá toh-
toročná sa skončila charitou. Večer po
zápase sa dražili hokejky zúčastnených
hráčov, dres Stana Mikitu, takže UNI-
CEF, detské organizácie a obete hurikánu
Katrina získali 2,5 milióna Sk. Kto nesti-
hol prísť na zimný štadión, nemusí byť
smutný. Podobné podujatie sa zopakuje
aj budúci rok, keď sa organizácie znovu
ujme Peter Šťastný a mottom stretnutia
by mala byť jeho päťdesiatka... (mm)

Slovanistky

bojujú o postup

do finále
BRATISLAVA
Hokejistky Slovana vstúpili do semifi-
nále Európskej ženskej hokejovej ligy
(EWHL) nešťastne. 
V Bolzane prehrali s miestnym HC Bol-
zano Eagles 3:4, keď o výsledku sa roz-
hodlo až v samostatných nájazdoch. Tie
vyhrali domáce dievčatá 3:1 a pred sobot-
ňajšou odvetou si vytvorili aspoň najtes-
nejší náskok. Slovanistky však tesná pre-
hra nemusí mrzieť, so súperkami, ktoré
tvoria základ talianskej hokejovej repre-
zentácie a sú jedným z hlavných favori-
tov súťaže, odohrali veľmi dobrý zápas a
stále môžu myslieť na postup. (mm)

Prvé Češky

a Rakúšania
BRATISLAVA
Pozemní hokejisti a hokejistky si dali
minulý víkend zraz v Športovej hale
Mladosť na Memoriáli Pavla Rosu.
V mužskej kategórii sa predstavili tri
tímy, hralo sa systémom každý s každým
a najlepšie skončili Rakúšania, ktorí zví-
ťazili o skóre pred Chorvátmi, Slováci
skončili tretí. Medzi ženami boli najlep-
šie reprezentantky Česka, ktoré vyhrali
vo finále nad Slovenskom 7:6. Tretie
skončili Rakúšanky, štvrté reprezentant-
ky Litvy. (mm)

Inter klope

na finále
BRATISLAVA
Basketbalisti Interu pripravili priaz-
nivcom príjemný predvianočný darček. 
V prvom semifinále Slovenského pohára
rozstrieľali Spišskú Novú Ves 92:63 a
takmer na 100 percent si už zabezpečili
postup do finále. Druhý duel sa hral po
našej uzávierke, v stredu 14. decembra
na Spiši, ale 29-bodový náskok dával
takmer stopercentnú istotu, že interisti
pôjdu do finále! (mm)

Najlepší budú

známi v sobotu
BRATISLAVA
Týždeň pred Vianocami sa Slovensko
dozvie meno najlepšieho športovca
roku 2005. 
Okrem toho, že vyhlásenie bude v brati-
slavskej budove Slovenskej sporiteľne,
medzi desiatkou najlepších (bez udania
poradia) sú aj viacerí bratislavskí špor-
tovci - Višňovský, Čobej, Hrbatý, medzi
kolektívmi zase ašpirujú na prvenstvo
futbalisti Artmedie. (mm)

FC Artmedia oslavuje, Bratislava uvidí už

vo februári šestnásťfinále Pohára UEFA

BRATISLAVA
Slovenské plávanie je riadne hlboko a
tak nečudo, že na nedávnych majstro-
vstvách Európy v 25-metrovom bazé-
ne v Terste nás reprezentovali iba dve
dievčatá. Kým takmer tridsaťročná
Martina Moravcová sa už tradične
zaradila medzi to lepšie, čo plávalo na
šampionáte, mladučká, iba šestnásť-
ročná Bratislavčanka Denisa Smole-
nová medzi aj o dvadsať rokov starší-
mi kolegami a kolegyňami stále len
zbierala skúseností. A len tak mimo-
chodom, Česi mali v Taliansku 17
plavcov, o polovicu menšie Slovinsko
dokonca devätnásť...!
Denise sa v žiadnej z disciplín nepodari-
lo zaradiť medzi šestnástku najlepších
(na 50 metrov motýlik skončila 24., na
100 m motýlik 22. a na 200 metrov
motýlik 17.). Napriek tomu sa však do
Bratislavy vracala spokojná. „Všetky tri

disciplíny sa mi vydarili, najviac posled-
ná, 100 metrov motýlik, kde som zaplá-
vala svoj doteraz najlepší čas a zlepšila
som slovenský juniorsky rekord,“ pre-
zradila Denisa, ktorá v pohode zvláda
všetky tri motýľkarskej trate: „Zatiaľ sa
nechcem špecializovať, rovnako trénuje-
me všetky tri, aj keď pred Terstom sme
sa najviac zamerali práve na stovku. V
motýliku je však vždy lotériou, čo vám
vyjde. Niekedy to býva disciplína, od
ktorej by ste to najmenej čakali.“
Decembrový Terst bol pre slovenskú
reprezentantku druhým horúcim testom
tohto roku medzi seniorkami. „Som rada,
že som v Taliansku štartovala, rovnako
mi pomohla aj účasť na majstrovstvách
sveta v Montreale. Keby som však mala
vybrať tie najpríjemnejšie okamihy
práve sa končiaceho roku, nesmeli by
tam chýbať ani juniorské majstrovstvá
Európy, kde som získala medailu,“ spo-

mína Denisa na to príjemné z roku 2005.
Nasledujúcich dvanásť mesiacov bude
znovu nabitých. „Posledný predvianočný
týždeň mám ešte slovenský šampionát,
potom príde krátky oddych a od januára
príprava na novú sezónu. Začne sa repre-
zentačným sústredením na Štrbskom
plese, na prelome januára a februára
cestujem opäť do Brazílie, kde sme sa
pripravovali už vlani a boli sme veľmi
spokojní.“
Pobyt v Riu de Janeiro sa stáva Denisi-
nou špecialitou, budúcoročný môže mať
o to väčší význam, že práve v Brazílii sa
konajú prvé juniorské majstrovstvá sveta
a Denisa Smolenová na ne poletí s mini-
málne finálovými ambíciami! „Verím, že
na nich potvrdím svoje zlepšovanie a že
sa mi to podarí dokázať aj na ďalších
seniorských šampionátoch,“ dodáva pla-
vecké želanie do budúceho roku Denisa
Smolenová. (mm)

PRACOVNÁ PONUKA - Hºadáme AUTOELEKTRIKÁRA do trvalého pracovného pomeru - 02/ 6353 4444 - 5

tel.: 02/ 5710 3929

Auto roka 2005 na Slovensku C4 
MOTOR PARTNER s.r.o.
Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava

Tel. predaj: 02/ 6353 4444 - 5
Tel. servis: 02/ 6353 7777 - 8
Tel. klampiarske práce: 02/ 6353 5555
Tel. náhr. diely: 02/ 6353 5556
www.motorpartner.sk



22BRATISLAVSKÉ NOVINY 31/2005

Bratislavský Jazz

Club v Astorke:

Miki Škuta trio
HUDBA
V nedeľu 18.12. o 19.00 uvedie Brati-
slavské kultúrne a informačné stredis-
ko v divadle Astorka do života pravi-
delný cyklus Bratislavský Jazz Club. 
Otvárací koncert bude zaručenou džezo-
vou lahôdkou. Traja špičkoví slovenskí
muzikanti - Miki Škuta (klavir), Martin
Valihora (bicie) a Oskar Rózsa (bassgita-
ra) sa prostredníctvom ich originálneho,
tzv. sofistikovaného modern jazzu, istotne
postarajú o jedinečný hudobný zážitok.
Oskar Rózsa patrí k najvýraznejším posta-
vám slovenskej hudobnej scény. Okrem
vlastných projektov nahral a produkoval
okolo 50 albumov českých a slovenských
interpretov populárnej hudby a džezu.
Miki Škuta je jedinečný jazzový hudobník
a osobnosť vážnej hudby. Ako džezman
hráva  s poprednými európskymi džez-
manmi. Martin Valihora žije v New Yorku,
ale príležitostne pôsobí aj na Slovensku.
Nahral množstvo albumov s poprednými
slovenskými hudobníkmi. Vstupné je 249
korún a predpredaj vstupenie je v  BKIS na
Klobučníckej 2, u Dr. Horáka, v Artfóre a
divadle Astorka. (re)

Folkový víkend

v meste
HUDBA
Od 16.  do 18.  decembra je pre milov-
níkov folku pripravený cyklus koncer-
tov na Hlavnom námestí, ktoré do-
plnia atmosféru vianočných trhov. 
Predstaví sa zaujímavá folkrocková sku-
pina Karpatské horké, trampská formácia
Kalumet, pesničkárka Zuzana Homolo-
vá, skupina Slniečko. Folkový víkend
prídu oživiť aj českí folkoví hostia - pes-
ničkár Slávek Janoušek s Vojtom Kupčí-
kom a pražská folkrocková skupina Hro-
mosvod. (re)

Ulice Bratislavy

sa rozospievajú
HUDBA
BKIS sa na záver predvianočných prí-
prav rozhodlo svojich priaznivcov
obdarovať. 
V stredu 21. decembra popoludní sa rozo-
spievajú bratislavské vianočné ulice. Ak v
nich stretnete spievajúcich pútnikov, ne-
čudujte sa. Pestrú paletu vianočných po-
dujatí predvedie 150 putujúcich účinkujú-
cich z desiatich hudobných skupín. Folko-
vé, folklórne, divadelné, hudobné a taneč-
né súbory počas troch hodín prinesú hu-
dobné rozptýlenie, ktoré bude znieť viace-
rými námestiami a ulicami hlavného
mesta. (re)

Napoleon 

celkom 

netradične
VÝSTAVA
Uplynulo 200 rokov od podpísania
Bratislavského mieru. Po bitke pri
Slavkove 2. decembra 1805 bol rakú-
sky cisár František donútený pristúpiť
na rokovania o mierových podmien-
kach. Definitívne ich stanovila miero-
vá zmluva uzatvorená 26. decembra
1805 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho
paláca v Bratislave. 
Udalosť mala veľký význam v živote
mesta a natrvalo sa zapísala do európskej
histórie ako Bratislavský mier. V spolu-
práci s Francúzskym inštitútom pripravi-
lo Mestské múzeum výstavu pod názvom
Napoleon v karikatúrach. Prezentuje sa tu
36 dobových karikatúr Napoleona, ktoré
pochádzajú zo zbierky Klosterneubur-
ského opátstva v Rakúsku. Ide o veľmi
vzácne dobové farebné kresby, ktoré
zobrazujú Napoleona vnímaného z
pohľadu súčasníkov v rokoch 1815-1850.
V karikatúrach cítiť humor, nechýba však
ani sarkazmus a veľká dávka odvahy
tvorcov. Výstava v Mestskom múzeu
potrvá do 8. januára 2006. (dš)

Filmový režisér 

Dušan Hanák

vychádza knižne
FILM, LITERATÚRA
Súčasťou medzinárodného filmového
festivalu, ktorý sa skončil v Bratislave
9. decembra, bol aj krst novej česko-
slovenskej knihy 3 scénáře, ktorá, ako
napovedá názov, obsahuje tri filmové
scenáre významného slovenského reži-
séra Dušana Hanáka.
V publikácii 3 scénáře sú scenáre k Haná-
kovým filmom 322 (1969), Ružové sny
(1976) a Obrazy starého sveta (1972),
ktoré patria k výnimočným režisérovým
dielam a získali množstvo medzinárod-
ných ocenení. Zámerom bolo dostať do
knižnej podoby scenáre filmov 322 a Ru-
žové sny, pretože film 322 nemali českí
diváci možnosť vidieť v kinách a snímka
Ružové sny patrila k jeho divácky naj-
obľúbenejším filmom. K pôvodnému zá-
meru publikovať scenáre týchto dvoch
filmov pribudol aj scenár k jednému z
najvýznamnejších a najoceňovanejších
Hanákových filmov, k celovečernému
filmu Obrazy starého sveta. Scenáre 322
a Ružové sny sú v českom jazyku, Obra-
zy starého sveta v slovenskom, keďže
mnohé z postáv filmu rozprávajú náre-
čím. Ako dodáva Dušan Hanák, „svoje
filmy som vždy vnímal ako súčasť slo-
venskej a československej kultúry. V
tomto zmysle sa mi zdá české vydanie
mojich scenárov prirodzené“. (dš)

Veselá vdova šantí v Národnom divadle
DIVADLO
Mojím snom bolo žiť na prelome storo-
čí vo Viedni. Nosiť krásne klobúky, de-
centné, pod pásom strihnuté šaty pod
kolená, frivolné doplnky a najmä - po-
hybovať sa v spoločnosti mužov, ktorí v
tom čase tvorili v meste bujnejúcom
kultúrnym dianím Európy. Sedieť
vedľa Klimta, Kokoschku a Schieleho v
čase, keď presným ťahom štetca vzni-
kali ich nezabudnuteľné diela, čítať
Zweiga, Musila, počúvať Straussa či
Mahlera a dať sa pitvať Sigmundom
Freudom. A najmä sedieť v hľadisku
Theater an der Wien, kde v roku 1905
premiérovo uviedli Veselú vdovu Fran-
za Lehára.
O tridsaťšesť rokov neskôr sa táto opereta
operiet predstavila aj kultúrnej Bratislave a
čakali sme ďalších šesťdesiatštyri rokov, a
sto rokov od jej prvého uvedenia, kým sme
mohli opäť tlieskať miliónovej vdove,
Hane Glawariovej, a jej nehynúcej láske k

záletníkovi a ľahtikárovi grófovi Danilovi
Danilovičovi. Opereta prešla za túto dobu
dlhú, ale úspešnú púť javiskami celého
sveta. Ak jej premiérové uvedenie nemô-
žeme označiť za frenetický úspech, o ďal-
ších naštudovaniach v Londýne, Paríži,
Berlíne a v Hamburgu to už povedať
môžeme. Najmä New York bol uchvátený.
A ako je už pre Američanov príznačné,
hneď po premiére sa poobliekali do šiat
a´la Veselá vdova, ženy si nasadili klobúky
v tomto štýle, tancovalo sa len na Leháro-
vu hudbu, jedli sa jedlá a pili nápoje s
názvom Veselá vdova. Preklad originálne-
ho libreta Victora Léona a Leo Steina pre
Operu SND pripravil Ján Strasser a Vladi-
mír Zvara. Réžie sa ujal Marián Chudov-
ský, choreografom je Jaroslav Moravčík.
Diriguje Jaroslav Kyzlink. V hlavných
úlohách môžeme vidieť Máriu Eliášovú a
Adrianu Kohútkovú, Martina Babjaka a
Petra Dvorského, z činoherných hercov
Olda Hlaváčka a Juraja Slezáčka. Scénu

pripravil Peter Čanecký a kostýmy, ktoré
na javisko SND preniesli atmosféru Vied-
ne začiatku minulého storočia, sa predsta-
vili v skvostnom vyhotovení Petra Čanec-
kého. Predstavitelia hlavných rolí sa vzác-
ne zhodujú vo vyjadrení, že opereta je pre
nich výzva a Veselá vdova vďačný titul.
Adriana Kohútková k tomu dodáva, že sa
jej účinkovaním v tomto žánri splnil sen,
pretože opera bola pre jej temperament
príliš statická. Mária Eliášová považuje
účinkovanie v operete za veľkú výzvu pre-
tože „okrem spevu musia vedieť herci aj
dobre hrať, výborne vyzerať a zvládnuť
choreografiu“. Martina Babjaka na opere-
te fascinuje skutočnosť, že môže popri
svojich výrazných speváckych kvalít
uplatniť aj herecké danosti.  Abard sloven-
skej opery Peter Dvorský je šťastný, že
jeho hlas okrem množstva opier zaznie aj
v operete. Výsledok týchto nádejí a očaká-
vaní si môžete pozrieť v operete Veselá
vdova na javisku SND. Dáša Šebanová

Kornucik a Zimka v Pálffyho paláci
VÝSTAVA
Dve poschodia a dve výstavy ponúka vo
vianočnom a medzisviatkovom období
galéria Pálffyho palác na Zámockej
ulici. Na prízemí sú obrazy Jozefa Kor-
nucika zjednotené pod názvom Ume-
lecký odkaz maliara a na prvom
poschodí vystavuje svoje Modré z neba
Ondrej Zimka.
Aj keď najbližší Jozefa Kornucika hovoria
o vystavených dielach ako o malom kúš-
tičku, „rožku“ jeho rozsiahlej pozostalosti,
vystavené obrazy povedia veľa o tvorivos-
ti, invencii a vnímaní umelca. Slovo
„pozostalosť“ sme spomenuli primerane

okolnostiam, ale nikto nevie, či je naozaj
na správnom mieste. Jozef Kornucik totiž
v januári v sedemdesiatych rokoch oslávil
v jeden deň svoje narodeniny, na druhý
deň sa obliekol, naraňajkoval a odišiel.
Viac ho nikto nevidel. Po dvoch rokoch
bezvýsledného pátrania ho vyhlásili za
mŕtveho. Jeho obrazy sú väčšinou v
súkromných zbierkach a vystavené diela
dala galeristom k dispozícii pani Kornuci-
ková. Sú plné vášnivého zaujatia pre život,
a to vo všetkých jeho podobách. Torzo z
jeho diela vystavené na Zámockej ulici
každého presvedčí, že Kornucik je maliar,
ktorý si pozornosť nepochybne zaslúži.

A Ondrej Zimka tiež. Jeho obrazy pôsobia
dojmom, že mu stačí vziať „kus dreva“ a
za malú chvíľu na ňom vznikne fantazijný
svet nekonečných farebných aj temných
príbehov bez konca, pri ktorých je stále
možnosť ešte niečo „primaľovať“, pri-
myslieť. Maliar túto možnosť návštevní-
kom dáva a vy môžete v chladných zim-
ných mesiacoch navštíviť Zimku a jeho
teplý, očarujúci a fascinujúci svet. Výsta-
va potrvá do 13. 1. 2006, obrazy Jozefa
Kornucika môžete vidieť do 30. 12. 2005.
V Pálffyho paláci na Zámockej ulici je
otvorené denne okrem pondelka od 14.00
do 18.00 h. Dáša Šebanová

Jednu z hlavných úloh v operete Veselá vdova stvárňuje aj Peter Dvorský. FOTO - Alena Klenková

info: 02/16 186
www.bkis.sk

„Vaša brána do Bratislavy a jej kultúry”

Šťastné a pokojné Vianoce, 

nový rok 2006 plný pohody, 

nádejí aj splnených želaní.

Čas na okamihy zastavenia,

chvíle kultúrnych objavovaní,

Vám do celého roku želá

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.
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HOKEJ
�EXTRALIGA
Utorok 20. decembra
Slovan Bratislava - Poprad (18.30)
Utorok 27. decembra
Slovan Bratislava - Žilina (18.30)

BASKETBAL
�EXTRALIGA mužov
Sobota 17. decembra, ŠH Pasienky
Inter Bratislava - Svit (18.00)

VOLEJBAL
�EXTRALIGA žien
Štvrtok 15. decembra, hala Mladosť
Slávia UK Bratislava - Malacky (16.30)
�Stredoeurópska liga žien
Sobota 17. decembra, hala Mladosť
Slávia UK - Velika Gorica (17.00)

ATLETIKA
�VIANOČNÁ LATKA
Piatok 16. decembra, hala Elán

ŠERM
�MAJSTROVSTVÁ SR v šerme kordom
Piatok a sobota 17. - 18. decembra
Športová hala Mladosť

FUTSAL
�1. LIGA
Piatok 16. decembra
Slov-matic FOFO - Semic Atletico (18.20),
Across Pinerola - Karpatia Juniors (20.15)
�2. LIGA
Sobota 17. decembra, ŠH Mladosť
Maxima - Across Pinerola B (19.20),
L.M.H. Team - Jozef Tiso (20.40)
Nedeľa 18. decembra, ŠH Mladosť
Jost 04 - Zemaci (16.00), Likra Slovakia - Terno
(17.30), Minimax - Semic Atletico B (18.50)
Nedeľa 18. decembra, ŠH LFUK
Pohotovosť - Baraberi (8.00), 4FSC Insta -
Danubit (9.30), Relax - Slov-matic FOFO
B (10.50)
�1. bratislavská liga A
Sobota 17. decembra, ŠH PKO
Karlovka 1983 - Hostinského (18.00),
Dopravoprojekt - Wild Boys (18.50)
Sobota 17. decembra, ŠH LFUK
SATC - Tv Com Hurricanes (8.00), Tre
Kronor - Semic B (10.50), Akademik - Tor-
pedo (12.40), Gurmáni - Čekan Mekenroff
(13.30), Budweiser - Emtrikve (14.30)
Nedeľa 18. decembra, ŠH BCT
Ružinov - Microcom team (14.00), Palma -
Hujeri (14.50), Elza Lions - Bells (15.50)
�1. bratislavskám liga B
Sobota 17. decembra, ŠH PKO
Slov-matic FOFO C - Alžbetka (16.10),
VÚB - Krátky Proces (17.00)
Sobota 17. decembra, ŠH LFUK
KPSF - Cataluna (9.00), Danubit B - 4FSC

Insta B (9.50), Festglas - Rendez (11.40),
Račiansky Výber - Admiral GWF (15.20)
Nedeľa 18. decembra, ŠH BCT
Krátky Proces - Alžbetka (13.00 h -
dohrávka)
Nedeľa 18. decembra, ŠH Mladosť
AK 47 - Karpatia Juniors B (20.10), Mini-
max B - Posam (21.00)
�LIGA 40
Nedeľa 18. decembra
Metropol - Salámi (8.00), Juve - Acc Tufo
(9.00), Pošeň - Zsl. tlačiarne (9.50), Račian-
sky výber - Palma (10.40), santos Karlovka -
Semic Old Boys (11.30), Karlovka - Záhrad-
nícka (12.30), Tonic 40 - Karpatská (13.20),
Admiral Old - Dopravoprojekt (14.10), Slov-
matic FOFO Old - Ajax (15.00), Funus Terno
- Karpatia (16.00)

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-piatok: 13.15-17.30
Sobota-nedeľa: 14.00-16.00, 16.15-18.15
Prázdniny: 8.45-17.30
�Ružinov - Areál hier na Štrkovci
Pondelok-sobota: 15.00-17.30
Nedeľa a sviatky: 15.00-18.00

SILVESTROVSKÝ BEH 
CEZ BRATISLAVSKÉ MOSTY

Sobota 31. decembra
Štart bude o 10.30 pri Ekonomickej univerzi-
te v Petržalke a cieľ pod mostom Lafranconi.
Trasa silvestrovského behu vedie cez všetky
bratislavské mosty a po nábreží Dunaja.

DIVADLÁ
DPOH - ČINOHRA SND - 19.00

�17.12. - J. Bowlesová: Dom nad oceánom
�18.12. - G. Feydeau: Chrobák v hlave
� 19.12 - Srdce v dlaniach, slávnostný
benefičný galakoncert
�20.12. - C. Goldoni: Čertice
�27.12. - M.Huba/M.Porubjak: Tančiareň
�28.12. - J.Steinbeck: O myšiach a ľuďoch
�29.12. - O.Wilde: Ideálny manžel 
�30.12. - J.G.Tajovský: Ženský zákon 
�31.12. - G.Feydeau: Tak sa na mňa prilepila 

MALÁ SCÉNA SND - 19.00
�17.12. - I. Bergman: Scény z manželské-
ho života
�18.12. - D.Besse: Riaditelia
�19.12. - F. Wittenbrink: Sekretárky
�20.12. - T. Stoppard: Konečne slobodný!
�27.12. - I. Bergman: Scény z manželské-
ho života
�28.12. - I. Ambjornsen, A. Hellstenius, P.
Nass: Chvála bláznovstva alebo Elling a
Kjell Bjarne
� 29.12. - T. Williams: Mačka na horúcej
plechovej streche
� 30.12. - A.N.Ostrovskij:Dohodneme sa,
veď sme svoji 

OPERA A BALET SND  - 19.00
�17.12., 19.12. - G. Verdi: Aida
�20.12. - W.A. Mozart: Don Giovanni
�21.12. - G. Puccini: Bohéma
�22.12. - A. Adam: Korzár
� 26.12. - P.I.Čajkovskij: Luskáčik
�26.12. - W.A.Mozart: Čarovná flauta
�27.12. - G.Verdi: Maškarný bál 
�28.12. - G.F.Händel: Alcina

ŠTÚDIO L + S - 19.00
�19.12. - P. Pavlac: Moja mama mala brata
�20.12. - Y. Reza: Kumšt
�22.12. - J. Nvota - K. Žiška: Piano revue
�28.12. - J.Godber/J.Thoprnton: Barmanky
�28.12. - Y.Reza: Kumšt
�30.12. - Y.Reza: Život na trikrát

DIVADLO ASTORKA - 19.00
�20.12. - T. Bernhard: Pred odchodom na
odpočinok - verejná generálka
�21.12. - T. Bernhard: Pred odchodom na
odpočinok, predpremiéra

DIVADLO ARÉNA - 19.00
� 18.12. - E.E. Schmitt: Oskar a dáma v
ružovom
�21.12. o 10.00 a 13.00 - W. Golding: Lord
of the flies
�22.12. o 9.00 a 12.00 - W. Golding: Lord
of the flies
�22.12. - F. Richter: Boh je DJ

DIVADLO NOVÁ SCÉNA - 19.00
�19.12. - Donaha!
�20.12. - Kleopatra
�21.12. - Klietka bláznov

Radošinské naivné divadlo - 19.00
�20.12. - Hra o láske
�21.12. - Generál

DIVADLO STOKA
�17.12. o 20.00 - Karpatské horké, vianoč-
ný koncert v krčme 
�19.12. o 19.30. - Blues, koncert v krčme 

DIVADLO WŰSTENROT - 19.00
�17.12. - Vianočný muzikál
� 18.12. o 10.30 - O dvanástich mesiači-
koch, kaviareň Mária Kristína
�18.12. - Mníšky 2: Milionárky (aj 15.00)
�20.12. - Mníšky 2: Milionárky

PRE DETI
BIBIANA - Medzinárodný dom 

umenia pre deti
�17.12. o 14.00 - Sklenené obrázky, tvori-
vé dielne k výstave Vianoce
�17.12. o 16.00 - Snehuliatko, program na
motívy poviedok Jána Uličianskeho
�18.12. o 16.00 - Snehuliatko
�20. a 22.12. o 14.00 - Sklenené obrázky
�21.12. o 10.00 - Sklenené obrázky

BBD - Bratislavské bábkové divadlo
�17. 12. o 14.30 - Zbojnícka princezná
�18.12. o 10.00 a 14.30 - Zbojnícka princezná
�20. a 21.12. o 10.00 - Zbojnícka princezná

DIVADLO LUDUS
�17.12 o 14.00 - Hráme sa na Vianoce, DK
Dúbravka
�17.12 o 15.00 - Vyšla hviezda nad Betle-
hemom, Malá sála PKO
�18.12. o 10.30 - Vyšla hviezda nad betle-
hemom, DK Ružinov
�18.12. o 16.00 - Ako si princ Martin hľa-
dal nevestu, DK Zrkadlový háj
� 19.12. o 10.00 - Skaza Akadémie hier
Profesora Machuľku, Malá sála PKO
� 20.12. o 10.00 - Stačí povedať:“Nie“,
Malá sála PKO

VIANOČNÉ PODUJATIA
�20.12. o 19.00 - Vianočný koncert Karo-
la Malého, Dom kultúry Dúbravka
� 18.12. od 9.00 do 17.00 - Vianoce na
Hrade: Z cyklu Dolnozemské Vianoce.
�19.12. o 19.00 - Vianočný gospelový kon-
cert, SF Reduta, Palackého 2 
�20. a 21.12. o 19.00 - Slovenská filharmó-
nia a Bratislavský chlapčenský zbor, kon-
cert v Redute, Palackého 2 
�21.12 o 19.00  - Vianočný koncert, Veľký
evanjelický kostol, Panenská ulica

VÝSTAVY
� Jozef Kornucik: Umelecký odkaz malia-
ra, Ondrej Zimka: Modré z neba - Pálffyho
palác, Zámocká ulica, denne okrem pon-
delka od 14.00 do 18.00
�Kráľovstvo čiar a farieb, návšteva vo svete
Miroslava Cipára, Bibiana, denne okrem
pondelka od 10.00 do 18.00
�Kovačickí insitní maliari - DK Ružinov,
denne od 12.00 do 18.00
�Hold Ester M. - Šimerovej, Mirbachov pa-
lác, denne okrem pondelka od 11.00 do 18.00

kultura@ba-noviny.sk
najbližšie vyjdú 12. 1.

Predajňa sa presťahovala z OD Ružinov

OPTIKA SILOE
Pri kúpe rámu jednoohniskové sklá

ZADARMO!

- plastové tvrdené
- plastové tvrdené, polykarbonátové a fotochromatické 

s antireflexnou úpravou
Všetko v skladovom rozsahu.

SUPER CENA
Kontakné šošovky - 3-mesačné balenie, 58% vody - len za 990,- Sk

VYŠETRENIE OFTALMOLÓGOM ZADARMO
OPTIKA SILOE, S.R.O.
AUPARK, EINSTEINOVA ULICA, BRATISLAVA, TEL.: 6345 4169 PO-NE: 10.00-21.00
OBCHODNÁ 44-49, BRATISLAVA, TEL.: 5293 1031 PO-PI: 10.00-21.00, SO: 10.00-13.00
GORKÉHO 12, BRATISLAVA, TEL.: 5293 1031 PO-PI: 10.00-18.00, SO: 9.00-12.00
SHOPPING PALACE, STUDENÁ 6, BRATISLAVA, TEL.: 4924 4266 PO-NE: 10.00-21.00
MOLO PEZINOK, TEL.: 033/23 12 383 PO-NE: 9.00-20.00

AKCIA PLATÍ DO 31. 1. 2006


