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V novom roku

dostanete každý

týždeň ešte viac

informácií
REDAKCIA
Vážení čitatelia, v rukách držíte prvé
tohtoročné vydanie Bratislavských
novín. Po sviatočnej prestávke tak pre
celú redakciu, ako aj pre všetky brati-
slavské domácnosti začína týždenný
kolotoč informácií o všetkom, čo sa v
Bratislave deje.
Do nového roku vstupujú Bratislavské
noviny so záväzkom udržať si dominant-
né postavenie na bratislavskom mediál-
nom trhu, ktoré v druhej polovici uplynu-
lého roka obhájili aj po zmene na týžden-
ník a napriek rastúcej konkurencii schrán-
kových novín v hlavnom meste. 
Ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili
Bratislavským novinám v uplynulom
roku, a urobíme všetko pre to, aby sme si
ju udržali aj v tom nadchádzajúcom. Verí-
me, že aj v roku 2006 zostanú Bratislav-
ské noviny pre vás tým najlepším zdrojom
informácií o živote v hlavnom meste.

Radoslav Števčík, šéfredaktor

Vyjadrite sa

k plastovému

klzisku
REDAKCIA
V decembri sa čitatelia internetového
vydania Bratislavských novín mohli
vyjadriť k Vianočným trhom na Hlav-
nom námestí.
Návštevníci www.bratislavskenoviny.sk
mohli odpovedať na anketovú otázku:
Páčia sa vám Vianočné trhy na vynove-
nom Hlavnom námestí? Vyše 49%
zúčastnených hodnotí Vianočné trhy ako
lepšie, takmer 25 percent sa domnieva,
že oproti minulosti nenastala žiadna
zmena. Naopak za horšie ich považuje
zhruba 17 % a nevedelo odpovedať vyše
9% účastníkov ankety.
Na január sme pre čitateľov Bratislav-
ských novín pripravili internetovú anke-
tu s novou otázkou: Ako hodnotíte klzis-
ko so syntetickým povrchom na Hviez-
doslavovom námestí? Reagujeme tým
na diskusiu, ktorú vyvolalo rozhodnutie
staromestskej samosprávy nahradiť
verejné klzisko s ľadovou plochou na
Hviezdoslavovom námestí suchou alter-
natívou v podobe klziska s plastovou
plochou. Reakcie čitateľov Bratislav-
ských novín sú zatiaľ negatívne, oproti
minulosti je o korčuľovanie na Hviezdo-
slavovom námestí výrazne nižší záujem,
nie sú ojedinelé ani prípady, keď býva
klzisko prázdne. Ak ste sa na tejto plasto-
vej ploche skúsili korčuľovať, vyjadrite
sa v internetovej ankete na stránke
www.bratislavskenoviny.sk, či je klzis-
ko so syntetickým povrchom lepšie ako
ľad, rovnaké alebo horšie ako ľad. (red)

Rozpočet mesta

na tento rok

je vyrovnaný
BRATISLAVA
Mestské zastupiteľstvo schválilo na
svojom poslednom minuloročnom
zasadnutí 15. decembra rozpočet hlav-
ného mesta na rok 2006. Rozpočet je
vyrovnaný s príjmami a výdavkami vo
výške 6,188 miliardy korún.
Ťažiskovými úlohami bratislavskej
samosprávy v roku 2006, ktoré budú
financované z rozpočtu, je skvalitnenie
dopravy zamerané najmä na dokončenie
viacerých dopravných stavieb a rekon-
štrukcií komunikácií, cestných svetel-
ných signalizácií, električkových tratí a
na obnovu vozového parku MHD. Z roz-
počtu budú financované aj projekty v
oblasti sociálneho zabezpečenia, predo-
všetkým dokončenie výstavby pavilónu
pre občanov s demenciou Alzheimerov-
ho typu na Hanulovej ulici a prístavba
zariadenia komplexných opatrovateľ-
ských služieb na Rozvodnej ulici.
Viac ako polovicu všetkých príjmov roz-
počtu hlavného mesta v roku 2006 tvoria
daňové príjmy (53 %). V rámci daňo-
vých príjmov mesto očakáva v porovna-
ní s minulým rokom nárast o 241 milió-
nov korún, ktorý spôsobí prechod správy
dane z nehnuteľností z mestských častí
na mesto. Najvyšší príjem z daňových
príjmov však naďalej predstavuje podiel
na dani z príjmov fyzických osôb (1,485
miliardy korún), nezanedbateľný je aj
príjem z miestneho poplatku za komu-
nálne odpady vo výške takmer 700
miliónov korún.
Tradične najvyšším výdavkom v tomto
roku bude financovanie prevádzky
MHD. V tomto roku bude mesto kryť
prevádzkové potreby MHD už len z
vlastných zdrojov vo výške 1,16 miliar-
dy korún, pričom tržby z cestovného
zabezpečenia predstavujú ďalších 1,12
miliardy korún, čo bude stačiť na
dopravné výkony v rovnakom objeme
ako v roku 2005 pri nezmenenej výške
cestovného.
V rámci kapitálových výdavkov mesto
investuje až 507 miliónov korún na
obnovu vozového parku MHD a rekon-
štrukciu električkových tratí, pričom plá-
nuje kúpiť nové autobusy za 200 milió-
nov korún, električky a trolejbusy za 100
miliónov korún. So sumou 328,5 milió-
nov korún môže rátať aj Generálny
investor Bratislavy, z čoho je 150 milió-
nov určených na výstavbu približne 100
nových obecných nájomných bytov.
Rozpočet Bratislavy na rok 2006 ráta aj s
výdavkami na dlhovú službu mesta. Z
úveru prijatého v roku 2004 splatí mesto
v tomto roku 195 miliónov korún. Ďalšie
prostriedky sú rezervované v prípade
schválenia projektov na vstup mesta do
Národného tenisového centra a tiež do
spoločnosti Tehelné pole na výstavbu
nového športovo-rekreačno-zábavného
komplexu. (juh)

V závere decembra a začiatkom januára pribudli na rekonštruovanom dome na Hviezdoslavovom námestí 25 dve podlažia,
na ktoré stavebník nemá stavebné povolenie. Priamo v centre Bratislavy tak vyrastá čierna stavba. FOTO - Oto Limpus

STARÉ MESTO
Najvyššie poschodia domu na Hviez-
doslavovom námestí číslo 25, ktorý
prechádza rekonštrukciou a prestav-
bou, sa nestavajú v súlade s platným
stavebným povolením.
Dom na Hviezdoslavovom námestí 25
mal pôvodne tri nadzemné podlažia.
Spoločnosť Urbia International, ktorá ho
rekonštruuje, ho podľa platného rozhod-
nutia o umiestnení stavby a povolení
mohla nadstavať o dve nadzemné podla-
žia a podkrovie. Jeho strecha mala byť
šikmá a výškovo situovaná na rovnakej
úrovni ako strecha vedľajšieho domu na
ulici Rybárska brána 8, známeho ako
Kernov dom. „Namiesto toho už staveb-
ník postavil šieste podlažie a z dokumen-
tácie, ktorú máme k dispozícii, vyplýva,

že budova má byť vyššia dokonca o dve
nadzemné podlažia, teda by ich mala
mať sedem,“ povedal nám Branislav
Hatina zo spoločnosti Damascene, ktorá
vlani ukončila rekonštrukciu Kernovho
domu.
Stavebné práce nad rámec platného
povolenia sa začali medzi sviatkami na
sklonku minulého roka a pokračujú aj v
týchto dňoch. „Stavba je v rozpore s plat-
ným stavebným povolením, už teraz je
tam postavené jedno nadzemné podlažie
navyše,“ povedal nám zástupca starostu
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
Andrej Petrek po prehliadnutí dokumen-
tácie na staromestskom stavebnom
úrade. Ako dodal, stavebný úrad vyzve
stavebníka na zastavenie stavebných
prác. Či stavebník výzvu poslúchne,

ťažko predpovedať.  V každom prípade
sa začne priestupkové konanie, v rámci
ktorého hrozí spoločnosti Urbia Interna-
tional pokuta až do výšky piatich milió-
nov korún. Horšie je to s vymožiteľnos-
ťou práva a možnosťou fyzicky dosiah-
nuť zastavenie stavby. „V tomto smere
máme zlé skúsenosti,“ uviedol A. Petrek,
podľa ktorého v niektorých iných kraji-
nách, napríklad v Nemecku, môže polí-
cia čiernu stavbu uzatvoriť a zapečatiť.
„U nás nič podobné nie je možné,“ kon-
štatoval. Zároveň ubezpečil, že mestská
časť urobí všetko pre to, aby čierna stav-
ba zmizla.
Vyjadrenie kompetentných zo spoloč-
nosti Urbia International sa nám do uzá-
vierky nepodarilo získať, pretože sú na
dovolenkách. Juraj Handzo

V centre mesta vyrastá čierna stavba

Bratislava v tomto roku výrazne opeknie
O najdôležitejších úlohách týkajúcich
sa života mesta, ktoré pred bratislavs-
kou samosprávou stoja v tomto roku,
sme sa pozhovárali s primátorom Bra-
tislavy Andrejom ĎURKOVSKÝM.
- Z hľadiska investícií mesta to bude rok
zameraný na ďalšie zlepšovanie 
dopravnej situácie a sociálneho zabezpe-
čenia našich spoluobčanov. V tomto roku
by tiež mala začať výstavba minimálne
dvoch dlho očakávaných investičných
zámerov na dunajskom nábreží, ktoré
zatraktívnia celkovú tvár Bratislavy, roz-
šíria mestské centrum a prinesú nové
pracovné a podnikateľské príležitosti,
ako aj priestor pre kultúru, zábavu, šport
a oddych. Z ľudského hľadiska by som si
želal, aby sme sa po celý rok riadili
schopnosťou počúvať a porozumieť si
navzájom. Pretože mesto bez svojho

„ľudského hlasu“ stráca to, čo je pre jeho
zmysluplnú existenciu prvoradé a funda-
mentálne.
Ktoré z tohtoročných úloh týkajúcich
sa života mesta považujete za najdôle-
žitejšie?
- Predovšetkým skvalitnenie verejnej
dopravy. Schválený rozpočet vytvoril
predpoklady na čiastočnú obnovu vozo-
vého parku MHD, čo by mali najneskôr
v druhej polovici roku pozitívne pocítiť
cestujúci, najmä v Devínskej Novej Vsi a
na Dlhých Dieloch. Mesto tiež dokončí
viaceré dopravné stavby, rekonštrukcie
komunikácií, električkovej trate Kolláro-
vo námestie – Kapucínska a ďalších cest-
ných svetelných signalizácií. V záujme

zlepšenia stavu verejného poriadku tiež
rátame s najvyšším nárastom počtu mest-
ských policajtov od jej vzniku, celkom o
vyše 220, čo by konečne umožnilo reál-
ne fungovanie okrskového systému.
Podarí sa realizovať program priorít
rozvoja mesta na roky 2004 - 2006?
- Musí sa podariť, veď od realizácie via-
cerých úloh tohto programu závisí kvali-
ta života mnohých Bratislavčanov, ale aj
návštevníkov nášho mesta. Samozrejme,
v programe sú aj také úlohy, ktorých
časová náročnosť presahuje toto volebné
obdobie, napríklad výstavba rýchloelek-
tričkovej trate do Petržalky. Na druhej
strane, mesto v tomto roku výrazne opek-
nie vďaka realizácii takých projektov,
ako sú rekonštrukcie Starej Radnice,
Klarisiek, mestskej priekopy či Železnej
studničky. Zhováral sa Juraj Handzo
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Dobré 
predsavzatie 
na každý deň
Novoročným predsavzatiam je, chvala-
bohu, koniec. Nemyslím to tak, že už je
dosť ďaleko od Nového roka, ale že už
viac rokov je táto téma skôr pre vtipkárov
ako pre moralistov. Napokon - sebasľub
pod vplyvom šumivého asi nemá príliš
veľkú silu a ľudia na to prišli.
To je dobré, lebo by to mohlo vypovedať o
tom, že ľudská múdrosť rastie, lenže to za-
sa tiež nie je celkom pravda. Rastie počet
fastfoodov a rýchlovzdelancov, ale to nie
je známka kvality. Napriek tomu je úsmev
nad nereálnymi predsavzatiami dobrým
javom, lebo svedčí aspoň o tom, že sa
dokážeme lepšie pozerať pravde do očí.
Čo je v spoločnosti, ktorú po desiatky
rokov nútili klamať a žiť dvojtvárne, viac
než veľký úspech. No stále je to len začia-
tok, pretože ak sme sa naučili nedávať si
náhlivé a nereálne predsavzatia, nezna-
mená to, že sa predsavzatí vôbec máme
zbaviť. Stále máme čo meniť, rovnako na
celej spoločnosti ako každý z nás na
sebe. Bez lepších ja nebude lepšie my, to
je jasné. Morálne je vyrovnať sa s reali-
tou, ale nemorálne je nepokúsiť sa ju
zmeniť. Také vyrovnanie sa s realitou,
akože tak je to, nemôže to byť lepšie, jed-
noducho som taký, jednoducho to je tak,
jednoducho ľudia sú takí, to nie je vyrov-
nanie, len poznanie faktu, že treba kapi-
tulovať. Poznanie potreby cúvnuť a
neochota to vykonať sa potom prejavuje
v agresívnej nadutosti a nekritizovateľ-
nosti. Od dieťaťa, ktoré na rodičov vyru-
kuje s právami na detskú neomylnosť
proklamovanú niektorými organizácia-
mi, až po neochotu hovorcov verejných
úradníkov všetkých stupňov odpovedať
novinárom, pretože vraj novinári aj tak
píšu len o chybách a zaujato.
Skutočné, chlapské, vyrovnanie sa s rea-
litou znie: áno, spravil som chybu a
nemalo sa to stať, ale budem sa usilovať,
aby sa to neopakovalo. 
To je dobré predsavzatie a je uveriteľné a
je aj dobré na každý deň, nielen na Nový
rok. A práve stretnutie s ľuďmi, ktorí sa
takto stavajú k predsavzatiam, by som
vám želal na každý deň v tomto roku. Aj
keď sme už pätnásť príležitostí zmeškali,
ten zvyšok by naozaj stál za to. Skúsme k
tomu prispieť. Gustav Bartovic

Ustanovili 

novú krajskú

samosprávu
BRATISLAVA
Presvedčenie, že po nástupe nových
poslancov a predsedu Bratislavského
samosprávneho kraja sa bude táto
inštitúcia viac venovať problémom,
ktoré ťažia Bratislavu, vyjadril primá-
tor Andrej Ďurkovský.
Urobil tak na prvom, slávnostnom, zasa-
daní krajskej samosprávy, počas ktorého
zložili sľub poslanci i nový župan Vladi-
mír Bajan. Bratislavský primátor zdôraz-
nil tiež skutočnosť, že Bratislava je nie-
len počtom občanov, ale aj ekonomickou
výkonnosťou dominantným ohnivkom
kraja. Zástupcovia piatich bratislavských
obvodov tvoria viac ako dve tretiny kraj-
ského poslaneckého zboru. 
Na otázku Bratislavských novín, či sa
táto skutočnosť prejaví aj v silnejšom
presadzovaní potrieb metropoly v politi-
ke a práci krajskej samosprávy, V. Bajan
odpovedal, že si treba počkať, či budú v
praxi títo poslanci naozaj zastupovať
svoje obvody. Za ťažiskové problémy,
ktoré treba riešiť medzi prvými, V.
Bajan označil sociálnu sféru, zdravot-
níctvo a školstvo, ale najmä dopravu.
Vecne však za prvú úlohu, pretože v tom
je kraj závislý od termínov stanovených
Bruselom, označil podanie projektov, na
ktoré kraj chce žiadať podporu z euro-
fondov. 
Pokiaľ ide o lanovku na Hrad, V. Bajan
zamietol predstavu, že by to bolo za
peniaze kraja, ale nevylúčil jej výstavbu,
„...ak sa nájde nejaký voluntarista“, dodal
tiež, že nechá preveriť investičné projekty
v meste, na ktorých by sa mal kraj zúčast-
niť, ako napríklad rozšírenie Starého
mosta. (gub)

Zatiaľ nemajú

Bajanovho

nástupcu
PETRŽALKA
Petržalka zatiaľ nemá zastupujúceho
starostu, hoci Vladimír Bajan, ktorý
na tento post nastúpil po riadnych
voľbách v roku 1992, už zložil sľub
predsedu Bratislavského samospráv-
neho kraja a ujal sa tejto funkcie.
Podľa zákona sa však bude musieť sta-
rostovskej funkcie vzdať do tridsiatich
dní od sľubu župana. Sám V. Bajan
naznačil, že sa tak môže stať každý deň,
zatiaľ však niet toho, kto by chcel pre-
vziať všetky jeho povinnosti na krátky
čas do doplňujúcich volieb, ktoré by mali
byť v marci. Podľa zákona by do funkcie
mal nastúpiť zástupca, Petržalka má však
dvoch a ani jeden z nich nie je vymeno-
vaný ako prvý zástupca, čo by problém
vyriešilo. Poslanecké kluby sa teraz budú
musieť dohodnúť, či urobia rozdiel me-
dzi súčasnými dvoma zástupcami, alebo
dokonca si zvolia tretiu osobu a vymenu-
jú ju za prvého zástupcu. V každom prí-
pade to však musia petržalskí poslanci
urobiť do 30 dní.
O uvoľnené kreslo starostu najväčšej
mestskej časti sa uchádzajú viacerí kan-
didáti, niektorí z nich si však už spravili
v komunálnej politike renomé, ktoré im
nedáva veľké šance. Podľa informácií
Bratislavských novín z terajšieho za-
stupiteľstva veľké šance na víťazstvo v
doplňujúcich voľbách má Ján Kotuľa,
súčasný štátny tajomník rezortu dopra-
vy. U petržalských voličov si totiž vyslú-
žil dobré meno aj ako zástupca starostu a
neskôr ako námestník primátora. (gub)

PARTYslava vítala nový rok tolerantne

a veselo, zdravotníci nemali veľa práce

BRATISLAVA
Silvestrovské oslavy prilákali aj na
sklonku uplynulého roku na námestia,
ulice a nábrežia hlavného mesta desať-
tisíce Bratislavčanov a zahraničných
návštevníkov.
Organizátori z magistrátu a občianskeho
združenia Hlava 98 ich verejnosti ponúkli
pod sloganom Vitajte v Partyslave, keď sa
pohrali s menom nášho mesta a zdôrazni-
li fakt, že oslavy príchodu nového roku v
slovenskej metropole sú už niekoľko
rokov celodennou zábavou, počas ktorej
si nájdu tú svoju „šálku kávy“ zástupcovia
všetkých generácií a hudobných žánrov.
Podľa agentúr sa na oslavách zúčastnilo
okolo 40-tisíc návštevníkov. Organizátori
však uviedli, že takýto počet ľudí sledoval
len samotné polnočné vyvrcholenie,
zatiaľ čo v priebehu celého večera a noci
bolo v meste okolo stotisíc ľudí. 
Hlavné pódium aj tentoraz zostalo na
vynovenom Hlavnom námestí. Popri tra-
dičných účinkujúcich, akými sú skupiny
Hex, Para alebo Traditional Club, vystúpi-
lo aj niekoľko silvestrovských nováčikov.
Diváci všetkých prijali veľmi dobre, poč-
núc kapelou Vetroplach, skupinou Peha s
Katkou Knechtovou, alebo skvelý Ghý-
mes, ktorý hrá world music založenú na
maďarskom folklóre. Najväčší úspech
však zožala kapela Desmod, hrajúca zrej-
me vo svojej vrcholnej forme.
V priebehu večera sa k hlavnej scéne pri-
dávali aj dve ďalšie pódiá na Hviezdosla-
vovom námestí a Námestí Ľ. Štúra. Oži-
vením programu bola nepochybne popu-
lárna humoristická talkshow Slovenského
rozhlasu Stredoslováci alebo čierne reg-
gae skupiny Thierry and Friends. Celým
bratislavským Silvestrom sa tak nevtiera-
vo, ale pritom veľmi nástojčivo niesol
spoločný hlas Bratislavčanov vyzývajúci
na tolerantnosť a vzájomný rešpekt, aby
sa v Bratislave už nestali také tragické
udalosti, akou bola novembrová smrť
mladého študenta na Tyršovom nábreží.
Samotné posledné minúty starého roku a

privítanie prvých okamihov roku 2006
obstarala približne polhodinová svetelno-
akustická šou s ohňostrojom priamo na
Dunaji. Organizátori na jej príprave pra-
covali takmer počas celého vlaňajšieho
roku, hoci paradoxne jej celkové vyznenie
takmer ohrozili mimoriadne zložité pove-
ternostné podmienky deň pred Silves-
trom, keď nárazový vietor nad Dunajom
dosahoval rýchlosť okolo 100 km/h.

Napokon sa šou podarilo pripraviť a obdiv
desaťtisícov návštevníkov si vyslúžilo aj
20 bubeníkov, ktorí program sprevádzali
na troch vysokých zvukových vežiach
sugestívnou kompozíciou.
K úspechu podujatia prispela skutočnosť,
že poriadková a zdravotnícka služba zaži-
la jednu z najpokojnejších silvestrovských
nocí vôbec. (mih)

FOTO - Filip Malý

PREDÁM 
VW Passat 1,9 TDi Highline
rok výroby: 2002, 130 k, 45.600 km,
strieborná metalíza, koža, climatronic,
CD menič, multifunkčný volant, tempo-
mat, vyhrievané sedadlá, elektróny +
4ks zimné pneu, servisná knižka, gará-
žované, nehavarované, kúpené v SR. 
Cena: 550.000,- Sk Telefón: 0915 616 314

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, že 
verejné prerokovanie zámeru 

Soravia Centrum IV, V 
Studená ulica, Bratislava
bude v spolupráci s navrhovateľom  
Shopping Center Zlaté piesky, s.r.o., 

dňa 18.1.2006 (streda) o 17.00 h
v budove Magistrátu hl. m. SR Bratislavy,
Primaciálne nám. č.1, v miestnosti č. 5.

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko
doručiť Ministerstvu životného prostredia SR,

odbor posudzovania vplyvov na životné
prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra č. 1, 
812 35  Bratislava 1 do 2. 2. 2006.



Proti vežiaku

na Šancovej

sa odvolali
BRATISLAVA
Proti rozhodnutiu Mestskej časti Bra-
tislava - Staré Mesto, ktorá ako sta-
vebný úrad súhlasila so zvýšením stav-
by na Šancovej ulici z 8 na 22 nadzem-
ných podlaží, bolo v zákonne stanove-
nej lehote podané odvolanie.
Odvolanie podali 23. decembra minulého
roku Peter Hodál a Ondrej Dostál z inicia-
tívy proti výstavbe mrakodrapu na Šan-
covej a navrhujú v ňom rozhodnutie sta-
vebného úradu zrušiť. Odvolaním sa
bude zaoberať krajský stavebný úrad.
„Odvolanie má vo vzťahu k rozhodnutiu
stavebného úradu odkladný účinok, to
znamená, že do rozhodnutia o odvolaní
nie je možné postaviť viac ako 8 nadzem-
ných podlaží,“ uviedli P. Hodál a O.
Dostál, podľa ktorých bolo rozhodnutie
stavebného úradu vydané v rozpore so
stavebným zákonom a ďalšími právnymi
predpismi. Argumentujú, že stavebný
úrad neposúdil návrh na zmenu rozhod-
nutia z hľadiska starostlivosti o kultúrne
pamiatky, hoci sa stavba nachádza v bez-
prostrednom susedstve národnej kultúr-
nej pamiatky YMCA. Podľa nich má sta-
vebný úrad povinnosť zabezpečiť súlad
stavby s urbanisticko-architektonickými
hodnotami lokality - vzhľadom na to, že
okolitá zástavba má 3 až 8 nadzemných
podlaží, nemal stavebný úrad povoliť 22
nadzemných podlaží. Pôvodné územné
rozhodnutie z roku 2001, ktorým bolo
schválených 8 nadzemných podlaží, oko-
litú zástavbu zohľadňovalo. Podľa P.
Hodála a O. Dostála je územné rozhodnu-
tie v otázke napojenia na Šancovú ulicu v
rozpore s predpismi na dopravné napoje-
nie stavieb a nebol dostatočne preskúma-
ný vplyv stavby na zvýšenie hlučnosti v
okolitom prostredí. Napadnuté rozhodnu-
tie podľa nich nevychádza zo spoľahlivo
zisteného stavu veci a je v rozpore so sta-
vebným zákonom a ďalšími právnymi
predpismi a technickými normami. Preto
požiadali krajský stavebný úrad, aby roz-
hodnutie mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto zrušil v úplnom rozsahu. (lau)

Na Kolibe je

nové kultúrne

stredisko
NOVÉ MESTO
Obyvatelia Koliby dostali tesne pred
Vianocami, 21. decembra, vianočný
darček - nové kultúrne stredisko v hod-
note 2,9 milióna korún v priestoroch
bývalej predajne ovocia a zeleniny. 
Myšlienka zrekonštruovať priestory bý-
valej predajne ovocia a zeleniny bola
navrhnutá v čase, keď novomestská
samospráva rozhodla, že knižnica na Bel-
lovej sa nezruší, ale presunie do priesto-
rov pri Klube dôchodcov na Jeséniovej.
Úprava klubu dôchodcov bola zahrnutá v
pláne investičných akcií na rok 2005. V
priebehu dvoch týždňov rekonštrukciou
pôvodnej predajne ovocia a zeleniny a
spojením s klubom dôchodcov vzniklo na
Kolibe nové kultúrne stredisko, ktoré
bude slúžiť občanom všetkých vekových
kategórií. Rekonštrukcia zahŕňala zate-
plenie objektu, obnovu inštalácií, osade-
nie nových plastových okien, pribudlo
tiež nové vnútorné vybavenie interiéru.
Obe inštitúcie budú mať spoločnú kance-
láriu, spoločnú novú kuchynku s vybave-
ním. V knižnici, ktorá bude od januára
otvorená trikrát v týždni (pondelok, stre-
da a piatok od 11. do 17. hodiny), bude
členom klubu a čitateľom k dispozícii 4,5
tisíca kníh i noviny a časopisy. Klub dô-
chodcov je otvorený v pondelok až piatok
od 11. do 16. hodiny. (ver)

Na mieste Kúpeľov Centrál by malo byť

nákupné centrum, hotel aj kryté bazény
RUŽINOV
Dlhé roky chátrajúce kúpele Centrál
zrejme už v dohľadnom čase zmiznú a
nahradí ich polyfunkčný areál, v kto-
rom má byť hneď niekoľko výrazných
stavieb vrátane asi 111 metrov vysoké-
ho hotela.
Podľa už existujúceho investičného
zámeru by na území, ktoré dnes z väčšej
časti pokrýva zdevastovaná a sčasti roz-
kradnutá budova bývalých kúpeľov, malo
takmer v celom priestore vyrásť nákupné
centrum s dvoma nadzemnými podlažia-
mi, v ktorom by mali byť malé predajne i
supermarket. V jeho severozápadnej časti
je navrhnuté wellness centrum s krytým
plaveckým bazénom, ktorý bude slúžiť
širokej verejnosti, a s inými športovo-
relaxačnými zariadeniami. Tým sa zacho-
vá tradícia tohto miesta, kde boli v minu-
losti mestské kúpele. Dominantou celého
priestoru by mal byť hotel s charakterom
111 metrov vysokého mrakodrapu, orien-
tovaný do vyústenia ulíc Miletičova a
Metodova, v ktorom by malo byť asi 320
lôžok. Ambiciózny projekt ďalej ráta so
štyrmi bytovými domami s asi 100 bytmi,
ktoré majú nadväzovať na existujúce
bytovky na Jelačičovej ulici, a dvoma
polyfunkčnými budovami s trojuholníko-
vým pôdorysom, slúžiacimi ako apartmá-
ny (na prechodné ubytovanie), resp. ako
administratívne priestory. Pod celou plo-
chou súčasného areálu by mali byť na šty-
roch podzemných podlažiach parkovacie
garáže s celkovou kapacitou asi 2000 par-
kovacích miest.
Rozsiahla výstavba ráta aj s rekonštruk-
ciou križovatiek ulíc Miletičova - Jelači-
čova a Trnavská - Miletičova, Metodovej
ulice a trate električiek. Navrhované
dopravné úpravy okrem iného rátajú so
zabezpečením ľavého odbočenia z Trnav-
skej cesty v smere do centra na Miletičo-
vu ulicu, „oživením“ dnes v tejto časti
zaslepenej Metodovej ulice a jej pripoje-
ním na Trnavskú cestu, ako aj s novými
zastávkami električiek a trolejbusov v
blízkosti nového centra. Metodovu ulicu
investor navrhuje zjednosmerniť, zásobo-

vanie by malo byť riešené výhradne z
Jelačičovej ulice s odjazdom výhradne
cez Metodovu ma Trnavskú cestu.
Orientačným termínom začiatku výstav-
by tohto kolosu je posledný kvartál tohto

roka, čas výstavby sa odhaduje na tri
roky, z čoho vyplýva, že začatie prevádz-
ky prichádza do úvahy asi v poslednom
štvrťroku roku 2009. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Ivan Kubík
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E Trieda E – etalón vozidiel vyššej

strednej triedy. Autá, ku ktorým vzhlia-

dajú mnohé iné. Autá, ktoré dokážu krúžiť

30 dní takmer nonstop po okruhu prie-

mernou rýchlosťou 224,82 km/hod.

E Nové V6 motory - benzínové 280 

a 350, dieselové 280 CDI a 320 CDI, uni-

kátna 7-stupňová prevodovka 7-G TRONIC

a bezpečnostná výbava hodná lídra.

E Pohon 4x4 teraz už aj s dieselový-

mi motormi.

E A to všetko odteraz so záručnou 

dobou predĺženou na 3 roky a zvýhod-

nený lízing*.

E Bezplatný servis 6 rokov alebo do

160 000 km.

E O aktuálnej ponuke pre triedu E sa

informujte u predajcov Mercedes-Benz.

* platí pre skladové vozidlá

Trieda E - 22 svetových rekordov. 
Priemerná rýchlosť 224 km/hod. 

482 802 km bez poruchy.

Motor-Car Bratislava, s. r. o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava • Panonská 31, 851 04 Bratislava• http://www.mercedes-benz.sk

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

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Tel./fax: 02/44644222

Zasekol sa vám trezor?

Alternatívna súkromná ZŠ 1. - 4. ročník 
s materskou školou (Montessori pedagogika)
s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka

uskutoční zápis do 1. ročníka 
15. 2. 2006 od 800 do 1800 hod. v budove ZŠ 
na Malokarpatskom nám. v Lamači (2. posch.)

Podrobnejšie info na tel. čísle 6478 0383, 
0910 969 449 a na www.montessori.sk

Spracujem
jednoduché a podvojné

účtovníctvo

Tel.: 0905 807 807
www.webpark.sk/chmelar

BRATISLAVA
Vlaňajšie počasie malo sklony k extré-
mom, vyznačovalo sa veľkou premen-
livosťou, striedali sa vlhké a suché
obdobia, kalamita a potom dážď, teplo
a topiaci sa sneh boli vyvrcholením
tohto vývoja.
Snehová kalamita pred koncom minulé-
ho roku mnohým pripomínala situáciu z
januára 1987, keď život na západnom
Slovensku úplne paralyzovali sneh a
silný vietor, bola však menej bohatá na
sneh. Výška snehovej pokrývky dosiahla

v Bratislave na Silvestra ráno väčšinou
okolo 25 cm, kým v januári 1987 to bolo
až vyše pol metra.
Doterajší priebeh zimy ju dovolí charak-
terizovať ako teplotne normálnu, ale s
mimoriadne vysokými úhrnmi atmosfé-
rických zrážok. Najvyšší denný úhrn zrá-
žok bol v Bratislave zaznamenaný v
doterajšom priebehu zimy na Mikuláša,
keď napršalo okolo 30 mm zrážok.
December v Bratislave bol najbohatší na
zrážky za posledných 125 rokov. 
Doteraz klesla teplota vzduchu v Brati-

slave najnižšie na Silvestra ráno, keď na
letisku dosiahla minimálna prízemná
teplota vzduchu mínus 13,5 °C a v úrov-
ni 2 metre nad zemským povrchom
mínus 12,5 °C.
V najbližších dvoch týždňoch by počasie
malo mať stabilný charakter, s výskytom
nočných a ranných mrazov, pričom by ani
cez deň teplota vzduchu nemala stúpať
vysoko nad bod mrazu a pri hmle alebo
nízkej inverznej oblačnosti by mala zostať
počas celého dňa v oblasti záporných hod-
nôt. Pavel Faško, meteorológ SHMÚ

Za nami je rok poveternostných extrémov
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Plastové klzisko

si Bratislavčania

neobľúbili
LIST ČITATEĽA
Rada by som sa posťažovala na toto
klzisko, čím dúfam prispejem k neja-
kému negatívnemu ohlasu občanov
(ak nejaký existuje) a budúci rok už
tento vynález nebude inštalovaný.
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 sa zobrať a
ísť domov. Keď sa nemôže poriadne
odpichnúť, poriadne „zaflekovať“, či sa
rozbehnúť, pretože sa niet od čoho odra-
ziť, niet do čoho zaryť korčuľu. Korču-
ľovať sa viem, ale na umelej ploche sa
odznova korčuľovať učiť nemienim. A je
smutné, ak sa malé deti majú učiť korču-
ľovať na syntetickom „plaste“. Zadarmo
už ani na obyčajný ľad nemajú deti
nárok? Dôkazom celej tejto nezmyselnej
„šetrnosti“ je úplne prázdne klzisko a
zničená zimná „newyorská“ atmosféra
nášho Starého Mesta.

Danica Diklicová, Staré Mesto
~   ~   ~

Chcem vyjadriť svoj nesúhlas s ume-
lým klziskom na Hviezdoslavovom ná-
mestí. Korčuľovanie predsa neodmy-
sliteľne patrí k zime ako k letu patrí
kúpanie sa! Kto by sa už len chcel kor-
čuľovať na umelom ľade (v zime). 
Nemyslím, že sa nájde veľa ľudí, ktorí by
sa učili korčuľovať na umelom ľade,
vlastne tu nie je reč o umelom ľade, ale o
kuse plastu, bez kúska zimnej atmosféry.
Postavili o päť stánkov viac, tak si to
musia kompenzovať. Všetky takéto zále-
žitosti by mali byť na internete a ľudia by
mali môcť o tom hlasovať. Ale nie, zabu-
dol som že sme na Slovensku a tu si
každý robí, čo sa mu zachce. Rovno by
sme si mohli vybetónovať mesto a bolo
by to ako za „starých dobrých čias“!
Keďže každému by to bolo jedno, mohli
by sme si sem hodiť atómovku a malo by
to rovnaký účinok!

Matej Hoppan, Staré Mesto
~   ~   ~

Je mi smutno, keď vidím, ako Staro-
mesťania prišli o jedinečnú možnosť
korčuľovať sa priamo v centre mesta
na ľadovom klzisku. Namiesto ľadovej
plochy tam totiž staromestskí úradníci
umiestnili jej plastovú atrapu.
Denne chodím okolo tohto plastového mi-
niklziska a je mi ľúto, že najmä deti si ne-
majú možnosť vyskúšať svoje rýchle nože
na pravom ľade. Verím, že tento experi-
ment sa skončí s príchodom jari a viac sa
nebude opakovať. Plastové klzisko zimnú
atmosféru nenavodí a deťom veru radosť
neurobí. A. Vargová, Staré Mesto

Na Račianskej

sa dopravná

situácia zhoršila
LIST ČITATEĽA
O zlej dopravnej situácii na Račian-
skej ulici sa už veľa písalo. Kritickými
miestami sú zúžené jazdné prúdy na
Bielom kríži v oboch smeroch, pri
Mladej garde a na Teplickej ulici.
Priepustnosť týchto miest je už roky zní-
žená. Komunikácia bola z pôvodných
dvoch jazdných prúdov zúžená na jeden
pruh na úkor rozšírenia zastávok električ-
ky. Generálny investor Bratislavy na-
miesto rozšírenia ulice v týchto miestach
(priestorovo je to možné urobiť), rozhodol
o realizácii inej stavby na Račianskej ulici.
Uvedená stavba je naozaj zle vyprojekto-
vaná - zhoršila plynulosť dopravy a bez-
pečnosť chodcov. Bezpečný priechod pre
chodcov bol nahradený dvoma novými,
veľmi zle riešenými priechodmi, ktoré sú
v stredovom poli veľmi úzke a navyše s
vysokým schodíkom. Medzi cestami nie
je dostatok miesta ani pre peších.
Vyústenie druhého priechodu je na úzku
zastávku MHD alebo rovno na električ-
kovú trať! Na nových posunutých auto-
busových zastávkach dosiaľ nebol
umiestnený ani jeden smetný kôš, do-
konca zastávky sú bez prístreškov. Ďal-
šou negatívnou súčasťou stavby bolo
zrušenie odbočovacieho pruhu k želez-
ničnej stanici Predmestie a k priľahlému
parkovisku. Bola tak vytvorená ANTI
PARK+RAIL zóna pre dve železničné
stanice, na ktorých zastavuje väčšina
rýchlikov, kde nemáte možnosť zaparko-
vať a ani len zastaviť. Zrušením otočné-
ho pásu medzi cestami trpia zase šoféri
nákladných áut Palmy, ktoré sa otáčajú
teraz až pri Krasňanoch...
Ako obyvateľ a motorista bývajúci v tejto
oblasti, môžem konštatovať, že úpravou
križovatky sa dopravná situácia a obsluž-
nosť zóny len zhoršila. Ranné kolóny sa
posunuli von z mesta až po Peknú cestu.
Jediným pozitívom stavby je, že doprava
električiek je riadená semaforom. To sa
dalo však realizovať lacnejšie a jedno-
duchšie a peniaze investovať tam, kde to
naozaj treba. Robert Spitzberg, Rača

Le Monde je svet kulinárskeho sviatku
Nie je to reštaurácia na každodenné
stravovanie, ceny sú primerané dcér-
skej reštaurácii exkluzívnej pražskej
siete, ale kto vidí v stolovaní a kulinár-
stve aj umenie, môže si tam raz za čas
dovoliť vstúpiť - a mal by.
Napokon - v okolí sú aj drahšie reštaurá-
cie a o vyššej kvalite ich kuchyne nie sme
tak celkom presvedčení. Bratislavský Le
Monde v nových priestoroch bývalej Det-
skej kaviarne a neskôr Kelta na rohu
Korza nie je dokonalou reštauráciou. Čo
možno pramení z detských chorôb, sama
posádka hovorí o drobných zmenách a
doplneniach. Možno medzi nimi bude aj
krok k úplnej bezbariérovosti - aj na
poschodie sa možno dostať nielen schod-
mi, ale i výťahom. Zbytočný je však scho-
dík k toaletám (aj s označením vozíčka-
rov) a architekt so staviteľom mali preko-
nať nevyhnutný vstupný schodík. Tiež na
stoloch by sa dalo čo-to dotiahnuť. Dobré
a pevné príbory či perfektný jedálenský
servis si zaslúžia lepšie doplnky v podobe
cukorničiek či koreničiek. 
Reštaurácia má dve podlažia. Dolné je
intímnejšie a tmavšie, horné s parketami a
výhľadom na celé Hviezdoslavovo
námestie a Mostovú až po Dunaj je pre-
svietené, priestorné, v lete so sedením aj
na balkóniku nad námestím, pod ním
bude terasa. 
Vnútorná architektúra rešpektuje pôvodné
členenie budovy, čo je len na osoh. Toale-
ty sú riešené veľkoryso, ale nie na úkor
intimity, kov a tmavý kameň, skryté foto-
bunky. Prepytujem misa na sedenie je
netypická, štvoruholníková, konečne však

moderna, čo je aj funkčná - má účinné
splachovanie po celom obvode.
Poďme však k príjemnejším veciam, maš-
krteniu a obsluhe. Obsluha je viac ako
dobrá. Hneď pri vchode vás odbremenia
od kabátov a uvedú k stolu. Čašník vie
preložiť neskúsenému všetky neznáme
pojmy ako aioly, sorbety, sashimi, definu-
je jedlo, až si myslíte, že ho vidíte. Nie je
to tak. Ani vidieť nestačí, treba si zahryz-
núť do jahňacej kotlety či steaku na
povrchu jemne chrumkavých a vo vnútri
presne médium. Čašník má ďalšiu skrytú
vlastnosť, dáva zabudnúť na čas, premie-
ňa konzumovanie na sviatočnú chvíľu
odpočinku. Opakované otázky na spokoj-
nosť sú nevtieravou samozrejmosťou. 
Ochutnali sme z celej škály jedálneho líst-
ka. Z výborného sa ťažko vyberá najlep-
šie, ale rozhodne musíme odporučiť syro-
vý tanier, ak nechcete ako dezert niektorú
z vynikajúcich sladkostí napríklad so
zmrzlinou chutiacou po čerstvých lesných
jahodách.
Nebudeme hodnotiť jednotlivosti - nasle-
doujúce pokrmy máme vyskúšané a môže-
me odporúčať: z predjedál Koláčiky z kra-
bieho mäsa s estragónovým aioli a poľníč-
kom (465 Sk), Ústrice s chrenom, čili
omáčkou a citrónom (495 Sk), Teplý ovčí
syr s marinovaným baklažánom, špenátom
a balzamikom (345 Sk), Grilované kala-
máre s paradajkami, cesnakom a rukolou
(435 Sk) a Pečeného holuba a foie gras s
tekvicovým pyré a feniklovým confit (585

Sk). Z troch polievok trvale na jedálnom
lístku sme mali dve - Gratinovanú cibuľo-
vú so syrom a krutónmi (245 Sk) a Boul-
labaisse s cesnakovým aioli (365 Sk). Z
hlavných jedál nás očarili Jahňacie karé s
ragú z čoríza, hrozienok, zelených fazuliek
fava, šalotkou a glazé z teľacieho jus (895
Sk), Grilovaný morský jazyk s beurre noi-
sette, píniovými orieškami a baby zemiak-
mi (695 Sk), hovädzie Entrecôte s pečenou
paradajkou, zemiakovým Mille Feuilles a
omáčkou Beárnaise (465 Sk), Parmezáno-
vé rizoto s teľacou Saltimboccou (345 Sk),
Le Monde pepper steak s cipollini cibuľ-
kami, cukinou, chrumkavým zemiakovým
koláčikom a koňakovou omáčkou (695
Sk) a Srnčí chrbát s paštrnákovým fondan-
tom, broskyňou, figou a kardamonovou
omáčkou (895 Sk). 
Z dezertov sme mali Čokoládový fondant s
lesným ovocím a campari sorbetom (265
Sk), Jahodové cappuccino s meringue a
zmrzlinou z mascarpone (265 Sk) a Čoko-
ládovú whisky terinu s omáčkou Sabayon
(265 Sk) a spomínaný Syrový tanier so
syrmi Roquefort, Mont Briac, Brindamour,
St. Feliciene a Chabichou (465 Sk).
Napokon dobrá správa pre tých, ktorým sa
ceny zdajú vysoké - týždenne obmieňajú
menu bez polievky, takzvaný expres obed
- podobné lahôdky, ako náš zoznam, v
podobe dvojchodového (495 Sk) a troj-
chodového obeda (595 Sk).
Naše hodnotenie:�����

Maximálny počet: 5 hviezdičiek 
Reštaurácia nebola o našej návšteve
informovaná. Útratu za konzumáciu si
redakcia platila sama.

Hračkárske zbrane môžu byť nebezpečné
Či sa nám to páči alebo nie, vďaka
pokračujúcej komercializácii aj do
sveta detských rozprávok vtrhli posta-
vy ako vystrihnuté z akčných filmov
pre dospelých.
Už deti predškolského veku túžia po rôz-
nych robotoch či Action Manoch, po
zuby ozbrojených už na prvý pohľad hro-
zivo pôsobiacimi rýchlopalnými zbraňa-
mi, alebo aj samotných hračkárskych
imitáciách samopalov, pištolí a podob-
ných vecí. Nechajme teraz bokom otáz-
ku, do akej miery sú zbrane (hoci aj hrač-
kárske) vôbec vhodné pre zdravý psy-
chický vývin detí a či sú pre ne akční
hrdinovia v štýle Ramba či Terminátora
tými správnymi vzormi správania. Inou
stránkou veci je, že takéto hračky môžu
byť objektívne nebezpečné, pretože
môžu ublížiť - najmä ak chýba upozorne-
nie na možné riziko. 
Netýka sa to pritom len tovaru neraz
pochybného pôvodu, aký možno dostať
v stánkoch kolotočiarov alebo kdesi na
trhu, ale aj sortimentu, s akým sa možno
stretnúť vo veľkých obchodných reťaz-
coch. Dokazujú to aj zistenia pracovní-
kov Inšpektorátu Slovenskej obchodnej

inšpekcie (SOI) pre Bratislavský kraj.
Napríklad pri kontrole v oddelení hra-
čiek v hypermarkete Hypernova, ktorá
sa uskutočnila 27. júna minulého roka
zistili v ponuke štyri druhy výrobkov
bez písomných bezpečnostných upozor-
není na možné nebezpečenstvo poškode-
nia sluchu pri nesprávnom použití hrač-
ky. Je príznačné, že okrem jednej (plas-
tové nákladné auto Mercedes) šlo vo
všetkých prípadoch o zbrane - konkrétne
o samopal Soldier Force, samopal AK-
47 a samopal MO-5-K. Predávajúci je
podľa zákona o ochrane spotrebiteľa
povinný zabezpečiť, aby ním predávané
výrobky vzhľadom na ich povahu a účel
použitia obsahoval aj bezpečnostné upo-
zornenie na možné nebezpečenstvo
vyplývajúce z ich nesprávneho použitia.
Tú si spoločnosť AHOLD Retail Slova-
kia, ktorá prevádzkuje hypermarket
Hypernova, nesplnila. Preto jej Inšpek-
torát SOI pre Bratislavský kraj uložil
pokutu 27-tisíc korún.
Nejde o ojedinelý prípad - napríklad pri

kontrole v oddelení hračiek obchodného
domu TESCO na Kamennom námestí,
ktorú inšpektori vykonali ešte 2. marca
2004, našli v ponuke plastovú hračku -
zbraň s projektilmi, policajný set NO
NO.CR 138F1 bez upozornenia na
možné nebezpečenstvo, ktoré vyplýva z
jeho nesprávneho použitia. V tomto prí-
pade chýbal aj návod na použitie výrobku
v štátnom jazyku, takže zákon o ochrane
spotrebiteľa bol porušený hneď dvakrát.
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
preto uložil spoločnosti TESCO Stores
pokutu vo výške 50-tisíc korún.
Čo dodať? Keď už rodičia dovolia, aby
ich deti sledovali filmovú a televíznu pro-
dukciu, kde sa to len tak hemží streľbou a
inými bojovými výjavmi, keď už dovolia,
aby nachádzali svoje vzory v po zuby
ozbrojených svalovcoch a podobných
superhrdinoch, mali by ustrážiť aspoň to,
či hračky, s ktorými sa hrajú, nie sú
nebezpečné. Ostáva len veriť, že podob-
ných výrobkov, s akými sa stretli inšpek-
tori Slovenskej obchodnej inšpekcie pre
Bratislavský kraj v spomenutých prípa-
doch, si deti na Vianoce našli pod strom-
čekmi čo najmenej... Peter Verner

Spo ahnite sa.
Nová Fiesta. 
U• teraz u predajcov Ford.

Nový Ford Fiesta s motorom 1.25 Duratec a 1.4 Duratorq TDCi

(ABS, klimatizácia, elektrické otváranie predných okien, dia kové ovládanie cent-
rálneho zamykania, dva airbagy, audiosystém s CD, výškovo nastavite ný volant
a sedadlo vodi a, posil ova  riadenia)

za neprekonate nú cenu 366 000 Sk, resp. u• za 4 774 Sk mesa ne, 
pri vyu•ití zna kového leasingu. (50 % akontácia, RPMN 2,89 %)

Ponuka je limitovaná a platí do vypredania zásob
Hodnoty emisií CO2 vo výfukových plynoch: 120 - 157 g/km 
Spotreba paliva: 4,4 - 6,6 l/100 km

Summit Motors Bratislava, spol. s r. o., Tuhovská 9, 831 07  Bratislava, Tel.: +421 2 33 526 255, Fax: +421 2 33 526 275, E-mail: ford.ba@summit.sk, www.ford.ba.summit.sk

Detské súkromné zariadenie
Fedákova 1 a Ožvoldíkova 15 - Dúbravka

poskytuje starostlivosť 
o deti vo veku od 12 mesiacov

Info: 6446 3497, 0907 519 104

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
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Staré Mesto 

mení poplatky

za jasle
STARÉ MESTO
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
13. decembra minulého roku schválila
nový systém poplatkov za detské jasle,
ktorý preferuje rodiny s deťmi s trva-
lým pobytom na jej území.
Rodičia, ktorí nemajú trvalý pobyt v Sta-
rom Meste, zaplatia za mesiac 7700
korún plus stravu. Staromestská rodina
zaplatí za pobyt dieťaťa v jasliach 3700
korún plus stravu. Tieto zmeny platia od
1. januára tohto roka. 
Pripomeňme, že v júni 2004 mestská
časť schválila systém poplatkov za dets-
ké jasle, ktorý preveroval Úrad na ochra-
nu osobných údajov pre podozrenie, že je
v rozpore so zákonom o ochrane osob-
ných údajov. V tomto systéme, ktorý bol
účinný od 1. septembra 2004, boli totiž
poplatky za detské jasle diferencované
podľa výšky príjmov rodičov. Mestská
časť na určenie výšky poplatku za jasle
požadovala od rodičov potvrdenie o
výške priemerného mesačného príjmu, a
to dvakrát ročne. Vo vyjadrení predsedu
Úradu pre ochranu osobných údajov
Gyulu Veszeleiho, ktoré sme zverejnili
ešte v septembri 2004, sa konštatuje, že
mestská časť Bratislava - Staré Mesto
môže od občana požadovať uvedenie
výšky jeho príjmu iba s jeho výslovným
súhlasom. Výška príjmu (plat, mzda, zisk
...) je v spojení s ostatnými údajmi, ktoré
budú použité - meno, priezvisko, bydlis-
ko - osobným údajom, ktorý je chránený
zákonom o ochrane osobných údajov. 
Znamená to, že samospráva v Starom
Meste na čele so starostom Petrom Čier-
nikom celých šestnásť mesiacov - od za-
čiatku septembra 2004 do konca decem-
bra 2005 - ponechala v platnosti systém,
o zákonnosti ktorého boli pochybnosti.
Názor na túto skutočnosť si každý môže
vytvoriť aj sám... (juh)

Vyzbierali sa

na počítač pre

nevidiace deti
ČUNOVO
Hoci sme sa v súvislosti s otvorením
Chorvátskeho múzea o Čunove ne-
zmienili, chorvátske etnikum v tejto
obci je tvorivé a živé, čo potvrdilo v
poslednú adventnú sobotu.
Po chorvátsky sa nazýva Adventsko
popodne, čo netreba prekladať, rovnako
ako názov nosnej akcii tohto popoludnia,
Dičji bazar. Detská burza je predaj
výrobkov detí (ale i dospelých), ktoré sa
kupujú za žetóny. Každý má hodnotu
desať korún. Rovnako sa za žetóny kupu-
je občerstvenie, ktoré je sčasti chorvátske
a sčasti podunajské. V adventnej akcii
roku 2005 utŕžili za žetóny spolu 45 800
korún, ktoré venujú únii nevidiacich a
slabozrakých, aby mohli pre postihnuté
deti kúpiť špeciálny počítať. Predvlani
vyzbierali na hospic takmer štyridsaťti-
síc. Predtým pre deti na onkológii, ešte
predtým na detskú chirurgiu, celkom na
začiatku na charitu. Tradícia má šestnásť
ročníkov, v Čunove využili prvý závan
slobody už v roku 1989. (gub)

Pod Dlhými

dielmi opäť 

provizórium
KARLOVA VES
Rovnako ako vlani aj tento rok vstúpi
mestská časť Karlova Ves do hospodá-
renia s provizórnym rozpočtom, čo v
konečnom dôsledku môže pribrzdiť
veľkorysé plány, ktoré si na miestnom
úrade postavili.
Rokovanie o rozpočte uviazlo na kapitá-
lových projektoch. Starosta Bystrík Hollý
(KDH) vo vedomí, že jeho návrhy mno-
hofarebná väčšinová koalícia SDKÚ -
Smer - SMK - ANO - OKS neprijme,
návrh stiahol. 
Odporcom mu bol aj konkurent z volieb
do samosprávneho kraja a zároveň
zástupca starostu Branislav Záhradník.
„Nemali sme zásadné výhrady k
návrhu,“ uviedol. Problémom bolo „pre-
dovšetkým to, že sme nemali dosť času
oboznámiť sa s rozsiahlym investičným
programom a neboli sme presvedčení o
jeho realizovateľnosti“. Úrad totiž pri-
pravil na rok 2006 pre Karlovu Ves boha-
tý investičný program, ktorý mal čerpať
aj z toho, čo si miestna samospráva za
predchádzajúce roky našetrila. Vcelku
išlo o investície približne za 30 miliónov
(celkový objem rozpočtu má byť asi 75
miliónov), pričom jedna je skutočne
veľká - rekonštrukcia športového štadió-
nu pri škole na Karloveskej ceste 3 za 18
miliónov. 
Ďalšie futbalové minihrisko malo dostať
1,5 milióna. Na korčuliarsku plochu so
syntetickým povrchom malo ísť 7,5
milióna, dva milióny na nafukovaciu
halu, na opravu Centra kultúry štyri a pol,
zvyšok na menšie investičné akcie.
B. Záhradník argumentoval tiež tým, že
v mestskom zastupiteľstve starosta pre-
zentuje nedostatok financií a na domácej
pôde má veľkorysé plány. Inak vraj sku-
pina poslancov okolo neho súhlasí so
všetkými projektmi, len si ich nestihla
preštudovať pre krátkosť času od schvá-
lenia vo finančnej komisii po zasadanie
zastupiteľstva. Pravdou však je, že o naj-
spornejšej investícii, rekonštrukcii šta-
diónu, sa hovorí v Karlovej Vsi už od
chvíle, keď sa škola na Karloveskej 3
rušila. Zástupca starostu hovorí, že chcú
investovať nielen na jeden rok, jedným
dychom sa prihovára aj za to, aby sa
súčasná garnitúra v poslednom voleb-
nom roku prezentovala, a aj kritizuje, že
na šport má ísť 85 percent investícií.
Vyjadril však presvedčenie, že v januári
si stihnú poslanci návrh rozpočtu pozrieť
a že by ho mali tretieho februára schvá-
liť. Gustav Bartovic

Bezdomovcom nedá Staré Mesto ani halier,

zato Pes sympaťák dostane 50-tisíc korún
BRATISLAVA
Prioritami rozpočtu mesta je doprava
a sociálne zabezpečenie. Mesto čaká
začiatok budovania nosného systému
hromadnej dopravy - električkovej
trate z Petržalky do centra a ráta sa aj
s ďalšími veľkými dopravnými stav-
bami.
Rozpočty Bratislavy i jej mestských častí
na tento rok sa rodili v znamení napätia
spôsobeného zmenou v právomoci vybe-
rať dane z nehnuteľností, čo bol dosiaľ
významný a pomerne stabilný príjem
mestských častí. Starostovia ešte stále
zmenu kritizujú a neschvaľujú spôsob,
akým im chce hlavné mesto, nový výber-
ca daní, vzniknutý príjmový výpadok
nahradiť. Starosta Nového Mesta Richrad
Frimmel označuje systém za nespravodli-
vý, lebo vraj zvýhodňuje niektoré mest-
ské časti. R. Frimmel tiež spochybňuje
predpoklad, že magistrát vyberie na
daniach takú sumu, akou bol vlani úhrn
daní mestských častí spolu.
NOVÉ MESTO 
Napriek tomu v tejto mestskej časti
poslanci schválili vyrovnaný rozpočet, na
strane príjmov aj výdavkov so sumou
vyše 312 miliónov korún. Najväčšou
výdavkovou položkou sú rozvojové pro-
gramy (napr. na rekonštrukciu dvorov 2,5
mil., budovanie parkovísk 3 mil. či 2,5
mil. na vnútroblokové komunikácie).
Položku na opravu ciest znížilo zastupi-
teľstvo o štvrtinu - na 14,5 milióna korún.
STARÉ MESTO
Pozornosť vzbudila diskusia okolo roz-
počtu Starého Mesta, ktoré plánovalo na
púťovú atrakciu Pes Sympaťák 105-tisíc
a pre bezdomovcov nič s tým, že ich pro-
blémy má riešiť magistrát a kraj. V búrli-
vej debate neprešiel návrh poslanca M.
Ambroviča na presun prostriedkov z
Dvanástich mesiačikov, korunovácie a
Psa sympaťáka na bezdomovcov. S

návrhmi redukovať zbytočnosti neuspel
ani poslanec P. Tatár, až napokon čiastoč-
ný úspech dosiahol poslanec Š. Holčík,
keď zredukovali podporu súťaže o psiu
miss na 50-tisíc. Bezdomovci však v roz-
počte kapitolu nemajú. Najväčšia položka
152 miliónov je určená školstvu, v roz-
počte je aj 5 miliónov na zriadenie lokál-
nej televízie.
VAJNORY
Schválený rozpočet ráta s príjmami i
výdavkami vo výške 27 miliónov korún,
vzhľadom na presun výberu daní na
mesto rátajú s výpadkom približne jedné-
ho milióna v príjmovej časti. Na pokračo-
vaní vákuovej kanalizácie chcú prestavať
v roku 2006 3 milióny, získaný grant 7,5
milióna použijú na výstavbu miestneho
rekreačného areálu.
RAČA
Celkový objem miestneho rozpočtu dosa-
huje výšku 143 miliónov korún, pričom
výdavkovej kapitálovej časti rozpočtu
dominuje rekonštrukcia Zvončekovej a
Podbrezovskej ulice za takmer 11 milió-
nov. Račania si chcú tiež zrekonštruovať
kultúrny dom, bývalé kino Nádej.
DÚBRAVKA
Hoci rozpočet v úhrnnej sume 197 milió-
nov je koncipovaný ako vyrovnaný,
podľa starostu Petra Poláka bude napo-
kon s prebytkom, ktorý by mali spôsobiť
vyššie príjmy na daniach z príjmu fyzic-
kých osôb. Najväčšou výdavkovou
položkou budú investície do štyroch
základných a desiatich materských škôl -
asi 20 miliónov. Školy pohlcujú už štvrtý
rok najviac peňazí, prevzali ich od štátu
zanedbané a za tri roky do nich investova-
li už vyše 26 miliónov.
DEVÍNSKA NOVÁ VES
V mestskej časti je rozpočet schválený
zatiaľ podmienečne, so štrnástimi pozme-
ňovacími návrhmi. Starosta Vladimír
Mráz ráta s tým, že jednotlivé návrhy sa

zapracujú do dokumentu už na januáro-
vom zasadaní miestneho zastupiteľstva.
Isté však je, hoci zatiaľ o presnej sume
hovoriť nemožno, že najväčšou investí-
ciou roka tu bude dokončenie Domu
sociálnej starostlivosti a služieb.
RUŽINOV
Vyše 600-miliónový rozpočet bude mať v
tomto roku bratislavská mestská časť
Ružinov, pričom takmer 58 percent príj-
mov predstavujú príjmy z daní, 19 per-
cent transfery predovšetkým na prenese-
ný výkon štátnej správy. Najviac chcú
investovať do výstavby nového zimného
štadióna. Zo svojho rozpočtu na ňu Ruži-
nov plánuje dať vyše 73 miliónov korún. 
PETRŽALKA
Vyše 611miliónov je objem rozpočtu naj-
väčšej mestskej časti Petržalka. V príjmo-
vej časti očakáva okrem 271 miliónov z
prerozdelenia daní z príjmov fyzických
osôb, aj viac ako 167 miliónov z dotácií
decentralizačných ale tiež na obnovu
Sadu Janka Kráľa. Najväčšou výdavko-
vou položkou je školstvo, ktoré pohltí z
obecného rozpočtu 183 miliónov, teda o
jeden milión viac, ako dostane na tento
cieľ zo štátneho rozpočtu.
KARLOVA VES
Jedinou mestskou časťou, ktorá vstúpila
do nového roku s provizórnym hospodá-
rením, je Karlova Ves. Pre nedostatok
podpory vo väčšinovej koalícii starosta
Bystrík Hollý svoj návrh stiahol (problé-
mu sa venujeme na inom mieste).
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Z celkového objemu plánovaných príj-
mov vo výške 161 miliónov získa obec
129 mil. v kapitole bežných príjmov a tie-
to financie aj pohltia bežné výdavky a pre-
vádzka škôl a škôlok. Školstvo však bude
najviac čerpať aj z kapitálových príjmov -
peniaze za predaj nákupného strediska
Hron použije obec na rekonštrukciu za-
nedbaných školských budov. (gub)

Hlavné mesto chce bezdomovcom pomôcť 
BRATISLAVA
Hlavné mesto nezostáva ľahostajné k
problematike bezdomovcov v Bratisla-
ve a pripravuje otvorenie 24-hodinové-
ho strediska osobnej hygieny pre ľudí
bez prístrešia. 
So zámerom zlepšiť nepriaznivú situáciu
bezdomovcov mesto v januári 2004 otvo-
rilo útulok pre ľudí bez prístrešia na Hrad-
skej ulici, ktorý doteraz prijal každého člo-
veka, ktorý nemá strechu nad hlavou. Ka-
pacita útulku je 40 miest. Žiaľ, do útulku
zriadeného podľa zákona číslo 195/1998,
nie je možné prijať človeka v stave opitos-
ti. Navyše obec je povinná chrániť svoj
majetok napríklad pred možnosťou požia-
ru či iného znehodnotenia alebo poškode-
nia, ktoré hrozí najmä od ľudí pod vply-
vom alkoholu. Je morálnou povinnosťou
každého občana privolať zdravotnú po-
moc k človeku, ktorý v mraze trávi noc na
verejných priestranstvách, námestiach, uli-
ciach, v pasážach či výklenkoch, aby zisti-
la, či takto ležiaci človek nepotrebuje
lekársku starostlivosť. Len tak sa dá zabrá-
niť, aby v hlavnom meste Slovenska ne-

umierali ľudia na uliciach (počas tejto zi-
my ich bolo už 16), napriek pomoci, ktorú
môžu dostať od mesta, mestských častí,
vyššieho územného celku, cirkví a iných
mimovládnych organizácií. Mnohí ju však
odmietajú alebo nie sú ochotní vzdať sa
požívania alkoholu.
Mesto vzhľadom na zvýšené finančné
nároky súkromného zariadenia, ktoré pre-
vádzkovalo na území Bratislavy izbu pre
opilcov, nebolo schopné vo svojom roz-
počte nájsť takmer dva milióny korún z
peňazí občanov Bratislavy na prevádzku
takéhoto zariadenia, ktoré využívali aj
mimobratislavskí obyvatelia.
„Ako človeka sa ma hlboko dotýkajú
informácie o úmrtí ľudí na uliciach, ktorí
odmietajú sociálnu pomoc od mesta či
mimovládnych organizácií a uprednost-
ňujú často požívanie alkoholu, čo sa im
stáva osudným. Ako primátor hlavného
mesta čo najskôr oslovím nového brati-
slavského župana so žiadosťou, aby sme
problém neexistujúcej záchytnej izby pre
opilcov v Bratislave riešili spoločne. Ani
záchytná izba nám však nevyrieši pro-

blém alkoholizmu ľudí bez prístrešia a
nevyrieši nám ani problém ľudskej ľahos-
tajnosti,“ konštatuje primátor Bratislavy
Andrej Ďurkovský.
Mesto rokovalo s Trnavskou univerzitou,
ktorá prevádzkuje mestský útulok pre
bezdomovcov na Hradskej ulici vo Vra-
kuni o dodatku k doterajšej zmluve, kto-
rého podpísanie by znamenalo zriadenie
24-hodinového strediska osobnej hygie-
ny. Bola by to záchrana pre ľudí, ktorí
tvrdia, že alkoholom sa musia zohrievať
v chladnom počasí, keďže útulok je
počas dňa neprístupný. Žiaľ, Trnavská
univerzita nemôže poskytnúť finančné
prostriedky pre ďalších pracovníkov,
ktorí by zabezpečovali chod takéhoto
strediska. Mesto preto začalo rokovania s
občianskym združením Domov pre kaž-
dého. Toto združenie bude schopné takú-
to službu zabezpečovať v zariadení
sociálnej starostlivosti, ktoré sa rovnako
nachádza na Hradskej ulici a ktorému
mesto objekt prenajalo. S otvorením stre-
diska osobnej hygieny sa počíta v prvom
štvrťroku tohto roka. (brn)

Odvezte sa profesionálne

16 661
0903 732 444
0907 732 444
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Traumatológiu

sťahujú na iné

miesta v meste
BRATISLAVA
Úrazová chirurgia na I. chirurgickej
klinike na Mickiewiczovej ulici v
januári končí a tieto činnosti sa sťahu-
jú na iné pracoviská. Rozhodol o tom
riaditeľ Fakultnej nemocnice s polikli-
nikou Bratislava Valerián Potičný.
Ukončenie ústavnej starostlivosti v
odbore úrazová chirurgia (traumatológia)
a cievna chirurgia v rámci kliniky na
Mickiewiczovej ulici sa tamojším leká-
rom a zdravotníckym pracovníkom
nepozdáva. „Týmto zároveň uzatvára
ošetrovacie jednotky vyčlenené pre tento
odbor chirurgie, pričom posteľový fond
kliniky redukuje na 43 postelí (z pôvod-
ných 121, neskôr 76 postelí), vrátane jed-
notky intenzívnej starostlivosti,“ uvádza
sa v liste, ktorý nám poslal prednosta I.
chirurgickej kliniky Peter Labaš. „Záro-
veň uzatvára jednu operačnú sálu.“
Prednosta P. Labaš v mene celého kolek-
tívu kliniky vyjadril s rozhodnutím riadi-
teľa V. Potičného nesúhlas a ostrý pro-
test. Označil ho za likvidačný pre najstar-
šiu chirurgickú kliniku na Slovensku a
upozornil, že redukcia „znemožní výkon
pedagogickej činnosti pre študentov LF
UK, zmarí akúkoľvek vedeckovýskum-
nú činnosť, likviduje doškoľovanie leká-
rov a iných zdravotníckych pracovní-
kov“. V liste ďalej pripomenul, že toto
rozhodnutie je v hrubom rozpore s uzne-
sením Akademického senátu Lekárskej
fakulty UK.
Podľa riaditeľky Fakultnej nemocnice s
poliklinikou Bratislava pre zdravotnú
starostlivosť Kataríny Sedlákovej zmena
na Mickiewiczovej súvisí s riešením
úrazového programu, ktorý je súčasťou
projektu reštrukturalizácie zameraného
na skvalitňovanie zdravotnej starostli-
vosti v Bratislave. Vo Fakultnej nemoc-
nici v Bratislave sa budujú tri špecializo-
vané traumatologické pracoviská - Ruži-
nov, Kramáre a Petržalka. „V tejto súvi-
slosti sa podľa plánu presúva (neruší)
činnosť úrazovej chirurgie a cievnej chi-
rurgie z I. chirurgickej kliniky na Mic-
kiewiczovej na existujúce ortopedické
kliniky v Ružinove, Kliniku úrazovej
chirurgie na Kramároch a oddelenia úra-
zovej chirurgie a cievnej chirurgie v
Petržalke,“ napísala nám. „Každému
pacientovi tak bude môcť byť poskytnu-
tá najkvalitnejšia starostlivosť odborník-
mi - špecialistami, s príslušným vzdela-
ním, odbornou praxou, vybavením a so
zázemím ďalších špecialistov, ktorí sú
do ošetrenia úrazov zapojení (intenzivis-
ti, anestéziológovia, plastický chirurg,
neurochirurg, operačné sestry atď.) a bez
zbytočných časových strát.“
Menšie úrazy, ktoré je možné ošetriť
ambulantne, bude podľa K. Sedlákovej
naďalej pre obyvateľov a návštevníkov
Starého Mesta zabezpečovať I. chirur-
gická klinika na Mickiewiczovej, a to 24
hodín denne. Ak ošetrujúci chirurg
usúdi, že pacient potrebuje operačný
zákrok, odošle pacienta na niektoré z
úrazových pracovísk. „Zmenu budeme
realizovať postupne v priebehu januára
tak, aby pacienti, ktorí sú už hospitalizo-
vaní alebo boli objednaní na operáciu v
roku 2005, nemuseli byť presúvaní,“
uviedla. Ako dodala, o pripravovanej
zmene bolo vedenie LF UK podrobne
informované. Útlm úrazovej chirurgie a
cievnej chirurgie v rámci všeobecnej
chirurgie je podľa nej v súčasnosti už
nevyhnutnosťou. Vyjadrila presvedče-
nie, že zmena bude prospešná aj pre štu-
dentov LF UK. (juh)

Pracovisko magistrátu na výkon správy

dane z nehnuteľnosti funguje na Bazovej
BRATISLAVA
Daň z nehnuteľnosti od 1. januára
spravuje mesto Bratislava a od pondel-
ka 2. januára je na Bazovej ulici 6 - 8
prístupné verejnosti nové pracovisko
oddelenia miestnych daní a poplatkov
magistrátu. 
Celú agendu správy dane z nehnuteľnos-
ti zabezpečuje 48 pracovníkov, ďalších
14 bude mať na starosti agendu ostat-
ných daní a poplatkov. Všetkých 48 pra-
covníkov - správcov dane z nehnuteľ-
nosti - bolo delimitovaných z bratislav-
ských mestských častí. Pracovníkov
nepresúvali len menšie mestské časti,
kde mali kumulované funkcie - Záhors-
ká Bystrica, Devín, Lamač, Jarovce,
Rusovce a Čunovo. Vedúcim oddelenia
je Peter Michalička, ktorý doteraz praco-
val na Miestnom úrade v Petržalke.
Všetky mestské časti zabezpečili presun
agendy a jedna mestská časť (Devín)
požiadala o zriadenie detašovaného pra-
coviska. Dvaja doterajší pracovníci
magistrátu Bratislavy, ktorí mali na sta-
rosti miestne dane a poplatky, zostanú
naďalej pracovať na pracovisku Služby
občanom/Front Office na Primaciálnom
námestí.
Priznanie k dani z nehnuteľnosti v tomto
roku podávajú len tie fyzické a právnické
osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť
alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu
roku, a to do 31. januára 2006. Najneskôr
do 15. mája dostanú všetci daňovníci pla-

tobný výmer, ktorí musia uhradiť do 31.
mája 2006.
Na základe prechodného ustanovenia
zákona v minulom roku správu dane z
nehnuteľnosti vykonávali pre hlavné
mesto mestské časti, na ktorých území sa
nehnuteľnosť nachádzala. Výnos dane z
nehnuteľnosti za rok 2005 bol príjmom
rozpočtu príslušnej mestskej časti. Klad-
ný rozdiel medzi výnosom dane z nehnu-
teľnosti za rok 2005 a výnosom dane z
nehnuteľnosti za rok 2004 mestské časti
poukazujú hlavnému mestu. 
Od januára 2006 prechodné ustanovenie
stratilo účinnosť a správu dane z nehnu-
teľnosti vykonáva hlavné mesto. Výnos z
tejto dane - približne vo výške 1 miliardy

korún - bude plynúť do mestského roz-
počtu. Mestské zastupiteľstvo 24. no-
vembra minulého roku v tejto súvislosti
schválilo zmenu dodatku štatútu mesta
Bratislavy, podľa ktorého sa bude podiel
mestských častí na výnose dane z príjmov
fyzických osôb získanej mestom v objeme
1,507 miliardy korún v roku 2006 deliť
pomerne podľa percentuálnych podielov.
Pracovisko magistrátu Bratislavy, ktoré
od minulého pondelka slúži oddeleniu
pre správu miestnych daní a poplatkov na
Bazovej ulici 6-8, je otvorené v pondelok
od 8. do 17. hodiny, v utorok, stredu a vo
štvrtok od 8. do 16. hodiny a v piatok od
8. do 15. hodiny. (lau)

FOTO - Oto Limpus

Turecko
ultra all inclusive hotel Club Banana****, klub,

8 dní – júl/august, 4 dospelí v rodinnej izbe
na osobu 13.490 Sk

Rhodos
ultra all inclusive hotel Montemar Main****, klub, 
11 dní – júl/august, 2 dospelí + 2 deti do 14 rokov

na osobu 17.590 Sk
Kréta

all inclusive hotel Dolphin Bay****+, klub, 8 dní +

– júl/august, 3 dospelí + junior do 21 rokov
na osobu 15.490 Sk

Chorvátsko
hotelový komplex Uranija***, polpenzia, klub, 

8 dní – júl/august, 2 dospelí + dieťa do 12 rokov
na osobu 5.660 Sk

detí, juniorov, dospelých
ÚPLNE ZADARMO*2006

Fantastické

 zľavy
first moment

Bratislava: Laurinská 2, tel.: 02/54 41 84 43; Dunajská16, tel.: 02/52 93 10 
18; Mickiewiczova 16 tel.: 02/52 96 52 24; Vajnorská 78, tel.: 02/44 63 76 38

 str. 610,  www.koala.sk, info@koala.sk

* Vo vybraných hoteloch jedna osoba s dvomi a viac platiacimi osobami bez zľavy. 
Osoba úplne zadarmo platí povinné príplatky.

Výhodné rodinné balenia:

Egypt, Kos, Cyprus, Čierna Hora, Taliansko, Grécko, Bulharsko

Pôžičky a úvery bez ručenia
Zahraničná kreditná ekonomická 

spoločnosť Financkapital
požičia za účelom podnikania

či na akýmkoľvek iný účel
na dlhý alebo krátky čas 

za výhodných podmienok.
Všetky informácie od 11.00 do 17.00 h
na telefónnom čísle 0034636401825

CATIA 4 
ŠKOLENIE PRE KONŠTRUKTÉROV

Kvalita a výhodné ceny

TECHNICKÉ a FAREBNÉ PLOTROVANIE
Zľavy pre študentov a živnostníkov
CarSolution Slovakia s.r.o., Cukrová 14, 5.posch.

0915 538 605, 0908 716 269, 5263 7561, info@carsolution.sk

KKuurrzzyy  aanngglliiččttiinnyy
pre rôzne vedomostné úrovne

oodd  2233..11..  ddoo  3300..33..22000066
INFORMÁCIE: ISTER SCIENCE

STAROMESTSKÁ 6, 811 03 BRATISLAVA

Tel./fax:54412268, 0905498975
www.isterscience.sk      isterscience@slovanet.sk

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

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

Prenájom tenisových dvorcov
v pretlakovej hale TJ Slávia Právnik s trávnatým

povrchom šetriacim kĺby od 290,- Sk/hod.
v TCM Dudova 2, Petržalka pri dostihovej

dráhe. T.č. správca: 0902 355 812.
Tenisová škola pre deti od 5 rokov

šéftréner t.č.: 0903 859 361 www.tenispravnik.sk.
e-mail: kratochvila@centrum.sk

Máte pochybnosti?
Dáme Vám odpoveď.
www.urcenieotcovstva.sk

Prijmeme pracovníkov 
do strážnej služby 

v Bratislave
Podmienka: preukaz 

odbornej spôsobilosti 
Plat: 13 000,- až 17 000,- Sk

Kontakt: 0905 546 394

ČALÚNNICTVO
- veľký výber látok
- odvoz dovoz zabezpečím

Tel.: 0905 793 219
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Pri Pressburg

Centre vyrastú

dva mrakodrapy
STARÉ MESTO
Okolie výškovej budovy Pressburg
Centra na Pribinovej ulici by sa do
konca roku 2010 malo výrazne zmeniť
- pribudnúť tu má komplex budov s
názvom J&T Center, ktorého súčas-
ťou bude dvojica 128 metrov vysokých
vežiakov.
Miesto, kde má nová dominanta stáť, je
zo severu ohraničené Landererovou uli-
cou, zo západu ulicou M. Čulena, z juhu
Pribinovou ulicou a z východu výškovou
budovou Pressburg Centra a areálom tla-
čiarne Versus. Nová výstavba bude teda
situovaná západne od objektu Pressburg
Centra. Súčasťou zámeru je aj už usku-
točňujúca sa prestavba Pressburg Centra,
ktoré bolo v nevyhovujúcom stave, na
moderné biznis centrum. Zámer je vypra-
covaný v dvoch variantoch, ktoré sa odli-
šujú rozdielnou rozlohou navrhovaných
administratívnych priestorov a tiež tým,
že jeden z variantov ráta aj s výstavbou
hotela so 160 lôžkami a druhý nie.
Charakteristickým prvkom nového areá-
lu má byť veľké námestie elipsovitého
tvaru, obklopené reštauráciami a
obchodmi. Dve štíhle obytné veže s 37
nadzemnými podlažiami sa majú stať
novým orientačným bodom v meste. Ak
by skutočne mali túto výšku, stali by sa
bezkonkurenčne najvyššími budovami v
Bratislave, zreteľne vyššími než momen-
tálne najvyššia centrála Národnej banky
Slovenska. Má v nich byť dovedna 462
dvojizbových a trojizbových bytov, je
predpoklad, že všetky sa budú vyznačo-
vať nadštandardnou rozlohou. K dispozí-
cii má byť aj dostatočný počet parkova-
cích miest - jeden z variantov ráta s 1762,
druhý až s 2100 státiami. 
Zámer počíta aj s ďalšími zmenami - na
mieste, kde dnes stojí budova TASR,
navrhuje výstavbu novej administratívnej
budovy s vnútorným átriom. V južnej
časti územia sa ráta okrem iného aj s
vybudovaním supermarketu. Navrhovaný
komplex J&T Center má svojím riešením
korešpondovať so zámermi írskej develo-
perskej spoločnosti Ballymore, ktorá v
priľahlej zóne Pribinova pripravuje roz-
siahlu výstavbu nového centra mesta. Sta-
vebné práce by mali byť ukončené do
konca roku 2010, tento termín je len
orientačný. Zmenami môže prejsť aj celý
investičný zámer a jeho finálna podoba
môže byť napokon iná. Juraj Handzo

Zmeny v MHD

majú uľahčiť

dopravu
BRATISLAVA
Od pondelka 9. januára platia v traso-
vaní niektorých liniek MHD zmeny,
ktoré by mali pomôcť najmä ľuďom
cestujúcim do centra z Devínskej
Novej Vsi a z Devína.
Na linke číslo 28 je zabezpečovaná pre-
mávka denne z Devínskej Novej Vsi do
Devína a ďalej cez Devínsku cestu, Bota-
nickú ulicu a Nábrežie arm. gen. L. Svo-
bodu až pod Nový most, a to obojsmer-
ne. Snahou dopravného podniku bolo
zachovať požadované spojenie medzi
Devínom a Devínskou Novou Vsou a
zároveň ponúknuť alternatívnu možnosť
spojenia Devínskej Novej Vsi s centrom
mesta so snahou eliminovať nepriaznivý
vplyv súčasného 15- až 20-minútového
zdržania autobusov linky číslo 21 v
dopravných zápchach na Lamačskej
ceste a v oblasti Patrónky. Linka číslo 28
doplní linku číslo 29, ktorá bude naďalej
premávať medzi Devínom a Novým
mostom v špičkových obdobiach pracov-
ných dní.
Linky číslo 27 a 35 sú zlúčené do jednej,
novej linky číslo 23, ktorá premáva z
Devínskej Novej Vsi od Strednej odbor-
nej školy Policajného zboru SR cez ulicu
Jána Jonáša (Volkswagen) a Dúbravku
(Saratovská a Alexyho ulica) do Lamača
(Hodonínska ulica, Podháj) a späť. Pre
cestujúcich z Devínskej Novej Vsi je v
Dúbravke umožnený prestup z linky
číslo 23 na linky číslo 34 a 83 na spoloč-
ných zastávkach, bez potreby prechádza-
nia cez neriadenú križovatku Saratovská
- Pri kríži. (ver)

Devínske hradné bralo stále monitorujú,

lebo sa na ňom objavili viditeľné trhliny
DEVÍN
Havária v podobe zrútenia hradného
múru, aká sa stala na Trenčianskom
hrade, Devínu nehrozí, v devínskom
hradnom brale sú však kritické mies-
ta, ktoré treba sústavne monitorovať.
Ako nám povedal Cyril Vaňo, riaditeľ
mestského investora pamiatkovej obno-
vy Paming, v spolupráci s Katedrou inži-
nierskej geológie Prírodovedeckej fakul-
ty Univerzity Komenského zabezpečili
trvalé monitorovanie statických porúch
na devínskom hradnom brale. „Ide o sle-
dovanie trhlín, ktoré geológovia určili
ako potenciálne problémové,“ konštato-
val. „Na kritických miestach bol umiest-
nený systém siedmich senzorov, tzv.
extenzometrov, ktoré zaznamenávajú
pohyby v skale. Tieto pohyby sú rôzne,
závisia od ročného obdobia a teploty.“

Automatizovaný monitoring spojený s
diaľkovým prenosom dát sa realizuje od
minulého roku a je dohoda, že bude trvať
päť rokov. Podľa C. Vaňa sa takýto moni-
toring pod stavbami pamiatkového cha-
rakteru na Slovensku zrejme doteraz
nerobil.
Potenciálne nebezpečný je napríklad
mnoho ton vážiaci skalný blok na juho-
západnej strane brala, ktorý sa môže
uvoľniť. Problémy sú aj na južnej strane,
ako sa uvádza v správe vypracovanej
geológmi, „južná, menej svahovitá strana
je viac náchylná na zosúvanie väčších
horninových más ako severná strana“.
Okrem pôsobenia koreňov rastlín na
bralo negatívne vplýva najmä voda.
„Bude potrebné urobiť opatrenia, aby sa
čo najrýchlejšie dostala preč a nevsako-
vala do škár,“ konštatoval C. Vaňo a

dodal, že na týchto opatreniach sa už pra-
cuje. Odborníci z Prírodovedeckej fakul-
ty navrhli aj ďalšie opatrenia, medzi
ktoré patrí napríklad očistenie hradného
brala od už uvoľnených skalných blokov
a od náletových stromov, ako aj odvede-
nie dažďovej vody z oblasti citadely (naj-
vyššie položená stavba) a osadenie
zábran, ktorý by zabraňovali padaniu
kameňov najmä na cestu pod hradným
bralom, po ktorej chodieva veľa ľudí.
Súčasťou zábran má byť aj živý plot pri
ceste, ktorý by zachytával padajúce
kamene. Zvažuje sa aj možnosť stabilizá-
cie nestabilných skalných blokov svor-
níkmi alebo vápennými zálievkami.
„Niektoré z týchto prác by sa mohli
začať realizovať už na jar tohto roka,“
uzavrel C. Vaňo. Juraj Handzo
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Prieskumy ukázali, že vodiči si na nový

Most Apollo už zvykli, využívajú ho viac
BRATISLAVA
Zatiaľ čo v prvých dňoch po uvedení
Mosta Apollo do prevádzky bola na
ňom nižšia intenzita dopravy, ako sa
predpokladalo, situácia sa mení a nové
spojenie dunajských brehov využíva
čoraz viac vodičov.
Prognózy vypracované ešte pred uvede-
ním mosta do prevádzky hovorili o tom,
že denne po moste prejde 40-tisíc až 45-
tisíc vozidiel. Prieskum, ktorý sa usku-
točnil 28. septembra, však ukázal, že
tieto čísla sú oveľa nižšie. Most mal
obrovskú kapacitnú rezervu, a to aj v
čase dopravných špičiek. Opakovaný
prieskum, ktorý zohľadňoval aj jednotli-
vé hodiny v priebehu dňa, resp. noci, sa
uskutočnil 8. decembra. V tom čase už
platil zákaz odbočenia do Bosákovej

ulice, teda pre časť účastníkov cestnej
premávky sa atraktivita Mosta Apollo
znížila. Napriek tomuto faktoru sa uká-
zalo, že intenzita premávky na moste v
porovnaní s prvým prieskumom bada-
teľne vzrástla, a to inak v každom z
oboch smerov, inak v rannej (od siedmej
do ôsmej hodiny) a inak v popoludňajšej
(od 16. do 17. hodiny) špičke. 
Ráno, pochopiteľne, na moste prevláda
doprava v smere z Petržalky do centra. V
tomto smere vzrástla doprava oproti
prvému prieskumu o 77 percent, teda
1955 vozidiel za hodinu, čo je ešte ďale-
ko od reálnej maximálnej priepustnosti
mosta, ktorý zvládne aj väčšiu záťaž. V
opačnom smere - z centra do Petržalky -
vzrástla doprava o 16 percent. V popo-
ludňajších hodinách vzrástla v porovnaní

s prvým prieskumom intenzita dopravy z
centra do Petržalky o 133,5 percenta, čo
predstavuje 2462 vozidiel za hodinu, a to
aj napriek spomenutému zákazu odboče-
nia do Bosákovej ulice. Aj táto intenzita
dopravy má ešte ďaleko od kapacitných
možností mosta, ktorý má v tomto smere
ešte solídnu rezervu. Je to dané aj okol-
nosťou, že v smere do Petržalky dopravu
nehatia úrovňové križovatky.
Prieskum, ktorý vypracovalo magistrátne
oddelenie dopravného plánovania a ria-
denia dopravy, potvrdil, že návyky vodi-
čov sa menia len postupne, ale napokon
čoraz viac z nich „objavuje“ nové pre-
mostenie Dunaja. Tento trend príliš
neovplyvnil ani zákaz odbočenia do
Bosákovej ulice, ktorý je len dočasný.

Juraj Handzo
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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“

HOREHRONCI 
žijúci v Bratislave a okolí 

využite príležitosť stretnúť sa na
4. HOREHRONSKOM PLESE

dňa 21. januára 2006 
v City Hoteli Bratislava

Kontakt: 0902 119 160

Prijmeme ambicióznych
ľudí na pozície:
manažér a

obchodný zástupca 
so zaujímavým príjmom.

0905 322 233

NOVÉ BYTY
LAMAČ - BRATISLAVA
1 až 4-izbové byty

byty sú s terasami v peknom tichom prostredí

Ukončenie nadstavby: február 2006

Cena bytu: 26 900 Sk/m2 + DPH
Možnosť financovania aj cez hypotekárny úver alebo STP

Bližšie informácie:
Tel.: 02/5263 8306, 0903 754 378
LAND REAL, s. r. o., Ul. 29. augusta 9, 811 08 Bratislava
www.landreal.sk (pôdorysy bytov na www)

STAČÍ VÁM LEN

20% Z CENY BYTU
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O ochrane

rezervácie dropa

rokujú úrady
RUSOVCE
Rozoranie lánu pri Rusovciach, na
ktorom ochranári vytvorili pre dropa
prirodzený biotop, má už svoju úrad-
nú dohru a koncom februára by malo
byť rozhodnuté - zároveň by už mala
platiť aj vyhláška o ochrane tohto úze-
mia.
Možno očakávať, že družstvo Dunaj, kto-
rého traktoristi chránené územie rozorali,
dostane mnohomiliónovú pokutu. Zoológ
štátnej ochrany prírody Jozef Chavko si
myslí, že súčasťou penalizácie by mal
byť aj záväzok uviesť rozoraných sedem-
desiat hektárov do pôvodného stavu. V
Rusovciach naďalej zostáva napätie
medzi spoločnosťou ROT, ktorá tu chce
vybudovať golfové ihrisko, a ochranármi
a časťou občanov. Okrem iného zástanco-
via golfového ihriska verejne i neverejne
obviňujú ochranárov z toho, že chcú
manipulovať s europeniazmi pre svoje
osobné potreby a že už aj dostali nemalé
sumy. 
Xénia Kromerová z inšpekcie životného
prostredia, ktorá kauzu vyšetruje, hovorí,
že sa už začalo konanie vo veci a inšpek-
cia s tým oboznámila družstvo Dunaj. To
sa musí, ako aj ďalší zainteresovaní,
vyjadriť pred konečným prerokováva-
ním prípadu. To by z hľadiska inšpekcie
malo byť ukončené vo februári. Podľa X.
Kromerovej sa kauza súdu nevyhne, z
ďalších zdrojov máme informácie, že v
tejto veci obvodný úrad životného pro-
stredia dal prípad prešetriť aj polícii.
J. Chavko vyvracia tvrdenia zástancov
golfového ihriska, že drop nehniezdi na
jedinom mieste a vyženú ho trebárs
vysiatím kukurice tým, že pred Vianoca-
mi sa za hranicou v blízkosti svojho
nedávneho biotopu potulovalo takmer
pol druha stovky týchto vtákov. Zoológ
je presvedčený, že po uvedení priestoru
do pôvodného stavu sa z mošonského
priestoru dropy vrátia na naše územie.
Pokiaľ ide o legislatívnu stránku veci,
informoval, že návrh vyhlášky so všetký-
mi podkladmi a prílohami už posudzuje
ústredie štátnej ochrany prírody v Ban-
skej Bystrici. Jeho stanovisko by malo
byť známe v priebehu tohto mesiaca a
potom záleží už len na ministrovi život-
ného prostredia, či podpisom urobí
vyhlášku platnou aj formálne. Ochranári
sú do istej miery skeptickí aj preto, že
minister v decembri prijal zástupcov spo-
ločnosti ROT na rokovaní, ktoré označil
za neverejné.
Územie sa zrejme nevyhne posudzovaniu
podľa pravidiel EIA, čo môže znamenať
regulovanie aktivít v území a zákaz zria-
diť golfové ihrisko. Gustav Bartovic

Obyvatelia Záhorskej Bystrice onedlho

svoje centrálne námestie už nespoznajú
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Štvorcové a fádne námestie v centre
novej časti Záhorskej Bystrice sa do
leta tohto roka premení na nové cen-
trum pre oddych jednotlivcov i podu-
jatia celoobecného charakteru.
Z ideového návrhu, ktorý vyšiel z dielne
architekta Petra Steca vyplýva, že napriek
modernizácii mu nebude chýbať intimita.
Dôvodom sú predovšetkým použité
materiály, kombinácia živej prírody s prí-
rodnými prvkami ako drevo, kov, sklo.
Námestie budú vrúbiť v pravidelných
intervaloch ošetrované stromy poskytujú-
ce tieň lavičkám z dreva a kovu, na voľ-
ných plochách budú zeleň doplňovať
kvetinové záhony. Architekt pamätal i na
príležitostné udalosti - je tu vyčlenené
miesto na vianočný stromček či máj. 
Na štvorci vrúbenom malým i novým
polyfunkčným centrom a spoločenským
domom bude dominovať fontána, ktorej
hladina bude zospodu osvietená. Plastika
s témou rodiny prispeje k intímnej atmo-
sfére a svojím posolstvom bude komuni-
kovať so Stromom času, čo budú moder-
né hodiny vo svojej výtvarnej kompozícii
symbolizujúcej čas a vývoj v podobe stro-

mu. Atrakciou má byť svetelná stéla
(zatiaľ ako alternatívna kompozícia),
ktorá bude znázorňovať na krištáľovej
guli postavenie Záhorskej Bystrice v
Európe a vo svete. Guľa bude osadená na
svetelnom pylóne a počas konania rôz-
nych podujatí uvoľní miesto demontova-
teľnej tribúne. Celé námestie bude osvet-

lené stojanovými svietidlami, doplnenými
reflektormi, bude ohraničené pätníkmi,
ktoré zabránia vjazdu vozidiel.
Samospráva Záhorskej Bystrice sa v
týchto dňoch usiluje o to, aby na vybudo-
vanie námestia získala prostriedky aj z
európskych fondov. (gub)

VIZUALIZÁCIA - Peter Stec

Látka použitá na chemické ošetrenie 

cesty v lesoparku by mala byť neškodná

Vajnory sa nezmierili s projektom CEPIT

NOVÉ MESTO
Pred koncom roka podali na Obvodný
úrad životného prostredia v Bratislave
4 podnet na prešetrenie skutočnosti, že
Cestu mládeže ležiacu v chránenej
krajinnej oblasti Malé Karpaty che-
micky ošetrujú.
Podľa sťažovateľa je v území s druhým
a tretím stupňom ochrany chemicky
ošetrovaná súvislá plocha viac ako dva
hektáre, pričom odtokové vpuste z
komunikácie sú potrubím vyústené pria-
mo do potoka Vydrica. Skutočnosť, že
Cestu mládeže chemicky ošetrujú,
potvrdil aj riaditeľ mestských lesov
Tomáš Kutka, podľa jeho slov však
nejde o solenie, ale ošetrenie tekutým
prostriedkom Solmag. „Cestu udržiava
odbor dopravy mestského magistrátu,
ktorý ešte pred sezónou opakovane

deklaroval, že tento roztok je ekologic-
ká látka,“ uviedol T. Kutka.
Marián Blaho z odboru dopravy a cestné-
ho hospodárstva potvrdil jeho slová.
Dodal zároveň, že spomínaný roztok má
rad certifikátov potvrdzujúcich možnosti
jeho použitia aj v takých prostrediach,
ako je lesopark. Ide o roztok soli na báze
horčíka, ktorá by sa mala v pôde rýchlo
rozložiť, pričom horčík je jednou zo
živín v pôde nevyhnutných na kvitnutie
rastlín. M. Blaho tiež uviedol, že prípra-
vok používajú v minimálnom množstve
nielen z ohľadu na prírodu, ale aj preto,
že ide o veľmi drahý materiál. Podľa
jeho slov vedia o sťažnosti u ekológov,
ale odbor dopravy už minulý týždeň, keď
bola sťažnosť podaná, rokoval s obvod-
ným úradom životného prostredia v Kar-
lovej Vsi o povolení na používanie tohto

prostriedku a poslal úradu na posúdenie
všetky certifikáty charakterizujúce vlast-
nosti roztoku. 
„Pod vplyvom týchto certifikátov sme si
ani neuvedomili, že sme mali požiadať o
toto povolenie už pred prvou aplikáciou,
za čo sa verejnosti ospravedlňujeme,“
povedal M. Blaho. Vysvetlil tiež, že sa
rozhodli pre takýto spôsob ochrany, pre-
tože posyp inertným materiálom menil
Cestu mládeže na tankodrom. Výmrazky
poškodzovali povrch vozovky, takže boli
na nej jamy aj po zídení snehu. M. Blaho
dôvodil výber soľného roztoku aj sna-
hou, aby sa nová vozovka, ktorú vybudo-
vali na Železnej studničke len vlani, čo
najdlhšia udržala nepoškodená. Na záver
vyjadril nádej, že odbor ochrany životné-
ho prostredia uzná oprávnenosť používa-
nia Solmagu. Gustav Bartovic

BRATISLAVA
Mestská časť Bratislava -Vajnory
podala podnet na podanie prokurá-
torského protestu proti postupu
mesta pri schvaľovaní urbanistickej
štúdie vedecko-technologického par-
ku CEPIT.
Prokurátorský podnet by mal byť podľa
vajnorskej samosprávy podaný proti
všeobecne záväznému nariadeniu mesta
Bratislavy číslo 7/2005 pre porušenie
zákonov a ústavy. 
Mestské zastupiteľstvo 24. novembra
schválilo všeobecne záväzné nariadenie,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť aktua-
lizácie územného plánu mesta Bratislava
s účinnosťou od 1. januára 2006, a kto-

rým sa schválili zmeny a doplnky aktua-
lizácie územného plánu mesta. Vajnory
namietajú, že ako podklad na návrhy
zmien a doplnkov aktualizácie územné-
ho plánu v lokalite Vajnory - Pri majeri I,
Pri majeri II, predkladateľ materiálu na
rokovanie poslancov 24. novembra pred-
ložil Urbanistickú štúdiu CEPIT, Brati-
slava -Vajnory. „Táto štúdia, ani uvedený
postup neboli v súlade s platnými pred-
pismi Slovenskej republiky a s uznese-
ním mestského zastupiteľstva,“ uvádza
sa vo vyjadrení mestskej časti. Vajnorská
samospráva namieta, že jej pripomienky
k aktualizácii územného plánu mesta
Bratislavy s ňou neboli prerokované ani
podľa stavebného zákona, ani podľa

zákona o obecnom zriadení. V rámci pre-
rokovania zmien a doplnkov aktualizácie
územného plánu neboli upovedomené
jednotlivé dotknuté obce. Podľa vajnor-
skej samosprávy napokon treba konštato-
vať nesúlad s ústavou tým, že mestskej
časti bolo ubraté právo na priaznivé
životné prostredie. Zároveň pripomína,
že štúdia sa týka územia, ktoré je v blíz-
kosti národnej prírodnej rezervácie Šúr-
sky prales.                                   
So žiadosťou o vyjadrenie sme sa obráti-
li na magistrát. Hovorkyňa magistrátu
Eva Chudinová bola stručná: „Hlavné
mesto postupovalo v zmysle zákona a je
presvedčené o tom, že neporušilo žiadny
zákonný postup,“ povedala nám. (juh)
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Palisády 51 (bývalé Evanj. lýceum) 
811 06 Bratislava 

02-5463 0267, 0915-284 444 
www.deutscheschule.sk

Najviac si ceníme Vašu dôveru!
Predaj:
1-izb., OV, Šancová, 2p., 48m2, tehla, upr. 1,65 mil. Sk
1,5-izb., OV, Bazovského, 1/8 posch., loggia 1,55 mil. Sk
1,5-izb., OV, Riazanská, zv. príz., 45m2 1,5 mil. Sk
2-izb., Tomášikova, 70m2, 1p., tehla, novost., lux. 3,8 mil. Sk
3-izb., OV, Cabanova, 5r. nov., 90+5m2 terasa 4,5 mil. Sk
3-izb., OV, Zochova, exkl., novost., podkrovie, 100m2 6,8 mil. Sk
4-izb., OV, Nám. SNP, 3p., 110m2, upravený, vl. kúr., balkón 7,1 mil. Sk
4-izb., OV, H. Meličkovej, nov., 126+38m2 ter., dvojgar., lux. info v RK 
lux.RD v Ivánke pri D., novost., 6,3 á, 6i, 2x kup., krb, 2-gar. 10,5 mil. Sk
RD - Langsfeldova (Horský park), pozemok 833m2 14 mil. Sk
RD - Rusovce, novost., 4i, 7,3á, garáž, tiché prostredie 8 mil. Sk
RD - Stupava, 10á, zrek., 5i, gar. 6,3 mil. Sk
Prenájom:
Lux. 1-izb. byty, Záhradnícka, novost., zar. 15 000,- Sk/m+E
RD - Koliba, cca 300m2, 3p., bývanie aj kancelárie 2000,- EUR/m+E
RD - Jeséniova ul, 5i, nez., 2-garáž 3000,- EUR/m+E
2-izb., Kýčerského, nov., zar 700,- EUR/m 
RD - Limbach, 5i., nov., 2xkúp., ter., sauna, gar., tichý, nezar./zar. dohoda
2,5-izb., Dostojev. rad, 2p., kompl. zrek., zar. 20 000,- Sk/m+E
1-izb., Vážska, novost., zar., park. 10 000,- Sk/m
1,5-izb., Razianská, rek., zar., balkón 13 000,- Sk/m
2-izb., Horský park, zrek., balk., zar., gar. 20 000,- Sk/m
3-izb., Matejkova, nov, zar., predzáhrada, garáž. státie 25 000,- Sk/m
3-izb., Tichá, 98m2, gar., terasa 24 000,- Sk/m 
Komerčné:
OP, začiatok pešej zóny, 400m2, výklady 15 000,- Sk/m2/rok
Pozemok s budovami na asanáciu, cca 3500m2, širšie centrum mesta 
na polyfunkciu a byty info v RK
Výrobný areál Bratislava, cca 10 ha na predaj info v RK
Skladovo-kancelársky areál Bratislava info v RK 
Exkl. KP, Panská, 240m2 6 800,- Sk/m2/rok
Hľadáme pre nášho klienta RD, príp. pozemok, na kúpu v Dúbravke 
Panská 27, 811 01 Bratislava
Tel.: 5443 5831, 5443 5845-6 Fax: 5443 5852 
E-mail: reality@1nas.sk Internet: www.1nas.sk

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

Bytové jadrá
Kúpeľne

rekonštrukcie do 5 dní
zľavy na materiál 10-25%

Elektroinštalácie
www.renovum.sk

Tel.: 5249 5431, 0903 430 443



11BRATISLAVSKÉ NOVINY 1/2006

STARÉ MESTO
NA GRÖSSLINGOVEJ ULICI 31-
ročná Miroslava bodla nožom svojho o
17-rokov staršieho manžela. Pána Júliusa
bodla nad ľavé koleno, čím mu spôsobila
zranenie s dobou liečenia asi 10 dní. Nech
už bol motív jej konania akýkoľvek,
nevyhla sa obvineniu z trestného činu
ublíženia na zdraví. Vyšetrovateľ ju
umiestnil v policajnej cele s návrhom na
vzatie do väzby.
NA GAJOVEJ ULICI 20-ročný Franti-
šek prepadol 38-ročná Evu. Pristúpil k nej
s nožom v ruke a prinútil ju dať mu 200
korún. Policajti okamžite vyrazili na
miesto činu. Ten istý páchateľ stihol o
necelých desať minút lúpežne prepadnúť
na Hollého ulici 41-ročnú Evu, keď
nastupovala do auta. Pristúpil k nej a žia-
dal od nej peniaze a mobilný telefón.
Odmietla a páchateľ ušiel smerom na
Obchodnú ulicu. Tam ho policajná hliad-
ka zadržala. Vyšetrovateľ ho obvinil z
trestného činu lúpeže a umiestnil ho do
cely s návrhom na vzatie do väzby. 
NA PREDSTANIČNOM NÁMESTÍ
20-ročný Marián B. z okresu Dunajská
Streda prepadol 40-ročného Milana G.
Využil moment, keď Milan vystupoval z
autobusu MHD a ukradol mu peňaženku
s hotovosťou 380 korún. Milan neutrpel
žiadne zranenia. Ihneď zavolal na políciu
a policajné hliadky z miesta činu pred-
viedli Mariána B. a Bratislavčanov, 27-
ročného Mareka a 35-ročnú Moniku.
Vyšetrovanie viedlo k obvineniu Mariána
z trestného činu lúpeže.

KARLOVA VES
NA PRIBIŠOVEJ ULICI 32-ročný
Tibor a 24-ročný Andrej niekoľkokrát
okradli 67-ročného kňaza. Muži 28.
decembra vošli na pozvanie kňaza
Augustína do jeho bytu. Zneužili jeho
dobrotu a pod hrozbou použitia noža mu
vzali 6540 korún. Augustín to nenahlásil,
lebo veril v ich polepšenie. Navštívili ho
opäť 4. januára a podobným spôsobom
mu vzali alkohol, omšové víno a omšové
misky. Nepohrdli ani zimnou bundou.
Spôsobili mu škodu viac ako 7000 korún.
Tretíkrát sa vrátili na Troch kráľov ráno a
ukradli mu platobné karty. Nepodarilo sa
im vybrať peniaze, keďže nemali PIN-
kód. V ten istý deň večer plánovali prísť k
Augustínovi a vymeniť karty za hoto-
vosť, vtedy však kňaz kontaktoval polí-
ciu. Zásahová skupina oboch mužov pri-
chytila priamo pri čine. Vyšetrovateľ ich
obvinil z trestného činu lúpeže, porušova-
nia domovej slobody a neoprávneného
používania elektronického platobného
prostriedku a umiestnil ich do cely s
návrhom na vzatie do väzby. 

DÚBRAVKA
NA BAZOVSKÉHO ULICI zhorelo
vozidlo Škoda Fabia. To, že ho niekto
zapálil, potvrdil aj požiarny expert po
prvotnej ohliadke spáleniska. Lízingovej
spoločnosti požiar spôsobil škodu vo
výške 400-tisíc korún. (ver)

Počiatky

vinohradníctva

v Bratislave
Vinič patrí medzi najstaršie kultúrne rastli-
ny. Víno dorobené z plodov viniča - hrozna
zohralo už v staroveku a stredoveku v živo-
te ľudstva významnú úlohu. Chlieb a víno
sa stali symbolom dostatku, istoty a pohody.
Vinič, víno a ťažké práce vo vinici inšpirova-
li umelcov všetkých žánrov pri tvorbe ich
diel. Pracovitosť a tvorivosť početných
generácií vinohradníkov a vinohradnícke
zvyky, tradície a ľudové piesne sa stali
súčasťou našej národnej kultúry. 
Aj praobyvatelia žijúci na území terajšej Bra-
tislavy sa zaoberali vinohradníctvom. Bratisla-
va (pôvodne v rímskom období nazývaná
Posonium, počas Veľkomoravskej ríše Bresla-
va, počas nadvlády Uhorska Pozsony, podľa
pomenovania nemeckých kolonistov Press-
burg, ktorý sa oficiálne používal do r. 1919 a
slovenskí obyvatelia si ho poslovenčili na Pre-
šporok) sa stala mestom s veľkou vinohradníc-
kou a vinárskou tradíciou. Pestovanie viniča
zohralo významnú úlohu pri rozvoji Bratislavy
a stalo sa jedným z podnetov na udelenie titulu
slobodného kráľovského mesta a s tým spoje-
ných výsad. Bratislavské víno malo dobrú
povesť nielen doma, ale i v zahraničí a od 14.
storočia sa dostávalo i na panovnícke dvory a
stalo sa významným vývozným artiklom.
Podľa rímskeho historika Cassia Dia už Kelti v
Panónii, a teda i na území dnešnej Bratislavy,
pestovali vinič hroznorodý. Ten dával však
kyslé víno nižšej kvality ako vinič pestovaný
Rimanmi, ktorý sa dostal na naše územie v
rímsko - provinciálnej dobe (od 1.-4. stor. n. l.).
Rímski historici Eutropius a Aurelius Victor
uvádzajú, že vinice s kvalitnými rímskymi
odrodami viniča zakladali na hornom Dunaji
(teda i v Bratislave) rímski vojaci na základe
nariadenia cisára Marka Aurelia Probusa, ktorý
vládol v roku 276 - 282 . Presné začiatky pes-
tovania viniča na území Bratislavy nemožno
určiť pre nedostatok archívnych údajov. Podľa
maďarskej historiografie Húni a Avari na obsa-
denom území Bratislavy našli už rozsiahlu
výsadbu viniča. Najstaršia archívna správa o
bratislavskom vinohradníctve pochádza z roku
1249 a hovorí o predaji vinice kláštora cister-
ciánok opátovi kláštora v Rakúsku. Z roku
1254 pochádza listina Belu IV., v ktorej sa spo-
mínajú vinice v Bratislave a v Devíne. Brati-
slavské vinice sa spomínajú i v archívnych
dokumentoch z roku 1255, podľa ktorých sa
prenajímal vinohrad Alkti a uvádza sa dohoda
obyvateľov Rače a Bratislavy o cenách vína. V
listine z roku 1291 oslobodil kráľ Ondrej III.
bratislavských vinohradníkov od kráľovskej
dane z vína a krčmárov od poplatku za predaj
vína. V archívnych dokumentoch z roku 1279
a 1290 sa spomínajú vinice na dnešnej
Obchodnej ulici.
Z čias sťahovania národov po páde Západorím-
skej ríše nemáme spoľahlivé údaje o vinohrad-
níctve na území Bratislavy. je však pravdepo-
dobné, že došlo k jeho úpadku. 
Relatívne vyspelé vinohradníctvo bolo na
území Bratislavy už počas Veľkej Moravy (v 8.
a 9. storočí) najmä pri hrade Devín. Pestovanie
viniča prinášalo značné hospodárske príjmy, a
preto cirkev i mesto Bratislava vysádzali vini-
ce, z ktorých výnosu sa pokrývala značná časť
ich výdavkov. Po príchode vierozvestcov Cyri-
la a Metoda nastal zvýšený dopyt po víne i pre
potreby vína na liturgické účely. 
Staromaďarské kmene po vpáde do Podunaj-
skej nížiny v 10. storočí si rýchlo osvojili zna-
losť vinohradníctva od slovanského obyvateľ-
stva. Panovníci z rodu Arpádovcov si dobre
uvedomili ekonomický význam vinohradníct-
va, a preto sa snažili pestovateľom viniča
vychádzať v ústrety. Viliam Horniak

(Pokračovanie nabudúce.)

Kde sa podpisoval „Prešporský mier“? 
Dňa 6. januára 1806 opustili územie
Prešporka posledné jednotky víťaznej
Napoleonovej „Grande Armée“ - Veľ-
kej armády. Zanechali tu iba asi dvad-
sať ranených a o nich sa starajúci per-
sonál. Tých muselo naďalej živiť mes-
to. Po víťazstve pri Slavkove (Auster-
litz) mal Napoleon možnosť pokoriť
rímsko-nemeckého a rakúskeho cisára
a súčasne českého a uhorského kráľa
Františka II. (I.). Mal možnosť nanútiť
mu „mierovú dohodu“, ktorá Františ-
ka stála celé kráľovstvá.
Vyjednávania o podmienkach uzatvorenia
mieru sa začali už 11. decembra v Brne.
Tam však vypukla epidémia týfusu.
Napoleon preto prikázal preniesť vyjedná-
vanie do bývalého hlavného mesta uhor-
ského kráľovstva, do Prešporku. Uhorské
kráľovstvo ostalo síce vo vojne s Napo-
leonom neutrálne, ale Napoleon jeho
neutralitu nebral vážne. Západnú časť kra-
jiny spolu s Prešporkom a Trnavou zaradi-
li na Napoleonov príkaz do okupačnej
zóny. Mesto obsadila Napoleonova armá-
da, neboli to však len Francúzi. VArmáde
slúžilo aj množstvo vojakov iných národ-

ností, najmä Talianov a Nemcov, z oblas-
tí, ktoré už vtedy podliehali Napoleonovi. 
Napoleonov minister a splnomocnenec
knieža Charles Maurice Talleyrand-Peri-
gord prišiel do mesta 21. decembra.
Spolu so svojím dvorom (mal aj desať
tajomníkov) sa ubytoval v Zimnom palá-
ci ostrihomského arcibiskupa - v Prima-
ciálnom paláci. Cisár František poveril
vyjednávaním knieža Johanna von Liech-
tenstein a generála grófa Ignáca Gyulaya.
V meste bolo v tom čase 18 000 mužov
okupačnej armády. Samo mesto malo len
asi 25 000 obyvateľov vrátane žien, detí a
starcov.
Vyjednávania sa uskutočnili v Talleyran-
dovom prechodnom sídle - v paláci arcibi-
skupa. Dňa 26. decembra 1805 (v revo-
lučnom kalendári to bol 5. nivose roku 14)
podpísali v paláci definitívnu verziu ruko-
pisu dohody, ktorá neskôr prešla do dejín
pod menom „Prešporský mier“.  Vyjedná-
vačmi podpísaný koncept rýchlym
poslom doručili do zámku Schönbrunn pri

Viedni, kde sa zdržiaval Napoleon. Tam
text upravili, prepísali na pergamen a po
podpisoch francúzskych vyjednávačov ho
svojím podpisom a veľkou pečaťou z čer-
veného vosku potvrdil aj Napoleon. Pod-
pis pokoreného cisára a kráľa Františka
nepovažovali za potrebný. Dostal tento
„mier“ ako príkaz! 
Bol to posledný dôležitý štátnický doku-
ment datovaný vo francúzskom revoluč-
nom kalendári. Od 1. januára 1806 sa aj
vo Francúzsku vrátili ku kresťanskému
kalendáru.
Na prelome 19. a 20. storočia sa objavilo
ničím nepodložené tvrdenie, že dohodu
podpísali v Zrkadlovej sieni. Je to veľmi
nepravdepodobné. Zrkadlová sieň sa
nedala vykurovať. Keby sa aj dala, nebo-
lo čím. V decembri 1805 boli radi, ak sa
im ako-tak podarilo vykurovať ostatné
miestnosti paláca. V treskúcej zime, keď
účastníkom vyjednávania mrzol atrament
na brkách ( a preto sa museli poponáhľať),
sa podpis na koncepte dohody uskutočnil
určite v inej, menej parádnej a studenej
miestnosti paláca. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus

Kresťania sa budú modliť za zjednotenie
BRATISLAVA
Od 18. do 25. januára sa aj príslušníci
kresťanských cirkví v Bratislave za-
poja do Týždňa modlitieb za jednotu
kresťanov. 
Ako sa uvádza vo výzve, ktorú pri tejto
príležitosti adresovali veriacim predsta-
vitelia kresťanských cirkví, svet doráňa-
ný ľudskými hriechmi potrebuje uzdra-
venie. „Nám kresťanom dal možnosť,
aby sme sa stali znakom prítomnosti
Krista v tomto svete. A keď ho takto sprí-

tomníme, bude tu nielen pre dobro kres-
ťanov, ale jeho prítomnosť bude pre
dobro všetkých ľudí. To je naša veľká
možnosť, ale aj veľká úloha - tomuto
svetu sprítomňovať Krista, ktorý dáva
život a uzdravuje,“ uvádza sa v ekume-
nickej výzve k Týždňu modlitieb za jed-
notu kresťanov. 
Týchto sedem dní chcú príslušníci kres-
ťanských cirkví využiť na to, aby sa učili
zhromažďovať v mene Krista pri modlit-
be a v jeho mene spolu pokračovať aj pri

práci. „Takáto modlitba bude vyslyšaná a
námaha v práci nebude zbytočná,“ uvá-
dza sa vo výzve.
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
sa koná tradične od 18. do 25. januára.
Tento termín navrhol v roku 1908 Paul
Wattson, lebo sa nachádzal medzi sviat-
kami Katedry sv. Petra a Obrátenia sv.
Pavla, čo podujatiu dodalo symbolický
význam. Kresťania sa už tradične modlia
za dosiahnutie plnej jednoty podľa žela-
nia samého Krista. (brn)
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FUTBAL
Taký mediálny nával nezažil staručký
petržalský štadiónik, ani keď Artmedia
oslavovala prvý majstrovský titul! Tri
desiatky novinárov, plno mikrofónov,
svetiel, káblov... Dôvodov bolo niekoľ-
ko. Najvážnejší bol prvý jarný tréning
majstra a nedávneho účastníka Ligy
majstrov, druhým príchod niekoľkých
posíl, treťou, ale určite najvyhľadáva-
nejšou osobou, brankár Juraj Čobej.
Ten splnil slovo, ktoré dal tesne po svo-
jej operácii, a prišiel 4. januára na otvá-
rací tréning futbalovej Artmedie.
„Psychicky sa cítim v pohode, ale fyzicky
na tom ešte nie som tak dobre, aby som
mohol začať s prípravou,“ prezradil Juraj
svoj aktuálny stav a pokračoval: „Každý
deň chodím do nemocnice, aj keď teraz
už viac na rehablititáciu ako na kontrolu,
no lekári mi neodporučili, aby som už tré-
noval. Verím však, že ten čas príde a ja sa
vrátim do bránky!“
Kedže Petržalčanov čaká už 16. februára
úvodný šestnásťfinálový duel Pohára
UEFA s Levski Sofia, tréner Vladimír
Weiss nemá veľa času na úplne doladenú
prípravu. Trošku mu to sťažuje aj postup-
né prebudovávanie mužstva. So spolu-
hráčmi sa už rozlúčil kapitán Balázs Bor-
bély (Kaiserslautern), Ján Ďurica zamieril

do ruského Ramenskoje, aktuálny je aj
odchod odchod Kozáka do West Brom-
wich Albión. Naopak, už o niečo menej
sa v tejto situácii dávajú šance na prestu-
py Obžeru, Vaščáka či Fodreka... Nielen
pre Vladimíra Weissa, ale aj pre fanúši-
kov sú však dôležité príchody. Istý je

Sninský, ktorý hrával v Humennom, Žili-
ne, naposledy v Grodzisku, tesne pred
podpisom zmluvy bol začiatkom týždňa
Reiter, stále sa hovorí o trenčianskom
Kubalovi, zlínskom Kročovi, Rajnochovi
a Ivanovi zo Slovácka, Porázikovi z Gro-
dziska, alebo Petrášovi zo Sparty... Od
zdravotného stavu Juraja Čobeja závisí aj
to, či si Artmedia nevyhliadne na hosťo-
vanie jedného brankára!
Za Starým mostom sa navyše stále rozo-
berá, kde nastúpi Artmedia na domáci
duel s Levski. Petržalčania by ho najrad-
šej hrali na Tehelnom poli, no keďže je
možné, že UEFA štadión neschváli, sú
pripravené ďalšie dve možnosti - v stán-
ku Slovácka v Uherskom Hradišti alebo
vo Viedni!
Futbalisti Artmedie v nedeľu odcestova-
li na sústredenie do Starej Lesnej, 30. 1.
nastupujú na sústredenie na Cypre a tu je
program ich prípravných duelov:
18. 1.: Artmedia - Brno
21. 1.: Duisburg - Artmedia
25. 1.: Újpest - Artmedia
28. 1.: Artmedia - Šopron
30. 1. - 5. 2.: tri stretnutia na Cypre
proti Olomoucu, srbskej Lomnici a slo-
vinskému Celje.
8. 2.: Artmedia - Austria Viedeň (mm)

FOTO - TASR

Čo čaká v roku 2006 slovenský futbal,
a čo asi neminie ani bratislavské kluby?

Smutný

hokejový

Petrohrad
ĽADOVÝ HOKEJ
Hokejisti Slovana majú za sebou
smutnejší začiatok roka! Na turnaji
Európskeho pohára majstrov v Petro-
hrade prehrali obidva zápasy a len
vďaka žalostnému výkonu švédskej
Frölundy neobsadili poslednú, ale
„len“ predposlednú priečku... Finan-
čne to znamená, že belasí si do poklad-
nice odložili chudobnučkú sumu 35-
tisíc švajčiarskych frankov.
Tréner Ján Jaško síce pred odletom do
Ruska vyhlásil, aj s troškou nadsázky, že
jeho zverenci chcú v Petrohrade všetko
vyhrať, no prehry 1:3 s Dinamom
Moskva a 0:2 s Moellerom Pardubice
Pardubice vrátili hráčov, trénerov i fanú-
šikov do reality a zázrak v podobe iných
výkonov, než aké slovenský majster pred-
vádza od začiatku sezóny, sa nekonal!
Klasické boli aj príčiny oboch prehier -
taktická nedisciplinovanosť, časté vylú-
čenia, strelecká nemohúcnosť. „Sklamali
sme najmä proti Pardubiciam, v takýchto
zápasoch treba ísť na hranicu svojich
možností, čo niektorí hráči nedokázali,“
tvrdil bratislavský kormidelník. Znovu sa
potvrdil aj fakt, že Bratislavčanom chýba
hráč, ktorý by dokázal mužstvo sceliť,
potiahnuť ho v krízových momentoch.
„Aj Petrohrad bol o zodpovednosti. Chý-
bajú nám hráči schopní prevziať réžiu do
svojich rúk, škoda, že to nedokážu najmä
starší,“ lamentoval Ján Jaško. Jednotliv-
cov nemenoval, potešili ho výkony bran-
kára Rybára, klady našiel aj na hre Juna-
sa, ktorý sa vrátil po dlhšom zranení.
Len pár hodín po návrate z Petrohradu
čakal slovanistov ťažký extraligový duel
s Trenčínom. „Musíme sa vrátiť do
domácej reality. V lige sa potrebujeme
dostať o niekoľko priečok vyššie a január
bude pre to veľmi dôležitý. Odohráme v
ňom deväť stretnutí, ktoré veľa nazna-
čia,“ dodal tréner belasých. (mm)

Hokejistkám

chýba krôčik
ĽADOVÝ HOKEJ
Zatiaľ čo ich mužskí kolegovia sa trá-
pili v Petrohrade, hokejistky Slovana
sa vytiahli v prvom finálovom zápase
Európskej ženskej hokejovej ligy. 
Nad slovinským HK Terme Maribor zví-
ťazili 7:3 a pred sobotňajšou odvetou
majú veľmi blízko k celkovému prven-
stvu. Tréner Miroslav Karafiát: „Víťaz-
stvo je pekné a pred odvetou to máme
veľmi pekne rozbehnuté. Ak sa v odvete
vyvarujeme niektorých chýb, verím v
úspech.“ Odveta sa hrá v sobotu 14. janu-
ára v Maribore a Slovanu stačí na prven-
stvo aj prehra o tri góly... (mm)

Do Slovana

sa vracia Slovák,

otázny je Czinege
FUTBAL
Generálny riaditeľ futbalového Slovana
Bratislava Ján Švehlík potvrdil, že na
Tehelné pole sa vracia Samuel Slovák.
„Podarilo sa nám dohodnúť so Samom
Slovákom na dva a pol ročnom kontrakte.
Zmluvu podpíšeme v najbližších dňoch.
Absolvuje ešte lekársku prehliadku a v stre-
du sa zapojí do prípravy,“ povedal po uzá-
vierke Bratislavských novín Ján Švehlík. 
Samuel Slovák bol naposledy hráčom
nemeckého Norimbergu. Za Slovan hrával
v rokoch 1989-1997. Od roku 1993 nastú-
pil za A mužstvo v 80-ich majstrovských
zápasoch a strelil 12 gólov.
Príchod Juraja Czinegeho je podľa Švehlí-
ka stále otvorenou záležitosťou. „Oficiálny
prestupový termín pre profesionálov sa
končí 6. februára, takže dovtedy budeme
musieť mať v otázke príchodov a odcho-
dov jasno,“ dodal Švehlík. (brn)

Artmedia začala ako v Hollywoode, na prvý

tréning sa prišiel pozrieť aj brankár Čobej

FEJTÓN
Aký bude slovenský futbal v roku 2006. V
tom poslednom sme zažili príjemné chví-
le - postup do baráže o postup na MS,
ťaženie Artmedie v Lige majstrov - ale aj
dni, keď bolo slovenskému futbalu smut-
no: Korupčná aféra, ktorá zasiahla slo-
venských rozhodcov v Česku a českých
na Slovensku, prázdne tribúny počas
prestížneho duelu s Nemeckom, nevyda-
rené prvé barážové stretnutie v Španiels-
ku. A čo nás čaká (a možno neminie) v
roku 2006? Tu sú dva pohľady na naj-
bližších 12 mesiacov:

OPTIMISTICKÝ POHĽAD
Keďže Artmedia sa znovu kvalifikuje do
Ligy majstrov, Skanska a Doprastav spoja
svoje sily a počas dvojmesačnej letnej pre-
stávky postavia Národný futbalový šta-
dión.
Prvá a druhá liga budú mať takú skvelú
úroveň, že funkcionári urobia gesto: naj-
vyššiu súťaž rozšíria na osemnásť muž-
stiev.
Gesto urobí aj šéf Šport Progressu Vojtech
Miklós. Na reprezentačné zápasy dá
vstupné 20 a 10 Sk. „Keď som bol pred
Vianocami v obchodoch, všimol som si, že

niektorí ľudia nemajú ani na to, aby si
kúpili obyčajné plazmové televízory!
Dvadsať a desať korún je primerané
vstupné,“ vysvetľoval svoje rozhodnutie.
Slovan vyhrá v lete druhú ligu a na jeseň
povedie aj prvú...
Inter sa presťahuje do Dúbravky, čo vyvo-
lá nevôľu u jeho fanúšikov. Následná petí-
ciu ukáže obrovskú základňu priaznivcov
tímu z Pasienkov: Za návrat na Pasienky
sa podpíše 420 000 priaznivcov!
Trnavskí fanúšikovia sa zúčastnia na
nábore nových policajtov a dvadsať z nich
uzavrie s nimi zmluvy, ďalší desiati prejdú
k železničnej polícii, traja urobia skúšky k
františkánom...
Reprezentácia dostane v kvalifikácii ME
2008 do skupiny Grécko, Švédsko, Maltu,
Luxembursko, San Marino a Vatikán.
Reakcia trénersko-metodicko-poučno-
vzdelávacej komisie Slovenského futbalo-
vého zväzu však bude jasná: „V Európe už
niet ľahkého súpera!“
Vyhlásenie najlepšieho futbalistu Slo-
venska 2006 sa bude konať v parížskej
Olympii. V priamom prenose ho odvysie-
la MTV a Eurosport, zaspieva U2,
nezmení sa len konferenciérka - Ivetu
Malachovskú si vyžiada samotný čestný

hosť Franz Beckanbauer so slovami: „To
musím vidieť!“
PESIMISTICKÝ POHĽAD
Tehelné pole sa bude naďalej samé rozpa-
dávať a na nový štadión stále chýba zopár
miliárd...
Žalostná úroveň prvej ligy prinúti znížiť
jej účastníkov na šesť.
Miklós zvýši vstupné na reprezentačné
zápasy na 10 000 a 15 000 Sk.
Rybníček bude naďalej ignorovať futbal
slovami: Sranda bola na Silvestra, teraz
sú na rade vážne veci!
Slovan postúpi až z tretieho miesta a po
jeseni bude tiež tretí - od konca...
Trnavskí fanúšikovia podpália zvyšné
prvoligové štadióny.
Reprezentácia dostane do skupiny Fran-
cúzsko, Taliansko, Anglicko, Poľsko,
Albánsko, Azerbajdžan a Trénersko-meto-
dicko-poučno-vzdelávacia komisia sa
sama rozpustí...
Posledný fanúšik Interu sa odsťahuje do
Malaciek a na Pasienkoch tak definitívne
zrušia sektor vyhradený priaznivcom žlto-
čiernych.
Vyhlásenie najlepšieho slovenského futba-
listu bude konferovať Iveta Malachovská.

Michal Minďáš

Veºa ‰Èastn˘ch kilometrov Vám praje najúspe‰nej‰í predajca roku 2005
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Tel. náhr. diely: 02/ 6353 5556

e-mail: predaj@motorpartner.sk, servis@motorpartner.sk

www.motorpartner.sk

POZOR! Znovu otvoren˘ salón: MOTOR PARTNER s.r.o., Raãianska ul. 184/A, 831 05 Bratislava

Bratislavský

športový kalendár
BRATISLAVA
Aj tento rok bude športový život v Bratisla-
ve bohatý. Prinášame termíny niektorých
dôležitých športových podujatí v roku 2006
v Bratislave.
29. 1.: Atletický míting v hale Elán
11.-14. 2.: Zimné majstrovstvá SR tenistiek
12. 2.: Atletický míting Istropolitana
16. 2.: Artmedia - Levski Sofia (šestnásťfinálový
zápas Pohára UEFA)
25.-26. 2.: Halové majstrovstvá SR dospelých a
juniorov v atletike
4.-5. 3.: Majstrovstvá SR v stolnom tenise
8. 4.: Veľká cena Slovenska v karate
9. 4.: Úvodný deň dostihovej sezóny
9. 4.: Národný beh Bratislava - Devín
21.-23. 4.: Dunajský pohár v modernej gymnasti-
ke
22. 4.: Dunajský maratón v rýchlostnej kanoistike
29. 4.: Majstrovstvá SR v pretláčaní rúk
29.-30. 4.: Majstrovstvá SR a Dunajský pohár v
synchronizovanom plávaní
6.-7. 5.: ME v kulturistike
7. 5.: Majstrovstvá SR vo fitnes a bodyfitnes
13.-14. 5.: Majstrovstvá SR a Česka v modernej
gymnastike
26.-28. 5.: Veľká cena Slovenska v plávaní
13. 6.: Medzinárodný míting Cena Slovenska v
atletike
13.-18. 6.: Turnaj Slovakia open v tenise vozičká-
rov
14.-18. 6.: ME juniorov v silovom trojboji
24.-25. 6.: Majstrovská SR pretekov automobilov
do vrchu
30. 6. - 2. 7.: Majstrovstvá SR v plávaní
22.-23. 7.: Medzinárodné majstrovstvá SR vo
vodnom slalome
10.-13. 8.: Grand Prix v jazdectve
23. 9.: Preteky osemveslíc Devín - Bratislava
18.-22. 10.: Veľká cena Bratislavy v boxe
4.-12. 11.: Tatra banka Open, tenisový challenge-
rový turnaj
25.-26. 11.: Slovak Open v kickboxe, medziná-
rodný turnaj
9.-10. 12.: Memoriál Pavla Rosu v pozemnom
hokeji juniorov a junioriek. (mm)
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V Bratislave

otvorili Múzeum

obchodu
VÝSTAVA
V bratislavskej mestskej časti Podu-
najské Biskupice, v objekte kúrie
Juraja Alberta, otvorili koncom
decembra jedinečné Múzeum obcho-
du. Stála expozícia múzea sa doteraz
nachádzala v kaštieli obce Klobušice,
administratívnej časti mesta Ilava na
strednom Považí. 
Múzeum obchodu má na svojom novom
pôsobisku na Linzbothovej ulici expozí-
ciu, depozitáre a reštaurátorskú dielňu.
Čo však návštevníkov zaujíma najviac,
sú vystavené exponáty múzea. Nachá-
dzajú sa tu najatraktívnejšie zbierkové
fondy, ako sú obaly, registračné poklad-
nice, váhy všetkých typov, zásobníky na
tovar, rôzne formy historickej reklamy či
interiér obchodu so zmiešaným tova-
rom. 
Múzeum obchodu vzniklo v roku 1983 a
jeho prvým získaným predmetom bol
drevený, zásuvkový, obchodný regál,
ktorý sa popri registračných pokladni-
ciach stal akýmsi symbolom múzea.
Dodnes sa podarilo nazhromaždiť 60 134
kusov zbierkových predmetov, písom-
ností a iných dokumentačných foriem.
Hlavným poslaním múzea je zhromaž-
ďovať, zhodnocovať, odborne spravovať
zbierkové predmety či písomnosti doku-
mentujúce vývoj obchodu a pohostinstva
na území Slovenska a výsledky sprístup-
ňovať verejnosti. (dš)

Gaba Belanová 

oživila príbeh

aj seba
LITERATÚRA
Koncom minulého roku sa do kníhku-
pectiev z vydavateľstva Belimex dosta-
la knižka dvanástich príbehov Gaby
Belanovej Mara Kakara. 
Prvotina domáceho autora (navyše ženy)
sa začala dobre predávať, príčinou je
zrejme aj nezriedkavá reakcia čitateľa:
„Veď to je akoby príbehy z našej dedi-
ny.“ Príčinou je teda to, čo Belanová,
možno intuitívne odhalila - celé Slovens-
ko je vidieckeho pôvodu. Je nás všetkých
dokopy dosť do hajlochov a na stráne,
ale málo do jedného väčšieho mesta. Prí-
činou je tiež, že Belanová ako autor nie je
žena, ale excelentný reportér s novinár-
skymi skúsenosťami. Knižkou oživila
reportéra Gabu Belanovú. A príčinou je
tiež, že Belanová oživila ako jedna z
mála autorov príbeh. Ten modernej slo-
venskej spisbe napriek diskusiám o
modernosti a svetovosti chýba. Nepitve
svojich hrdinov ani seba, rozpráva o tom
- takí sme a takí sme boli. (gub)

Maj ma rád -

volá Tomáš

Janovic
LITERATÚRA
Vo vydavateľstve Kolomana Kertésza
Bagalu vyšla na sklonku roka zbierka
básní a smutných anekdot Tomáša
Janovica pod názvom Maj ma rád.
Knižka nesie podtitul Pri káve s Mila-
nom Lasicom, čo nám navodzuje mož-
nosť domyslieť si, ako aforizmy a epi-
gramy Tomáša Janovica vznikli.
Obsah knižky by sme už mohli poznať
podľa predchádzajúcej tvorby spisovate-
ľa. Podľa slov Jána Štrassera je Janovic
autorom, „ktorý potichu, ale precízne
pozoruje, ako sa správame vo svete,
ktorý tu dočasne obývame, pristihuje
naše malé i veľké zlyhávania pri čine,
fotografuje ich bleskom sarkastického
literárneho paradoxu a občas o tom vydá
svedectvo v malej knižke tých najkrat-
ších literárnych žánrov - aforizmov a epi-
gramov“. Tomáš Janovic je síce stručný,
ale presný. Už ruský klasik kedysi dávno
povedal, že stručnosť je sestra talentu.
Janovic na to nezabudol. K jeho pozití-
vam však patrí aj triafanie do čierneho,
presné zamierenie a jasný terč. Potom už
stačí zobrať do rúk ostré pero, skloniť
hlavu v premýšľaní a trefné myšlienky
preniesť na papier. O Janovicovej túžbe
po láske sa môžete teda dočítať v jeho
najnovšej knižke Maj ma rád. (dš)

Pepa Nos 

v Klube 

Za zrkadlom
HUDBA
V Dome kultúry Zrkadlový háj bude
19. januára o 20.00 h vystúpenie české-
ho pesničkára Pepu Nosa za výdatnej
podpory alternatívnej folkovej pred-
kapely Pathetic Hypermarket Band. 
Pepa Nos je ojedinelá muzikantská, tex-
társka aj duchovná osobnosť, s hlbokým
zmyslom pre morálku a pre vzájomnú
toleranciu a úctu. Od prapočiatkov sa
témy jeho piesní točia okolo našich
neduhov, pričom nie je iba kritikom poli-
tických, ale aj spoločenských a indivi-
duálnych ľudských pomerov. Podľa jeho
vlastných slov ho dnes už nebohý Karel
Kryl poveril, aby ďalej niesol jeho
odkaz, aby ďalej otváral ľuďom oči,
srdcia a duše. A robí to tak dodnes. 
Pathetic Hypermarket Band si vybojova-
la miesto na folkových pódiách prostred-
níctvom výstredných vystúpení plných
mlčania a rozpačitého prehrabávania vo
vlasoch. Časté zmeny v zostave a v úpra-
ve piesní, stále narastanie nástrojového
vybavenia a nevyžiadané koncertné prí-
davky sú znakom neustáleho napredova-
nia kapely neurčitým smerom. (zh)

Astorka do nového roku s Bernhardom
DIVADLO
Inscenovať na divadelnej scéne rakú-
skeho dramatika Thomasa Bernharda
je pre každého režiséra či hercov ťažké
sústo. Tento spisovateľ bol sám osebe
rozporuplná bytosť, jeho hry sú priam
nasiaknuté myšlienkami, ktoré presne
determinujú konanie postáv, hĺbavé
premýšľanie, analýzy vzťahov a často-
krát vyúsťujú do slepých sietí večného
nepochopenia a zúfalstva.
Inscenovanie Thomasa Bernharda si vyža-
duje zrelé osobnosti režisérske aj herecké.
Tieto požiadavky až po okraj naplnili herci
a režisér (I. Timková, L. Kostelný, Pitin-
ský) na Malej scéne SND, kde uvádzajú
Bernhardovu hru Ignorant a šialenec.

Teraz po Bernhardovi siahlo divadlo
Astorka a premiérovalo jeho hru Pred
odchodom na odpočinok. Na scénu sa tak
dostali jedni z najvyzretejších hercov tohto
súboru (P. Šimun, Z. Furková, Z. Kronero-
vá) pod režijným vedením nemenej skúse-
ného Juraja Nvotu. Režisér sa netají názo-
rom, že Bernhard je aj pre ostrieľaných
bežcov náročný autor. Pri tejto príležitosti
však nikdy nezabudne dodať, že zrelé
herectvo je základom, a v tomto prípade
dobre využitým, na ktorom sa skvele sta-
via. Na pozadí hrôz 2. svetovej vojny, sa
tak herecko-režijnému tímu Astorky poda-
rilo v tomto prípade rozohrať absurdnú,
dramatickú, vo vzťahoch až morbídnu hru
o vzájomnej závislosti, „láske“, neúcte

skôr ako úcte, svedomí, ktoré vypláva
napovrch až keď sa všetky hrôzy skutkov,
ktoré sme vykonali stanú minulosťou. Boli
sme to vlastne my kto tak činil? Bernhar-
dovi a jeho dramatickému peru v prípade
uvedenej hry výrazne nahráva aj skutoč-
nosť, že tvorcovia zvolili pre inscenovanie
predstavenia priestor vo foyeri divadla,
komorné prostredie s pár stoličkami, ktoré
umožňuje doslova z očí do očí pozorovať
vzťahy troch súrodencov, ktorí už majú
všeličo nažité. A nie všetko je pekné.
Najmä, keď v izbe ešte stále búchajú gra-
náty 2. svetovej vojny. Inscenovaním
Bernharda v divadle Astorka, nezostala
Malá scéna SND v úspešnej adaptácii
tohto autora osamelá. Dáša Šebanová 

Chlad kráľovnej zahreje detského diváka
FILM
Písal sa rok 1950, keď učenec, kritik a
spisovateľ C. S. Lewis vydal prvú zo
siedmich častí kroniky Narnie, knihu
pre deti Lev, šatník a čarodejnica.
Odvtedy prešlo polstročie, no úchvatný
príbeh o boji dobra a zla si dodnes pod-
maňuje detských i dospelých čitateľov.
A najnovšie získal aj filmovú podobu.
Vášeň režiséra prvej časti Kroniky Narnie,
Lev, šatník a čarodejnica, Novozélanďana
Andrewa Adamsona pre tento film sa zro-
dila už v detstve. Lewisa čítal najprv ako
päťročný, neskôr sa ku knihe každý rok
vracal. A musel si počkať päťdesiatpäť
rokov, kým sa možnosti moderných filmo-
vých technológií aspoň čiastočne priblížili
bezhraničnej fantázii autora Narnie, C. S.
Lewisa. „Lev, šatník a čarodejnica je z hľa-
diska špeciálnych efektov najväčším fil-
mom všetkých čias,“ hovorí producent

Mark Johnson. Nebolo asi ľahké vytvoriť
rozprávkový svet prekliatím uvrhnutej
zimnej krajiny do večného ľadu. „Splodiť“
bytosti, ktoré sú odpoly zvieraťom a odpo-
ly človekom, vymyslieť a dotvoriť leva,
záchrancu dobra a dať jeho pohybom
dokonalú vernosť, pretože režisér Andrew
Adamson nič nerobí „akoby“. Príbeh o
Narnii považuje za reálny, môže to byť
akákoľvek krajina za hranicami poslednej
dediny v našom štáte. Dobro a zlo bojuje
na zemi svoj večný boj od nepamäti a na
rozprávkach je krásne to, že zaručujú
víťazstvo dobra. „Narniu nevnímam ako
výplod detskej fantázie, miesto, kam ute-
kajú štyri deti, súrodenci, pred hrozbami 2.
svetovej vojny. Považujem ju za skutočnú
alternatívnu realitu. Je v nej mnoho paralel
s naším skutočným svetom a tiež veľa roz-
dielov. Dôležité je, že je skutočná,“ hovorí
režisér Andrew Adamson. 

Výsledkom takéhoto zmýšľania a prístu-
pu k práci je film, ktorý prenesie diváka
do krajiny večnej zimy, ničím sa neodlišu-
júcej od zasnežených podhorských dedín,
ktorých konce striech majú veľmi blízko k
nebesiam. Biela čarodejnica (Tilda Swin-
ton) môže byť akákoľvek krásna, ale zlá,
bytosť, odetá v trblietavých šperkoch,
podriaďujúca svojim sebeckým záujmom
všetky činy svoje aj svojich podriadených.
C. S. Lewis tak ako režisér Adamson však
vedia, že existuje aj Aslan, dobrý vládca,
zbavený moci, ktorý zas podriadi svoje
záujmy a ciele dobru blížneho svojho.
Temer biblický príbeh. Čo viac si deti,
ale aj dospelí, môžu od filmu želať?
Najmä, keď vonku je sychravo a temno,
a okolo srdiečka malých divákov sa tiež
občas rozhosťuje akýsi chlad. Film
Narnia: Lev, šatník a čarodejnica vás
zahreje. Dáša Šebanová

V predstavení Pred odchodom na odpočinok hrajú Zuzana Kronerova, Peter Šimun a Zita Furková. FOTO - Pavol Breier

Auto BNP
Vrakunská 1

821 07 Bratislava

tel.: 02/4552 5700-02
e-mail: predaj@bnp.sk, servis@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.
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HOKEJ
�EXTRALIGA muži
Piatok 13. januára,  ST Arena
Slovan Bratislava - L. Mikuláš (17.00)
Utorok 17. januára, ST Arena
Slovan Bratislava - Martin, (18.30)

HÁDZANÁ
�WHIL ženy
Sobota 14. januára, ŠH Jégeho 
Štart Bratislava - B. Bystrica (17.00)

VOLEJBAL
�EXTRALIGA muži
Sobota 14. januára, ŠH PKO
VKP Bratislava - Nové Mesto (18.00 h)

STOLNÝ TENIS
�EXTRALIGA muži
Sobota 14. januára, Lozorno
ŠKST Bratislava - Čadca (16.00)
Nedeľa 15. januára, Lozorno
ŠKST Bratislava - Ružomberok (10.00)

FUTSAL
�2. Slovenská liga
Piatok 13. januára, ŠH Mladosť
Jost 04 - Jozef Tiso (18.30), Across Pinero-
la B - KPP Baraberi (20.00)
Sobota 14. januára, ŠH Mladosť
Pohotovosť - Danubit (17.10), Relax -
Terno (18.40), Minimax - Zemáci (20.10)
Nedeľa 15. januára, ŠH Mladosť
4 FSC Insta - Slov-matic FOFO B (16.00),
Maxima - Semic Atletico (17.30), Likra
Slovakia - L.M.H. Team (19.00)
�I. Bratislavská liga A
Sobota 14. januára, ŠH LF
Wild Boys - Akademik (8.00)
Nedeľa 15. januára, ŠH PKO
Hujeri - Ružinov (14.00), Hostinského -
Budweiser (15.00), TV Com Hurricanes -
Gurmáni (15.50), Torpedo - Karlovka 1983
(16.50)
Nedeľa 15. januára, ŠH BCT
Bells - alma (8.00), Microcom Team - Tre
Kronor (9.00), Futsal Club Emtrikve - Elza
Lions (9.50), Čekan Mekenroff - Dopravo-
projekt (10.40), Semic C - SATC (11.40)
�1. Bratislavská liga B
Sobota 14. januára, ŠH LF
FFSCA Insta B - KPSF (9.00), Attack
Šamorín - Slov-matic FOFO C (9.50), KSF
Rendez - VÚB (10.40), Krátky Proces - Leo
Stars (11.30), BF Posam - AK 47 (12.20)
Nedeľa 15. januára, ŠH BCT
Paraboys Šamorín - Rač. Výber (12.30),
Admiral GFW - Minimax B (13.20), Cata-
luna - Festglas (14.10), Karpatia Juniors B
- Danubit B (15.00)
�2. Bratislavská liga A
Sobota 14. januára, ŠH Prokofievova
Bôrik - Ex Rapid (10.40), Severka - Sokol

(11.30), Everton - Celtic (13.20), Kings
Kongs - Klinger (14.10), Bells B - Zberba
PDAÚder B (16.50), Silver - Tornádo (17.40)
Nedeľa 15. januára, ŠH Prokofievova
Flamengo - MFP
�2. Bratislavská liga B
Sobota 14. januára, ŠH Prokofievova
Corer - Staré Mesto (9.00), Cuba Libre - Ko-
máre (9.50), Senátor Palace - Šport (12.30)
Nedeľa 15. januára, ŠH Prokofievova
Rusovce - JVP (9.50), Salamander Pitralon -
Surprise 04 (10.40), Krátky Proces B - Red
Devils (11.30), Cataluna B - MO Slovakia
(12.30), Hyeny - Slovan Tehelné pole (15.00)
�2. Bratislavská liga C
Sobota 14. januára, ŠH Prokofievova
Nepočujúci - Kozmos (8.00), Slov-matic
FOFO Juniors - Rosenheim 04 (15.00),
Vinohrady - Jokerit (16.00)
Nedeľa 15. januára, ŠH Prokofievova
Kappa team B - PDA Úder B (8.00),
Kofola Ž - Baducci Hemerhoidi (13.20),
Inter - Horstrans (14.10), Indepediente -
Vinerum Plumbum (16.00), Engerau 97 -
Respo (16.50)
�Bratislavský pohár
Nedeľa 15. januára, ŠH PKO
Kozmos - Sokol (8.00), Jokerit - Ex Rapid
(9.00), Šport - Franco (10.00), Everton -
Corer (11.00), Komáre - King Kongs
(12.00), Zberba PDA Úder B - Slov-matic
FOFO Juniors (13.00)

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:
�Petržalka - Iľjušinova ulica
Pondelok-sobota: 14.00-17.00
Nedeľa: 17.20-20.00
�Podunajské Biskupice - Bieloruská ulica
Pondelok-piatok: 13.15-17.30
Sobota-nedeľa: 14.00-16.00, 16.15-18.15
�Ružinov - Areál hier na Štrkovci
Pondelok-sobota: 15.00-17.30
Nedeľa a sviatky: 15.00-18.00

DIVADLÁ
DPOH - ČINOHRA SND - 19.00

�15.1. - C. Goldoni: Čertice
�18.1. - J. Steinbeck: O myšiach a ľuďoch
�19.1. - G. Feydeau: Chrobák v hlave
�20.1. - J.B.P. Moliére: Mizantrop
�21.1. - V. Klimáček: Hypermarket
�22.1. - E. Rostand: Cyrano z Bergeracu

MALÁ SCÉNA SND - 19.00
�15.1. - T. Stoppard: Konečne slobodný!
�18.1. - I. Ambjornsen: Chvála bláznovstva
�19.1. - D. Besse: Riaditelia
�20.1. - J.P. Sartre: S vylúčením verejnosti
� 21.1. - A.N. Ostrovskij: Dohodneme sa,
veď sme svoji
�22.1. - T. Bernhard: Ignorant a šialenec

OPERA A BALET SND - 19.00
�17.1. - F. Lehár: Veselá vdova
�18.1. - W.A. Mozart: Don Giovanni
�19.1. - G. Puccini: Bohéma
�20.1. - P. Zagar - E. Frey: Sen noci sväto-
jánskej - predpremiéra
�21.1. - P. Zagar - E. Frey: Sen noci sväto-
jánskej - premiéra
�23.1. - G. Puccini: Tosca

DIVADLO ASTORKA - 19.00
� 19.1. - R. Olekšák: Smajlíci - verejná
generálka
�20.1. - R. Olekšák: Smajlíci - premiéra
�24.1. - R. Olekšák: Smajlíci 

ŠTÚDIO L + S - 19.00
�16.1. - Hurikán, verejná nahrávka pre TV
Markíza
�17.1. a 18.1. o 18.00 - Inkognito, verejná
nahrávka pre TV JOJ
�19.1. - Nech sa páči, show A. Krausa pre
TV Markíza
�20.1. - J. Godber a J. Thornton: Barmanky
�22.1. o 15.30 - R. Dahl: Kamoš obor

DIVADLO a.ha, Školská ulica - 19.00
�16.1. - J Milčák: Barokové oblaky
�20.1. - V.H. Vladimírov: Zámka škripí
�23.1. - J. Milčák: Barokové oblaky

Študentské divadlo ÍVERY, 
Školská ulica - 19.00

�19.1. - J. Topol, T. Williams: Trikrát koľaj-
nice

DIVADLO ARÉNA - 19.00
�20.1. - Rodinná slávnosť, premiéra
�21.1. - Rodinná slávnosť
�22.1. - Boh je DJ
�23.1. - Oskar a dáma v ružovom

DIVADLO NOVÁ SCÉNA - 19.00
�16.1. - Na skle maľované
�21.1. o 11.00 - Hello Dolly, 1. generálka
�21.1. - Hello Dolly, 1. predpremiéra
�23.1. - Hello Dolly, 2. predpremiéra

DIVADLO WŰSTENROT - 19.00
�16.1. - Carmen
�19.1.- High life
�20.1. - High life
� 22.1. o 10.30 - Šašoloď, kaviareň Parla-
mentka

DIVADLO STOKA - 19.30
�16.1. - koncert v krčme, Blues
�21.1. - koncert v krčme, Kukuspit
�23.1. - koncert v krčme, Blues

Kaplnka, Divadlo pri VŠMU - 19.00
� 16.1. a 17.1. - G. Weisenborn: Dvaja
anjeli vystupujú

PRE DETI
BBD - Bratislavské bábkové divadlo
�14. 1. o 14.30 - Meduška
�15. 1. o 10.00 a 14.30 - Meduška
�21. 1. o 14.30 - O Palčekovi
�22. 1. o 10.00 a 14.30 O Palčekovi

DIVADLO LUDUS
� 15.1. o 15.00 a 17.00 - Sedmokráska,
Shopping Palace Center
�22.1. o 15.00 a 17.00 - Ako si princ Mar-
tin hľadal nevestu, Shopping Palace Center
�22.1. o 15.00 - Malý princ, Malá sála PKO
�23.1. o 10.00 - Malý princ, Malá sála PKO

KONCERTY
�17.1. o 19.00 - Klávesy Johana Sebastia-
na, Novoročný koncert Nadácie Výskum
rakoviny, Zrkadlová sieň Primaciálneho
paláca, Bratislava
�15.1. o 20.00 - Folkfórum live, účinkuje
ATLANTA, Komorné  štúdio Slovenského
rozhlasu 
�18.1.o 19.00 - Štúdio mladých, Malé kon-
certné štúdio Slovenského rozhlasu
� 19.1. o 19.00 - „Fašiangový koncert“,
Veľké koncertné štúdio Slovenského roz-
hlasu
� 22.1. o 10.30 - Organový koncert pod
Pyramídou, Veľké koncertné štúdio SRo 

VÝSTAVY
�Deti ticha - pozvánka do dvoch rozdiel-
nych svetov: do sveta ticha a sveta zvukov,
Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti 
� Kráľovstvo čiar a farieb - návšteva vo
svete Miroslava Cipára
� Šľachtické stolovanie u Andrássyovcov,
Bratislavský hrad, 2. poschodie
�Hold Ester M. Šimerovej, GMB, Mirba-
chov palác
� Zlaté rybky, vystavuje dizajnérka Ivica
Markovičová, K Gallery, Ventúrska ulica
�Martin Lettrich: Zas a z NOVA, Galéria
NOVA, Baštová 2
�Mikroprocesory - srdcia počítačov, Slo-
venské národné múzeum, Vajanského
nábrežie 2. 

PLESY, PREDNÁŠKY
� 14.1. o 19.00 - Ples matičiarov, Veľká
sála Istra centrum, Devínska Nová Ves
�17.1. o 18.00, Úplné zatmenie slnka, pred-
náša RNDr. Vojtech RUŠIN, Dr.Sc. z Astro-
nomického ústavu SAV, Malá sála PKO
� 20.1. o 19.00 - VII. Reprezentačný ples
mestskej časti Devínska Nová Ves, Veľká
sála Istra Centrum, Istrijská 6

kultura@ba-noviny.sk
najbližšie vyjdú 19. 1.
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