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Po Miletičovej

a Košickej ulici

do augusta

nepôjde MHD
RUŽINOV
Od 19. februára až do augusta sa
dopravná situácia na Miletičovej a
Košickej ulici výrazne zmení: kvôli
rekonštrukčným prácam po nich
nebudú premávať trolejbusy a auto-
busy mestskej hromadnej dopravy.
Projekt rekonštrukcie križovatky ulíc
Košická - Miletičova zahŕňa rozšírenie
úseku Košickej ulice od Gemerskej po
Miletičovu na štvorpruhovú kominuká-
ciu so stredovým deliacim pásom a roz-
šírenie úseku Miletičovej ulice od
Záhradníckej po Trenčiansku ulicu. Ako
nám povedal Ladislav Csáder, generálny
riaditeľ spoločnosti Metro Bratislava,
zvýšenie kapacity križovatky a jej prie-
pustnosti sa dosiahne pridaním odbočo-
vacích pruhov a svetelnej signalizácie.
„Stavebné práce zahŕňajú aj prekládky a
rekonštrukcie inžinierskych sietí, prípoj-
ky pre plynovod, úpravy verejného
osvetlenia, rekonštrukciu trolejového
vedenia, realizáciu protihlukových opat-
rení, sadové úpravy a ďalšie práce v cel-
kovom rozpočtovom náklade takmer sto
miliónov korún,“ uviedol. 
Ako dodal, vlani v septembri sa začali
práce na zariadení staveniska, ktoré
vzniklo na parkovisku oproti sídlu
Doprastavu. Od začiatku prác v septem-
bri 2005 bolo podľa jeho slov možné pra-
covať na okolitých pozemkoch bez vply-
vu na dopravu. „V súvislosti so spuste-
ním samotných stavebných prác však
bude potrebná úplná výluka dopravy na
časti Miletičovej ulice od Trenčianskej až
po Záhradnícku ulicu,“ upozornil L. Csá-
der. „To znamená, že od 19. februára až
do augusta nebudú premávať ani trolej-
busy na Košickej a budú presmerované
po paralelných uliciach.“
V súčasnosti pokračujú práce na preklád-
ke slaboprúdových káblov, ktorá bude
ukončená asi do 15. augusta. Rekon-
štrukcia trolejového vedenia potrvá od
začiatku až do konca rekonštrukčných
prác, rekonštrukcia vodovodov Košická -
Miletičova potrvá asi od 15. marca do 15.
septembra. „Na dodržanie časového
plánu má však vplyv viacero faktorov,“
konštatoval L. Csáder. „Jeden z najvý-
znamnejších je možný nesúlad podzem-
ných inžinierskych sietí s technickými
mapami. Samotné rekonštrukčné práce v
križovatke sa začnú 20. februára a budú
sa vykonávať postupne s ukončením v
letných mesiacoch.“
V súčasnosti sa začala aj výstavba vežiaka
Wüstenrot pri križovatke Košická - Mi-
letičova. Ako nám povedal architekt Otto
Grossmann, v týchto dňoch sa začnú
práce s podchytávaním stavby jestvujúcej
budovy DOAS. Výstavba má trvať 14
mesiacov, objekt bude mať 12 podlaží a
bude v ňom 47 bytov. Juraj Handzo

Väčšina dáva

prednosť ľadu

pred umelým

povrchom
REDAKCIA
Väčšina čitateľov internetového vyda-
nia Bratislavských novín považuje
klzisko so syntetickým povrchom na
Hviezdoslavovom námestí za horšie
ako klasickú ľadovú plochu. Vyplýva
to z januárovej ankety na stránke
www.bratislavskenoviny.sk.
Napriek pokusom o manipuláciu ankety
zo strany zástancov klziska so syntetic-
kým povrchom, je výsledok hlasovania
jednoznačný. Až 66,9% hlasujúcich pova-
žuje klzisko so syntetickým povrchom za
horšie ako ľadovú plochu, opačný názor
má 25,6% hlasujúcich. Rozdiel medzi
ľadom a syntetikou nevidí 7,5 percenta
hlasujúcich. Tým najspravodlivejším hla-
sovaním však je nezáujem Bratislavčanov
o klzisko so syntetickým povrchom na
Hviezdoslavovom námestí, ktoré tu túto
zimu nahradilo klasickú ľadovú plochu.
Od 7. februára sa môžu Bratislavčania
vyjadriť k ďalšej otázke: Malo by sa
Nábrežie armádneho generála Ludvíka
Svobodu premenovať? Téme sa podrob-
nejšie venujeme na 8. strane a hlasovať
môžete na www.bratislavskenoviny.sk.

Radoslav Števčík, šéfredaktor

Pribudne nový

druh verejnej

dopravy
BRATISLAVA
Lacnejší ako taxík a rýchlejší ako
povrchová hromadná doprava - to sú
dve základné vlastnosti systému nazý-
vaného „shuttle-bus“ na Západe alebo
„maršrutnoje taxi“ v Rusku. Od polovi-
ce februára pribudne aj v Bratislave.
Na bratislavských cestách ho od polovice
februára pod názvom CityLink začne pre-
vádzkovať skupina ruských podnikate-
ľov. Ako pre Bratislavské noviny po-
vedala konateľka CityLink, s.r.o., Tatiana
Purdeková, táto ich aktivita nemá byť
konkurenciou pre bratislavský Dopravný
podnik, ani pre taxislužby. „Ide o kyvad-
lovú verejnú dopravu. Kyvadlovú preto,
lebo bude premávať fixnou trasou medzi
dvoma koncovými stanovišťami,“ vysve-
tľuje T. Purdeková. Biele mikrobusy bude
možné na ich trase zastaviť kdekoľvek,
kde sa to neprieči pravidlám cestnej pre-
mávky.
Vedenie spoločnosti v súčasnosti rokuje s
mestom a Dopravným podnikom Brati-
slava aj o možnosti využívať zástavky
MHD. Mikrobusy nemajú stanovený
grafikon, budú premávať nepretržite od
6.00 do 18.00 h. Cestovné má byť jed-
notné - 25 korún.Vozidlá budú brať
výlučne cestujúcich na sedenie, ich kapa-
cita je štrnásť osôb. Gustav Bartovic

Poľské nízkopodlažné autobusy Solaris Urbino už jazdia v Košiciach, v bratislavských uliciach by sa prvé z nich mali
objaviť v auguste. FOTO - Robert Sándor, denník Korzár

BRATISLAVA
Vozový park Dopravného podniku
Bratislava sa rozšíri o 22 nových auto-
busov v hodnote vyše 203 miliónov
korún. Nákup vozidiel minulý týždeň
odobrili poslanci mestského zastupi-
teľstva.
Mestské zastupiteľstvo 27. novembra
schválilo uvoľnenie 200 miliónov korún
na nákup nových veľkokapacitných
autobusov s cieľom skvalitniť mestskú
hromadnú dopravu. Dopravný podnik
pripravil medzinárodnú verejnú
obchodnú súťaž, ktorej víťazom sa stala
poľská firma Solaris Bus & Coach S. A.
Poľský výrobca dodá dopravnému pod-
niku 22 nízkopodlažných autobusov
Solaris Urbino 15 CNG. Ako naznačuje

už ich názov, ide o vozidlá na pohon
stlačeným zemným plynom (CNG).
Maximálna obsaditeľnosť jedného
vozidla je 163 osôb, každé má asi 38
miest na sedenie. 
Cena jedného vozidla je asi deväť a štvrť
milióna korún bez DPH. Na zastupiteľ-
stve sa poslanci mali rozhodnúť medzi
troma alternatívami - okrem schválenej,
ktorá si vyžiada zvýšenie pôvodnej sumy
200 miliónov o takmer tri a pol milióna,
boli v hre aj dva ďalšie varianty, ktoré
rátali s kúpou 21 autobusov a za zvyšnú
sumu navrhovali dokúpiť ešte jeden
alebo dva menšie autobusy kategórie
MIDI. Vzhľadom na akútnu potrebu veľ-
kokapacitných vozidiel sa poslanci nako-
niec priklonili k počtu 22 autobusov.

V súčasnosti má Dopravný podnik Bra-
tislava 458 prevádzky schopných auto-
busov. Ostatné vozidlá, ktoré sú v evi-
dencii, z technických dôvodov postupne
vyraďuje. Týka sa to najmä vozidiel
značky Ikarus, ktoré sa vzhľadom na zlý
technický stav a poruchy prakticky sa-
my vyraďujú z prevádzky. Vozidiel ne-
ustále ubúda, čo spôsobuje dopravnému
podniku problémy najmä pri zvládaní
rannej dopravnej špičky. Preto je nákup
nových vozidiel nevyhnutný. Nové
vozidlá prispejú nielen k zvýšeniu kul-
túry cestovania, ale majú aj tú výhodu,
že vzhľadom na pohon stlačeným zem-
ným plynom je ich prevádzka ekono-
mickejšia a zároveň aj šetrnejšia k
životnému prostrediu. (juh)

Dopravný podnik kúpi nové autobusy

Nové vozidlá MHD majú byť prínosom
O nutnosti kúpy nových autobusov
MHD a jej očakávanom prínose sme sa
pozhovárali s generálnym riaditeľom
Dopravného podniku Bratislava Jánom
ZACHAROM.
- Situácia v životnosti vozidiel v oblasti
autobusovej dopravy je vážna, pretože
stále máme po životnosti asi 50 percent
vozidiel, teda približne 200. Naposledy
sa nakupovali vo väčšom množstve
„nové“ Ikarusy radu 400 v rokoch 1997-
98, tie sú už dnes tiež prakticky po
životnosti, pretože dosiahli vek deväť
rokov. Za posledné roky sme pre zlý
technický stav (polámané rámy, pre-
hrdzavené nosné konštrukcie a podob-
ne) vyradili neopraviteľné vozidlá,
ktoré boli staršie ako 15 rokov. Od roku
2001 doteraz nám klesol evidenčný stav
prevádzky schopných vozidiel o vyše
100 kusov. 

Aký prínos očakávate od nákupu
nových autobusov?
- Dopravný podnik dostane nový typ vozi-
diel - 15-metrové trojnápravové autobusy,
ktoré budú nízkopodlažné, t. j. bez scho-
dov, a budú poháňané na stlačený zemný
plyn (CNG). Ich prvý prínos bude vo zvý-
šení kvality cestovania, najmä pre starších
a postihnutých občanov, ktorým robí na-
stupovanie po schodoch problémy. Druhý
prínos bude v ochrane životného prostre-
dia, pretože sa podstatne zníži emisia pev-
ných častíc, teda sadzí, CO a oxidov síry
vo výfukových plynoch. Tretím prínosom
je zníženie poruchovosti a prestojov vozi-
diel, pretože nové vozidlá budú jazdiť bez
porúch. Ďalší prínos v znížení prevádzko-
vých nákladov, ktoré by podľa našich oča-

kávaní malo byť na jedno vozidlo o štyri
až päť korún na vozidlový kilometer. To
znamená, že 22 nových vozidiel nám roč-
ne zníži nároky na prevádzkovú dotáciu v
rozpätí od 6,6 do 8,8 milióna korún.
Na ktoré linky budú nové autobusy
nasadené a kedy sa tak stane?
- V tejto chvíli nemáme definitívne ujasne-
né všetky linky, na ktoré by sme tieto
vozidlá nasadili, pretože stále vyhodnocu-
jeme obsaditeľnosť jednotlivých liniek
počas prevádzky. Pravdepodobne však
budú nasadené na linku číslo 96, ktorá
vykazuje najväčší deficit v ponúkanej pre-
pravnej kapacite. Samozrejme, nie je vylú-
čené, že sa objavia aj na iných linkách.
Dodávku týchto vozidiel očakávame do
konca júla tohto roku, takže v priebehu
augusta a septembra by sa mali pravidelne
objavovať na našich uliciach.

Zhováral sa Juraj Handzo
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Šéfe, 
dnes nerobím, 
mám sviatok
Tak som pozdravil v redakcii. A dodal
som: Stretol som totiž statočného člove-
ka. No šéf mi povedal, že aj ja môžem
prejaviť statočnosť - a síce prácou, a tak
som si sadol a začal písať tento stĺpček.
V trolejbuse, ktorý končí na Cintorínskej,
sa k môjmu sedadlu postavila žena,
maličká, ťažko jej odhadnúť vek, vlásky
mala čierne, v jednej ruke stískala dve
francúzske barličky, druhou sa držala a
keď som sa chcel postaviť (lebo tak to
kedysi v tomto meste učili všetci rodičia
všetky deti), povedala, aby som zostal
sedieť, konečná je na druhej zástavke. Jej
vraj posadenie a potom postavenie trvá
dlhšie než trolejbusu tie dve zástavky. A
zasa sa usmiala.
Trolejbus zastal a musela vystúpiť. Nohy
vlastne len priťahovala k hliníkovým rúr-
kam barličiek a spomalila rad vo dverách.
Tak som obehol trolejbus a vystúpil vzadu
a náhlil sa k šoférovým dverám, to už bola
na spodnom schodíku. „Pomôžem vám?“
pýtam sa a chytil som ju za predlaktie.
Pomaly som ju zodvihol do vzduchu, taká
bola ľahunká a zasa sa usmiala. 
„Ďakujem, ani netreba, už som vonku...“
povedala a už  som sa otáčal, keď zrazu
povedala: „Asi by ste mi ozaj mohli po-
môcť. Ako sa dostanem k magistrátu?“
Z Cintorínskej je krásne vidieť vežu
Dómu, ale keď človek príde bližšie, veža
sa stratí a ešte aj slnko sa strácalo tým
smerom. Tak som jej vravel, že by sa mala
držať rovno, akoby na tú vežu, okolo hote-
la a Prioru, akoby tá Cintorínska pokra-
čovala až za Manderlák.
„Aha, to je tam, kde takto odbočuje elek-
trička, tam je tá stará tržnica...“ do vzdu-
chu koncom barličky nakreslila oblúk
koľajníc a dajakú študentku ťukla pri tom
do manžety nohavíc, rýchlo sa ospravedl-
nila, ale študentka sa ponáhľala, tak jej
neodpovedala. Pozrela sa zasa dohora na
mňa a spiklenecky zašepkala: „Ja som
tam už dlho nebola, ale dnes tam musím.“   
A potom uhádla, čo som sa chcel spýtať, a
povedala, vraj si s jej odprevádzaním
hlavu lámať nemusím. Má čas a príde tam
a prekladala tenučké nôžky a tenké barly
tým smerom, kam odchádzalo Slnko. Rov-
nako statočne.
Myslel som na iných, na tých, ktorým
netreba pomôcť vystúpiť, ale ustáť.

Gustav Bartovic

Hlavný architekt

bude mestským

zamestnancom
BRATISLAVA
Poslanci mestského zastupiteľstva
minulý týždeň schválili dodatok štatú-
tu mesta Bratislavy, ktorý umožní
obsadenie postu hlavného architekta.
Táto zmena bola nutná, pretože pôvod-
né znenie štatútu nebolo v súlade so
Zákonníkom práce.
Podľa prijatého dodatku štatútu bude
hlavný architekt zamestnancom mesta v
útvare primátora. To znamená, že ho už
nebude schvaľovať a odvolávať mestské
zastupiteľstvo. Ako sme už informovali,
výberové konanie bolo neúspešné, a preto
tento post na žiadosť bratislavského pri-
mátora Andreja Ďurkovského podľa všet-
kého dočasne zastúpi predseda Spolku
architektov Slovenska Štefan Šlachta. 
Hlavný architekt by mal zabezpečovať
tvorbu princípov koncepcie a stratégiu
územného rozvoja mesta, ako aj prípra-
vu princípov architektonických zámerov
na území mesta. Okrem toho bude  koor-
dinovať zharmonizovanie významných
mestotvorných investičných zámerov s
koncepciou rozvoja hlavného mesta,
koncepciu územného rozvoja hlavného
mesta s rozvojovými koncepciami mest-
ských častí, ale aj medzinárodné aktivity
a kontakty. (juh) 

Mesto Bratislava kúpi podiel v Národnom

tenisovom centre za 40 miliónov korún
BRATISLAVA
Poslanci mestského zastupiteľstva
minulý týždeň schválili majetkovú
účasť mesta Bratislava v akciovej spo-
ločnosti Národné tenisové centrum.
Mesto vloží 40 miliónov korún a získa
tým 20,52 percenta akcií v hodnote
43,3 milióna.
Poslanci poverili bratislavského primátora
Andreja Ďurkovského o majetkovom
vstupe mesta do NTC po tom, ako vlani
schválili predaj pozemkov pod objektmi
Parku kultúry a oddychu spoločnosti Hen-
bury Development za 280 miliónov
korún, z čoho 150 miliónov má spoloč-
nosť uhradiť v peniazoch a 130 miliónov
vecným plnením vo forme vybudovania
promenády. Majetkovým vstupom by
mesto prostredníctvom svojho zástupcu v

dozornej rade malo získať vplyv na čin-
nosť NTC. Keďže NTC je reprezentač-
ným športovým a kultúrnym stánkom
celomestského a aj celoštátneho význa-
mu, ktorý je dejiskom väčšiny špičkových
športových, kultúrnych a spoločenských
podujatí v Bratislave, prínosom by bola aj
možnosť propagácie mesta prostredníc-
tvom akcií uskutočňovaných v NTC. Z
hľadiska mesta je dôležitý najmä ten
aspekt, že by vstúpilo do územia, ktorého
rozvoj sa očakáva v dohľadnej budúcnos-
ti v súvislosti s pripravovaným projektom
vybudovania multifunkčného športovo-
rekreačného komplexu Tehelné pole I.
Ako sme už informovali, existujúci
zámer ráta s vybudovaním tohto komple-
xu v dvoch fázach. V prvej fáze by išlo o
priestor medzi Trnavskou cestou, ulicou

Odbojárov a Kalinčiakovou ulicou s plo-
chou takmer 80-tisíc štvorcových
metrov, ktorého súčasťou je už dnes
Zimný štadión Ondreja Nepelu, vedľaj-
šia ľadová plocha a kúpalisko Tehelné
pole. Okrem športovísk a celoročne
využívaného kúpaliska so zasúvateľnou
strechou (podobnou ako na NTC) by tu
mali byť aj obchody a hotel, uvažuje sa aj
o vybudovaní multikina. Projekt ráta aj s
rekonštrukciou Zimného štadióna
Ondreja Nepelu. V ďalšej fáze by po
dohode so Slovenským zväzom telesnej
kultúry mal byť na mieste chátrajúceho
cyklistického štadióna vybudovaný
verejný športpark na ploche vyše 25-tisíc
štvorcových metrov, slúžiaci najmä
mestským športom a relaxu. (juh)

FOTO - Oto Limpus

Polikliniku Tehelná získal neznámy lekár
NOVÉ MESTO
Takmer štvornásobok požadovanej su-
my ponúkol za Polikliniku na Tehelnej
neznámy lekár Mikuláš Čurik, údajne
z Oravy, a suverénne získal všetky
akcie v nominálnej hodnote 44,009
milióna za 161,5 milióna korún.
Podľa slov hovorkyne Fondu národného
majetku Tatiany Lesajovej M. Čurik
veľmi jednoducho svojich štyroch konku-
rentov preplatil. Cena napokon bola aj
najdôležitejším kritériom v tendri - pre
všetkých záujemcov platí, že ak vyhrajú
tender, musia zachovať v poliklinike

poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
Azda aj táto podmienka zredukovala
počet záujemcov o celý balík akcií (to
bola ďalšia podmienka) z deviatich na
päť, ktorí predložili ponuku. 
Fond národného majetku ešte akcie na
víťaza tendra nepreviedol - to urobí až po-
tom, ako mu víťaz na jeho účet jednou
splátkou prevedie celú sumu. Ak tak M.
Čurik nespraví do 30 dní od podpísania
zmluvy, nastupuje druhý záujemca, kto-
rým by mala byť firma HNO Slovakia. V
jej prípade je zaujímavé, že sa nenachádza
na internetovej stránke obchodného regis-

tra, je teda možné, že vznikla špeciálne za
účelom kúpy Polikliniky Tehelná, a.s. To
by už bola nižšia suma - v každom prípa-
de, ten, kto polikliniku kúpi, za ňu dá pod-
statne viac, než je v tendri ponúknutá ce-
na. Preberá totiž s firmou aj jej záväzky
voči mnohým dodávateľom, predovšet-
kým sieťovým spoločnostiam ako voda a
podobne. O tejto poliklinike teda vlastne
ešte nie je definitívne rozhodnuté. Podob-
né podmienky stanovil fond aj na predaj
Polikliniky v Ružinove, ide však o pod-
statne menší balík, len 2172 akcií v meno-
vitej hodnote 1000 korún za kus. (gub)

Viete, že 70 - 80% 
dospelých psov trpí na 

ochorenia ústnej dutiny?

MVDr. Tibor Brauner

WWW.EUKANUBA.SK

“Doprajte im 
zdravý chrup a 

preventívnu prehliadku 
u veterinárneho lekára”

Regionálny prezident Komory veterinárnych 
lekárov SR pre Bratislavu – mesto

Viceprezident Slovenskej asociácie veterinárnych 
lekárov malých zvierat

FEBRUÁR – MESIAC DENTÁLNEHO ZDRAVIA
Eukanuba DentalCare

znižuje tvorbu zubného 
kamen  ̌ a u psov az o 55% 
dokonca aj po nakrmení

pes A - bez DentalCare

pes B - s Eukanuba DentalCare

Projekt Február - mesiac dentálneho zdravia malých zvierat vznikol v spolupráci Slovenskej asociácie veterinárnych 
lekárov malých zvierat a spoločnosti Premium Plus, výhradného distributéra krmiva Eukanuba a IAMS. 

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, že 
navrhovateľ Hlavné mesto SR Bratislava

predložil správu o hodnotení
NOSNÝ SYSTÉM MHD, 

prevádzkový úsek Janíkov dvor - 
Šafárikovo námestie v Bratislave

Do správy o hodnotení je možné nahliadnuť v dňoch
od 20. 1. do 20. 2. 2006 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám.
1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE.
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť Mi-
nisterstvu životného prostredia SR, odbor posudzo-
vania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta
Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 do 13. 3. 2006.
Miesto realizácie navrhovanej činnosti je v  k.ú. a MČ Bra-
tislava - Petržalka, k.ú a MČ Bratislava - Staré Mesto, územ-
ný obvod Bratislava V a Bratislava I. Začiatok trate je v súla-
de so spracovanou koncepciou v južnej časti Petržalky, v
lokalite Janíkov dvor. Koniec trate je prakticky v križovatke
Šafárikovo námestie na ľavom brehu Dunaja. 
Správa o hodnotení posudzuje tri varianty výškového vede-
nia trasy nosného systému mestskej hromadnej dopravy v
Petržalke v úseku Janíkov dvor - Bosákova ulica, pričom v
zostávajúcej časti trasy je výškové vedenie riešené v jednom
variante: 
variant 1 - estakádny
variant 2 - povrchový
variant 3 - polozapustený
Vo výhľade má byť navrhovaná a posudzovaná trať prevá-
dzkovaná ako električková rýchlodráha. 
Prvoradým účelom stavby je začať budovať prepravný sys-
tém, ktorý bude postupnými krokmi, v budúcnosti schopný
prevziať na seba rozhodujúci podiel prepravy cestujúcich v
mestkej hromadnej doprave.
Predpokladaný termín začatia výstavby: rok 2007
Predpokladaný termín uvedenia do prevádzky: rok 2009

Hlavné mesto SR Bratislava v spolupráci 
s Miestnym úradom MČ Bratislava - Staré Mesto
a Miestnym úradom MČ Bratislava - Petržalka

oznamuje verejnosti, že
verejné prerokovanie správy o hodnotení
navrhovanej činnosti Nosný systém MHD,

prevádzkový úsek Janíkov dvor - 
Šafárikovo námestie v Bratislave,

ktorej navrhovateľom je Hlavné mesto SR
Bratislava bude v dňoch:

14. 2. 2006 (utorok) o 1700 h
v DOME KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ,
Rovniankova 3, Bratislava - Petržalka 
(autobusy č. 68, 92, 95, 96, zastávka Romanova)

a 15. 2. 2006 (streda) o 1700 h
v budove Magistrátu hl. m. SR Bratislavy,
Primaciálne námestie 1 (v Primaciálnom paláci)

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť
Ministerstvu životného prostredia SR, odbor posu-
dzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudo-
víta Štúra 1, 812 35 Bratislava 1 do 13. 3. 2006.

Občianske združenie ŽBLNK 
organizuje v mesiacoch marec - máj 

plavecký kurz 
pre dospelých neplavcov
Bližšie informácie na tel. čísle 0905 639 554

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

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

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

POHONY na brány
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Pomoc ľuďom

bez domova už

bude systémová
BRATISLAVA
Grant pol milióna korún, ktorý posky-
tol na riešenie aktuálnej situácie bez-
domovcov rezort sociálnych vecí,
označila jeho ministerka Iveta Radičo-
vá za jedno z nastupujúcich systémo-
vých opatrení v tejto oblasti.
Na druhej strane dary - ako trebárs auto-
mobil a šatstvo v hodnote milión korún
od rezortu obrany - nepokladá za súčasť
systémových riešení. Radičovej sa zdá aj
účasť samosprávy na riešení tohto pro-
blému malá. V každom prípade to však
boli predovšetkým samosprávy, na koho
tento problém doliehal, a cirkevné i
svetské občianske združenia, kto ho rie-
šil. Štát sa o bezdomovcov nestaral, kým
minister Vladimír Palko nespravil prvý
krok. Aj na jeho zásah však reagovali
dobrovoľníci a samosprávy skôr než ďal-
šie príslušné štátne inštitúcie.
Dnes združenie Domov pre každého už
aj v spolupráci s bezdomovcami pracujú
na Hradskej na rekonštrukcii druhej uby-
tovne. Hotová má byť ešte v zime - v
marci a kapacita oboch ubytovní by mala
dosiahnuť až 180 - 200 ľudí. Nevyhnut-
nou súčasťou bezprostrednej pomoci je
hygiena, teda okrem dvoch ubytovní tu
bude nevyhnutne stále denný stacionár.
Rovnako ako stacionár pre život, pre
financovanie je nevyhnutná evidencia
ľudí bez domova a v tomto smere rezort
sociálnych vecí už prijal opatrenia, takže
v budúcnosti bude možné cez osobitného
príjemcu dávok poskytovať peniaze na
pobyt ľudí v týchto zariadeniach. Pri roz-
biehaní nových pravidiel bude pomáhať
aj páter Anton Srholec, zriaďovateľ prvé-
ho útulku v Bratislave. V zoznamoch je v
súčasnosti už okolo 600 ľudí bez domo-
va. V budúcnosti sa uvažuje aj o diferen-
covanej pomoci, azylových domoch či
chránených bytoch, v ktorých by žili tí,
ktorí sa chcú vrátiť naspäť do spoločnos-
ti, na jednej strane a s nocľahárňami pre
takých, napríklad opitých, ktorých ne-
možno ponechať ani v útulku.
Ako je situácia komplikovaná, ilustruje i
fakt, že vo Vrakuni v stanovom tábore
nie sú len bratislavskí a mimobratislav
skí bezdomovci, ale aj ľudia z Albánska,
Poľska či z Česka.
Ako sa nám podarilo zistíť, v týchto
dňoch spúšťa bratislavský magistrát svoj
vlastný program systematického rieše-
niua problému. Gustav Bartovic

Na Partizánskej

lúke pokračuje

revitalizácia
NOVÉ MESTO
Napriek nepriaznivému počasiu revi-
talizácia Partizánskej lúky napreduje.
Mestské lesy v Bratislave už dokončili
asfaltové ihrisko pre basketbal a volej-
bal, na vybudovanie ktorého dotáciou
prispelo ministerstvo školstva.
Podľa Joany Holčíkovej z Mestských
lesov bude v marci dokončené aj futbalo-
vé miniihrisko, na ktoré prispel dotáciou
Slovenský futbalový zväz. Ako dodala,
ihriská budú slávnostne otvorene a sprí-
stupnené súčasne s otvorením celého
areálu. Areál je v súčasnosti pre verejnosť
uzavretý, Mestské lesy k tomuto opatreniu
pristúpili vzhľadom na bezpečnosť náv-
števníkov areálu, ktorí ho aj napriek zime s
obľubou navštevujú. „Chceme ich touto
cestou požiadať o strpenie a ohľadupl-
nosť,“ uviedla J. Holčíková. „Ospravedl-
ňujeme sa za dočasné  uzavretie areálu, ale
odmenou im začiatkom leta bude zrekon-
štruovaný areál, ktorý budú môcť využí-
vať na oddych a šport s celou rodinou.“ 
Na obnove a rekonštrukcii Partizánskej
lúky sa podieľajú viaceré firmy. Ako
prvá nastupuje Bratislavská vodárenská
spoločnosť, ktorá tu ukladá kanalizačné a
vodovodné rozvody. Firma Siemens zre-
konštruuje verejné osvetlenie a elektric-
ké rozvody. Spoločnosť Metrostav zre-
konštruuje cesty, detské ihriská a zaria-
denia, okrem toho vybuduje aj WC pri
amfiteátri. Zatiaľ jej pracovníci začali
demontovať staré lavičky a odpadkové
koše, ktoré budú nahradené novými,
esteticky zladenými s ostatnou drevenou
architektúrou v areáli. Po ukončení sta-
vebných prác v areáli vysadia odrastené
stromy a kríkovú zeleň. (lau)

V priemyselnej zóne na Nivách pribudne

nová štvrť, kde má byť až 1200 bytov
RUŽINOV
Rozsiahly polyfunkčný areál s názvom
Bergamon by mal do roku 2010 vyrásť
v Ružinove - Nivách, v priestore, ktorý
má v súčasnosti prevažne priemyselný
charakter.
Nový komplex, doteraz najväčší svojho
druhu na Slovensku, má vyrásť v priesto-
re, ktorý bol pôvodne areálom Nákladnej
automobilovej dopravy. Zo západnej
strany toto územie susedí s areálom
Doprastavu Bratislava, zo severozápad-
nej strany s areálom skladov. Pri južnej
strane územia sú záhradky, južne za
záhradkami pod protihlukovou clonou
prechádza východný obchvat diaľnice D

1. Zo severu územie ohraničuje ulica
Mlynské nivy, z juhu Hraničná ulica.
Navrhovaný polyfunkčný areál je konci-
povaný v niekoľkých zónach, pôjde vlast-
ne o novú mestskú štvrť vymedzenú uli-
cami Bajkalská - Prievozská - Hraničná -
Mlynské nivy. Majú tu byť aj výškové
budovy. O rozsahu projektu svedčí údaj,
že by tu malo byť asi 1200 bytov s celko-
vou plochou 108-tisíc štvorcových
metrov, vyše 17-tisíc štvorcových metrov
budú zaberať administratívne priestory,
5800 štvorcových metrov budú mať
obchody a športovo-relaxačné zariadenia.
Zámer ráta aj s vytvorením takmer 1400
parkovacích miest. Spôsob zásobovania

objektov areálu Bergamon teplom je
navrhnutý v dvoch variantoch, jeden ráta
s tým, že zdrojom tepla bude šesť plyno-
vých kotolní, podľa druhého by zdrojom
tepla bola mestská tepláreň.
Ako sme už pred rokom informovali,
komplex v hodnote vyše 3,4 miliardy
korún sa chystá vybudovať izraelská spo-
ločnosť so sídlom v Holandsku BSR
Europe, ktorá je dcérskou spoločnosťou
firmy BSR Group, v spolupráci so slo-
venskou akciovou spoločnosťou Berga-
mon. Spoločnosť BSR Europe sa  na Slo-
vensku angažovala najmä pri výstavbe
biznis centier na Plynárenskej ulici. (lau)
VIZUALIZÁCIA - Ing. arch. Ivan Kubík

Demonštrácia sily v krajskom parlamente
BRATISLAVA
Prvé zasadnutie poslancov zastupiteľ-
stva Bratislavského samosprávneho
kraja (BSK), ktoré bolo minulý týždeň,
nevyšlo podľa predstáv novozvoleného
predsedu Vladimíra Bajana, keď nara-
zil na odpor pravice.
Navrhnutý kandidát do funkcie podpred-
sedu BSK Ganriel Agárdy nebol zvolený,
resp. voľba nebola platná, pretože hlaso-
vacie lístky si prevzalo len 20 prítomných
poslancov. Neprešli ani zmeny organizač-
nej štruktúry úradu BSK, ktoré navrhoval
V. Bajan. Podľa návrhu zmien organizač-
nej štruktúry úradu a orgánov BSK, ktorý
Bajan predložil, sa mal počet zamestnan-
cov Úradu BSK zvýšiť na 163. Zmenou
organizačnej štruktúry mal na BSK pri-

budnúť odbor dopravy, v rámci ekono-
mického odboru vznikne oddelenie fi-
nančného riadenia projektov Európskej
únie. Návrh počítal so zánikom odboru
odvetvových činností a jeho rozdelenie na
odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
a odbor sociálnych služieb a zdravotníct-
va. Podporu nezískal ani návrh na zmenu
spôsobu odmeňovania zamestnancov
úradu BSK.
Poslanci zvolili deväť komisií, v ktorých
v tajných voľbách zvolili šesť predsedov
- iba predstaviteľov koalície SDKÚ,
SMK, ANO a SZ. Poslanci schválili aj
plán zasadnutí na rok 2006. 
„Napriek ústretovému kroku, ktorý som
urobil pri voľbe podpredsedov a rozhod-
nutí, že nebudem trvať na definitívnom

schvaľovaní organizačnej štruktúry na
tomto zastupiteľstve, predovšetkým
zástupcovia SDKÚ opäť nemali vecné
pripomienky k priebehu schôdze a presa-
dzovali len politické stanoviská,“ uviedol
na margo vzniknutej situácie V. Bajan.
„Pre mňa je neprijateľné, aby SDKÚ
naďalej blokovala prácu Úradu BSK.
Pred nami sú vážne úlohy v oblastiach,
kde sa potrebujem oprieť o odborné stano-
viská. Koaliční poslanci išli dokonca tak
ďaleko, že nezvolili ani predsedu mandá-
tovej komisie a zvolili len predsedov zo
svojej koalície. Nepredpokladal som, že v
tomto nekonštruktívnom postupe sa k nim
pridajú aj poslanci za SMK a ANO, a to v
čase, keď som práve poslancovi za SMK
navrhol post podpredsedu.“ (lau)

E  6 rokov SERVIS v cene auta do 160 000km.

E  2 roky záruka platí pre všetky modely vozidiel.

E  3 roky záruka platí od 15. 6. 2005 pre triedu E.

E  Záruka MOBILITY a 24-hodinový servis.

 E  MercedesCard - systém výhod a zliav.

 E  Bezplatné zapožičanie vozidla
 pri bežnej oprave* nad 2 hodiny: náhradné vozidlo v deň   
 opravy, do konca pracovnej smeny bezplatne.   *objednané vopred

Jazdite s výhodami Mercedes-Benz!
Motor-Car Bratislava, s.r.o.
Panónska cesta 31
851 04 Bratislava
 Predaj:
Pondelok – piatok:  8.00 – 18.00 hod.
Sobota: 9.00 – 13.00 hod.
Tel.: 02 /68 294 145 – 146 - 147
Servis: 
Pondelok – piatok:  7.30 – 16.00 hod.
Tel.: 68 294 156
Recepcia: 
Tel.: 02 /68 294 111
Fax: 02 /68 294 294

Infolinka: 02/49 29 49 49 e-mail: info@mercedes-benz.sk http://www.mercedes-benz.sk

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Tel./fax: 02/44644222

Potrebujete trezor?
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Na stavebných

úradoch zrejme

vládne korupcia
LIST ČITATEĽA
Niekoľkokrát ste písali o vyrastajú-
cich čiernych stavbách ale zdá sa mi,
že mimoriadne opatrne. Zrejme je na
to dôvod, ktorý je daný nielen vyhra-
deným priestorom, ale nie je dobré si
proti sebe „poštvať“ štruktúry miest-
nej samosprávy. Dovoľujem si pouká-
zať na dva minipríklady v Starom
meste:
1. Sienkiewiczova 2 - nadstavba na se-
cesnom dome bez súhlasu dotknutých
účastníkov, navyše tak, že zatieňuje
výhľad iným vlastníkom. Postup staveb-
ného úradu? Mŕtvy chrobák, ktorý žiada
od oprávneného účastníka, aby preukázal
svoje práva, ktoré ten istý úrad pred
rokmi skolaudoval,
2. Sienkiewiczova 4 - realizácia komína
s vývodom pred byt vlastníka bez sta-
vebného povolenia. Stavebný úrad
žiada, aby vlastník preukázal, že má
povolené okno!!! Ten istý úrad, ktorý
stavbu skolaudoval podľa projektu, má
v sebe toľko drzosti, že žiada, aby vlast-
ník bytu preukázal svoje právo. Niežeby
ihneď zastavil práce, po upozornení, že
niekde rastie čierna stavba, ale naopak.
Má to logiku?
Záver prvý: Buď sú na týchto úradoch,
ktoré zrejme ani nemajú odbornú kom-
petenciu, ľudia, ktorí sú niekomu za
niečo „zaviazaní“ a potom aj od strachu
konajú tak, že vedome porušujú zákon a
ústavné práva iných občanov, alebo
Záver druhý: Stavebné úrady a stavebné
konania sú nám úplne nanič, pretože aj tak
čiernu stavbu nedáme odstrániť, nevieme
ani dať odpojiť prívod elektriny na čiernu
stavbu, mestská polícia, ktorá by mala
zabrániť pokračovať v čiernej stavbe, je
len na ozdobu a odťahovanie áut a ty,
občan, bráň sa, ako chceš. Som zvedavý,
kto by si to dovolil len v Hainburgu alebo
v inom meste. Tí provinční politici si
naozaj myslia, že sú pupkom sveta?
Všeobecný záver: na stavebných úra-
doch je taká obrovská korupcia, že vzá-
jomná previazanosť už je taká zamotaná
medzi finančné skupiny, banky a politi-
kov na rôznom stupni od komunálnych
až po vládnych, že občan je dobrý len
ako kus pri voľbách. 

JUDr. Ľubomír Hurinský, Ružinov

Potrebuje mesto

architekta alebo

urbanistu?
LIST ČITATEĽA
Ustanovenie funkcie hlavného archi-
tekta mesta, keďže už trvá toľko
rokov, zrejme nie je jednoduchou
vecou. Problém nie je ako vidno, ani
tak v osobe, ale skôr v rozsahu právo-
mocí, ktorými by mohol zasahovať do
vplyvov a rozhodnutí poslancov.
Myslím si, že už od začiatku ide o zásad-
ný omyl. Bratislava totiž nepotrebuje
„hlavného architekta“, ktorý by, vulgárne
povedané, rozhodoval o tom, či má byť
fasáda zelená, modrá alebo sklenená, ale
potrebuje „hlavného urbanistu“. Človeka
alebo inštitút, ktorý predstaví a dokáže
dodržať jasný koncept rozvoja mesta a
hlavne dostavby a prestavby centrálnej
mestskej oblasti. Prestáva byť totiž únos-
né, aby sa výstavba mesta riadila rôznymi
petíciami, odvolávaním sa všetkých mož-
ných organizácií, ale hlavne pod tlakom
silných developerských spoločností, kto-
rých snahou je vyťažiť z každého pozem-
ku maximum. Využíva sa pri tom hlavne
slabosť (aj legislatívna) a nepripravenosť
stavebných úradov. 
Architektúra je aj pri veľkom podiele
technických disciplín umením. Tvorba,
ale aj posudzovanie, je teda subjektívne a
preto sa jej výtvory môžu niekomu páčiť a
niekomu nie. Urbanizmus - stavba miest -
hoci ako súčasť architektúry je viac exakt-
nou vedou ako umeleckou tvorbou.
Výsledkom je symbióza viacerých disci-
plín - od demografie, dopravy, štatistiky
až po pamiatkovú ochranu, ale aj invenč-
ného vstupu architekta pri vytváraní mest-
ských celkov.
Preto si myslím, že hlavným architektom
mesta nemusí byť slávny architekt, ale
človek s jasnou víziou rozvoja a moder-
nej prestavby mesta. 
Ing. arch. Vladimír Pavlita, Staré Mesto

Matyšákov absolútny návrat ku klasike
Vstup do reštaurácie Hotela Matyšák
na Pražskej je z ulice, hneď vedľa je
vinotéka s kvalitnými vínami v prekva-
pivo nízkej cene. Komu by sa bohatý
výber málil, má šancu pohľadať si viac
v archíve, do ktorého sa vstupuje cez
parkovisko. Hostia tvrdia, že aj tu sú
ceny vynikajúcich vín veľmi prijateľné.
My sme však prišli hodnotiť kuchyňu. V
nedeľu sa mal skončiť týždeň venovaný
zverine na tanieri - majiteľ však predĺžil
akciu až do trinásteho februára. Neváhajte
a využite šancu. Aj keď obyčajné týždne
zrejme očaria takisto - zverinové lukulské
hody pripravil ten istý kuchár, ktorý varí
cez rok. Jedálny lístok upúta nielen šírkou
ponuky, ale aj tým, čím vinotéka a archív,
teda cenami. Ceny exkluzívnych jedál,
lebo medzi také zverina patrí, sú nielen
primerané, ale na naše pomery mierne.
Pre tých, ktorí zverinu neradi, nájdete aj
cez zverinový týždeň bežné jedlá ako
rezeň, ryby - aj ich ceny sú porovnateľné
s cenami z reštaurácií, ktoré za úrovňou
tejto pokrivkávajú na obe nohy.
Budova sa zvonku netají modernosťou,
vstup z chodníka je nielen krokom do
podzemia vinárskeho svahu, ale zároveň
vstupom do klasiky. Málokde dokázali
modernu zamaskovať retroštýlom tak
dokonale. Rozľahlé priestory s pivničnou
tehlovou klenbou majú okrem iných tú
výhodu, že odstavia vaše mobilné telefó-
ny od signálu a môžete nerušene vychut-
návať prostredie i to, čo donesú na stôl.
Stoly a stoličky - masívne drevo, hodia sa
k stenám, na ktorých sú retrolampy z pati-
novaného kovu, okolo trofeje. Jedáleň vo
vinárenskom štýle je na zverinové hody
ako stvorená. Matyšák sa vrátil aj k tomu,
čo v dobrých domoch pokladali za samo-
zrejmosť. V jedálni sa nefajčí. Chodbič-
kou okolo výťahu však prejdete do doko-

nale odvetraného fajčiarskeho salónika,
kde sa dá - tak ako kedysi - posedieť v kre-
slách pri káve a cigare. Kolega - vášnivý
fajčiar - tvrdí, že toto je riešenie, ako chrá-
niť nefajčiarov pred závislými.
V reštaurácii sme boli dvakrát. Aj perso-
nál je návrat ku klasike. V prvý deň nás
obsluhoval mladší čašník - nekritizujeme,
ale nebolo to špičkové. Ak sa má čo učiť,
má aj od koho. Jeho starší kolega na druhý
deň nás obsluhoval, vrátane dobrých rád,
tak, že sme sa cítili ako v medzivojnovom
filme. Apri rozlúčke nás odoslal na parko-
visko výťahom, čo nenapadlo pri našom
príchode recepčnej, keď sme sa jej pýtali
na reštauráciu, stroho nás odkázala na
cestu okolo. A ešte jedna vec z celkového
vybavenia - hotelové parkovisko je otvo-
rené aj neubytovaným a zadarmo, ak ich
státie trvá menej ako dvadsať minút. V
okolí Pražskej je to hotový dar.
Ak by kuchár pripravil len predjedlá, už to
by bol dôkaz jeho majstrovstva. Zistili
sme, že údený diviačí krk (120 Sk) je jem-
nejší, ale šťavnatejší ako stred bravčového
karé, a presne o túto chuťovú dĺžku vedie
aj údené diviačie stehno (140 Sk) pred
bravčovou obdobou. Jelenia šunka (160
Sk) je zobrazením jemnosti mäsa. Dve
mleté lahôdky - studená zverinová paštéta
s brusnicami (150 Sk) by mohla ležať aj
na kráľovskom stole a ani kráľ by asi
nevedel povedať, či je lepšia táto paštéta
alebo teplá divinová sekaná (120 Sk) s
výraznou chuťou lesa na zadnom podne-
bí. Náš redakčný predátor vyhlásil o vare-
nej zverinovej klobáse (130 Sk), že to je
najlepšia klobása jeho života, no a bažan-
tí šalát s broskyňou uzatvára túto prehliad-
ku výnimočností.

Tematicky pri poľovníctve zostávajú
polievky, aj keď sú miernejšie chuťovo
ladené, ako boli predjedlá a ako mali byť
potom hlavné jedlá. Hríbovica (50 Sk) je,
samozrejme, z lesných hríbov, les pripo-
mína aj divinové ragú (100 Sk) s množ-
stvom nadrobno nakrájaného divinového
mäsa. Bažantí vývar s mrvenkou (50 Sk)
je číry, nemožno mu nič vyčítať, rovnako
ako lesníckej polievke (50 Sk).
Dávne časy, keď tieto hríbiky ešte boli
bežnou trofejou, pripomína jemnučké
zajačie soté s kuriatkami (450 Sk) či jele-
ní stejk na kuriatkach (470 Sk). Ako prílo-
ha k soté nám dobre padli zemiakové strú-
hance (45 Sk). Ak je zverina zriedka na
našich stoloch, muflón je o to vzácnejší, a
ak niekto obľubuje jahňacie či baranie, je
rád, že nájde jeho vôňu a chuť v neuveri-
teľne krehkom pečenom stehne z muflóna
(290 Sk). Jemnučkým závanom baraniny
poslúžia aj kotlety z muflóna s cesnako-
vým maslom (320 Sk). K týmto mäskám
sú najlepšie varené zemiaky (45 Sk), zato
aj vizuálne očarujúce žemľové knedle (90
Sk) sú ako stvorené k jeleniemu gulášu
(320 Sk) alebo medailónkom z daniela na
hruške (390 Sk). 
Aj pri múčnych inšpiráciách stačila
kuchárovi slovenská lesnícka a poľovníc-
ka kuchyňa. Oceníte to, keď máte so
sebou deti. Po bryndzových (140 Sk) a
lekvárových pirohoch (90 Sk) sa len tak
zapráši, rovnako ako po zemiakových dol-
koch (45 Sk). A nič sa nedá vyčítať ani
makovo-jablkovej či tvarohovej štrúdli.
Ešte do nedele sa môžete presvedčiť, či
hodnotíme objektívne.
Naše hodnotenie:����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia hradila sama.

Pri výpredajoch obchodníci stále klamú
No nekúpte to, keď je to také lacné!
Zbláznili sme sa! Takéto a podobné slo-
gany sú typické pre výpredaje, pri kto-
rých sa obchodníci zbavujú starých
zásob tovaru. Nie vždy je však nákup
vo výpredajoch taký výhodný, ako sa
na prvý pohľad zdá.
Ešte máme v živej pamäti „výpredaj sto-
ročia“, ktorý pred rokom pripravil
obchodný reťazec CARREFOUR. Výpre-
daj sprevádzala tlačenica, chaos a nervozi-
ta. Mnohí z tých, ktorí sa nechali zlákať,
však napokon odchádzali sklamaní, preto-
že tovar, ktorý si vyhliadli, v regáloch ani
nenašli. Obchodný reťazec ich nalákal do
hypermarketu, ale propagovaný zľavnený
tovar im kúpiť neumožnil. Ide o pomerne
rozšírenú „obchodnícku fintu“, ďalšou je
uvádzanie klamlivých cien tovarov na
akciových letákoch, keď v skutočnosti
ceny tovarov pred začatím výpredajových
akcií neboli také vysoké, ako bolo uvede-
né na cenovkách či v letákoch, ba dokon-

ca niektoré boli nižšie ako akciová predaj-
ná cena a k zlacneniu tovarov vôbec
nedošlo, naopak ich cena sa zvýšila. 
Poznatky z kontrol, ktoré od 28. decemb-
ra 2005 do 15. januára 2006 urobili inš-
pektori Slovenskej obchodnej inšpekcie,
nasvedčujú tomu, že v porovnaní s minu-
lým rokom sa obchodníci predsa len
polepšili. V priemere na jednu kontrolu
bolo o takmer polovicu menej nespráv-
nych cien ako vlani, chýbajúcich jednot-
kových cien bolo o viac ako tri štvrtiny
menej ako vlani, nedodaných akciových
tovarov bolo o vyše 15 percent menej a
nevyskladnených o takmer 77 percent
menej ako vlani. Najviac sa polepšil
CARREFOUR, zlepšenie v porovnaní s
minulým rokom inšpektori konštatovali v
prípade predajní spoločností KAUF-
LAND, BILLA, LiDL, BAUMAX a

NAY Elektrodom. Na rovnakej úrovni
ostalo TESCO a COOP Jednota, najväčšie
nedostatky sa objavili v HYPERNOVE. 
V bratislavskom hypermarkete HYPER-
NOVA zistili klamanie spotrebiteľa i
klamlivú reklamu, pretože u dvoch tova-
rov zníženie vyvolávalo dojem, že cena
pred zlacnením bola vyššia než v skutoč-
nosti a pri dvoch druhoch tovaru nedošlo
k zníženiu, ale zvýšeniu ceny a osem dru-
hov tovaru z ponukových letákov nebolo
ani v priamej ponuke pre spotrebiteľa, ani
v skladoch. Podobný prípad, keď u troch
druhov tovaru boli pred „zlacnením“ ceny
tovaru nižšie ako po ňom, zaznamenali aj
v obchodnom reťazci TESCO.
Zlepšenie situácie podľa Slovenskej
obchodnej inšpekcie nastalo zrejme aj
preto, že počet predajných akcií označe-
ných ako výpredaj celkove klesol. To
však neznamená, že pokusy ohlupovať
zákazníkov u bratislavských obchodní-
kov celkom vymizli... Peter Verner

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV
- ženy na dlhodobé upratovanie 

domácností a firiem
- možnosť aj pre živnostníčky

Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788
www.domestica.sk

e-mail: domestica@ba.telecom.sk
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Daň možno

zaplatiť 

aj dodatočne
BRATISLAVA
Tridsiateho prvého januára uplynul
zákonom stanovený termín na podá-
vanie daňových priznaní k dani z
nehnuteľností na rok 2006. Daňovníci,
ktorým vznikla daňová povinnosť a
neurobili tak, môžu podať daňové pri-
znanie dodatočne.
Pracovisko oddelenia miestnych daní
magistrátu mesta Bratislavy bude spra-
covávať podané daňové priznania k dani
z nehnuteľností, pričom do 15. mája
2006 postupne vystaví a zašle daňovní-
kom platobné výmery na daň z nehnu-
teľností na rok 2006. V platobných
výmeroch bude uvedená výška dane,
platobné náležitosti (číslo účtu, variabil-
ný a konštantný symbol). Správca dane
tiež pošle poštový poukaz na zaplatenie
dane. Daňovníci môžu uhradiť daň v
pokladni na Bazovej ulici, prevodom z
účtu daňovníka, alebo priloženým pošto-
vým poukazom. V súlade so všeobecne
záväzným nariadením mesta Bratislavy
číslo 10/2005 o dani z nehnuteľností je
daň splatná jednorazovo, ak jej výška
pre fyzické osoby nepresahuje 2000 ko-
rún a pre právnické osoby 20-tisíc ko-
rún, v termíne do 31. mája bežného zda-
ňovacieho obdobia.
Ak ročná daň presahuje dvetisíc korún,
respektíve 20-tisíc korún, je splatná v
štyroch splátkach. Termín prvej úhrady
je do 31. mája, druhej do 31. júla, tretej
do 30. septembra a štvrtej do 30. no-
vembra bežného zdaňovacieho ob-
dobia.
Daňovník môže vyrúbenú daň splatnú
podľa odseku 2 zaplatiť naraz v termíne
prvej splátky bežného zdaňovacieho ob-
dobia. V súvislosti s prácami pri vyrubo-
vaní dane boli upravené úradné hodiny
pracoviska oddelenia miestnych daní -
daň z nehnuteľností na Bazovej ulici
číslo 6 takto:
Daň z nehnuteľností - úradné hodiny
pre stránky:
Pondelok: 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Streda: 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00
Pokladňa:
Pondelok: 8.00 - 16.30
Utorok: 8.00 - 15.30
Streda: 8.00 - 16.30
Štvrtok: 8.00 - 15.30
Piatok: 8.00 - 13.30 (brn)

V Bratislave je

až 7 daňových

úradov
BRATISLAVA
Hoci má Bratislava len päť admini-
stratívnych okresov, daňovníci odvá-
dzajú dane siedmim daňovým úra-
dom. Nie je to zámerná komplikácia
situácie, ale jediné reálne východisko v
množstve agendy.
Tej je v Bratislave v dôsledku mimoriad-
nej ekonomickej výkonnosti obyvateľov a
firiem oveľa viac, ako inde na Slovensku,
dokonca aj tesne za hranicami mesta. Pod
pôsobnosť bratislavského daňového pra-
coviska patria aj okresy Malacky, Pezinok
a Senec - ani jeden z nich nedosahuje v
odvodoch viac než polovicu z toho, čo
odvedie najslabší bratislavský okres. Tým
je z hľadiska daní okres Bratislava IV -
vlani odviedli jeho daňovníci okolo 4
miliárd korún. Okresy Malacky a Senec
len po 2 milióny, Pezinok dokonca len
jeden. Z Bratislavského kraja odišlo vlani
do štátneho rozpočtu skoro 110 miliárd,
čo je 65 percent celkovej sumy daní
vybratých daňovými orgánmi na celom
Slovensku.
Okrem okresu Bratislava II sú všade hra-
nice pôsobnosti daňového a okresného
úradu totožné. V apríli 1994 rozdelili Da-
ňový úrad II na dva úrady, čím vzniklo
číslo šesť. Do pôsobnosti Daňového úra-
du Bratislava II patrí mestská časť Ruži-
nov okrem katastrálneho územia Trnávka
a Prievoz. Tie spolu s mestskými časťami
Podunajské Biskupice a Vrakuňa prislú-
chajú od roku 1994 do pôsobnosti Daňo-
vého úradu Bratislava VI. Ide o ekono-
micky silné priemyselné a obchodné
oblasti. Systém daňových úradov v Brati-
slave dopĺňa Daňový úrad pre vybrané
daňové subjekty, pre ktorý sú miestne prí-
slušné tie daňové  subjekty, ktoré dosiah-
li obrat nad jednu miliardu korún.
Najviac daňovníkov fyzických osôb je v
Bratislave V (75 621), po nej nasleduje
Bratislava IV (59 827), okolo 40-tisíc
patrí pod Daňové úrady Bratislava I, II a
III, najmenej (33 079) patrí pod DÚ Bra-
tislava VI. 
Najviac právnických osôb (16 650) regi-
struje DÚ Bratislava I, najmenej DÚ VI
(4680). Ani súčet všetkých bratislav-
ských daňových úradov nedosahuje
toľko ako výber DÚ pre vybraté daňové
subjekty - najsilnejšie bratislavské firmy
odviedli vlani 57 miliárd korún. (gub)

Ľad je vytrvalým spoločníkom Dunaja,

naposledy úplne zamrzol v roku 1963
BRATISLAVA
Ľad na Dunaji nie je novinkou, bez
ohľadu na frekvenciu jeho výskytu
nesie v sebe hrozbu. Tento fenomén
pútal aj Júliusa Fekiača vyše štyridsať
rokov, ktoré strávil vo funkciách vodo-
právneho orgánu na bratislavskej rad-
nici.
Záujem o túto tému si vzal so sebou aj do
dôchodku a kompletizuje si zo všetkých
možných zdrojov informácie o zaľadne-
ní Dunaja. Záujem možno vzbudili nád-
herné fotografie zamrznutej rieky, ktoré
mladému vodohospodárovi venoval
fotoreportér Večerníka Alojz Prakeš. Jed-
nou zo snímok, ktoré majú 43 rokov, ilu-
strujeme tento článok.
J. Fekiač uvádza, že prvý jemu dostupný
historický záznam o zamrznutí Dunaja je

z roku 793 - vtedy mal zamrznúť aj Rýn.
Ľadu na Dunaji bolo toľko, že sa neroz-
topil ani v lete v ústí do Čierneho mora.
V roku 995 bola situácia podobná – zima
na Dunaji trvala od novembra do mája.
V posledných desaťročiach býva ľadové
zovretie Dunaja diváckou atrakciou -  čo
príde raz za desaťročia, v minulosti bolo
bežným javom. Vtedy si diváci uvedo-
movali, že zamrznutie rieky hrozí povod-
ňami, neprežívali senzáciu, ale strach.
Bolo prečo - značka na múre Primaciál-
neho paláca ukazuje, kam až siahala hla-
dina rieky pri ľadovej povodni v roku
1850. 
V modernejšej histórii sa Dunaj zúrivo
vzopäl v Bratislave dvakrát - v roku 1956,
keď museli ľady uvoľňovať aj leteckým
bombardovaním, aby nestrhli piliere Sta-

rého mosta. Zamrznutie v roku 1956 bolo
silné, ale vzhľadom na klimatické abnor-
málie predchádzajúceho desaťročia ho
verejnosť nevnímala ako tragédiu a
divadlo, pri ktorom leteci útočili zbraňa-
mi aj bombami na ľadový príkrov, bolo
súčasťou rodinných vychádzok.
Zaujímavejšie bolo zamrznutie Dunaja v
Bratislave v roku 1963. Pre nových oby-
vateľov mesta, ktorí nemali skúsenosti s
väčšou riekou, to bol šok. Veľtok totiž
nezamŕza ako kaluže či menšie rieky do
hladkej plochy, jeho príkrov sa tvorí z
plávajúcich krýh, ktoré sa do seba a pod
seba nasúvajú v neuveriteľných uhloch.
Ilustrácie, ako to vyzerá, keď je Dunaj
naozaj zamrznutý, zanechal po sebe
fotograf Alojz Prakeš. (gub)

FOTO - Alojz Prakeš

3 - dverová verzia na lízing už od

273 000  Sk

200Limitovaná ponuka

w
w

w
.s

uz
uk

i.s
k

ujte o 55 000 Sk lacnejšie

poistenie v

na celý rok v hodnote 5 000  Sk
(Klient je v prípade nečakaných udalostí

zabezpečený do výšky 1 500 000 Sk)

zľavu zo základnej

ceny vozidla 20 000  Sk

pri lízingu daľšiu

zľavu v hodnote 30 000  Sk

Prvých 200 zákazníkov pri kúpe

každého nového automobilu

Suzuki SWIFT teraz navyše získa:

AUTO - IDEAL SERVIS, s. r. o.,
Stará Vajnorská 29, 831 04 Bratislava, tel./fax: (02) 4446 2314

Emisie CO2 122 –170 g/km, komb. spotreba paliva 4,6– 6,9 l na 100 km Ku každému modelu od SUZUKI získate 3-ročnú záruku a asistenčné služby zdarma.

MIKONA, s. r. o.,
Einsteinova 1, 851 01 Bratislava, tel.: (02) 6241 0734
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UROBTE (SI) RADOSŤ!
Diela 65 autorov.

Obrazy, sochy, keramika,
sklo, kov, drevo, textil...

MAGIS, Pribylinská 4, Ba
www.magis.sk

ŠANCA - pomôž sebe aj iným
� MANAŽÉR predaja III. piliera 

dôchodkového zabezpečenia 
� profesionálny 

FINANČNÝ PORADCA
Tel.: 57 100 111, 0905 426 185, 0911 714 266

e-mail: amslico@zoznam.sk

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
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Na korze chýba

označenie 

pešej zóny
BRATISLAVA
Mestská polícia nepostihuje vjazd a
parkovanie vozidiel v pešej zóne na
Petržalskom korze preto, lebo v tejto
lokalite chýba dopravné označenie
Pešia zóna.
Vyplýva to z reakcie mestskej polície na
kritický článok v minulom vydaní našich
novín, v ktorom sme poukázali na to, že
na Petržalskom korze parkujú autá a
mestská polícia je nečinná, hoci ide o
pešia zónu. V článku sme dali priestor
nášmu čitateľovi, ktorý sa obrátil na
mestskú políciu a keďže s jej odpoveďou
nebol spokojný, posunul svoju korešpon-
denciu s mestskou políciou našej redak-
cii. V článku sme pripomenuli aj ďalšie
lokality v meste, kde sa nepovolene par-
kuje, konkrétne na  nábreží.
Ako sa uvádza v stanovisku mestskej po-
lície, v pešej zóne na Petržalskom korze
chýba dopravné označenie Pešia zóna.
„Ak by tam bolo, správca komunikácie
môže pristúpiť aj k nepopulárnemu
kroku, a to k odťahovaniu motorových
vozidiel,“ uviedol hovorca mestskej polí-
cie Peter Pleva, podľa ktorého sa tento
týždeň stretnú na spoločnom rokovaní
zástupcovia mestskej polície, Policajné-
ho zboru SR a petržalského miestneho
úradu a pripravia východiská riešenia
tejto situácie. „Jedným z nich môže byť
aj osadenie mechanických zábran zne-
možňujúcim vodičom vjazd do spomína-
nej lokality,“ konštatuje P. Pleva. Reago-
val aj na pasáž, v ktorej kritizujeme stav
na dunajskom nábreží. „Mechanické
zábrany nie tak dávno boli aj na Námes-
tí Ľ. Štúra a mali chrániť chodcov pre-
chádzajúcich sa po dunajskom nábreží,“
uviedol. „Majiteľ Propelera však požia-
dal mestskú časť o ich odstránenie
vzhľadom na zásobovanie, čo sa aj stalo.
Policajti mestskej polície ich priestupky
na druhej strane pravidelne riešili či už v
denných, alebo nočných hodinách. Preto-
že otvorený priestor je naďalej zneužíva-
ný, mestská polícia spracovala návrh na
znovuosadenie zábran, ktorý bol odstú-
pený príslušnému cestnému správnemu
orgánu.“
Pristavme sa najprv pri argumentoch o
pešej zóne v Petržalke. Ak na nej chýba
označenie, že ide o pešiu zónu, podľa
nášho názoru je to chyba mestskej časti,
ktorá nedotiahla do konca problém
dopravného značenia. Myslíme si tiež
však aj to, že pešia zóna je pešou zónou
aj vtedy, keď na nej nie je dopravné zna-
čenie, ktoré ju výslovne označuje za
pešiu zónu. Ak by sme sa totiž riadili
logikou mestskej polície, muselo by zrej-
me byť dopravné označenie Pešia zóna aj
na každom chodníku v meste! A pokiaľ
ide o nábrežie, nedovolené parkovanie v
tejto lokalite je realitou už dávno, preto si
myslíme, že situácia sa mala riešiť skôr a
razantnejšie. (juh)

Spory starostu

s poslancami

pokračujú
DEVÍN
V uplynulých dňoch v Devíne opäť
mimoriadne rokovalo miestne zastupi-
teľstvo. Poslanci polovážne hovoria, že
ich počet do konca volebného obdobia
vysoko prekročí číslo sto.
Vysoký počet zasadaní devínskych
poslancov pramení z toho, že starosta
Jozef Paczelt odmieta podpisovať ich
uznesenia, na čo musia podľa rokovacie-
ho poriadku reagovať opätovným hlaso-
vaním, v ktorom potrebuje zastupiteľstvo
dvojtretinovú väčšinu súhlasných hlasov.
Napätie medzi starostom a miestnym
zastupiteľstvom v obci má zjavne rastúci
charakter, čo bráni spoločnému postupu
pri oddlžovaní. Je však otázne, či sa v
tomto smere niečo zmení po blížiacich sa
voľbách - obec zasahuje aj apatia.
Trvalý spor starostu a núteného správcu
Juraja Heribana s poslancami sa prejavil aj
pri hodnotení nútenej správy. Nútený
správca totiž o vývoji v Devíne informo-
val ministerstvo financií 13. januára, na
rokovaní však nebol prítomný žiaden
poslanec. Ako Bratislavské noviny infor-
movala obyvateľka Devína, stalo sa tak na
základe rozhodnutia starostu. J. Heriban
povedal poslancom, že informáciu o záve-
re rokovania na ministerstve dostane
mestská časť z ministerstva listom. Infor-
moval ich teda len ústne. Podľa nášho
zdroja sa zameral len na kritiku práce
miestneho zastupiteľstva a nezodpoved-
ného prístupu poslancov k nútenej správe.
Podľa núteného správcu zo záverov prija-
tých 13. januára na ministerstve vyplýva,
že rezort požiada Najvyšší kontrolný úrad
o kontrolu činnosti miestneho zastupiteľ-
stva a hlavnej kontrolórky. J. Heriban
informoval našu redakciu, že poslanci si
do plánu na tento rok zaradili aj aktivity a
náklady, ktoré sú v priamom rozpore s
režimom nútenej správy a že sa v obci nič
nekoná v prospech jej oddlženia. (gub)

Na premenovávanie Nábrežia armádneho

generála Ludvíka Svobodu nie je vôľa
STARÉ MESTO
Napriek tomu, že niektoré verejné prie-
stranstvá nesú názvy, ktoré v súčasnom
kontexte možno nie sú najvhodnejšie,
na tomto stave sa zrejme nič nezmení,
pretože na to nie je vôľa a prevažuje
pragmatický prístup.
Čitateľ Ladislav Szalay v minulom vyda-
ní Bratislavských novín poukázal na sku-
točnosť, že exkluzívne dunajské nábrežie
stále nesie názov po bývalom „normali-
začnom funkcionárovi“, prezidentovi
ČSSR Ludvíkovi Svobodovi. Upozornil,
že Parlamentné zhromaždenie Rady
Európy v januári schválilo dokument s
názvom Potreba medzinárodného odsú-
denia zločinov totalitných komunistic-
kých režimov. V ňom žiada, aby sa vlády
členských štátov Európskej únie jasne
dištancovali od totalitnej minulosti a
uskutočnili kampaň za zvýšenie všeobec-
ného povedomia o obludnosti komunis-
tickej totality. L. Szalay to komentoval
slovami, že „ťažko môžeme vo všeobec-
nom povedomí poukazovať na zvráte-
nosť minulého režimu, keď jeho
významný aktér sa honosí naším dunaj-
ským nábrežím, ktoré predtým takmer

150 rokov nieslo svoje vlastné meno -
Podhradské nábrežie“. 
Podľa Milana Vajdu z oddelenia marke-
tingu a komunikácie bratislavského magi-
strátu v poslednom období vznikali
návrhy na premenovávanie ulíc a iných
verejných priestranstiev predovšetkým z
iniciatívy občanov. „Mesto samotné také-
to zmeny nebude navrhovať, lebo s tým
nie sú dobré skúsenosti,“ upozornil. Ako
dodal, prípadná zmena názvu verejného
priestranstva môže naraziť na odpor oby-
vateľov alebo firiem, ktorí na ňom bývajú
alebo sídlia, pretože ju spravidla vnímajú
čisto pragmaticky, ako problém, ktorý
spôsobí, že si budú musieť zmeniť údaje v
dokladoch a podobne. „Zmena názvu aké-
hokoľvek verejného priestranstva musí
vzísť zdola,“ dodal M. Vajda. „Malo by
ísť o vyjadrenie želania čo najväčšieho
počtu občanov a ideálne by bolo, keby šlo
o občanov priamo z dotknutej lokality.
Inak to nemá šancu na úspech.“
L. Szalay túto požiadavku spĺňa, býva na
Nábreží arm. gen. L. Svobodu a začiat-
kom roku 1990 spolu s podpismi 98 oby-
vateľov nábrežia požiadal vtedajší národ-
ný výbor (predchodca magistrátu) o pre-

menovanie nábrežia na pôvodný názov.
Nevie, či sa vtedy niekto petíciou zaobe-
ral. Ako nám povedal námestník primáto-
ra Bratislavy Štefan Holčík, na spomenu-
tú iniciatívu zo začiatku roku 1990 si
pamätá. Navrhovaná zmena sa podľa
neho nepresadila preto, že L. Svoboda v
tom období nebol vnímaný ako záporný
činiteľ, najmä vzhľadom na svoje zásluhy
z čias druhej svetovej vojny. „Ak sa pán
Szalay napriek tomu domnieva, že nábre-
žie treba premenovať, nech sa obráti na
mestskú časť Bratislava - Staré Mesto,
ktorá je oprávnená v tomto smere konať,
pretože nábrežie leží na jej území, mest-
ská časť s tým však určite nebude súhla-
siť, pretože v minulosti poslanci miestne-
ho zastupiteľstva prijali moratórium na
premenovávania verejných priestran-
stiev,“ povedal nám Š. Holčík, ktorý je aj
staromestským poslancom. Aj on pouká-
zal na to, že prípadné premenovanie by
spôsobilo občanom žijúcim v dotknutej
lokalite problém v podobe nutnosti zmeny
adresy v dokladoch, ale najmä firmám -
tie by okrem iného museli požiadať aj o
zmenu údajov v obchodnom registri, čo je
náročný proces. Juraj Handzo

Vláda rozhodla, že letiská v Bratislave

a v Košiciach získa konzorcium TwoOne
BRATISLAVA
Vláda minulý týždeň rozhodla, že kon-
zorcium TwoOne zložené z viedenského
letiska, rakúskej Raiffeisen Zentral-
bank a skupiny Penta bude strategic-
kým partnerom pre bratislavské a
košické letisko. 
Konzorcium by malo získať 66 percent
akcií v oboch letiskách a do štátneho roz-
počtu za ne zaplatiť 11,4 miliardy korún
(asi 299 miliónov eur). Celá suma bude
príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky. Zvýšenie vlastného imania na
financovanie investícií predstavuje v prí-
pade letiska Bratislava 7,9 miliardy korún
(asi 203 miliónov eur), v prípade letiska
Košice 380 miliónov korún (asi  9,7 milió-
na eur). Konzorcium TwoOne sa zaväzuje
investovať v rokoch 2006 až 2010 sumu
asi 9,8 miliardy korún, čo je asi 250 milió-

nov eur. Z toho je pre Bratislavu určených
okolo 9,37 miliardy Sk (240 miliónov eur)
a takmer 415,6 milióna korún (10,7 milió-
na eur) na Košice. 
Do roku 2015 by sa celkove malo prein-
vestovať na oboch letiskách asi 20 miliárd
korún. Na bratislavskom letisku chce kon-
zorcium pristúpiť k rozšíreniu existujúce-
ho terminálu ihneď po prevzatí letiska, do
roku 2009 chce postaviť nový terminál s
plánovanými nákladmi asi 2,85 miliardy a
do roku 2010 investovať 1,2 miliardy do
rekonštrukcie dráh.
Kúpna zmluva s konzorciom TwoOne by
mala byť podpísaná 28. februára, po pod-
pise má konzorcium uhradiť 30 percent
kúpnej ceny. Celá transakcia by mala byť
ukončená do polovice augusta. Ak však
do tohto termínu konzorcium TwoOne
nezíska všetky potrebné súhlasy prísluš-

ných orgánov, najmä Protimonopolného
úradu, minister dopravy by mal do prvého
septembra predložiť nový návrh uchádza-
ča, ktorý skončil druhý v poradí (konzor-
cium španielskej spoločnosti Abertis, brit-
ského prevádzkovateľa letísk TBI a slo-
venskej finančnej skupiny J&T). Nevzdá-
va sa ani tretí uchádzač, konzorcium ISAP
- súťaž považuje za zmanipulovanú a zva-
žuje právne kroky. Napriek tomu, že
neexistujú žiadne iné hlavné mestá, ktoré
by sa nachádzali tak blízko seba ako Bra-
tislava a Viedeň, doteraz tu nie je rýchlost-
né cestné ani železničné spojenie. Kon-
zorcium TwoOne deklarovalo vybudova-
nie vlakového spojenia spájajúceho letis-
ko Bratislava  s Viedňou. Cesta by mala
trvať presne hodinu. O vysoký komfort sa
majú postarať odbavovacie terminály v
priestoroch mestskej železnice. (juh)

ZRNKO - biopotraviny
Mikulášska ulica 29 (pod Hradom)

PONUKA: celozrnné cestoviny � strukoviny, obilniny � sójové
produkty � zaujímavé prírodné octy (škorica, orech) � 100%
bio oleje (aj masážne) � výživové doplnky � bezcukorné sladkosti
� široký výber sladidiel � eco čistiace prostriedky atď...

Otvorené: Po - Pia 930 - 1900, sobota 930 - 1600, nedeľa zatvorené

TEŠÍME SA NA VÁS!

MISTRÁL HS, s.r.o.
otvára trojmesačný kurz

SPRIEVODCA 
CESTOVNÉHO RUCHU
info: 5727 3737, 0911 131 797, 0907 751 280
www.mistralhs.sk mistral@naex.sk

Štrkovec: Komárnická 26
tel.: 4342 6622 mobil: 0903 511 511

4333 3137 0905 511 511
www.eurolingua.sk

Peniaze do 48 hodín
Najjednoduchšie pôžičky
40.000 až 2 milióny Sk

Peniaze rýchlo, aj na ruku. Pohneme svetom Vašich túžob.
� pre všetkých � bez ručiteľov � bez preukazovania príjmu a účelu

� bez zbytočných formalít � ručenie len nehnuteľnosťou
Akceptujeme Vami požadovanú dobu splatnosti, splácate len úroky

Nadnárodná investičná spoločnosť Danubia Investment Holding Ltd.
Volajte NON-STOP 0911 607 606 Danubia Financial, s.r.o., Bratislava
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Polyfunkčný dom na Súmračnej ulici

by podľa investora nemal tieniť susedom 
RUŽINOV
Po uverejnení článku o odpore obyvate-
ľov proti pripravovanej stavbe na
Súmračnej ulici číslo 3 sa redakcii ozval
investor, podľa ktorého sú obavy oby-
vateľov zo susedných blokov neopod-
statnené.
Konateľ investorskej spoločnosti
ARDOM Oto Klosterman tvrdí, že stav-
ba je dokonca prínosom pre celé okolie,
pretože jednak z existujúceho objektu
zmizli jednotlivci, ktorí ho devastovali a
načierno v ňom bývali, jednak chce spo-
ločnosť upraviť aj okolie tak, aby tu
vzniklo akési korzo smerom od Ruži-

novskej cesty do sídliska a na Drieňovú
ulicu. Bude tam parčík s fontánou a
lavičky, v budove by chceli zriadiť aj
cukráreň, aby mohla slúžiť mamičkám s
deťmi, ktoré sem chodia na prechádzku.
„Okrem toho,“ povedal pri našom stret-
nutí O. Klosterman, „komunikujeme s
pánom Preinerom, predstaviteľom pro-
testujúcich obyvateľov, aj dnes sa máme
stretnúť.“
Občania protestovali v územnom konaní
proti rekonštrukcii prízemnej budovy
bývalej predajne na viacpodlažný poly-
funkčný objekt aj s poukazom na ohroze-
nie ich domov poruchami v nestálom geo-

logickom podloží. O. Klosterman uisťuje,
že investor nechal vypracovať podrobnú
štúdiu, podľa ktorej domy stavebné práce
neohrozia už aj kvôli vzdialenosti tohto
objektu od panelákov, aj preto, že nepríde
k veľkej rekonštrukcii. Pri rekonštrukcii
sa nemá hĺbiť žiadna základová jama,
nadstavbu postavia na súčasnom monolit-
nom základe posilnenom systémom pä-
tiek, ktoré navrhol statik.
Aby vyšli starousadlíkom ešte viac v
ústrety, rozhodli sa piate podlažie posta-
viť ako ustupujúcu časť, takže sa predĺži
čas, keď bude slnko svietiť na susedné
domy. (gub)

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

100% jediné

šatníky na Slovensku

LUBOCO - Interier Design
OC Jadran, Ružinov, 1. poschodie www.luboco.sk
Bezplatná linka 0800 150 815 mobil 0903 725 257

My vytvárame šatníky, iní montujú skrine.

Akékoľvek iné šatníky, nie sú šatníky!

10 rokov 
iba u nás!

Last minute 
v Hippokratesovi
V Hippokratesovi ponúkajú od januára vtipný
spôsob, akým si môžete kúpiť liečebné a
kúpeľné  procedúry za veľmi nízku cenu. Zate-
lefonujte do Hippokratesa a objednajte sa na
voľné termíny na najbližšie dva  dni. Povedzte,
že chcete last minute termín. Takto získate last
minute cenu, ktorá je mimoriadne výhodná.
Formou last minute si môžete kúpiť: všetky
druhy masáží, vrátane proticelulitídovej lym-
fodrenážnej masáže,  vírivý kúpeľ a podvodnú
masáž, škótske streky, liečebné bahno s parafí-
nom, saunu a črevnú sprchu. Od januára sa v
Hippokratesovi znížili aj ceny lekárskych
vyšetrení, infúzií a sonografických vyšetrení
vnútorných orgánov a to tak, že sa stávajú
dostupnými naozaj každému. 
Poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne
a poisťovne Sideria poskytne Hippokrates
rehabilitáciu na základe zmluvného vzťahu s
týmito poisťovňami.

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

Šulekova 20, 811 03 Bratislava
www.hippokrates.sk

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

Spracujem
jednoduché a podvojné

účtovníctvo

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

Turecko
ultra all inclusive hotel Club Banana****, klub,
8 dní – júl/august, 2 dospelí + dieťa do 12 rokov

letecky na osobu 13.330 Sk
Rhodos

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

letecky na osobu 17.590 Sk
Kréta

all inclusive hotel Dolphin Bay****+, klub, 8 dní 
– júl/august, 3 dospelí + junior do 21 rokov

letecky 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
fi rst 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

Nové prímestské

autobusy kúpi aj

SAD Bratislava
BRATISLAVA
Akciová spoločnosť SAD Bratislava
kúpi ešte v tomto roku takmer 130
nových autobusov. Vozový park SAD
Bratislava bude vďaka tomu najmlad-
ší na celom Slovensku a prímestská
doprava sa posunie na vyššiu úroveň.
Akcionári spoločnosti SAD Bratislava
Fond národného majetku SR (51 per-
cent) a spoločnosť BUS Transport (49
percent), v ktorej má väčšinový podiel
spoločnosť HB Reavis Management, (70
percent) a menšinový podiel spoločnosť
Tourbus (30 percent) sa dohodli, že
základné imanie v SAD Bratislava sa
predčasne zvýši o 450 miliónov korún.
Spoločnosť SAD Bratislava následne
plánuje preinvestovať túto sumu na
obnovu svojho vozového parku - nakúpi
takmer 130 nových autobusov od dodá-
vateľov SOR, Karosa a Mercedes Benz.
Konkrétne pôjde o 100 autobusov typu
SOR C 12, 20 autobusov typu Karosa
AXER 12,8 m a 9 autobusov typu Mer-
cedes Benz INTURO a 350. Vozidlá typu
SOR C 12 nahradia 12-metrové autobu-
sy Karosa, autobusy Karosa AXER
nahradia typový rad Ikarus a predĺžené
vozidlá Karosa C 744. Vozidlá Mercedes
Benz INTURO a 350 posilnia vozidlá
diaľkových liniek. Nakupované typy
autobusov spĺňajú všetky platné technic-
ké a legislatívne normy. Ide o vozidlá s
modernou konštrukciou a vysokou tech-
nickou úrovňou s ohľadom na ekológiu a
bezpečnosť cestnej premávky, ako aj
posádky a cestujúcich. Okrem bezpeč-
nosti, spoľahlivosti a technickej kvality
poskytnú vyšší štandard prímestskej a
medzimestskej dopravy. Touto investíci-
ou sa výrazne zlepší priemerný vek auto-
busov v prímestskej doprave na tri a pol
roka, zvýši sa kvalita cestovania a vozo-
vý park SAD Bratislava sa stane naj-
mladším v celej Slovenskej republike.
Kontrakty na nákup autobusov boli pod-
písané koncom roka 2005, posledná
dodávka autobusov je plánovaná na sep-
tember 2006.  
Typickým poznávacím znamením no-
vých vozidiel bude ich výrazná červená
farba, ktorá ich bude odlišovať od ostat-
ných prepravcov a zároveň viditeľnosť
tejto farby prispeje k bezpečnosti cestnej
premávky. (juh)

BRATISLAVA
Napriek vysokej úrovni vedomostí,
ktorú študentom poskytujú gymnáziá,
nachádzajú ich absolventi, ktorí sa
nedostanú na ďalšie štúdium, len
ťažko primerané uplatnenie v praxi,
pretože ich vedomosti nie sú odborné.
Gymnázium vo svojej pôvodnej orientá-
cii slúži ako príprava na vysokú školu, a
preto, pochopiteľne, má široký teoretic-
ký základ, ktorý možno ďalej zvyšovať a
špecializovať. Zdá sa, že tieto okolnosti
si neuvedomujú rodičia a ani pedagógo-
via na základnom stupni, ktorí by mali
deti poznať a vedieť odhadnúť, či v
dlhodobom časovom horizonte je pre
školáka lepšia orientácia na praktické
vedomosti alebo na ďalšie štúdium. V

dôsledku toho dlhoročne klesá záujem
školákov o stredné odborné školy a uči-
lištia a v praxi okrem neuplatniteľných
absolventov sú nedostatkové stredné
odborné kádre. 
Napríklad len Združená stredná škola
chemická v priebehu dvoch rokov strati-
la viac ako štvrtinu študentov zo 402 v
školskom roku 2003/04 na 291 v tomto
školskom roku. Pritom ani táto škola
študentov pre ďalšie štúdium nepripra-
vuje horšie ako gymnáziá - z minuloroč-
ných maturantov mala pri prijímačkách
na Univerzitu Komenského úspešnosť
až 57,5 percenta. Absolventi tejto školy,
ktorí vstúpili do praxe, sa úspešne uplat-
nili v medicíne, kriminalistike, prírodo-
vedných odboroch a sofistikovanom

priemysle (automobilový a informačné
technológie).
Iracionálny pretlak na gymnáziá však
zostáva - v septembri minulého roku
sedelo v nich 17 367 študentov, čo je
približne o dva a pol tisíca viac ako rok
predtým. Naopak v stredných odbor-
ných školách v tomto roku zasadlo do
lavíc o dvetisíc študentov menej (9816)
a výsledok by bol horší, keby nezasiah-
la Petržalka azda poslednou vlnou sil-
nej populácie, tu na stredné odborné
školy prijali o dvesto detí viac. Ešte
horšia situácia je v učňovskom školstve
- do učňoviek nastúpilo 5615 detí, čo je
síce menej len o necelú tisícku, ale per-
centuálne je to najväčší pokles.

Gustav Bartovic

Záujem o stredné odborné školy klesá

Takto by mal vyzerať nový polyfunkčný objekt na Súmračnej ulici, z výstavby ktorého majú obavy obyvatelia existujúcej
osempodlažnej bytovky (v pozadí). VIZUALIZÁCIA - Ing. arch. Ján Pavúk
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Materské centrá

ponúkajú hru

aj ponaučenie
BRATISLAVA
V meste funguje niekoľko materských
centier, ktoré sú miestom najmä na
stretávanie sa matiek na materskej do-
volenke. Umožňujú im vyjsť z pozície
sociálnej izolácie, ktorú im navodzuje
celodenná starostlivosť o malé deti.

~     ~     ~
PETRŽALKA
V priestoroch Misijného domu Arnolda
Janssena na Krupinskej ulici v Petržalke
každý utorok a štvrtok od 9.30 do 11.30
funguje materské centrum Bábätko.
Ponúka herňu pre deti, detské aktivity
typu tvorivých dielní, cvičenia s deťmi a
program pre matky. Napríklad vo štvrtok
9. februára je na programe Kozmetická
poradňa, v utorok 14. februára podujatie s
názvom Šikovné ručičky (modelovanie z
plastelíny), vo štvrtok 16. februára Tvori-
vé dielne (výroba lietajúcich zvieratiek a
výzdoba materského centra).
LAMAČ
Materské centrum Obláčik sídli v budove
lamačskej základnej školy vedľa knižnice.
Každý deň okrem víkendov je k dispozícii
herňa, pravidelnými aktivitami sú Šikov-
né ručičky (každý pondelok od 16.30 do
17.30), Prvé hudobné krôčiky (každý uto-
rok o 17.30) a Šantenie v školskej telo-
cvični (každý štvrtok od 17.00 do 18.00).
Z programu na február spomeňme disku-
siu Ako chceme vychovávať naše deti
(štvrtok 16. februára o 10.00) a Divadiel-
ko (pondelok 20. februára o 10.30).
KARLOVA VES
V priestoroch farského úradu na Lacko-
vej ulici číslo 4 v Karlovej Vsi sídli
materské centrum Klbko. Stála progra-
mová ponuka v pondelok zahŕňa cviče-
nie pre mamy na fitloptách (od 9.00 do
10.00) a cvičenie s deťmi (od 10.00 do
11.00), v utorok od 9.00 do 12.00 a od
16.00 do 18.00 voľnú herňu, v stredu od
9.00 do 10.00 bodyforming a od 10.00
do 11.00 tvorivé dielne. Vo štvrtok od 9.
do 10.00 je na programe Svojpomocná
mamičkovská poradňa a od 10.00 do
12.00 prednášky, v piatok od 10.00 do
11.00 spievanie, hranie a tancovanie.
STARÉ MESTO
Rodinné centrum Prešporkovo sídli na
Grösslingovej ulici 48 v Starom Meste. Aj
ono ponúka pravidelný denný program -
vždy v pondelok a v stredu od 9.00 do
12.00 je to voľná herňa, diskusie a predná-
šky, v utorok od 15.00 do 18.00 aktivita s
názvom Čítanky, riekanky, spievanky, vo
štvrtok sú od 15.00 do 18.00 na programe
pohybové hry a cvičenia, v piatok od 9.00
do 12.00 Tancuj, tancuj, vykrúcaj. Osobit-
ným podujatím sú Valentínske srdiečka
(14. februára o 16.00 h).
DÚBRAVKA
Materské centrum Macko sídli v Kultúr-
nom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12 v
Dúbravke. Aj tu je zavedená stála progra-
mová ponuka, ide najmä o kurzy  nemči-
ny a angličtiny či burzy detského ošatenia
a hračiek. Z februárového programu spo-
meňme Daňovú škôlku pre mamičky
(prednáška o daňových priznaniach),
ktorá sa koná vo štvrtok 9. februára od
9.30 do 11.00, či Valentínsky maškarný
ples (v pondelok od 9.30 do 11.30).
RAČA
Na Peknej ceste číslo 9 v Rači - Krasňa-
noch sídli Materské centrum Ráčik. Fun-
guje vždy v utorok, stredu a vo štvrtok v
čase od 9.00 do 12.00 a od 15.00 do 18.00
hodiny. Pre deti sú pripravené pravidelné
aktivity ako spievanky či tvorivé dielne,
pre mamičky zase prednášky a zaujímavé
diskusie. (lau)

Colníci premrhali pri stavbe hraničných

priechodov viac ako poldruha miliardy
BRATISLAVA
Colné riaditeľstvo SR nehospodárne a
neefektívne vynaložilo vyše 1,66
miliardy korún na výstavbu cestných
hraničných priechodov Jarovce a
Čunovo, ktoré slúžili svojmu účelu len
16 mesiacov.
Vyplýva to z výsledkov kontroly nakla-
dania s nehnuteľným majetkom štátu v
správe colných orgánov, ktorú ešte v
minulom roku robil Najvyšší kontrolný
úrad, pričom sa zameral na obdobie od 1.
januára 2003 do 31. januára 2005. Úlo-
hou kontroly bolo okrem iného overiť
evidenciu nehnuteľného majetku, posú-
diť spôsob nakladania s nehnuteľným
majetkom zvereným do správy colných
orgánov overiť nájomné zmluvy týkajú-
ce sa majetku, ktorý colná správa prena-
jíma, a majetku, ktorý si colná správa pre
potreby výkonu colnej služby prenajíma.

Predmetom kontroly NKÚ bola eviden-
cia všetkého nehnuteľného majetku,
zápis práv k nehnuteľnostiam, spôsob
nakladania  s nehnuteľným majetkom
štátu, využívania budov a pozemkov v
správe colných orgánov a pri prenájme
nehnuteľného majetku od iných subjek-
tov a náklady spojené so správou nehnu-
teľného majetku.
Najvyšší kontrolný úrad označil za
nehospodárne a neefektívne vynalože-
nie finančných prostriedkov výstavbu
spomenutých cestných hraničných
priechodov Jarovce a Čunovo v obstará-
vacej hodnote vyše 1,66 miliardy korún
vzhľadom na vstup Slovenskej republi-
ky do Európskej únie. Vstupom do únie
sa colné územie Slovenska stalo súčas-
ťou colného územia spoločenstva. V
tejto súvislosti boli zrušené colné priec-
hody na vnútorných hraniciach Európ-

skej únie, a tým prišlo aj k zrušeniu pra-
videlných colných kontrol na týchto
priechodoch. 
So zmenou kompetencií na úseku hranič-
ných priechodov súvisí aj otázka správy
majetku štátu. Colné riaditeľstvo ako
správca majetku štátu previedlo k 30.
máju minulého roku svoje objekty do
správy ministerstva vnútra. Jeho zložky,
konkrétne Úrad hraničnej a cudzineckej
polície, využívajú len menšiu časť z cel-
kovej plochy týchto objektov v Jarov-
ciach a Čunove. 
V čase, keď už bolo jasné, že Slovensko
vstúpi do Európskej únie, na hraniciach
zbytočne vyrástli megalomansky pred-
imenzované stavby hraničných priecho-
dov, ktorých ďalšie využitie je najmä po
plánovanom pristúpení k Schengenskej
dohode otázne. (juh)

FOTO - Oto Limpus

Colné riaditeľstvo vyhodilo na výstavbu zbytočne predimenzovaných megalomanských stavieb hraničných priechodov
Jarovce a Čunovo vyše poldruha miliardy korún. FOTO - Oto Limpus

Staromestské kultúrne stredisko

MIESTNE KULTÚRNE CENTRUM, Školská 14
JAZYKOVÉ KURZY: Angličtina, Taliančina

mierne pokročilí, stredne a viac pokročilí

POHYBOVÉ KURZY: Cvičenie na chrbticu, Aerobik,
Kalanetika-Pilates,  Tanečný krúžok HIP HOP (8-12 r., 15-18 r.),
Tanečný krúžok (3,5-5 r.), Karate, Sebeobrana

Informácie: 5249 6848

Najviac si ceníme Vašu dôveru!
Predaj:
1-izb., OV, Kalinčiakova, 63m2. log., vl. kúrenie 2,1 mil. Sk
1-izb., OV, Bazová, 35m2, 1/3p. 1,75 mil. Sk
2-izb., OV, Miletičova, 1p., tehla, upr. 2,45 mil. Sk
2-izb., OV, Tomášikova, 70m2, 1p., tehla, novostavba, lux. 3,7 mil. Sk
3-izb., OV, Vajnorská ICT, novost., 118m2, 2p., gar. 7,2 mil. Sk 
3-izb., OV, Krížna, 83m2 3,4 mil. Sk
3-izb., OV, Lietavská, 65m2, log., zrek., 3/12p. 2,25 mil. Sk
3-izb., OV, Cabanova, 5r. nov., 90+5m2 terasa, garáž, 3p. 4,5 mil. Sk
4-izb., OV, L. Svobodu, 2p., 105m2, tehla, zrek., garáž 5 mil. Sk
4-izb., OV, Karpatské nám., 5/6p., 2xlog., čiast. zrek. 2,85 mil. Sk
5-izb., OV, Pod rovnicami, 150+80m2 terasa, 2xgar., novost. 8,9 mil. Sk
5-izb., OV, Pod rovnicami, 150+60m2 terasa, záhr., 2xgar. 8,85 mil. Sk
RD - Ivánka pri Dun., lux., novost., 6,3á, 6i, 2x kúp., krb, 2-gar. 10,5 mil. Sk
SP - Vinosady, 775 m2, štvorec, VIS 2050,- Sk/m2

SP - Drotárska cesta, VIS, 1380 m2 info v RK
Garáž - Jasovská ul., el. energia, strážna služba 0,25 mil. Sk
RD - lux. novostavba v tichej časti Stupavy, 5i., 7á, 2x garáž 9 mil. Sk
Prenájom:
2-izb., Šustekova, nov., balkón, nez. 13 000,- Sk/m.+park.
3-izb., Klenova, novost. 106m2, log., park., 2p., nez. 1 000,- EUR/m.
3-izb., Trnavská, 92 + 65m2 terasa, nez., novost. + park. 800,- Eur/m.
3-izb., Grösslingová, tehla, výťah, zrek., zar., 4p., 70m2, balk.600,- EUR/m.
5-izb., Žabotova, nov., zar., 2 park., 150m2, 2xkúp. 1 500,- EUR/m.
6-izb., Na Revíne, ter., gar., lux., zar./nez., balk., 3xWC 1800,-EUR/m.+E
RD - Račianska, 2i, 80m2, 6á záhr., zrek., č. zar., gar. 17 000,- Sk/m.+E
RD - Trnávka, 6i, nezariadený, garáž, 2x kúpeľňa 32 000,- Sk/m.+E
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

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

zámer 
Administratívne centrum STRABAG,
koncernová centrála SK - Bratislava

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 1. 2.
do 22. 2. 2006 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priesto-
roch Služieb občanom/FRONT OFFICE. Verejnosť
môže svoje písomné stanovisko doručiť Ministerstvu
životného prostredia SR, odbor posudzovania vply-
vov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1,
812 35 Bratislava 1 do 6. 3. 2006.
Miestom realizácie zámeru je  pozemok s parc. č. 15323/7,
8 ,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15354/28, 30,
33 v lokalite na ulici Mlynské Nivy, k. ú. Nivy, MČ Bratislava
- Ružinov, územný obvod Bratislava II. Dotknuté územie je
ohraničené z južnej strany komunikáciou Mlynské Nivy, zo
severu sa nachádzajú objekty skladov Stavoindustrie a Jara-
binkova ulica, zo západu ohraničuje územie areál spoločnos-
ti Prvá Ružinovská, z východu areál spoločnosti Locus. Úče-
lom navrhovaného zámeru je vybudovanie novej koncerno-
vej centrály firmy STRABAG. Navrhovaný komplex bude
pozostávať z troch funkčných celkov s dominantnou funkciou
administratívy. Dominantou komplexu budú dve výškové
budovy s 11 a 16 nadzemnými podlažiami, ktoré budú sú-
časťou žltej a červenej budovy. Celková úžitková plocha
administratívneho centra predstavuje 65 593 m2. Ostatné
časti komplexu budú mať max. šesť nadzemných podlaží. Vo
variante I. sa navrhuje 820 parkovacích stojísk, z toho 806
stojísk v podzemných garážach a 14 na povrchu terénu. Vo
variante II. sa navrhuje v administratívnom komplexe 790
parkovacích stojísk z toho 776 v podzemných garážach a 14
na povrchu. Navrhovaná činnosť je rozdelená do troch etáp:
I. etapa - Zelená budova
Predpokladaná doba začatia výstavby: 06/2006
Predpokladaná doba ukončenia výstavby: 12/2008
II. etapa - Žltá budova
Predpokladaná doba začatia výstavby: 07/2007
Predpokladaná doba ukončenia výstavby: 07/2008
III. etapa - Červená budova
Predpokladaná doba začatia výstavby: 07/2008
Predpokladaná doba ukončenia výstavby: 01/2010
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STARÉ MESTO
NA PALÁRIKOVEJ ULICI kontrolo-
vala policajná hliadka parkovisko. Na
vozidle Škoda Octavia si všimli otvorené
strešné okno a poškodený zámok na spo-
lujazdcových dverách, evidenčné číslo
bolo nakrivo. Pri lustrovaní v evidencii
zistili, že auto bolo pred 10 dňami odcu-
dzené. Vozidlo poputuje na skúmanie a
až potom ho vrátia majiteľovi. Prípadu
krádeže vozidla sa naďalej venuje vyše-
trovateľ.

RUŽINOV
NA BAJKALSKEJ ULICI neznámi pá-
chatelia vnikli do priestorov predajne a
pokúsili sa odcudziť nainštalovaný banko-
mat. Vytrhli ho zo steny a vytiahli pred
dvere. K peniazom sa však nedostali, tak
ho nechali na mieste. Poškodením banko-
matu vznikla banke škoda 800-tisíc korún
a  poškodené dvere predajňu stáli 40-tisíc
korún. Polícia prípad vyšetruje ako poško-
dzovanie cudzej veci.
NA PRIEVOZSKEJ ULICI na benzí-
novom čerpadle „zabudol“ zaplatiť vodič
auta Ford Sierra a jeho traja spolujazdci.
Natankovali za 800 korún a s vozidlom
odišli bez zaplatenia. Po krátkom prena-
sledovaní policajti auto zastavili, 49-roč-
ného vodiča i posádku auta predviedli na
policajné oddelenie. Po vypočutí ich pre-
pustili, zodpovedať sa budú z priestupku
proti majetku.
NA JESENNEJ ULICI neznámy muž
napadol v taxíku 53-ročného taxikára
Jozefa. Namiesto platenia na taxikára
vytiahol nôž a zasiahol ho do oblasti
spánkov. Taxikár sa bránil a útočník mu
niekoľkokrát zasiahol i ruky. Nakoniec
pán Jozef vystúpil z vozidla a lúpežník
odišiel v jeho aute. Lízingovej spoloč-
nosti vznikla škoda 250-tisíc korún a
taxikárovi asi 20-tisíc korún. Za tento
skutok môže páchateľ očakávať až 8-
ročné väzenie.
VO VLČOM HRDLE neznámy mladý
muž prišiel na recepciu Slovnaftu a recep-
čnej predložil list. Ten obsahoval rôzne
hrozby, napríklad, že závod je podmíno-
vaný. 29-ročného autora listu zadržali pra-
covníci SBS. Preverovanie ukázalo, že
hrozby nie sú reálne a muž sa v minulosti
liečil na psychiatrii. 

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA ULICI PRI TRATI došlo v jednom
z domov k vlámaniu. Policajná hliadka si
pri prehliadaní okolia všimla muža, ktorý
niečo skrýval pod bundou. Keď ho chceli
skontrolovať, dal sa na útek. S lupom
ďaleko neutiekol, po krátkom prenasledo-
vaní ho policajti zadržali v novostavbe na
Hydinárskej ulici. 30-ročný Jozef mal pri
sebe 14-tisíc forintov, cestovné pasy, nie-
koľko retiazok zo žltého kovu, strieborné
retiazky, peňaženky, tašky a ďalšie veci.
Jozefa vyšetrovateľ obvinil z trestných
činov porušovania domovej slobody a z
krádeže a umiestnil ho do cely s návrhom
na vzatie do väzby. (ver)

Bratislavské

víno a vinárstvo

v staroveku
Azda žiadny kultúrny nápoj neovplyvnil
ducha, umenie a humor ľudí všetkých obdo-
bí tak  ako víno. Víno bolo od staroveku nie-
len bežným nápojom výrobcov vína a zá-
možnejších vrstiev obyvateľstva, ale aj
obradným nápojom určeným na oslavy a
slávnosti občanov, najmä šľachty, cirkev-
ných hodnostárov, umelcov i panovníkov. 
Aj praobyvatelia žijúci na území terajšej Bratis-
lavy pili a dorábali víno už v staroveku. Brati-
slava sa stala mestom s bohatou vinárskou tra-
díciou a predaj vína zohral významnú úlohu pri
ekonomickom rozvoji mesta. Bratislavské víno
malo dobrú povesť nielen doma, ale i v zahrani-
čí. Víno sa pilo na území Bratislavy už v kelt-
skom období v 2.-1. storočí pred Kristom. Nie
je však známe, či to bolo víno vyrobené na
našom území, alebo dovezené zo zahraničia
(bezpečne doložená výroba vína na našom
území je až z obdobia Veľkomoravskej ríše). Pi-
tie vína dokazujú aj archeologické nálezy nádob
a ich fragmentov z tohto obdobia. Napríklad pri
vykopávkach na Devíne sa našla keltská zásob-
nica na víno z 2. storočia pred Kristom. Aj v
keltskom sídlisku v Devínskej Novej Vsi sa na-
šli črepy a fragmenty nádob na víno, zlomky
amfory sa našli aj pri vykopávkach na námestí
SNP. Historik T. Ortvay v roku 1895 napísal, že
víno pili aj Rimania, ktorí v 1.- 4. storočí mali
svoje vojenské tábory v lokalite nazvanej Geru-
lata v Rusovciach, v centre mesta tábor Limes
Romanum, v Devíne a v Stupave,ktoré boli sú-
časťou rímskeho impéria. Dokazujú to aj
archeologické nálezy v Bratislave, v Devíne,
Lamači a v Devínskej Novej Vsi. Sú to najmä
dobové nádoby na víno, ktoré sú vo Vinohrad-
níckom múzeu v Bratislave, a to hlinená amfo-
ra na víno, rímska sklenená fľaša, kráľovská ná-
dobka na pitie vína (kantharos), rímsky náhrob-
ný kameň so scénou pitia vína a ďalšie doklady
z 2.-3. storočia. Pri archeologických vykopáv-
kach sa našli nádoby na víno a ich črepy v Deví-
ne, v centre mesta pri výstavbe továrne Kablo a
na Ventúrskej ulici 3. Takéto nádoby sa našli aj
v Devínskej Novej Vsi a v Čunove. 
Vinohradníctvo a vinárstvo na území Bratislavy
malo dobrú úroveň už v období Veľkomorav-
skej ríše v 9.-10. storočí. O pití vína v 9. storočí
svedčia tri staroslovienske modlitby za hrozno a
víno a štyri cirkevné pokuty hriešnikom, ktorí
sa opili z vína. Pitie vína potvrdzujú aj archeo-
logické nálezy, napríklad dvojuchá amfora na
víno z 8. storočia a ďalšie keramické nádoby
ktoré sa našli pri vykopávkach v Devínskej
Novej Vsi, v Devíne sa našlo 6 džbánov na víno
z 10. stor. a črepy i fragmenty slovanskej kera-
miky v deviatich lokalitách, na Bratislavskom
hrade a na uliciach Ventúrska, Klariská, Mi-
chalská a Židovská sa našli viaceré črepy a frag-
menty, podobne ako aj v Dúbravke, v Lamači a
vo Vajnoroch na Triblavine. Viliam Horniak

(Pokračovanie nabudúce.)

Mozart v Prešporku zrejme nekoncertoval
Pred týždňom uplynulo 250 rokov od
narodenia geniálneho hudobníka a
skladateľa Wolfganga Amadea
Mozarta. Niektorí obyvatelia Bratisla-
vy sa ozývajú, že mesto si vraj nedosta-
točne uctilo jeho pamiatku. Zdôrazňu-
jú pritom údajnú návštevu šesťročné-
ho Wolfganga s otcom v Prešporku.
Návšteva sa mala uskutočniť 11. až 24.
decembra 1762. Ako dôkaz o jej usku-
točnení sa uvádzajú dva listy Leopolda
Mozarta, Wolfgangovho otca, priateľovi
do Salzburgu.  Zaujímavé však je, že v
listoch, ktoré by mali poslúžiť ako dôkaz,
sa ani jediným písmenom syn nespomí-
na. Pritom v listoch sa spomínajú aj
menej dôležité veci, ako napríklad, že
cesta z Prešporka do Viedne 24. decem-
bra trvala dvanásť hodín, že vozovka
bola zamrznutá a hrboľatá a pod. Ďalším
dôkazom by mala byť zmienka o pobyte
v Prešporku v zápise Wolfgangovej sest-
ry, ktorý však vznikol omnoho neskôr. 
V šesťdesiatych rokoch 20. storočia sa
istý v Bratislave žijúci muzikológ rozho-

dol vyrobiť senzáciu. Nestačilo mu, že
svojrázne interpretoval listy Leopolda
Mozarta tak, že z nich prečítal, čo v nich
napísané nie je. Vymyslel koncert, o kto-
rom nejestvuje ani zmienka. A aby bol
hodnovernejší, musel vymyslený koncert
aj niekam lokalizovať. Hodil sa mu na to
palác v centre mesta, ktorý v 18. storočí
patril generálovi Leopoldovi Pálffymu.
Národný výbor jeho idey s radosťou pri-
jal a na paláci sa objavila zavádzajúca
pamätná tabuľa. Ateistom pritom vôbec
neprekážalo, že v 18. storočí sa  koncer-
ty v adventnom čase v poslednom týždni
pred Štedrým dňom nekonali asi ani v
domácnostiach najvyššej šľachty. Nebra-
lo sa do úvahy ani to, že Wolfgang bol
nedávno pred údajnou návštevou Pre-
šporka ťažko chorý, a že otec by ho asi
sotva nútil na cestu v treskúcej zime.
Sám Leopold mal problémy s boľavými
zubami. A či boli vtedy gróf Leopold

Pálffy a jeho rodina práve v Prešporku,
ani to nie je isté. Ak by sa bol domnelý
koncert uskutočnil, nebol by sa Leopold
Mozart v liste priateľovi pochválil syno-
vým úspechom? Neoznámil by mu, u
koho boli? Ak tam vôbec boli?
V Bratislave jestvuje od roku 1972
Mozartova ulica. Málokto však vie, že už
tri roky je na najčestnejšom mieste v stre-
de priečelia budovy Opery SND, pôvod-
ne Mestského divadla, inštalovaná
Mozartova busta. Z pôvodných búst
skladateľov a dramatikov, ktoré do ovál-
nych otvorov nad loggiou inštalovali v
roku 1886, sa jedna nezachovala. Preto
bola pri nedávnej rekonštrukcii nahrade-
ná práve bustou W. A. Mozarta, ktorú
vytvoril Ivan Herényi. Pôvodne boli
všetky busty v poliach pod nimi označe-
né čitateľnými menami. Tie dnes chýba-
jú. A možno práve teraz sa naskytá mož-
nosť busty označiť nápismi. Predstavujú
tieto osobnosti : Goethe, Shakespeare,
Mozart, Liszt, Katona. Štefan Holčík
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Fašiangové zvyky majú antické korene
BRATISLAVA
Fašiangové obdobie je odpradávna
spojené so zábavou a rôznymi zvykmi,
ktoré sú v Európe pomerne jednotné,
ale zároveň majú špecifické regionálne
a etnické prvky.
Fašiangmi sa označuje obdobie od Troch
kráľov, teda od šiesteho januára, do
Popolcovej stredy, ktorá je 40 dní pred
Veľkonočnou nedeľou (tento rok pripadá
Popolcová streda na 1. marec). Posledný
deň fašiangov - deň pred Popolcovou stre-
dou - je na mnohých miestach dodnes
spojený s obradom pochovávania basy,
ktoré je rozlúčkou s fašiangmi. Podľa sta-
rých predstáv o rozdelení roka na leto a
zimu tvorilo fašiangové obdobie prechod
medzi zimným a letným obdobím. Od
dávnych čias až dodnes sú fašiangy časom
hojného jedenia, pitia a zábavy. Dostatok

jedla a pitia mal priniesť prosperitu do
ďalšieho obdobia, zároveň bol protipólom
blížiaceho sa 40-dňového pôstu, ktorý na
sklonku 4. storočia  zaviedla kresťanská
cirkev. 
Názov fašiangy pochádza z nemeckého
slova Faschang, ktoré má korene v staro-
nemeckom výraze vast-schane, čo zna-
mená výčap a nápoj pred pôstom. Na
našom území je od veľkomoravského
obdobia, teda od 9. storočia, známy starší
názov mjasopust.
Mnohé fašiangové zvyky majú pôvod v
antických slávnostiach, ktoré sa nazýva-
li saturnálie, luperkálie (očistné slávnos-
ti pastierov), dionízie, bakchanálie,
mamurálie (na počesť boha Marsa - 14.
marec) či liberálie (na počesť boha Bak-
cha - 17. marec). V starom Ríme boli
tieto sviatky plné rôznych zvykov.

Súčasťou týchto zvykov bolo ladenie
jedál na hroby a vykonávanie rôznych
obradov v maskách. 
Fašiangy sa oslavovali a dodnes oslavu-
jú vo všetkých vrstvách spoločnosti.
Napriek tomu, že medzi fašiangmi v
mestách a na dedinách sú rozdiely, jed-
ným zo spoločných znakov sú práve
masky. V mestách organizovali fašiangy
najmä cechy a po ich zániku ostali hlav-
nou udalosťou fašiangového obdobia
plesy a bály - fašiangy sa časovo praktic-
ky kryjú s plesovou sezónou. Na dedi-
nách sú aj dnes spojené so zabíjačkami,
svadbami, obchôdzkami maškár a muzík
po dedinách. Počas fašiangov bolo zvy-
kom, že mládež v maskách obchádzala
celú dedinu, navštevovala jednotlivé
domy, v ktorých tancovali s domácimi a
oni ich za to obdarovali. (lau)
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FUTBAL
Konečne aj slovenské mužstvo prečka-
lo zimu v niektorom z európskych fut-
balových pohárov! Už len pár dní delí
futbalistov Artmedie od úvodného šest-
násťfinálového duelu Pohára UEFA s
Levski Sofia, ktoré sa však nakoniec
nebude hrať v Bratislave, no ani v
Uherskom Hradišti, ale na ihrisku jed-
ného z hlavných súperov v boji o titul -
v Trnave!
Petržalčania si síce ako dejisko stretnutia
vybrali Tehelné pole, no to po mrazivých
týždňoch pripomína skôr mesačnú krajinu
ako trávnatú plochu hodnú druhej najpres-
tížnejšej pohárovej súťaže na starom kon-
tinente (na fotografii TASR). Ihrisko je
zamrznuté do takmer polmetrovej hĺbky,
ak by aj prišlo k dramatickému otepleniu,
ktoré však meteorológovia takmer stoper-
centne vylučujú, pod povrchom je
zmrznutá voda a tá sa pri rozmrazení roz-
leje po celom povrchu... 
V pondelok sa preto definitívne rozhodlo
- hrať sa bude v Trnave. Padla tak mož-
nosť so sťahovaním na Moravu či do
Viedne, márne sa ukázali aj pokusy o
„oživenie“ Tehelného poľa... Športový
riaditeľ Slovenského futbalového zväzu
Vladimír Wänke: „UEFApreskúmala stav
ihriska na Tehelnom poli a neodporučila
ho ako dejisko zápasu.“
Toľko o dejisku zápasu, teraz k samotné-
mu duelu: Stretnutie sa hrá v pôvodnom
termíne, v stredu 15. februára o 17.30 h,
odveta je na programe vo štvrtok 23.
februára o 17. h. Postupujúci z tejto dvoji-

ce sa stretne s lepším zo súboja Udinese -
Lens a ďalšími termínmi sú 9. marec a 15.
alebo 16. marec.
Levski sme si priblížili bezprostredne po
žrebe, pripomíname, že pred deviatimi
rokmi sa s Bulharmi stretol aj Slovan a po
remíze 1:1 a domácej výhre 2:1 ich v
predkole PVP vyradil. V minulej sezóne
skončil Levski v lige druhý, vyhral však
pohár a Superpohár. V aktuálnom ročníku
je znovu druhý, so sedembodovou stratou
na CSKA. Oveľa lepšie sa mu darí v
Pohári UEFA, kde vyradili Auxerre (!),
Celje a v skupine obsadili druhé miesto,
hoci súpermi boli napríklad Marseille,
CSKA Moskva, Dinamo Bukurešť, Hee-
renveen... Osobnosťami tímu sú stredopo-
liar Borimirov (tretí najlepší futbalista
Bulharska minulého roku), útočníci Jovov
a Domovčijski, v kádri je aj pätica legio-
nárov - Tomašič (Chorvátsko), Wagner

(Brazília), Eromoigbe, Jaiyeoba (obaja
Nigéria) a francúzsky útočník Bardon.
„Necítim žiadne väčšie napätie, zo žrebu
som nebol sklamaný, ale ani som necítil
nejakú veľkú radosť. Favoritmi nie sme,
šance na postup majú obidve mužstvá
rovnaké. O Artmedii sme už získali dosta-
tok informácií, ale po odchodoch niekto-
rých opôr to bude zase iné mužstvo. Tí
hráči, ktorí zostali, však určite budú mať
svoju kvalitu. Od tímu, ktoré vyradilo
Celtic či Partizan Belehrad a ktoré vyhra-
lo v Porte a remizovalo v Glasgowe, však
nemôžeme čakať, že bude hrať slabo,“ vy-
hlásil tréner Stanimir Stoilov.
Odvetný duel v Sofii sa tiež nebude hrať v
domovskom stánku Levski. Funkcionári
tímu sa rozhodli pre národný štadión Va-
siľa Levského, ktorý má väčšiu kapacitu
43 384 miest na sedenie a navyše - vyhrie-
vaný trávnik... (mm)

Hokejistov Slovana čaká prestávka, 

po nej ešte tri riadne kolá a ide play-off

Vznikne v meste

nový futbalový

veľkoklub?
FUTBAL
Na bratislavskej prvoligovej futbalo-
vej scéne sa začína hrať s vysokými
kartami. Čo len pred niekoľkými me-
siacmi a týždňami vyzeralo ako utó-
pia, stáva sa čoraz väčšou realitou.
Interistické sťahovanie do Dúbravky
je už takmer dohodnué, likvidácia sta-
ručkého petržalského ihriska za Sta-
rým mostom sa pomaly stáva definití-
vou a čoraz horúcejšia je aj informá-
cia, že Artmedia a Slovan sa ocitli
tesne pred zlúčením.
Fanúšikovia oboch bratislavských klu-
bov sú síce takmer jednoznačne proti, no
faktom je, že v slovenskom futbale nejde
vždy len o futbal... Reálne zmýšľajúci
človek si zráta, že odchodom Interu do
Dúbravky a Artmedie do Prievozu (a jej
spojením so Slovanom) sa uvoľnia su-
perlukratívne priestory. Prvým je spomí-
naný pľac za Starým mostom, druhým
súčasný komplex na Pasienkoch. Veď
kto by ho už teraz potreboval, keď všetci
mieria inam...
Úvahy o tom, že jedinou príčinou zlúče-
nia je fakt, že slovanisti sa chcú vyviezť
na vlne vlaňajších úspechov Artmedie,
alebo že Artmedia by si rada prisvojila
históriu belasých, sú zavádzajúce. Nič
také totiž nie je v súčasnom futbale
možné. Ak by sa totiž obidva kluby spo-
jili a vznikol by nový klub, dátumom
jeho vzniku nebude rok 1892, alebo
niečo podobné, ale rok 2006. Za všetkým
ostatným zostane hrubá čiara. Nový fut-
balový klub si teda nepripíše slovanistic-
ké tituly, ale ani účasť Artmedie
v základnej skupine Ligy majstrov, začne
ako nováčik. Síce v najvyššej súťaži, no
úplne bez histórie!
Karty sú teda rozdané a podľa našich
informácii sa už začínajú obsadzovať
fleky v novom klube. Pravda, možné je
aj to, že do leta sa všeličo zmení, presnej-
šie zostane po starom... Na jednej strane
sú síce záujmy majiteľov klubov, no na
druhej strane jednoznačné stanoviská
fanúšikov a tí sa vyjadrujú jednoznačne:
Petržalčania odmietajú Slovan, slovanis-
ti Artmediu. O manželstvo z lásky teda
v tomto prípade nepôjde, manželstvo
z rozumu však tiež nemusí mať veľkú
perspektívu...
Priaznivci oboch bratislavských klubov
teda čakajú. Isté nie je nič a predstavite-
lia Artmedie a Slovana stále nevyšli
s jednoznačným stanoviskom. Akurát
prezident Artmedie Bratislava Vladimír
Bajan pre Nový Čas vyhlásil, že vnútor-
ne by sa s takým niečím nestotožnil! Šéf
ŠK Slovan Ľudovít Černák pre istotu
mlčí... Je však možné aj to, že prezidenti
oboch klubov nebudú mať v tomto prípa-
de rozhodujúce slovo... (mm)

Bratislava

chystá mestský

maratón
ATLETIKA
Mestské maratóny má už pomaly
každá väčšia dedinka a od tohto roku
by mala mať svoj klasický mestský
maratón aj Bratislava. Na prelome
marca a apríla mý byť v hlavnom
meste trojdňový atletický maratón,
ktorý vyvrcholí klasickým behom na
trati dlhej 42 195 metrov.
Organizátorom 1. ročníka Bratislavského
mestského maratónu (BMM) bude
reklamná agentúra Success sponsoring
spolupracujúca s Hlavným mestom SR
Bratislavou a ďalšími partnermi. Trojdňo-
vý termín nech nemýli, v rámci podujatia
pôjde totiž o viac akcií: Maratón (42 195
m), polmaratón (21,1 m), Štvrťmaratón
(10,5 m), Firemný beh (21,1 m - 4x5,2
km), InlineSkating (21,1 m), Junior Chal-
lenge (1-3 km), Beh pre deti (0,5 až 3 km).
Trojdňový program bude pospájaný aj
kultúrno-spoločenskými akciami, kon-
certami, súťažami, výstavami, autogra-
miádami, v centre mesta majú vyrásť
stánky s občerstvením. Jednotlivé trate
povedú uličkami bratislavského Starého
Mesta, Petržalkou až po Devín (štart bude
na Námestí Ľudovíta Štúra, cieľ na
Hviezdoslavovom námestí).
Samotný Bratislavský mestský maratón
má štart naplánovaný na 2. apríl o 9.30 h.
Kto sa usporiadateľom prihlási do konca
februára, platí štartovné 600 korún, alebo
16 eúr, od 1. marca do 30. marca to bude
1000 korún, resp. 27 eúr. V deň pretekov
platia Slováci 1300 Sk, alebo 35 eur. Pre
zaujímavosť, štartovné v polmaratóne je
300 Sk, alebo 8 eúr (600 Sk), alebo 16 eúr
(950 Sk), alebo 25 eúr.
Podrobnejšie informácie o bratislavskom
mestskom maratóne možno získať na
www.bratislava-marathon.sk, alebo na
telefónnom čísle 555 681 72. (mm)

Pólisti začali

ligu riadnou 

nádielkou
VODNÉ PÓLO
Minulý víkend otvorili svoje brány aj
vodní pólisti, ktorí mali na programe
úvodné dvojkolo najvyššej celoštátnej
súťaže.
Jediný bratislavský tím Slávia UK sa mal
v prvom dvojzápase predstaviť doma, no
z dvoch plánovaných duelov sa nakoniec
odohral iba duel (hoci ten stál za to). Slá-
visti totiž rozstrieľali Vrútky 35:1, keď
ich najlepší strelec Janíček si pripísal
osem gólov. Druhý víkendový zápas Slá-
vie s Piešťanmi sa nehral, pretože súper
pre chorobu viacerých hráčov do Bratis-
lavy nepricestoval... (mm)

Futbalisti Artmedie prežili zimu v Európe,

jarnú časť však začnú na štadióne v Trnave

ĽADOVÝ HOKEJ
Nedeľňajšie 51. kolo (Slovan dohrával
v pondelok) uzavrelo základnú časť
najvyššej hokejovej súťaže pred olym-
pijskou prestávkou. Už dávno pred ním
však bolo jasné, že minuloročný maj-
ster môže iba snívať o tom, že do play-
off pôjde z miesta zaručujúce prípadný
rozhodujúci zápas v domácom prostre-
dí. Pred troma záverečnými kolmi
základnej časti (odohrajú sa po olym-
pijskom turnaji) je Slovan v pozícii, že
má bližšie k ôsmemu miestu, ako k prí-
padnému štvrtému...
Kolísavé výkony a nepresvedčivé výsled-
ky sa prejavili aj na posledných nákupoch
hráčov, ktorí by mali pomôcť v play-off.
Tréner Ján Jaško privítal v kabíne 31-roč-
ného ruského krídelníka Denisa Afinoge-
nova, ktorý naposledy obliekal dres
Metallurgu Novokuzneck, skúseného 30-
ročného obrancu Vladimíra Gýnu z Litví-
nova a definitívne sa potvrdil príchod

Liptáka Dušana Devečku, o ktorého mala
záujem aj Nitra. Za nového hráča však
možno považovať ešte útočníka Petra
Míku. Ten sa pred sezónou zranil a zatiaľ
nenastúpil v žiadnom stretnutí. Spomína-
né kvarteto by malo slovanistom pomôcť
v náročnom play-off. „Vieme, že tento
rok bude play-off osobitne náročné.
Súťaž je vyrovnaná, na postup bude mys-
lieť všetkých osem tímov. Škoda, že sme
nedotiahli ešte nejaké prestupy, ale muž-
stvá, z ktorých sme chceli posily, najmä
Třinec a Karlove Vary, ešte stále bojujú o
play-off,“ uviedol manažér belasých
Maroš Krajči.
Z nových posíl sa novinárom predstavili
dvaja. „Ponuka Slovana patrí medzi tie,
ktoré sa neodmietajú. Záujem majstra ma
potešil, dúfam, že budem platným hrá-
čom,“ povedal Dušan Devečka a Vladimír
Gýna doplnil: „Záujem mali aj iné kluby,
ale Slovan má svoje meno. Bratislava je
pre mňa prvým legionárskym miestom,

sám som zvedavý, ako sa všetko skončí.“
Tretí, Rus Afinogenov v tom čase iba pri-
stával na bratislavskom letisku: „Prišiel
som sem pomôcť vyhrať titul, inak by
som do Bratislavy ani nechodil,“ vyhlásil
sebavedomo Denis.
Belasí neprivítali len nováčikov, ale opač-
ným smerom poslali aj trio Klouda,
Kováč, Sloboda. Klouda a Kováč idú do
Švédska, Sloboda bude do konca sezóny
na hosťovaní v Skalici. Mimochodom, v
súvislostí s play-off plánujú funkcionári
anketu, v ktorej si majú diváci vybrať naj-
vhodnejší začiatok stretnutí...
Posledná zmena v majstrovskom tábore sa
týka sponzoringu. Novým akcionárom
klubu sa stala spoločnosť Vanaheim s
konateľmi Ericom Assimakopoulusom a
van Roijenom. Podľa manažéra Maroša
Krajčiho má nový sponzor dva ciele.
Prvým je úspešné napredovanie v aktuál-
nom play-off, druhým nadviazanie na
úspešnú slovanistickú tradíciu! (mm)

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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Mária Uhorská

v Esterházyho

paláci
VÝSTAVA
Obdobie života kráľovnej Márie
Uhorskej mapuje výstava, ktorú otvo-
rili na 3. poschodí Esterházyho paláca
na Námestí Ľudovíta Štúra. Od naro-
denia kráľovnej v roku 1505 prešlo
päťsto rokov. Umelecké diela na výsta-
ve zachytávajú päťdesiattri rokov jej
života,  až do roku 1558.
Mária Uhorská pochádzala z rodu Habs-
burgovcov. Sobášom s Ľudovítom II.
Jagellonským sa stala panovníčkou
Uhorského a Českého kráľovstva (1522-
1526). Po smrti manžela v bitke pri Mo-
háči (1526) jej Bratislava ponúkla na nie-
koľko mesiacov útočisko. Posledné roky
prežila v rodnom Španielsku. 
Spoločný život uhorského a českého pa-
novníckeho páru Márie Uhorskej a Ľudo-
víta II. bol krátky, naplnili ho však ele-
gantným luxusom dvorného umenia. Naj-
výraznejšou oblasťou umeleckej činnosti
v tej dobe bola tvorba portrétov. Pri vzni-
ku oficiálnych podobizní Márie a Ľudo-
víta stála maľba Bernharda Strigela a
Hansa Malera rozvíjaná Hansom Krel-
lom, ktorého rozhodujúcim spôsobom
ovplyvnil aj Lucas Cranach. Druhú polo-
vicu života regentky Márie dokumentujú
maliari bruselského dvora, Barend van
Orley, Jan Cornelisz Vermeyen či Michiel
Coxie. Expozícia ponúka prostredníc-
tvom dvorného umenia priezor do po-
sledných dní jednej éry strednej Európy.
Výstava potrvá do 30. apríla a jej kurátor-
kou je Zuzana Ludiková. (dš)

Koňaboj v Klube 

Za Zrkadlom
HUDBA
Vyškovská skupina Koňaboj sa stala
objavom Folk & Country scény v
susednom Česku roku 2003, keď sa jej
podarilo po pár mesiacoch existencie
postúpiť na najväčší český festival Za-
hrada a zvíťaziť v súťaži kapiel. Ka-
pela Koňaboj vystúpi v petržalskom
Klube Za Zrkadlom v DK Zrkadlový
háj 16. februára o 20.00 h. 
„Koníci“, ako sa sami nazývajú, vychá-
dzajú z rôznych hudobných žánrov
(rock, folklór, metal, etno). Všetci nako-
niec zakotvili v kapele prezentujúcej
folkrockové interpretácie ľudových pies-
ní z Moravy, východného Slovenska a
rusínskej oblasti. Typické sú pre nich
energické, dynamické, rytmické piesne, s
výbornými vokálmi. Vyniká predovšet-
kám sólový spev Jiřiny Šánovej. Pred
kapelou Koňaboj príde na pódium skalic-
ká skupina ZA, ktorej repertoár obsahuje
tiež skladby s ľudovými motívmi, ale aj
vlastné autorské piesne. (dš) 

V Primaciálnom

paláci budú

Tri sestry
DIVADLO
Divadlo Andreja Bagara Nitra sa po
úspechu na bratislavskej scéne DPOH
opäť predstaví publiku so svojim
repertoárom. Divadelníci sa rozhodli
uviesť posledných päť predstavení
Čechovovej hry Tri sestry v Primaciál-
nom paláci v Bratislave v dňoch od 20.
do 24. februára o 18.30 h.
Ide o inscenáciu v mnohom pozoruhod-
nú a netradičnú. Divák sa stáva hosťom
na oslave Irininých menín.  Ochutná
pravé ruské šampanské, koláče, vypoču-
je si  ruské romance a je vtiahnutý do
neopakovateľnej atmosféry aristokratic-
kej rodiny. Plynie pred ním príbeh o ľud-
ských snoch, vášňach a nevyspytateľ-
nom osude. Inscenácia hry Antona
Pavloviča Čechova Tri sestry sa stala v
ankete DOSKY 2003 Najlepšou inscená-
ciou sezóny. V tej istej ankete si odniesla
Cenu za najlepšiu réžiu (Svetozár Spru-
šanský) a Cenu za najlepšie kostýmy
(Andrea Bartha). V ďalších kategóriách
získala nominácie: najlepšia scénografia
(Andrea Bartha) a najlepší ženský herec-
ký výkon (Daniela Kuffelová). V insce-
nácii hrá Eva Pavlíková, Daniela Kuffe-
lová, Zuzana Moravcová, Marcel Ochrá-
nek, Milan Ondrík, Kristína Turjanová,
Adela Gáborová, Anton Živčic, Peter
Gecík, Eva Večerová, Martin Fratrič, Eva
Hlaváčová. Výnimočnosťou bratislav-
ských predstavení bude vystúpenie
hudobného skladateľa Petra Zagara v
úlohe Fedotika. 
Vstupenky na predstavenie je možné
zakúpiť v BKIS na Uršulínskej 11. (dš)

14. február -

Svetový deň

poviedky
LITERATÚRA
Z medzinárodnej iniciatívy PEN Cent-
ra je 14. február Svetový deň povied-
ky. Známi slovenskí literáti si túto
udalosť prídu pripomenúť 13. februá-
ra o 17.00 h do Galérie Artotéka na
Kapucínskej 1. 
Večerom plným zaujímavých textov bude
prítomných sprevádzať Jozef Dado Nagy.
Keďže je sviatok sv. Valentína dňom
zamilovaných, téma poviedok sa bude
točiť okolo lásky. Okrem Dada Nagya sa v
Galérii Artotéka môžete stretnúť s M.
Bátorovou, J. Beňovou, D. Dušekom, A.
Hykischom, P. Jarošom, G. Murínom, L.
Keratom, S. Lavríkom, D. Mitanom. P.
Rankovom, P. Vilikovským a ďalšími spi-
sovateľmi. PEN Centrum si Svetový deň
poviedky pripomína organizovaním po-
dobných akcií po celom svete. (dš)

Horváthova Posledná cigara na Malej scéne
DIVADLO
„Kým nemáš dobrú cigaru a pohár
whisky, chýbajú ti druhá a tretia naj-
lepšia vec v živote,“ hovorí Alan J.
Lerner. Riaditeľ školy a muž v najlep-
ších rokoch Ragnar si k tej poslednej
cigare prizval svoju manželku, jej
milenca a jeho dcéru.
Hru Posledná cigara fínskeho dramatika
píšuceho po švédsky Bengta Ahlforsa
premiérovo uviedla Malá scéna Činohry
Slovenského národného divadla v réžii
Emila Horvátha.  Herecká dvojica Emil
Horváth a Emília Vášáryová už dlho
túžili zahrať si manželov na javisku a
Bengt Ahlfors im splnil sen. Ocitajú sa
tak v role manželov, ktorí majú spoločné
„lože“ už tridsaťpäť rokov. O tom, že
vášeň dávno vyprchala niet pochýb. Ich
dialógy sa zameriavajú na zápalky
zapichnuté v kvetináčoch, čo Anneli

(Emília Vášáryová) neznáša a Ragnar
(Emil Horváth) zas nenávidí jej sústavné
komandovanie. Do určitého momentu je
to banálna, každodenná manželská fraš-
ka. Na scénu však prichádza morálny a
moralizujúci rodinný priateľ Helge (Šte-
fan Bučko) a karty sa zamiešajú. Poliev-
ka bez farby, chuti a vône zrazu dostáva
pikantnú príchuť a doteraz beztvará diva-
delná zmes nadobúda jasné kontúry.
Režisér a herec v jednej osobe Emil Hor-
váth považuje vzťah muža a ženy za naj-
dramatickejší moment na javisku. Sexua-
lita ľudí v dôchodkovom veku dnes už
prestáva byť tabu a nejedna babička sa
prizná, že ich „pri tom“ načapala vnučka.
No mladý milenec, a ešte k tomu kňaz a
manželov najlepší priateľ so sadomaso-
chistickými sklonmi, je predsa len silná
káva. Napriek tomu sa tejto témy fínsky
dramatik, herec a režisér v jednej osobe

Bengt Ahlfors zhostil jemne, s pochope-
ním, nenásilne a najmä – nie vulgárne.
Riešenie vážnych manželských kríz a
problémov v jeho podaní vyznieva ľahko
ako konverzačná fraška a témy, ktoré
zrelým manželom zvyčajne rozvrátia
celý doterajší život, zvláda dramatik s
pochopením. V súkromí má vraj veľmi
milujúcu, noblesnú, krásnu a chápavú
manželku. Na jeho diele to vidieť. Ako
záchrancu deštrukcie vzťahov prizval
tentoraz Moniku, mladú ženu v rozvodo-
vom konaní, ktorá v hereckej kreácii
Ingrid Timkovej úsmevom zachraňuje,
čo sa dá. Umelecký tím Poslednej cigary
len dúfa, že sa táto hra pridá k dvom
úspešným inscenáciám Bengta Ahlforsa,
ktoré uviedli na Malej scéne. Ale, ale
pani plukovníková, takisto ako aj Diva-
delná komédia zaznamenali v tomto
divadle veľký úspech. Dáša Šebanová

Bill Murray ponúka ženám Zlomené kvety
FILM
Chce to málo. Kúpiť si letenky, rezer-
vovať izby v hoteli a prenajať auto. A
môžete sa vybrať na výlet do svojej
minulosti. Film Jima Jarmuscha Zlo-
mené kvety však pred takýmto výletom
zvedavých cestovateľov varuje.
Jim Jarmusch sa hrdí dlhotrvajúcou nálep-
kou nezávislý americký režisér. Jeho
filmy neponúkajú happy end. Niekedy sa
dokonca zdá, že nie sú ukončené. Akoby
sa v strede režisér náhle rozhodol urobiť
strih a film ukončiť predčasne. Jim Jar-
musch je však zdravý a rozvážny muž. Aj
preto si vybral do svojich Zlomených kve-
tov skvelý herecký tím, overený časom aj

veľkými skúsenosťami vo filme. Don
Johnston, ktorého hrá Bill Murray, má už
všetko za sebou a celý deň hľadí na telku.
Bankové konto má preplnené, v jeho
posteli sa striedajú ženy a sen o rodine mu
je vzdialený. Až kým mu nepríde list v
ružovej obálke a Don Johnston sa vyberie
hľadať svojho dvadsaťročného syna, o
ktorom doteraz nič nepočul. Prechádzka
minulosťou Dona nezlomí. Všetky jeho
bývalé lásky sú pekné, zrelé ženy. S niek-
torou sa vyspí, iná ho vyhodí, ďalšia
zbije. Podľa toho, aké stopy v nej zane-
chal. To sa však divák nedozvie. Musí mu
stačiť skvelý výkon herečiek, ako sú Sha-
ron Stone, Tilda Swinton či Jessica Lange.

Bill Murray vo filme toho veľa nenahovo-
rí, kamera a prostredie, v ktorom sa pohy-
buje, hovorí za neho. Na ceste je celkom
sám a nemá s kým viesť dialóg. Spoloč-
nosť mu robí len kytica ružových kvetov,
ktorými sa snaží priblížiť k ženám svojej
minulosti. Kvety prijmú, alebo mu ich
otrieskajú o hlavu. Vytúžený syn sa však
na scéne stále nezjavuje. Až raz... Keby
sme vám však prezradili záver filmu, pri-
šli by ste o dobré filmové predstavenie,
ktoré nehovorí len o jednom Don Juanovi,
ale aj o tom, akí sme, ako premýšľame,
ako žijeme a najmä - ako sa z roka na rok
a pod vplyvom udalostí, ktoré nás zastih-
nú, meníme. Dáša Šebanová

Ingrid Timková a Emil Horváth v predstavení Posledná Cigara. FOTO - Jana Nemčoková

Veºa ‰Èastn˘ch kilometrov Vám praje najúspe‰nej‰í predajca roku 2005
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BASKETBAL
�EXTRALIGA mužov
Skupina o 7.-10. miesto
Sobota 11. februára, ŠH Pasienky
Inter Bratislava - Levice (18.00)

HÁDZANÁ
�WHIL žien
Sobota 11. februára, ŠH Jégeho
ŠKP Štart Bratislava - Slavia (17.30)

STOLNÝ TENIS
�EXTRALIGA mužov
Sobota 11. februára, ŠH Rača
Mostex Rača - Ružomberok (16.00),
Sobota 11. februára, Lozorno
ŠKST Bratislava - Rožňava (16.00)
Nedeľa 12. februára, ŠH Rača
Mostex Rača - Čadca (12.00)
Nedeľa 12. februára, Lozorno
ŠKST Bratislava - Michalovce (10.00)
�EXTRALIGA žien
Sobota 11. februára, Hubeného
ŠKST Hubeného - Topoľčany B (10.00)
ŠKST Hubeného - Topoľčany A (16.00)

PLÁVANIE
�ORCA CUP 2006
Od piatku 10. do nedele 12. februára
Medzinárodné plavecké preteky mužov,
žien, detí a družstiev, Plaváreň Pasienky
(v piatok od 9.30, cez víkend od 14.30)

HÁDZANÁ
�WHIL žien, ŠH Jégeho
Sobota 11. februára
ŠKP Štart Bratislava - Slavia Praha (17.30)

ATLETIKA
�Halové majstrovstvá SR dorastencov 
Sobota 11. februára, ŠH Elán 
Atletické majstrovstvá dorastencov a doras-
teniek (11.00)
�MÍTING ISTRPOLITANA
Nedeľa 12. februára, ŠH Elán
37. ročník atletického mítingu mužov a žien
vo vybraných disciplínach. Muži: 60 m, 400
m, 1000 m, 60 m prek., výška, diaľka, guľa.
Ženy: 60 m, 200 m, 1000 m, 60 m prek.,
výška, diaľka, guľa (slávnostné otvorenie
podujatia o 14.00) 

VOLEJBAL
�EXTRALIGA žien
Skupina o 1.-4. miesto
Sobota 11. februára, ŠH PKO
Doprastav Bratislava - Senica
Nedeľa 12. februára, ŠH Mladosť
Slávia UK Bratislava - Žiar nad Hronom

TENIS
�Zimné majstrovstvá žien, TK Inter
Sobota 11. februára - utorok 14. februára

FUTSAL
�1. Slovenská liga
Sobota 11. februára, ŠH Mladosť
Slov-matic FOFO - Lučenec (19.00), Semic
Atletico - Karpatia Juniors (20.40)
�2. Slovenská liga
Sobota 11. februára, Staré Grunty
Relax - Jost 04 (8.00), Across Pinerola B -
Zemáci (9.30)
Nedeľa 12. februára, ŠH Mladosť
Baraberi - Semic B (9.30), Minimax - Likra
Slovakia (10.50), Maxima - Jozef Tiso
(18.00), Pohotovosť - Terno (19.20), 4FSC
Insta - L.M.H. Team (20.40)
�2. Bratislavská liga, A-skupina
Sobota 11. februára, ŠH Prokofievova
Silver - ExRapid (8.00), Bôrik - Dynamo
Energia (9.00), Zberba PDAÚderu B - Klin-
ger (10.40), Bells B - Sokol (11.30), Torná-
do - Celtic (12.30), Severka - Franco (16.00)
�2. Bratislavská liga, B-skupina
Nedeľa 12. februára, ŠH Prokofievova
Senátor Palace - Rusovce (8.00), Corer -
Red Devils (9.00), Hyeny - Surprise (9.50),
Krátky Proces B - JVP (10.40), Mo Slova-
kia - Slovan Tehelné pole (12.30), Cubra
Libre - Salamander Pitralon (13.20), AFK
Staré Mesto - Komáre (14.10)
�2. Bratislavská liga, C-skupina
Sobota 11. februára, ŠH Prokofievova
PDA Úder B - Respo (9.50), Engerau 97 -
Vinerum Plumbum (13.20), Nepočujúci -
Jokerit (14.10), Rosenheim 04 - Baducci
Hemerhoidi (15.00)
Nedeľa 12. februára, ŠH Prokofievova
Kofola Ž - Indepediente (11.30), Semic D -
Horstrans (15.00), Slov-matic FOFO juniori
- Kozmos (16.00), Inter - Vinohrady (16.50)

KORČUĽOVANIE
PRE VEREJNOSŤ 

�Zimný štadión Ondreja Nepelu
Ulica odbojárov 9 Info: 44 45 02 29
Víkend: 9.00-12.00, 14.00-17.00 
Streda:16.00-18.00
�Zimný štadión Dúbravka
Harmincova ulica 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
�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

OTVORENÉ ĽADOVÉ PLOCHY:
�Petržalka, Iľjušinova ulica
�Podunajské Biskupice, Bieloruská ulica
�Ružinov, Areál hier na Štrkovci
�Staré Mesto, Horáreň Horský park
(Jediné verejné prírodné klzisko v meste. Prí-
stupné je denne od 9.00 do 19.00 h, okrem
pondelka. Vstup na klzisko je zadarmo.)

DIVADLÁ
DPOH - ČINOHRA SND - 19.00

�11.2. - Stratégie a rozmary, premiéra
�12.2. - Stratégie a rozmary
�14.2. - Cyrano z Bergeracu
�15.2. - Mizantrop
�16.2. - O myšiach a ľuďoch
�17.2. - Hypermarket
�18.2. - Tak sa na mňa prilepila

MALÁ SCĚNA - 19.00
�11.2. - Chvála bláznovstva
�12.2. - Posledná cigara
�14.2. - Ignorant a šialenec
�15.2. - Ale, ale, pani plukovníková!
�16.2. - Chvála bláznovstva
�17.2. - Sekretárky

OPERAA BALET SND - 19.00
�11.2. - Rusalka
�15.2. - Labutie jazero
�16.2. - Don Giovanni
�17.2. - Bajadéra
�18.2. - Tosca

NOVÁ SCÉNA - 19.00
�11.2. o 15.00 a 19.00 - Hello, Dolly
�13.,14.,15. a 16.2 - Hello, Dolly
�17.2. - Blbec na večeru
�18.2. - Donaha!

ŠTÚDIO L+S - 19.00
�12.2. - Frankie a Johnny
�14.2. - Hurikán
�15.2. - Piano revue
�16.2. - Nech sa páči, show A. Krausa
�17.2. - Kontrabas

DIVADLO ASTORKA - 19.00
�11.2. - Smajlíci
�13.2. - Deues Ex Machina, Mino Divadlo
�14.2. - Odchody vlakov
� 15.2. - (Ne)pripravení, Mino Divadlo,
divadelný klub Trezor
�15.2. - Cintorín slonov
�16.2. - Play Gorkiy

DIVADLO WEST - 19.00
�16.2. - Inšpektor Drake a dokonalý zločin

DIVADLO ARĚNA - 19.00
�11.2. - Tiso
�13.,14.,15. a 16.2. - Rocky Horror Show

DIVADLO WÜSTENROT - 19.00
�12.2. o 10.30 - Ako išlo vajce na vandrov-
ku, kaviareň Parlamentka
�16.,17.2. - High Life
�19.2. o 10.30 - Perníková chalúpka, kavia-
reň Parlamentka

DIVADLO STOKA
�11.2. o 19.00 - Maškarný Bluesbál 
�13.2. o 20.00 - Blues, koncert v krčme
�15.2. o 19.00 - Diskusia SKOI
�16.2. o 20.00 - Fosílie, predstavenie Zdru-
ženia MED

DIVADLO a.ha, Školská 14 - 19.00
�13.2. - Zámka škripí
�17.2. - Prezidenti

DIVADLO ÍVERY, Školská 14 - 19.00
�16.2. - Voskovec/Werich: Paraf

DIVADLO SKRAT, Nám. SNP 12 - 20.00
�13.2. - Umri, skap a zdochni...!!!

Radošinské naivné divadlo - 19.00
�11.2. - Desatoro, 2. premiéra
�13.2. - Hra o láske
�14. a 15.2. - Desatoro

PODUJATIA PRE DETI
BIBIANA - Medzinárodný dom 

umenia pre deti
�12.2. o 15.00 a 17.00 - Kúzelníkovo pre-
kvapenie, Divadla Neslyším Brno
�14.2. o 10.00 - Tichá pošta, tvorivé dielne
k výstave Deti ticha
�14.2. o 14.00 - Play Andersen, rozprávky
H. Ch. Andersena
�15.2. o 10.00 - Tichá pošta
�18.2. o 16.00 - Tichá pošta

BBD - Bratislavské bábkové divadlo
�12.2. o 10.00 a 14.30 - Astík a Obík
�14.2. o 10.00 - Astík a Obík
�15.2. o 10.00 a 14.00 - Astík a Obík
�16.2. o 10.00 - Astík a Obík
�17.2. o 10.00 - Čarovná flauta
�18.2. o 14.30 - Objavenie Ameriky

DIVADLO LUDUS
� 12.2. o 15.00 - Hugo, Frigo, Bublina,
Malá sála PKO
�14.2. o 10.00 - Ako si princ Martin hľadal
nevestu, Malá sála PKO
�15.2., 16.2. o 10.00 - Lov na krysy, Malá
sála PKO
�17.2. o 10.00 - Skaza akadémie hier pro-
fesora Machuľku, Malá sála PKO

VÝSTAVY
� Babula Frešová: Dotyky s hodvábom,
MKC Školská 14
� Ličková&Ličková, Pálffyho palác, Zá-
mocká ulica
�Mária Uhorská, Slovenská národná galé-
ria, Riečna 1
�Michal Škrovina: Krajina môjho detstva,
Galéria ÚĽUV, Obchodná ulica 64
�Transfurniture, víťazné diela súťaže dizaj-
nu, SNM, Vajanského nábrežie 2
�Karol Benický (65) a Matúš Benický (35):
Storočná, výstava fotografií a knižnej tvorby,
Mestské múzeum, Stará radnica 

KONCERTY
�12.2. od 10.30 - Nedeľné matiné: Klavír-
ne trio Istropolis, Mirbachov palác 
� 17.2. od 19.00 - Večer autentického fol-
klóru, hrá: Vajnory, DK Zrkadlový háj
� 17.2. od 22.00 - Milk And Sugar, Multi-
centrum Dopler, Prievozská 18
� 11.2. od 19.30 - James Harries, britský
spevák a gitarista, Divadlo F7, Františkáns-
ke námestie 7
�13., 20., 27.2 od 19.00 - Vlado Vizár Jazz
Quartet, rešt. Vega Destination, Malý trh
�16.2. o 20.30 - Peter Lipa + M. Buntaj, M.
Gašpar, M. Žáček, J. Tatár, Klub Mejdan,
Šancová 112 kultura@ba-noviny.sk

najbližšie vyjdú 16. 2.

DOUČOVANIE
všetkých predmetov ZŠ a SŠ

PRÍPRAVA NA 
PRIJÍMACIE POHOVORY 

na gymnázia, SŠ, VŠ: 
ekonómia, manažment, právo

JAZYKOVÉ KURZY
pre rodičov aj s deťmi

slovenčina pre cudzincov
slovak language for foreigners

Priestory materskej škôlky na 
Ušiakovej 1, Dúbravka

0903 589 598 
freedu@freedu.sk

NOVÉ 
VZDELÁVACIE  

CENTRUM 
V DÚBRAVKE
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