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Mestskí poslanci

neschválili

návrh nového

územného plánu 
BRATISLAVA
Poslanci mestského zastupiteľstva
minulý týždeň neschválili návrh nové-
ho územného plánu mesta. Na jeho
prijatie bola potrebná trojpätinová
väčšina, zo 71 prítomných poslancov
za návrh hlasovalo iba 35.
Mestskí poslanci sa mali návrhom nové-
ho územného plánu mesta zaoberať už 6.
júla, vtedy ho však primátor Andrej Ďur-
kovský stiahol z programu rokovania
zastupiteľstva, pretože hrozilo, že po-
slanci svojimi pripomienkami vrátia po-
dobu územného plánu do obdobia spred
niekoľkých rokov. Minulotýždňové ro-
kovanie poznamenali protesty ochrancov
prírody a občianskych aktivistov. Deň
pred rokovaním zastupiteľstva predseda
Spoločnosti pre trvalo udržateľný život
Mikuláš Huba oznámil, že ak mestskí
poslanci schvália nový územný plán,
občianski aktivisti a ochranári podajú na
prokuratúru podnet pre nedostatočné
verejné prerokovanie a nezapracovanie
pripomienok od občanov. Niektorí akti-
visti boli aj na rokovaní zastupiteľstva v
Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca a
vyzývali poslancov, aby návrh územného
plánu neschválili. Pred hlasovaním pri-
mátor A. Ďurkovský poslancov ubezpe-
čil, že proces pripomienkovania a schva-
ľovania územného plánu bol právne
čistý.
Návrh územného plánu sa pripravoval
viac ako deväť rokov, v súčasnosti platí
územný plán z roku 1976 s doplnkami z
rokov 1982 a 1985, aktualizovali ho v
roku 1993. Územný plán je základným
územnoplánovacím nástrojom pri rozvo-
ji mesta, rieši priestorové usporiadanie,
funkčné využívanie územia s výhľadom
na najbližších približne 25 rokov. Územ-
ný plán obsahuje nové rozvojové lokality,
sú v ňom doplnené a rozpracované jed-
notlivé systémy dopravy a infraštruktúry,
zohľadnené sú aj nové nároky na potreby
bývania a ostatných funkčných systémov
potrebných na harmonický rozvoj mesta.
Na rozdiel od starého územného plánu,
ktorý má mierku 1:25 000, nový územný
plán má mierku 1:10 000, je teda podrob-
nejší a presnejšie definuje funkčné využi-
tie jednotlivých lokalít na území mesta.
V porovnaní so starým plánom návrh
počíta napríklad s väčším využitím
Dunaja na rekreačné a iné vhodné funk-
cie, rieši aj strategické zámery mesta v
oblasti dopravy, keď okrem iného ráta aj
s vybudovaním tzv. nultého okruhu a
rozšírením električkových tratí do Petr-
žalky.
Návrhom územného plánu sa pravdepo-
dobne bude zaoberať až novozvolené
mestské zastupiteľstvo, čo znamená, že
predmetom rokovania poslancov sa stane
najskôr v budúcom roku. (juh) 

Zmenil sa režim

zásobovania na

Obchodnej ulici

a v jej okolí
STARÉ MESTO
Od nedele 1. októbra platí na uliciach
Obchodná, Župné námestie, Hurbano-
vo námestie, Poštová, Námestie SNP
(Stará tržnica) nový režim zásobovania
tamojších prevádzok. Zásobovanie je
možné iba v jednotnom čase od 5.00 do
9.00 h. Tým sa zjednotil čas zásobova-
nia prevádzok v celej pešej zóne na uli-
ciach Starého Mesta.
O novom režime zásobovania rozhodol
bratislavský magistrát. Ako uviedla ho-
vorkyňa magistrátu Eva Chudinová,
mesto tým vychádza v ústrety občanom,
ktorí kritizovali nepriaznivý stav pohybu
áut na obnovenej Obchodnej ulici, a s
ktorým vyjadril nespokojnosť aj primá-
tor mesta Andrej Ďurkovský. Primátor
navyše podľa nej vyzval mestskú políciu,
aby dôraznejšie dbala na dodržiavanie
režimu na komunikáciách s tzv. ukľudne-
ným režimom v centre Bratislavy.
Na kritickú situáciu na zrekonštruovanej
Obchodnej ulice upozornili Bratislavské
noviny na prelome augusta a septembra.
Niektorí vodiči si totiž na novovydlážde-
nej ulici urobili parkovisko, pričom náčel-
ník mestskej polície v Starom Meste vy-
svetľoval nečinnosť policajtov tým, že
stavba nie je skolaudovaná. Rovnako
argumentovala aj zodpovedná pracovníč-
ka bratislavského magistrátu, podľa ktorej
mesto v tom čase dokončenú stavbu ešte
neprevzalo od dodávateľa. A to aj napriek
tomu, že dopravné značenie obmedzujúce
vjazd už bolo osadené...
Reakciu primátora mesta a vedenia magi-
strátu preto možno iba privítať. Otázne
však je, či budú autá zásobujúce prevádz-
ky na Obchodnej ulici nový dopravný
režim rešpektovať a do akej miery sa tu
mestskej polícii podarí udržať poriadok.
Skúsenosti z pešej zóny v historickom
centre mesta sú totiž dôkazom, že režim
zásobovania sa nedodržiava a mestská po-
lícia je proti tomu bezmocná. Faktom je,
že pešia zóna v historickom jadre mesta je
v správe samosprávy Starého Mesta, kým
Obchodná ulica a okolie zase v správe
samosprávy Bratislavy. Mestská polícia je
však tá istá, preto je namieste určitá skep-
sa. Nepredbiehajme však a nechajme sa
prekvapiť. O úspechu nového režimu
zásobovania na Obchodnej ulici a v jej
okolí sa nakoniec budú môcť Bratislavča-
nia presvedčiť denne na vlastné oči.
Mimochodom, trochu úsmevne vyznieva
vyjadrenie hovorkyne bratislavského
magistrátu, že primátor vyzval mestskú
políciu, aby dôraznejšie dbala na dodr-
žiavanie režimu na komunikáciách s tzv.
ukľudneným režimom v centre Bratisla-
vy. Mestská polícia má totiž podľa plat-
ného nariadenia mesta vykonávať roz-
hodnutia primátora bez toho, aby ju na to
musel vyzývať. Radoslav Števčík

Vyše storočné zábradlie parčíka na Šafárikovom námestí má nahradiť replika. FOTO - Oto Limpus

STARÉ MESTO
Niektorí odborníci spochybňujú roz-
hodnutie vymeniť historické stošesť-
ročné zábradlie, ku ktorému sa mest-
ská časť Staré Mesto odhodlala pri
rekonštrukcii Šafárikovho námestia.
Medzi nimi je aj riaditeľ Mestského ústa-
vu ochrany pamiatok Ivo Stassel, ktorý s
výmenou pôvodného zábradlia nesúhla-
sil, pretože podľa jeho informácií bolo
opraviteľné. Preto sa mala uprednostniť
jeho oprava. „Ako originálne remeselno-
umelecké dielo si vyžaduje ochranu.
Mám overené u odborníkov, že zábradlie
bolo možné opraviť ,“ uvádza I. Stassel a
dodáva, že je nezmyselné nahradzovať
replikou vyše storočné umelecké dielo,
ktoré je možné zachrániť. 
V tejto veci interpeloval staromestský

poslanec Ondrej Dostál (OKS) starostu
mestskej časti Staré Mesto Petra Čiernika
(KDH). O. Dostál prezentoval nielen svoj
názor, ale názor mnohých Bratislavčanov,
voličov, ktorých odstránenie zábradlia
ako prvý krok rekonštrukcie nemilo pre-
kvapilo. Poslanec sa okrem iného pýtal aj
na to, či sa porovnali náklady na zhotove-
nie repliky s nákladmi na opravu originá-
lu. Odpoveď, že iné riešenie nebolo, O.
Dostál nepokladá za uspokojivú, pretože
disponuje aj informáciami od odborní-
kov, umeleckých kováčov, podľa ktorých
bolo zábradlie opraviteľné, ale oprava by
si vyžiadala menšie náklady, ako zhoto-
venie a umiestnenie repliky na námestí.
V tejto súvislosti sa tiež vynára otázka,
kde skončilo odrezané umelecké dielo a
kedy jeho miesto na námestí zaujme nové

zábradlie. Podľa Mareka Hitku z komuni-
kačného referátu Miestneho úradu Staré
Mesto zábradlie bolo skutočne neopravi-
teľné. „Mestská časť disponuje troma pí-
somnými stanoviskami od troch kováč-
skych dielní,“ uviedol. Krajský pamiatko-
vý úrad Bratislava podľa neho vydal
záväzné stanovisko na tvorbu replík a
odsúhlasil aj predložené vzory. Krajskí
pamiatkari síce pôvodne aj podľa M.
Hitku boli za opravu zábradlia, ale po
preštudovaní posudkov kováčov a
obhliadke rozhodli v prospech repliky.
Hovorca tiež dodáva, že pôvodné zábrad-
lie je uložené a jeho vzorky poskytli
múzeám. Repliku kováčska firma z
Nových Košarísk dodá do konca októbra,
keď je naplánované ukončenie rekon-
štrukcie námestia. Gustav Bartovic

Odborníci spochybňujú výmenu zábradlia

Rozvoj mesta bude pokračovať živelne
Poslanci bratislavského mestského
zastupiteľstva minulý týždeň neschvá-
lili návrh nového územného plánu
mesta. Ide pritom o kľúčový územno-
plánovací dokument, ktorý mal riešiť
priestorové usporiadanie a funkčné
využívanie území v meste s výhľadom
na najbližších približne 25 rokov. O
bezprostredných dôsledkoch tohto roz-
hodnutia poslancov sme sa pozhovára-
li s hlavným architektom Bratislavy
Štefanom ŠLACHTOM.
- Je to svedectvo ignorovania profesiona-
lity. O odbornom výsledku takmer deväť-
ročnej práce, špecialistov mnohých pro-
fesií rozhodli z veľkej časti laici - nepro-
fesionáli. Plán z roku 2006 by bol nepo-
chybne pre mesto lepší ako plán z roku
1976. Išlo tu zrejme o iné záujmy ako

záujem mať konečne nový smerný územ-
ný plán.                        
Čo toto rozhodnutie znamená pre
mesto? Bude na jeho území ďalej
pokračovať nekontrolovateľná a živel-
ná výstavba?
- Nový smerný územný plán prinášal via-
ceré regulatívy (pravidlá), ktoré by sa boli
stali zábranou dnešnému ťažko kontrolo-
vateľnému  vývoju v meste. Myslím si, že
viacerým nový územný plán nevyhovo-
val v ich zámeroch, či už ide o predaj
pozemkov alebo o novú výstavbu.             
Myslíte si, že situáciu sa budú snažiť
využiť stavebníci, ktorým znenie nové-
ho územného plánu nevyhovovalo?

- O tom som presvedčený. Naši priatelia
„zelení“, ktorí proti novému územnému
plánu tak vehementne bojovali, to nie
náhodou označili za „Pyrrhovo víťaz-
stvo“. Vedia, čo nás čaká, ale asi si to uve-
domili neskoro. Alebo s tým jednoducho
nepočítali. Neschválenie smerného územ-
ného plánu otvorilo dvere novej výstavbe
napríklad aj na Železnej studienke.        
Aký bude ďalší postup mesta v súvi-
slosti s novým územným plánom? Čo
bude teraz potrebné urobiť?
- Bude potrebné zopakovať celý schvaľo-
vací proces. Mnohé rozumné kroky, ktoré
sa mohli urobiť zajtra, bude možné urobiť
o dva, možno o tri  roky. Za ten čas pri
dnešnom nápore novej výstavby to prine-
sie veľa ďalších problémov.

Zhováral sa Juraj Handzo  
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Priznanie chyby 
je uľahčujúca 
okolnosť
Mám stopercentnú metódu, ako rozo-
znať serióznu (zväčša zahraničnú) inšti-
túciu od neserióznej, či už ide o podnika-
teľské subjekty alebo úrady na všemož-
nej úrovni. Povie mi to postoj, ako rea-
gujú na prípadnú sťažnosť či kritiku.
Seriózna inštitúcia zareaguje otázkou, či
sa to naozaj stalo, potom povie, že si vec
overí a potom, že urobí nápravu. Slo-
venská, vrátane bratislavskej, inštitúcia
najprv oznámi, že občan je blbec, nekom-
petentný, nekorektný a podobne. V dru-
hom kroku vyjadrí prianie identifikovať
sťažovateľa, aby mu mohla v treťom kro-
ku zaťať valašku do hlavy...
Podľa toho chodia personalisti sloven-
ských úradov a podnikov každý mesiac
raketou z Bajkonuru rovno do neba, kde si
vyberajú nové osadenstvo spomedzi anje-
lov. Naši policajti a úradníci neberú úplat-
ky a sú zdvorilí a esbéeskári v obchodných
domoch nevrážajú do nakupujúcich, ale
pomáhajú babičkám s nákupom. Naši in-
vestori nepodvádzajú pri vybavovaní do-
kumentov, dodávatelia sa nikdy neklamú
pri odhade termínu, v ktorom vedia vec
urobiť či vyrobiť, výťahy na mosty a lávky
ponad diaľnicu fungovali ešte pred dokon-
čením stavebných prác, ani jeden preda-
vač neoklamal na váhe či cene a ani jeden
krčmár ešte nenačapoval pod čiarku.
Možno sa vám to zdá malicherné, ale je
to naozaj jedna z príčin, prečo sme sa za
takmer dve desaťročia od pádu režimu
zloby nepriblížili ku kultúrnejším kraji-
nám Západu. Napriek fantastickému
tempu rastu hrubého domáceho produk-
tu. Pretože na celom svete sa robotníci
ulievajú, všade sa nájdu lajdácki a úplat-
ní policajti a úradníci, všade stavebné a
investorské firmy obchádzajú zákon a
berú na zákazníka palicu... Lenže keď sa
na to príde, tak je škandál a odvolanie a
tresty a - tak je toho menej.
Právne normy takmer na celom svete
pokladajú priznanie za poľahčujúcu
okolnosť. Priznanie je však predovšet-
kým uľahčujúca okolnosť. Ak si priznám
chybu, ak nájdem chybu, a napravím ju,
je to rýchlejšie ako zdĺhavé klamstvo a
výhovorky. A predovšetkým ľahšie - na
každé klamstvo sa totiž skôr či neskôr
príde. No k nášmu folklóru patrí, že si z
toho nič nerobíme, len občan zostáva ten
blbec. GustavBartovic

O peniaze pre

bezdomovcov 

ešte nežiadali 
BRATISLAVA
Napriek tomu, že pre väčšinu bezdo-
movcov nie sú na zimu pripravené bez-
pečné miesta na prenocovanie, žiadna
zo samospráv v Bratislavskom kraji
nepožiadala štát o peniaze z fondu,
ktorý je na tento účel vytvorený.
Uviedla to riaditeľka odboru sociálnej
inklúzie ministerstva sociálnych vecí
Jana Tomatová. Ide o peniaze na vytvore-
nie nízkoprahových zariadení, kde by
pred mrazmi našli útulok aj bezdomovci,
ktorí nespĺňaj kritériá na prichýlenie do
regulárnych útulkov. Teda ľudia vážne
závislí, s nízkou úrovňou hygienických
návykov a bez prostriedkov, ktoré musia
platiť klienti bežných útulkov.
Mediálne informácie o možnosti trvalo
ubytovať okolo 250 bezdomovcov a
núdzovo prichýliť niekoľko desiatok
ďalších sú zavádzajúce, pretože to nie sú
nízkoprahové kapacity. Tie mesto sku-
točne nemá. Existujúce zariadenia sú ob-
sadené ľuďmi, ktorí sa pokúšajú o návrat
do spoločnosti (to je jedna z podmienok
ich pobytu v týchto zariadeniach).
Okrem toho nepostačujú, aj keby boli
niektoré z týchto kapacít orientované na
nízkoprahovú skupinu bezdomovcov.
Odhady reálneho počtu bezdomovcov sa
líšia, pohybujú sa od 1200 až na viac ako
dvojnásobok, útulok možno poskytnúť
nanajvýš štyrom stovkám. Nezanedba-
teľné je aj, že v zime bude Bratislava
zrejme opäť vystavená tlaku bezdomov-
cov z celého Slovenska. 
Mimovládne organizácie, ktoré sa touto
skupinou občanov zaoberajú, tvrdia, že
rokovania so samosprávou a štátnou
správou sa dostali do mŕtveho bodu. Ob-
čianske organizácie na jar vytvorili sku-
pinu označovanú ako Iniciatíva 10 a
združovala aj predstaviteľov samosprávy
a štátnej správy. Po zmene vlády nastal
útlm. „Podarilo sa nám zistiť, ktoré
objekty by prichádzali do úvahy na zria-
denie nízkoprahových centier a snažili
sme sa, aby ich samosprávy nepredávali.
Pracovníci príslušných inštitúcií nás však
len presviedčali o tom, že takéto priesto-
ry neexistujú,“ uvádza Jaroslav Šipoš z
organizácie Proti prúdu. Len v Petržalke
sú podľa neho dve nefunkčné materské
školy, ktoré by mohli byť riešením. 
Na mŕtvom bode zostalo aj rokovanie s
rezortom obrany, ktorý zrejme má vhod-
né priestory. Všetci zainteresovaní tvr-
dia, že stanové mestečko bolo nevhodné
provizóriom a nezopakuje sa, čo však
bude v skutočnosti, zatiaľ nevie nik. J.
Šipoš tiež priznáva, že mimovládne
organizácie o svojich snahách a peripe-
tiách nedostatočne informovali médiá a
verejnosť a zdôvodňuje to: „Chceli sme
sa správať korektne a nepohnevať si
inštitúcie, ktoré by nám mohli pomôcť
získať takéto priestory. Tie sú totiž abso-
lútne prvoradé.“ Gustav Bartovic

STARÉ MESTO
Stavba polyfunkčného domu na Fazu-
ľovej ulici a nadstavba historického
domu na Hviezdoslavovom námestí 25,
ktoré boli začiatkom tohto roka nele-
gálne, sú v súčasnosti už legalizované.
Pripomeňme, že rakúsky stavebník, Sa-
sanka, s.r.o., ktorý stavia polyfunkčný
objekt na Fazuľovej ulici, dostal pokutu
400-tisíc korún za neohlásenie výkopo-
vých prác a ďalšiu pokutu vo výške troch
miliónov korún mu stavebný úrad mest-
skej časti Bratislava - Staré Mesto uložil za
to, že začal stavať bez akýchkoľvek povo-
lení. Stavebník sa proti uloženiu pokút
odvolal na krajský stavebný úrad a v stav-
be intenzívne pokračoval. Už 5. apríla mal
v rukách právoplatné stavebné povolenie,
pretože stavebný úrad stavbu dodatočne
povolil. Pôvodne malo ísť o povolenie na
výstavbu administratívnwej budovy s

troma podzemnými a štyrmi nadzemnými
podlažiami, preto nás udivilo, keď sme sa
na vlastné oči presvedčili, že dnes už má
stavba sedem nadzemných podlaží. 
Ako nás informoval Stanislav Jurikovič z
referátu komunikácie s verejnosťou staro-
mestského miestneho úradu, medzitým sa
situácia vyvinula tak, že stavebník poku-
tu tri milióny korún zaplatil. „Zároveň
požiadal o zmenu stavby pred dokonče-
ním a v zmysle zákona bola stavba povo-
lená na 12 nadzemných podlaží,“ uvádza
sa vo vyjadrení S. Jurikoviča. 
Posun nastal aj v kauze ďalšieho staveb-
níka - spoločnosti Urbia International,
s.r.o., ktorá rekonštruuje historický objekt
na Hviezdoslavovom námestí 25 a dostal
pokutu 1,5 milióna korún za zmenu stav-
by v rozpore s platným stavebným povo-
lením. Aj tento najmä na začiatku tohto
roka široko medializovaný prípad vyústil

do legalizácie stavby, presnejšie, nadstav-
by o dve sporné najvyššie podlažia.
„Nadstavba dvoch podlaží bola na žia-
dosť o dodatočnú legalizáciu jestvujúcej
stavby povolená po predložení potreb-
ných podkladov,“ uvádza sa vo vyjadrení
S. Jurikoviča. „V mimoodvolacom kona-
ní sa právny zástupca účastníkov konania
odvolal. Po tomto doručení sa celý spiso-
vý materiál zasiela na krajský stavebný
úrad, ktorý bude ďalej konať.“
Čo dodať? Najmä prvý z uvedených prí-
padov je dôkazom, že súčasná stavebná
legislatíva je deravá. Situácia, že staveb-
ník môže začať stavať bez akéhokoľvek
povolenia, potom požiada o zmenu stav-
by pred dokončením, postaví niečo úplne
iné, než je to, na čo mal pôvodne povole-
nie, a toto všetko je nakoniec vlastne
úplne v poriadku, totiž nie je normálna a
je nebezpečným precedensom. (juh)

Čierne stavby na Hviezdoslavovom

námestí a Fazuľovej sú už legalizované

PETRŽALKA
Predaj takmer desaťhektárového po-
zemku v Petržalke za Starým mostom
sa odkladá. Poslanci mestského zastu-
piteľstva odporučili výberovej komisii
zriadenej na ich predaj, aby zrušila
ponukové konanie.
Dôvodom na zrušenie ponukového kona-
nia sú administratívno-technické nedo-
statky pri prijímaní ponúk od štyroch
záujemcov. Súčasťou jednej z nich bol
priložený sprievodný list, ktorý v poda-
teľni magistrátu neopečiatkovali. Výbe-
rová komisia mala pôvodne obálky s
ponukami otvoriť ešte 6. septembra, pre

spomenuté nedostatky však rozhodla, aby
sa ponukami zaoberali poslanci mestské-
ho zastupiteľstva. Poslanci spochybnili
transparentnosť celého výberového kona-
nia, niektorí vyjadrili obavy, aby záujem-
ca, s ktorého ponukou nastali problémy,
po jej vylúčení nenapadol mesto na súde.
Ďalší spochybnili správnosť postupu
podateľne, riaditeľka magistrátu Anna
Pavlovičová však jej zamestnancov obha-
jovala.
Pripomeňme, že o pozemky ohraničené
Starým mostom, Kočánkovou, Klokočo-
vou a Einsteinovou ulicou prejavili
záujem štyri firmy - HB Reavis Manage-

ment, s.r.o., ERSTE SAVM, s.r.o., BP
Enterprise a Menolli. Všetci záujemcovia
zložili aj zálohu vo výške desiatich per-
cent z minimálnej navrhovanej ceny, teda
vyše 78,5 milióna korún. Mesto pôvodne
chcelo pozemkami kompenzovať inves-
torovi zníženie veže Aupark Tower z 22
na 15 nadzemných podlaží, avšak po tom,
ako dostalo ďalšie ponuky, ktoré viacná-
sobne prevyšovali pôvodnú ponuku, sa
rozhodlo vybrať kupujúceho prostredníc-
tvom ponukového konania. Za pozemky
mesto požaduje minimálnu cenu 8000
korún za štvorcový meter. Ďalší postup
zatiaľ nie je známy. (juh) 

Predaj petržalských pozemkov sa odkladá

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Fax: 02/4591 4046

Zabuchli ste si auto?

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

či administratívnu prácu? Stačí zatelefonovať 
a agentúra NIKEA Vám ich zabezpečí expresne 

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

SÚKROMNÝ ZBERATEĽ

ODKÚPI 
STARÉ KNIHY

Maďarské, nemecké, latinské, príp. iné
jazyky, mapy a pohľadnice, listy a albumy
PRICESTUJEM - ZAPLATÍM

� 0905 646 511

Pôvodne čiernu stavbu na Fazuľovej ulici stavebný úrad dodatočne legalizoval. FOTO - Oto Limpus
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Zákon niekedy

stojí na strane

majiteľa auta
BRATISLAVA
Podľa zákona o policajnom zbore z
roku 1993 sa dá účinne a jednoducho
brániť, ak vám na auto osadia imobili-
zér, ľudovo papuču. Háčik je v tom, že
zákon to síce nehovorí, ale predpokla-
dá, že zle zaparkoval ten, kto s autom
chce odísť.
Hovoríme o tejto téme, pretože na inter-
nete koluje návod, ako sa pokute ubrániť,
a tiež preto, lebo ilustruje, aké nedokona-
lé sú zákony regulujúce dopravu - a na to
v konečnom dôsledku doplácame všetci.
Podstata návodu je jednoduchá - majiteľ
po zistení, že mu auto polícia (mestská či
štátna) zablokovala, zavolá políciu a po-
žiada o odstránenie imobilizéra s tým, že
on tam auto nezaparkoval. Na otázku
polície, kto to teda spravil, je pripravená
odpoveď, že nemusíte identifikovať oso-
bu, ktorá to urobila, pretože ide o osobu
vám blízku - to zákon 171/1993 Z. z. o
policajnom zbore umožňuje. Navyše -
podľa toho istého zákona bolo povinnos-
ťou policajta vás o tejto okolnosti infor-
movať. Hovorí sa, že niektorí tento
postup už úspešne uplatnili - bez infor-
mácií o definitívnej dohre.
Nepíšeme to preto, aby sme niekoho
navádzali na podobné riešenie, ale preto,
lebo tento fakt tu je a chceli sme poznať
aj názor odborníka naň. Spolupracovník
našej redakcie, právnik, pokladá takéto
riešenie za zaujímavé, ale predovšetkým
- racionálne a chytré. Nie je totiž povin-
nosťou občana dokazovať svoju nevinu,
ale naopak, povinnosťou policajných
orgánov jeho vinu dokázať. Navyše -
požičanie auta nie je priestupok. Policaj-
ti musia zistiť, kto auto zle zaparkoval.
Ak to nie je priamo pred objektívom
priemyselnej kamery, má to polícia
ťažké. Podľa nášho právnika je situácia
podobná aj v prípade, ak majiteľ auta má
do činenia s mestskou políciou, lebo tá
musí tiež dať vysvetlenie toho istého
znenia ako štátna polícia. Uvádza tiež, že
je možné policajtov upozorniť na prípad-
nú náhradu škody, ktorá by mohla vznik-
núť, ak občan auto nebude môcť použiť,
ako aj na možnosť svojpomoci, ak mu
papuču nedajú dole.
Predovšetkým však treba, aby zákono-
darca priniesol normy, ktoré budú chrá-
niť slušných ľudí - pred tými, ktorí zle
parkujú, rovnako ako pred tými, ktorí si
zvykli vodičov šikanovať. (gub)

Na Radlinského 

budú dopravné 

obmedzenia
STARÉ MESTO
Od 16. októbra rozširuje mestská časť
Bratislava - Staré Mesto Zónu s do-
pravným obmedzením o Radlinského
ulicu v úseku od Kollárovho námestia
po Floriánske námestie. 
Parkovanie v tejto oblasti rovnako ako v
centre mesta bude podliehať podmien-
kam v zmysle všeobecne záväzného
nariadenia číslo 3/1996 v znení neskor-
ších predpisov. V praxi to znamená, že
každý vodič je povinný použiť pri parko-
vaní v tejto lokalite v pracovnéých dňoch
v čase od 8.00 do 16.00 h platnú parko-
vaciu kartu. Jednorazová parkovacia
karta stojí 10 korún na hodinu a je možné
si ju kúpiť vo vybraných stánkoch tlače
označených nálepkou alebo u pouličných
predajcov. Neprenosná parkovacia karta
stojí 8925 korún na rok. Pre obyvateľov
zóny po splnení podmienok v zmysle
spomenutého všeobecne záväzného na-
riadenia je cena neprenosnej karty 1300
korún na rok. Neprenosnú parkovaciu
kartu vrátane karty pre obyvateľa zóny je
možné si zakúpiť v sídle spoločnosti Bra-
tislavská parkovacia služba, s.r.o., na
Cintorínskej ulici 2 v Bratislave. 
V oblasti Radlinského ulice v úseku od
Kollárovho námestia po Floriánske ná-
mestie sa od 1. do 15. októbra umiestňu-
je nové dopravné značenie. 
O nových podmienkach parkovania v
uvedenej oblasti sa môžete informovať
telefonicky na číslach 5292 0436 alebo
5292 0435, prostredníctvom www.bps.sk
alebo osobne na oddelení predaja pre-
vádzkovateľa zóny Bratislavskej parko-
vacej služby, s.r.o., na Cintorínskej ulici
2 v Bratislave. (ver)

V stredovekom dome na Michalskej 12 

budú po rekonštrukcii aj atraktívne byty
STARÉ MESTO
Postupná obnova starobylých domov v
historickom jadre pokračuje: na rad
prišla aj národná kultúrna pamiatka,
meštiansky dom na Michalskej ulici
číslo 12, ktorý je súčasťou najstaršej
gotickej zástavby ulice.
Vzácny objekt je výnimočný koncentrá-
ciou gotických a renesančných architek-
tonických prvkov. Pred rekonštrukciou
bol vo veľmi zanedbanom stave, pri
prieskume boli okrem iného zistené
významné a rozsiahle statické poruchy
objektu, ktoré sú výsledkom jeho devas-
tácie. Rekonštrukčné práce zahŕňajú
nové základové pásy v pivničných prie-
storoch, podchytenie stien, ako aj nové
základové pásy v nepodpivničenej časti
objektu. Popri iných prácach si stav
objektu vyžadoval domurovanie rozpad-
nutých úsekov pivničných stien, kom-
pletnú sanáciu všetkých murív, portálov,
klenieb a klenbových pásov, ako aj asa-
náciu všetkých drevených stropov.
Obnova si vyžiadala aj kompletné
odstránenie krovu a jeho nahradenie
novou konštrukciou. Bolo potrebné
vyriešiť aj problém v podobe napadnutia
všetkých drevených prvkov v objekte
drevokaznou hubou - drevomorkou
domácou. Ako nevyhnutné sa ukázalo aj
dokonalé sterilizovanie a chemické ošet-
renie objektu, ako aj sanácia murív v
suteréne a na prízemí proti vzlínajúcej
vlhkosti.  
Architektonické riešenie obnovy meš-
tianskeho domu na Michalskej 12 v
maximálnej miere rešpektuje pôvodný
charakter tohto starobylého objektu, a to
nielen v jeho hmotovo-priestorovom čle-
není, ale aj v materiáloch, architektonic-

kých a stavebných prvkoch a ďalších
detailoch. Snaží sa prezentovať všetky
priestory, najmä na prízemí a v suteréne
v pôvodnom členení, bez akýchkoľvek
novodobých stavebných konštrukcií.
Nové deliace priečky sú navrhnuté iba v
obmedzenom rozsahu na poschodiach.
Po rekonštrukcii budú suterén a príze-
mie využité na komerčné účely (mali by
tu byť obchodné prevádzky, na ostat-
ných podlažiach a v podkroví budú
byty.) Pokiaľ ide o prvé a druhé poscho-
die, na každom z nich bude jeden štvo-
rizbový a tri dvojizbové byty. V podkro-

ví budú štyri atraktívne dvojúrovňové
byty s priznanými drevenými konštruk-
ciami. 
Obnova, ktorú investorsky zabezpečuje
bratislavská spoločnosť Forum Group,
a.s, bola prerokovaná s Krajským pa-
miatkovým úradom Bratislava, a je reali-
zovaná podľa projektu, ktorého autorom
je architekt Peter Kucharovič. Zamýšľa-
né využitie objektu nebude v kolízii s
ochranou jeho pamiatkových hodnôt.
Rekonštrukcia by mala byť ukončená v
prvom štvrťroku budúceho roku. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Peter Kucharovič

Emisie CO2: 161 – 174 (g/km) 
Kombinovaná spotreba: 6,1 – 8,3 (l/100 km)

NEZAMENITEĽ NÉ AUTO.
DODGE CALIBER.
CENA UŽ OD 599 000 SK S DPH
6 ROKOV (DO 160 000 KM) SERVIS V CENE AUTA.

www.dodge.sk

info@dodge.sk

infolinka 0800 1DODGE (36343)

Miletičova ulica je ešte stále staveniskom,

údajne ju skolaudujú v najbližších dňoch
RUŽINOV
Po otvorení Miletičovej redakciu
zahrnuli sťažnosti občanov na pokra-
čujúci ruch a neporiadok, náš čitateľ
Peter Bella sa dokonca vyjadruje, že
polovičatosť je asi naozaj vlastnosťou
národov postkomunistickej Európy.
Sám poukazuje na to, s čím sme sa pri
hľadaní príčin neutešenej situácie stretli
- komunikáciu otvorili osemnásteho sep-
tembra ešte pred skolaudovaním prác.
Zo závodu Doprastav 6, dodávateľa
stavby, nám potvrdili, že práce ešte nie
sú skolaudované a stavba prevzatá,
komunikácie otvorili preto, aby sa zlep-
šila dopravná situácia v meste počas
špičiek. Presný termín ukončenia nám
však nevedeli povedať, lebo aj po
kolaudácii zrejme bude treba niektoré

veci dorobiť v súlade s preberacím pro-
tokolom. Aj zástupca investora, Metro
Bratislava, a. s., Martin Gál potvrdil, že
sa stavba predlžuje. Pripomenul, že je to
dôsledkom nečakaných prác, ktoré bolo
treba urobiť a ktoré zvýšili investičnú
náročnosť diela o polovicu na 150
miliónov korún. „Teraz tam síce majú
ľudia stavenisko, ale treba si uvedomiť,
že generálna oprava kanalizácie, plyno-
vodu a vodovodu, ktorá sa to urobila,
dáva nádej, že tridsať rokov sa nebude
musieť v týchto miestach kopať,“ uza-
tvára M. Gál.
Neporiadok a stavenisko by mali podľa
jeho slov do mesiaca zmiznúť. Približne
tak dlho budú musieť Ružinovčania v
tejto časti strpieť i nedisciplinovaných
vodičov. Pribudnú totiž zábradlia, ktoré

im zabránia parkovať na chodníkoch,
umiestnia sa kamenné „klobúky“ a ostat-
né je vecou polície. Tá, najmä mestská, v
týchto uliciach účinkovala veľmi často.
Hovorca mestskej polície Peter Pleva
tiež pripomína, že Miletičova ulica je v
podstate staveniskom, aj keď sa to nezdá,
odovzdaná do užívania bola zatiaľ len
cestná komunikácia. Chodníky a zastáv-
ka MHD nie sú skolaudované a dodáva-
teľ má podľa jeho slov ešte oddeliť pešie
komunikácie od vozovky zábradlím a
takzvanými biskupskými klobúkmi. Po
skolaudovaní priestorov tu bude mestská
polícia opäť dohliadať na dodržiavanie
pravidiel premávky. P. Pleva tiež odporu-
čil, aby občania oznamovali svoje sťaž-
nosti priamo príslušnej stanici mestskej
polície. (gub)
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Koho záujmy

presadzujú

stavebné úrady?
LIST ČITATEĽA
Prečítal som si váš článok o pokutách
za čierne stavby. Nedá mi, aby som
vám nenapísal svoj názor.
Stavebné úrady neriadia záujmy rozvoja
mesta, ale záujmy stavebníkov. Pokuty
za čierne stavbu Krajský stavebný úrad
zrušil. Na Fazuľovej ulici po dodatoč-
nom schválení stavby sa stavia ďalej. V
uvedenom článku sa píše, že povolenie je
na štyri nadzemné podlažia a tri podzem-
né. Pravdepodobne stavebník počíta so
zahrnutím časti budovy zemou, pretože
už teraz je nad zemou viac ako štyri pod-
lažia. Alebo, že by mu stavebný úrad
dodatočne schválil aj ďalšie podlažia?
Predpokladám, že pôvodné rozhodnutie
vychádzalo z architektonického stvárne-
nia priestoru okolo kostola. Nové doda-
točné schválenie bude vychádzať z iného
a niekoho finančného záujmu. A keby aj
nebolo vydané, každé podlažie navyše v
tomto priestore vynesie viac ako nejaké
pokuta. Alebo ste už niekde počuli o
odstránení čiernej stavby v Bratislave?   

Doc. Juraj Dillinger, Bratislava

Strom padol

kvôli billboardu
LIST ČITATEĽA
Dlho pozorujem po Bratislave bezhla-
vé a neutíchajúce rúbanie stromov. Či
už pre výstavbu nových domov, či pre
akýkoľvek iný dôvod.
Pracujem v Krasňanoch a táto časť patrí
k celkom zeleným častiam nášho mesta,
ale až ma srdce zabolelo, keď som dnes
videl, ako padol za obeť starší možno 50-
ročný topoľ. Pred nedávnom ho obrezali,
a to sme si mysleli, že to bolo ošetrenie.
Nebolo. Po dvoch týždňoch sa začal
znova zelenať novými výhonkami a pre-
beral sa k životu. Včera vykopali veľkú
dieru pri ňom, asi na umiestnenie billbo-
ardu, a dnes už je po strome. Pravdepo-
dobne im zavadzal, alebo možno si zle
vypočítali umiestnenie a musel padnúť.
Pritom stačilo pár metrov a nemusel pad-
núť za obeť ďalší strom v našom meste.
Kedy si budú ľudia vážiť veci, ktoré sú
vôkol nich a vážiť si cenu života, aj keď
života stromu? Budujme si zelené mesto
a nie betónovú planinu. Prečo neprispô-
sobujeme výstavbu zeleni, ako je to na-
príklad v Ružinove oproti obchodnému
domu, ale čo stojí v ceste ide preč. Prav-
depodobne padne aj les pri Dunaji medzi
Mostom Apollo a Starým mostom.
Načo? Veľa sa už napísalo o tejto proble-
matike, ale pokračuje sa ďalej. Načo
máme projekty v našom meste ako Zele-
né mesto, keď si neviem vážiť to, čo už
máme. Peter Lukáš, Dúbravka

Mlyn patrí na špicu vo svojej kategórii
Názov podniku MLYN nepochybne
pochádza z lokality, kde leží, aj keď
možno pochybovať, či na Mlynských
nivách v Bratislave niekedy vôbec stál
veterný mlyn, hoci aj nepodobný
tomu, ktorý má reštaurácia v erbe.
Mlyn restaurant je reštaurácia v mlynárs-
ko-rustikálnom štýle a tomuto duchu
zodpovedá nielen zovňajškom, ale aj
nastavením menu, aby efektívne slúžilo
tej spoločenskej kategórii, ktorá sa kedy-
si v mlynoch stravovala: obchodníci a iní
cestujúci. Dnes je to skupina úradníkov,
ktorí bohato využívajú menu a - cez obed
býva plno. Nečudo, jedlá z denného
menu stoja bez koruny stovku, chuťou
nezaostávajú za jedlami na objednávku,
ktoré dostať v cenovej hladine viac než
miernej, a pomerne rýchlo. 
Reštaurácii dominuje drevené obloženie
a nábytok zo svetlého dreva, dlaždice na
zemi pripomínajú drevené doštičky.
Lampy majú ako tienidlá použité sitká na
osievanie múky. Krb, akvárium, sedenie
na pavlači, či pri falošných okienkach,
dotvárajú príjemnú atmosféru.
K prednostiam podniku patrí relatívny
dostatok miesta na parkovanie. Zároveň
je to asi jediná reštaurácia tejto cenovej
kategórie, kde ponúkajú denne po polno-
ci domácu fazuľovú polievku, pečené
rebrá, miestnu špecialitu - upečenca, či
hydinovú tlačenku. Cez deň však ponú-
kajú aj vyberanejšie jedlá a ak si dva dni
dopredu objednáte, môžete si tu pochutiť
na pečenom prasiatku, husi, kačke,
moriakovi alebo kuracích stehienkach či
krídelkách. Výber polievok je síce obme-

dzený, zato ponúkajú množstvo hlav-
ných jedál, aj hotových, vrátane rýb, bez-
mäsitých jedál a cestovín, v kombinácii
tradičnej ponuky reštaurácií a pôvodných
vlastných receptov. Chybičkou azda je,
že všetky bezmäsité jedlá sú vyprážané.
Vyskúšali sme všetky polievky, dve z
trvalej ponuky a z denného menu Kelovú
polievku (25 Sk), ktorá zodpovedala
štandardu. Nad štandard už bola Domáca
fazuľová polievka s mäsom a klobásou
(75 Sk) i Slepačí vývar s mäsom a rezan-
cami (35 Sk). Prvé špeciality sme ochut-
nali z teplých predjedál - Upečenec (79
Sk) sú špekáčky naplnené balkánskou
paprikou na čiernom pive s množstvom
cibule. Ľahkým predjedlom bol Zapeka-
ný encián s mandľami (84 Sk), príjemne
chrumkavý - zaujímavý nápad.
Z vyše sto hlavných jedál sme vyberali
dlho, zato pripravené boli rýchlo a tu
treba pochváliť obsluhu - hoci sa Mlyn na
nič nehrá, v mnohých reštauráciách vyš-
šej cenovej kategórie tak dôsledne nedba-
jú o to, aby všetkým stolovníkom prinies-
li naraz, ako tu. Mäsitým jedlám, ktoré
sme dostali, možno vytýkať málo nápadi-
tosti pri oblohe (čo prekvapuje pri celko-
vej fantázii tunajšej kuchyne). Inak sme
len chválili. Morčací rezeň tety Bety (159
Sk) sú vyprážané morčacie prsia naplne-
né kapiou, údenou slaninou, klobásou,
šunkou a syrom. S opekanými zemiakmi
(50 Sk) takmer nezvládnuteľná porcia.
Detviansky rezeň (159 Sk), ktorý pozná-

me od Veľkých Františkánov, kde sme ho
však dostali prisuchý, tu pripomína
pôvodný vzor - veľký rezeň z karé napl-
nený šunkou a syrom bol šťavnatý a pre-
liaty výpekom, výborné. Kuracie prsia na
rošte s kačacou pečeňou na víne (159 Sk)
sú lahôdkou, aj keby cena bola menej
mierna. K nim sme mali ďalšiu špecialitu
Zemiakové plátky (30 Sk) - fritované ze-
miaky nakrájané na pol centimetra hrubé
plátky. Vrcholom v kategórii mäsitých
jedál boli Bravčové závitky so slaninou a
klobásou (169 Sk) - chuť kúskov panen-
ky údeniny zdôrazňovali a dali tak vynik-
núť jemnosti mäsa. Z cestovín sme sa
rozhodli pre Sedliacke bryndzové halu-
šky (139 Sk) - je to tiež nekaždodenná
kombinácia, slušná dávka bryndzových
halušiek obohatená strúhaným neúdeným
syrom, s kusom opečenej klobásky.
Pri dezertoch čašník upozornil, že guľky
sú z polotovarov, skúšku ale nebanuje-
me. Nugátové knedlíky (75 Sk) chcel
kolega len ochutnať, čo si uvedomil až
keď zjedol posledný, a veľmi podobný
osud mal aj druhý dezert z polotovaru
Marhuľové knedlíky (75 Sk). O ďalšej
špecialite hodnotiteľ vyhlásil, že Makové
šúľance (65 Sk) - zemiakové cesto plne-
né aj posypané makom - boli také dobré,
že to polotovar nemôže byť.
Nezostalo nám iné, len skonštatovať, že
vo svojej kategórii patrí Mlyn na špicu.
Naše hodnotenie:���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia hradila sama.

Aj na zľavnený tovar sa vzťahuje záruka
Môj otec hovorieval, že kto stále plače
a zdôrazňuje svoju chudobu, tomu
treba skôr ubrať ako pridať. Pretože
naozaj biedny človek sa svojou chudo-
bou nevystatuje. Ako mi pribúdajú
roky a skúsenosti, tak si uvedomujem,
že tento paradox platí. 
Často sa na obrazovke objavujú dobre
živené osoby: v jednej ruke mobil, v dru-
hej cigareta, ktoré vykrikujú, že sa z tých
mizerných „sociálok“ nedá vyžiť. Skúste
im ponúknuť hoci 80 korún na hodinu za
prácu záhrade a uvidíte, s akou rýchlos-
ťou vás pošlú do teplých krajov! Tak to je
skupina ľudí, ktorých sa nezastávam.
Zato mi ide srdce utrhnúť, keď prácou
zničená starenka (pred výplatou dôchod-
ku) zhrabúva drobné u mäsiara. A keď
zistí, že na ten nákup nemá, zahanbene
odchádza, pretože jej niekto ponúkol, že
chýbajúcu sumu doplatí. 
Zaiste už uvažujete o tom, že som sa
vzdialila od problematiky ochrany spot-
rebiteľov. Neverte. To je iba nábeh na
výpredajové akcie, ktoré sa už udomác-
nili aj na našom trhu. V zásade nič proti
nim nemám. Je to bežná prax obchodov,
ako sa zbaviť pred sezónou nepredaného

tovaru. Cena za skladovanie výrobkov je
pomerne vysoká, a tak sa obchodníkom
vyplatí predať tovar aj za o 70 percent
nižšie ceny. A to je práve výhoda pre
spotrebiteľov, ktorí majú hlboko do vrec-
ka. Je pravda, že módne hity za rok budú
menej IN, ale kvalita zostáva zachovaná.
Za zlomok pôvodnej ceny sa dá zariadiť
domácnosť, obliecť a obuť rodina, ba
niekedy aj kúpiť nové auto. Samozrejme,
je dobré, ak sa takto zľavnené výrobky
poriadne vyskúšajú. Musia byť, samo-
zrejme, bezchybné a funkčné a vzťahuje
sa na ne aj dvojročná záručná lehota. Vý-
nimku tvoria iba chyby, na ktoré vás pre-
dajca pred kúpou upozorní - a vy ich
akceptujete. Napríklad sa rozhodnete
kúpiť si veľmi pekný sveter napriek to-
mu, že je na kúsku rozpáraný šev. Roz-
hodne si však nekúpte výrobok, ktorý
nemá napríklad všitú informáciu o spô-
sobe údržby. 
Videla som napríklad taký návod na
údržbu, kde bolo preškrtnuté všetko, teda
pranie aj chemické čistenie a pripojená

informácia: suché čistenie. Že čo to je, to
som sa nedopátrala. Podobne si nekupuj-
te výrobok, ktorý nemá návod na použi-
tie. Podľa zákona musí byť v slovenčine,
možno sa dá uznať čeština - hoci si viem
predstaviť, že pre časť mládeže je už aj
čeština cudzí jazyk. Pokojne využite
všetky výhody, ktoré sú vo váš prospech.
Také zbožné želania napísané na výkla-
de, alebo hoci aj na pokladničnom bloku,
že na tovar zakúpený za zľavnenú cenu
sa záruka nevzťahuje, si nevšímajte.
Zákon je v tomto prípade na vašej strane.
Problémom môže byť, ak vám nevyho-
vuje veľkosť, farba alebo nejaká iná
vlastnosť výrobku. Tovar zakúpený a
zaplatený v obchode vám totiž obchod-
ník nie je povinný vymeniť, ani ak sa o to
pokúsite v deň, keď ste ho kúpili. Se-
demdenná lehota na odstúpenie od zmlu-
vy (rozumej kúpy), sa totiž nevzťahuje
na niektoré zvláštne typy predaja - naprí-
klad cez internet. Múdry obchodník síce
bez problémov zákazníkom vyhovie, ale
je to iba jeho dobrá vôľa. Preto ak kupu-
jete pre niekoho, dajte si prípadnú výme-
nu potvrdiť na doklade o zaplatení. 

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

V Tatracentre

sa zadarmo

parkuje kratšie
LIST ČITATEĽA
Chcem sa s vami podeliť so skúsenos-
ťou v obchode Billa v Tatracentre.
Prvé čo ma „dojalo“, bola reakcia pre-
davačky na moju otázku, či nemajú
papierové vrecká na ešte horúce bage-
ty. Jej odpoveď „a načo?“ . Tak som
jej odvetila „na to, že sú ešte vrelé“, a
jej odpoveď bola „a čo???“ Aha, tak
nič. Ešte že máte na chrbte napísané
SME TU PRE VÁS. Na to sa otočila a
odpochodovala.
Môj muž poznamenal, že asi má pred faj-
rontom a že ju obťažujem. A ako mi to
hovorí, presne tá istá milá, úslužná pre-
davačka prehrmí okolo nás s vrecom
smetí a drzo do nás vrazí a pokračuje bez
ospravedlnenia ďalej. Nechali sme to tak,
a počas dokončovania nákupu okolo nás
prefrngla zas naša známa úslužná preda-
vačka už v civile. Muž na mňa, že vidíš,
čo som ti hovoril? A išli sme k pokladni-
ci. Stáli sme pri jednej, a akurát tá druhá
otvorila tiež, asi bola na pauze, a kývla na
nás že „Nech sa páči.“ Tak sme sa presu-
nuli a vtedy znova: hádajte kto? Áno,
znova tá úslužná pani predavačka, ktorá
sa vyslovene prevalcovala cez nás, čo
sme už vykladali na tovar na pás a pred-
behla sa, aby zaplatila nákup domov... Už
som mala reakciu na jazyku, ale došiel k
pokladni jeden z esbéeskárov a že cicuš-
ka sem, cicuška tam, ááá, pivečko, a
neuje...la si ho? No skoro sme spadli z
nôh. Tam pred všetkými. To bol žart z je-
ho strany, lebo ho pred ním platila. Tak
sme krútiac hlavou zaplatili nákup, a
netušiac, že zlatý klinec večera (bolo 21.
h) nás ešte len čaká...
Išli sme do garáže v podzemí, kde par-
kujeme, lebo tam je parkovanie 30 mi-
nút zadarmo, čo sme vždy sti-
hli...Vychádzame po 20 minútach von a
na displeji, že ZAPLAŤTE NEDOPLA-
TOK. Namosúrená ešte viac vybehnem
z auta do tej búdky a na dverách napísa-
né: blablabla, prečo to zrušili a zmenili
na parkovanie zdarma na 15 minút! Po
šoku z tých 15 minút som zažila ďalší...
60 korún za hodinu za parkovanie o
21.00! Po poznámke, že by to tam malo
byť napísané, keď vchádzate autom do
garáže pri rampe... pokladník pozname-
nal, že to tam je. Mal pravdu. Je to tam
napísané drobulinkými písmenkami,
ktoré ľahko prehliadnete... Poznamenal,
že je to aj na cashmatoch, ktoré sú opro-
ti výťahom.
Vzhľadom na to, že tam bol dátum zača-
tia platnosti 15-minútového parkovania
len pár dní dozadu, myslím si, že veľa
ľudí o tom ani netuší a doplatia na to ako
my. Podľa reakcie pokladníka sme evi-
dentne neboli ani prví, ani poslední...

Karin Palatinusová, Bratislava

-%

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

100% Ford. 100% pripravený na zimu.
Od 9. do 20. októbra 2006.

Servis FordCentra na Zlatých pieskoch v Bratislave pre Vás, tak ako každý rok, 
pripravil servisné dni, po as ktorých Váš Ford skontrolujú odborníci a pripra-
via ho na stretnutie s daž om, adom, so snehom a so všetkými nepriaz ami
zimného po asia. Ur ite Vás osloví i možnos  zakúpi  si kvalitné zimné pneumatiky 
za bezkonkuren né ceny.*

Kontrola
prevádzkové kvapaliny
akumulátor
pneumatiky
nastavenie svetiel
podvozok
výfukový systém
funk nos  b zd a tlmi ov

To všetko za 199 Sk. Feel the differenceFordServis

Objednajte sa!
telefonicky (02/33 52 62 55), e-mailom (ford.ba@summit.sk), 
osobne (Tuhovská 9, Bratislava)

* Informácie o cenách, zna kách a typoch zimných pneumatík nájdete na www.ford.ba.summit.sk. 
 Akcia na pneumatiky trvá do 31. 12. 2006.
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Pozemok 

na Krasovského

zatiaľ nepredali
PETRŽALKA
Bratislavské mestské zastupiteľstvo
minulý týždeň nerokovalo o predaji
pozemku na Krasovského ulici v Petr-
žalke, pretože zastupujúca starostka
Petržalky Viera Kimerlingová svoj
súhlas s predajom stiahla. 
Mestskí poslanci mali rokovať o predaji
pozemku v priestore medzi štadiónom
Artmedie a Einsteinovou ulicou, kde sa
už v súčasnosti začala výstavba 18-pos-
chodového polyfunkčného domu a zasta-
vať sa má aj vedľajšia plocha s lesíkom,
na ktorej má vyrásť ďalší polyfunkčný
dom, dva hotely a obchodné centrum. O
predaji budú rozhodovať zrejme až noví
poslanci, zvolení do mestského parla-
mentu v decembrových komunálnych
voľbách.
Proti výrubu už dlhšie protestujú ochra-
nári a pod petíciu za jeho záchranu sa
podpísalo približne 14-tisíc občanov.
Minulý týždeň časť územia zarasteného
stromami a kríkmi vyhlásili ochranári za
územie chránené občanmi po tom, ako
lesík obkolesili stovky ľudí živou reťa-
zou. Za záchranu demonštrovali aj pria-
mo na zasadnutí mestského zastupiteľ-
stva. Obvodný úrad životného prostredia
totiž už dávnejšie zamietol odvolanie
ochranárov proti rozhodnutiu povoliť
výrub 112 stromov. Zachovať sa má len
33 kusov drevín. Ten istý úrad zamietol v
júli tohto roka aj žiadosť, aby bol lesík
vyhlásený za územie chráneného krajin-
ného prvku. Úrad okrem iného argumen-
toval tým, že v platnom územnom pláne
mesta je väčšina územia určená na
občiansku vybavenosť a okraj západnej
časti územia tvorí špecifickú ochrannú
zeleň. 
Hlavný architekt Bratislavy Štefan Šla-
chta si myslí, že ide o školský príklad ig-
norovania verejného záujmu. Podľa neho
Sad Janka Kráľa stále viac a viac zviera-
jú obruče novej zástavby a je tu šanca ju
prelomiť. Tu nejde o parčík na Krasov-
ského, tu ide o budúcnosť Sadu Janka
Kráľa, konštatoval Š. Šlachta. 
Podľa ochranárov Bratislavčania v sú-
časnosti bojujú o zachovanie dvoch de-
siatok zelených plôch a úrady minulý rok
povolili asi 360 výrubov. 
Na pozemku na Krasovského ulici sa sta-
via na základe územného rozhodnutia,
ktoré bolo vydané pre spoločnosť
STAVO-ing, s.r.o., 16. júna 2005 a sta-
vebné povolenie nadobudlo právoplat-
nosť 29. marca tohto roka. (rob)

Sprístupnia

nadchod

pri Artmedii
PETRŽALKA
S niekoľkoročným sklzom proti pô-
vodnému plánu by mali v týchto dňoch
odovzdať do užívania verejnosti nad-
chod ponad železnicu, diaľnicu a Ein-
steinovu ulicu pri štadióne Artmedie.
Podľa hovorcu Národnej diaľničnej spo-
ločnosti (NDS) Marcela Jánošíka sa
nepodarilo nadchod, ktorý, mimocho-
dom, dokončil dodávateľ až v tomto
roku, odovzdať skôr pre rôzne prieťahy v
kolaudačných rokovaniach. „Znášame
všetky problémy, ktoré môžu vzniknúť
medzi dodávateľom a budúcim užívate-
ľom, hoci ide o vyvolanú investíciu a po
jej dokončení nebudeme mať s ňou nič
spoločné,“ uviedol. Vyjadril sa tiež, že
ako investor NDS dala dodávateľovi v
tejto súvislosti ultimátum a po jeho poru-
šení bude pokračovať v sankciách.
Sankcie však nevyriešia problém, ktorý
majú Petržalčania z tejto lokality pri pre-
konávaní prekážok, ktoré neexistovali v
čase, keď sa do sídliska sťahovali. On sa
nakoniec neskončí ani odovzdaním tejto
lávky, ktorá sa končí vlastne uprostred a
svojho logického pokračovania k Staré-
mu mostu sa dočká až po tom, ako bude
definitívne stavebne doriešený priestor,
kde dnes stojí futbalový štadión. Nad-
chod aj tak mali občania využívať už od
konca júna, keď sa oficiálne odovzdal do
užívania úsek diaľnice medzi Vieden-
skou cestou a Prístavným mostom. V
skutočnosti ho čiastočne, napriek fyzic-
kým uzáverám verejnosť využívala od
vlaňajšej jesene, keď bola dokončená
hrubá stavba bez definitívneho povrchu.
Celú stavbu tejto polovičky lávky ozna-
čovanú L 214 Doprastav odovzdal 7. au-
gusta tohto roku a odvtedy sa ťahajú ko-
laudačné rokovania. Papierovo ani po 6.
októbri nebude dielo hotové, pretože sa
čaká na výsledky expertíz dilatačných
uzáver. Až potom bude môcť mesto pre-
vziať nadchod do svojej správy. (gub)

STARÉ MESTO
Už rok zápasia obyvatelia drahých
bytov na Zámockej s nedisciplinova-
nosťou stavebníka a nepružnosťou
staromestského stavebného úradu,
ktorý stavbu síce zakázal, ale nechal
všetko tak.
Obsiahlu korešpondenciu k prípadu nám
priniesla vlastníčka bytu na Zámockej 34
Katarína Lindbergh, do jej bytu sa pre
nepovolenú prestrešenú terasu v sused-
stve celoročne nedostane slnko. Nie je
však sama, kto protestuje - od začiatku
kauzy sú s ňou zajedno susedia, ktorí
zhromaždili pod nesúhlasné stanovisko
34 podpisov a ôsmeho júna tohto roku
zaslali stanovisko starostovi Petrovi Čier-
nikovi. Ten dodnes naň neodpovedal. „Je
pre mňa nepochopiteľné, ako môže úrad-
ník verejnej správy, hoci aj volený, neod-
povedať v riadnom termíne voličovi,“
konštatuje K. Lindbergh.
Marek Hitka zo staromestského miestne-
ho úradu nás informoval, že na základe
žiadosti o prešetrenie nadstavby zaslanej

5. septembra 2005 stavebný úrad vykonal
25. 7. 2006 miestnu obhliadku a zistil, že
stavebník, Zámocká spoločnosť, a. s. Lu-
čenec, začala stavebné práce bez staveb-
ného povolenia, práce preto s okamžitou
platnosťou zastavil a nariadil predložiť
žiadosť o dodatočné povolenie stavby. Ak
v tomto konaní stavebník nepreukáže, že
stavba je v súlade s verejným záujmom,
stavebný úrad vraj nariadi jej odstránenie.
Redakcia však má k dispozícii list, ktorý
dokazuje, že toto rozhodnutie oznámil
stavebný úrad sťažovateľom už 28. ok-
tóbra 2005. A stavba rástla...
Okrem prvej reakcie pred rokom, keď
stavebný úrad na popud obyvateľov zo
Zámockej ulice zastavil čiernu stavbu,
teda realizované „...zmeny v dispozič-
nom riešení - vybúranie, zamurovanie
otvorov, vybúranie stien, nadstavba na
terase, úprava kúrenia a pod.....“, ako
píše sám úrad, doteraz sa nedialo nič. 
Teda dialo sa - stavba pred očami prísluš-
ného stavebného úradu rástla ďalej a sta-
vebník nerešpektoval rozhodnutie okam-

žite zastaviť práce a doložiť doklady, že
stavba nebude v rozpore s verejným
záujmom. Predstaviteľ Zámockej spo-
ločnosti Miroslav Zervan síce redakcii
povedal, že v prácach nepokračujú, len
stavbu uzavreli, pohľady zo susedných
okien obyvateľom domu však napoveda-
jú niečo iné. M. Zervan tiež vyhlásil, že
spoločnosť si práve vybavuje povolenie
na zmenu a dokončenie zastrešenia tera-
sy, na ktorú údajne veľmi pršalo, a preto
zatekali aj byty pod ňou. Bude zaujíma-
vé sledovať, ako sa rozhodne Stavebný
úrad Staré Mesto, lebo aj z diaľky vidieť,
že strecha narúša siluetu objektu a to evi-
dentne nie je v súlade s verejným záuj-
mom.
V ulici vznikol občiansky výbor Za skul-
túrnenie Zámockej ulice, ktorého cieľom
je okrem iného aj boj proti čiernym stav-
bám a ktorý svoje aktivity prezentoval
starostovi P. Čiernikovi v máji tohto
roka, týždeň pred zaslaním listu, v kto-
rom žiadajú o prešetrenie veci. 

Gustav Bartovic

V mestskej pamiatkovej rezervácii rastie

čierna stavba, úrad vyše roka nereaguje

Detaily nehnuteľností a úplnú ponuku získate na:

02/5363 6363 | www.riesimebyvanie.sk

Reality | Hypotéky | Servis | Na jednom mieste

Predaj
1 i. byt, Holíčska, Ba V, 36 m2, 4/12, kompl. rek., 1,80 mil. Sk

1 i. byt, Tomášikova, Ba II, 36,6 m2, 3/5, čiast. rek., 2,00 mil. Sk

1 i. byt, Grösslingova, Ba I, 30 m2, 5/5, kompl. rek., 2,65 mil. Sk

2 i byt, Račianska, Ba III, 62 m2, 2/2, čiast. rek., 2,40 mil. Sk

2 i. byt, Čmelíková, Ba II, 65 m2, 7/7, pôv. stav, 2,45 mil. Sk

2 i. byt, Železničiarska, Ba I, 74 m2, 1/4, rek., 3,10 mil. Sk

3 i. byt, Rajecká, Ba II, 78 m2, 2/8, č. rek., 2,57 mil. Sk

3 i. byt, Mlynarovičova, Ba V, 70 m2, 4/12, kompl. rek., 2,60 mil. Sk

3 i. byt, Sklenárová, Ba II, 68 m2, 6/6, čiast. rek., 2,90 mil. Sk

3 i. byt, Obchodná, Ba I, 65 m2, 4/4, kompl. rek., 3,15 mil. Sk 

3 i. byt, Pražská, Ba I, 73 m2, 1/6, čiast. rek., 3,40 mil. Sk

3 i . byt, Klenová, Ba III, 146 m2+120 m2 terasa, nový mezonet, dohodou

3 i. RD, Kalinkovo, 600 m2, novost., 1 podl., 4,95 mil. Sk

4 i. byt, Muškátová, mez., 107 m2, novost., holobyt., 4,30 mil. Sk

4 i. byt, Sl. údolie, Ba I, 197 m2, priz./4, novost., 6,00 mil. Sk

Prenájom
2 i. byt, Heydukova, Ba I, 47 m2, 4/5, výťah, bez zar., 17 000 Sk/m

3 i. byt, Šarišská, Ba II, 80 m2, 1. posch., kompl. rek., 30 000 Sk/m + E

4 i. byt, Čečinova, Ba II, 98 m2, 1/4, park., novost., 28 000 Sk/m 

4 i. RD, Pieskovcová, Ba IV, 240 m2, terasa, záhrada, 1 000 EUR/m

5 i. RD, Čierna Voda, 177 m2, garáž, 2 podlažia, dohodou

Nelegálnu prístavbu domu na Zámockej ulici je vidieť aj z väčšej vzdialenosti. FOTO - Oto Limpus
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Vodárne preinvestovali vyše 230 miliónov
BRATISLAVA
Bratislavská vodárenská spoločnosť
za prvých sedem mesiacov tohto roku
preinvestovala vyše 230 miliónov
korún, z toho zdroje Európskej únie
tvorili 5.6 milióna a príspevky zo štát-
neho rozpočtu 1,5 milióna korún.
Medzi najvýznamnejšie stavby vodární
dokončené v tomto roku patrí vybudova-
nie vodovodu a kanalizácie na Partizán-
skej lúke, rekonštrukcia vodovodu a ka-
nalizácie v Michalskej priekope v súvi-
slosti s jej úpravou na pešiu zónu a obno-
vou čitárne Červený rak. Ďalšou vý-
znamnou stavbou bolo vybudovanie prí-
vodu vody pre Malacky v Lamači a Zá-
horskej Bystrici. Okrem toho bolo v mie-

ste bývalého vodného zdroja v Podunaj-
ských Biskupiciach, ktorý začiatkom 70.
rokov zamorili ropné látky zo Slovnaftu,
vybudované prepojenie dvoch zásobova-
cích vodovodných sústav, ktoré by v prí-
pade potreby umožňovalo zásobovanie
Bratislavy pitnou vodou z vodných zdro-
jov Kalinkovo a Šamorín (namiesto vod-
ných zdrojov Rusovce a Sihoť). Dokon-
čená je aj stavba kanalizačného zberača
na Podzáhradnej ulici, Oblúkovej ulici a
ulici Pri trati.
V tomto roku sa toho začala aj rekon-
štrukcia kanalizačného zberača na Vaj-
norskej a Rožňavskej ulici, rozšírenie
vodojemu na Brečtanovej ulici na Koli-
be, pokračujú práce na rekonštrukcii vo-

dovodu v lokalite Vajnory - Čierna voda,
kde sa plánuje bytová výstavba.
Podľa generálneho riaditeľa Bratislav-
skej vodárenskej spoločnosti Daniela
Gemerana boli do plánu investícií a
investičnej výstavby na tento rok navyše
zaradené aj ďalšie stavby. Patrí medzi ne
aj rekonštrukcia vodovodu na ulici Nad
Dunajom, kde vodárne združili investič-
né prostriedky s bratislavským magistrá-
tom a mestskou časťou Bratislava - Kar-
lova Ves. Zaradiť sem možno tiež rekon-
štrukciu a prepojenie vodovodu na uli-
ciach Na Vlkovkách a Pútnická v Záhor-
skej Bystrici a práce na vodovode a kana-
lizácii na Vrbánskej a Kollárovej ulici
takisto v Záhorskej Bystrici. (juh)

Na Železnej studienke pribudol chodník 
NOVÉ MESTO
Nový náučný chodník pribudol minu-
lý týždeň na Železnej studienke. Vedie
na frekventovanej trase od Červeného
mosta na Partizánskej lúke, cez Kľu-
katú cestu na Kamzík. Na náučnom
chodníku je osadených 18 informač-
ných panelov.
Novú turistickú trasu, ktorej oficiálny
názov je Náučný chodník Červený most
- Železná studienka - Kamzík, otvorila
mestská organizácia Mestské lesy, ktorá
spravuje približne 3100 hektárov lesa na
území hlavného mesta. Chodník má

pútavým spôsobom informovať širokú
verejnosť prostredníctvom panelov, na
ktorých je množstvo farebných repro-
dukcií. Informácie sú napísané jednodu-
cho a zrozumiteľne a obsah textu má
návštevníkom vysvetliť potrebu zodpo-
vedného prístupu každého človeka k prí-
rode a oboznámiť ho so vzácnosťami v
okolí chodníka, ktoré je potrebné chrá-
niť. Na tabuliach je zobrazený aj jedno-
duchý prehľad fauny a flóry Malých
Karpát a historických pamiatok na
našom území. Text je v slovenskom aj v
anglickom jazyku. 

Správa Mestských lesov pripomína, že
každý návštevník náučného chodníka by
mal rešpektovať skutočnosť, že chodník
je súčasťou Bratislavského lesoparku a
Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpa-
ty. V tejto lokalite je zakázané poškodzo-
vanie a trhanie vzácnych rastlinných dru-
hov. Pre zvieratá je dôležité, aby mali
zachovávaný pokoj a ticho, a to najmä v
čase odchovu mláďat. Veľkú opatrnosť si
vyžaduje manipulácia s ohňom a samo-
zrejmosťou je jeho kladenie len na
vyhradených ohniskách. Príroda neslúži
ani na skladovanie odpadkov. (rob)

BVS čoskoro

zavedie

zálohové platby
BRATISLAVA
Od marca budúceho roku plánuje
Bratislavská vodárenská spoločnosť
zmeniť spôsob platieb za opakované
dodanie tovaru a služieb. Pôjde o sys-
tém zálohových platieb, podobný
tomu, ktorý používajú plynári a ener-
getici. 
Tomuto kroku bude predchádzať zmena
obchodných podmienok s fyzickými
osobami a zmena existujúcich zmlúv s
právnickými osobami. Pre vodárne táto
zmena bude znamenať zníženie prácnos-
ti odčítania vodomerov, zníženie nákla-
dovosti fakturácie, zvýšenie efektívnosti
využitia finančných prostriedkov a v
konečnom dôsledku pozitívny ekono-
mický dosah na zákazníka. 
Ako uviedol generálny riaditeľ Bratislav-
skej vodárenskej spoločnosti Daniel
Gemeran, pre zákazníka to bude zname-
nať zmenu v čase a v spôsobe fakturova-
nia. Fakturácia bude vykonávaná ako
zálohová na základe priemeru dlhodo-
bých odberov, a to buď v štvrťročných,
mesačných alebo prípadne iných interva-
loch, pričom záverečná - vyúčtovacia
faktúra bude vykonávaná na základe
uskutočneného odpočtu. Podľa D. Ge-
merana bude zavedeniu nového systému
platieb predchádzať dobudovanie zákaz-
níckeho call centra a jeho uvedenie do
prevádzky. Call centrum bude vybavené
kvalifikovaným personálom, ktorý bude
poskytovať zákazníkom všetky potrebné
informácie. (juh)

Parkoviská

pri lesoparku

nestačia
NOVÉ MESTO
Problémy s parkovaním na Železnej
studienke pri Červenom moste stále
trvajú aj napriek tomu, že mesto v
uplynulom období rozšírilo a vybudo-
valo ďalšie odstavné plochy pre autá
pri Ceste na Červený most. 
V súčasnosti sa na parkoviská pri vstupe
do lesoparku nad Partizánskou lúkou
zmestí spolu 150 áut. Kvôli novým par-
kovacím miestam posunuli zákaz vjazdu
platný počas víkendov o niekoľko desia-
tok metrov smerom do lesoparku. 
Železnú studienku navštívia počas víken-
dov tisíce Bratislavčanov a kapacita par-
kovísk nestačí. Vodiči porušujú predpisy
odstavením vozidiel na chodníkoch, ob-
rubníkoch alebo státím aj na obnovenej
ceste za Červeným mostom. Zákaz poru-
šujú aj vodiči parkujúci na Ostružinovom
chodníku smerom k železničnej stanici
Železná studienka. Mnohí riešia parko-
vanie v okolí Vojenskej nemocnice,
alebo ešte ďalej, v smere k Patrónke na
ceste K Železnej studienke, alebo dokon-
ca až na ceste Pri Suchom mlyne. Na
Partizánsku lúku sa dá dostať aj od La-
mačskej cesty pešo popod železnicu po
Ostružinovom chodníku. 
Podľa riaditeľa Mestských lesov Vladi-
míra Kutku kompetentní hľadajú rieše-
nie, ako uspokojiť návštevníkov lesopar-
ku, ktorí prichádzajú autom. V okolí však
zatiaľ nie sú vhodné miesta na vybudo-
vanie nových parkovísk. Pohodlné par-
kovanie je možné počas víkendov do de-
viatej hodiny, potom sa parkovacie plo-
chy veľmi rýchlo zapĺňajú. V poslednom
období tu parkuje značné množstvo áut
už aj počas týždňa, najmä po obnovení
Partizánskej lúky. Ideálne by podľa V.
Kutku boli záchytné parkoviská v okolí
Patrónky. 
Podľa hovorcu mestských policajtov
Petra Plevu policajti upozorňujú vodičov,
aby si vo vozidlách nenechávali cenné
veci a dodal, že ich príslušníci nemôžu
tento priestor monitorovať nepretržite. Aj
štátni policajti, podľa hovorkyne krajské-
ho riaditeľstva policajného zboru Aleny
Toševovej, pravidelne hliadkujú na
Železnej studienke najmä cez víkendy a
dohliadajú na dodržiavanie predpisov v
tejto lokalite. (rob) 

BRATISLAVA
Ak by sa prijal zverejnený zámer
vlády a regulačného úradu znížiť cenu
vodného a stočného na budúci rok o
päť percent, spôsobilo by to zníženie
príjmu Bratislavskej vodárenskej spo-
ločnosti a ohrozilo jej plánované roz-
vojové projekty.
Ako pripomenul generálny riaditeľ Bra-
tislavskej vodárenskej spoločnosti
Daniel Gemeran, vláda prijala voči
Európskej únii záväzok, že Slovenská
republika do roku 2010, resp. 2015 dobu-
duje sieť verejných vodovodov a verej-
ných kanalizácií. „Jedným z význam-
ných zdrojov na plnenie tohto záväzku
pritom majú byť vlastné zdroje vodáren-
skej spoločnosti,“ upozornil D. Geme-

ran. „Pripravovaný regulačný zásah do
tvorby vlastných zdrojov by znamenal,
že podiel Bratislavskej vodárenskej spo-
ločnosti na financovaní rozvojových pro-
jektov by sa výrazne znížil. Nastavenie
regulácie môže spôsobiť výrazné zhorše-
nie celkovej tvorby zdrojov spoločnosti s
konečným negatívnym dosahom na ren-
tabilitu spoločnosti.“
Podľa D. Gemerana zvyšovanie cien v
uplynulých rokoch bolo najmä dôsled-
kom opatrení, ktoré inicioval Úrad pre
reguláciu sieťových odvetví a ktoré boli
zamerané na odstraňovanie krížových
dotácií, keď právnické osoby platili za
vodu viac ako občania. Ceny teda podľa
jeho slov neboli prijaté s cieľom zvyšo-
vať zisk vodárenských spoločností. Zní-

ženie cien by z dlhodobého hľadiska zna-
menalo výrazné spomalenie tempa
rekonštrukcie a modernizácie sietí verej-
ných vodovodov a kanalizácií, bolo by
teda kontraproduktívne. Ak by Úrad pre
reguláciu sieťových odvetví schválil vlá-
dou odporúčaný návrh zníženia cien vod-
ného a stočného, Bratislavskej vodáren-
skej spoločnosti by sa znížili výnosy o
210 miliónov korún. Podľa D. Gemerana
vodárne zatiaľ nevedia, ako bude vyzerať
ich nový cenový návrh, spracovaných je
niekoľko variantov cien vodného a stoč-
ného. 
Bratislavská vodárenská spoločnosť ce-
ny na rok 2007, platné od 1. januára bu-
dúceho roku, zverejní až po tom, ako ich
schváli regulačný úrad. (juh)

Zníženie vodného a stočného by sťažilo 

investície do vodovodov a kanalizácií

Leandra Astória

Najpredávanejšia kuchyňa v 11tich prevedeniach.
Pri objednávke tejto plánovanej kuchyne zľava -25% vrátane dolpnkov. 
Zľava neplatí na akciový tovar.

Štýlová kuchyňa v prevedení čerešňa, jelša, buk a vanilka patina. 
Pri objednávke tejto plánovanej kuchyne zľava -25% vrátane dolpnkov. 
Zľava neplatí na akciový tovar.

6990,-

Lena blok 195

Cena akciového bloku 195 je bez pracovnej dosky, ktorú je
možné doobjednať. Kuchyňa Lena prevedenie buk + vanilka.
Cena pracovnej dosky Trani light grey dĺžka 135 cm je 1000,- Sk. 
Blok je možne rozšíriť o ďalšie prvky zo systému deco speed.

Bratislava: Ivánska cesta 26 (smer letisko) tel.: 02/4821 1810, Po. – Ne.: 10.00 – 20.00

Pezinok: Štefánikova 6, tel.: 033/641 1200, Tehelná 10, tel.: 033/641 1379, Po. – Pia.: 9.30 – 18.00, So.: 8.330 – 12.00

www.nabytokgalan.sk

-25%

-25%
195 cm

Výroba a montáž
plastových okien s certifikátom

ZĽAVA 20%
pri objednávke do celého trojizbového bytu

5-komorový nemecký systém TR0CAL
Garážové brány 
Neváhajte a vyberte si kvalitu!
VÝSTAVNÝ SALÓN:
Nobelovo námestie 9
851 01 Bratislava
tel./fax: 02/6241 2391

02/6224 7195
e-mail: aluwin@aluwin.sk

Nobelovo námestie 9
851 01 Bratislava
tel./fax: 02/6241 2331

02/6224 7195
e-mail: aluwin@aluwin.sk
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Mestské

zastupiteľstvo

veľkosť nemení
BRATISLAVA
Pre voľby do Mestského zastupiteľ-
stva hlavného mesta Bratislavy určili
poslanci rovnaký počet mandátov ako
v tomto volebnom období - teda 80.
Mestských poslancov budú Bratislav-
čania voliť v devätnástich volebných
obvodoch. 
Okrem dvoch výnimiek sú totiž hranice
volebných obvodov totožné s hranicami
mestskej časti, pretože pätnásť mest-
ských častí bude mať do dvanásť zástup-
cov, čo je maximálny počet stanovená
zákonom. Len v Petržalke a Ružinove,
ktoré majú vyšší počet obyvateľov a teda
aj viac zástupcov v mestskom parlamen-
te, stanovili poslanci po dva volebné
obvody.
V zmysle zákona a v závislosti od počtu
obyvateľov stanovilo mestské zastupiteľ-
stvo počty poslancov takto (mestské časti
sú označené podľa volebných obvodov): 
1. Staré Mesto 8 poslancov
2. Podunajské Biskupice 3 poslanci
3. Ružinov I 7 poslancov
4. Ružinov II 6 poslancov
5. Vrakuňa 3 poslanci
6. Nové Mesto 7 poslancov
7. Rača 3 poslanci
8. Vajnory 1 poslanec
9. Devín 1 poslanec
10. Devínska Nová Ves 3 poslanci
11. Dúbravka 6 poslancov
12. Karlova Ves 6 poslancov
13. Lamač 1 poslanec
14. Záhorská Bystrica 1 poslanec
15. Čunovo 1 poslanec
16. Jarovce 1 poslanec
17. Petržalka I 11 poslancov
18. Petržalka II 10 poslancov
19. Rusovce 1 poslanec
Pre voľby primátora hlavného mesta tvo-
rí Bratislava jeden jednomandátový vo-
lebný obvod. (gub)

Petržalčania

váhajú s bojom

proti prostitúcii
PETRŽALKA
Mestskej časti Bratislava - Petržalka
sa zatiaľ nepodarilo prijať nariadenie
postihujúce prostitúciu. Návrh, ktorý
mal očistiť najmä Panónsku cestu od
poskytovania sexuálnych služieb,
stiahli z rokovania miestneho zastupi-
teľstva. 
Zastupujúca starostka Petržalky Viera
Kimerlingová sa ešte predtým vyjadrila,
že by bola rada, „aby deti, ktoré idú do
školy na ôsmu už neoznamovali, že sa tam
presne v tom čase menia služby a pasáci
inkasujú od tých nešťastníčok peniaze,
prípadne sankcionujú neposlušné“.
Dôvodom na stiahnutie návrhu všeobec-
ne záväzného nariadenia bola rozporupl-
ná diskusia, v ktorej sa vyjadrovali aj od-
borníci z rôznych oblastí. Podľa zástup-
kyne polície pre Petržalku, Čunovo, Ru-
sovce a Jarovce Zuzany Novotnej, úmy-
sel mestskej časti je síce dobrý, ale pro-
stitúcia u nás nie je trestná, a preto ani
postihnuteľná. Opačný názor má právnik
a spracovateľ návrhu Anton Chromík,
ktorý tvrdí, že neexistuje žiadny judikát
Ústavného súdu SR, ktorý by Petržalke
zabránil prijať toto nariadenie. Návrhom
by sa mohlo miestne zastupiteľstvo za-
oberať na ďalšom zasadnutí po tom, ako
materiál prekonzultujú predstavitelia
mestskej časti so štátnou správou. 
V Bratislave majú upravený boj proti pro-
stitúcii všeobecne záväzným nariadením
dve mestské časti - Nové Mesto a Podu-
najské Biskupice, obidve od roku 1999.
Podunajské Biskupice majú špeciálny
predpis, ktorým sa ustanovuje, že ponú-
kanie služieb smerujúcich bezprostredne
k uspokojovaniu sexuálnych potrieb na
verejných priestranstvách mestskej časti
sa považuje za priestupok proti verejné-
mu poriadku. Mestská časť Nové Mesto
má túto problematiku zakomponovanú v
nariadení o dodržiavaní poriadku a čisto-
ty a zakazuje sa v ňom na verejných prie-
stranstvách poskytovať sexuálne služby,
alebo sa ich dožadovať. Podľa prednostu
Miestneho úradu Nové Mesto Ľudovíta
Kollárika predpis síce pomohol obmedziť
tieto praktiky, ale nie ich úplne odstrániť.
Dodal, že pokuta 1000 korún je nedosta-
točná a celá problematika prostitúcie na
verejnosti by si zaslúžila účinnejšiu
zákonnú úpravu. Podobná situácia je aj v
Podunajských Biskupiciach. 
Známymi miestami v Bratislave, na ktoré
sa vzťahujú spomenuté nariadenia dvoch
mestských častí sú na Krížnej a Vajnor-
skej ulici, ale aj na Panónskej, Slovnaft-
skej či na Ulici svornosti. Postihovanie
sexuálnych praktík je problematické aj
preto, lebo postávanie na ulici nie je trest-
né. Navyše prostitútky majú svoje skryté
zákutia. Napríklad na výpadovke v smere
na Rovinku a Šamorín využívajú blízke
lužné lesy, aby nevzbudzovali pohoršenie
na verejných priestranstvách. (rob) 

Počty komunálnych poslancov sa zväčša 

po decembrových voľbách meniť nebudú
BRATISLAVA
Napriek vyjadreniam odborníkov i
hlasov verejnosti o nadbytku komu-
nálnych poslancov v Bratislave sa po
komunálnych voľbách ich počet s jed-
nou výnimkou výrazne nezredukuje, v
jednom prípade dokonca ich počet
rozšíria.

STARÉ MESTO - 37
Počet poslancov miestneho zastupiteľstva
v Starom Meste sa nemení, teda v komu-
nálnych voľbách môže získať mandát 37
poslancov. Alternatívny návrh na zníženie
počtu poslancov na 31 nezískal dostatoč-
nú podporu. Miestny úrad mestskej časti
odmietol komentovať počet poslancov s
tým, že to nie je v jeho kompetencii, pre-
tože úrad len napĺňa rozhodnutia miestne-
ho zastupiteľstva.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE - 31
Za posledné štyri roky pribudlo v mest-
skej časti Podunajské Biskupice niekoľ-
ko stoviek občanov s trvalým pobytom,
čím sa ich počet prehupol nad magických
20-tisíc, presne na 21 776 občanov.
Poslanci zareagovali návrhom zvýšiť
počet poslancov z 27 na 31 a tento počet
aj schválili. 

RUŽINOV - 31
Ružinovské zastupiteľstvo na návrh sta-
rostu Pavla Kuboviča bude mať už len 31
poslancov namiesto doterajších 40,
poklesne aj počet volebných obvodov z 9
na 3. V Ružinove je to už druhá väčšia
redukcia, k voľbám v roku 2002 zredu-
kovali zastupiteľstvo o tretinu. Menšie
zastupiteľstvo povedie k účelnejšiemu
vynakladaniu finančných prostriedkov a
tiež dá do súladu so zákonom počet
poslancov.

VRAKUŇA - 21
Obavy z toho, že by sa v mestskej časti
Vrakuňa niektorí poslanci snažili potlačiť
počet poslancov budúceho miestneho par-
lamentu smerom hore, k možnému počtu
30, sa napokon nenaplnili a vo Vrakuni
budú občania v šestnástich okrskoch voliť
do dvoch volebných obvodov len 21
poslancov.

NOVÉ MESTO - 40
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bra-
tislava - Nové Mesto rozhodlo stanoviť 40
mandátov, ktorých občania zvolia v 42
okrskoch do 5 volebných obvodov. Počet
volebných okrskov vzrástol z 39 na 42,
pribudli v Mierovej kolónii a na Jesénio-
vej ulici, na Limbovej ulici sa doterajší
volebný okrsok rozčlenil na dva.

RAČA - 33
Zostať pri rovnakom počte poslancov i
volebných obvodov sa uzhodli poslanci v
mestskej časti Rača, zostávajú tu teda 4
obvody a 33 poslaneckých mandátov.
Zmeny nastali len v presune počtov
poslancov v jednotlivých obvodoch. 

VAJNORY - 11
Aj v tejto mestskej časti považujú členo-
via súčasného miestneho zastupiteľstva i
starostka jestvujúci počet poslancov za
optimálny, a preto miestne zastupiteľstvo
potvrdilo i pre nasledujúce volebné obdo-
bie 11 mandátov.

DEVÍN - 9
Podobne sa rozhodlo miestne zastupi-
teľstvo v mestskej časti Devín na voleb-
né obdobie 2006 - 2010 zostaviť miest-
ne zastupiteľstvo z deviatich poslancov.
Tento počet mali aj v končiacom sa
volebnom období a považujú ho za pri-
meraný.  

DEVÍNSKA NOVÁ VES - 24
Na opakovanom zasadaní schválili
poslanci miestneho zastupiteľstva tejto
bratislavskej mestskej časti i na nasledujú-
ce volebné obdobie 2 volebné obvody a
24 poslancov. 

DÚBRAVKA - 31
Mestská časť neuvažuje o znížení počtu
poslancov, pokiaľ to nebude vyplývať zo
zákona. Miestne zastupiteľstvo sa rozhod-
lo zostať pri terajšom počte poslancov 31.

KARLOVA VES - 31
V súlade so zákonom bude už tretie voleb-
né obdobie rovnaký aj počet poslancov v
Karlovej Vsi. Samospráva zdôrazňuje, že
31 poslancov je vzhľadom na veľkosť

mestskej časti minimálny počet, ale prax
potvrdzuje, že postačuje. 

LAMAČ - 13
Začiatkom septembra lamačskí poslanci
síce schválili návrh na jedenásťčlenný
poslanecký zbor, zostala však otvorená
otázka počtu volebných obvodov, a to by
znamenalo aj zvýšenie počtu poslancov.
Pri opakovanom prerokúvaní sa rozhodli
pre dva volebné obvody a 13 poslancov,
čím získa zastúpenie starý i nový Lamač.
Rozšírenie zastupiteľstva má stáť mestskú
časť 350-tisíc korún.

ZÁHORSKÁ BYSTRICA - 9
V Záhorskej Bystrici, ktorá patrí k mest-
ským častiam geograficky viac oddele-
ným od zvyšku mesta, sa osvedčil miest-
ny parlament s deviatimi zástupcami
verejnosti, a preto aj miestne zastupiteľ-
stvo navrhlo počet poslancov na budúce
volebné obdobie nemeniť.

PETRŽALKA - 40
Miestne zastupiteľstvo v Petržalke na svo-
jom zasadnutí stanovilo počet poslancov
na 40 v šiestich volebných obvodoch, tak
ako v predchádzajúcom volebnom obdo-
bí. Podľa prepočtu v Petržalke pripadá
2870 voličov na jedného poslanca, čo je
najviac zo všetkých mestských častí. 

ČUNOVO - 9
Napriek tomu, že starostka mestskej časti
Čunovo Alžbeta Broszová zastáva názor,
že pri počte obyvateľov by v súlade so zá-
konom o obecnom zriadení postačovalo 5-
7 poslancov, miestne zastupiteľstvo sa roz-
hodlo neznížiť ich počet - zostane ich 9.

JAROVCE - 11
Mestskej časti sa osvedčil jedenásťčlenný
miestny poslanecký zbor, a tak miestne
zastupiteľstvo schválili 11 mandátov i na
nasledujúce volebné obdobie.

RUSOVCE - 9
Jedna z mála mestských častí, ktorá pri-
kročila k redukcii počtu poslancov na
nastávajúce volebné obdobie - namiesto
11 bude mať nové miestne zastupiteľstvo
len 9 poslancov. (gub)

SPOĽAHLIVÉ URČENIE
OTCOVSTVA

WWW.DNATEST.SK
TEL: 02/ 6542 3759

Za primeranú cenu

ODKÚPIM
STARÉ KNIHY

Maďarské, príp. iné jazyky aj väčšie
zbierky, mapy, atlasy, pohľadnice a listy

Platím inneď v hotovosti
Tel.: 0907 103 549

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

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

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

KÚPIM STAROŽITNOSTI

Stavebná firma v ČR (Rakovník)

P R I J M E
do dlhodobého pracovného pomeru

murárov, tesárov, stolárov, 
obkladačov. Nástup možný ihneď.
� +420 313 518 144

PREKLADY / TLMOČENIE
Pomôžeme Vám!
bežná terminológia, reklamné, 
propagačné a iné materiály 
v rôznych odborných oblastiach.

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ!
02/5464 3232  0903 263 639  0905 576 888
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Autobusová

linka má ísť aj

cez Polianky
DÚBRAVKA
Premávku mestskej hromadnej
dopravy na Poliankach v Dúbravke
plánuje magistrát obnoviť po dokon-
čení výstavby diaľnice D2 Lamačská
cesta - Staré Grunty. Po dostavbe
tunela Sitiny by tadiaľto mala premá-
vať linka číslo 34. 
Mestská hromadná doprava bola z ulice
Polianky v smere z Dúbravky presmero-
vaná po uzatvorení výjazdu na Lamač-
skú cestu ešte 5. septembra minulého
roku. Neskôr bol zrušený aj vjazd opač-
ným smerom a sprístupnený nový napá-
jač ponad diaľnicu na Harmincovu ulicu.
Keďže v lokalite Polianky sú rôzne pre-
vádzky a predajne, ale napríklad aj veteri-
nárna poliklinika, obyvateľov Dúbravky
zaujímalo, ako sa do týchto končín dopra-
via. V súčasnosti majú totiž autobusy
zastávku v oboch smeroch len v okolí kri-
žovatky Harmincova - Húščavova. Zá-
stupcovia magistrátu nás informovali, že
ulica Polianky nebude slepá, ale prepoja
ju s Lamačskou cestou. Prepojenie pove-
die cez podjazd popod mostný objekt
diaľnice a ďalej cez starú Dúbravskú
cestu až po križovatku s Cestou na Červe-
ný most. Do stavby diaľnice bola však
zahrnutá rekonštrukcia len asi jednej tre-
tiny starej Dúbravskej cesty, a preto bude
kvôli normálnemu prevádzkovaniu auto-
busovej linky nevyhnutná oprava a rozší-
renie časti komunikácie popri areáli Slo-
venskej akadémie vied až ku križovatke s
Lamačskou cestou. Náklady na opravu
pôjdu z rozpočtu mesta. 
Rekonštrukciu má zabezpečiť oddelenie
cestného hospodárstva magistrátu a roz-
šírenie pripojenia na Lamačskú cestu pri-
pravuje Generálny investor Bratislavy.
Ukončenie opravy a rekonštrukcie by sa
malo zhodovať s termínom ukončenia
výstavby úseku diaľnice Lamačská -
Staré grunty. Kolaudácia napojenej cesty
Polianky na starú Dúbravskú cestu by
mala byť 15. mája 2007. Po tomto termí-
ne by mali autobusy mestskej hromadnej
dopravy číslo 34 a 83 jazdiť tak, že v
oblasti oproti Tescu Lamač bude linka
číslo 34 smerovaná cez starú Dúbravskú
cestu a Polianky a linka číslo 83 cez
mostný objekt Harmincova a novú
obojsmernú Lamačskú cestu. Mestská
doprava pri hypermarkete Tesco - Lamač
bude zabezpečená linkami prechádzajú-
cimi cez Dúbravku (č. 20 a 22) a bude
možná len prejazdom cez mostný objekt
Harmincova a cez svetelnú križovatku so
zachádzkou priamo k hypermarketu. 
Nedávnym otvorením novej mostnej
estakády sa sprístupnila cesta do Dúbrav-
ky v oboch smeroch. Na asi 800-metro-
vom úseku bola vylúčená doprava z diaľ-
nice D2 a presmerovaná na novú obchá-
dzkovú trasu. Úsek pôvodnej diaľnice
musí byť voľný kvôli tomu, aby mohli
stavbári túto vetvu napojiť na tunel.
Nová komunikácia je predĺžením
Lamačskej cesty a začína sa hneď za čer-
pacou stanicou OMV pri obchodnom
dome Tesco, pričom sa rozdvojuje. Ľavá,
mierne stúpajúca trasa smeruje do
Dúbravky a Lamača a na zatiaľ neotvore-
ný smer Rázsochy. Pravá trasa sa napája
na diaľnicu. (rob)

Nezabudnite 

na povinnú

deratizáciu
BRATISLAVA
Magistrát Bratislavy upozorňuje
právnické a fyzické osoby - vlastníkov
pozemkov a stavieb (nehnuteľností)
na povinnosť vykonať jesennú derati-
záciu v čase od 1. do 31. októbra 2006. 
Povinnosť deratizovať je upravená vše-
obecne záväzným nariadením hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy
číslo 10/2002 zo dňa 19. 9. 2002, ktoré
nariaďuje celoplošnú deratizáciu na
území Bratislavy dva razy v roku - na jar
a na jeseň. Jesenná deratizácia sa vyko-
náva od 1. do 31. októbra. Okrem toho
všeobecne záväzné nariadenie ukladá
vlastníkom pozemkov a stavieb udržia-
vať nehnuteľnosti v čistote a sústavne
odstraňovať odpady, ktoré môžu byť
zdrojom obživy pre epidemiologicky zá-
važné hlodavce a iné živočíchy.
Jarná a jesenná celoplošná deratizácia,
vrátane kanalizácie je nevyhnutná, aby
hlodavce nemigrovali do neošetrených
priestorov a po čase sa nevrátili do dera-
tizovaných objektov. Občania by počas
celého roku mali udržiavať poriadok v
pivničných priestoroch, nemali by dávať
zvieratám potravu na voľných priesto-
roch a v okolí obytných domov, nemali
by skladovať potraviny vo dvoroch, v
pivniciach či na balkónoch.
Podľa spomenutého všeobecne záväzné-
ho nariadenia právnickým osobám, ktoré
nebudú rešpektovať povinnosti vyplýva-
júce z nariadenia hrozí pokuta až do
výšky 200-tisíc korún. (brn)

Deliaci ostrovček na Staromestskej ulici

už dokončili a plní svoj ochranný účel
STARÉ MESTO
Deliaci ostrovček na Staromestskej
ulici, ktorý začal stavať magistrát
začiatkom augusta, je už dokončený.
Je dlhý 164 metrov a široký 1,5 metra
a jeho úlohou je ochrana chodcov,
ktorí často prebiehali cez túto frekven-
tovanú ulicu. 
Pôvodne mal byť ostrovček odovzdaný
už koncom augusta, ale výstavba sa pre-
dĺžila kvôli dodávateľovi oplotenia. Naj-
skôr boli osadené obrubníky a vybúraná

konštrukčná vrstva vozovky medzi
obrubníkmi. Až v druhej polovici sep-
tembra sa mohlo začať s dokončovacími
prácami. Na celom úseku pribudlo drôte-
né oplotenie zelenej farby a medzi
obrubníkmi boli vysadené kríky, ktoré by
mali v budúcnosti vytvoriť živý plot. 
Pre výstavbu bola v prvej etape prác čias-
točne uzatvorená Staromestská ulica od
3. augusta do 31. augusta v úseku od
mosta na Kapucínskej ulici po Pilárikovu
ulicu. Uzavreté boli aj oba priľahlé jazd-

né pruhy v dĺžke 224 metrov. V druhej
etape bola doprava čiastočne obmedzená
opäť, tentoraz od 22. septembra do konca
októbra, ale len v podvečerných a večer-
ných hodinách od 17.30 do 22.00 hod.
Bratislavský magistrát dal deliaci ostrov-
ček vybudovať kvôli mnohým tragickým
dopravným nehodám, ktoré sa na tomto
mieste v minulosti prihodili najmä
potom, keď nezodpovední chodci nevyu-
žili podchod pod cestou. (rob)

FOTO - Oto Limpus

Potrebujete sa zbaviť dlhov?
Ocitli ste sa v ťažkej finančnej situácii, kedy nie ste schopní splácať pôžičky, 

úver alebo dlhy iných ako ručiteľ? Máme pre Vás riešenie.

Využite inštitút osobných bankrotov a následnej možnosti oddĺženia.
Naša spoločnosť Vám sprostredkuje

� konzultácie a právne zastupovanie odborníkmi z tejto oblasti 
počas celého konkurzu a oddĺženia

� zastupovanie Vás aj v prípade, ak niekto dlží Vám

Tieto služby zabezpečíme aj pre právnické osoby.
Volajte spol. ORMONDE, s.r.o. Bratislava, Pribišova č. 43, infolinka: 0914224716

KÚPIME
v Bratislave pri hlavnej ceste

RODINNÝ DOM alebo STAVEBNÝ
POZEMOK na podnikanie

tel.: 0903 205 915

Na rohu Klincovej ulici a oproti Prie-
myselnej ulici vyrastá nový obytný ob-

Štandard bytov

Financovanie
-

Klincová 35, 821 08 Bratislava

02/ 55 56 39 45   
0911 444 077

byty@rucen.skwww.rucen.sk    TERMÍN
dokonèenia

LETO
2007

H¼ADÁTE BYT 

H¼ADÁTE 
Slovenská realitná akadémia

otvára kurz akreditovaný MŠ SR

OBCHODOVANIE
S NEHNUTEĽNOSŤAMI 

- realitný maklér
predmet školenia (10 lekcii):

� postup pri realizácii realitného obchodu �
„triky“ realitných maklérov � psychológia pre-
daja � realitný marketing � základy realitné-
ho práva + zmluvy � realitné podvody (ako sa
im vyhnúť) � ako funguje kataster nehnuteľnos-
tí � fungovanie realitnej kancelárie � dane a
nehnuteľnosti � financovanie nehnuteľností
polointenzívny - 2 x týždenne / večer

intenzívny - 4 x v sobotu
úspešní absolventi získajú preukaz realitného makléra
a akreditované osvedčenie s celoštátnou platnosťou

� 02/ 547 911 27, 0915 143 164 www.sora.sk

Staromestské kultúrne stredisko

MKC ŠKOLSKÁ 14

JAZYKOVÉ KURZYJAZYKOVÉ KURZY
� Angličtina �Obchodná angličtina 
�Nemčina � Francúzština � Španielčina 
� Taliančina � Ruština � Švédčina
�Gréčtina � Japončina � Čínština

popoludní, dopoludnia

POHYBOVÉ KURZYPOHYBOVÉ KURZY
� Aerobik � Karate � Sebaobrana
� Tanečné krúžky � HIP-HOP 
� Dramatické krúžky

INFORMÁCIE: 5249 6848
www.staremesto.sk mkcskolska@stonline.sk

ZÁPIS: Pondelok, utorok, štvrtok: 14.00 - 18.00
Streda: 9.00 - 13.00 14.00 - 17.00
Piatok: 9.00 - 13.00 14.00 - 16.00
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DÚBRAVKA
NA ULICI M. SCH. TRNAVSKÉHO
došlo k lúpežnému prepadnutiu pobočky
banky. V pobočke sa počas prepadu
nachádzala jedna klientka a pracovníci
za priehradkou, od ktorých páchateľ žia-
dal finančnú hotovosť. Tí mu v obave o
svoj život a zdravie peniaze vydali.
Doposiaľ neznámy ozbrojený páchateľ si
z pobočky banky odniesol niekoľko
desiatok tisíc korún. Počas lúpežného
prepadu sa nikto nezranil.

PETRŽALKA
NA RUSOVSKEJ CESTE na zastávke
MHD 51-ročný Viliam najprv napadol
25-ročného muža, potom zaútočil aj na
privolanú policajnú hliadku. Na policajta
hodil plechový kryt z pračky. Nikto
nebol pritom zranený. Vyšetrovateľ ho
obvinil z útoku na verejného činiteľa,
stíha ho na slobode.
NA EINSTEINOVEJ ULICI z parko-
viska obchodného centra odcudzil nezná-
my páchateľ vozidlo Volkswagen Sharan
s nemeckým evidenčným číslom. Kráde-
žou vznikla nemeckému občanovi škoda
vo výške asi 1,2 milióna korún. 

NOVÉ MESTO
NA VAJNORSKEJ ULICI pri obchod-
no-zábavnom centre napadol 31-ročný
cudzí štátny príslušník Bekin 26-ročného
mladíka. Pri útoku použil aj nôž a mladí-
kovi spôsobil zranenia v oblasti tváre a
na ruke, ktoré si vyžiadali ošetrenie a pri-
bližne 12-dňovú práceneschopnosť. Poli-
cajti útočníka zadržali, vyšetrovateľ ho
obvinil z trestného činu ublíženia na
zdraví a trestného činu výtržníctva a
umiestnil ho v cele.
NA ŠUŇAVCOVEJ ULICI vo vchode
domu neznámy páchateľ lúpežne prepa-
dol 72-ročnú ženu. Sotil ju na zem, strhol
jej z krku retiazku a z ucha náušnicu, čím
jej spôsobil okrem ľahkého zranenia aj
škodu za asi 2500 korún. 

STARÉ MESTO
NA PREDSTANIČNOM NÁMESTÍ
neznámy páchateľ lúpežne prepadol 55-
ročného Bratislavčana. Odcudzil mi taš-
tičku s osobnými dokladmi, 2000 korún
a načúvací prístroj, čím mu spôsobil
škodu približne za 11-tisíc korún. Drob-
né poranenie tváre prepadnutého si
vyžiadalo ošetrenie.

RUŽINOV
VO VLČOM HRDLE sa neznámy
páchateľ vlámal do predajne s motocy-
klami. Násilím vnikol do predajne cez
vchodové dvere a odcudzil niekoľko
typov motocyklov rôznych farieb a prí-
slušenstvo k motocyklom. Krádežou
bola firme spôsobená škoda vo výške
takmer 2,4 milióna korún.

VRAKUŇA
NA BEBRAVSKEJ ULICI neznámy
páchateľ odcudzil BMW C Coupé hnedo-
bronzovej metalízy s nemeckým eviden-
čným číslom. Majiteľovi tak vznikla ško-
da za viac ako 2,5 milióna korún. (ver) 

Vinohradnícka

a vinárska veda

a výskum
Vedecké a výskumné ústavy so sídlom v
Bratislave, ktoré sa zaoberajú vinohrad-
níckou a vinárskou problematikou dosia-
hli v minulom storočí významné úspechy.
Už v roku 1920 bol v rámci Štátnych vý-
skumných ústavov poľnohospodárskych
založený Ústav pre agropedológiu. Jeho ria-
diteľom bol v roku 1938-1945 vinársky
odborník Viktor Pecho - Pečner, ktorý bol
súčasne primátorom mesta Bratislavy. Tento
ústav sa zaoberal aj problematikou pôdnych
podmienok pre pestovanie viniča.
V tom istom roku bol v Bratislave založený
aj Výskumný ústav ovocinársko-záhradníc-
ky, ktorého riaditeľom bol ovocinársky
odborník Viktor Buchta. Ústav sa zameral aj
na problematiku vinohradníctva, najmä pes-
tovania stolového hrozna. 
V roku 1924 bol na Matúškovej ulici založe-
ný pod vedením riaditeľa S. Kopala Vinár-
sky ústav tiež v rámci Štátnych výskumných
ústavov poľnohospodárskych, ktorý bol v
roku 1956 premenovaný na Výskumný
ústav vinohradnícky a vinársky a začlenený
do SAV (jeho riaditeľom bol L. Laho). V
roku 1977 bol tento ústav premenovaný na
Komlexný výskumný ústav vinohradnícky a
vinársky (jeho riaditeľom bol do roku 1990
A. Vereš), ktorý sa stal gestorom rozvoja
vinohradníctva a vinárstva na Slovensku a
určitý čas aj v Čechách a na Morave. Mal
podriadené výskumné stanice v Modre, M.
Tŕní, Skalici, Mutěniciach a v Karštejne.
Tento ústav dosiahol významné úspechy
najmä v šľachtení nových odrôd viniča a v
udržiavaní genofondu viniča (D. Pospíšilo-
vá), vo výskume nových metód výroby vína
(E. Minárik, L. Laho, A. Navara a ďalší).
Významne prispel aj k rozvoju nášho vino-
hradníctva vypracovaním rajonizácie viniča
(A. Kišon a R. Hanák a kol.), v poradenstve
pre vinohradnícku prax v oblasti výživy,
ochrany a mechanizácie, v kontrolnej a pu-
blikačnej činnosti a pri výchove vinohrad-
níckych a vinárskych kádrov. Ústav obhos-
podaroval aj vinohrad a jeho kvalitné vína
získali viaceré ocenenia na medzinárodných
i domácich súťažiach. Zorganizoval aj ako
stály člen Medzinárodnej organizácie pre
vinohradníctvo a víno v Paríži 5 medziná-
rodných konkurzov vín a viacero vedeckých
konferencií. V roku 2005 ústav zrušili a jeho
kompetencie prevzal Výskumný ústav
rastlinnej výroby v Piešťanoch.
K rozvoju vinohradníctva prispeli aj
výskumné ústavy so sídlom v Bratislave:
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany
pôdy, Výskumný ústav závlahového hospo-
dárstva, Výskumný ústav potravinársky a
Výskumný ústav ekonomiky poľnohospo-
dárstva a potravinárstva. Viliam Horniak

(Pokračovanie nabudúce.)

Výstupky na priečelí Brämerovej kúrie

pripomínajú bašty hradného opevnenia
Terajšia Žižkova ulica dostala dnešné
meno až v roku 1945, keď menom
populárneho českého vojvodcu 15. sto-
ročia nahradili meno Hitlerovho blíz-
keho spolupracovníka Hermanna
Göringa. Pred rokom 1939 sa ulica
volala Podhradská, v rokoch 1879 až
1920 niesla meno uhorskej kráľovnej
Márie Terézie, podľa ktorej bola
pomenovaná celá mestská štvrť. Ulica
bývala hlavnou tepnou poddanskej
obce Zuckermandl, preto sa v priebe-
hu 19. storočia volala Zuckermandl
Hauptgasse.
Domy v ulici vyrástli pozdĺž veľmi starej
cesty nad Dunajom. Bola to spojnica na
Devín a Marchegg. Tadeto prechádzali
až do polovice 19. storočia všetci cestu-
júci do a z Prešporka na Moravu a do
Rakúska, ak nepoužili cestu na južnom
brehu Dunaja. Pozdĺž cesty (a neskoršej
ulice) stálo viac zájazdných hostincov. V
19. storočí ich bolo súčasne osem.
Každému, kto cestoval alebo prechádzal
ulicou, udrel do očí mohutný dvojpo-
schodový dom s polkruhovými výstup-
kami na oboch stranách priečelia. Pripo-
mínali bašty hradného opevnenia. V star-
šej literatúre bývajú označené slovom
rondelly. V skutočnosti mali skôr dekora-
tívny ako obranný charakter.
Dom postavili v roku 1620. Svedčil o
tom nad bránou namaľovaný nápis, ktorý
ešte okolo roku 1720 videl a opísal Matej
Bel. V latinských slovách VIrtVtIs
CoMes InVIDIa boli písmená V, I, C, M,
D také zdôraznené, že ich spočítaním ako
číslic vznikol letopočet 1620. V druhej
polovici 17. storočia bol dom v majetku
Františka Brämera (Pramera). S jeho
menom je objekt spojený ako Brämerova
kúria dodnes, hoci neskôr patril Kovachi-
chovcom a Pochopovcom. Ako jeden z
mála ostal tento významný objekt zacho-
vaný, keď sa v 60. rokoch 20. storočia
likvidovalo Podhradie. 

Po dlho trvajúcej rekonštrukcii dostalo
objekt tejto kúrie Slovenské národné

múzeum. Už niekoľko rokov je v ňom
umiestnené pracovisko SNM - Múzeum
kultúry Maďarov na Slovensku.

Štefan Holčík
FOTO - archív a Oto Limpus

BRATISLAVA
Bratislavské kultúrne a informačné
stredisko je s tohtoročnou návštevnos-
ťou vo svojich pobočkách spokojné.
Turistické informačné stredisko na
Klobučníckej ulici v centre mesta nav-
štívilo denne niekedy aj 1500 návštev-
níkov. 
Podľa námestníčky riaditeľa kultúrneho
a informačného strediska Alexandry
Bučkovej bola návštevnosť mimoriadna
aj v ďalších troch pobočkách - v osob-
nom prístave využilo služby asi 500 do-
mácich a zahraničných turistov, na letis-
ku a Hlavnej stanici to bolo aj 400 ľudí
denne. „Teší nás, že záujem o Bratislavu
rastie, najmä zo strany nemecky hovo-

riacich krajín. Sme zároveň spokojní, že
sme skvalitnili služby nielen predĺžením
otváracích hodín do 23.00 hodiny, ale aj
možnosťou čerpania informácií z no-
vých databáz, ponukou dotykových in-
fopointov a rozšírenou ponukou turistic-
kých produktov,“ uviedla A. Bučková.
Konštatovala, že klienti boli s ich služ-
bami spokojní a privítali aj predĺženie
otváracích hodín. Pokiaľ ide o dorozu-
mievanie sa, informátori ovládajú mini-
málne dva svetové jazyky a spolu sa ich
pracovníci dohovoria siedmimi jazyk-
mi. 
Námestníčka riaditeľa Bratislavského kul-
túrneho a informačného strediska odmiet-
la informácie o sťažnostiach návštevníkov

mesta na nedostatok parkovacích miest
alebo na neprimeraný prepočet pri platení
v eurách. Turisti sa podľa Bučkovej sťažo-
vali najmä na vysoké ceny za taxislužby
alebo aj na systém pokutovania za ne-
správne parkovanie. „Bolo to predovšet-
kým z dôvodu, že informácia, ktorú našli
za stieračmi vozidla, bola v slovenskom
jazyku. V októbri preto plánujeme stretnu-
tie s predstaviteľmi mestskej polície, na
ktorom im chceme ponúknuť pomoc pri
preklade informácií a upozorniť ich na
postrehy turistov,“ uviedla. Dodala, že
informačná mapa pre vodičov autobusov,
ktorú vydalo oddelenie cestovného ruchu
bratislavského magistrátu, sa stretla s
pozitívnym ohlasom. (brn, sita)

O informačné strediská bol veľký záujem

BBrraattiissllaavvččaanniiaa  mmaajjúú  bbiioollooggiicckkúú  zzbbrraaňň  pprroottii  ppoottiivvoossttii,,

zzááppaacchhuu,,  pplliieessňňaamm  nnaa  ppookkoožžkkee  nnôôhh  aa  ppoodd  nneecchhttaammii..

CChhoorríí  ss  pplleessňňoovvýýmm  oocchhoorreenníímm  kkoožžee,,  nneecchhttoovv,,  aallee  aajj

bbéérrccoovvýýmmii  vvrreeddmmii,,  pprreelleežžaanniinnaammii,,  lluuppiieennkkoouu,,  aattooppiicc--

kkýýmm  eekkzzéémmoomm,,  ppaarraaddeennttóózzoouu,,  ččii  vvaaggiinnáállnnyymmii  mmyykkóózzaa--

mmii,,  vvyyuužžíívvaajjúú  nnoovvúú  ššaannccuu  nnaa  ssvvoojjee  uuzzddrraavveenniiee..  PPoommáá--

hhaa  iimm  uunniikkááttnnaa  „„mmúúddrraa  hhuubbaa““  PPyytthhiiuumm  oolliiggaannddrruumm  zz

rrííššee  CChhrroommiissttaa  SSttrraammeennooppiillaa..  AA  ččoo  ttoo  jjee??  MMiikkrroosskkoo--

ppiicckkáá  hhuubbaa,,  kkttoorráá  pprriiaammyymm  ppaarraazziittiizzmmoomm  aalleebboo  ssvvoojjoouu

eennzzyymmaattiicckkoouu  aakkttiivviittoouu  ppôôvvooddccuu  nneepprrííjjeemmnnýýcchh  kkoožž--

nnýýcchh  oocchhoorreenníí  vvyyssaajjee!!

„Múdra huba“ Pythium oligandrum je „upír“. Vytvára

vlákna, ktoré penetrujú do patogénnych plesní a vysá-

va z nich pre svoju reprodukciu živiny. Keď ich zahubí 

„hladom“ (nie je schopná brať živiny z ničoho iného

ako z plesní), ustáva jej aktivita a odrastá s kožou

alebo nechtom. Potvrdzuje lekársky mikrobiológ

MUDr. Karel Mencl.

„S plesňovým ochorením nôh a tiež nechtov sa stretá-

vame pri svojej práci veľmi často,“ prízvukujú derma-

tológovia. Preto niet divu, že Biodeur, ktorý odstraňu-

je zápach aj potenie nôh, dokáže eliminovať mykózy na

pokožke, pod nechtami nôh, plesne medzi prstami,

stvrdnuté päty a môže sa používať aj u detí, diabetikov,

počas tehotenstva alebo u ľudí s obmedzenou imuni-

tou, lekári vítajú.

A ako sa „múdra huba“ pod choré nechty dostane bez

pilovania a strhávania? No predsa po vláknach (hy-

fách) patogénov prerastie pod necht a tu pôsobí dokiaľ

pôvodcu ochorenia nevysilí a úplne nevysaje. Tak ne-

vznikajú odolnejšie druhy ani rezistencie. 

„Biodeur by som nikomu nedal, radšej ho použijem

pre seba!“ priznal primár jednej významnej pražskej

nemocnice. „Viete, po jeho použití, sa mi nohy tak

krásne vylúpu, že si nemusím pilovať päty, nehanbím

sa na návšteve, kvôli zápachu vyzuť topánky a nechty

mám už zasa v poriadku.“

Prípravky s „múdrou hubou“ sú: BBiiooddeeuurr eliminuje

vláknité mykózy na nohách a pod nechtami na nohách,

BBiioo  BBlloocckk proti mykózam nechtov na rukách, BBiioommyyccoo--

ssiinn pre potlačenie nepriaznivého mikrobiologického

osídlenia rán kože pri preležaninách, bércových vre-

doch a pre stimuláciu ich hojenia. BBiiooddeellttaa kúpele a

BBiiooggaammaa krém proti Dermatitis atopica a Psoriasis vul-

garis, BBiioo  PPlluuss proti paradentóze a zápalom úst, FFeeeell

FFrreesshh pri vulvovaginálnych mykózach.

Prípravky s Pythium oligandrum, triedy Chromista-

Stramenopila dostanete v lekárňach. Ak máte otázky,

radi Vám odpovieme na našej infolinke 0905 437 107,

e-mail: vviittaammaaxx@@sszzmm..sskk,, Pozri aj wwwwww..ppyytthhiiuumm..cczz,,

wwwwww..mmuuddrraahhuubbaa..sskk,, wwwwww..bbiioopprreeppaarrááttyy..cczz,, alebo

wwwwww..ttvv--jjoojj..sskk  aarrcchhíívv,, Črepiny 2.1.06 Múdra huba.

OOddssmmrraaďďoovvaačč  nnôôhh  ppoossttuuppuujjee  BBrraattiissllaavvoouu
SS  „„mmúúddrroouu  hhuubboouu““  ssaa  aannii  nneecchhttyy  nneemmuussiiaa  ssttrrhháávvaatt!!

,,
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Blíži sa definitívna reprezentačná rozlúčka

s Tehelným poľom, na záver prídu Nemci

Artmedia Bratislava v Európe skončila,

nezopakovala jazdu Ligou majstrov

Supermaratón

sa blíži, pobeží

sa cez Bratislavu
MARATÓN
Rok pred tým, ako supermaratón Vie-
deň - Budapešť dosiahne vek dospelos-
ti, po prvý raz vo svojej histórii zavíta
aj na Slovensko: etapovým mestom 17.
ročníka bude aj Bratislava. 
Supermaratón odštartuje 19. októbra vo
viedemskom Pratri, pri Ernst-Happel Sta-
dione, kam dovezú účastníkov tradične
zo šopronského zrazu. V prvý deň absol-
vujú vytrvalci 98,8 km, účastníci potom
prenocujú v našom hlavnom meste a
odtiaľ sa vydajú na druhý úsek, ktorého
dĺžka je presných 100 km. Na sloven-
skom úseku povedie trasa cez Most Apol-
lo smerom na Dobrohošť, Vojku, Bodíky,
Gabčíkovo, Palkovičovo a hraničný
priechod Medveďovo a namáhavý druhý
deň ukončia bežci v Győri. Na tretí deň
absolvujú účastníci na trase Győr - Tata
60,5 km, štvrtý na úseku Tata - Budakes-
zi 59,2 km. V posledný deň je na progra-
me polmaratón a po ňom konečne uvidia
tí najstatočnejší cieľ v Budapešti. 
Štartovať môžu jednotlivci i tímy, súčasťou
podujatia je aj štafetový beh, na ktorom sa
zúčastnia mužské a ženské tímy v zložení
4+1. Každý člen absolvuje priblížne rovna-
ko dlhé denné úseky za daných podmie-
nok. Vekové kategórie sa určia podľa cel-
kového veku členov tímu, v mládežníckej
musí mať každý člen pod 20 rokov. Uzá-
vierka prihlášok bola 30. septembra. 
Zaujímavé sú aj prémie 17. Samsung
Supermaratónu Viedeň - Bratislava - Bu-
dapešť: na absolútnych víťazov ženskej a
mužskej kategórie jednotlivcov i štafeto-
vého behu čakajú odmeny v hodnote 1,5
milióna fórintov (vyše 250-tisíc korún). 
Napriek tomu, že podobná súťaž je
veľmi náročná, v priebehu rokov si
získala veľkú popularitu - účasť sa stroj-
násobila, počet družstiev z počiatočných
35 narástol na pol druha stoviek a medzi-
časom získali veľkú obľubu aj sprievod-
né akcie - medzinárodná cyklistická túra,
preteky na kolieskových korčuliach. O
popularite supermaratónu svedčí, že si
získava aj známe osobnosti - tohto roku
pobežia opäť aj slávni maďarskí olym-
pijskí víťazi a majstri sveta v rýchlostnej
kanoistike, účasť avizovala aj jedna z
najznámejších herečiek, ale i osobnosti z
televíznej obrazovky. Zo Slovenska sa
chystajú štafety niekoľkých vysokých
škôl, ale aj niektorí bežeckí reprezentan-
ti. Chýbať medzi nimi by nemal ani
Miroslav Vanko. Klára Urbánová

FUTBAL
Je to tu! Aj keď sa futbal definitívne
rozlúči s Tehelným poľom až v no-
vembri (poslednými jesennými kola-
mi), reprezentačné Zbohom zaklope
na dvere o mesiac skôr. V stredu 11.
októbra sa na štadióne, kde sa písala
história slovenského futbalu, odohrá
kvalifikačný duel o postup na ME
2008 s Nemeckom. Ak pôjde všetko
podľa plánov, bude to záverečné stret-
nutie slovenskej futbalovej reprezen-
tácie na Tehelnom poli pred vysníva-
ným budovaním nového stánku.
Posledných pár týždňov, ktoré prešli od
dvojzápasu s Cyprom a Českom poriad-
ne rozvírili slovenskú futbalovú hladinu.
Prehra 0:3 a následné reakcie na výkony
slovenských hráčov prinútili reagovať aj
trénera Dušana Galisa. Ten naznačil, že
práve zápasy vo Walese (v sobotu 7.
októbra) a v Bratislave môžu ovplyvniť
jeho ďalšie pôsobenie pri áčku.
Sklamanie z Česka poznačili aj Galisovu
nomináciu na Wales a Nemecko. Oproti
predchádzajúcej z nej vypadli Hlinka,
Zabavník, Sapara, Németh, Reiter či
Šebo, ktorí sa dostali iba medzi náhradní-
kov. Naopak, Galis povolal Petra Petráša,
Martina Petráša, Vargu, Kratochvíla, po
dlhom čase dostáva šancu aj petržalský
špílmacher Kozák... „Rozhodnem sa po
Nemecku,“ avizoval Dušan Galis svoje

prípadné zotrvanie či odstúpenie, prezi-
dent Slovenského futbalového zväzu
František Laurinec sa vyjadril ešte struč-
nejšie: „Trénera nikto neodvoláva. Pre
nás bude dôležité, koľko bodov získame
na konci kvalifikácie, nie v po dvoch či
štyroch zápasoch...“ Náladu okolo repre-
zentácie, ale hlavne vo verejnosti,

nezlepšili ani vzťahy medzi Galisom a
kanonierom Šebom. Tréner sa odmietol
vyjadriť, prečo útočníka Rangers neno-
minoval a na revanš, Filip Šebo mu zase
„venoval“ svoj gól, ktorým rozhodol
nedeľňajší duel s Aberdeenom...
Žiadne podobné problémy netrápia
Nemcov. Tretí tím z posledných majstro-
vstiev sveta má dnes vizitku jedného z
najatraktívnejšieho mužstva sveta, „man-
čaft“ okolo Ballacka a s hviezdami Leh-
mannom, Fringsom, Lahmom, Klosem
či Podolskim bude určite ťahákom.
Dvojnásobne to však platí pre fanúšikov.
Bolo by totiž viac ako hanbou, keby na
Tehelné pole prišla podobná návšteva
ako pred rokom, keď sa za tribúnami
„tlačilo“ necelých 10-tisíc fanúšikov. Zo
spomínaného zápasu by sme skôr brali
výsledok. Slovensko vtedy zvíťazilo 2:0
a Nemci ešte dlho spomínali na to, ako s
nimi zatočili Vittek a spol... Odvtedy
však prešlo veľa času. Nemci na rozdiel
od nás hrali na svetovom šampionáte a v
kvalifikácii už majú šesť bodov za víťaz-
stvá nad Írskom 1:0 a nad San Marinom
13:0!
Vstupenky na zápas sa síce predávajú už
od 7. augusta, ale štadión ešte vôbec nie
je vypredaný. Kto má záujem, môže si
ich kúpiť priamo na Tehelnom poli. Ich
cena je od 500 do 1500 Sk (mm)

FOTO - TASR

FUTBAL
Bude to smutnejšia jeseň ako pred
rokom. Vtedy bola Bratislava plná teni-
su (slovenskí reprezentanti sa prebojo-
vali až do finále Davisovho pohára),
plná reprezentačného futbalu (galisovci
sa prebojovali do baráže), plná poháro-
vého futbalu (Artmedia hrala základnú
skupinu Ligy majstrov).
Tento rok sa ako prví rozlúčili tenisti,
ktorí vypadli už v baráži o zotrvanie vo
Svetovej skupine. Veľa slávy si zatiaľ
neužili ani futbaloví reprezentanti, ktorí
vybuchli s Českom a ako poslední dali
zabudnúť na vlaňajšok petržalskí futba-
listi, pre ktorých bol neprekonateľnou
prekážkou veľmi priemerný Espanyol
Barcelona.
Artmedia sa tento rok predstavila v
Pohári UEFA a hoci je to súťaž o niekoľ-

ko stupienkov nižšie ako Liga majstrov,
základná skupina bola ďaleko-preďale-
ko. Celkové skóre 3:5 s Espanyolom
Barcelona síce nie je dôvodom na veľký
smútok, ale objektívny divák musel
uznať, že Španieli boli určite oveľa lep-
ším mužstvom. „Súper postúpil zaslúže-
ne. V sumáre oboch stretnutí ukázal viac
kvality, my sme zaváhali už v prvom
dueli na Tehelnom poli,“ priznal tréner
Štefan Horný a pokračoval: „Škoda, že
chlapci neukázali viac odvahy. Espanyol
mal z nášho mužstva rešpekt, bolo
vidieť, že nie je až taký suverénny. My
sme to, žiaľ, nevyužili.“ Jeho asistent z
lavičky Emil Stranianek pripomenul:
„Potvrdil sa rozdiel medzi slovenským a
španielskym futbalom. Espanyol mal
viac šancí, hral rýchlejšie, jeho hráči boli
technickejší.“ Šefan Horný ešte dodal

niekoľko momentov, ktoré určite rozho-
dovali: „Vlastný gól v prvom zápase, v
odvete sa nám nepodarilo dlhšie udržať
vedenie, ktorým by sme domácich dosta-
li do väčšej krízy, individuálne chyby a
bojazlivosť.“ Práve posledná vlastnosť
spôsobila, že ten, kto videl odvetu, uve-
domil si rozdiel medzi vlaňajšou a tohto-
ročnou Artmediou...
Napriek smútku z vyradenia, ani táto
pohárová sezóna sa nezaradí medzi
nevydarené. Petržalčania vyradili naprí-
klad medzinárodne skúsený Dinamo
Minsk, úplne neprepadli ani s Espanyo-
lom. „je dobré, že sme sa opäť dostali na
prah základnej skupiny. Znamená to, že
stále udržiavame kontakt s Európou,“
tvrdil petržalský manažér Petr Kašpar.
Ďalšie sezóny ukážu, či sa jeho želanie
naplní! (mm)

Slovan posilnili

Škorvánok aj

Kukumberg
HOKEJ
Napriek výbornému úvodu do novej
sezóny, hokejový Slovan neobchádza-
jú ani problémy. V minulotýždňovom
šlágri s Trenčínom sa zranil talentova-
ný obranca Peter Huba a vedenie bela-
sých muselo rýchlo zareagovať. 
Namiesto posily z Topoľčian rýchlo
angažovali skúseného Stanislava Škor-
vánka, ktorý hral minulú sezónu v Žiline
a novú začal v Banskej Bystrici. Škorvá-
nok podpísal zmluvu na mesiac, neskôr
sa ukáže, či v Bratislave zostane dlhšie...
Ďalšou výraznou posilou by mal byť
odchovanec bratislavského hokeja
Roman Kukumberg. O bývalom hráčovi
Nižnekamenska sa už dávnejšie hovori-
lo, že by mal prísť do Slovana, no pre-
kážkou bolo vysoké odstupné, ktoré žia-
dali Rusi. Nakoniec sa však obe strany
dohodli a Kukumberg je od posledného
víkendu hráčom belasých. „Som rád, že
patrím Slovanu, s ktorým som sa doho-
dol na ročnej zmluve s dvojročnou op-
ciou,“ prezradil bývalý hráč Dukly Tren-
čín a jednu sezónu aj hokejista Toronta
Marlies. Jeho ciele v Slovane sú jasné:
„Vzhľadom na káder máme len tie naj-
vyššie, ja by som rád zabojoval aj o mies-
to v reprezentácii.“ (mm)

Vyháňajú

fanúšikov!
FUTBAL/HOKEJ
Futbalovo-hokejový fanúšik sa mohol
minulú nedeľu roztrhať. Na Tehelnom
poli sa hral futbalový duel Slovan -
Artmedia, o pár stoviek metrov ďalej
nastupovali hokejisti Slovana na stret-
nutie s Martinom. 
Bola nedeľa podvečer, voľný deň, celý
týždeň vládlo príjemné počasie, jednodu-
cho žiadne problémy s preložením najmä
futbalu... Ani to však nedonútilo funkcio-
nárov hokejového a futbalového Slovana,
aby si sadli za stôl a v priebehu piatich mi-
nút dohodli to, čo dokážu normálni ľudia.
Zosúladiť časy zápasov, aby si tých pár
stoviek, ale možno aj nejaká tá tisícovka
verných fanúšikov mohla pozrieť obe
stretnutia. Možností bolo veľa. Futbal sa
mohol hrať už o 15.00 h, prípadne o 20.00
h, hokej sa mohol hrať o hodinku skôr
alebo neskôr. Nič také sa neudialo, hokej sa
začal o 17.00 h, futbal o polhodinku neskôr.
A fanúšik nadával a nadával... (mm)

Centrum Asistovanej Reprodukcie
FERTICENT s.r.o.

ponúka od Septembra 2006

PORADENSTVO PSYCHOLÓGA
V PROBLEMATIKE NEPLODNOSTI

Sv.Vincenta č. 4, 811 03 Bratislava
Tel. 02/ 482 116 10   E-mail - reception@ferticent.com

www.ferticent.com 

Jesenná kolekcia oblečenia:

Pri kúpe kočíka dostanete 

darček, 

v hodnote 1000.- Sk .

( detská výbavička podľa vlastného výberu )
Kočíky: CasuaPlay,
Quinny, Cam, Chicco, 
Babywelt, Moon, Hoco ...

Coccodrillo, Tulec Trend,
Hac@Hac, Tup Tup ...
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Krutá Turandot aj v komornom divadle
DIVADLO
Podľa dramatickej predlohy Carla
Gozziho vzniklo už nejedno divadelné
predstavenie o krásnej, no krutej pri-
nceznej Turandot. Kým v Historickej
budove SND spieva árie despotickej
krásavice Eva Urbanová v opere Gia-
coma Pucciniho, Divadlo a.ha pripra-
vilo premiéru rozprávkovej hry
Turandot v réžii Viktora Kollára s
hercami bratislavského Konzervató-
ria.
Postava princeznej, ktorá stínala hlavy
svojich nápadníkov neschopných uhád-
nuť jej ťažké hádanky, vŕtala hlavou mla-
dým hercom aj režisérovi. Ako vnímajú
toľkokrát stvárnenú a divadelne pretave-
nú Turandot? Viktor Kollár, režisér: „Je
to rozprávka s dobrým koncom o veľmi
zlej princeznej. Má v sebe hrôzostrašné
prvky. V texte sa pridŕžame predlohy
Carla Gozziho, talianskeho dramatika.

Písal rozprávky v epoche commedie
del´arte. Prejavuje sa to aj v našej Turan-
dot. Pracujeme s klasickými talianskymi
typmi, žáner si však určujeme sami.“ 
Princeznú Turandot stvárňujú v divadle
dve herečky, jednou z nich je Silvia Sol-
danová: „V tomto predstavení stojím na
javisku divadla prvýkrát v kompletnej
rozprávkovej hre. Aj tým je princezná
Turandot pre mňa úchvatná. Mojej
postave nechýba negatívne divadelné
posolstvo. Na konci síce víťazí dobro
nad zlom, ale krutosť Turandot je bez-
hraničná.“ 
Záchrancom príbehu je princ Kalaf, kto-
rého hrá vzhľadom na svoju začiatoč-
nícku mladosť už skúsený herec Daniel
Fischer. Môžeme ho okrem Divadla
a.ha vidieť na scéne Slovenského národ-
ného divadla aj Divadla Aréna: „V roz-
právke som princ, ktorý nad princeznou
víťazí silou lásky. Práca v divadle ma

uchvacovala, princa Kalafa sme totiž
spracovali celkom netradičným spôso-
bom. Stal sa z neho čínsky bojovník,
hrdina, ktorý sa ničoho nebojí. Prežil si
už svoje a vie, o čom je život. Všetky
postavy okolo dvoch hlavných aktérov,
princa a princeznej, sú len akousi kari-
katúrou. Som rád, že túto postavu hrám
aj preto, lebo v komornom divadle je
celkom iná atmosféra ako na iných javi-
skách.“ 
Princeznú Turandot alternuje aj herečka
Alena Pajtinková: „Princezná Turandot
je extrémistka. Je vyhrotená vo všetkých
situáciách, v ktorých sa ocitne. Preto
poskytuje pre herca veľký priestor, ktorý
som sa snažila maximálne využiť.“ Či sa
to hercom bratislavského Konzervatória
podarilo, môžete sa presvedčiť v Divadla
a.ha na Školskej ulici 14, kde rozprávko-
vú hru Turandot uvádzajú pre deti od 9
do 15 rokov. Dáša Šebanová

Bohatá jeseň v Slovenskej národnej galérii
VÝSTAVA
V Slovenskej národnej galérii je v
jesenných mesiacoch inštalovaných
niekoľko výstav, ktoré stoja za pozor-
nosť diváka. Ich plusom je aj to, že
nemusíte chodiť ďaleko, všetky sú pod
jednou strechou - v Esterházyho palá-
ci na Námestí Ľ. Štúra 4.
Novootvorenou výstavou je rozprávanie
dvanástich talianskych súčasných umel-
cov. Výstava s názvom Niečo sa stalo -
Aspekty nových rozprávaní, sa začína
maľbami rodených „rozprávačov“ talian-
skej transavantgardy Sandra Chiu a
Mimma Paladina a končí sa dielami naj-

mladších autorov, ktorí sú schopní ironic-
ky a provokujúco odhaliť komunikačné
šumy či vizuálne „chyby“ našej každo-
dennej reality. Môžete ju vidieť do 26.
novembra. Na výstave Ukiyo-e: Japon-
ské farebné drevorezy sa verejnosti po
prvýkrát predstavuje kolekcia 18 japon-
ských farebných drevorezov, ktoré SNG
darovala v roku 1992 americká výtvar-
níčka Sandria Hu. Pojem ukiyoe neozna-
čuje techniku, ale námet vystavených
diel. Pôvodne znamenal pominuteľný
svet, neskôr sa však jeho význam posu-
nul pre označenie sveta zmyslových
radostí. Výstava potrvá do 5. novembra.

Za pozornosť nepochybne stojí aj výsta-
va fotografií Jindřicha Štreita z rokov
1965-2005 a interpretácie jeho fotografií
Kalendáře pro Jindru Štreita.
Osobnosť Jindřicha Štreita svojím
významom už dávno presiahla rámec
českej fotografie. Jeho diela nájdeme vo
viacerých najvýznamnejších fotografic-
kých zbierkach. Dvojvýstava prináša
prierez Štreitovým životným dielom a
paralelne výtvarné interpretácie jeho
fotografií z nástenných kalendárov, po-
chádzajúce od popredných českých a slo-
venských výtvarníkov. Výstava potrvá
do 12. novembra. (dš)

Festival Minority

a 25 filmov

o menšinách 
FILM
Už štvrtýkrát sa na Hviezdoslavovom
námestí rozprestrie pomyselná filmo-
vá vlajka zmierenia, rasovej znášanli-
vosti a lásky k blížnemu svojmu. Na
plátnach kín Mladosť a Tatra 5. - 8.
októbra premietnu filmy o menšinách.
Festival Minority tento rok ponúkne
25 hraných, dokumentárnych, celove-
černých i krátkych filmov s témou
tolerancie a solidarity. 
Minority Film Festival pripomenie tvor-
bu tragicky zosnulého českého doku-
mentaristu Pavla Kouteckého a uvíta
autorku dokumentárnych filmov Kristínu
Vlachovú. Na programe sú aj atraktívne
hrané filmy ako Raňajky na Plute, Tran-
samerica, Dištrikt!, Môj Nikifor, Tiger a
sneh, Skrotená hora a ďalšie. Desať ro-
kov od tragickej etnickej vojny v Rwan-
de prehliadka pripomenie predstavením
drámy Hotel Rwanda. Súčasťou Minori-
ty Film Festivalu sú aj besedy s autormi
a okrúhle stoly. Tohto roku budú o spolu-
žití diskutovať fínski spisovatelia švéd-
skej národnosti a viesť ju bude dramatik
Bengt Ahlfors. 
Chýbať nebudú ani obľúbené koncerty
ethno a world music na Hviezdoslavovom
námestí. Piatok sa ponesie v znamení
Afriky (Thierry&Friends), sobotný pod-
večer spestrí populárny Pressburger Klez-
mer Band. Prehliadku v nedeľu 8. októbra
uzavrie slovenská predpremiéra povied-
kového filmu All Invisible Children.
Vstup na všetky filmové predstavenia a
koncerty je zadarmo! (dš)

Japonská hudba

v Bratislave
HUDBA
Nestáva sa často, aby v bratislavských
koncertných sálach znela japonská
hudba. O vystúpení japonského univer-
zitného zboru Toho Music University
Choir so sólistkou Norie Suzuki a diri-
gentom Chichiro Hayashim už možno
povedať, že do Bratislavy prichádzajú
tradične. Po tretíkrát sa predstavia 13.
októbra o 19.00 v Redute.
Prvá polovica koncertu je zostavená z tra-
dičných japonských diel - Japonská kra-
jinka pre dychové a bicie nástroje a tradič-
né japonské piesne. V druhej časti môžete
počuť veľkolepú symfóniu č. 9 d mol op.
125 Ludwiga van Beethovena s legendár-
nou Ódou na radosť. Symfónia zaznie v
interpretácii Slovenskej filharmónie, Toho
Music University Choir a časti Slovenské-
ho filharmonického zboru. Sólistami ve-
čera budú Norie Suzuki  a slovenskí oper-
ní sólisti - Terézia Kružliaková, Tomáš
Juhás a Peter Mikuláš. (dš)

Český Olympic

zaburáca

na Pasienkoch
HUDBA
Hviezdy českej pop-music, ktoré už
majú nejaké desaťročie odspievané a
napriek tomu dokážu zaplniť športové
haly, tento rok podnikli v Bratislave
inváziu na slovenského poslucháča.
Okrem Vondráčkovej, Gotta a Zago-
rovej to na Pasienkoch naplno rozbalí
aj česká rocková legenda - Olympic.
Kto by si nepamätal Slzy tvý mámy,
ktoré Peter Janda vedel spievať tak precí-
tene, akoby sa text týkal práve jeho živo-
ta. Matky nehodných synov pri počúvaní
piesne Olympicu slzili do šálky kávy a
matky dcér, ktoré v pätnástich rokoch
zdrhli s frajerom do Rakúska, sa k nim
solidárne pridali. A tak si skupina Olym-
pic získavala svojich kamenných poslu-
cháčov najväčšími hitmi, chytľavou
melodickosťou ich piesní a najmä texta-
mi, ktoré mali obrovský rozsah zásahu.
Táto danosť im pretrvala dodones. Príďte
sa presvedčiť 26. októbra o 19.00 do
Športovej haly na Pasienkoch. (dš)

Bratislavská

hudobná jeseň

graduje
HUDBA
Ešte nesklonil dirigentskú paličku a
hlavu pri potlesku posledný dirigent
orchestrov, ktoré vystúpili na Brati-
slavských hudobných slávnostiach, a
už znejú zvuky gitár Bratislavských
džezových dní. Tie sa začnú v piatok
20. októbra a potrvajú až do nedele 22.
októbra v PKO.
V prvý deň džezových dní sa predstavia
české, maďarské a slovenské hudobné
zoskupenia, aby predviedli to najlepšie z
džezu, čím ich krajina oplýva. Český
Rhythm Desperados, skupina maďarské-
ho bubeníka a kapelníka Eleméra Balá-
zsa, Kenny Garrett, Benito Gonzalez,
Jamire Williams a Kris Funn. Na záver
piatkového večera vystúpi Erich Boboš
so skupinou The Frozen Dozen. 
V sobotu sa predstaví David Kollar
Band. Pútavé bude aj vystúpenie afroku-
bánskeho džezového hudobníka bubení-
ka Ignacia Berroa. Skupinu No Jazz zase
tvorí päť francúzskych hudobníkov, ktorí
hľadajú nové hudobné teritóriá. 
V nedeľu zahrá Poľka Anna Maria
Jopek, združenie mladých etablovaných
slovenských klaviristov Three Pianos či
džezman Matt Marshak. K nim sa pridá
skupina Matt Bianco a zoskupenie
Giansily Trio a nočnou nedeľnou Brati-
slavou sa už budú niesť len ozveny ďal-
šieho ročníka Bratislavských jazzových
dní. (dš)

Hra Krutá Turandot je určená pre divákov vo veku od deväť do pätnásť rokov. FOTO - Matej Oravec

MOTOR PARTNER s.r.o.
Račianska ul. 184/A, 831 05 Bratislava

Tel. predaj: 02/ 4488 5074, Tel. servis: 02/ 4488 5034

Tel./Fax: 02/ 4488 5006

predaj.raca@motorpartner.sk, servis.raca@motorpartner.sk

www.motorpartner.sk

Jesenná akcia Citroën. 

*Pri kúpe cez OTP Leasing. 

od 567 000 Sk* bez DPH

od 254 900 Sk*

Jesenná servisná akcia!
U najúspešnejšieho predajcu vozidiel Citroën na Slovensku, vo firme

MOTOR PARTNER v Bratislave, sme pre vaše Citroëny pripravili októbrovú

servisnú akciu. 

Pri výmene motorového oleja v mesiaci Október vám dáme 1 liter oleja

zadarmo a ešte vám pridáme aj darček. Čakajú Vás aj atraktívne ceny

akciových modelov vozidiel Citroën.

Akcia prebieha aj v salóne na Panónskej ceste 22.

od 379 900 Sk*
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PIATOK 6. októbra
� 10.00 - Popol a vášeň, verejná generálka,
hra britského dramatika Christophera Hamp-
tona. DPOH, Laurinská 24
� 17.00 - Brasileirinho, filmový bonbónik
pre všetkých milovníkov filmov typu Buena
Vista Social Club, hudobný film o jednom z
najoriginálnejších hudobných štýlov - choro,
kino Mladosť, Hviezdoslavovo námestie,
Minority festival, vstup zdarma
� 17.00 - Thierry & Friends, afro ethno -
koncert, altánok pred kinom Mladosť,
Hviezdoslavovo námestie, Minority festival
� 19.00 - Nevyliečiteľní, divadelné predsta-
venie amerického dramatika Ch. Duranga,
Dom kultúry Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Pred odchodom na odpočinok,
divadelná hra kontroverzného rakúskeho
dramatika Thomasa Bernharda, Divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.30 - BHS: Záverečný koncert 42.
ročníka BHS, Radio-Symphonierorchester
Wien, Český filharmonický zbor Brno, diri-
gent: Martyn Brabbins, program: W.A.
Mozart: Symfónia č7 D dur KV 45, Omša C
mol KV 427, Koncertná sieň slovenskej fil-
harmónie

SOBOTA 7. októbra
� 10.00 - Bratislavský cross: Memoriál
Juraja Nagya, 7. ročník cezpoľného behu,
ktorý je pokračovaním známeho podujatia
Beh Devínskou Kobylou, prihlasovanie
pretekárov je deň pred podujatím, v piatok
6. 10. od 14.00 do 18.00 h na kúpalisku
Rosnička v Dúbravke, v sobotu o 10.00 h
štartujú mladší a starší žiaci a žiačky (1000
m), o 11.00 vybehnú dorastenci, dorasten-
ky, ženy, veteránky, a muži na 3000 m, o
12.45 h je naplánovaný štart hlavnej kate-
górie mužov, žien a veteránov (6500 m),
viac na www.starz.sk
� 17.00 - Pressburger Klezmer Band, kon-
cert, altánok pred kinom Mladosť, Hviezdo-
slavovo námestie, Minority festival
�17.00 - Cesty nádeje Kristíny Vlachovej,
filmy slovenskej režisérky o transporte Židov
zo Slovenska, o Rómoch v Českej republike
a film Dračia sejba venovaný pamiatke Jána
Langoša, Minority festival, kino Mladosť,
Hviezdoslavov námestie, vstup zdarma
� 17.00 - ŠKP Štart Bratislava - Veselí
nad Moravou, WHIL hádzaná žien,  Jége-
ho ulica
� 18.00 - Inter Bratislava - Lučenec,
basketbalová extraliga mužov, Pasienky
� 18.00 - Doprastav A - Slávia VM Brati-
slava, volejbalová extraliga žien, Mladosť
� 19.00 - ŠKP Bratislava - Hlohovec,
extraliga mužov v hádzanej, Jégeho ul.
� 19.00 - For sale, premiérové predstavenie
Divadla Ludus, Malá sála PKO, Nábrežie
arm. gen. Ludvika Svobodu

� 19.00 - Rómeo a Júlia, najkrajšia hra o
láske z pera nesmrteľného dramatika W. Sha-
kespeara, Divadlo Astorka, Námestie SNP 3
� 19.00 - Popol a vášeň, premiéra hry brit-
ského dramatika a filmového scenáristu
Christophera Hamptona, ktorý prijal po-
zvanie SND na premiéru jeho hry a osobne ju
uvedie v celoslovenskej premiére v DPOH,
hra Popol a vášeň, v origináli Embers, vznik-
la podľa románu košického rodáka Sándora
Máraia Sviece dohárajú, predstavenie režíru-
je Roman Polák. DPOH, Laurinská 24

� 20.00 - Geniálna epocha podľa Schulza,
divadelná inscenácia vzniká postupne od
vopred daného námetu s hrubým náčrtom
scenára, cez jeho dotváranie formou herec-
kých improvizácií, až po konečný dramatic-
ký a javiskový tvar, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12

NEDEĽA 8. októbra
�11.00 - Margarete Steiff, film o objaviteľ-
ke plyšového medvedíka, ktorá celý život
sama bojovala so smútkom z ťažkého postih-
nutia, kino Mladosť, Hviezdoslavovo nám.,
Minority festival, vstup zdarma
�12.30 - Tiger a sneh, film oscarového reži-
séra Roberta Benigniho o láske, ktorá nepoz-
ná žiadne prekážky, kino Tatra, Námestie 1.
mája, Minority festival, vstup zdarma
� 16.00 - Desperanduľa, roztopašná horo-
rová šou v podaní Dezorzovho lútkového
divadla z pera legendárneho českého diva-
delníka Huberta Krejčího, Divadlo a.ha,
Školská 14
� 17.00 - Môj Nikifor, príbeh insitného ma-
liara, obdarovaného nesmiernym talentom,
ale aj ťažkým životným údelom, Minority
festival, kino Mladosť, Hviezdoslavovo
námestie, vstup zdarma
� 17.00 - Slovan Bratislava - Žilina,
hokejová extraliga, Štadión O. Nepelu
� 18.00 - Doprastav - Slávia VM Brati-
slava, volejbalová extraliga žien, PKO
� 19.00 - S. Linke/U. Dietriech: Tanz-Dis-
tanz, Festival Bratislava v pohybe 2006, pro-
jekt Laban pre 21. storočie, DPOH, Laurin-
ská ulica 24
� 19.30 - All Invisible Children, film rôz-
nych autorov, ktorý ukončí Minority festival,
kino Tatra, Námestie 1. mája, vstup zdarma
�20.00 - Hotel Rwanda, jeden z najznámej-
ších filmov z čias etnickej vojny v Rwande,
Minority festival, kino Mladosť, Hviezdosla-
vovo námestie, vstup zdarma

PONDELOK 9. októbra
�19.00 - (Ne)pripravení, divadelné predsta-
venie v réžii Patrika Lančariča, hrajú: Lukáš
Latinák, Marián Miezga, Juraj Kemka,
Róbert Jakab, Divadlo Astorka Korzo ´90,
Námestie SNP 33, divadelný klub Trezor .
� 19.00 - Rusalka, známa opera českého
skladateľa Antonína Dvořáka, Opera SND,
Hviezdoslavovo námestie

UTOROK 10. októbra 
� 10.00 - O Popoluške, divadelné predsta-
venie pre deti, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
�14.00 - O škaredom káčatku, program na
motívy rozprávky H. Ch. Andersena, Bibia-
na, Medzinárodný dom umenia pre deti,
Panská ul. 
�19.00 - Kooperativa Jazz: Matúš Jakub-
čic a jeho hostia, koncert, Divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 19.00 - Barmanky, divadelné predstave-
nie - koktejl našich životov pre štyri herečky,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5

STREDA 11. októbra
�10.00 - O škaredom káčatku, program na
motívy rozprávky H. Ch. Andersena, Bibia-
na, Medzinárodný dom umenia pre deti,
Panská ul. 
� 20.45 - Slovensko - Nemecko, futbalo-
vá kvalifikácia ME 2008, Tehelné pole

ŠTVRTOK 12. októbra
� 19.00 - Helena Vondráčková, koncert
českej hviezdy pop-music s hosťami Petrom
Mukom, vokály spieva Jitka Zelenková,
sprievodná kapela Boom Band, Športová
hala Pasienky, Viedenská cesta 29
�19.00 - Vražda sekerou v sv. Peterburgu,
divadelná hra podľa románu F. M. Dostojev-
ského Zločin a trest, Divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - Literárne Soirée, komponovaný
program, Divadlo Astorka, divadelný klub
Trezor, Námestie SNP 33
� 20.00 - Sestry Steinovy, česká alternatív-
na skupina, koncert, Klub Za zrkadlom, Rov-
niankova 3

PIATOK 13. októbra
� 19.00 - Mafiánske historky II., Miki má
narodeniny - pokračovanie úspešnej divadel-
nej inscenácie o mafiánskych bossoch a ich
intelektuálskom učiteľovi, Dom kultúry
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Riaditelia, divadelné predstavenie
hry D. Besseho o rôznych podobách moci,
Malá scéna SND, Dostojevského rad 7

SOBOTA 14. októbra
� 14.30 - Zvonček a Bambuľka, divadelné
predstavenie pre deti, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 19.00 - Iluzionisti, divadelné predstavenie

v hereckej kreácii Milana Lasicu, Zuzany
Fialovej a Adyho Hajdu, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája 5

NEDEĽA 15. októbra
� 10.00 a 14.00 - Zvonček a Bambuľka,
divadelné predstavenie pre deti, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská ulica 36
�16.00 - Ako ožije hlina, tvorivé dielne k 8.
ročníku Bienále animácie Bratislava, Bibia-
na-Medzinárodný dom umenia pre deti,
Panská ulica
�19.00 - Bratislavský jazz Club 8: Martin
Valihora Quintet, koncert, Divadlo Astorka,
Námestie SNP 33 
� 20.00 - Duran Duran, vystúpenie britskej
kapely, ktorá sa v roku 2002 po 18-ročnej
prestávke znovu stretla, aby podnikla veľké
európske turné, Incheba Expoaréna, Vie-
denská cesta 7

VÝSTAVY
� Slávka Brezinová: maľby a grafiky /
Andrej Čertezni: plastiky, Galéria Ardan,
Dobrovičova ulica 7 
� Ján Hlavatý: maľby / Peter Roller: so-
chy, ArtAtria Istrobanky Laurinská ulica, vý-
stava potrvá do 2. januára 2007 
� Elena Mazurová: Tajomný svet troju-
holníkov, foyer Divadla a.ha, MKC Školská
14, výstava potrvá do 28.októbra
�Maroš Rovňák: Ikonotropia, výstava fi-
nalistu suťaže Cena Oskara Čepana 2002,
Open Galery, Baštová 5, výstava potrvá do
20. októbra
� František Hauskrecht: Úlety a prílety
(hybrid fotografia), výstava fotografií, galéria
Codum&Global, Tematínska 10 (vestibul
Bratislavskej vysokej školy), výstava potrvá
do 20. októbra
�Hudba v obraze, Hudobná sieň Bratislav-
ského hradu, výstava potrvá do 17. októbra
� Jiřina Hankeová: Trápny pokus o auto-
terapiu / Slawoj Dubiel: Groszowice - ce-
mentáreň, výstava fotografií, Stredoeuróp-
sky dom fotografie, Prepoštská 4, výstava
potrvá do 28. októbra
�Niečo sa stalo - Aspekty nových rozprá-
vaní, výstava šestnástich talianskych umel-
cov, začína sa maľbami rodených „rozpráva-
čov“ talianskej transavantgardy Sandra Chiu
a Mimma Paladina a končí dielami najmlad-
ších autorov, ktorí sú schopní ironicky a pro-
vokujúco odhaliť šumy či chyby každodennej
reality, SNG, Esterházyho palác, Námestie Ľ.
Štúra 4, výstava potrvá do 26. novembra

vyjdú opäť o týždeň
12. októbra

Polus City Center
v piatok 13. októbra 
a v sobotu 14. októbra
už od 14.00
ochutnávky, váženie, 
kvíz a skvelé ceny
www.zdravoachutne.sk  www.odiete.sk

To musíte ochutnať!

UKÁŽKOVÉ 
CVIČENIE

staré čínske cvičenie pre každého

a otvorenie skupiny pre začiatočníkov 

KARLOVA VES Gymnázium L. Sáru 

9.10.2006 17.00 hod
kontakt: 0903 386 162

RUŽINOV Nevädzova 4 - ZANNA 

10.10.2006 18.15 hod
kontakt: 0905 448 642

PETRŽALKA Ševčenkova 35 

11.10.2006 19.00 hod
kontakt: 0911 101 832

www.taois t .sk


