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Za čierne stavby

niekedy môžu 

aj samotné 

stavebné úrady
BRATISLAVA
Hoci je v Bratislave rozšírená prax
využívať zmenu stavby pred dokonče-
ním na obchádzanie stavebného povo-
lenia, deje sa tak evidentne v rozpore s
duchom a literou zákona.
Vyplýva to z informácií, ktoré nám
poskytla riaditeľka odboru štátnej staveb-
nej správy Mária Zászlosová. V praxi
totiž stavebníci pri žiadosti o zmenu stav-
by neoslovujú dotknutých občanov a
organizácie, ale prerokúvajú nový projekt
len so stavebným úradom. Ten by mal
zákon poznať a zainteresovaných osloviť.
Podľa právnikov sa totiž môže pri zmene
stavby zmeniť počet a zoznam dotknu-
tých osôb, ide vlastne o novú stavbu a jej
schválenie by malo mať také náležitosti
ako pôvodné stavebné povolenie. Z praxe
však vieme, že pri zmenách stavieb
(napríklad na Hviezdoslavovom námestí
či Fazuľovej ulici) už nik neoslovil zain-
teresovaných, a tak pri Blumentálskom
kostole vyrastie vežiak vyšší ako samotný
kostol.
Stavebníkovi môže podľa vysvetlenia M.
Zászlosovej príslušný stavebný úrad
povoliť zmenu stavby len v odôvodne-
ných prípadoch, pričom zmena nemôže
byť v rozpore so záväznou časťou územ-
no-plánovacej dokumentácie. A práve tu
je zakotvená povinnosť stavebného
úradu prerokovať žiadosť s dotknutými
orgánmi „...v rozsahu, v akom sa poža-
dovaná zmena dotýka verejných záuj-
mov, a s účastníkmi stavebného konania,
v rozsahu, v akom sa požadovaná zmena
dotýka ich práv a právom chránených
záujmov,“ uvádza M. Zászlosová. 
Stavebný úrad potom buď zmenu stavby
povolí, pričom rozhodne aj o prípadných
námietkach účastníkov, alebo žiadosť
zamietne. Stavebný úrad je zo zákona
povinný stavebníkovi nariadiť odstráne-
nie stavby budovanej v rozpore so sta-
vebným povolením. Len ak sa preukáže,
že ďalšia existencia stavby nie je v roz-
pore s verejnými záujmami, môže sta-
vebný úrad nenariadiť odstránenie stav-
by. Za množstvo čiernych stavieb v
meste teda evidentne môžu stavebné
úrady, lebo nevyužívajú páky, ktoré im
stavebný zákon poskytuje.
Tiež za stavbu bez náležitého a kom-
plexného povolenia môže stavebný úrad
uložiť pokutu.  Dodatočné stavebné po-
volenie nie je dôvodom na odpustenie
pokuty. Odpustiť pokutu možno staveb-
níkovi len vtedy, ak pri jej uložení prvo-
stupňový stavebný úrad konal a postu-
poval protiprávne. Pokuta sa ukladá za
porušenie pôvodného stavebného povo-
lenia a je sankciou za priestupok a
vychádza z princípu objektívnej zodpo-
vednosti právnickej alebo fyzickej
osoby. Gustav Bartovic

Aupark Tower 

bude mať 

napokon

22 poschodí
PETRŽALKA
Veža Aupark Tower v Petržalke bude
mať predsa len dvadsaťdva poschodí.
Magistrát mesta Bratislavy už vyčerpal
všetky možností na zníženie stavby.
„Ministerstvo výstavby a regionálneho
rozvoja zastavilo konanie po preskúmaní
rozhodnutia Krajského stavebného úradu
v Bratislave o umiestnení stavby a de
facto zamietlo posledný možný opravný
prostriedok,“ uviedla hovorkyňa magi-
strátu Eva Chudinová. Magistrát tak
podľa nej vyčerpal možnosti na zníženie
stavby.
Mesto, ktoré chcelo najprv investorovi
ako kompenzáciu za výhodnú cenu 2000
korún za štvorcový meter ponúknuť
pozemky medzi Starým mostom a Prí-
stavným mostom v Petržalke výmenou za
zníženie stavby z 22 na 15 poschodí, už
nemôže zasiahnuť. Za navrhované po-
zemky takmer okamžite  ponúkli niektoré
developerské spoločnosti oveľa vyššie
sumy. Magistrát na ne preto vypísal ponu-
kové konanie. Zároveň podal podnet na
ministerstvo výstavby a regionálneho roz-
voja. E. Chudinová podotkla, že minister-
stvo odôvodnilo svoje rozhodnutie absen-
ciou podrobnejšej územno-plánovacej
dokumentácie, kvôli čomu nie je možné
regulovať intenzitu  využitia tohto úze-
mia. „Tým definitívne potvrdilo, že sta-
vebník môže postupovať podľa vydaných
povolení,“ dodala E. Chudinová.
„Veža bude mať 22 poschodí, v súčas-
nosti sme nezaznamenali odpor ochraná-
rov či obyvateľov, ktorý by investorovi
oficiálne doručili, a preto nezvažuje
meniť výšku veže,“ uviedla PR a marke-
tingová manažérka spoločnosti HB Rea-
vis Group Petra Lajdová. Momentálne
stavajú 11. nadzemné podlažie. Vežu plá-
nujú dokončiť v roku 2007 a už teraz
registrujú niekoľko vážnych záujemcov
o kancelárske priestory. 
Stavebné povolenie na Aupark Tower
vydal petržalský stavebný úrad 9. januá-
ra 2006, v čase, keď petržalskej samo-
správe ešte šéfoval Vladimír Bajan. Ten
však už bol na odchode do kresla župana
Bratislavského samosprávneho kraja.
Zodpovednosť za kladné stanovisko
petržalského stavebného úradu tak nesie
práve bývalý starosta V. Bajan. Pritom
ešte v máji 2004 petržalská samospráva a
starosta V. Bajan osobne boli kategoricky
proti rozširovaniu Auparku a výstavbe
veže Aupark Tower. Tesne pred odcho-
dom z funkcie starostu zmenil názor.
Proti výstavbe 22-poschodovej veže sa
zdvihla vlna nevôle nielen mesta, ale aj
architektov. Pätnásti členovia Spolku
architektov Slovenska a Slovenskej
komory architektov prezentovali 16.
februára k stavbe svoje nesúhlasné stano-
visko. (brn, tasr)

Na Námestí SNP mohli okoloidúci prispieť na zbierku Biela pastelka i nakresliť obrázok. FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Verejná zbierka Biela pastelka, ktorá
je určená na pomoc nevidiacim a sla-
bozrakým ľuďom pri ich návrate do
života v spoločnosti, sa začala v utorok
17. októbra na Námestí SNP.
Trojčlenné tímy mladých ľudí ponúkali
okoloidúcim bielu pastelku ako symbol
života bez zraku. Dobrovoľníci odetí v
čiernych a bielych tričkách s logom bielej
pastelky rozdávali aj informačné letáčiky.
Okoloidúci mali možnosť zapojiť sa do
modelovania a kreslenia, vyskúšať si chô-
dzu s dlhou bielou palicou a špeciálnymi
okuliarmi, ktoré simulujú rôzne zrakové
postihnutia, ale aj písanie Braillovým sle-
peckým písmom. Nechýbali ani ukážky

práce vodiacich psov, výstava špeciál-
nych pomôcok, ktoré uľahčujú každoden-
ný život zrakovo postihnutým ľuďom či
možnosť povoziť sa na dvojbicykli.
Už krátko po začatí podujatia na Námes-
tí SNP sa pri infostánkoch zastavovali
prví chodci. Dozvedeli sa, že zbierka
Biela pastelka potrvá od 17. októbra do
15. novembra, prispieť do nej je možné
kúpou bielej pastelky za 20 korún alebo
zaslaním darcovskej SMS v hodnote 30
korún na číslo 820 v sieti oboch mobil-
ných operátorov alebo vložením peňaž-
ného daru na účet 4030016212/310
vedeného v Ľudovej banke. Niektorí
využili možnosť nakresliť bielou fixkou
alebo kriedou obrázok na vystavené

farebné plochy, ktoré mali symbolizovať
možnosti riešenia situácie ľudí so zrako-
vým postihnutím.
„Mnohé z dôsledkov straty zraku je
možné zmierniť alebo prekonať výcvi-
kom špeciálnych zručností, používaním
vhodných pomôcok, úpravami životného
prostredia a preberaním skúseností od
tých, ktorí sa už so svojím postihnutím
vyrovnali,“ hovorí predseda Únie nevi-
diacich a slabozrakých Slovenska Brani-
slav Mamojka. Ako dodáva, nevidiacim a
slabozrakým ľuďom pomáha aj zbierka
Biela pastelka. Časť výnosu tejto zbierky
je určená aj na projektové programy zra-
kovo postihnutých ľudí, na ich aktivizá-
ciu a vzdelávanie. (juh)

Na Námestí SNP sa začala Biela pastelka

Aj zmenu stavby treba široko prerokovať
Niektorí stavebníci zneužívajú mož-
nosť zmeny stavby pred dokončením,
a tak vlastne obchádzajú povinnosť
rešpektovať názor verejnosti a dot-
knutých osôb, ktoré sa môžu vyjadriť
k stavebnému povoleniu. O stanovis-
ku ministerstva stavebníctva k pro-
blému hovoríme s riaditeľkou odboru
štátnej stavebnej správy Máriou
ZÁSZLOSOVOU.
- Žiadosť stavebníka o zmenu stavby
pred dokončením nie je možné kvalifiko-
vať ako obchádzanie povinnosti rešpek-
tovať názor verejnosti a dotknutých
osôb, pretože zmena musí byť preroko-
vaná s dotknutými orgánmi a účastníkmi
konania. V konaní o zmene stavby pred
dokončením majú dotknuté osoby právo
uplatniť svoje námietky a pripomienky.
Ak sú navrhované zmeny takého rozsahu
a charakteru, že by sa stavba dostala do

rozporu s územným rozhodnutím o
umiestnení stavby, je najskôr potrebné
konať vo veci zmeny územného rozhod-
nutia a až následne možno rozhodnúť o
zmene stavby.
Ako hodnotíte fakt, že drvivá väčšina
čiernych stavieb je dodatočne legali-
zovaná prostredníctvom inštitútu
zmeny stavby pred dokončením a že
vyššie stavebné úrady odpúšťajú
pokuty za porušenie stavebného po-
volenia?
- V intenciách stavebného zákona je sta-
vebný úrad povinný stavebníkovi naria-
diť odstránenie stavby uskutočňovanej v
rozpore so stavebným povolením, s
výnimkou prípadov, keď sa preukáže, že
ďalšia existencia stavby nie je v rozpore

s verejnými záujmami. Rozhodnutie o
uložení pokuty je možné zrušiť iba na
základe výsledku odvolacieho konania
na krajskom stavebnom úrade, ktoré by
preukázalo nezákonnosť rozhodnutia prí-
slušného stavebného úradu.
Odborníci už dávno volajú po novom
stavebnom zákone. Kedy sa ho dočká-
me a bude sa v ňom riešiť aj tento pro-
blém?
- Návrh nového stavebného zákona má
absolvovať medzirezortné pripomienko-
vé konanie do konca roka. Navrhujeme v
ňom zaviesť aj kontrolné prehliadky sta-
vieb, ktoré umožnia skoré odhalenie
zmien realizovaných v rozpore so sta-
vebným povolením. Na tento účel vznik-
la už v roku 2001 aj Slovenská stavebná
inšpekcia, ktorá má najmä sledovať
zákonnosť pri realizácii stavieb. 

Zhováral sa Gustav Bartovic
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Kľúčová otázka
znie - kto to
všetko zaplatí
Kolotoč sa nám už roztočil. Ešte sme si
ani nestihli zapamätať mená všetkých,
ktorí nám chceli v budúcnosti urobiť
život v Bratislave krajší a už musíme zo
zoznamu niektoré mená škrtať.
Vážení totiž akosi trošku zabudli, že hra
má svoje pravidlá. Napríklad, že posla-
nec by mal bývať tam, kde kandiduje.
Alebo že ľudia z mestskej časti A sa
podľa zákona nemajú prečo na petičných
hárkoch vyjadrovať, koho by chceli za
poslanca v štvrti B. 
A možno sa nájdu ešte aj iné chyby, tieto
menujeme len na úvod. Pretože hoci to
zákon chápe ako formálny nedostatok,
verejnosť by to mala chápať ako nedosta-
tok úcty k nej zo strany uchádzača o kon-
šelské kreslo. Konšeli by mali mať úctu k
verejnosti. Lebo tam nesedia len z jej
vôle, ale aj za jej peniaze. To je tiež len
taký praktický pohľad, ale je to zároveň aj
odpoveď na kľúčovú otázku. Tieto for-
málne nedostatky majú totiž svoje nefor-
málne dôsledky.
Dôsledky sa pravidelne prejavujú na
stránkach našich novín. Povedal mi istý
čitateľ: „Rád vás čítam, ale vždy sa rozčú-
lim, to si v tom našom meste naozaj môže
robiť kto chce,  čo chce, alebo existujú aj
nejaké pravidlá?“ Pravidlá existujú a
dohliadať na ne by nemali len noviny, ale
aj - a najmä - poslanci. Tí by mali dohlia-
dať nielen na platné pravidlá, ale aj na
chýbajúce pravidlá. Mesto by bolo potom
bez pochýb krajšie, život v ňom pružnejší
a ľudia spokojnejší.
Žiaľ, poslancom často chýbajú pravidlá,
ktoré verejnosti nechýbajú, a tak sa tomu
nášmu rozčúlenému čitateľovi ani neču-
dujeme. Snažíme sa však dohliadať.  Ne-
má to len pozitívne stránky. Dostávame
aj nepodpísané listy a e-maily a niekedy
telefonujú aj ľudia, čo sa ani nemienia
predstaviť. 
Sme tu na to, na čo sú noviny v každej
civilizovanej spoločnosti - na verejnú
kontrolu. Prípadne na verejné návrhy.
Aby sme zrkadlili realitu a jej odraz v
názore verejnosti. Preto nemôžeme kaž-
dému vyhovieť. A napokon - normálne
veci by sa nemali chváliť, na nenormálne
by sa malo poukazovať. Kto, ak nie novi-
ny? Nejde o potešenie, ale o povinnosť.
Ten kolotoč sľubov a prešľapov raz bude
musieť niekto zaplatiť. Verejnosť. A to
sme aj my. Gustav Bartovic

Lanovka nebude

týždeň premávať
NOVÉ MESTO
Visutá sedačková lanová dráha zo
Železnej studničky na Kamzík nebude
päť dní, od pondelka 23. októbra, v
prevádzke. Podľa zákona totiž musí
prejsť pravidelnou revíziou technic-
kých zariadení.
Ako informovala hovorkyňa mestskej
časti Nové Mesto Valéria Reháčková,
lanovka má dvojtýždňovou revíziou
prejsť dvakrát ročne. Jesennú kontrolu
však skrátili na polovicu, pretože časť
revíznych prác vykonali už počas odstáv-
ky pre prerušenie kábla v septembri.
Návštevníci lanovky sa môžu tešiť na
jesennú sezónu, ktorá by mala od soboty
28. októbra pokračovať nepretržite až do
jari.
Tento rok sa lanovkou previezlo takmer
48 tisíc cestujúcich. (gub)

O osude

Artmedie sa

nerozhodlo
PETRŽALKA
Napriek tomu, že poslanci miestneho
zastupiteľstva v Petržalke odsúhlasili
predĺženie termínu na podpísanie
zmluvy s Artmediou o podpore 10 mi-
liónov korún na výstavbu športovísk,
o osude štadióna Artmedie sa neroz-
hodlo.
Podľa územného plánu, ktorý mestské
zastupiteľstvo neschválilo, bolo toto úze-
mie určené na šport. Architektonická štú-
dia, ktorej prijatie schválili petržalskí
poslanci v júni, však ráta so zmenou
určenia účelu využitia na občiansku
vybavenosť a iné. O zmenu požiadal fut-
balový klub Artmedia s odôvodnením, že
v tomto priestore nie je možné vybudo-
vať štadión, ktorý by spĺňal podmienky
UEFA na medzinárodné zápasy. Pod-
mienkou na prijatie štúdie bolo práve 10
miliónov, ktoré futbalový klub síce pri-
sľúbil, ale formálne zmluvu do tridsiatich
dní od 26. júna nepodpísal. 
Petržalské zastupiteľstvo sa rozhodlo dať
po viac ako troch mesiacoch Artmedii
novú šancu a predĺženie lehoty začalo
rátať od 10. októbra.
Za takéto uznesenie hlasovali poslanci za
SDKÚ-DS: Oľga Adamčiaková, Alexan-
der Ballek, Michal Baranovič, Viera Čep-
líková, Ladislav Dovrtil, Gabriel Gaži,
Eduard Filo, Peter Guttman, Ľudovít
Hanák, Ladislav Kianička, Oliver Kríž,
Mária Krpelanová, Karol Nitranský, Šte-
fan Sabadoš, Anna Sotníková, Dušan Slo-
vák a Jozef Szabó.
Proti boli poslanci za KDH: Marián Dra-
gúň, Anna Dyttertová, Stanislav Fiala, Pe-
ter Hrdlička, Viera Kimerlingová, a dvaja
nezávislí: Štefan Tóth a Dušan Vávra.
Zo 16 zostávajúcich poslancov miestneho
zastupiteľstva sa polovica zdržala hlasova-
nia, ďalší ôsmi sa na schôdzi nezúčastnili.
Napriek tomu, že poslanci zánik petržal-
ského štadióna schválili, nie je to hotová
vec - na budovanie nešportového objektu
bude treba dosiahnuť zmenu využitia
územia v územnom pláne. V septembri
však existujúci územný plán mestské za-
stupiteľstvo zamietlo a už o ňom nebude
rokovať. Ťažko možno predpokladať, že
by sa nové mestské zastupiteľstvo ihneď
zaoberalo touto otázkou. Tiež je sporné,
či desať miliónov je primeraná suma na
vybudovanie športovísk pre stotisícové
sídlisko - ak by sa Petržalčania posklada-
li po stokorune, mali by viac, ako im
núka Artmedia. Len školský futbalový
štadión v Karlovej Vsi stál bezmála dvoj-
násobok.
Artmedia kúpila tieto pozemky na dva-
krát. V roku 2004 jej schválilo mestské
zastupiteľstvo predaj necelých 3000
štvorcových metrov plôch za takmer 11,5
milióna korún (3000 korún za štvorcový
meter). Za rovnakú jednotkovú cenu
kúpila Artmedia od mesta v roku 2005
menší pozemok  (spolu 10,44 milióna).
Pritom na pozemky v bezprostrednom
susedstve mesto tento rok navrhovalo
minimálnu cenu osemtisíc korún. Artme-
dia navyše podľa niektorých petržalských
poslancov vedela o tom, že tieto plochy
sú v územnom pláne určené výslovne na
šport. O ten tu však zrejme nejde. Dokon-
ca ani poslancom. Gustav Bartovic

STARÉ MESTO
Platný stavebný zákon umožňuje, aby
stavby, ktoré sú v rozpore s platnými
povoleniami, alebo sa dokonca začnú
stavať bez povolenia, mohli byť doda-
točne legalizované a povolené.
Učebnicovým príkladom je stavba poly-
funkčného domu na Fazuľovej ulici a nad-
stavba domu na Hviezdoslavovom
námestí 25. Stavebník, ktorý stavia na
Fazuľovej ulici, dostal pokutu 400-tisíc
korún za neohlásenie výkopových prác a
ďalšiu trojmiliónovú pokutu mu staro-
mestský stavebný úrad uložil za to, že
začal stavať bez povolení. Stavebník sa
proti pokute odvolal a už v apríli mal v
rukách stavebné povolenie, pretože sta-
vebný úrad stavbu dodatočne povolil.
Pôvodne malo ísť o stavbu budovy s tro-
ma podzemnými a štyrmi nadzemnými
podlažiami, ale stavebník požiadal o
zmenu stavby pred dokončením a získal
povolenie na výstavbu budovy s 12 nad-
zemnými podlažiami.
V prípade domu na Hviezdoslavovom
námestí 25 stavebník dostal pokutu 1,5
milióna korún za zmenu stavby v rozpo-
re so stavebným povolením, ktorá sa

týkala nadstavby dvoch najvyšších pod-
laží. Nadstavba dvoch podlaží bola na
žiadosť o dodatočnú legalizáciu jestvujú-
cej stavby po predložení potrebných
dokladov povolená.
Ako nás informovala vedúca oddelenia
územného rozhodnutia a stavebného po-
riadku staromestského miestneho úradu
Mária Kullmanová, o pokutách sa neroz-
hodlo: „Rozhodnutia o udelení pokút pre
porušenie stavebného zákona, ktoré vy-
dala mestská časť Staré Mesto v prípade
spoločnosti SASANKA, s.r.o., za začatie
stavby polyfunkčného objektu na Fazuľo-
vej ulici bez stavebného povolenia a v
prípade spoločnosti Urbia International,
za realizáciu rekonštrukcie objektu na
Hviezdoslavovom námestí 25 v rozpore
so stavebným povolením, odvolací orgán,
ktorým je Krajský stavebný úrad v Brati-
slave, zrušil a vrátil späť na nové kona-
nie.“ 
Zaujímalo nás, prečo staromestský sta-
vebný úrad dodatočne povolil obe tieto
pôvodne nelegálne stavby, za akých
okolností je možné dodatočne povoliť
čiernu stavbu a prečo sa tak deje. „Dôvo-
dy na nariadenie odstránenia stavby sú v

stavebnom zákone určené taxatívnym
spôsobom,“ uvádza sa v odpovedi M.
Kullmanovej. „Stavebný úrad preto
nemôže nariadiť odstránenie stavby z
iných dôvodov. V konaní o odstránení
stavby musí byť preukázaná existencia
zákonom daného dôvodu na nariadenie
odstránenia stavby. Osobitný postup platí
pre nepovolené stavby a stavby uskutoč-
ňované v rozpore so stavebným povole-
ním, ale len v prípade, že ich dodatočné
povolenie nie je v rozpore s verejnými
záujmami. Stavebný úrad mestskej časti
Staré Mesto v obidvoch prípadoch postu-
poval v súlade so stavebným zákonom,
podľa príslušného ustanovenia, ktoré
určuje procesnoprávny postup stavebné-
ho úradu a povinnosti vlastníka stavby,
ktorý ju uskutočňuje bez stavebného
povolenia, alebo v rozpore s ním. V
konaní o dodatočnom povolení stavby
bolo obidvoma stavebníkmi preukázané,
že ďalšia existencia týchto stavieb nie je
v rozpore s verejnými záujmami.“
V prípade oboch stavieb je teda vlastne
všetko v poriadku - a práve táto skutoč-
nosť je dôkazom, že v poriadku nie je sta-
vebný zákon.° Juraj Handzo

Staromestský stavebný úrad tvrdí, že

čierne stavby legalizoval podľa zákona

STARÉ MESTO
Letnú čitáreň U červeného raka pri
Michalskej bráne v Bratislave dokon-
čia v plánovanom termíne do konca
októbra. Práce na čitárni v bývalej
vodnej Michalskej priekope pri stredo-
vekom hradnom opevnení finišujú. 
Potrebné je ešte dokončiť obklady a dlaž-
bu v galérii v jednom z dvoch upravených
mostových oblúkov, dorobiť chodníky,
ukončiť výsadbové práce, dokončiť
zábradlie, demontovať lešenie a upratať
celý priestor. V prípade dobrého počasia
by tu už v novembri mohol užívateľ, kto-
rým je Mestská knižnica, zorganizovať
jednorazové kultúrne podujatia. Knižnica
bude verejnosti sprístupnená pravdepo-
dobne až na jar budúceho roku. 
Je stále otázne, či sa začne aj s druhou eta-
pou rekonštrukčných prác, ktoré by mali
prepojiť celé územie priekopy, umožniť
obyvateľom a návštevníkom Bratislavy
prechádzky pod mostom a vytvoriť tak
príjemnú oddychovú pešiu zónu. Druhá
etapa bola pozastavená, pretože sa
vyskytli nejasnosti v podmienkach reali-
zovania projektu. Ako sme už informova-
li, priestory, do ktorých by sa malo v tejto

etape zasahovať, nie sú v správe iba jed-
ného subjektu, ako to bolo v prípade prvej
etapy, kde bolo väčšinovým vlastníkom
mesto. Nie všetci majitelia totiž súhlasia s
krokmi, ktoré boli naplánované v druhej
etape. Taktiež je potrebné majetkovo-
právne vyrovnanie. Mestský investor
obnovy pamiatok Paming sa aj naďalej

bude snažiť o uskutočnenie tejto etapy.
Prvá etapa rekonštrukcie by mala stáť 19
miliónov korún, zaplatí ich mesto zo
svojho rozpočtu. V čitárni si budú môcť
návštevníci prečítať noviny či časopisy.
Nie je vylúčené, že sa obnovia aj komor-
né kultúrne podujatia. (brn, sita)

FOTO - Oto Limpus

Letnú čitáreň U červeného raka dokončia

do konca októbra, sprístupnia ju na jar

BRATISLAVA
Už v dohľadnej budúcnosti bude možné
kúpiť si predplatný cestovný lístok na
mestskú hromadnú dopravu prostred-
níctvom internetu bez toho, aby cestujú-
ci musel navštíviť predajné miesto
Dopravného podniku Bratislava.
Umožní to niekoľko nových opatrení,
ktoré pripravuje dopravný podnik. V
závere tohto roka budú revízori doprav-
ného podniku vybavení novými čítacími
zariadeniami, ktoré majú nahradiť v
súčasnosti používané už technicky zasta-
rané čítačky. Okrem kontrolnej funkcie
budú nové čítačky obsahovať aj všetky
cestovné poriadky, takže revízori si budú
môcť priamo vo vozidle overiť jazdu
cestujúceho podľa cestovného poriadku.
V nových čítačkách budú môcť byť
nahraté aj všetky aktuálne informácie

(napríklad o zmenách trás), takže revízo-
ri budú schopní pomôcť aj pri poskyto-
vaní informácií cestujúcim.
Koncom tohto roka budú predajne
dopravného podniku vybavené novými
predajnými zariadeniami, ktoré v spojení
so spomenutými novými čítačkami
umožnia cestujúcim platby prostredníc-
tvom internetu. Cestujúci bude mať mož-
nosť zaplatiť dopravnému podniku za
predplatný cestovný lístok formou bez-
hotovostnej platby, pričom revízorská
čítačka bude evidovať informáciu o
zaplatení predplatného cestovného lístka
ku konkrétnemu sériovému číslu karty.
Časti cestujúcej verejnosti to umožní
kúpu predplatného cestovného lístka bez
návštevy predajného miesta dopravného
podniku.
Dopravný podnik pripravuje aj overova-

nie platnosti predplatných cestovných
lístkov prostredníctvom internetu. Táto
služba - rovnako ako možnosť interneto-
vých platieb - bude reálne k dispozícii v
prvom štvrťroku budúceho roku. 
Dopravný podnik v budúcom roku pri-
pravuje aj skúšobnú prevádzku predajné-
ho automatu na predplatné cestovné líst-
ky umožňujúceho predaj predplatných
cestovných lístkov formou bezhotovost-
ného platobného styku. Jeho uvedenie do
prevádzky sa predpokladá v čase dočas-
ného prerušenia predaja cestovných líst-
kov v predajni dopravného podniku v
podchode na Hodžovom námestí. Pod-
chod má byť uzatvorený v súvislosti s
výstavbou polyfunkčného objektu Asto-
ria na Hodžovom námestí a jeho celko-
vou rekonštrukciou, presný termín ešte
nie je známy. (juh)

Dopravný podnik prichádza s novinkami

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

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

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

KÚPIM STAROŽITNOSTI
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Architektúra

Lakeside Parku

je out-side
BRATISLAVA
Kladenie základného kameňa poly-
funkčného súboru stavieb pri jazere
Kuchajda bolo príležitosťou vypočuť
si zámery spoločnosti TRIGRÁNIT v
tomto mestskom priestore a obozná-
miť sa aj s históriou vzniku tohto pro-
jektu.
Všetko bolo O. K. recepcia, modely,
vizualizácia, hostia, odzneli chvály na
odvahu investora, atď. Malo to však
jednu chybu krásy. Nehovorilo sa o
architektúre. Oficiálne. Bolo tam však
viacero architektov. Obišiel som niekto-
rých a všetci sme sa zhodli v tom, že
architektúra prvej zo štyroch veží je zlá.
Je to architektonický názor starý 30 – 40
rokov, kedy sa stavala Stavebná fakulta
či Hotel Kyjev. Jeden z kolegov trefne
poznamenal – autori asi poznajú Brati-
slavu len z fotografií. Možno, no v kaž-
dom prípade to nie je architektúra súčas-
ná. Je to čistá konfekcia bez vtipu, bez
nápadu, ktorá nie je a nebude pre obraz
Bratislavy prínosom. Zaradí sa len medzi
ďalšie, ničím neoslovujúce výškové
budovy v meste. Je to jednoducho
nevyužitá šanca. Myslím si, že dobrý
investor by mal na takúto stavbu a loka-
litu vypísať súťaž a nie akceptovať
zahraničných architektov, ktorí nakreslia
univerzálnu internacionálnu dosku, ktorú
sme v 60. až 70. rokoch mohli nájsť od
Johanesburgu po Štokholm. Práve v
Kanade sa nedávno uskutošnila súťaž na
vežu v Toronte, ktorá priniesla skvelé
výsledky. Nevidím dôvod, prečo by Bra-
tislava mala byť horšia ako Toronto.

Prof. Štefan Šlachta, 
hlavný architekt mesta Bratislava

Napriek ubezpečeniu samosprávy

sa na Dlhých dieloch stále stavia ostošesť
KARLOVA VES
V predchádzajúcom vydaní sme uve-
rejnili informáciu karloveskej samo-
správy, že výstavba na Dlhých dieloch
je dokončená na 90 až 95 percent.
Nespokojný obyvateľ tejto lokality
však tvrdí, že to nie je celkom pravda.
Po zverejnení informácií v článku pod
názvom Doprava podľa karloveskej
samosprávy vraj nekolabuje len kvôli
výstavbe bytov, nás upozornil na rozsiah-
lu výstavbu na Dlhých dieloch najmä v
oblasti takzvaného Nového bratislavské-
ho centra. Táto lokalita sa nachádza v
okolí ulíc Kresánkova, Matejkova a
Majerníkova.
Priamo na mieste sme sa presvedčili, že
výstavba bytových a polyfunkčných
domov je tu v plnom prúde. Informácie z
Miestneho úradu mestskej časti Karlova
Ves síce hovorili aj o tom, že v súčasnos-
ti sa pripravuje a aj realizuje výstavba
polyfunkčných a bytových domov v
lokalite tzv. polyfunkčného centra Dlhé
diely a v lokalite Hlaváčikova, no o tak-
zvanom Novom bratislavskom centre
nepadla ani zmienka. 
Podstata sťažnosti nielen jedného čitate-
ľa, ale viacerých obyvateľov Dlhých die-
lov spočíva v tom, že tunajšia zástavba
začína byť neúnosná, domy tu rastú ako
huby po daždi a často veľmi blízko seba.
Navyše Dlhým dielom, na rozdiel od
ostatných sídlisk Karlovej Vsi, chýba
potrebná občianska vybavenosť. Nie je
tu ani jedno veľké nákupné centrum,
žiadne športoviská okrem tých v základ-
ných školách, ale ani zariadenia pre mla-
dých ľudí, v ktorých by mohli tráviť

voľný čas. Sídlisko má len jednu poštu a
veľmi málo zelene. Pritom na Dlhých
dieloch býva v súčasnosti podľa oficiál-
nych informácií okolo 17-tisíc obyvate-
ľov, no mnohí tvrdia, že ich tu prespáva
podstatne viac. 
Pri návšteve tzv. Nového bratislavského
centra, ktoré je pravdepodobne najväč-
šou stavebnou lokalitou na Dlhých die-
loch, sme sa presvedčili o neporiadku,
špine, burine, chýbajúcich smetných
košoch, zanedbanej a zarastenej, ale aj
zničenej pešej zóne. Na tento stav sa
mnohí obyvatelia sťažujú už dlhší čas, no
zdá sa, že bez úspechu. 
Na základe internetovej ponuky brati-
slavských realít sme napríklad zistili, že

na Kresánkovej ulici sa pripravuje
výstavba ďalšieho vežiaku s 20 nadzem-
nými podlažiami a má stáť hneď vedľa
už postaveného 17-podlažného domu.
Tesne pri nových luxusných arkádových
domoch na Kresánkovej ulici sme si
všimli ďalšie stavenisko a voľné pozem-
ky, ktoré sa majú údajne zastavať, sú aj
na hornom a dolnom konci Kresánkovej
ulice a delí ich vyústenie Cikkerovej
ulice. V spodnej časti tejto oblasti na
Matejkovej ulici nad Devínskou cestou
sme videli výstavbu dvoch budov a
neďaleko pokračuje výstavba luxusných
vilových domov s výhľadom na Dunaj a
široké okolie. Robert Lattacher

FOTO - Oto Limpus

Mystická Trieda C
E Mimoriadne zvýhodnenie cien - limuzína 

triedy C už od 1 036 450,- Sk s DPH!

E  Pri modeloch C 180 Kompressor, 200 CDI a 220 

CDI, T-Model (kombi) za cenu limuzíny. Kombi 

s možnosťou odpočtu DPH.

E Comfort Edition: pre všetky modely Triedy C 

doplnková výbava v hodnote 1 140 EUR bez DPH 

(940 EUR pre SportCoupé) podľa vlastného 

výberu v cene vozidla! 

E Limitovaná ponuka pre limuzínu triedy C — mož-

nosť objednať paket Mystic (prevedenie Elegance, 

designo metalíza – 4 farby, kožené čalúnenie, 17" disky 

z ľahkej zliatiny) v hodnote 6 425 EUR bez DPH teraz 

za cenu 1 595 EUR bez DPH.

* Do 160 000 km vrátane práce 
   a materiálu predpísaného výrobcom. 

6 rokov*

bezplatný
servis

MercedesCard:
systém výhod 
a zliav

Záruka
mobility
Mobilo Life

24 hodinový 
servis

*Bezplatný servis je poskytovaný po dobu 6 rokov alebo do 160 000 km, vrátane práce a materiálu predpísaného výrobcom.

infolinka: 02/49 29 49 49, e-mail: info@daimlerchrysler.sk, BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 1MOTOR (166867)

Fo
to

: p
re

ve
de

n
ie

 M
ys

ti
c

Kombinovaná spotreba: od 6,3 do 12,3 l /100 km
Emisie CO2: od 167 do 293 g /km

BRATISLAVA
O miesto v mestskom parlamente v
nadchádzajúcich komunálnych voľ-
bách, ktoré budú 2. decembra, sa
uchádza spolu 428 kandidátov. Počet
poslaneckých stoličiek v bratislavskom
zastupiteľstve je však len 80.  
Podľa informácií hovorcu mestskej
volebnej komisie Jozefa Javůrka je z cel-
kového počtu kandidátov 328 mužov a
100 žien. Do volieb vznikli spolu tri koa-
lície s celkovým počtom 11 strán a hnutí.
Koalícia SDKÚ-DS a KDH, koalícia
Smer-SD, ĽS-HZDS, SMK, SZ a SF a
koalícia  strán DSS, Nádej, OKS a Ob-
čianski liberáli. Ako nezávislí kandidujú
28 záujemcovia. 
Kandidátov v komunálnych voľbách do
mestského zastupiteľstva postavili ďalej
nasledujúce politické strany a hnutia -
Nezávislé fórum (NF), Agrárna strana

vidieka (ASV), Aliancia nového občana
(ANO), Hnutie za demokraciu (HZD),
Jednotné Slovensko (JS), Komunistická
strana Slovenska (KSS), Misia 21 - Hnu-
tie kresťanskej solidarity (M21-HKS),
Demokratická únia Slovenka (DÚS),
Ľavicový blok (ĽB), Prosperita Sloven-
ska (PS), Slovenská ľudová strana (SĽS),
Slovenská národná jednota (SNJ), Slo-
venská národná koalícia - Slovenská vzá-
jomnosť (SLNKO), Slovenská národná
strana (SNS), Strana demokratickej ľavi-
ce (SDĽ), Slovenská strana zelených
(SZS), Úsvit, Zelení - Strana národnej
prosperity (Z-SNP), Ľudová strana (ĽS). 
V komunálnych voľbách do mestského
zastupiteľstva sa volí v 19 volebných
obvodoch. Najvyššie zastúpenie v mest-
skom parlamente bude mať mestská časť
Petržalka, ktorá má pri dvoch volebných
obvodoch 21 poslancov a s dvoma ob-

vodmi aj mestská časť  Ružinov, ktorá
bude zastúpená 13 poslancami. Ostatné
mestské časti budú mať od jedného do 7
poslancov. 
Mestská volebná komisia, ktorá má 15
členov, zaregistrovala šiestich kandidátov
na funkciu primátora a mená zverejnila
oficiálne 12. októbra. Kandidujú Andrej
Ďurkovský (SDKÚ-DS - KDH), Monika
Flašíková-Beňová (Smer-SD, ĽS-HZDS,
SMK, SZ, SF), Rudolf Martančík (Úsvit),
Karol Ondriaš (KSS), Andrej Trnovec
(Slovenská ľudová strana) a nezávislý
kandidát   Marian Kočner.
Komisia nezaregistrovala Romana Pála,
pretože má trvalé bydlisko v Senci. Podľa
zákona musí mať kandidát na funkciu sta-
rostu obce alebo primátora trvalý pobyt v
obci, v ktorej kandiduje. 
Predsedom mestskej volebnej komisie je
Štefan Škrabák (KSS). (rob)

Mestským poslancom chce byť 428 ľudí, 

na post primátora mesta kandidujú šiesti

Návrh plánu

vraj akceptuje 

aj názor občana
BRATISLAVA
Pripomienky občanov k návrhu nové-
ho územného plánu hlavného mesta
neboli ignorované, ale boli dôsledne
posúdené, preverené a vyhodnotené.
Samospráva tak reaguje na tvrdenie
ochranárskych združení, že ich magi-
strát ignoroval. 
Do nového návrhu územného plánu mesta,
ktorý poslanci mestského zastupiteľstva
neschválili koncom septembra, predložili
ochranári ešte v roku 2004 spolu 207 pri-
pomienok a návrhov, z nich vraj samosprá-
va väčšinu neakceptovala a ani neuviedla
dôvod odmietnutia. Ochranárske združe-
nia pripomienkovali napríklad oblasť
dopravy, kde navrhovali preferovať verej-
nú  pred individuálnou, žiadali zamedziť
anarchiu vo výstavbe, architektonicko-
urbanistické riešenia, výšku budov a
podobne. Ochranári ďalej navrhovali taký
vzťah k mestskej zeleni, ktorý by zabránil
jej genocíde vrátane likvidácie charakte-
rotvorného pásu vinohradov. 
Podľa informácií hovorkyne magistrátu
Evy Chudinovej bolo k územnému plánu
doručených 1000 pripomienok. Z nich
bolo asi 130 akceptovaných, 470 zobra-
tých na vedomie a 400 neakceptovaných.
Pokiaľ ide o obsah pripomienok, ich počet
bol niekoľkonásobne menší, pretože väč-
šina z nich bola rovnakého znenia.  
Spôsob ich vyhodnotenia a prerokovania
kladne posúdil aj krajský stavebný úrad i
orgány prokuratúry. V návrhu územného
plánu mesta sú po prvýkrát stanovené i
základné princípy umiestňovania výško-
vých stavieb a spôsob posudzovania ich
kompozičného pôsobenia v rámci obrazu
mesta. Zástavba oboch brehov Dunaja je
navrhovaná v rovnakom rozsahu ako v
doterajšom pláne a v  rozsahu nezmene-
nom už desiatky rokov. Naopak v časti
Celomestského centra Petržalka je formou
medzinárodnej súťaže regulovaná zástav-
ba, ktorá obsahuje omnoho vyššie percen-
to zelene a verejných priestorov, ktoré
zostanú nezastavané, vrátane mestského
parku. Sú tu predpoklady na vznik nových
prvkov bývania v zeleni a verejných prie-
storov, ako aj citlivo regulovaná výška
zástavby s jednou dominantou. 
Doprava je v návrhu územného plánu rie-
šená na základe dôkladnej analýzy, systé-
mových prepočtov a koncepčných teórií. 
Podľa hovorkyne magistrátu je nesprávne
a zavádzajúce argumentovať absolútnymi
číslami počtu uplatnených pripomienok a
spôsobom ich vyhodnotenia. Potrebné je
uviesť, že do štatistiky uvádzanej ochra-
nármi sa nepremieta skutočnosť, že
mnohé z pripomienok uplatnených viace-
rými ochranárskymi subjektmi sú často
doslova totožné a formálne sa tak zvyšuje
ich počet. (rob)
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Milodary

premieňajú

na alkohol
LIST ČITATEĽA
Koľko článkov v novinách sa zaobera-
lo problematikou bezdomovcov. Chá-
pem, mnohé neziskové organizácie, sa
problematikou bezdomovcov zaobera-
jú, majú to vo svojej činnosti, hľadajú
všetky cesty, ako im pomôcť. Keby
som dennodenne nechodil okolo nich,
tak by som bol medzi prvými, ktorý by
navrhol postaviť im rodinné vily v
luxusnej štvrti Bratislavy. Žiaľ, načo.
Väčšina z nich s cigaretou v ústach, v
alkoholizovanom stave žobre, kde sa dá.
Odporúčam obyvateľom Bratislavy prísť
pred Kostol Dona Bosca - Saleziánov na
Miletičovu ulicu. Najlepšie v nedeľu. keď
je 5 omší. Žobrú pred vchodmi po skonče-
ní omše, potom s peniazmi rýchlo do
neďalekej Billy, peniaze premeniť na
„čučo“, opití sa potom vyspať v  parčíku
oproti na lavičkách, fľaše odhodia na tráv-
nik, toaleta je v neďalekých kríčkoch, len
ako to zapácha. Takto to ide osem mesia-
cov v roku. Čudujem sa veriacim, že im
čo len korunu dajú. Nech sa idú pozrieť,
koľko fliaš od „čuča“ je v nedeľu večer
porozhadzovaných v parku. Nie jedna -
dve, osem - desať. To návštevníci kostola
ešte neprišli na to, že ich milodary sa pre-
mieňajú na alkohol? Neraz som ich oslo-
vil, prečo si nekúpia jesť. Odpoveď som
dostal: jedlo si nájdeme v kontajneroch,
toľko, že ho nestačíme zjesť, ale fľašu
vína sme v kontajneri ešte nenašli.
No isteže, aj to je téma pre veriacich,
prečo sa vyhadzuje toľko jedla. Nikto ma
nepresvedčí, že len neveriaci odhadzujú.
Bol by som rád, keby sme si všetci uve-
domili, či konáme dobre. Veď takto na-
pomáhame väčšine bezdomovcom k to-
tálnemu alkoholizmu, a táto cesta nikde
nevedie. Dajte zbierky pre bezdomovcov
charite a tá nech ich rozumne využije.
Rozhodne nie cez alkohol. Verím, že aj
páni farári upozornia všetkých veriacich
na nesprávne konanie.

Peter Bella, Ružinov

SĽUK ponúka hodovanie za príjemné ceny
Minulý týždeň sme na tomto mieste
hodnotili Klub Lúčnica na Štúrovej
ulici, tentoraz sme pre porovnanie
navštívili reštauráciu spojenú s iným
popredným hudobno-tanečným tele-
som - Cafe  Restaurant SĽUK na Bal-
kánskej ulici v Rusovciach.
Reštaurácia sídli v rusovskom sídle
SĽUK-u, v historickom objekte reštauro-
vanom ešte v časoch  socializmu. Neveľ-
ké priestory sú v súlade so súčasnými
požiadavkami rozdelené na fajčiarsku a
nefajčiarsku časť. Nábytok síce nie je
najnovší, ale ocenenie si zaslúži naprí-
klad taká drobnosť, že nohy stoličiek sú
upravené tak, aby pri posúvaní na dlážke
nehrkotali. Steny zdobia staré plagáty
propagujúce vystúpenia SĽUK-u na rôz-
nych miestach sveta (nechýba plagát zo
Sovietskeho zväzu z roku 1965), hudob-
né nástroje, ale aj veľké starodávne rádio,
interiér zdobí i množstvo iných malič-
kostí, väčšinou tematicky viac-menej
nadviazaných na repertoár SĽUK-u.
Jedálny lístok je pomerne pestrý, ceny v
porovnaní s tými, aké sú obvyklé v cent-
re Bratislavy, príjemne prekvapia, nechý-
bajú jedlá na panvici a viaceré špeciality
šéfkuchára. Z polievok sme otestovali
všetky tri, ktoré boli v ponuke - Domáca
kapustnica s údeným mäsom, klobásou
(49 Sk) nemala chybu, ešte lepší dojem
na nás urobila Krémová cesnačka s opra-
ženým chlebom (39 Sk), naopak sklama-
ním bol príliš presolený Slepačí vývar
(29 Sk). Potom prišli na rad predjedlá -
lokše mastené s cesnakom (po 17 Sk)

boli bezchybné a výhrady sme nemali ani
proti Pikantnej zbojníckej hrianke (49
Sk), čo je upečený chlieb s pikantnou
zmesou leča, feferónu, pretlaku, klobá-
sky a strúhaným syrom. Už menej nás
nadchol Tanier margarita (79 Sk) pozo-
stávajúci z mozarelly, paradajok, olivo-
vého oleja, bazalky a cibuľky, najmä
preto, že nešlo o pravú mozarellu a
bazalka bola len sušená. 
Pri hlavných jedlách sme neobišli miest-
ne špeciality. Rozhodli sme sa pre Mly-
nárkin vrkoč (145 Sk), čo je kuracie a
bravčové mäso spletené do vrkoča a
poliate syrovou omáčkou, ku ktorému
sme si ako prílohu dali opekané zemiaky
(27 Sk), nesklamal nás, aj keď na druhej
strane nešlo o žiadny zázrak. Zaujal nás
aj Poľovnícky guláš (165 Sk), čo je zmes
na kocky pokrájaného jelenieho mäsa a
šťavy s majoránkou, cibuľkou a cesna-
kom poliate červeným vínom, ozdobené
brusnicami a podávané so zemiakovými
rostli alebo knedľou. Už sám fakt, že ho
čašník servíroval v kotlíku zavesenom na
kovanom stojane, sľuboval zaujímavý
kulinársky zážitok, guláš nebol zlý,
dobrý dojem z neho však pokazili nie
práve najčerstvejšie knedle. Nesklamal
nás ani Prešporský rezeň (145 Sk), plne-
ný zaujímavou kombináciou hrášku a
šampiňónov, stočený do rolády a vypra-
žený v trojobale. Hneď dvaja členovia
nášho hodnotiaceho tímu sa rozhodli pre

pokrmy pripravené (a aj servírované) na
panvičke. Diabolská panvica (195 Sk) je
pikantnou zmesou bravčového mäsa,
hovädzej sviečkovej a kuracieho mäsa s
hranolkami a zeleninovou oblohou, no
nebola zasa až tak hrozivo pikantná, ako
to naznačoval jej názov. Chuťovo
nezaostala ani Panvica Provensale (185
Sk), čo sú grilované kuracie prsia oblože-
né paradajkami a orestovanými cuketami
posypané provensálskymi bylinkami,
zapečené s mozarellou. Jedlám samot-
ným okrem už uvedených výhrad
nemožno veľa vyčítať, málo nápadité sa
nám však zdali zeleninové prílohy.
Nevynechali sme ani dezert v podobe
testu dvoch múčnych jedál - zlákali nás
Babkine lievance (39 Sk), čo sú lievance
s domácim džemom, orechmi a šľahač-
kou, a Tvarohové gule (59 Sk), v teplej
slivkovej omáčke ozdobené šľahačkou.
Oba pokrmy boli chutné, vyrušovala nás
len akoby kašovitá konzistencia cesta. 
Obsluha bola pozorná a rýchla, čašník sa
nás nezabudol opýtať, či nám chutí, čo
nie je samozrejmosťou ani vo „vychyte-
ných“ podnikoch v centre mesta. Ak
zohľadníme skutočne príjemné a ľudové
ceny, reštaurácia si nepochybne zaslúži
pochvalu, zaregistrovali sme však aj nie-
koľko chýb, ktorých by sa mala vo vlast-
nom záujme vyvarovať. 
Naše hodnotenie:���

Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia hradila sama.

Žiadajte písomné zmluvy, až potom plaťte
Včera (v nedeľu) som mala náladu
pod bodom mrazu. Dakde som zapo-
trošila diaľkový ovládač k bráne, v
dôsledku toho som celú noc nespala a
na dôvažok sú telefonické hovory v
nedeľu zdarma. Preložené do slovenči-
ny to znamená, že mi spravidla niekoľ-
ko starých spotrebiteľov vynadá.
Je faktom, že súčasný štýl života sa
výrazne zmenil. Okrem iného nabral až
desivú rýchlosť, ktorá dáva zabrať aj
mladým. Menia sa nielen vzťahy medzi
ľuďmi, ale, žiaľ, vytrácajú sa aj hodnoty.
Také dačo, ako uzatvárať zmluvy a doho-
dy na čestné slovo a podanie ruky sa už
nenosí. Známa stavovská hrdosť a česť
akosi vymizla. Ani na svedomie navšte-
vovateľov kostolov sa často nedá spo-
ľahnúť. Hlavné pravidlo je: „trhni, kde
môžeš a čo sa dá.“ 
V takejto dobe sa, prirodzene, ťažko
orientujú predovšetkým staršie ročníky.
Vždy znovu a znovu naletia na tzv. se-
riózne ponuky. Až na vlastnej koži sa
presvedčia, že výhoda, ktorú im niekto
ponúka - napríklad účtovanie ceny bez
DPH - v skutočnosti znamená, že nemô-
žu využiť takzvanú súdnu cestu. Po slo-
vensky: ak nie sú spokojní so službou,

alebo kúpili nepodarok, nemôžu účinne
zasiahnuť. Pretože boli vlastne spoluvin-
ní na skrátení dane. A tak sa zdanlivá
„výhoda“ mení vo výraznú stratu. Priro-
dzene, že vždy iba pre toho slabšieho - a
to je spotrebiteľ. 
Najmarkantnejším prípadom je to, čo
postihlo vkladateľov takzvaných neban-
kových subjektov. Všimnite si, že medzi
poškodenými takmer niet ľudí stredného
a mladšieho veku. Sladkým rečiam nale-
teli zväčša dôchodcovia, ktorí uverili, že
im dôveryhodné osoby chcú pomôcť.
Ako to dopadlo, je dnes už všeobecne
známe. No sú aj menej medializované
prípady. Napríklad v hodine 12. som za-
bránila veľmi seriózne vyzerajúcemu
„dobrodincovi“, aby pripravil o byt dve
vyše 80-ročné dámy. Ako? Večer o 22.00
sa mu podarilo získať podpisy na zmlu-
vu, v ktorej bolo ako vysvetlivka pod čia-
rou napísané, že svoj byt musia uvoľniť
do 48 hodín, potom už platí sankcia 2000
korún denne. O desiatej večer som už aj
ja tvrdá ako štolverk (vstávam o 05.30) -
nieto dve dámy vysokého veku, ktoré

majú čítať niekoľkostránkovú zmluvu!
Mimochodom, v tomto prípade som bola
vďačná za svoju medializáciu, pretože
onen „dobrodinec“ si to so mnou netrúfal
rozdať, Žiaľ, nie vo všetkých prípadoch
to dopadne dobre. A práve tí sklamaní
spotrebitelia mi strpčujú nedele. 
Darmo vysvetľujem napríklad majite-
ľom 2- až 4-miliónových bytov, ktoré
chcú dedičsky odkázať rodinným prí-
slušníkom (ktorí sa o nich nestarajú), že
v zmysle zákona nie sú sociálnymi prí-
padmi. Trvajú na tom, že dôchodok im
nestačí, a preto sa o nich musí postarať
štát - teda obec. Argument, že predajom
bytu by sa mohli „zakúpiť“ do už existu-
júcich (aj exkluzívnych) penziónov a tam
v pohodlí a pohode dožiť bez starostí až
do smrti, jednoducho neuznajú. Lebo
aspoň niečo chcú odkázať deťom, synov-
com, či vie Boh komu, kto po nich za
života ani neštekol. Dúfam, že pochopíte,
ak nechcem občas dvíhať telefón! A
jedna rada na koniec: pochopte, že žiad-
na organizácia, živnostník či obchodník
nechce iné dobro než svoje vlastné. Žia-
dajte písomné zmluvy, čítajte ich a až
keď ste spokojní, zaplaťte úplnú cenu.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Lávka je

naozaj riešená

absurdne
AD: CHODCI PONAD EINSTEINOVU
ULICU... (BN 32/2006)
Som veľmi rád, že ste sa tejto téme na
stránkach Bratislavských novín veno-
vali. Bývam na Dvoroch a práve túto
lávku ako cyklista i chodec často využí-
vam. Keď mám prejsť ponad tento
diaľničný „obchvat“, spomeniem si na
slávny filmový výrok „kdepak ti sou-
druzi z NDR udělali chybu?“. 
Lávka pri Inchebe je podľa mňa naozaj
riešená absurdne. Prvým problémom sú
už spomínané výťahy. Zjavne sú navrhnu-
té do kultivovanejšieho prostredia, v Petr-
žalke ich však považujem za hádzanie
perál sviniam (pri všetkej úcte k slušným
užívateľom). To naozaj nikomu nenapad-
lo, že na takomto mieste budú vandalom
ako päsť na oko? Pre dodávateľskú firmu
je to iste dobrý kšeft, úžitok pre občanov
je však veľmi diskutabilný.
Ešte väčšou absurdnosťou sú nájazdové
rampy na túto lávku. Na strane pri Inche-
be sú dve - (pre cyklistov a peších), na
druhej strane (pri Gymnáziu A. Einstei-
na) však nájazdová rampa nie je ani
jedna. Prečo? Veľmi by sa pritom zišla.
Pre cyklistov je predsa oveľa praktickej-
šie vyjsť po rampe, ako zbytočne zosa-
dať a čakať na výťah (ak vôbec funguje).
Myslím si, že aj v rámci slávneho petr-
žalského korza by bolo prirodzené túto
nájazdovú rampu dobudovať.

Matúš Bakyta, Petržalka

Automaty MHD

berú len mince
AD: MHD SA STÁVA PROBLÉMOM
AJ PRE TURISTOV (BN 34/2006)
Pri zisťovaní, ako je to s turistami a
MHD, ste zabudli na tu najdôležitejšiu
vec. To jest, ak turista príde na Slo-
vensko, tak  ho jeho banka vybaví len
papierovými peniazmi. To iste je ak si
peniaze vyberie z našich bankomatov.
Čiže darmo má všade automaty, keď ne-
má ako platiť, lebo tie automaty sú zasta-
rané a berú len mince, hoci ceny lístkov
nie sú vôbec nízke a to nehovorím ešte o
tých turistických. Skúste sa dostať k 31
desaťkorunáčkam. Alebo 62 päťkoruná-
čok? Veď to je choré. Prečo sa k tomu
DPB nevyjadruje.
Vždy, keď sa vraciam nadránom praž-
ským rýchlikom, je to to isté, stánky sú
ešte pozatvárané a bezradní cudzinci s
bankovkami v rukách stoja pri lístko-
vých automatoch. Čiže tu je prvotný
kameň úrazu. Druhotný je v neprehľad-
nosti taríf a poriadkov MHD, nemož-
nosť informovať sa u samotných šofé-
rov, ako sa to robí na celom svete, ale to
je už iná story. Samo Štúra, Bratislava
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Vo Vrakuni chcú

mať najlacnejšie

teplo v bytoch
VRAKUŇA
Napriek tomu, že správcovská a teplá-
renská spoločnosť Spokojné bývanie
až doteraz dodávala teplo občanom
mestskej časti za sumy na spodku
cenového rebríčka, mestská časť
vymenila od júla dodávateľa tepla.
Starostka mestskej časti Vrakuňa Ľudmi-
la Lacková však nemá v tejto súvislosti
obavy z toho, že by aj Vrakunčanom
začali dramaticky rásť ceny za kúrenie a
teplú vodu. Okrem toho, že v spoločnos-
ti, ktorá dostala tepelné hospodárstvo
štvrte do prenájmu, má mestská časť svo-
jich zástupcov, o cenovej aj investičnej
politike rokuje so zástupcami samosprá-
vy aj správcom domov nový dodávateľ -
Termming, a.s., (predtým Terming, s.r.o.).
„V tepelnom hospodárstve je plánovací
cyklus pätnásť rokov a nemôžeme risko-
vať, že by sa koncepcia menila po každej
zmene v miestnych voľbách,“ uvádza
Marek Hargaš konateľ spoločnosti Spo-
kojné bývanie, ktorá slúži spoločenstvám
vlastníkom vo Vrakuni. Práve táto spo-
ločnosť sa totiž rozhodla pripraviť odde-
lenie tepelné hospodárstvo od hlavnej
náplne svojej činnosti, čo považuje do
budúcnosti za logické, pretože správca
má dohliadať aj na to, aby dodávky tepla
pre vlastníkov bytov boli čo najlacnejšie
a čo najkvalitnejšie. Teda kontrolovať
dodávateľa tepla.
M. Hargaš vysvetľuje, že obyvateľov
mestskej časti i za fungovania nového
dodávateľa mestská časť chráni. Urobila
tak v zmluve, kde je zakotvený minimál-
ny a prísne odôvodnený rast cien nielen v
súlade s rozhodnutiami regulačného úra-
du, ale aj závislý od dohody s miestnou
samosprávou. „Chceme aby mali Vra-
kunčania dlhodobo najlacnejšie teplo v
Bratislave,“ hovorí M. Hargaš. A uvidia
to aj tento rok - zdraženie bude minimál-
ne a na budúci rok očakávajú len kozme-
tické zmeny v cenách tepla a teplej úžit-
kovej vody.
Mechanizmus na dodržanie tohto sľubu
je jednoduchý - v zmluve sú stanovené
menovité sankcie, ktoré postihnú nového
dodávateľa, ak by trend najnižších cien
nedodržal a mestská časť má zmluvne
vyhradené aj právo trvalej kontroly celé-
ho systému tepelného hospodárstva. V
tomto zmysle hľadia aj do budúcnosti -
spoločnosť Termming sa totiž pripravuje
zbaviť závislosti od plynu a investuje do
metódy získavania energie z biomasy. 

Gustav Bartovic

Kto sú kľúčoví

dodávatelia

tepla v meste
BRATISLAVA
Zoznam odberných miest tepla v Bra-
tislave, pre ktoré stanovil záväzné ceny
Úrad na reguláciu sieťových odvetví,
obsahuje desiatky položiek. Pre obča-
nov platiacich za teplo je však dôleži-
tých ani nie desať údajov.
Regulátor musí totiž zo zákona regulo-
vať aj tých producentov tepla, ktorí v
podstate produkujú teplo len pre spotre-
bu vlastnej spoločnosti, ako napríklad
Slovenská pošta či železnice. V nasle-
dujúcom prehľade uvádzame zvýšenie
tepla u teplárenských spoločností, ktoré
majú dominantné postavenie v zásobo-
vaní teplom a teplou úžitkovou vodou v
jednotlivých mestských častiach.

~     ~     ~
Bratislavská teplárenská, a.s. +9-10%
Staré Mesto, Nové Mesto, Ružinov,
Dúbravka, Karlova Ves
Bytové družstvo BA III +7-9%
Nové Mesto
C-term, s.r.o. +4-5%
Petržalka, Dúbravka
KORS, a.s. +8%
Karlova Ves
Paroplynový cyklus, a.s. +5%
Nové Mesto
Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. +6-9%
Ružinov
REKOTak, s.r.o. +4%
Podunajské Biskupice
TERMMING, a.s. +0-7%
Staré Mesto, Vrakuňa (gub)

Bratislavský magistrát nemôže údajne

ovplyvniť dianie na Zámockej ulici
STARÉ MESTO
V súvislosti s čiernom stavbou na
Zámockej ulici sa hovorí aj o podiele
magistrátu hlavného mesta v spoloč-
nosti, ktorá stavala domy a stavia aj
nelegálnu nadstavbu.
Podľa informácií priamo od stavebníka -
Zámockej spoločnosti, a.s., - v súčasnos-
ti na Stavebnom úrade Staré Mesto po-
sudzujú ich žiadosť o dodatočnú zmenu
stavby. Ide o legalizáciu neprojektovanej
prekrytej terasy, ktoré tieni bytom v
susedstve. Ich nájomníci spolu s ďalšími
vlastníkmi bytov v tejto lokalite prote-
stujú proti stavbe už vyše roka. Približne
rok je staré aj vyjadrenie Stavebného
úradu Staré Mesto, ktorým sa dokonče-
nie terasy okamžite zastavuje a zároveň
stanovuje termín, v ktorom majú staveb-
níci šancu na rokovanie o dodatočnej
zmene stavby. Zaujímavé je, že Zámoc-
ká spoločnosť len nedávno podala žia-

dosť, ktorá mala byť na stavebnom
úrade takmer rok. Podľa obyvateľov
domov na Zámockej ulici využili tento
čas na dostavanie nepovolenej stavby.
Zástupca Zámockej spoločnosti Miro-
slav Zervan však tvrdí, že stavbu len
zakonzervovali.
Zaujímali sme sa, či nemohla do tohto
diania zasiahnuť námestníčka primáto-
ra hlavného mesta Tatiana Mikušová,
ktorá vzhľadom na svoju funkciu zasa-
dá v dozornej rade Zámockej spoloč-
nosti, a. s., prípadne prečo sa mesto
nedištancuje od konania tejto firmy. „O
zámeroch, plánoch a vedení spoločnos-
ti rozhoduje jej predstavenstvo, preto
námestníčka primátora Tatiana Mikušo-
vá nevie o týchto aktivitách. Dozorná
rada, ktorej je členkou, vykonáva len
kontrolnú činnosť a kontroluje hospo-
dárenie,“ informovala nás hovorkyňa
magistrátu Eva Chudinová.

Hlavné mesto Bratislava má v Zámoc-
kej spoločnosti len 10-percentný
podiel, čo predstavuje 12 miliónov ko-
rún na základnom imaní. „Vplyv mesta
je v tejto spoločnosti malý a nepodstat-
ný, nemôže reálne ovplyvňovať dianie
v spoločnosti a nedostáva ani žiadne
dividendy,“ uvádza E. Chudinová. 
Mesto preto chce z podielnictva v tejto
spoločnosti odísť. Keďže má Zámocká
spoločnosť predkupné právo na odkú-
penie akcií, mesto jej ich ponúklo, ale
dostalo ponuku na odkúpenie akcií za
desatinu nominálnej ceny. To magistrát
pokladal za neprijateľné a ponúkol svoj
podiel ďalším záujemcom (naposledy
v roku 2005). Odstúpením námest-
níčky primátora z funkcie v dozornej
rade by sa nedosiahol žiadny pozitívny
efekt, ale naopak mesto by ešte aj stra-
tilo kontrolu nad hospodárením tejto
spoločnosti. GustavBartovic

BRATISLAVA
Vyjadrenie predsedu zväzu výrobcov
tepla Miroslava Obšívaného, že ani od
nového roku by cena tepla nemusela
vzrásť, podporujú informácie, ktoré
sme získali v Bratislave pri mapovaní
jesenného nárastu cien za teplo.
Je nepochybné, že na cene tepla a teplej
vody sa v prvom rade odráža rast ceny
plynu na svetových burzách, ktorý závisí
od ceny ropy - táto cena totiž tvorí aj
podľa M. Obšívaného 70 percent z cel-
kovej ceny tepla. Najväčšmi sa však na
raste cien podieľajú spoločnosti, ktoré ju
distribuujú k spotrebiteľom. Aj keď pri-
meraný zisk týchto spoločností reguluje
príslušná inštitúcia - Úrad na reguláciu
sieťových odvetví (ÚRSO), ten vychá-
dza z celkových kalkulácií, a to je práve
priestor, kde sa dá ušetriť alebo aj nie. A
tak napríklad ÚRSO schválil pre Karlo-
veskú obchodnú a rozvojovú spoločnosť
(KORS) cenu za gigajoul 714,70 Sk (naj-
drahšie v Bratislave), kým napríklad pre
Termming vo Vrakuni len 595,30 Sk. V

prvom prípade je nárast ceny o 8 percent,
kým vo verejnosti sa hovorilo o zdražení
5-6 percent - ale ľudia neplatia priemer.
Ceny rastú viac tam, kde je primárnym
dodávateľom tepla Bratislavská teplá-
renská, a.s., (BAT), naopak tam, kde si
teplárenské spoločnosti vyrábajú teplo
samy, je lacnejšie. V prípade Termmingu
sa táto okolnosť výrazne prejavuje v roz-
diele medzi cenami za teplo vo Vrakuni,
kde si ho vyrába sama a tentoraz ho
nezdražila, a odbernými miestami v Sta-
rom Meste, kde sa používa teplo dodané
z BAT.
BAT podpísala tento rok zmluvu s Paro-
plynovým cyklom (PPC), primárnym
výrobcom tepla pre drvivú väčšinu
domácností na východe Bratislavy a
značnú časť v jej západnej časti. Pri pod-
pisovaní zmluvy sa podpredseda predsta-
venstva PPC Jozef Sekerka vyjadril, že
teplo bude nielen ekologickejšie, ale aj
lacnejšie, vo východnej časti mesta
dokonca o 14 korún. Obchodný riaditeľ
BAT Miroslav Jelenský vtedy vyjadril

presvedčenie, že Bratislavčania pocítia
vďaka tejto zmluve rast cien v energetike
miernejšie - ale ceny rástli aj na východe
Bratislavy. M. Jelenský sa pre Bratislavs-
ké noviny vyjadril, že jesenný rast cien
spôsobilo zvýšenie ceny od PPC - ten
však je viazaný dekrétom, podľa ktorého
má záväzne schválenú cenu až do konca
tohto roka.
Slovenský zväz výrobcov tepla má
výhrady k spôsobu, akým ÚRSO regulu-
je ceny plynu, pretože pre veľkoodbera-
teľov - a nimi sú aj výrobcovia tepla -
ceny nikto neschvaľuje. Teplárenské spo-
ločnosti nepoznajú spôsoby, akými sa pre
nich vytvára v plynárenskom priemysle
cena plynu. Takisto súhlasia aj so zme-
nou zákona o regulácii v sieťových
odvetviach, pretože podľa ich skúseností
nie sú domácnosti chránené regulačným
úradom. Ten schvaľuje len ceny plynu na
varenie, ktoré sú však bagateľom v
porovnaní s tým, čo občania zaplatia za
dodávky tepla a teplej vody.

Gustav Bartovic

Cena tepla pre domácnosti by podľa

výrobcov tepla mohla rásť aj pomalšie

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

2 i. byt, Kvetná ulica, Ba II, 52 m2, 1/3, log., pôv. stav, 2,50 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, Ondrojevova, Ba II, 79 m2, 2/3, kompl. rek., 3,40 mil. Sk

3 i. byt, Podlučinského, Ba II, 74 m2, 2/4, kompl. rek.,  3,57 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, Sienkiewiczova, Ba I, 82 m2, 1/5, kompl. rek.,  20 000 Sk/m + E

3 i. byt, Žilinská, Ba I, 80 m2, 1/5, rek., balk., tehla,  19 000 Sk/m + E

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

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

Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje, že 
navrhovateľ A-Z STAV, s.r.o., Bratislava

predložil zámer
Výrobňa vibrolisovaných betónových 

výrobkov v areáli spoločnosti
A-Z STAV, s.r.o., Podunajské Biskupice
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od 13. 10.
do 3. 11. 2006 na prízemí budovy Magistrátu hl.
mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch
Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elektronickej
podobe bude zámer k nahliadnutiu na www.enviro-
portal.sk  /EIA/SEA - Informačný systém podľa záko-
na č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)  Verejnosť môže svoje
písomné stanovisko doručiť Obvodnému úradu život-
ného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33
Bratislava 4 do 3. 11. 2006.
Miestom realizácie zámeru má byť  pozemok s parc. č.
6243/23, 6243/28 a 6243/29 v priestore súčasnej
skládky inertného (stavebného) odpadu prevádzkovanej
spoločnosťou A-Z STAV, s.r.o. Bratislava, k. ú. a MČ Brati-
slava - Podunajské Biskupice, územný obvod Bratislava II.
Záujmové územie sa nachádza vo východnej časti mesta,
pri juhovýchodnom oplotení areálu závodu Slovnaft a.s.,
Bratislava (v ochrannom pásme podniku Slovnaft).
Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie „Výrobne
vibrolisovaných betónových výrobkov“ vo voľnej časti sklád-
ky stavebného odpadu. Výrobňa má využívať vytriedený a
spracovaný stavebný odpad zo skládky a štrkopiesky vyťa-
žené v širšom okolí plánovanej stavby. Pripravovaná stavba
má pozostávať z betonárne, výrobnej haly, skladovacej plo-
chy a ostatných príslušných objektov, vnútroareálových
komunikácií, odstavných plôch, aj vo väzbe na pokrytie
nárokov na statickú dopravu. V prvej etape výstavby sa uva-
žuje s vybudovaním funkčného komplexu betonárne, oplo-
tenia, prístupových komunikácií, studne, recyklačného
zariadenia a inžinierskych sietí. V druhej etape sa uvažuje
dobudovať halu pre výrobu vibrolisovaných betónových
výrobkov, vrátane ostatných súvisiacich stavebných objektov
a prevádzkových súborov (SO/PS). Zriadenie stavby má
spočívať vo vybudovaní výrobnej haly a osadení plne auto-
matizovanej technológie na voľných plochách areálu, s
využitím existujúcich kapacít elektrickej energie, infraštruktú-
ry a sociálnej vybavenosti, bez zvýšeného nároku na zábe-
ry ďalších pozemkov, komunikácií, technickej infraštruktúry,
či vyvolaných investícií. 
Predpokladaný termín začatia činnosti: 2006/2007 
Predpokladaný termín ukončenia: koniec roka 2007

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Fax: 02/4591 4046

Potrebujete trezor?
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Ocenenia sú pre našu spoločnosť 
dôkazom správneho smerovania 
našich krokov.
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Best Property Manager in Slovakia
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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 

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

4333 3137 0905 511 511
www.eurolingua.sk

Na klobásky

treba ísť

do Dúbravky
DÚBRAVKA
Prvý Dúbravský klobásový festival
bude v Dúbravke 4. novembra a je
zameraný na prezentáciu tradičných
kulinárskych zvykov starej Dúbravky.
Záujemcovia si môžu prísť urobiť via-
nočné klobásy. 
Na súťaži v plnení vianočných klobás sa
môžu zúčastniť trojčlenné „občianske“
družstvá, ktoré si so sebou prinesú nára-
die - mlynček, nabíjačku, dosku a nože,
ďalej koreniny a črevá potrebné na na-
plnenie 10 kilogramov klobás. 
Mäso zabezpečí organizátor a všetci súťa-
žiaci budú mať pripravenú debničku s 10
kilogramami rovnakých druhov kvalitné-
ho mäsa v predbežnej cene do 1500
korún. Súťažiaci musia odovzdať na
posúdenie porote polmetrový kus klobá-
sy, ktorý sa na mieste upečie a vyhodnotí.
Zvyšné klobásy súťažiacim zostanú.
Podľa organizátorov podujatia je štartov-
né dobrovoľné a na návštevníkov prvého
festivalu tohto druhu čakajú tradičné
dúbravské špeciality charakteristické pre
zimné obdobie - varené klobásy, kapust-
nica, ale aj čerešňovo-maková štrúdľa.
Miestom konania Dúbravského klobáso-
vého festivalu bude Dom kultúry na
Saratovskej ulici. (rob)

Emisie CO2: 152 - 173 g/km, kombinovaná spotreba

pohonných hmôt: 6,4 - 7,1 l/100 km

Chevrolet Spark už

od 214 900 Sk*

Chevrolet Red Line.

Limitovaná edícia.
Emisie CO2: 127 - 139 g/km, kombinovaná spotreba

pohonných hmôt: 5,2 - 5,6 l/100 km

Chevrolet Aveo už

od 263 000 Sk*
Emisie CO2 (g/km): 171 – 218, kombinovaná spotreba

pohonných hmôt (l/100km, zmiešaná prevádzka): 7,1 – 9,1

Chevrolet Aveo 4-dverové už

od 347 000 Sk*

Chevrolet

Predstavujeme limitovanú edíciu Chevrolet Red 
Line. Teraz Chevrolet Spark už od 214 900 Sk*, 
4-dverové Aveo od 276 900 Sk* alebo 5-dverové 
Aveo od 259 900 Sk* korún.

Chevrolet. Veľké plus. www.chevroletsk.com 

FANCAR, s.r.o.
Trnavská cesta 51

821 01 Bratislava

tel.: 02/436 41 212, 436 41 213

e-mail: predaj@fancar.sk

www.fancar.sk* Ceny sú platné pri financovaní spoločnosťou

SÚKROMNÝ ZBERATEĽ

ODKÚPI 
STARÉ KNIHY

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

� 0905 646 511
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BRATISLAVA
Od 15. novembra sa začína obdobie
zimnej pohotovosti, ktoré pravdepo-
dobne potrvá do 31. marca budúceho
roku. Aj v tomto roku mesto počas
zimy vyskúša niekoľko noviniek.
Na zimnú údržbu komunikácií počas nad-
chádzajúcej zimy má mesto naplánova-
ných 189 miliónov korún. Počas zimného
obdobia mesto zabezpečuje 24-hodinové
spojenie štábu zimnej služby a operatívne
odťahovanie vozidiel, ktoré bránia pre-
jazdnosti komunikácií. Na dvoch pracov-
ných úsekoch na širokých komunikáciách
sa odskúša pluhovanie a posyp dvoma
sypačmi v tandeme. Podobne ako vlani aj
v tomto roku bude mesto využívať aj
informácie z meteostanice, ktorá je nain-

štalovaná na Moste Apollo, opäť bude k
dispozícii aj samostatný banner s infor-
máciami o zimnej službe na webovej
stránke mesta.
Novinkou nadchádzajúcej zimnej služby
je, že na 10 pracovných úsekoch začne
mesto používať technológiu navlhčova-
nia posypových materiálov soľným roz-
tokom, ktorý má zvýšiť rýchlosť ich
pôsobenia. Túto technológiu chce mesto
zaviesť na celom svojom území v priebe-
hu dvoch až troch rokov. Cesta mládeže
na Železnej studienke sa bude udržiavať
v zjazdnom stave posypom solmag, ktorý
je šetrný k životného prostrediu. 
Mesto zabezpečuje zimnú údržbu komu-
nikácií u piatich dodávateľských firiem.
Popri spoločnosti Technické služby

A.S.A. sú nimi spoločnosti Raki - Rák
Imrich, Ekoslužby, s.r.o., KOSEC - V.
Kovalčíková a Activity, s.r.o. Mesto
zabezpečuje zimnú údržbu prieťahov
ciest I., II. a III. triedy a miestnych komu-
nikácií na svojom území, ktorých celková
dĺžka je vyše 420 kilometrov a plocha
dosahuje takmer 4,1 milióna štvorcových
metrov. Okrem toho sú do zimnej údržby
zaradené aj chodníky, schody, lávky,
verejné priestranstvá, chodníky a mosty s
celkovou rozlohou vyše 203-tisíc štvor-
cových metrov. Tento výpočet dopĺňa
249 zastávok MHD s celkovou plochou
takmer 34-tisíc štvorcových metrov, 356
ník a 1226 priechodov pre chodcov.
Telefónne čísla na mestský dispečing
sú: 5935 6761 a 0902 985 887. (juh)

Namiesto

Darnice bude 

nová bytovka
RUŽINOV
Jednoposchodovú budovu Átrium na
Herlianskej a Komárnickej ulice na
sídlisku Štrkovec v uplynulých dňoch
začali búrať. Na jej mieste má vyrásť
polyfunkčný dom, v ktorom budú pre-
dovšetkým byty.
Ako sme zistili, mestská časť Bratisla-
va - Ružinov vydala v máji tohto roka
rozhodnutie o umiestnení stavby na
mieste bývalého objektu Darnica (tento
názov budova Átrium niesla v období
pred novembrom 1989, keď slúžila ako
dom československo-sovietskeho pria-
teľstva). Nový polyfunkčný objekt má
mať deväť poschodí, na prízemí má byť
šesť obchodov a kaviareň s letnou tera-
sou, na vyšších podlažiach má byť
dovedna 56 bytov. V súčasnosti platí
rozhodnutie na búracie práce, stavebné
povolenie na výstavbu nového objektu
nebolo ešte vydané.
Náš čitateľ Tomáš Fischer zo Štrkovca sa
na nás obrátil s otázkou, či sú pravdivé
„sídliskové klebety“, že v tejto lokalite sa
chystá rozsiahla výstavba, ktorá nezahŕ-
ňa len objekt Átria, ale aj priľahlú budo-
vu, v ktorej je pobočka Tatra banky, i
neďaleké obchodné centrum Helios. Ako
nám povedala hovorkyňa ružinovského
starostu Ana Mihalčínová, podľa infor-
mácií zo stavebného úradu v Ružinove
sú reči o odstraňovaní ďalších budov v
okolí nepravdivé. (juh)

Otvoria

prvú časť City 

Business Centra
RUŽINOV
O mesiac otvoria budovu City Busi-
ness Center (CBC) II na Karadžičovej
ulici, prvú z komplexu štyroch admini-
stratívnych a jedného obytného objek-
tu, ktoré tu stavia spoločnosť HB Rea-
vis Group.
Výstavba CBC II sa začala v januári
minulého roku a dnes už je pred dokon-
čením. Súčasťou prvej fázy komplexu
City Business Center je aj výšková 25-
podlažná budova CBC I, ktorá bude ofi-
ciálne otvorená na jar 2007. Investorom
projektu je akciová spoločnosť CBC
Invest. Investičné náklady prvej fázy
výstavby (CBC I-II) predstavujú viac
ako 2,2 miliardy slovenských korún.
Autorom architektonického konceptu
City Business Center sú medzinárodní
architekti združení pod hlavičkou Aukett
a projektantmi sú OSA Projekt z Ostravy.
Výstavba kancelárskeho komplexu CBC
prispeje k premene Karadžičovej ulice na
moderný mestský bulvár.
Celkové investičné náklady City Busi-
ness Center predstavujú viac ako 3,5
miliardy slovenských korún. Budova-
ním CBC sa začína intenzívne formova-
nie mestského bulváru. V okolí sa pri-
pravujú aj ďalšie developerské projekty
- o niekoľko rokov sa má celkom prebu-
dovať aj priestor súčasnej Autobusovej
stanice Mlynské nivy, čo nepochybne
prispeje k prirodzenému zväčšeniu cent-
ra mesta. (juh)

Bratislavský

hrad sa bude

rekonštruovať
STARÉ MESTO
Rekonštrukcia Bratislavského hradu
by sa mala začať v roku 2007. Vláda v
rozpočte vyčlenila 50 miliónov korún
na vypracovanie projektovej doku-
mentácie. 
Podľa informácií od pracovníkov Národ-
nej rady SR bol rozpočet rekonštrukcie
stanovený v roku 2001 vo výške 837,5
milióna korún. Stavebné náklady budú
však asi vyššie a celková cena vyplynie z
výsledkov verejnej súťaže. 
Obnova Bratislavského hradu je napláno-
vaná na tri etapy. V prvej etape sa budú
rekonštruovať priestory severozápadnej
časti hradného paláca od Slávnostného
barokového schodiska, druhá etapa sa
bude týkať opravy priestorov juhozápad-
nej a východnej časti hradného paláca
vrátane Slávnostného barokového scho-
diska. Do tretej etapy sú zahrnuté priesto-
ry trojosého vstupného vestibulu, suteré-
ny juhovýchodnej a severnej časti hrad-
ného paláca vrátane barokového záhrad-
ného pavilónu - Oranžérie.
Najvýraznejšou zmenou v hradnom palá-
ci bolo v roku 1988 vybudovanie expozí-
cie Klenoty dávnej minulosti Slovenska v
dovtedy neprístupných suterénnych a prí-
zemných klenutých priestoroch južného
krídla a Korunnej veže. Upravil sa aj baro-
kový vestibul, v ktorom boli prezentované
dva veľké gotické portály pôvodného stre-
dovekého podjazdu paláca. Pretože výraz-
né deformácie zasklenia arkád z prvej eta-
py obnovy v priestore Slávnostného baro-
kového schodiska ohrozovali bezpečnosť
návštevníkov, bola podľa historických
analógií v roku 1995 zabezpečená výroba
a výmena všetkých arkádových výplní
západnej historickej fasády nádvoria. V
rokoch 1996-1997 vymenili strešnú kryti-
nu hradného paláca kvôli tomu, že zlý
technický stav ohrozoval zbierkové pred-
mety v depozitároch Slovenského národ-
ného múzea - Historického múzea a bez-
pečnosť návštevníkov hradného areálu. 
Pri príležitosti summitu prezidentov
USA a Ruskej federácie bola v roku 2005
urobená nevyhnutná úprava reprezentač-
ných priestorov na prízemí a prvom
poschodí vrátane Rytierskej siene a pri-
ľahlých sociálnych zariadení, ktoré boli
po svojej životnosti v kritickom stave. 
Hlavným cieľom rekonštrukcie Brati-
slavského hradu v súčasnosti je odstráne-
nie havarijného stavu inžinierskych sietí,
narušenej statiky, podmáčania a vlhnutia
murív. Ďalej je potrebné napravenie
nevhodného architektonického stvárnenia
interiérových priestorov, ktoré nezodpo-
vedá historickej skutočnosti, ale aj dorie-
šenie účelnosti budúceho využitia pre
štátnu reprezentáciu a muzeálnu činnosť.
Tento zámer si vyžaduje vybudovanie
novej infraštruktúry a architektonického
stvárnenia interiérových priestorov na
základe slohu poslednej prestavby hrad-
ného paláca v roku 1968. (rob)

O mesiac sa v meste začína zimná služba,

magistrát na ňu má 189 miliónov korún

Spojte najväčší úžitkový priestor so skvelou cenou

Fiat Doblo Cargo
akciová cena už od 301 700 Sk*
V základnej verzii už: airbag vodiča, posilňovač riadenia, nastaviteľný volant,
zadné dvojkrídlové dvere.
Úžitkovosť: 2 miesta na sedenie vpredu, objem nákladného priestoru až 3,9 m3,
k dispozícii 2 rôzne rázvory náprav a 2 výšky strechy.
Motory: 1 benzínový a 2 dieselové motory s výkonom 77 až 105 koní
a dvojpalivový motor NATURALPOWER (benzín / zemný plyn).

www.fiat.sk
*Cena je bez DPH a zahŕňa bonus 6 % v prípade financovania cez ČSOB Leasing.

Fiat Doblo: emisie CO2 : 145 – 174 g/km, kombinovaná spotreba: 5,5 – 7,4 l/100 km.
‘

‘

predaj • servis • kalibrácia
digitálnych tlakomerov microlife
CENTRUM ZDRAVIA - PRIEVOZ

Radničné námestie 7/C, 
tel.: 02/4342 9502

Teraz ZĽAVA pri
výmene „STARÝ 

ZA NOVÝ” až 10%
Akcia platí aj vo VÝDAJNI 

ZDRAVOTNÍCKYCH POTRIEB NIVY
- 500 bytov, Velehradská 8, 

tel.: 5596 0119 (možnosť parkovania)

www.tlakomery.sk



14BRATISLAVSKÉ NOVINY 35/2006

Na Bosákovej je

opäť dopravné

ihrisko
PETRŽALKA
Zrekonštruované detské dopravné
ihrisko opäť po rokoch otvorili na
Bosákovej ulici v Petržalke 11. októb-
ra. Ihrisko dalo opraviť občianske
združenie Slovenský autoturist klub v
spolupráci s Miestnym úradom v Petr-
žalke.
Detské dopravné ihrisko budú v rámci
vyučovania využívať žiaci prvých šty-
roch ročníkov petržalských základných
škôl a každoročne sa na ňom vystrieda
približne 2500 detí. Budú sa im venovať
traja inštruktori, ktorí budú učiť teoretic-
kú prípravu jazdy na bicykloch a kolo-
bežkách a na malých cyklistov budú
dohliadať aj priamo na ihrisku so sema-
formi a dopravnými značkami. 
Podľa generálneho sekretára Slovenské-
ho autoturist klubu Zoltána Bojara sa
klub stal v roku 2005 vlastníkom budovy
v areáli detského ihriska a jedným z jeho
zámerov bolo obnovenie zaniknutého
dopravného ihriska. Konštatoval, že v
spolupráci s Radou vlády pre bezpečnosť
cestnej premávky a ministerstvom škol-
stva sú od minulého roku schválené
tematické plány vyučovania dopravnej
výchovy v základných školách, podľa
ktorých sa deti majú učiť bezpečnému
dopravnému správaniu - ako chodci a
cyklisti. Významnú úlohu pritom majú
dopravné ihriská.
Slovenský autoturist klub je aktívny pre-
dovšetkým v oblasti technickej pomoci
na cestách, cestovných a dopravných
informácií, ako aj bezpečnosti na ces-
tách. V Bratislave sú popri ihrisku na
Bosákovej ulici k dispozícii aj dopravné
ihriská na Exnárovej ulici v Ružinove a
na Harmincovej ulici v Dúbravke. 
Predchádzajúca vláda vyčlenila na tento
rok osem miliónov korún na výchovu a
vzdelávania v oblasti zvyšovania bezpeč-
nosti v premávke a v oblasti praktického
výcviku žiakov základných škôl na det-
ských dopravných ihriskách. (rob)

Na Vyšehradskej

postavia ďalšie

kancelárie
PETRŽALKA
K rozostavanému polyfunkčnému
objektu, ktorý vyrastá na Vyšehrad-
skej ulici, by mal čoskoro pribudnúť
ďalší. V novom sedempodlažnom
objekte by mali byť len kancelárie.
Pozemok, na ktorom má novostavba pri-
budnúť, sa nachádza na juhu Petržalky,
medzi Panónskou cestou a Vyšehradskou
ulicou. Svojou juhozápadnou pozdĺžnou
stranou priamo nadväzuje na Panónsku
cestu. Severovýchodná hranica pozemku
nadväzuje na spomenutý rozostavaný
polyfunkčný objekt. 
Objekt má mať sedem nadzemných a
jedno podzemné podlažie. Na prízemí
polyfunkčného objektu sú navrhnuté par-
kovacie plochy so 61 parkovacími státia-
mi a vstupy do priestorov občianskej
vybavenosti, na druhom až siedmom nad-
zemnom podlaží by mali byť administra-
tívne priestory s celkovou úžitkovou plo-
che takmer tristo štvorcových metrov . Na
ôsmom, ustupujúcom podlaží sú navrh-
nuté ateliéry. V suteréne má byť 65 parko-
vacích miest a v blízkosti objektu pozdĺž
Panónskej cesty ďalších 42 parkovacích
miest. Výstavba sa pravdepodobne začne
v decembri tohto roka, jej ukončenie sa
predpokladá o dva roky neskôr. (juh)

Už aj Dúbravka

má svojho

okrskára
DÚBRAVKA
Bdieť nad dodržiavaním poriadku, ale
najmä dobre poznať svoj rajón a jeho
obyvateľov, bude hlavnou úlohou
nového dúbravského okrskára brati-
slavskej mestskej polície Mikuláša
Tupého.
„V Dúbravke sú problémy s bezdomovca-
mi, psíčkarmi, aj rušením nočného poko-
ja, tie budem riešiť,“ uviedol M. Tupý.
Ako okrskár bude v kontakte s obyvateľ-
mi a bude mať dobrý prehľad o tom, čo sa
v tejto bratislavskej mestskej časti deje.
On sám si okrskárov pamätá ešte z det-
stva. „Je to dobrý nápad, mali sme pred
naším okrskárom rešpekt, pretože nás
všetkých poznal,“ dodal. Mikuláš Tupý
má bohaté skúsenosti nielen s prácou poli-
cajta - 28 rokov robil v Policajnom zbore
a šesť rokov v mestskej polícii, ale aj so
svojím rajónom, pretože slúžil v susednej
Karlovej Vsi. Dúbravčania môžu svojho
nového okrskára navštíviť v jeho kancelá-
rii na miestnom úrade každý pondelok a
stredu. Môžu ho tiež telefonicky informo-
vať o svojich problémoch na čísle 0902
921 199. Mestská polícia má v Bratislave
dovedna 13 okrskárov. (brn, tasr)

Stavba obaľovne

naráža aj na

dopravu
DÚBRAVKA
Otázka, či bude v Dúbravke na mieste
bývalého Technického skla obaľovňa
živičných zmesí spoločnosti Skanska, je
stále otvorená napriek dvom kladným
ekologickým posudkom a aj predbež-
nému súhlasu starostu Petra Poláka.
Okrem občanov a časti dúbravských po-
slancov je proti aj mestská časť Devínska
Nová Ves. S takouto prevádzkou v lokalite
nesúhlasí ani magistrát a to z dvoch dôvo-
dov. Po prvé - priestor bývalého sklárske-
ho závodu má v územnom pláne určenie
na rizikovú priemyselnú výrobu a obaľov-
ňu živičných zmesí mesto pokladá za sta-
vebnú činnosť. Dôraznejšie však mesto
vyjadruje nesúhlas vzhľadom na budúci
rozvoj územia a rastúce dopravné zaťaže-
nie na jestvujúcich komunikáciách.
Dopravná preťaženosť je aj jeden z hlav-
ných argumentov občianskeho hnutia,
ktoré vzniklo spontánne ako reakcia na
zámer obaľovňu vybudovať. Tí za dva dni
vyzbierali bezmála tisíc podpisov - v tejto
súvislosti máme informáciu o tom, že
mestskí policajti im bránili v petičnej
akcii. Občania sú viac vystrašení možnou
ekologickou hrozbou, ktorou sú predpo-
kladané emisie aromatických uhľovodí-
kov. Podľa hovorkyne spoločnosti Skan-
ska Magdalény Dobišovej však má inves-
tor k dispozícii dva nezávislé posudky o
neškodnosti tejto produkcie a napokon aj
rezort životného prostredia usúdil, že tu
nie je potrebné robiť posudzovanie vply-
vov stavby na životné prostredie. Hovor-
kyňa poukazuje na to, že nik z odporcov
nevyužil príležitosti presvedčiť sa o argu-
mentoch investora.
„Momentálne čakáme na záverečné
vyhlásenie ministerstva životného pro-
stredia, bez jeho kladného rozhodnutia sa
výstavba nepohne,“ uvádza M. Dobišová.
Dodáva, že celý projekt je len v príprav-
nej fáze územného konania. Skanska
ponúka občanom dvakrát účinnejší odlu-
čovač ropných látok ako treba, i to, že
bude svoju produkciu voziť len v noč-
ných hodinách. (gub)

Pozemky pod družstevnými domami 

boli prevedené na tisíce vlastníkov bytov 
BRATISLAVA
Prevody pozemkov pod bývalými
družstevnými domami na vlastníkov
bytov úspešne pokračujú: do dneš-
ných dní bolo v Bratislave vybave-
ných takmer 10 600 žiadostí o prevod
pozemku.
Začatie tohto procesu vôbec nebolo jed-
noduché, aj keď prevádzanie pozemkov
do podielového spoluvlastníctva vlastní-
kov bytov bolo pre mesto povinnosťou
vyplývajúcou zo zákona. Podľa riaditeľ-
ky magistrátu Anny Pavlovičovej to
bolo pre mesto ťažké rozhodovanie z
dôvodu, že zákon stanovuje cenu 5
korún za štvorcový meter (pre prvona-
dobúdateľov) a náklady na samotný pre-
vod sú niekoľkonásobne vyššie. Mest-

ské zastupiteľstvo schválilo uznesenie o
zabezpečení prevodov pozemkov 26.
júna 2003, potom mesto formou súťaže
vyberalo firmu, ktorá by prevody zabez-
pečovala. „Na magistráte totiž boli evi-
dované tisíce žiadostí o kúpu pozemkov
a mesto nemohlo prevody uskutočňovať
vlastnými kapacitami,“ vysvetlila A.
Pavlovičová.
Od výberu firmy po reálne začatie pre-
vodov uplynul takmer rok a od februára
2004 do dnešných dní bolo vybavených
už spomenutých takmer 10 600 žiadostí.
„Záujem o kúpu a vyrovnanie pozemkov
prislúchajúcich k bytom v bývalých
družstevných domoch a forma zabezpe-
čenia prevodov prostredníctvom exter-
nej firmy potvrdili opodstatnenosť roz-

hodnutia mesta,“ konštatovala A. Pavlo-
vičová. „Ešte stále prichádzajú žiadosti
o prevod pozemkov, priebežne ich vyba-
vujeme, je však potrebné podotknúť, že
množstvo žiadostí sa viaže na majetko-
voprávne nevyrovnané pozemky, ktoré
musí mesto Bratislava na vlastné nákla-
dy vysporiadať.“
Z dostupných podkladov vyplýva, že
väčšina pozemkov pod bývalými druž-
stevnými domami už bola prevedená
vlastníkom bytov. Tí, ktorí si ešte žia-
dosť o prevod doteraz nepodali, tak
stále môžu urobiť. Rýchlosť vybavenia
žiadosti závisí od toho, či je príslušný
pozemok majetkovoprávne vyrovnaný,
spravidla to trvá rádovo niekoľko
mesiacov. (juh) 
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Dobrovoľníci

zachraňujú

Sandberg
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Naliehavá výzva na záchranu prírod-
nej pamiatky Sandberg, ktorú adreso-
vala verejnosti i zodpovedným inštitú-
ciám Turistická informačná kancelá-
ria pri Miestnom úrade v Devínskej
Novej Vsi, dopadla na úrodnú pôdu.
V uplynulých dňoch dominantu Devín-
skej Kobyly opäť oplotili. Aj priamo na
týchto prácach sa podieľali spolu s nie-
koľkými dobrovoľníkmi a ochrancami
prírody pracovníci devínskonovoveskej
Turistickej informačnej kancelárie
(TIK). Diery, do ktorých zapustili nosné
drevené stĺpy plota, sponzorsky vyvŕtala
istá miestna firma, materiál na plot doda-
la správa Chránenej krajinnej oblasti
Malé Karpaty, ktorá bola aj odborným
garantom pri akcii. Na celé územie
Devínskej Kobyly už dohliadajú zosilne-
né hliadky pracovníkov Chránenej kra-
jinnej oblasti Záhorie.
Ako nás informovala Jana Pochabová z
TIK, pieskovec na Sandbergu bol skutoč-
ne v dezolátnom stave. Tento európsky
unikát sa stal cieľom nekontrolovaných
výletov, ľudia nechodili po chodníčkoch,
ničili vzácnu flóru, nechávali deti šmýkať
sa po chránenom prírodnom útvare a vo-
dili tam na potreby aj štvornohých miláči-
kov. Vrchol pieskovca hrozil zrútením.
„Teraz je rad na štátnej ochrane prírody,“
konštatovala J. Pochabová v súvislosti s
tým, že bude nevyhnutné aj zreorganizo-
vať, preznačiť a premiestiť vyhliadkové
chodníčky, ako aj umiestniť informačné
tabule upozorňujúce na dôležitosť tejto
rezervácie. Samotní pracovníci TIK plá-
nujú uskutočňovať v budúcnosti série
prednášok v školách, aby viedli mladých
k pozitívnemu vzťahu a porozumeniu
chránenej prírode. (gub) 

Trvalý boj

o Rusovce

eskaluje
RUSOVCE
Policajný vyšetrovateľ ešte stále ne-
uzavrel prípad z minulých komunál-
nych volieb v Rusovciach, nad ktorých
dôveryhodnosťou vyjadril pochyb-
nosti aj prokurátor, a už u časti obča-
nov vyvolávajú pochybnosti i nadchá-
dzajúce voľby.
Rozhodnutím miestneho zastupiteľstva
sa totiž znížil počet poslancov z jedenásť
na deväť. Starosta Rusoviec Dušan
Antoš uvádza, že je to v súlade so záko-
nom o Bratislave, jeho odporcovia však
tvrdia, že je v tom iný zámer. „V kuloá-
roch som počul, že je to preto, aby nedo-
stali priestor tí, čo rýpu do samosprávy,“
vyjadril sa súčasný poslanec Jozef Malli-
nerits. Dodal, že bez ohľadu na reči treba
zvažovať primeranosť tohto rozhodnutia,
keď za posledných desať rokov sa počet
trvale bývajúcich v Rusovciach zvýšil z
1800 na 2800 ľudí.
Viacerí Rusovčania tiež upozornili, že
starosta nominoval na doplnenie miest-
nej volebnej komisie dvoch členov, ktorí
pracovali aj vo volebnej komisii v roku
2002, keď došlo k podivným udalostiam
okolo volieb. Pýtajú sa, či majú pri nedo-
riešenom prípade spochybnených volieb
právo ich účastníci sedieť v novej voleb-
nej komisii.
D. Antoš uviedol, že do komisie nomino-
val ľudí, ktorých pokladá za „...čestných
a svedomitých, a preto sú tam. Konajú
podľa svojho vedomia a svedomia a
majú ho čisté.“ Starosta označil reči o
zmanipulovaní volieb v roku 2002 za
mediálne kačice a povedal, že nemá o
niečom podobnom žiadnu informáciu z
prokuratúry, ani z polície.
Hovorca bratislavskej krajskej prokura-
túry René Vanek však k prípadu spred
štyroch rokov uvádza: „Trestné konanie
vedené pre trestný čin marenia prípravy a
priebehu volieb pod spisovou značkou
1Pv 726/03 nie je doteraz skončené a vo
veci nebolo doteraz doteraz nikomu
vznesené obvinenie, takže z dôvodu reš-
pektovania prezumpcie neviny nie je
možné zabrániť nikomu z členov voleb-
nej komisie z roku 2002 aby sa stali člen-
mi volebnej komisie i v roku 2006.“ Zna-
mená to, že priebehom obecných volieb
v Rusovciach sa stále zaoberajú orgány
činné v trestnom konaní.
Podľa dokumentov, ktoré máme k dis-
pozícii, sa nedá jednoznačne dokázať
úmysel nesprávne sčítať volebné vý-
sledky, ale rad podozrení tu je. Podľa
prokurátora, ktorý sa prípadom zaoberal
v rokoch 2003-2004, členovia voleb-
ných komisií spochybnili identitu a
neporušenosť archivačných obalov s
volebnými dokumentmi. Za najpodstat-
nejšiu okolnosť, ktorá vyvoláva dôvod-
né pochybnosti o dôveryhodnosti ofi-
ciálnych volebných výsledkov v Rusov-
ciach, orgány prokuratúry považujú
nadbytok volebných lístkov. Podľa toho
by sa mohli do urien dostať neplatné
hlasy preferujúce niektorého kandidáta.
Protokolárne pred voľbami v roku 2002
prevzali Rusovce od Okresného úradu
Bratislava V 1700 hlasovacích lístkov,
pri vyšetrovaní však zaistili až 1769 líst-
kov. Gustav Bartovic

Parčík v strede obce si Rusovčania predsa

len vybojovali, teraz si ho aj sami stavajú
RUSOVCE
Takmer presne pred rokom na verej-
nom zhromaždení občania Rusoviec
veľmi jednoznačne odmietli zámer
vystavať oproti miestnemu úradu
dve trojpodlažné bytovky a vyjadrili
sa, že tam chcú parčík.
V Rusovciach v tom čase zámer samo-
správy zastavať voľné priestranstvo v
strede obce rozvíril hladinu verejnej
mienky. Obyvatelia tejto mestskej časti
totiž nechcú akceptovať ďalšiu výstav-
bu, medzi Rusovčanmi sa vtedy dokon-
ca hovorilo o protekcionárstve v súvi-
slosti s prideľovaním bytov v plánova-
ných bytovkách.
Starosta obce Dušan Antoš vtedy oby-
vateľom prisľúbil, že samospráva bude
ich názor rešpektovať a tak sa aj stalo.
Nenaplnili sa však prognózy niek-
torých zástancov výstavby, že ľudia

len protestujú, ale konkrétne nič neve-
dia urobiť. Tento mesiac Rusovčania,
ktorých motivuje občianske združenie
Natura Rusovce, začalo prvú etapu
reálnej výstavby Rímskeho parčíka.
Potrebné financie získali z neštátnych
zdrojov, najmä z programov nadácie
Ekopolis. Terénne úpravy zverili
miestnej firme Ruseko, aby koruny
zostali doma.
Do konca roku by chceli mať za sebou
úpravy terénu a vysadiť dreviny - tie
musia ísť do zeme na jeseň. Napokon -
ale to až na budúci rok - umiestnia v
parčíku približne desať lavičiek a deko-
račné prvky. 
Na tejto fáze výstavby rusovského par-
číka by sa mali podieľať aj študenti
Školy úžitkového umenia. Lavičky a
dekoračné prvky by mali podľa názoru
občanov vyvolávať atmosféru Rímske-

ho parčíka, ale zároveň by mali byť aj
moderným výtvarným remeselným pre-
javom.
Pozoruhodné je, že aj o vzhľade Rím-
skeho parčíka rozhodli samotní obča-
nia. Mali možnosť si vybrať z viace-
rých projektov, ktoré rešpektovali ich
predstavu viacgeneračného parčíka,
ktorý by obyvateľom a návštevníkom
obce  slúžil výlučne na oddych, bez det-
ského ihriska, ktoré je neďaleko. Zdô-
razňovali tiež potrebu uplatniť prvky,
ktoré poukazujú na historickú tradíciu
Rusoviec a aj preto pri rozhodovaní o
materiáloch uprednostnili kameň pred
drevom. Park by mal odolávať vanda-
lom a byť priehľadný bez skrytých
zákutí. Najviac hlasov dostala pitná
fontánka a malé kamenné „bludisko“.
To všetko sa už v týchto dňoch stáva
skutočnosťou. (gub)

Rusovčania sa rázne postavili proti zahusťovaniu zástavby v obci a v centre mestskej časti si svojpomocne budujú verejný
Rímsky parčík. Dokončený by mal byť na budúci rok. FOTO -  Oto Limpus

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

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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STARÉ MESTO
NA NÁMESTÍ 1. MÁJA sa v jednom z
bytov stal obeťou lúpežného prepadnutia
20-ročný muž. Dvaja páchatelia pod hroz-
bou bezprostredného násilia odcudzili dva
mobilné telefóny, pamäťovú kartu, hodin-
ky, strieborný náramok a 100 korún, čím
mu spôsobili škodu asi 15 350 korún. Zra-
nenie neutrpel. Jedného z páchateľov, 26-
ročného Juraja P. z okresu Galanta, vyše-
trovateľ obvinil z lúpeže. Druhého sa polí-
cia snaží identifikovať. 
NA ŠPITÁLSKEJ ULICI neunikla
pozornosti polície skupinka hlučne sa
správajúcich mladíkov. Policajti pri kon-
trole u jedného z nich našli dve plastové
vrecúška so sušenou rastlinou. Podľa 18-
ročného Miroslava, ktorého predviedli na
policajné oddelenie, išlo o marihuanu.

NOVÉ MESTO
NA BELEHRADSKEJ ULICI 46-
ročný Ondrej S. z Nových Zámkov, ktoré-
ho zadržala krátko po spáchaní skutku.
Ten večer na Belehradskej ulici v mest-
skej časti Nové Mesto lúpežne prepadol
51-ročnú ženu. Pred vchodom do domu ju
udrel päsťou do tváre, zrazil ju na zem a
odcudzil jej kabelku. Spôsobil jej drobné
zranenie kolena a pravej časti tváre bez
práceneschopnosti. Polícia ho zadržala
krátko po spáchaní skutku, vyšetrovateľ
ho obvinil zo zločinu lúpeže a umiestnil
ho v cele s návrhom na vzatie do väzby.

RUŽINOV
NA BACHOVEJ ULICI neznámy
páchateľ vošiel pred záverečnou do
kaviarne a so zbraňou žiadal od 25-ročné-
ho pracovníka podniku tržbu. Ten mu v
obave o svoj život vydal finančnú hoto-
vosť 6000 korún. Zranenia neutrpel.
NA LETISKU M. R. ŠTEFÁNIKA po
prílete polícia kontrolovala 41-ročného
Franka Olivera Z., občana Nemecka. V je-
ho peňaženke sa našla papierová skladač-
ka s obsahom neznámej bielej látky.
Následná expertíza potvrdila, že obsaho-
vala kokaín. Po vznesení obvinenia ho
umiestnili v cele s návrhom na vzatie do
väzby.

DÚBRAVKA
NA BÍLIKOVEJ ULICI sa stala obeťou
lúpežného prepadnutia 75-ročná žena.
Neznámy páchateľ ju udrel päsťou do
chrbta a snažil sa jej z ramena strhnúť
kabelku, žena spadla na zem, čo páchateľ
využil a kabelku jej vytrhol. Pani utrpela
zlomeninu rebra a drobné poranenia. V
kabelke mala asi 8000 korún v hotovosti a
osobné doklady, čím jej vznikla škoda vo
výške 10-tisíc korún.

RAČA
NA MUDROCHOVEJ ULICI v parku
neznámi páchatelia lúpežne prepadli 69-
ročnú ženu. Kopali ju do celého tela a
odcudzili jej nákupnú tašku, ktorej obsah
tvorili osobné veci, doklady a finančná
hotovosť. Žena utrpela pomliaždeniny na
tele s predpokladaným obdobím liečenia
14 dní, škoda je asi 1450 korún. (ver)

Výrobné 

vinárske spolky

a družstvá
V predchádzajúcom príspevku sme
uviedli ako veľkoobchodníci s vínom,
priemyselné vinárske podniky a výčapní-
ci ponúkali vinohradníkom nízke ceny
hrozna a vína, ktoré často nekryli nákla-
dy na ich výrobu. Okrem toho predstavi-
telia veľkoburžoázie preferovali v urči-
tých obdobiach dovoz lacných a menej
kvalitných vín z Uhorska a Rakúska.
Krízové situácie v odbyte hrozna a vína nasta-
li aj po fyloxérovej katastrofe koncom 19. sto-
ročia, ,v rokoch s mrazovými katastrofami,
počas svetových vojen a aj počas povojnovej
krízy v rokoch 1918 –1929. Preto vinohradní-
ci začali postupne zakladať vinohradnícke a
vinárske spolky a po prvej svetovej vojne aj
družstvá, ktoré mali brániť záujmy vinohrad-
níkov a ktoré aj spracovávali hrozno na víno
a zabezpečovali jeho odbyt.
V Prešporku vznikol  v roku 1861 vinohrad-
nícky spolok Pressburger Weingärtnerverein
a v roku 1872 aj vinársky spolok Pressburger
Kellerverein. V roku 1875 sa zlúčili do spol-
ku Pressburger Weingärtnerverein und Kel-
lerverein. Tieto spolky spracovávali aj časť
hrozna vinohradníkov na víno, ale najmä
dohadovali čo možno najlepší odbyt ich hroz-
na a vína veľkoodberateľmi.
V roku 1922 si račianski vinohradníci založili
Vinohradnícky spolok, ktorý mal pri založení
vyše 30 členov - slovenských vinohradníkov.
V apríli 1936 bolo založené Slovenské vi-
nohradnícke družstvo v Pezinku (ďalej
SVD), ktoré malo filiálne pobočky s pivnica-
mi aj v Rači a vo Vajnoroch. SVD malo v
roku 1936 takmer 600 členov a nakúpilo od
nich 160 ton hrozna a 1165 hl vína a v roku
1944  už 900 členov a nakúpilo 900 ton hroz-
na a 19-tisíc hl vína. Prvým predsedom SVD
bol známy račiansky vinohradník M. Lednár.
V roku 1949  bola na SVD uvalená trojčlen-
ná kumulatívna národná správa a v roku
1951 bolo SVD protizákonne znárodnené a
jeho majetok prevzal národný podnik Malo-
karpatské vinárske závody Bratislava.
V roku 1939 založilo 165 vinohradníkov ne-
meckej národnosti Nemecké vinohradnícke
družstvo, ktoré spracovávalo ročne približne
600 ton hrozna. Na družstvo bola uvalená v
roku 1945 národná správa a v roku 1951
bolo znárodnené
Po februári 1948 nastala podstatná zmena v
poľnohospodárskom družstevníctve. KSČ
rozhodla, že nové poľnohospodárske druž-
stevné výrobné celky sa majú budovať na
jednotnom kolektívnom systéme podľa
vzoru ZSSR pod názvom Jednotné roľnícke
družstvo (JRD). Tieto družstvá v Bratislave
spracovávali značnú časť hrozna na víno a
prebytky dodávali Vinárskym závodom,
Bratislava - Rača. Viliam Horniak 

(Pokračovanie nabudúce.)

Zo strechy Starej radnice zmizli písmená
Na fotografických záberoch z obdobia
prvej svetovej vojny a tesne po nej
upúta veľmi zlý stav fasád Starej radni-
ce. Primaciálny palác bol čerstvo zmo-
dernizovaný a priľahlá novostavba
Spojovacieho krídla (vtedy magistrátu)
ešte nestačila získať patinu. Okolo roku
1914 sa počítalo aj s opravou Starej
radnice, ale plány prerušila vojna.
Mestskú kasu vyčerpávala stavba mestskej
Reduty (o ktorú mesto v roku 1948 prišlo),
opravu radnice bolo treba odložiť. Len
strechu občas opravili preložením starých
škridiel. Tie, ktoré sa už nedali použiť,
nahradili novými, svetlejšími. Na historic-
kej fotografii možno jasne medzi vikiermi
strechy čítať písmená P V H vyložené zo
svetlejších nových škridiel. Pod hrebeňom
strechy boli z nových škridiel vyložené
geometrické útvary ako trojuholník,
šesťcípa hviezda, písmená M a D, na stre-
che susedného Ungerovho domu v najvyš-
šom rade písmená F a A, medzi nimi čosi
ako vodorovne prečiarknuté písmeno M.
Pod písmenom F bol akýsi ornamentálny
motív vychádzajúci z trojuholníka, pod
ním v úrovni vikiera útvar pripomínajúci
presýpacie hodiny. Zdá sa, že pokrývači tu
využili možnosť aspoň na krátke obdobie
demonštrovať svoj vzťah k tomu, čomu sa
za socializmu hovorilo „ľudová umelecká
tvorivosť“ a najmä zlepšiť strechu vlastný-
mi monogramami.
Strecha novostavby radnice smerom k
Primaciálnemu námestiu bola od roku
1912 pokrytá glazovanými škridlami od
firmy Zsolnay v Pécsi, aj na nej boli svet-
lejšie dielce usporiadané do geometrické-
ho ornamentu. O podobný efekt sa pokú-
sili aj pokrývači na strane k Hlavnému
námestiu, ale s oveľa menším úspechom.
Takto „ozdobená“ strecha pretrvala s
menšími zmenami až do tridsiatych rokov
20. storočia. K výmene krytiny došlo zrej-
me v súvislosti s celkovou prestavbou
podkrovia pre potreby knižnice Mestské-
ho archívu. Na fotografii z roku 1928 nie
sú „ornamenty“ už veľmi jasné, ale ich
stopy sú viditeľné. Celkom chýbajú pís-
mená P V H, lebo zrejme urážali občanov
Československej republiky. Boli evident-

ne iniciálami nápisu Pozsonyi Város
Háza, ako keby nebolo okoloidúcim
jasné, že sa nachádzajú pred historickou
radnicou. 
S prestavbou radničného podkrovia v
roku 1932 zrejme súvisí aj nezmyselné
ahistorické pomaľovanie neskorostredo-
vekých vikierov z roku 1496 šachovnico-
vým motívom vo farbách bielej, modrej a
červenej. Takéto demonštrovanie aktuál-
nej politickej situácie na radnici bývalého
hlavného mesta Uhorského kráľovstva
nebolo vhodné ani vkusné, a preto sa až
do minulého roku pomaľovanie ani neob-

novovalo.
Pri nedávnej oprave však pamiatkari dali
pokyn na úplne novej omietke vikierov
šachovnice v národných farbách realizo-
vať. Ostrá farebnosť štvorcových políčok
veľmi nepríjemne koliduje s tehlovočer-
venou farbou kvalitnej keramickej kryti-
ny, ale aj s farebnosťou fasády (biela, resp.
sivá), ale najmä s farebnosťou keramickej
krytiny z 19. storočia na strieške arkiera
nad bránou. Analytickou rekonštrukciou
akýchkoľvek nálezov vrátane nevhodnej
farebnosti arkierov sa z priečelia bratislav-
skej Starej radnice stal vzorník toho, ako
sa to v pamiatkovej starostlivosti nemá
robiť. Štefan Holčík

FOTO - archív a Oto Limpus

BRATISLAVA
Medzinárodný festival odborných fil-
mov Ekotopfilm slávi „Kristove roky“.
Svojou účasťou ho poctí aj tohtoročný
laureát ceny Honour of Ekotopfilm,
monacké knieža Albert II. Porota oce-
nila jeho polárnu výpravu na Severný
pól, ktorou chcel upozorniť na nega-
tívne vplyvy civilizácie na tento kus
našej planéty.
Podujatie, ktoré je od roku 1992 súťaž-
nou prehliadkou víťazných filmov, bude
so sprievodnými programami od 23. do
27. októbra hostiť Festivalové centrum v
hoteli a kine Tatra v Bratislave. Záujem-

com z radov širokej odbornej i laickej
verejnosti sa predstaví 121 filmov z 30
krajín (114 súťažných), pričom podobne
ako po minulé roky je vstup na všetky
projekcie a sprievodné podujatia voľný.
Tento rok sa organizátorom podarilo
zhromaždiť to najlepšie nielen z domá-
cej, ale z celosvetovej tvorby. Celkovo
zaevidovali v súlade so štatútom 215 pri-
hlásených filmov. Snímky nezaradené do
oficiálnej projekcie si budú môcť
záujemcovia pozrieť na požiadanie v
rámci takzvanej zákazkovej projekcie.
Ekotopfilm patrí medzi najstaršie podu-
jatia svojho druhu na svete. V rámci

súťažnej prehliadky predstavuje najnov-
šiu a najlepšiu svetovú audiovizuálnu
tvorbu. Medzinárodný rozmer festivalu
podčiarkuje spolupráca s vyše 5000 part-
nermi v takmer 80 krajinách sveta vráta-
ne takých významných organizácií ako
OSN, UNEP, či UNESCO. 
Od roku 1992 odborná porota udeľuje
cenu Honour of Ekotopfilm. Okrem toh-
toročného laureáta Alberta II. Monacké-
ho ocenili viacero významných osobnos-
tí ako Jacques Yves Cousteau, Ivan Bella,
Sven Auken, Al Gore, Günter Verheu-
gen, Václav Havel, Juraj Hraško či Serge
a Nicole Roethelliovci. (tasr)

Festival Ekotopfilm slávi Kristove roky

Auto BNP
Vrakunská 1

821 07 Bratislava

tel.: 02/4552 5700−02
e−mail: predaj@bnp.sk, servis@bnp.sk

www. autobnp.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok − Piatok 
8.00 − 18.00 hod

Prichádzajú vynovené modely Ibiza a Cordoba.
Doterajšia cena vozidiel sa pritom nemení. Štandardnou výbavou 

sú ABS, 15" kolesá *klimatizácia. Avšak teraz vám na kúpu auta stačí polovica 
jeho ceny a stanete sa jeho majiteľom. Počas nasledujúcich 12 mesiacov 

sa rozhodnete, ako splatíte zostatok kúpnej ceny vozidla. 

Tú môžete zaplatiť:� jednou hotovostnou splátkou, bez úrokou a navýšenia 
� cez SEAT Leasing s rozložením splátok na 2 až 5 rokov
� použitím SEAT kreditu s rozložením splátok na 2 až 5 rokov

U nás kúpite auto za polovicu. Splátka druhej polovice rok počká. 
Vy však čakať nemusíte, nový SEAT Ibiza alebo Cordoba môžete mať hneď.

*Okrem modelov Ibiza a Cordoba 1,2.

Zaplať 50% a jazdi! 
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Tanečníci sa zídu v hale na Pasienkoch, 

aby po tretíkrát súťažili o H&T Cup

Slov-Matic dieru do Európy neurobil,

v Pohári UEFA vypadol v úvodnom kole

Jarolín prišiel,

a už zo Slovana

aj odišiel
HOKEJ
Jednou z prvých predsezónnych posíl
hokejového Slovana bol René Jarolín.
Šikovný útočník prišiel do Bratislavy
zo Skalice a mal pomôcť pri budovaní
nového mužstva, ktoré túžilo prelomiť
jarný výpadok a vrátiť Slovan na
bývalé pozície. 
Ako rýchlo prišiel, tak rýchlo aj odišiel.
Ledva sa skončila prvá šestina základ-
nej časti a bývalý Skaličan už hráva za
Poprad. Práve dvadsaťpäťročný center
sa stal obeťou pretlaku ofenzívnych
hráčov v kádri belasých. Jarolín odo-
hral v tejto sezóne 10 stretnutí a zazna-
menal 2 góly a 2 asistencie. „Verím, že
teraz začnem viac hrávať a že zabud-
nem na nevydarené angažmán v Slova-
ne,“ povedal Jarolín po príchode do
Popradu.
Jeho odchod pritom nebol jedinou zme-
nou v tábore belasých. Do Bratislavy sa
sťahuje Milan Hruška, ktorý doteraz hrá-
val v Nitre. Šikovný obranca sa so slova-
nistami dohodol na trojročnom kontrak-
te. Odchovanec topoľčianskeho hokeja
pôsobil aj v zámorí, do Nitry prišiel pred
rokom a hrával tam v dvojici s Milom. V
novom drese by mal Hruška nahradiť
Lotyša Astašenka. Ten sem síce prišiel
ako veľká posila, no výkonmi sa nezara-
dil medzi najlepších, a tak si bude hľadať
nové pôsobisko. Hruška sa zase pridal k
mladým talentom, na ktorých by sa mal
budovať nový úspešný káder. (mm)

Štadión Slovana

zbúrajú neskôr
FUTBAL
Ešte nedávno to vyzeralo, že po zbúra-
ní Tehelného poľa sa futbalisti Slovana
presťahujú do Petržalky. V stánku
Artmedie sa tak mali striedať tieto
dva kluby pri svojich domácich zápa-
soch až do času, kým sa postaví nový
Národný futbalový štadión. Časy sa
však menia a vyzerá to opäť inak. 
Belasí odohrajú minimálne jar na svojom
štadióne a potom by ho mali zbúrať. Zna-
mená to však ohrozenie výstavby nového
stánku. Ten by mal totiž vyrásť do začiat-
ku kvalifikácie na MS 2010. 
Počas nedávneho medzištátneho zápasu
Slovensko - Nemecko sa hosťujúci novi-
nári pozastavovali nad stavom súčasného
Tehelného poľa a označili ho za historic-
ký skanzen s opadávajúcou omietkou...
Isté je aj to, že práve duel s Nemeckom
bol pre Bratislavu na dlhé mesiace
posledným kvalifikačným stretnutím,
všetky zostávajúce v boji o ME 2008 sa
odohrajú buď v Trnave, Žiline alebo v
Košiciach... (mm)

TANCE
Pred dvoma rokmi to bol prvý októ-
brový víkend, vlani posledný októbro-
vý víkend, ale spoločný pre obidva
dátumy bol úspech. Obe podujatia
tanečnej súťaže pod názvom H&T
Cup sa páčili nielen divákom, ale orga-
nizátorom sa ušla pochvala aj od
samotných pretekárov. 
Už tento víkend je na programe 3. ročník
H&T Cup 2006, ktorý bude v Športovej
hale na Pasienkoch a od predchádzajú-
cich ročníkov sa odlišuje hlavne v tom,
že sa na ňom zúčastnia tanečníci z celej
Európy.
Prvý ročník vošiel do histórie ako podu-
jatie, na ktorom dominovalo napodobo-
vanie slovenských a zahraničných spevá-
kov. Prihlásilo sa 60 tanečných skupín a
viac ako 700 súťažiacich od štyroch do
26 rokov. Tancovalo sa ešte v Rači a
záverečné ovácie boli predzvesťou 2.
ročníka...
Ten prišiel na rad vlani, konal sa znovu v
Rači a diváci videli vystúpenia 40 taneč-
ných skupín so 700 tanečníkmi. Do poro-
ty si zasadli aj účastníci Miliónového
tanca Jaro Bekr, Fredy, Dobrava Škvarid-
lová či Števo Chlebo.
Najbližší, 3. ročník prichádza na rad už
tento víkend, 21. a 22. októbra. Usku-
toční sa v športovej hale na Pasienkoch
a oproti predchádzajúcim dvom bude
mať jednu významnú zmenu. Na
vyzvanie členov poroty majstrovstiev
Európy konajúcich sa v Badene bude
súťaž otvorená aj pre zahraničných
záujemcov. Práve to pripravilo organi-
zátorom niekoľko povinností navyše.
Súťaž si vyžiada náročnejšie organizač-
né, technické aj personálne zabezpeče-
nie. Na druhej strane sa však využije
zväčšený priestor Pasienkov. Na podu-
jatie prídu tak napríklad hendikepované

deti, prípadne dospelí, a časť z nich pri-
pravuje aj spoločné vystúpenie pod
vedením trénerov a choreografov Lucie
Manikovej a Fredyho Ayisiho.
Predbežné prihlášky potvrdilo 700 taneč-
níkov zo Slovenska, okolo 500 zo zahra-
ničia (Česko, Maďarsko, Poľsko, Rakús-
ko, Nemecko, Slovinsko, Dánsko a
Nórsko), čím by sa celkový počet
vyšplhal na 1200 pretekárov.
Súťaží sa vo viacerých kategóriách: Tvo-

rivá tanečná dielňa, Hip-Hop, Street
Dance, Funky, Disco choreografia, Show
choreografia, Scénické choreografie, Ma-
lé choreografie (Disco, Hip-Hop, Voľný
štýl), Breake Dance Team a Battle.
Organizátormi podujatia sú firma Profe-
sional a Tanečný klub H&T, jeho súčas-
ťou bude aj hip-hopový workshop s
renomovaným zahraničným lektorom
Aaronom Malcomom z USA, ktorý
vystúpil aj v Miliónovom tanci. (mm)

FUTSAL
Ani bod! Futsalisti Slov-Maticu Brati-
slava necestovali na turnaj 1. skupiny
UEFA Futsal Cupu 2007/2007 s veľký-
mi očami. Napriek tomu sa však
domov vracali sklamaní. V Sarajeve
totiž prehrali všetky tri stretnutia a
pre Slovensko nezískali ani bod. Do
ďalšej fázy postúpili Kairat Alma Ata
z Kazachstanu a taliansky tím Arzig-
nano Grifo.
Pohroma sa začala hneď v prvom zápa-
se. Bratislavčania podľahli kazašskému
tímu 0:3. Napriek jednoznačnému
výsledku nebol slovenský majster oveľa
slabší. nastrelil brvno, žrď a súper s pia-

timi Brazílčanmi musel o víťazstvo
bojovať.
Čo nevyšlo s Kairatom, chcel Slov-
Matic napraviť v druhom dueli, s
domácim KMF Partizan Sarajevo. Žiaľ,
chlapci podali slabší výkon ako v pre-
miére a podľa toho aj skončili. Prehra
2:6 im definitívne zahatala cestu do
ďalšej fázy súťaže. Nečudo, že tréner
Milan Kollár si pre agentúru poťažkal:
„Začali sme veľmi dobre, ale po pre-
stávke sme po školáckych chybách
Bartošeka, Haľka a Berkyho dostali
rýchlo tri góly. Sarajevo bolo zdolateľ-
né, preto som z prehry sklamaný. Nepa-
mätám sa, kedy naposledy sme v jed-

nom polčase inkasovali šesť gólov.
Hrali sme málo agresívne.“
V záverečnom stretnutí už išlo len o pre-
stíž. Súboj s talianskym Arzignano Grifo
však opäť potvrdil, že slovenského šam-
pióna turnaj bud nezastihol v optimálnej
pohode, alebo súperi boli jednoducho
nad jeho sily. Slov-Matic prehral aj v
tomto zápase 0:3 a bez bodu obsadil
konečné 4. miesto.
„V lete sme obmenili káder, prišli
mladí hráči, pre ktorých bol tento tur-
naj ešte príliš náročnou skúškou. Bola
to však skúsenosť do budúcností, ktorá
sa raz určite zužitkuje,“ dodal Milan
Kollár. (mm)

Hetrikový

víkend

Bratislavčanov
FUTBAL/HOKEJ
Dosiahnuť hetrik sa nepodarí len tak
ľahko. V predĺženom poslednom ví-
kende sa však pošťastil hneď dvom
bratislavským strelcom. 
Najskôr sa zaskvel kapitán hokejového
Slovana Ľubomír Hurtaj. Strelil tri góly
Skalici, keď si belasí vychutnali posled-
ný tím tabuľky a zvíťazili 7:1. „Hetrik
ma potešil, nepodarí sa každý deň.
Ďakujem aj spoluhráčom, ktorí mi veľ-
mi pomohli. O našom vysokom víťaz-
stve, a tým aj o mojich góloch rozhodlo,
že sme súpera nepodcenili a do zápasu
sme išli naplno,“ prezradil spokojný
Ľubo Hurtaj. 
O dva dni neskôr sa k nemu pridal
Tomáš Oravec. Kanonier futbalistov z
Petržalky rozhodol svojimi gólmi šláger
Ružomberok - Artmedia a potvrdil tak
stúpajúcu formu. „S Tomášom sme si
sadli, porozprávali sa a ja verím, že bude
prínosom,“ prezradil pred niekoľkými
týždňami tréner Štefan Horný. Indivi-
duálny prístup k niekdajšiemu sloven-
skému reprezentantovi sa Petržalčanom
vypláca. Oravec znovu strieľa góly. Na
konte ich už má šesť a začína naháňať
najlepších ligových kanonierov. „Som
rád, že som sa presadil práve v Ružom-
berku. Chcel som dokázať, že mám stre-
leckú formu, a keď mi to nevyšlo v
pohári, napravil som to v lige,“ prezradil
spokojný Tomáš, ktorý dáva čoraz viac
zabudnúť na Lukáša Hartiga.
Darí sa aj klubom oboch kanonierov.
Artmedia sa v tabuľke už dotiahla na
druhý Ružomberok a hokejový Slovan
pokračuje v dokonalom valcovaní zvyš-
ku Extraligy. (mm)

Baseballový titul

získalo Apollo
BASEBALL
Slovenský baseball prežil napínavý
záver svojej šestnástej sezóny. Finálo-
vá séria medzi minuloročným maj-
strom trnavským Apollom a TJ STU
Trnava mala dramatickú zápletku,
ktorá sa skončila až v poslednom mož-
nom termíne. 
Apollo vládlo celej základnej časti, ale
práve v rozhodujúcich zápasoch sezóny
prišiel menší útlm, ktorý Trnavčania
využili. Najskôr vyhrali Slovenský
pohár a vo finálovej sérii viedli už 2:1.
Bratislavčania však práve vtedy zabrali.
Najskôr zvíťazili vo štvrtom stretnutí a
potom sa im podarilo vydolovať výhru
aj v rozhodujúcom piatom zápase. Trna-
ve sa tak nepodarilo obhájiť titul a ten sa
po ročnej prestávke znovu sťahuje k
Dunaju. (mm)

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*

Na Pasienkoch sa tentoraz bude tancovať... FOTO - H&T
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Otázky života a smrti na scéne DPOH
DIVADLO
Na scéne Divadla P. O. Hviezdoslava
sa na točni pod obrovským kruhom
svetla stretli herci Dušan Jamrich a
Martin Huba, aby odohrali komornú
drámu o priateľstve, vášni, nenávisti,
pomste a zrade. Slovenské národné
divadlo uviedlo hru Christophera
Hamptona Popol a vášeň, podľa ro-
mánu Sándora Máraia Sviece dohára-
jú, v réžii Romana Poláka.
Piesok, ktorý sa sype z kruhovitého
osvetlenia na zem, je len symbolickým
znakom popola, ktorý by si možno mal
Konrád (Dušan Jamrich) sypať na hlavu.
Nerobí to. Sedí a počúva celoživotnú spo-
veď svojho dlhoročného priateľa, ktoré-
mu zviedol ženu a potom ušiel. Od nej,
od neho, od všetkého. A teraz sa stretli.
Bilancujú štyridsať rokov. To by však

bola príliš jednoduchá dejová línia takého
skvelého románu, akým Máraiove Sviece
nepochybne sú. Dokonalá pitva do hĺbky
nášho vnútra, hodnôt, ktoré preferujeme,
aj tých, ktoré pre nás nič neznamenajú.
Kým pre jedného je priateľstvo až vášni-
vým celoživotným citom, pre toho druhé-
ho znamená tak málo, že svojho blízkeho
nepustí ani do svojho bytu. Možno je to
preto, že má biedne zariadenú komnatu,
možno však preto, že je tam práve priate-
ľova žena. Stretnutie dvoch zrelých mu-
žov a bilancia ich životov, prináša skvelý
priestor pre hercov, ale aj úžasný autorský
text, ktorý nenechá nikoho v pokoji.
Každý divák v hľadisku nájde v dialógu
dvoch mužov svoje slabé či naopak silné
miesto. Zväčša to slabé. Má zmysel
pomsta? Čo to znamená cítiť najponižujú-
cejšiu hanbu na svete, hanbu obete? Dá

nášmu životu zmysel skutočnosť, že
budeme žiť pre ženu, ktorá je mŕtva, pre-
tože my dvaja sme boli viac nehodní, ako
jedna žena dokáže uniesť? Skvelý text,
nehodný malého priestoru v novinách
odsúdených na pominuteľnosť.
Herectvo hlavných aktérov je výrazne
disproporčné, pretože jeden stále rozprá-
va a druhý počúva. Dušan Jamrich svoju
rolu mlčiaceho Konráda prijíma s po-
korou voči svojmu povolaniu, jedným
dychom však dodáva: „Toľko by som
chcel povedať. Bok mi ide vytrhnúť, keď
musím stále mlčať.“ Jamrichovým
„mlčaním“ sa však vytvoril skvelý herec-
ký a dobre využitý priestor pre Martina
Hubu. Hru premiérovo uviedli 15.
februára 2006 v londýnskom divadle
Duke of York´s Theatre, kde hral hlavnú
rolu Jeremy Irons. Dáša Šebanová

Prieniky sklom ako cesta k podstate
VÝSTAVA
Vystaviť sklené objekty za presklenou
stenou v čase najväčšej invázie jesen-
ného slnka, bol jeden z najlepších
nápadov sklárskeho majstra Draho-
míra Prihela za posledné štvrťstročie.
Na výstave Prieniky, kde vystavuje
spolu s Igorom Piačkom, tak jeho
umelecké diela pri hre so slnkom
získavajú nový rozmer.
Prihel tu rozohráva nielen hru s morským
dnom, so skalnatými štítmi, so stavom
zrodenia a umierania, ale hrá sa aj s
lúčmi. Slnko sa mu stáva láskavým part-
nerom, ktorý nielen prehrieva ich vzťahy
a láka majstra do väčších výšok, ale dáva
jeho dielam svietivý rozmer.

Ozvláštňuje farby, ktoré sa ako jemné
vlásočnice prelínajú Prihelovými sklený-
mi závažiami a zjemňuje ich ťažobu.
Farby tak získavajú príchuť prasknutej
žilky alebo rozliateho atramentu či prvé-
ho prúžku krvi, ktorým dievča vstupuje
do sveta žien. Je to hra so životom. Nie
však hazardná. Vidieť v nej Odraz svita-
nia Na útese či Svetielka letného štítu.
Prihel pokľakol a prosí život, aby prijal
jeho pokoru a akceptoval jeho vášne.
Igor Piačka sa k dielam svojho umelecké-
ho priateľa pridáva figurálnymi obrazmi a
grafikami. Umocňuje sklársky rozmach a
neplní ženskú úlohu zmierovateľa rozbuj-
nených vášní, pridáva sa v euforickom
zoskoku padákom a po ceste zachytáva

všetky výzvy, ktoré ho postretnú. Piačkova
Marilyn Monroe, zaživa aj po smrti, vyja-
druje všetky aspekty týchto dvoch polôh,
na ktorých sa zúčastňuje každý, bez roz-
dielu rasy, pohlavia, farby očí či výšky
bankového konta. Tým umenie predstihne
ostatné aktivity, ktorými sa ľudia snažia
skrášliť tento svet. Plastický chirurg, ktorý
by Marilyn v časoch jej najväčšej slávy
rezal, pretože jej mierne ovisol ľavý
prsník, nikdy nedokáže zachytiť ten snivý
a zároveň uštvaný pohľad divy. To dokáže
len štetec, ktorý drží umelcova ruka. 
Výstava Drahomíra Prihela a Igora Piač-
ku na Západnej terase Bratislavského
hradu potrvá do 27. októbra.

Dáša Šebanová 

Skupina Kool 

and the Gang 

na Pasienkoch
HUDBA
Ďalšou hudobnou špičkou, ktorá v
nasledujúcich týždňoch zavíta do Bra-
tislavy, je hudobná formácia Kool and
the Gang. Hudobníci navštívia hlavné
mesto už druhýkrát nielen preto, že
ich mimoriadne zaujali mladé Brati-
slavčanky.
Kool and the Gang patrí medzi svetovú
špičku černošských zoskupení produku-
júcich hudobný štýl funky. Môžeme
povedať, že kapela mala najviac hitov v
hitparádach spomedzi všetkých funko-
vých skupín v histórii. 
Pri poslednej návšteve Bratislavy kapela
ocenila najmä skvelé publikum a prisľú-
bila divákom návrat. Ten sa uskutoční 9.
novembra o 19.00 v Športovej hale na
Pasienkoch, Trnavská cesta 29. Pred
vystúpením zahrajú Made to Mate a
legendárni A ´Conto. Cena vstupeniek je
od 750 do 1200 korún. (dš)

V Redute 

zaznie Mozart 

aj Boccherini
HUDBA
Mozartovské veľké výročie sa pomaly
blíži k svojmu finále. Slovenská filhar-
mónia si ho opäť pripomína koncer-
tom Musica aeterna 24. októbra o
19.00 v Malej sále Slovenskej filhar-
mónie v Redute.
Klasicisticky svieže Divertimento D dur
i bachovské Adagio a fúga c mol rozhod-
ne patria k tým známejším. Mozartov
rukopis je vždy originálny a typický,
hoci neraz sa necháva inšpirovať aj
skladbami iných majstrov. Dokladom
toho sú aj tri rané Mozartove koncerty
pre klavír alebo čembalo, ktoré napísal
ako 15-ročný podľa čembalových sonát
Johanna Christiana Bacha.
Druhý z nich uvedie Musica aeterna s
mladým slovenským čembalistom Petrom
Guľasom. Z Mozartových diel viedenské-
ho obdobia zaujme aj orchestrálne spraco-
vanie piatich 4-hlasných fúg z II. dielu
Temperovaného klavíra J. S. Bacha. 
Nadvláda talianskej hudby a talianskych
hudobníkov v Európe 18. storočia je
všeobecne známa. Na dvore španielskeho
infanta v Madride žil a tvoril taliansky
skladateľ a violončelista Luigi Boccheri-
ni, Mozartov veľký súčasník. Z madrid-
ského obdobia pochádza aj jeho prvá ver-
zia Stabat Mater pre soprán a sláčikové
nástroje. Na Slovensku zaznie zásluhou
súboru Musica aeterna po prvýkrát, v
náročnom sólovom parte sa predstaví
vyhľadávaná interpretka starej hudby z
Prahy - Hana Blažíková. (dš)

Blíži sa festival

dokumentov

Jeden svet
FILM
Občianske združenie Človek v ohroze-
ní už po siedmykrát organizuje medzi-
národný filmový festival dokumentár-
nych filmov Jeden Svet (One World),
ktorý bude od 25. do 29. októbra. Fes-
tival chce ponúknuť informácie pre
hlbšie pochopenie súvislostí závažných
spoločensko-politických problémov
cez osudy konkrétnych ľudí. 
Festival prináša 62 filmov prevažne
zahraničnej produkcie rozdelených do
ôsmich filmových sekcií - Globálny juh,
Strety a stretnutia kultúr, Čečenská retro-
spektíva, Odysea migrantov, Ženy dnes,
Jeden svet deťom, Na večné časy a Máte
právo vedieť. Sekcia Čečenská retrospek-
tíva je venovaná nedávno zavraždenej
ruskej novinárke Anne Politkovskej.
Filmy sa bude premietať v piatich kinosá-
lach - Kino Charlie Centrum, Kinosála
Slovenskej národnej galérie, Komorné
štúdio Slovenského rozhlasu, A4 - Nultý
priestor a Kinosála VŠMU.
Niektoré filmové projekcie budú oboha-
tené o diskusie s domácimi a zahraničný-
mi hosťami Medzi inými Bratislava priví-
ta režisérku filmu Všetko o Darfúre Tag-
hreed Elsanhouri, protagonistku filmu
Milý Muslim Sacitu Chumaidovu, sená-
tora Parlamentu Českej republiky a novi-
nára Jaromíra Štětinu. Návštevníci si
budú môcť pozrieť výstavu fotiek Jindři-
cha Štreita z Čečenska a Ingušska, zažiť
Barmský a Africký večer. (dš)

Atraktívne 

jam sesions 

v Hlave XXII
HUDBA
Nedeľné džezové povyrazenie v Hlave
XXII na Bajzovej ulici 9 sa v bratislav-
ských hudobných kruhoch už stalo
známe svojou výnimočnou atmosfé-
rou. Hudobníci ju ponúknu aj v nede-
ľu 22. októbra a o týždeň 29. októbra
v spomínanom hudobnom klube.
Môžete sa tešiť na večer plný fajn muzi-
ky, príjemnej nálady a atmosféry, ktorá
vás prenesie do najvychytenejších džezo-
vých klubov. Jam sesions 22. októbra pre
vás pripravili hudobníci Gabriel Jonáš,
Juraj Kalász a Ján Oriško, ktorého o týž-
deň, 29. októbra, vystrieda Marián Šev-
čík. Začiatok je o 19.00 h a koniec
nepredvídateľný.
Bez preceňovania označujú hudobníci
večery v Hlave XXII za čoraz vydarenej-
šie a chcú sa so svojou chuťou hrať pode-
liť s poslucháčmi. Inak by to nebol džez,
ale osamelé sebatýranie. A po ňom žiad-
ny hudobník nemôže túžiť. (dš)

Dušan Jamrich a Martin Huba v Hamptonovej hre Popol a vášeň. FOTO - Jana Nemčoková

CChhoorríí  ss  lluuppiieennkkoouu,,  aattooppiicckkýýmm  eekkzzéémmoomm,,  aallee  aajj  bbéérrccoo--

vvýýmmii  vvrreeddmmii,,  pprreelleežžaanniinnaammii  ččii  pplleessňňoovvýýmm  oocchhoorreenníímm

kkoožžee,,  nneecchhttoovv  aa  ppaarraaddeennttóózzyy  vvyyuužžíívvaajjúú  nnoovvúú  ššaannccuu  nnaa

uuzzddrraavveenniiee..  PPoommááhhaa  iimm  uunniikkááttnnyy  oobbjjaavv  „„mmúúddrraa  hhuubbaa““

PPyytthhiiuumm  oolliiggaannddrruumm..  AA  aakkoo  ffuunngguujjee??  CCeellkkoomm  jjeeddnnoo--

dduucchhoo,,  ssvvoojjuu  eennzzyymmaattiicckkoouu  aakkttiivviittoouu  aalleebboo  pprriiaammyymm

ppaarraazziittiizzmmoomm  nnaa  ppôôvvooddccoovvii  nneepprrííjjeemmnnýýcchh  kkoožžnnýýcchh

oocchhoorreenníí  hhoo  jjeeddnnoodduucchhoo  zzoožžeerriiee..

„Múdra huba“ Pythium oligandrum je mikroskopic-

ký upír. Vytvára vlákna, ktoré vysávajú mykózy a tiež

produkuje enzýmy k ich rýchlejšiemu rozkladu. Tým

takisto narušuje symbiózu s inými škodlivými orga-

nizmami alebo napríklad premnoženými patogénny-

mi baktériami a zmenšuje zápaly - upresňuje mikro-

biológ pardubickej nemocnice Karel Mencl. „Sledo-

vanie účinkov prípravkov obsahujúcich „múdru

hubu“ Pythium oligandrum, nás stále prekvapuje“

dodáva.

Lupienka bola popísaná už v staroveku. Dá sa preto

usúdiť, že nepatrí medzi novodobé choroby, ktoré

bývajú zaradené medzi tzv. civilizačné choroby.

V posledných rokoch však výskyt lupienky stúpa

práve v civilizovanom svete.

Ahoj lupienkári, 

stále čítam Vaše prípady, čo kto máte. S lupienkou

som sa stretla pred 3 rokmi, kedy mi začala na kole-

nách, lakťoch a trochu vo vlasoch. Od kožného leká-

ra som dostala mastičky, ktoré to trochu tlmili a tak

som to veľmi neriešila, hlavne tiež preto, že som

nevedela, čo všetko to obnáša (nikto v rodine to

nikdy nemal). Po roku som sa ale obsypala od hlavy

po päty (bolo to po chorobe). A začala som kadečo

zháňať. Znovu liečba na kožnom a slniečko. V apríli

som letela do Tuniska. Nádhera, pohoda a lupienka sa

trochu zlepšila. Doma sa ale vrátila a poriadne. To

som sa prvýkrát stretla v lekárni s BBiiooddeellttoouu (kúpeľ-

mi) a BBiiooggaammoouu (masť). Masť pomohla odšupinatiť

všetky veľké plochy. Potom som nasadila kúpele Bio-

delta, ktoré mi prišli účinnejšie. Mala som 3 kúry,

vždy s mesačnou pauzou a po rokoch som znovu

čistá. Jednoducho krása, lupienka je preč.

Prípravky s „múdrou hubou“ sú: BBiioommyyccoossiinn pre

potlačenie nepriaznivého mikrobiálneho osídlenia rán

kože pri preležaninách a bercových vredoch a pre sti-

muláciu ich hojenia. BBiiooddeellttaa kúpele a BBiiooggaammaa krém

proti Psoriasis vulgaris a Dermatitis atopica, BBiiooddeeuurr

eliminuje vláknité mykózy na nohách a pod nechtami

na nohách, BBiioo  BBlloocckk proti mykózam nechtov na

rukách, 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 00990055  443377  110077,

e–mail: vviittaammaaxx@@sszzmm..sskk, Pozri aj wwwwww..mmuuddrraahhuubbaa..sskk,

wwwwww..ppyytthhiiuumm..cczz, wwwwww..bbiioopprreeppaarrááttyy..cczz, alebo wwwwww..ttvv--

jjoojj..sskk  aarrcchhiivv, Črepiny 2.1.06 Múdra huba.

AAhhoojj  LLuuppiieennkkáárrii!!  MMááttee  „„mmúúddrruu  hhuubbuu““??
ZZáázzrraaččnnýý  oobbjjaavv  vveeddccoovv  pprraaccuujjee  vv  zzaahhrraanniiččíí  uužž  ddvvaa  aa  ppooll  rrookkaa..
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PIATOK 20. októbra
� 8.30 - Jesenný matboj Pikomatu a Rie-
šok, 7.ročník matematickej súťaže brati-
slavských základných škôl a osemročných
gymnázií, Univerzitné pastoračné centrum,
Mlynská dolina, predpokladané vyhlásenie
výsledkov bude o 13,00
� 17.00 - Slávia UK Bratislava - Šibenik,
Stredoeurópska liga volejbalistiek, Mladosť
� 19.00 - Funky party so starými funkový-
mi skladbami 70. a 80. rokov, hrá funková
skupina FUNKIEZ, Studio Cafe Club, Lau-
rinská 13 
�19.00 -  Pietro Mascagni: Sedliacka česť
a Ruggiero Leoncavallo: Komedianti. 1.
premiéra dvoch jednoaktoviek, ktoré sú
neodmysliteľnou súčasťou svetového oper-
ného repertoáru, Opera SND, Hviezdoslavo-
vo námestie
� 19.00 - Rodinná slávnosť, každá rodina
má svoje tajomstvá, divadelné predstavenie,
Divadlo aréna, Viedenská cesta 10
�19.00 - Kontrabas, herecký koncert Marti-
na Hubu podľa hry známeho dramatika
Patricka Süskinda v réžii Martina Porubjaka,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - Hypemarket, hra súčasného slo-
venského autora V. Klimáčka, ktorá reflektu-
je na našu nakupovaciu mániu a iné nešváry
súčasného života, DPOH, Laurinská 24
� 19.00 - Bratislavské džezové dni 2006,
Estrádna sála PKO
Rhythm Desperados (CZ) 
Elemér Balázs Group (HU)
The Kenny Garrett Quartet (USA)

Kenny Garrett je jedným z najlepších saxofo-
nistov doby, doprevádzajú ho klavírista Beni-
to Gonzalez, bubeník Jamire Williams a
basák Kris Funn.
Richard Bona (USA)
B stage: Boboš & The Frozen Dozen (SK)

SOBOTA 21. októbra
� 8.30 - H&T Cup, medzinárodná súťaž v
moderných a módnych tancoch, Pasienky
� 14.00 - Inter Bratislava - Nitra, futbalo-
vý zápas Corgoň ligy, Pasienky
� 14.30 - Začarované gajdy, pôvabné roz-
právanie o gajdošovi, ktorý chcel, aby mu
svet padol k nohám, hudobná rozprávka, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
�17.00 - Slovan Bratislava - K-Cero Koši-
ce, Extraliga basketbalistiek, ŠH Pasienky

�19.00 - Music Club: Reggae& Afromusic
/ Thierry & Friends Jamadan, DK Lúky,
Vigľašská 1
� 19.00 - Hello, Dolly, muzikál o priekupníč-
ke citov, ktorá si každého získala svojim šar-
mom, Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - P. Mascagni: Sedliacka česť / R.
Leoncavallo: Komedianti, premiéra opery,
Opera SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Bratislavské džezové dni 2006,
Estrádna sála PKO:
David Kollar Band (SK)
Random Goes Brazil (A)
Ignacio Berroa Quartet (USA/Cuba)

Ignacio Berroa  sa narodil v Havane a v roku
1980 emigroval do New Yorku. Ako parádny jaz-
zový a latin perkusionista doprevádzal niekoľko
hviezdnych jazzmanov. Členmi jeho kvarteta sú
Felipe Lamoglia (saxofón), David Siegel (klavír)
a Carlos Del Puerto Jr. (basa).
No Jazz (FR)
B stage: Longital (SK)

NEDEĽA 22. októbra
� 8.30 - H&T Cup, medzinárodná súťaž v
moderných a módnych tancoch, ŠH Pasien-
ky, 12.00 - finále, 17.00  - galavečer 
� 10.00 a 14.30 - Začarované gajdy, rozprá-
vanie pre deti aj dospelých o gajdošovi, ktorý
chcel, aby mu svet padol k nohám, hudobná
rozprávka, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica 36
� 15.00 - Pipi Dlhá pančucha, detské diva-
delné predstavenie divadla Alkana, Nová
scéna, Živnostenská 1
� 16.00 - Malá čarodejnica, divadelné pred-
stavenie v podaní Divadla LUDUS, interak-
tívna, veselá rozprávka plná kúziel, Dom kul-
túry Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 17.00 - Slovan Bratislava - L. Mikuláš,
hokejová Extraliga, Samsung Aréna
� 19.00 - Popol a vášeň, hra britského dra-
matika a scenáristu Christophera Hamptona o
stretnutí dvoch priateľov po rokoch mlčania,
Činohra SND, DPOH, Laurinská 24
� 19.00 - JAM SESIONS: Gabriel Jonáš,
Juraj Kalász & Ján Oriško, Music Club
Hlava XXII, Bazová 9
� 19.00 - Bratislavské džezové dni 2006,
Estrádna sála PKO
Three Pianos (SK): Kováč-Šrámek-Krajňák
Anna Maria Jopek (PL)
Matt Marshak (USA)
Matt Bianco (GB)
B stage: Giansily Trio (FR)

PONDELOK 23. októbra
� 19.00 - Dr. Gustáv Husák: Väzeň prezi-
dentov, prezident väzňov, premiéra diva-
delného predstavenia, účinkujú Emil Hor-
váth, Ján Gallovič, Marián Prevendarčík,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10

Gustáv Husák je posledným prezidentom
socialistického Československa. V jeho živo-
te sú však mnohé peripetie a udalosti, ktoré
významne ovplyvnili vývoj Československa v
minulosti. Inscenácia je pokračovaním kon-
cepcie, v ktorej sa v Divadle Aréna predsta-
vujú osobnosti našej histórie. Prvou osob-
nosťou, dodnes kontroverznou, bol Jozef
Tiso. Ocenenia a úspešnosť tejto inscenácie
potvrdili, že  je to dobrá cesta a divákov
tento dialóg s históriou zaujíma. 

UTOROK 24. októbra
� 9.00 - 15.00 - Horizonty psychoanalýzy,
vedecká konferencia pri príležitosti 150.
výročia narodenia Sigmunda Freuda, Filozo-
fická fakulta UK, Gondova 2, miestnosť 236
�14.00 - Inter - Žilina, 3. kolo Slovenské-
ho pohára, Pasienky
� 19.00 - Maľované na skle, muzikálový
príbeh o Jánošíkovi, Divadlo Nová scéna,
Živnostenská 1

STREDA 25. októbra
� 14.00 - Sedmokráska, divadelné predsta-
venie Divadla Ludus, Dom kultúry Lúky,
Vigľašská 1 
� 19.00 - Oskar a dáma v ružovom, der-
niéra, život jedného muža s diagnózou nevy-
liečiteľnej choroby v interpretácii niekoľ-
kých slovenských divadelných umelcov v
réžii Juraja Johanidesa, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 19.00 - G. Bizet: Carmen, svetoznáme
operné predstavenie, Opera SND, Hviezdo-
slavovo námestie
� 19.00 - Bratislavský jazz Club 9: Rudi
Berger & Brazilien Soul Messengers &
Dodo Šošoka, divadlo Astorka, Námestie
SNP 33

ŠTVRTOK 26. októbra
� 10.00 a 19.00 - Vôňa divokej ruže, diva-
delné predstavenie, réžia: Adam Szymura,
hrajú: väzenkyne zo Zaklad Karny Lubliniec
v poľskom Lublinieci, Dom kultúry Zrkad-
lový háj, Rovniankova 3 
� 19.00 - Ifjüs szivek - Mladé srdcia, gala-
program, Divadlo Astorka, Námestie SNP 33

� 19.00 - Ignorant a šialenec, hra kontro-
verzného rakúskeho autora Thomasa Bern-
harda o opernej dive, jej úspešnej kariére a
snahou vyrovnať sa aj s temnými stránkami
života, v hlavnej úlohe Ingrid Timková,
Malá scéna SND, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Lipa spieva Lasicu, na koncerte
účinkuje Peter Lipa a Milan Lasica, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája 5

PIATOK 27. októbra
� 10.00 - (Ne)mám rád, predpremiéra,
divadelná koláž z cyklu Škola hrou, Divadlo
Ludus, Malá sála PKO
�19.00 - (Ne)mám rád, premiéra, divadel-
ná koláž z cyklu Škola hrou, Divadlo Ludus,
Malá sála PKO
� 19.00 - Večer autentického folklóru,
predstavujeme Vám obec Braväcovo, účin-
kujú: Folklórny súbor a  ľudová hudba
Bukovinka, Dom kultúry Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
� 19.00 - Sme tu pre všetky deti Slovens-
ka, slávnostný večer Nadácie pre deti Slo-
venska, DPOH, Laurinská 24 
� 19.00 - Lipa spieva Lasicu, na koncerte
účinkuje Peter Lipa a Milan Lasica, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája 5

SOBOTA 28. októbra
� 14.30 - Zbojnícka princezná, divadelné
predstavenie pre deti, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
�17.30 - Slovan Bratislava -  Ružomberok,
futbalový zápas Corgoň ligy, Tehelné pole
� 19.00 - B. Ahlfors: Posledná cigara,
divadelné predstavenie fínskeho dramatika
píšucého po švédsky, Malá scéna SND,
Dostojevského rad 7
� 19.00 - Lipa spieva Lasicu, na koncerte
účinkuje Peter Lipa a Milan Lasica, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - Hello, Dolly!, muzikál o priekup-
níčke citov, ktorá si každého získala svojim
šarmom, Divadlo Nová scéna, Živnostenská 1

NEDEĽA 29. októbra
� 10.00 a 14.00 - Zbojnícka princezná,
divadelné predstavenie pre deti, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Artmedia Bratislava -  Trnava,
futbalový zápas Corgoň ligy, Tehelné pole
� 15.00 - Malá čarodejnica, divadelné
predstavenie Divadla Ludus interaktívna,
veselá rozprávka plná kúziel, Malá sála
PKO, Nábr. Arm gen. Ludvika Svobodu
�16.00  - Moje tajné labyrinty, tvorivé diel-
ne k výstave Cesta tam a zase späť, Medziná-
rodný dom umenia pre deti, Bibiana, Panská
ulica 41
�17.00 - Slovan Bratislava - ŠKP Poprad,
hokejová Extraliga, Samsung Aréna
� 19.00 - JAM SESIONS: Gabriel Jonáš,
Juraj Kalász & Marián Ševčík, Music
Club Hlava XXII, Bazová 9

vyjdú opäť o týždeň
26. soktóbra

NEDEĽNÝ BRUNCH
KAŽDÚ NEDEĽU OD 24. 9. 2006

V ČASE 11.30 - 15.00

� WELCOME DRINK

� BOHATÝ STUDENÝ A TEPLÝ BUFET

� ŠALÁTY, OVOCIE, DEZERTY

� VYBRANÉ NEALKO NÁPOJE, KÁVA

350,- Sk /OSOBA

DETI DO 12 ROKOV ZDARMA

Dulovo námestie 1, Bratislava
Rezervácie: 5596 8534 www.hoteldukla.sk

PRENÁJOM PRIESTOROV
V BRATISLAVE

Závodná ulica a Vlčie hrdlo

KANCELÁRIE - 15 m2 až 1500
m2, nájom od 2200,- Sk/m2/rok
+ energie a služby, SBS, parko-
vanie, možné úpravy, výťah

SKLADY - 50 m2 až 2000 m2,
nájom od 1000,- Sk/m2/rok +
energie a služby, rôzne plochy a
kvalita, SBS, parkovanie, možné
úpravy

SPEVNENÉ PLOCHY - 30 m2

až 10 000 m2, nájom od 350,-
Sk/m2/rok + služby, SBS, vhodné
na dlhodobé parkovanie, možné
úpravy, prístup 24 hodín denne
+ možnosť lacného ubytovania
a stravovania!!!

KONTAKT: 0903 028 440


