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Trolejbusová

doprava sa bude

v Bratislave

ďalej rozvíjať
BRATISLAVA
Začiatkom septembra uviedlo hlavné
mesto v spolupráci s dopravným pod-
nikom do prevádzky novú trolejbuso-
vú trať na Dlhé diely.
Na tejto trati začalo premávať 6 nových
kĺbových nízkopodlažných trolejbusov
Škoda Citelis 25Tr s pomocným dieselo-
vým pohonom, ktoré mesto zakúpilo v
medzinárodnej verejnej súťaži za vyše 100
miliónov korún. Na Dlhé diely dnes pre-
mávajú tri linky: linka č. 32 spája Dlhé
diely s hlavnou železničnou stanicou. Jej
interval sa skrátil v špičkovom období z 20
na 15 minút, čo prinieslo zvýšenie kapaci-
ty o 33 percent. Linka č. 33 obsluhuje Dlhé
diely v slučke medzi Kuklovskou a Mole-
covou ulicou. Vďaka veľkokapacitným
trolejbusom dosiahla zvýšenie kapacity o 6
percent. Okrem týchto dvoch liniek pre-
máva v rannej špičkovej hodine predĺžená
linka č. 133, ktorá zabezpečuje priame
spojenie Dlhých dielov s centrom mesta
pod Nový most.
„Zavedením trolejbusovej dopravy sa zvý-
šila hodinová kapacita z 1050 cestujúcich
na 1420. Oproti stavu spred septembra
tohto roku toto zvýšenie predstavuje nárast
o 11 percent,“ povedal primátor Bratislavy
Andrej Ďurkovský. Zároveň sa podarilo
upraviť dobu prevádzky na linke č. 32 na
železničnú stanicu denne od 5.00 do 23.00
h. Znížením celkového počtu vypravených
autobusov na Dlhé diely sa zníži emisné
zaťaženie o 47 ton ročne. „Po plánovanom
nákupe ďalších šiestich duobusov a
úplnom nahradení autobusov sa znížia
škodlivé látky o 200 ton ročne,“ zdôraznil
starosta Karlove Vsi Bystrík Hollý. 
Nové trolejbusy na Dlhé diely priniesli
celkovú vyššiu kapacitu na linkách, skrá-
tenie jazdnej doby o približne dve minú-
ty a zníženie emisného zaťaženia. Jediný
negatívny ohlas prišiel na zrušenie obslu-
hy v úseku Janotova - Baníkova - Segne-
rova ulica. „Obracanie autobusov po
týchto komunikáciách bolo od výstavby
sídliska Dlhých dielov považované za
provizórium, kým na Riviére nebude
vybudované obratisko,“ vysvetľuje Bro-
nislav Weigl z DPB. Vybudovaním tohto
obratiska a zmenou trasy linky č. 33 sa
odstránilo prestupovanie cestujúcich v
uzle „Segnerova“, kde na úzkej zastávke
električiek dochádzalo k nebezpečným
kolíziám medzi chodcami, autami a elek-
tričkami.
Mesto chce trolejbusy nasadiť v najbliž-
šom období aj do ďalších lokalít. Uvažu-
je o trolejovom prepojení od Riviéry cez
nábrežie na Hodžovo námestie a cez
Mlynskú dolinu na Kramáre. Prioritou
pre rozširovanie trolejbusovej dopravy je
Patrónka (Vojenská nemocnica - La-
mačská - Patrónka - Limbová) s prestup-
ným bodom na Kramároch. (pol)

Favoritom

na primátora

mesta zostáva 

A. Ďurkovský
BRATISLAVA
Prvá polovica volebnej kampane pred
decembrovými komunálnymi voľba-
mi naznačuje, že najväčšie šance na
zvolenie za primátora Bratislavy má
práve súčasný primátor Andrej Ďur-
kovský (SDKÚ-DS, KDH).
Spomedzi pätice kandidátov na primá-
torské kreslo nielenže predstavil najkva-
litnejší volebný program, ale v priamej
televíznej i rozhlasovej konfrontácii s
hlavnou protikandidátkou ukázal, že pro-
blémom mesta rozumie lepšie ako polito-
logička Monika Flašíková-Beňová
(Smer-SD, ĽS-HZDS, SMK, SZ, SF).
Ďurkovský pôsobí suverénnejšie a na
rozdiel od Flašíkovej ide do volebného
súboja s jasným náskokom - Bratislava
za posledné štyri roky zaznamenala naj-
výraznejší rozvoj od roku 1989. A to aj
napriek tomu, že nie všetky predsavzatia
sa podarilo samospráve mesta v tomto
volebnom období naplniť.
Túto výhodu sa pochopiteľne snaží brati-
slavský primátor pred voľbami zúžitko-
vať, naopak Flašíková stráca, keď nedo-
kázala rozumne vysvetliť ani len to,
prečo ako poslankyňa Bratislavského
samosprávneho kraja nepodporila prí-
spevok krajskej samosprávy na rozšíre-
nie Račianskej ulice. Navyše ju otvorene
podporil bývalý petržalský starosta Vla-
dimír Bajan, ktorý nesie politickú zodpo-
vednosť za schválenie výstavby kontro-
verznej veže Aupark Tower petržalským
stavebným úradom. Táto Bajanova pod-
pora tak môže Flašíkovej paradoxne skôr
poškodiť.
Zo zvyšných troch kandidátov na primá-
tora mesta pozornosť verejnosti dokázal
upútať iba podnikateľ Marián Kočner
(nezávislý), ktorý sa snaží z volieb urobiť
akúsi reality-show. Okrem sľubu bez-
platnej  MHD totiž trom bratislavským
voličom ponúka milión korún, stačí, ak
mu pošlú SMS. 
Nadchádzajúce voľby primátora Brati-
slavy nepochybne majú určitý náboj, veď
po dlhom čase pôjde v hlavnom meste o
otvorený súboj pravice s ľavicou, resp.
konzervatívnej politiky so socialistickou.
Vzhľadom na výsledky predchádzajú-
cich komunálnych aj parlamentných
volieb je zrejmé, že väčšie šance má
práve súčasný primátor. Komunálne
voľby totiž nie sú reality-show, ani voľba
kráľovnej krásy. 
Pripomeňme, že voľby primátora mesta a
starostov mestských častí, mestských a
miestnych poslancov budú v sobotu 2.
decembra od 7.00 do 20.00 h. Komplet-
ný zoznam všetkých kandidátov pre
komunálne voľby v Bratislave nájdete na
www.bratislavskenoviny.sk, kde je
možné o jednotlivých zoznamoch kandi-
dátov aj diskutovať. (brn)

Na Vianočnom bazári boli ľudia z tridsiatich krajín sveta, vrátane Brazílie. FOTO - TASR

STARÉ MESTO
Rekordný počet návštevníkov i re-
kordný výťažok zaznamenal tohtoroč-
ný Vianočný bazár Medzinárodného
klubu žien, ktorý bol v nedeľu v Starej
tržnici.
Tohtoročných 3500 návštevníkov je
počet asi o tisícku vyšší, než mávali bazá-
re posledných rokov, výťažok 1,35 milió-
na korún je od dlhoročného priemeru
vyšší o 100- až 200-tisíc.
„Peniaze získané usporiadaním Vianočné-
ho bazára použijeme v budúcom roku na
dobročinné účely na Slovensku,“ vysvet-

ľuje hovorkyňa klubu Z. Grohoľová jeden
z motívov usporiadania bazáru. Aj druhý
je zrozumiteľný: Meet the World.
Na dobročinné účely u nás tak prispeli
ľudia z tridsiatich krajín sveta, vrátane
takých vzdialených ako Brazília, Japon-
sko, Kórea alebo Čína. Množstvo priaz-
nivcov našiel český stánok, veď ponúkal
originálne utopence a pivo, a maškrtníci
doslova okupovali paštétami obsypaný
francúzsky pult.
Hodovanie bolo to, čo ľudí najviac láka-
lo, veľa o krajine napovie práve jej
kuchyňa, ale s nadšením a úctou k trpezli-

vosti tvorcov hostia obdivovali aj krehké
vejáre či tradičné papierové výrobky od
japonských rukodielnych majstrov.
Tí, čo chodia na Vianočný bazár Medzi-
národného klubu žien od jeho vzniku
pred šestnástimi rokmi, tu našli mnohých
známych, tí, ktorí cestúvali a už dlho za
hranicami neboli, sa tu dotkli starých i
nových diaľok. Dámy z diplomatických a
medzinárodných kruhov, ktoré bazár
organizujú, sa postarali aj o to, aby sa jed-
notlivé krajiny predstavovali prospektmi,
takže v Starej tržnici sa naozaj dal vidieť
celý svet. (gub)

V Starej tržnici svet hovoril o človeku

Sťažností na hromadnú dopravu je menej
O dôsledkoch zmien v trasovaní liniek
mestskej hromadnej dopravy v meste,
najmä v Petržalke, ku ktorým vlani
pristúpil Dopravný podnik Bratislava,
sme sa pozhovárali s jeho generálnym
riaditeľom Jánom ZACHAROM.
- Začiatkom septembra minulého roku
sme reagovali na prieskumy a požia-
davky z Petržalky a zvýšili sme preprav-
né kapacity v špičke v smere do centra
spolu o viac ako 14 percent oproti stavu
pred  5. septembrom 2005. Zaznamenali
sme pokles počtu sťažností a dokonca sa
objavujú aj prvé pozitívne ohlasy. Pre-
trváva problém s prestupovaním, ktorý
pravdepodobne zostane aj po vybudova-
ní električkovej trate do Petržalky. Som
rád, že prijatými zmenami sa nám po-
darilo ušetriť asi 500-tisíc vozokilome-
trov a 20 miliónov ročne a na druhej stra-
ne nasadením nových autobusov Solaris
zvýšiť prepravnú kapacitu o vyše 2000
prepravných miest za hodinu.  Zvýšenie
ponúkanej prepravnej kapacity na mos-

toch z a do Petržalky napríklad v rannej
špičke je o 15,4 percenta viac ako pred
septembrom 2005. V Petržalke sme robi-
li prieskum dostupnosti na jednotlivé
zastávky MHD, ktorý ukázal, že dostup-
nosť je menšia ako 400 metrov, čo je v
súlade so štandardmi EÚ. Žiaľ, v Brati-
slave máme aj miesta, kde je dostupnosť
podstatne viac ako 400 metrov, napríklad
v Dúbravke, Karlovej Vsi, Devínskej
Novej Vsi. Som rád, že v lokalite Kramá-
rov a Jaskovho radu sa nám tento pro-
blém pomocou minibusov podarilo
vyriešiť.
Občania sa sťažujú na zhoršený prí-
stup do nemocnice na Antolskej ulici...
- Cestujúci majú dnes k dispozícii viac
zastávok, z ktorých sa možno dostať na
Antolskú, ako to bolo v minulosti. Pred-
tým ich bolo 16, dnes ich je 27. To je
počet zastávok v Petržalke, z ktorých sa

dá linkou číslo 99 dostať na Antolskú.
Čoraz obľúbenejšia linka 99 chodí aj
okolo všetkých petržalských obchod-
ných reťazcov, železničnej stanice,
miestneho úradu i kultúrneho strediska a
v súčasnosti evidujeme požiadavky na jej
posilnenie a jej zabezpečenie nízkopod-
lažnými vozidlami.
Ako hodláte riešiť zlú situáciu v
Devínskej Novej Vsi?
- V Devínskej Novej Vsi je najhoršia
situácia s MHD v celej Bratislave. Napä-
tie na linke číslo 21 čiastočne pomohlo
znížiť spojenie Devínska Nová Ves -
Devín - Nový most linkou č. 28, nie však
výrazne. Čakáme na dokončenie staveb-
ných prác v oblasti tunela Sitina, veríme,
že keď bude tranzitná doprava presmero-
vaná cez tunel, bude odľahčená Lamač-
ská cesta, čo by mohlo skrátiť interval
linky č. 21 z piatich na štyri minúty s rov-
nakým počtom vozidiel, a tým zmierniť
nepriaznivú situáciu. 

Zhováral sa Juraj Handzo
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Kompetencie
schádzajú a
dravci sa zlietajú
Bez ohľadu na to, ako zainteresovaní
hodnotia prechod kompetencií zo štátu
na obce, je tu dôkaz, že sa to deje. Peniaž-
ky s kompetenciami síce ešte nestačia
držať krok, ale ten dôkaz naznačuje, že
aj to je len otázka času.
Jeden dôkaz? Ba, celá fúra. Toľko, koľko
je v Bratislave vylepovacích plôch, ba
viac, lebo kandidáti narobili plochy nové.
Ja by som uvítal volebný slogan, že kandi-
dát Tenaten stihne zalepovať tak rýchlo
bratislavské cesty a chodníky, ako rýchlo
zalepuje diery, ktoré máme v našich infor-
máciách o jeho kvalite a povolanosti mať
náš hlas. To je naivita, však?
On to ani nespraví, pretože vie, že nie sme
až takí sprostí, aby sme tomuto sľubu uve-
rili. Má v rukáve lepšie. Lepší sľub je taký,
ktorý sa dá ľahšie nesplniť a zdôvodniť to.
Ľahšie je predložiť informáciu o tom, ako
rýchlo by sa dala zlepšiť doprava, než
analyzovať desaťročia vývoja, ktoré spô-
sobili dnešnú situáciu. Dnes sľúbim, že
zlikvidujem problémy s električkami a
autobusmi a keď mi to uveríte, nechám si
to zanalyzovať a po voľbách poviem, aha,
veď sa to rodilo desaťročia, nejde to za
rok - štyri... Preto sa môžu o vysoké posty
uchádzať takí, ktorí nemajú so samosprá-
vou ani najmenšie skúsenosti, a preto mô-
žu kandidovať na starostov veľkých obcí
nedoštudovaní mladíci.
Pravidlom číslo jeden však je, že v sľube
nesmie byť žiadne konkrétne číslo, termín,
ani nič takého, za čo by sa dal zvolený
neskôr chytiť. Dobré je tiež kritizovať,
lebo po dvoch prechádzkach mestom už
človek vie, na čo verejnosť nadáva. Menej
dobré je potom už ako zvolený každý pon-
delok sedieť štyri hodiny na zadku a počú-
vať hlas verejnosti a každý piatok štyri
hodiny chodiť po tých, čo prísť nemôžu.
No to nik nebude. Dravci tu nečakajú na
robotu, nepýtajú sa, čo treba. Dravci
vidia, že peniažky schádzajú dole a sú pod
menšou kontrolou (preto aj rozložili repu-
bliku), kvôli Bratislave zanechajú Brusel,
lebo tu bude paša, a prichádzajú. 
Kašlite na sympatie, dobre sa pozerajte.
Dravci majú výstražné sfarbenie.

Gustav Bartovic

Mobil parking 

nerieši situáciu

s parkovaním
STARÉ MESTO
V mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto odštartovali projekt Mobil par-
king, ktorého podstatou je možnosť
platiť za parkovanie prostredníctvom
mobilného telefónu. Táto novinka
však problém parkovania v centre
hlavného mesta nerieši.
Systém je alternatívou k parkovacím kar-
tám, ktoré sa používajú v súčasnosti. Vo-
dič, ktorý má záujem o jeho používanie,
si nebude musieť kupovať papierové stie-
racie parkovacie karty, namiesto toho si
zakúpi „virtuálne“. Po zaparkovaní na
ulici vodič namiesto vyznačovania dátu-
mu a času pošle na príslušné telefónne
číslo formou SMS informáciu o tom, ako
dlho chce na zvolenom mieste stáť. 
Mobil parking je jednou z hlavných tém,
ktorú si pre svoju predvolebnú kampaň
zvolil súčasný starosta Starého Mesta
Peter Čiernik. Faktom však ostáva, že
táto novinka nerieši neúnosnú situáciu s
parkovaním na území Starého Mesta,
pretože neprináša žiadne nové parkova-
cie miesta. Staromestská samospráva v
tejto oblasti za posledné štyri roky neuro-
bila prakticky nič.
O tom, že problém statickej dopravy v
Starom Meste ani nemá záujem riešiť,
svedčí fakt, že na 20 rokov prenajala
2366 parkovacích miest v centre mesta
Bratislavskej parkovacej službe, s.r.o.,
(BPS). Ako sme už informovali, BPS
platí samospráve za jedno prenajaté par-
kovacie miesto s rozlohou 10 štvorco-
vých metrov 3050 korún ročne. Pritom
napríklad vyhradzovacia parkovacia
karta umožňujúca parkovať vozidlu na
označenom parkovacom mieste v centre
mesta, stojí 52 360 korún. Jediné parko-
vacie miesto tak ročne umožňuje BPS
zarobiť takmer 50-tisíc korún na úkor
mestskej časti. 
Ako sa nám podarilo zistiť, táto nájomná
zmluva je pre mestskú časť nevýhodná aj
v iných ohľadoch. Ide napríklad o spô-
sob, akým upravuje náhradu za zrušené
parkovacie miesto. V takom prípade si
BPS z nájmu odpočíta 2000 korún me-
sačne (!), čo znamená, že ročne si aj tak
nízky nájom BPS môže znížiť o 24-tisíc
korún za každé zrušené parkovacie mies-
to. K téme sa ešte vrátime. (juh)

BRATISLAVA
Záujem o kreslo starostu niektorej zo 17
mestských častí je zhruba rovnaký ako
pred štyrmi rokmi - vtedy bolo 77 kan-
didátov, teraz ich je 79. V jednotlivých
mestských častiach sú však rozdiely
výraznejšie. Najvýraznejšie sa záujem o
starostovanie zvýšil v Petržalke - pred
štyrmi rokmi tu kandidovali štyria,
dnes desiati kandidáti. Naopak v Lama-
či bolo v roku 2002 sedem kandidátov,
dnes tu kandidujú iba traja.

~     ~     ~
STARÉ MESTO
Spomedzi piatich kandidátov na starostu
má najväčšie šance uspieť predsedníčka
Fóra spotrebiteľov Marta Černá (Nezávis-
lé fórum). Tá je všeobecne akceptovaná
ako bývalá riaditeľka Slovenskej obchod-
nej inšpekcie či ako dlhoročná ochranky-
ňa práv spotrebiteľov. Jej hlavným konku-
rentom je architekt a zástupca starostu
Andrej Petrek (SDKÚ-DS, OKS, DÚS,
SZ, DSS). V jeho neprospech hovorí
angažovanosť pri zmene nariadenia o
pešej zóne, keď dal prednosť kaviarnikom
pred občanmi.  Doterajší starosta Peter
Čiernik (KDH, SMK, SZS) má minimál-
ne šance, keďže jeho meno bolo za uply-
nulé štyri roky spájané s viacerými aféra-
mi. Po skúsenosti z predchádzajúcich
volieb, keď Staromešťania dali dôveru
vtedy neznámemu Čiernikovi, možno
očakávať, že tentoraz sa priklonia skôr k
Černej, ktorú poznajú najlepšie. O vyso-
kej podpore staromestských voličov pre
Martu Černú svedčí aj výsledok minulo-
ročných volieb do samosprávy Bratislav-
ského samosprávneho kraja, keď Černá
získala najviac hlasov s veľkým násko-
kom práve pred Petrekom a Čiernikom.
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Súčasný starosta sa už neuchádza o zno-
vuzvolenie a zrejme vie, prečo. Výsledok
volieb je tu otvorený, pričom z ôsmich
kandidátov zrejme zvedú rozhodujúci boj
o voliča manažér František Dej (Smer-SD,
ĽS-HZDS) a podnikateľ Ján Duranský
(SDKÚ-DS, KDH). V neprospech Deja
však hovorí, že v rokoch 1998-2002 bol
námestníkom vtedajšieho primátora J.
Moravčíka v čase, keď mesto Bratislava
prišlo o 370 miliónov korún v skrachova-
nej SKB. Proti štyrom kandidátom politic-
kých strán tu kandidujú aj štyria nezávislí,

preto bude zaujímavé sledovať, či voliči
napokon nedajú prednosť kandidátovi bez
politickej príslušnosti.
RUŽINOV
Tu má, zdá sa, stále silnú pozíciu starosta
Pavol Kubovič (SDKÚ-DS, KDH). Z tro-
jice vyzývateľov je zrejme jeho najváž-
nejším konkurentom dizajnér Slavomír
Drozd (Smer-SD, SMK, ĽS-HZDS, SF).
Klasický súboj pravice a ľavice zrejme
ukáže, či Ružinov zostáva nesocialistic-
ký. Zvyšní dvaja kandidáti sú podľa všet-
kého iba do počtu.
VRAKUŇA
Už samotný fakt, že starostka Ľudmila
Lacková (Smer-SD, SMK, ĽS-HZDS, SF)
má iba jediného protikandidáta - policajta
Ladislava Faturu (nezávislý), nasvedčuje,
že najväčšie šance stať sa starostkou po
štvrtýkrát má práve ona.
NOVÉ MESTO
Tu je podobná situácia ako vo Vrakuni.
Súčasný starosta mestskej časti Richard
Frimmel (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF,
Smer-SD, ĽS-HZDS, SNS) má iba jedi-
ného vyzývateľa - manažéra a bývalú tvár
z televíznej obrazovky Roberta Beňa
(nezávislý). Za pozornosť stojí, že kým
pred štyrmi rokmi Frimmel nestál o pod-
poru politických strán a kandidoval ako
nezávislý, tentoraz je kandidátom neuve-
riteľnej zmesi siedmich politických strán -
vládnych aj opozičných. Zdá sa, že o jeho
politickej vyhranenosti hovoriť nemožno,
podarilo sa mu však eliminovať hrozbu,
že by mu niektorá z relevantných politic-
kých strán postavila protikandidáta.
RAČA
Tu je až 9 kandidátov na starostu mest-
skej časti. Doterajší starosta Pavol Bielik
formálne stratil podporu materského
KDH a kandiduje ako nezávislý, tým, že
tu račianske KDH nepostavilo vlastného
kandidáta, však nepriamo podporilo
práve Bielika. Straníckymi kandidátmi
sú tu fakticky iba dvaja, vážnym konku-
rentom Bielikovi by mohol byť mestský
poslanec Jozef Házy (Nezávislé fórum).
VAJNORY
Tu sa hlavný súboj starostky Anny
Zemanovej (DÚS, DSS, OKS, SZS) a
geodeta Jána Mrvu (SDKÚ-DS) začal
už dávno, obviňovaním z porušenia
volebného zákona. Zemanovej výhodou
je to, že sedí v starostovskom kresle.

KARLOVA VES
Aj tu má zrejme doterajší starosta Bystrík
Hollý (SDKÚ-DS, KDH) silnú pozíciu,
veď starostom je už tri volebné obdobia.
Vládne strany tu teraz proti Hollému
postavili ženu - prednostku obvodného
úradu Ivetu Hanulíkovú (Smer-SD, ĽS-
HZDS, SNS).
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Tu je opäť jasným favoritom starosta Vla-
dimír Mráz (Nezávislé fórum). Protikandi-
dátmi sú mu traja podnikatelia, z nich naj-
vážnejším konkurentom je Peter Rajkovič
(KDH, OKS).
LAMAČ
Tu sa schyľuje k veľkému súboju novinár-
ky a bývalej ministerky Oľgy Keltošovej
(SDKÚ-DS, Smer-SD, SNS) so starostom
Petrom Šramkom (KDH, DSS, OKS,
SZS). V prospech Šramka hovorí jeho
doterajšie pôsobenie v kresle starostu, Kel-
tošová je však voličom tiež dobre známa a
má podporu SDKÚ aj Smeru, čo môže byť
na druhej strane kontraproduktívne.
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Kým pred štyrmi rokmi súčasný starosta
Vladimír Kubovič stavil na pravo-ľavú
volebnú koalíciu, tentoraz si obliekol
vládne ľavicové tričko - podporujú ho
Smer-SD, ĽS-HZDS, SNS, SZS. Jeho
hlavným protikandidátom je pravicový
kandidát - obchodný zástupca Tomáš
Besedič (SDKÚ-DS, KDH, DSS, OKS).
ČUNOVO
Súčasná starostka tu má  jedinú protikandi-
dátku, čo potvrdzuje jej silnú pozíciu a naj-
väčšie šance na znovuzvolenie.
PETRŽALKA
Tu majú voliči najväčší výber, je tu až 10
kandidátov. Po neplatných májových voľ-
bách tu možno opäť očakávať súboj troji-
ce socialistu Milan Ftáčnik (Smer-DS),
kontroverzného Petra Matúšku (nezávislý)
a pravicového Ladislava Snopka (SDKÚ-
DS, KDH).
JAROVCE
Tu sa doterajšia starostka neuchádza o
znovuzvolenie a rozhodne sa zrejme
medzi trojicou nezávislých kandidátov.
RUSOVCE
Veľký boj tu zvedú súčasný starosta Dušan
Antoš (nezávislý), bývalá starostka Eva
Papánková (nezávislá) a starostov oponent
Gabriel Karácsony (ĽB). Výsledok volieb
tu je však otvorený. (brn)

O 17 starostovských stoličiek sa uchádza

v decembrových voľbách 79 kandidátov

>  Kandidáti na poslancov miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislava <

� � � � � �

Známe a nové tváre pre Staré Mesto
> Nezávislé fórum <

Sme na strane občanov, nie politických strán

RNDr. Marta Černá predsedníčka Fóra spotrebiteľov

kandidátka na starostku Starého Mesta

Ing. Juraj Bjel
správca

Ivan Bútora
študent, občiansky aktivista
„Bratislava otvorene”

Ing. Alexander Dmitrenko
ekonóm

MUDr. Mariana Krupcová
lekárka

�

Ľubica Mackovičová
pedagogička

Soňa Párnická
ochranárka, občiansky aktivista
„Bratislava otvorene”

Ing. arch. Oľga Sitárová
architektka

RNDr. Eva Šestáková
informatička, pedagogička

Mgr. Radoslav Števčík
šéfredaktor Bratislavských novín

Ing. Matej Vagáč
manažér, občiansky aktivista
„Bratislava otvorene”

PhDr. Štefan Holčík
historik, archeológ

� � � �

�
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Nariadenie

o pešej zóne

stále ignorujú 
STARÉ MESTO
Letné exteriérové sedenia na Hviezdo-
slavovom námestí už zmizli, pretože
povolenie na ich prevádzku platí
podľa nariadenia mestskej časti Staré
Mesto do 31. októbra. Napriek tomu
zostali na námestí dve terasy jednej
reštaurácie. 
Reštaurácia Kogo ako jediná nezrušila na
Hviezdoslavovom námestí vonkajšie
sedenia na terasách, ktoré si majitelia
postavili ešte na jar. Sedenia v predchá-
dzajúcich dňoch zasklili a prevádzkujú
ich ako tzv. zimné terasy.
Táto reštaurácia, spolu s ďalšími na
Hviezdoslavovom námestí, porušovala a
stále porušuje všeobecne záväzné naria-
denie mestskej časti, na základe ktorého
musí byť medzi fasádou a sedením
zabezpečený priechod pre chodcov. Aj
keď zato údajne dostali majitelia pokutu,
priechod pre peších neuvoľnili. Staro-
mestské zastupiteľstvo síce vyšlo devia-
tim kaviarnikom v ústrety, keď v júli
zmenilo nariadenie o pešej zóne a zrušilo
povinný odstup od fasády, no táto zmena
bude platiť až od januára 2007. 
Podľa konateľky spoločnosti, ktorá za-
riadenie prevádzkuje, Zuzany Gergeľo-
vej, reštaurácia má na vonkajšie sedenie
povolenie od mestskej časti Staré Mesto.
Nadväzuje tak na letné exteriérové sede-
nie, ktoré sa podľa nej stretlo u občanov
Bratislavy s pozitívnym ohlasom. Kon-
štatovala, že v posledných troch zimných
sezónach bolo rovnaké zimné exteriéro-
vé sedenie riadne povolené a inštalované
na rovnakom mieste, teda pred reštaurá-
ciou na Hviezdoslavovom námestí 21.
Sedenie slúžilo aj verejnosti, ktorá využí-
vala verejné klzisko tým, že používala
toalety v tejto reštaurácii. Navyše, po-
dobné zimné exteriérové sedenia boli tra-
dične na Hviezdoslavovom námestí v
Bratislave inštalované už v minulom sto-
ročí, dodala Z. Gergeľová. 
Marek Hitka z Miestneho úradu Staré
Mesto informoval, že zmienenej reštau-
rácii povolil miestny úrad zriadenie zim-
ného exteriérového sedenia od 1. no-
vembra 2006 do 30. apríla 2007 na zákla-
de žiadosti a prevádzka má slúžiť aj ako
zázemie pre klzisko. 
V súvislosti s porušovaním nariadenia o
odstupe od fasády vedie Staré Mesto za
zvláštne užívanie komunikácie 11 kona-
ní, ktoré nie sú ešte ukončené. Celková
suma v udelených pokutách v týchto
konaniach je takmer 600-tisíc korún, uvá-
dza sa v informácii staromestskej samo-
správy. Miestny úrad Staré Mesto povolil
zimnú terasu na severnej strane pešej
zóny Hviezdoslavovho námestia aj
napriek tomu, že reštaurácia porušuje jej
ešte stále platné nariadenie. (rob) 

Pri krytej plavárni na Pasienkoch bude

aj otvorený bazén vybavený atrakciami
NOVÉ MESTO
Na ploche za objektom krytej plavár-
ne Pasienky by mal v dohľadnej
budúcnosti pribudnúť nový športovo-
rekreačný areál, ktorého súčasťou by
mal byť aj veľký otvorený bazén.
Územie, na ktorom by mal nový areál
vyrásť, je pokojným priestorom, ktorý
je oddelený od okolitých ulíc objektmi
plavárne a novopostaveným polyfunkč-
ným súborom Platan z juhozápadnej
strany a objektmi Slovenského zväzu
telesnej kultúry zo severovýchodnej
strany. V súčasnosti je toto územie
neudržiavané a nevyužívané a je poras-
tené náletovou zeleňou. Nachádza sa na
ňom aj torzo stavby vonkajšieho bazé-
na, ktoré je v nevyužiteľnom stavebno-
technickom stave. 
Návrh z ateliéru architektky Kataríny
Šinákovej, ktorý nechala vypracovať
Správa telovýchovných a rekreačných
zariadení, vychádza z výbornej polohy
vnútornej pokojnmej zóny, pričom vý-
hodou je už vybudované zázemie krytej
plavárne Pasienky. Novo navrhovaný
areál doplní funkcie jestvujúcich bazé-
nov krytej plavárne. Terasa jestvujúceho
objektu veľkého bazénu nadväzuje na
navrhnuté zelené plochy rekreačného
areálu. Vonkajší areál bude určený pre-
dovšetkým na športovo-rekreačné vyži-
tie, má tu byť rekreačný bazén, spevne-
né plochy na hry, občerstvenie a zelené
plochy s trávou a deliacou zeleňou na
oddych a slnenie. 
Rekreačný bazén má byť vybavený rôz-
nymi atrakciami, doskou na skákanie,
vodnými atrakciami, vodopádovou ste-
nou, lezeckou stenou a hydromasážnymi
tryskami. Vybavenie bude orientované
tak, aby uspokojilo záujmy návštevníkov
rôznych vekových kategórií. Bazén bude
voľného organického tvaru a dopĺňať ho

má stredový ostrovček so zeleňou, prí-
stupný cez drevené lávky.
Spevnené plochy slúžiace na slnenie
majú byť doplnené ležadlami a slnečník-
mi, ich súčasťou bude aj bufet s vonkaj-
ším posedením. Areál doplnia lavičky,
vodná fontána a pitné fontánky. Pre naj-

menších bude slúžiť detské ihrisko situo-
vané v časti zelených plôch. Na športové
vyžitie je navrhnuté ihrisko pre plážový
volejbal. Návrh je zatiaľ len v podobe
štúdie a termín jeho realizácie ešte nie je
známy. Juraj Handzo
VIZUALIZÁCIA - Ateliér K. Šináková 

STARÉ MESTO
Nedostatok verejných toaliet v centre,
na ktorý sme upozornili v predchádza-
júcich vydaniach, sa má do budúcej
turistickej sezóny zmierniť. Zariade-
nie primerané dobe i postaveniu
metropoly ma pribudnúť v budove
magistrátu.
V auguste sme zisťovali, či dvoje dvier-
ka na boku budovy Novej radnice neslú-
žili ako verejné záchody. Riaditeľka
magistrátu Anna Pavlovičová vtedy
nechala situáciu preveriť a zistila, že naj-
menej od roku 1991 tam toalety neboli,
lebo priestory sú na tento účel malé.
Myšlienka zriadiť v centre mesta ďalšie
verejné toalety tým však neprestala byť
aktuálna.
„Na podnet Bratislavských novín sme sa

rozhodli pokladať túto úlohu za otvorenú
až do chvíle, kým sa nenájde pozitívny
výsledok. Chceli sme viac, ako len to tra-
dičné - nedá sa,“ hovorí A. Pavlovičová.
Pracovníci bratislavského magistrátu
dostali pokyn, aby hľadali priestor na
také prepotrebné zariadenie. A napokon
našli - priamo v budove Novej radnice.
Nové toalety budú situované na zadnej
strane budovy, v suteréne so vstupom od
vjazdu do podzemných garáží na Uršu-
línskej ulici.
Do návrhu rozpočtu mesta na budúci rok
už bola táto požiadavka zaradená do
plánu investičných akcií a zároveň pra-
covníci magistrátu dostali pokyn, aby
pripravili podmienky verejnej súťaže na
dodávku diela. Tú vyhlásia ihneď, ako sa
v rozpočte akcia schváli.

„Predpokladáme, že by sme mohli mať
toalety hotové do začiatku turistickej
sezóny. Súčasťou diela bude aj dokonalé
orientačné značenie na uliciach, aby sa
turisti ľahko zorientovali,“ hovorí A.
Pavlovičová. 
V priestore, kde sú často rôzne verejné
podujatia a kde je v sezóne množstvo tu-
ristov, sú verejné toalety nevyhnutnos-
ťou. Tieto by mali mať aj prebaľovací
kútik pre rodičov s malými deťmi a mali
by byť zriadené skutočne veľkolepo. „Pri
zriaďovaní toaliet v mezzanine Prima-
ciálneho paláca nás kritizovali za to, že
sú náklady vysoké. Po dvoch rokoch sa
ukázalo, že to má význam, sú stále ako
nové, a aj nové toalety by mali mať vyso-
ký štandard, hodný metropoly,“ dodáva
riaditeľka. Gustav Bartovic

V centre mesta pribudnú verejné toalety

www.mercedes-benz.sk
www.dcfs.sk

Zlepšenie

Nový Mercedes-Benz Triedy

*Mercedes-Benz     220 CDI, pri 20 % akontácii, 48 mesiacov, posledná splátka 18.000,- EUR vrátane DPH. 

Kombinovaná spotreba: od 6,6 do 13,6 l/100 km. Emisie CO
2
: od 175 do 326 g/km.

 My v Mercedes-Benz nikdy nie 

sme spokojní, a preto neustále pracujeme na 

vylepšeniach. Drobných i tých zásadných. No-

vý Mercedes Triedy      ich má viac ako 2 000. 

Ich precízne zosúladenie sme nastavili tak,

aby nové éčko bolo úspornejšie, bezpečnejšie,

výkonnejšie, luxusnejšie, s lepšími jazdnými 

vlastnosťami. Výber z 29 modelových variant 

vám uľahčí špeciálny   dvantage leasing od 

14,- EUR/deň vrátane DPH.* Výhody limitova-

nej edície     dvantage môže využiť každý. Po-

nuka platí na objednávky do 31. 12. 2006.

    dvantage edition
Výhody:

3 000 Euro na doplnkovú výbavu podľa vlastného výberu 
pri financovaní cez     dvantage leasing štvorročná záruka
možný odpočet DPH v prevedení kombi
kombi za cenu limuzíny 
6-ročný bezplatný servis

www.ozvucenie.sk

predaj   prenájom   projekty   inštalácie   akustika

profesionálna zvuková technika

�
Mgr. Radoslav Števčík
šéfredaktor Bratislavských novín

Poznám problémy
Staromešťanov

a chcem ich riešiť
> vrátiť do Starého Mesta kvetinové

záhony a zeleň

> viac odpadkových košov v uliciach

> prehodnotiť doterajšie rušenie 
detských jaslí a materských škôl

> zabrániť ďalším čiernym stavbám

> zrušiť stĺpiky na uliciach a vytvoriť tak
nové parkovacie miesta pre všetkých

> zvýhodniť platené parkovanie 
pre obyvateľov priľahlých ulíc 

> vrátiť chodníky chodcom a znemožniť
parkovanie áut na chodníkoch

> zakázať vjazd áut do pešej zóny 
po 9. hodine bez výnimky

Cítiť zodpovednosť
za svoje rozhodnutia

> KANDIDÁT NA POSLANCA <
miestneho zastupiteľstva Staré Mesto 
a mestského zastupiteľstva Bratislavy
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Staré Mesto si

zaslúži lepšieho

starostu
LIST ČITATEĽA
Nie som Staromešťan, ale žijem tu a
pracujem, a tak sa celkom prirodzene
zaujímam o to, čo sa v centre nášho
hlavného mesta deje. K tomu, že som
sa rozhodol vyjadriť sa aj verejne, ma
primalo protizákonné umiestnenie rek-
lamných pútačov na chodníkoch Staré-
ho Mesta. Z každého z nich sa na oko-
loidúcich vyškiera starosta Čiernik.
Je symbolické, že tento komunálny poli-
tik sa uchýlil k predvolebnej agitácii a
propagácii svojej osoby na zariadeniach,
ktoré boli na uliciach rozmiestnené v roz-
pore so stavebným zákonom, a sú to teda
jednoducho čierne stavby. Je to akási
čerešnička na torte, ktorá ilustruje štvor-
ročné pôsobenie pána starostu.
Spomeňme si na čierne stavby, ako bola
trebárs tá na Hviezdoslavovom námestí či
na Fazuľovej ulici - hoci pán starosta
nešetril silnými slovami o tom, ako rázne
skoncuje s čiernymi stavbami, neurobil v
tomto smere vôbec nič. Naopak, jeho pri-
činením sa vďaka protizákonnému roz-
miestneniu spomenutých reklamných
pútačov stalo čiernym stavebníkom aj
samotné Staré Mesto...
Staromešťania istotne nezabudnú ani na
zrušenie jaslí na Javorinskej ulici, nad
ktorými sa dodnes vznáša tieň podozre-
nia, že cieľom ich zrušenia nebola racio-
nalizácia siete predškolských zariadení,
ale lukratívny biznis. Možno si spomenú
aj na také drobnosti ako nahradenie klzis-
ka s prírodným ľadom na Hviezdoslavo-
vom námestí za klzisko s umelým
povrchom, ktoré má len jednu chybičku -
nedá sa na ňom korčuľovať. Medzi vr-
choly pôsobenia pána starostu určite patrí
aj zorganizovanie vlaňajšieho výjazdové-
ho zasadnutia staromestských poslancov
do Vysokých Tatier, ktoré v skutočnosti
nebolo ničím iným ako turistikou za
peniaze daňových poplatníkov.
Nehovoriac o likvidácii kvetinových
záhonov na nábreží a pred Národným
divadlom a o devastácii Medickej záhra-
dy a parčíka na Šafárikovom námestí.
Pán starosta asi nechodí po uliciach svo-
jej mestskej časti, keď nevidí zničenú
dlažbu v pešej zóne a preplnené smetné
koše.
Zatiaľ čo prešľapov a káuz bolo počas
štvorročného pôsobenia starostu Čierni-
ka vo funkcii „požehnane“, nad nejakým
konkrétnym pozitívnym výsledkom jeho
starostovania by som asi rozmýšľal már-
ne. Ak si, pravda, odmyslím „integračný
kopček“ - čudo, ktoré nechal za peniaze
Staromešťanov postaviť na nábreží
neďaleko svojho úradu. Ostáva len veriť,
že ďalší podobný pamätníček už v Sta-
rom Meste budovať nebude...

Igor Hoffman, Staré Mesto

Napriek mrholeniu je na móle príjemne
Prvé, čím prekvapí Molo Restaurant,
je nevykonštruované meno, skutočne
stojí na móle. Moderná budova však
ponecháva vizuálny vnem opravdivosti
- ako po móle kráčate dlhou reštaurá-
ciou od brehu smerom k vodnej ploche.
Je to aj výsledok vhodne vybratých archi-
tektonických prvkov. Plášť budovy nad
vodnou plochou Kuchajdy tvorí veľká
presklená plocha priehľadná z oboch
strán, otvára tak celý priestor okolo.
Budova teraz chráni pred mrholením
vonku a v lete aj pred nadmierou slnieč-
ka. Jeseň registrujete aj pri pohľade na
prázdnu terasu, kde sa v lete griluje na
osobitnom grile, teraz zostali len stojany
na slnečníky, opustený je aj vonkajší bar
na čelnej strane.
Reštaurácia údajne mala mať pôvodne aj
priehľadnú podlahu - zrejme finančná a
technická náročnosť takéhoto prvku spô-
sobila, že sa zámer neuskutočnil. Ani
nechýba. No prístupový chodník od vlast-
ného vyhradeného parkoviska by možno
potreboval dodatočné architektonické a
stavebné doriešenie. Je to asi sto metrov,
ktoré pôsobia nevľúdne a hosťa nič na
otvorenej ploche nechráni. 
Pri vstupe kraľuje rozľahlý barový pult.
Vľavo sa vchádza k toaletám, od barpul-
tu po druhý koniec je miestnosť predele-
ná nízkym múrikom, pri ňom malé stol-
čeky s kovovými stoličkami, zrejme
výbava z terasy. Sadáme si k priestorné-
mu stolu pre šiestich s masívnymi stolič-
kami, je bezchybne prestreté.
V sezóne vraj mávajú plno. Mimosezón-
ne pondelky sú však v čase medzi obe-
dom a večerom hluchšie. Personál je však

pozorný. Hneď pri vchode usmiata čaš-
níčka zastúpi aj šatniarku, pri servírovaní
jej neskôr pomáhajú aj kolegovia, čo je
ďalšie pozitívum, jedlá podávajú naraz.
Dozvieme sa, že jedálny lístok podniku,
ktorý funguje približne pol roka, bude
onedlho bohatší, zatiaľ sa však musíme
uspokojiť s výberom, ktorý sa kompletne
pomestí na dve strany. Polievky sú v ponu-
ke len tri, výber predjedál je dvojnásobný.
Z nich sme vyskúšali Ovčí syr pečený v
jarnom ceste (115 Sk) s mandľami a ore-
chovým olejom - dobré a zaujímavé, rov-
nako ako Údený losos (255 Sk) s horčico-
vo-kôprovou omáčkou a bylinkovým toas-
tom. Už pri stole však vyššie uznanie
získal Tatarák z tuniaka (285 Sk) a k nemu
avokádové pyré s koriandrom či Restova-
né kúsky kačacej pečene (155 Sk) uložené
na plátkoch karamelizovaných jabĺk, oz-
dobené brusnicami.
Predjedlá predbehli polievky nielen v
poradí. Slepačie consomé (65 Sk) s
mäsom, zeleninou „Julliene“ a domácimi
rezancami bolo len štandardnou slepačou
polievkou a primerane pikantná Rybacia
polievka (155 Sk) s čerstvým lososom,
tuniakom a zubáčom potvrdila, že menej
býva viac - kúsky papriky a paradajok v
nej mierne prerážali, inak by pripomínala
dobre urobené halászlé. Ani krémová
Špenátová polievka (125 Sk) nebola viac
ako štandard, šťastným krokom sa však
ukázalo umiestnenie plátku údeného
lososa na pošírované vajce. 
Treba dodať, že toasty, teda suché hrian-

ky, ktoré podávali k predjedlám i poliev-
ke, zasa urobili svoje a vlastne po týchto
dvoch chodoch sme mohli byť najedení.
Povinnosť však káže predstaviť aj hlavné
jedlá a tak sme sa odhodlali a neľutujeme.
Hlavné jedlá, sú koncipované aj s prílo-
hou, aj keď nám čašníčka oznámila, že to
nie je záväzné, rozhodli sme sa  vyskúšať
originál ponuku. Jemne pikantný srnčí
chrbát na horčicovej omáčke (395 Sk) by
asi s ničím iným nebol lepší ako s ponú-
kaným plátkom anglickej slaniny a
zemiakovým Tournedos. Svojmu hodno-
titeľovi ani nedal prehovoriť Steak z
tuniaka (495 Sk) s čerstvým špenátom,
zemiakovými kroketami a omáčkou
„beurre blanc“ s lososovým kaviárom.
Grilovaná bravčová sviečkovica Rossini
(345 Sk) s maslovou brokolicou a zemia-
kovými kroketami priniesla aj prekvape-
nie - kúsky kuracej pečene okolo panen-
ky. Kačacie prsia marinované v troch dru-
hoch korenia (395 Sk) s grilovanou hruš-
kou, hruškovo-feniklovou omáčkou
ponúkli potešenie z vydarenej nezvyčaj-
nej kombinácie, škoda, že pretláčané
zemiaky k nim neboli z najlepšej odrody.
Pri dezertoch sme zasa registrovali pokles
- štrúdľa bola naservírovaná ako má byť,
zohriata a preliata krémom - vzhľad však
predstihol chuť, tiramisu tiež bolo len
štandardnej kvality.
Mólu k dokonalosti chýba málo - vyváže-
nosť. Možno aj v cenách.
Naše hodnotenie: ����

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

Azda sa dočkáme aj lepších zákonov
V poslednom čase sa roztrhlo vrece so
sťažnosťami na zhotoviteľov plasto-
vých okien a dverí, ale aj garážových
brán. Zaujímavé je, že zákazníci sa ne-
sťažujú ani tak na nekvalitne vykonanú
prácu, ale na nedodanie dokladov o zho-
tovení diela (faktúry). Neviem si vysvet-
liť, čo sa vlastne deje.
Jediné, čo mi napadá, je skutočnosť, že sa
blíži koniec kalendárneho roku a teda aj
účtovnej uzávierky. A podnikatelia, ktorí
už poznajú svoj príjem za rok, chcú mini-
malizovať svoje dane. Pritom je to zatiaľ
zbytočné, pretože ešte platí 19-percentná
jednotná daň. Aj možnosť odpočítať si až
60 percent paušálnych výdavkov ako živ-
nostníkom im ešte nikto nezrušil. Takže
nechápem, prečo tá neochota dať po skon-
čení práce doklad o zaplatení a súčasne aj
záručný list. Vyzerá to tak, že spotrebitelia
sa už naučili, že bez náležitých dokladov
nemajú šancu uplatniť reklamáciu a už
vôbec nemôžu svoju pravdu obhajovať na
súde. Z toho dôvodu sa oprávnene domá-
hajú papierov, ktoré zhotoviteľ diela pova-
žuje za zbytočné administrovanie. Nuž
moje poznatky sú trochu o inom. Len čo je

zaplatená cena za vykonané dielo, často sa
už zhotoviteľa nedovoláte telefonicky,
nereaguje ani na doporučené listy (ak ich
vôbec preberie) a stáva sa nezastihnuteľ-
ným aj na svojej adrese. V takýchto prípa-
doch je ťažké radiť.
Darmo som opakovane hovorila či písala o
tom, že pokiaľ nie som úplne spokojná s
vykonanou prácou, tak jednoducho po-
slednú splátku nedám z ruky. jedno ma-
ďarské porekadlo hovorí, že pes šteká, ale
peniaze rozprávajú. Žiaľ, v našom porevo-
lučnom, uponáhľanom svete sa často mo-
rálka a česť stotožňujú s pojmom peniaze.
Ak ich už niekto má v kapse - a je jedno či
ide o obchodníka alebo iného podnikateľa
- nie je ochotný ich vrátiť. Je to síce samo-
poškodzovacie konanie, ktoré sa na dlhšej
trati vypomstí, ale vysvetľujte to niekomu,
kto sa trasie na každú korunu, aby si mohol
čo najskôr kúpiť nové „fáro“ alebo dovo-
lenku kdesi v exotickej krajine! Myslím si,
že ešte veľa vody pretečie Dunajom, kým
sa u nás udomácni to staré firemné označe-

nie „XY a syn“, ktoré hovorí o budúcnos-
ti. Žiaľ, náš právny systém neumožňuje
tzv. samočistenie trhu. Nikoho nesmiete v
médiách pohaniť menovite (ale ani
pochváliť), pretože hneď porušujete
zákon. V prípade kritiky schytáte za
poškodzovanie dobrého mena podnikate-
ľa. V prípade pochvaly zase hrešíte proti
zákonu o reklame. A tak ťahá za kratší
koniec spotrebiteľ, ktorý sa musí učiť na
vlastných skúsenostiach.
Zákonodarcovia považujú za samospasi-
teľnú konkurenciu. Majú síce pravdu, ale
len čiastočne. A okrem toho je to na straš-
ne dlhé lakte, ktoré veľká väčšina skôr
narodených nedožije. To je jedna z príčin,
prečo sa snažím písať tieto články do
novín. Podľa vašich reakcií viem, že mno-
hým už pomohli a uchránili ich od zbytoč-
ných chýb. Považujem však za nemrav-
nosť, ak sa musí spotrebiteľ chrániť sám,
hoci by to mali robiť zákony. Blížia sa
voľby - síce iba komunálne - ale prosím,
neignorujte ich! Z komunálnej úrovne
vyrastú aj „veľkí poslanci“. Azda sa doži-
jeme lepších zákonov!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Kamenné

je bradavicou

centra mesta
AD: NA KAMENNOM NÁMESTÍ
BUDE PEŠIA ZÓNA (BN 37/2006) 
Takáto významná zmena v úplnom
centre mesta by sa mala uskutočniť
formou verejnej diskusie, vrátane
predstavenia vizualizácie priestoru. Je
minimálne podivné, že schválili vý-
stavbu vedľajšieho objektu na Dunaj-
skej ulici namiesto toho, aby tu vznik-
la väčšia pešia zóna, samozrejme, vrá-
tane zelene a fontán. A ten jediný pa-
nelák čo stojí pre Tescom treba, samo-
zrejme, zhodiť!

~     ~     ~
To Tesco na Kamennom námestí (a
jeho zadný dvor) je bradavicou centrál-
nej časti Bratislavy. Čím skôr zmizne,
tým lepšie. Možno to kedysi získalo
cenu v kontexte výstavby petržalských
panelákov, ale to neznamená, že je to
kvalitná  stavba. Myslím si, že historic-
ké poslanie Prioru bolo splnené, prajem
všetko dobré, ale okamžite preč! Súhla-
sím, že vizualizácia nového riešenia by
sa hodila. Verím, že príde čo najskôr.
Taktiež verím, že plány sa už nebudú
meniť - to, ako je to teraz prezentované,
znie super. Pokiaľ si pamätám, tento
projekt bol ohlásený už dávnejšie a
predkladané riešenia už prešli niekoľ-
kými fázami.

~     ~     ~
Budova hotela je príklad architektúry
socialistického realizmu, keď je v zlom
stave, je zrejme najlepšie riešenie ju zbú-
rať, mne za tou „krásavicou“ smutno
nebude. Budovu Prioru však považujem
za vydarené dielo, je to koniec koncov
budova z iného obdobia. Prior bol posta-
vený o pekných pár rokov skôr, to ešte
komunizmus nezúril tak, ako v dobe
výstavby Kyjeva. Ak by sa v súvislosti s
Priorom malo niečo zbúrať, tak by to mal
byť ten (polo)činžiak , ktorý ktovie prečo
komunisti nechali stáť tesne pri Priori zo
strany Dunajskej.

~     ~     ~
Čím skôr to zbúrajú, tým lepšie, je mi zle
z Kamenného námestia aj s celou tou
nechutnou komunistickou architektúrou
v centre mesta.

~     ~     ~
Píšete mi zo srdca, ale, bohužiaľ, to nie je
ľahké zbúrať niečo, kde bývajú desiatky
rodín - niekto by to musel od nich odkú-
piť a vlastne potom tam nič nepostaviť -
nie bohvieaká investícia. Faktom je, že
ten dom oproti Baťovi je škvrnou Ka-
menného námestia. Neviem, či ste si
všimli rekonštrukciu a dobudovávanie
podlaží na jednej kocke za Tescom pri
Kyjeve. Tak tomu už vôbec nerozumiem
v kontexte tohto projektu!

Z diskusie k článku 
na www.bratislavskenoviny.sk
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Odvoz odpadu

limituje aj

hustá doprava
BRATISLAVA
Sťažnosti na hluk, ktorý spôsobujú
mechanizmy a kontajnery pri odvoze
odpadkov, nie sú zriedkavé. Jednu z
nich na mestskú organizáciu Odvoz a
likvidáciu odpadkov (OLO) zaslal aj
náš čitateľ Tibor Jedlička.
Sťažuje si na príchody vozidiel a následný
hluk do oblasti Legionárskej ulice pred
šiestou hodinou rannou, pričom pripomí-
na, že v sobotu je dokonca pre pracovný
hluk limit ešte prísnejší ako jeho vylúčenie
v čase nočného pokoja. Z tejto lokality
totiž odvážajú odpad aj v sobotu. Uvádza,
že nedávno brali pracovníci OLO odpado-
vé nádoby dokonca okolo pol šiestej.
Hovorkyňa OLO Margita Tieleschová k
tomu uviedla: „V tejto časti mesta nie je
možné vyvážať odpad v iných hodinách
pre úzke komunikácie a hustú dopravu
počas dňa. V Starom Meste sme pre zní-
ženie hlučnosti vymenili všetky kovové
odpadové nádoby a kontajnery za plasto-
vé.“ M. Tieleschová dodáva, že na zákla-
de sťažností si dali hygienikom odmerať
hluk, ktorý vzniká pri odvoze odpadu, a
ten je v norme. „A vozidlá, ktoré odváža-
jú domový odpad z iných častí mesta,
podľa záznamov a v súlade s nariadením
vedenia spoločnosti vychádzajú 10 - 15
minút pred šiestou hodinou, podľa toho,
do ktorej časti mesta idú.“
Sťažnosti občanov sú pomerne časté,
niektorým prekáža príchod auta minútu -
dve pred šiestou, iný telefonuje ihneď, ak
auto pár minút mešká. Tento časový roz-
ptyl je však podmienený komplikovanou
dopravnou situáciou v meste. (gub)

Odhalili tabuľu

k 17. výročiu 

nežnej revolúcie
STARÉ MESTO
Minulý štvrtok slávnostne odhalili
pamätnú tabuľu k 17. výročiu nežnej
revolúcie z novembra 1989. Je umiest-
nená na fasáde Nemocnice u Milosrd-
ných bratov na Námestí SNP medzi
vchodom do kostola a vchodom do
nemocnice. 
Tabuľu odhalil primátor Bratislavy
Andrej Ďurkovský, prítomní boli poslan-
ci Národnej rady SR, poslanci bratislav-
ského mestského zastupiteľstva a občania
Bratislavy. Projekt vznikol z iniciatívy
protagonistov nežnej revolúcie. Na tabuli
je text: „Len ten, kto si slobodu vybojo-
val, je jej hoden. Na tomto mieste sme sa
v novembri 1989 rozhodli vziať zodpo-
vednosť za budúcnosť do svojich rúk.
Rozhodli sme sa skoncovať s komuniz-
mom a nastoliť slobodu a demokraciu.“
Text na pamätnej tabuli, ktorý básnicky a
jazykovo  upravil Ján Štrasser, od minu-
lého štvrtka zdobí priečelie fasády
Nemocnice u Milosrdných bratov (Hos-
pitalská rehoľa  sv. Jána z Boha). Projekt
pamätnej tabule k 17. výročiu nežnej
revolúcie z novembra 1989 schválil kraj-
ský pamiatkový úrad. 
Architektonický návrh autorsky pripravil
Ing. arch. Andrej Sarvaš z Mestského
ústavu ochrany pamiatok v Bratislave.
Projekt, ktorý symbolizuje veľké V,
zahŕňa aj drobnú navigáciu na chodníku
formou červenej kamennej dlažby v
asfalte s osvetlením, aby si okoloidúci
tabuľu všimli. Osvetlenie sa zapína spolu
s večerným osvetlením bratislavských
ulíc. (juh)

Novinka: UPC Telefón a internet chello za neuveriteºnú cenu!

Od 

337 Sk
mesaãne*

Upozornenie: Uvedené informácie nie sú záväzné a nemusia obsahovaÈ v‰etky podmienky poskytovania sluÏieb. Podrobné informácie vám radi poskytneme na infolinke alebo na Zákazníckom stredisku.

* Pri uzatvorení Zmluvy o pripojení do 31.12.2006 platí: 

Cena 337 Sk mesaãne bez DPH spolu za sluÏby chello easy a UPC Telefón poãas 

prv˘ch 3 mesiacov pri dobe viazanosti 13 mesiacov, resp. 6 mesiacov pri dobe viazanosti 25 mesiacov.

** Cena za volania v rámci siete UPC je zahrnutá v cene programu na jeden mesiac. Volania do miestnych 

a medzimestsk˘ch sietí v programe UPC Telefón Freetime sú bezplatné do v˘‰ky 400 prevolan˘ch minút spolu v slabej prevádzke.

Za volania do pevnej siete veãer a cez víkend neplatíte a naviac v rámci siete UPC voláte stále zadarmo!**

02/ 594 22 222   www.upc.sk

O 80 kresiel v mestskom zastupiteľstve

sa vo voľbách uchádza 428 kandidátov
BRATISLAVA
Záujem o kreslo poslanca mestského
zastupiteľstva je tento rok nižší, ako bol
pred štyrmi rokmi. Vtedy kandidovalo
481 Bratislavčanov, teraz ich je o 53
menej, teda presne 428.
O útok na bratislavské mestské zastupiteľ-
stvo sa pokúša čudná volebná koalícia
Smer-SD, ĽS-HZDS, SMK, SZ, SF.
Najmä spojenie Smeru so Stranou maďar-
skej koalície zostane pre mnohých v meste
zrejme nepochopiteľné. Doterajšie pozície
v mestskom zastupiteľstve bude brániť
volebná koalícia SDKÚ-DS, KDH. Tieto
dve strany síce pred štyrmi rokmi súperili,
tento rok sa však uchádzajú o priazeň voli-
čov spoločne.
V obecných voľbách všeobecne platí, že
voliči sa neriadia automaticky politickým
presvedčením, ako je to napríklad vo voľ-
bách parlamentných. Aj preto bývajú v ko-
munálnych voľbách obvykle úspešnejší
nezávislí kandidáti. Ani to však nemusí
byť pravidlo, pretože vo voľbách primáto-
ra a starostov, mestských a miestnych po-
slancov voliči preferujú najmä osoby zná-
me a dôveryhodné. Pokiaľ volič takých na
kandidátke neobjaví, spravidla sa rozhodu-
jú podľa sympatií k politickým stranám.
Práve tento kľúč však môže často viesť k
sklamaniu, veď v komunálnych voľbách
nekandidujú celoštátni lídri politických
strán, ale často neznámi ľudia v známych
straníckych tričkách.
Oproti predchádzajúcim komunálnym
voľbách sa tentoraz uchádzajú o priazeň
voličov mnohí občianski kandidáti, niekto-
rí ako nezávislí, viacerí však na kandidátke
Nezávislého fóra.

V Starom Meste bude podľa všetkého boj
o kreslá v mestskom zastupiteľstve najväč-
ší - o osem mandátov sa uchádza 62 kan-
didátov. O návrat do politiky sa zúfalo sna-
žia napríklad Ján Budaj, bývalá vicesta-
rostka Starého Mesta Bohdana Machajo-
vá, či neslávne známy niekdajší staromest-
ský poslanec Sven Šovčík. Na kandidátnej
listine je aj textár Kamil Peteraj, herec
Marek Ťapák či manželka zosnulého
Júliusa Satinského Viera, ktorí doteraz
nejavili záujem o samosprávu mesta. Opä-
tovne kandidujú aj viacerí súčasní staro-
mestskí poslanci - tí aktívnejší, aj menej
aktívni. K tým aktívnejším nepochybne
patria Ondrej Dostál, Peter Tatár, Štefan
Holčík či Marta Černá. O priazeň voličov
sa uchádza aj šéfredaktor Bratislavských
novín Radoslav Števčík a niektorí občian-
ski aktivisti zo združenia Bratislava otvo-
rene - Ivan Bútora, Soňa Párnická, Matej
Vagač.
Známe mená sú aj na kandidátnych listi-
nách do mestského zastupiteľstva v ostat-
ných mestských častiach. V Bratislave by
chcel poslancovať napríklad bývalý komu-
nistický poslanec Herman Arvay (Podu-
najské Biskupice), za Ružinov kandidujú
bývalá poslankyňa a novinárka Eva Černá,
módna návrhárka Emília Harmathová či
radikálne ekologické aktivistky Katarína
Šimončičová a Ľubica Trubíniová. Je to
vlastne po prvýkrát, čo sa bratislavskí
ochranári takto masovo snažia dostať do
mestského parlamentu. Pred štyrmi rokmi
síce kandidovala práve Šimončičová, ale
neúspešne.
V Novom Meste kandiduje ďalší herec -
Matej Landl, ktorý vystupuje za čudnú

koalíciu Smer-SD, ĽS-HZDS, SMK, SZ,
SF, ako aj známa archelogička Tatiana Šte-
fanovičová. V Karlovej Vsi sa pokúša do
mestského zastupiteľstva vrátiť už televíz-
ny manažér Branislav Záhradník, ktorý
patrí k blízkym spolupracovníkom bývalé-
ho námestníka primátora  Romana Vavríka
a podobne ako on sa pred štyrmi rokmi do
mestského zastupiteľstva nedostal.
Vo dvoch petržalských volebných obvo-
doch sa objavujú ďalší známi kandidáti.
Napríklad Michal Baranovič a Oliver Kríž,
ktorí sa v súčasnom petržalskom zastupi-
teľstve aktívne zasadzovali za zrušenie fut-
balového štadióna Artmedie a s podobným
poslaním by zrejme chceli pôsobiť aj v
budúcom mestskom zastupiteľstve, ktoré
bude rozhodovať o likvidácii posledného
futbalového štadióna v Petržalke.
V 17. volebnom obvode sa schyľuje k
zaujímavému súboju dvoch odporcov a
zástancov výstavby veže Aupark Tower -
kandidujú tu občianska aktivistka Elena
Pätoprstá a staviteľ Pavel Vlček, ktorý má
na starosti inžiniering veže Auparku. Petr-
žalčania tak majú príležitosť aspoň takto
vyjadriť svoj názor na túto kontroverznú
stavbu.
Väčšina kandidátov do mestského zastu-
piteľstva je pre našu redakciu neznáma.
Podstatné však je, aby kandidátov pozna-
li voliči v jednotlivých mestských čas-
tiach. V konečnom dôsledku totiž o vole-
ných predstaviteľoch mestskej samo-
správy rozhodujú práve voliči. A pokiaľ
niektorého kandidáta nepoznajú, alebo
majú o ňom pochybnosti, lepšie je také-
ho nevoliť. Ide totiž opäť o veľa, ide totiž
stále o Bratislavu. (brn)



11BRATISLAVSKÉ NOVINY 40/2006

DÁM
PETRÎALKE VIAC

Milan Ftáãnik
kandidát na starostu

• regulovan˘ rozvoj PetrÏalky ako mesta 

• starostlivosÈ o b˘vanie a kde na to vziaÈ

• pozitívne zmeny v doprave a v parkovaní 

• ãistota a zeleÀ namiesto zahusÈovania

• sociálne sluÏby a sociálna starostlivosÈ o dôchodcov

• viac bezpeãnosti, ‰portovísk, vzdelávania

• moderná PetrÏalka so v‰etk˘m, ão k tomu patrí

• viac na www.ftacnik.sk

BRATISLAVA
V piatok uplynie 40 rokov od najväč-
šej leteckej katastrofy, aká sa kedy
stala na území nášho štátu - 24.
novembra 1966 pri havárii bulharské-
ho lietadla pri Bratislave zahynulo 82
ľudí.
Lietadlo bulharskej leteckej spoločnosti
TABSO Il-18 s imatrikulačným číslom
LZ-BEN na linke LZ-101 Sofia - Buda-
pešť - Praha - Berlín v spomenutý deň o
16.30 hodiny havarovalo krátko po štarte
asi štyri kilometre juhozápadne od obce
Jur v lokalite Sakra kopec vo výške 400
metrov nad morom. Na palube bolo 74
cestujúcich a osem členov posádky, všet-
ci po páde, výbuchu a požiari lietadla
zahynuli.
Celý priebeh letu ovplyvnila nepriazeň
počasia - kvôli nej sa oneskoril štart v
Sofii i medzipristátie v Budapešti a kvôli
nej sa lietadlo vracalo z priestoru Poličky
do Bratislavy, pretože Praha neprijímala
lety. Od 12.58 do 16.29 hodiny sa čakalo
v Bratislave na zlepšenie podmienok pre
pokračovanie letu. Dvaja cestujúci

odmietli čakať, let prerušili a zachránili
si tým život.
Pokiaľ ide o príčinu havárie, odborníci
vyslovili názor, že ňou mohol byť zlý
letový kurz, malá letová výška a vysoká
pravdepodobnosť silnej turbulencie. V
záverečnej správe vyšetrovacej komisie
sa konštatovalo, že nemohla jednoznačne
zistiť príčinu nehody. Komisia vyslovila
predpoklad, že najpravdepodobnejšou
príčinou nehody bolo nedostatočné zhod-
notenie terénnych a poveternostných
podmienok okrsku letiska Bratislava
posádkou lietadla a neprispôsobenie letu
týmto podmienkam.
Iniciatívna skupina občanov v roku 1967
rokovala neúspešne so zástupcom bul-
harského konzulátu o návrhu vybudovať
na mieste havárie pamätník formou dob-
rovoľnej a bezplatnej účasti odborníkov
a brigádnikov. Požadovali iba odsúhlase-
nie zámeru a podporu pri rokovaní s
orgánmi štátnej správy. Vtedajší generál-
ny konzul BĽR ich neprijal. V roku 1980
sa skupina pracovníkov Správy lesopar-
ku Bratislava tiež usilovala o výstavbu

pamätníka - taktiež neúspešne. Do roku
1991 bolo miesto havárie neupravené,
bol tu divoký porast a zvyšky po presu-
noch zeminy a prácach mechanizmov.
Sem-tam boli povyrezávané značky
(kríže) na stromoch, miesto totiž vyhľa-
dávali pozostalí obetí aj zo zahraničia.
Tento stav trval napriek všeobecne plat-
nému imperatívu humanity a kultúry, aby
tragické miesto bolo aspoň minimálne
upravené a označené, pre česť a pamiat-
ku nevinných obetí. V roku 1991 skupina
občanov opäť rokovala s konzulátom
Bulharskej republiky, tentoraz úspešne.
Našli porozumenie pre svoj zámer u
mnohých organizácií a jednotlivcov,
uskutočnila sa úprava miesta a v deň 25.
výročia katastrofy sa zorganizoval pietny
spomienkový akt. Vztýčený drevený kríž
mal zostať trvalou pripomienkou obetí.
Žiaľ, ani každoročná snaha o údržbu
nemohla zabrániť skaze - po pätnástich
rokoch je pamätník v troskách a pohltený
zeleňou. Skupina občanov s cieľom jeho
obnovy v súčasnosti opäť rokuje s kom-
petentnými, zatiaľ úspešne. (juh)

Od najväčšej leteckej katastrofy prešlo

štyridsať rokov, obetiam postavia pomník

Bratislavčania 

nevybrali 

z fondu milióny
BRATISLAVA
Bratislavčania akoby nemali záujem o
svoje peniaze. Nárok na približne tre-
tinu z vyše pol miliardy korún, ktoré
má ešte Fond národného majetku
(FNM) vyplatiť vlastníkom dlhopisov,
majú totiž práve obyvatelia Bratislavy. 
Vyplýva to z informácie, ktorú nám
poskytla hovorkyňa fondu Tatiana Lesajo-
vá. Vo fonde doteraz zostalo takmer 40-
tisíc dlhopisov z pôvodných vyše 3,3
milióna. Fond eviduje majiteľov, ktorým
má vyplatiť za dlhopis 13 564 korún a
druhú skupinu, ktorá má dlhopisy po 11
426 korún. Do druhej skupiny patria obča-
nia, ktorí do 19. novembra 1996 dovŕšili
vek 70 rokov. V tomto roku pritom fond
vyplatil len niekoľko sto dlhopisov.
Problémy spôsobuje aj to, že mnohé z
nevyplatených dlhopisov sú predmetom
dedičských konaní. „Ak občania naozaj
evidujú pohľadávku za dlhopis, môžu sa
na fond obrátiť telefonicky, alebo si
vyhľadať pokyny na našej internetovej
stránke FNM,“ hovorí ďalej T. Lesajová v
súvislosti s tým, že ľudia zabúdajú na túto
časť svojho majetku. Uzávierka vypláca-
nia zatiaľ nie je stanovená, ale čím dlhší
čas uplynul od nadobudnutia dlhopisu,
tým menej naň vlastník myslí. (gub)

Miestna volebná

komisia nemala

rozhodovať
VAJNORY
Miestna volebná komisia vo Vajno-
roch nemala prijať uznesenie, v kto-
rom konštatovala, že miestny zväz
SDKÚ-DS porušil volebný zákon.
Konštatovala to obvodná volebná
komisia.
Ako sme informovali, 23. októbra sa
miestna volebná komisia vo Vajnoroch
zaoberala podnetom starostky Anny
Zemanovej, v ktorom obvinila SDKÚ-
DS zo zakázanej volebnej kampane.
Volebná komisia konštatovala, že Miest-
ny zväz SDKÚ-DS vydaním informácie
o uzavretí koalície s miestnym klubom
KDH a vymenovaním kandidátov, ktorí
boli vyvesení aj na úradnej tabuli mest-
skej časti, porušil volebný zákon v časti
týkajúcej sa vedenia volebnej kampane.
Uznesenie miestnej volebnej komisie
nepodpísala jej predsedníčka.
Ako nás informoval predseda miestneho
zväzu SDKÚ-DS Ján Mrva, 8. novembra
obvodná volebná komisia prijala uznese-
nie, v ktorom v súvislosti s podnetom
starostky A. Zemanovej vyslovuje názor,
že miestna volebná komisia nemala vo
veci tohto podnetu konať a rozhodovať,
pretože ide o konanie mimo rámca
zákonnej úpravy volebného zákona. J.
Mrva označil konanie miestnej volebnej
komisie vo Vajnoroch za závažný prece-
dens pre celé Slovensko, pretože ak by
takto konali aj iné miestne volebné komi-
sie a osvojovali by si právo súdu, priamo
by ovplyvňovali politickú súťaž v pro-
spech kandidátov blízkych súčasným
vedeniam úradov. (juh)

NOVÉ MESTO
Green Park - Vtáčnik je názov nového
obytného súboru, ktorého výstavba sa
pripravuje v lokalite Vtáčnik na Sliač-
skej ulici. Na „zelenej lúke“ tu pribud-
ne dovedna päť budov.
Územie, na ktorom sa bude stavať, sa
nachádza v pásme viníc na južných sva-
hoch Malých Karpát severne od želez-
ničnej trate. Z juhu je ohraničené cestou,

ktorá je zároveň príjazdovou komuniká-
ciou od Sliačskej ulice.
Pôjde o súbor obytných budov vyššieho
stredného a vysokého štandardu s prí-
slušnou technickou infraštruktúrou. Celý
objekt má byť rozdelený na dve časti - v
prvej z nich bude jeden bytový dom s
piatimi nadzemnými a tromi podzemný-
mi podlažiami, v druhej štyri mestské
vily s tromi nadzemnými a jedným pod-

zemným podlažím. Vybudovať sa majú
aj dve obslužné komunikácie, ktoré
okrem iného umožnia vjazd do podzem-
ných garáží. V garážach má byť dovedna
235 parkovacích státí, ďalších 37 parko-
vacích miest má byť vonku pri budo-
vách. Výstavba by sa mala začať pravde-
podobne v marci budúceho roku, jej
ukončenie sa predpokladá o dva roky
neskôr. (juh) 

Na Sliačskej ulici postavia obytný súbor
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hovorí Jarmila Ferančíková (44), kandidátka
na úrad starostu v Podunajských Biskupiciach.

O: Pani Ferančíková, kandidujete s podporou
dvoch politických strán, ale zároveň ste získali
900 podpisov občanov, ktorí podporujú Vašu
kandidatúru...
F: Tie podpisy boli pre mňa akousi skúškou
správnosti. Keby som mala problémy so zbie-
raním podpisov, asi by som svoje rozhodnutie
kandidovať na starostku prehodnocovala.
Nikdy som nebola a v súčasnosti ani nie som členkou žiadnej
politickej strany. Prijatie členstva v politickej strane je pre
mňa veľmi vážne rozhodnutie. A už celkom neprijateľné je
pre mňa viackrát prestupovať z jednej politickej strany do
druhej a navyše vždy do tej, ktorá je práve pri moci. Poznám
aj takých ... Čo môžu takí ľudia ponúknuť, čo to vypovedá 
o ich morálnom profile?
O: Doteraz ste nezastávali žiadnu volenú funkciu, hoci máte
bohaté skúsenosti z práce v samosprávnych orgánoch. Prečo
ste sa rozhodli vstúpiť do politiky práve počas týchto volieb?
F: Prečo práve tieto voľby? Myslím si, že teraz je ten čas, mám
dostatok skúseností a dobre poznám život Podunajských
Biskupíc. Okrem toho, pochádzam zo starej biskupickej
rodiny, žili tu moji starí rodičia, žijú tu moji rodičia, žijem tu
ja, moje deti a manžel. Mám v Biskupiciach veľa priateľov 
a známych. Proste - som Biskupičanka. 
O: Podunajské Biskupice sú národnostne zmiešanou mest-
skou časťou. Vy vo svojom volebnom programe však nemáte
žiadnu zmienku o riešení národnostných otázok.

F: Pre mňa je delenie ľudí podľa toho akým
jazykom hovoria, nezmyselné. Všetci sme si
rovní. Všetci máme rovnaké práva, ale aj povin-
nosti. Ja chcem pracovať pre všetkých rovnako.
Väčšiu pozornosť by som rada venovala sociál-
ne odkázaným občanom, školám, dôchodcom
a službám pre občanov. Byť starostom pre mňa
znamená starať sa o všetko, čo občania potre-
bujú. 
O: Ľudia dnes politiku, aj tú komunálnu, často
vnímajú ako zdroj korupcie, získavania rôz-

nych výhod za peniaze daňových poplatníkov...
F: Uchádzam sa o úrad starostky aj preto, aby som dokázala,
že existuje aj iný spôsob ako robiť politiku. Dôležité miesto 
v mojom volebnom programe má preto plánovaný rozvoj
mestskej časti namiesto bezhlavého výpredaja majetku.
Takisto chcem, aby poslanci dostávali mimoriadne odmeny
iba za konkrétne vykonanú prácu navyše a nie za účasť na
zasadnutiach. 
O: Aké sú vaše priority v oblasti životného prostredia a v so-
ciálnej oblasti?
F: Chýba mi väčšia čistota mestskej časti, nesúhlasím s lik-
vidáciou zelených plôch najmä na sídlisku, potrebujeme
urýchliť vybudovanie hlavných kanalizačných vetiev, omno-
ho väčšiu podporu potrebujú kluby dôchodocov ... je toho
naozaj veľmi veľa, čo je treba postupne riešiť. Na to dobré, čo
sa začalo, by som rada nadviazala. To nedobré by som chcela
napraviť, ak sa to ešte dá. A to nové by som rada rozbehla
spolu s kandidátmi na poslancov, ak nám dajú občania 
v komunálnych voľbách svoj hlas. (mm)

ByÈ starostom znamená staraÈ sa

Bratislava na obete neonacizmu nezabúda,

v Petržalke im odhalili pamätník
PETRŽALKA
Pamätník obetiam rasizmu a neonaciz-
mu odhalili  17. novembra na Tyršo-
vom nábreží neďaleko miesta vraždy
študenta Daniela Tupého, ktorého tu
dobodali minulý rok v novembri. 
Pamätník postavili pomocou finančnej
zbierky ktorú vyhlásilo združenie Ľudia
proti rasizmu. Začala sa 13. septembra a
potrvá ešte do 30. novembra. Minulý týž-
deň bolo na jej účte približne 800-tisíc
korún, z toho asi 650-tisíc prišlo priamo
od darcov a zvyšných 150-tisíc korún pro-
stredníctvom esemesiek. Ich počet bol,
podľa Daniela Mila zo združenia, asi
7500. Vklad hlavného mesta bol pol
milióna korún - magistrát Bratislavy
zabezpečil stavebné práce a priestor. Otec
zavraždeného študenta Daniela Tupého
pripomenul ústretovosť primátora Andre-
ja Ďurkovského, ktorý sa zasadil, aby
mohol pamätník stáť. Mesto ho dostane
do daru s tým, že sa oňho bude starať. 
Podľa Daniela Tupého st. je pomník urče-
ný všetkým, ktorí sa stali obeťami rasizmu
a neonacizmu, alebo kvôli neznášanlivos-
ti boli inak postihnutí - zbití či zranení.
Poukázal aj na nedostatky v legislatíve,
ktorá sťažujú účinnejšie vyšetrovanie a
boj proti rasovo motivovaným zločinom. 
Sochu navrhol architekt Pavol Brna a
vytvoril ju sochár Pavol Dubina. Je z
bronzu, má zlomené krídlo a na oblúko-
vom nosníku predstavuje životnú dráhu
človeka prerušenú uprostred rozletu. 
Daniela Tupého zavraždili pravdepodob-
ne extrémisti 4. novembra 2005 po 22.15
na Tyršovom nábreží. Daniel po útoku na
následky viacerých bodných rán zomrel.
Ďalších šiestich mladých ľudí útočníci

zranili. Všetci utŕžili kopance do hlavy,
niektorí i bodné zranenia. S ťažkými zra-
neniami skončili v nemocnici dvaja z

nich. Polícii sa páchateľov zatiaľ nepoda-
rilo vypátrať. (rob)

FOTO - TASR

Mesto ťažia

chyby minulého

režimu
LAMAČ
Pálčivú otázku vyrovnania vlastníkov
pozemkov v Bratislave, ktoré sú zaují-
mavé z hľadiska verejnoprospešných
stavieb, sme otvorili pred dvoma týžd-
ňami a zdá sa, že bude dlho rezonovať.
Ide totiž o množstvo komplikovaných
prípadov.
Jedným z nich je aj otázka dokončenia
križovatky Harmincova - Rázsochy. Stači-
la zmienka a ozval sa pán Pavol Ondriš,
ktorý spolu so sestrou patria medzi vlast-
níkov pôdy v tejto lokalite. Viac sme o
téme písali v minulom čísle: V tomto uzle
sú aj vlastníci, ktorí žiadajú za pozemky
trhovú cenu, mesto však môže platiť len
odhadnú. Rozdiel je skoro 5000 korún za
štvorcový meter. Ale pán Ondriš so ses-
trou súhlasia so sumou 3326,40 Sk za
štvorcový meter - majú však inú podmien-
ku. Chcú, aby mesto od nich za túto sumu
odkúpilo aj pozemky, ktoré sú pod cestou
Pod Zečákom. Nechcú prekážať výstavbe
ciest, ani ju zdržovať. O vyrovnanie sa
snažia od roku 2002, doteraz však nie sú
ujasnené vlastnícke vzťahy k tejto pôde.
Námestník primátora Karol Kolada
vysvetľuje: „Na Rázsochách potrebuje-
me z parcely pána Ondriša 523 štvorco-
vých metrov a ponúkame za ne 1,74
milióna korún. Pán Ondriš však nástojí
na tom, že s tým, čo mu vzali skôr, ide o
rozlohu 1617 štvorcových metrov a chce
za ne 5,38 milióna korún.“
Pán Ondriš má v istom slova zmysle
pravdu. Skutočne jeho pôda pod Zečá-
kom je jeho vlastníctvom a tento štát mu
ju vzal pre toto mesto. V tomto prípade
trpí magistrát za chyby, ktorých sa dopus-
til minulý režim, keď bral ľuďom zem
bez náhrady. Námestník primátora K.
Kolada hovorí, že treba obe veci oddeliť:
„Nepotrebujeme celú výmeru, ktorú
vlastní pán Ondriš pod Rázsochami, ale
sme ochotní dohodnúť sa aj na odkúpení
zvyšku tejto parcely, lebo uznávame jeho
názor, že sa to pestovateľsky už nebude
dať využívať. Záležitosť pod Zečákom je
však dedičstvom minulosti. Treba ju rie-
šiť zvlášť, ale to neznamená, že popiera-
me vlastnícke práva pána Ondriša.“ 
Ten argumentuje, že dokončením križo-
vatky by sa bez vyrovnania cesty Pod
Zečákom nevytvoril nový vstup do
Lamača, ale len prístup k jeho súkromné-
mu pozemku, lebo za taký túto cestu
pokladá. Podľa K. Koladu, ktorý nechal
vec prešetriť v mestskej organizácii
Generálny investor Bratislavy (GIB),
alebo štát skutočne pred desiatkami
rokov Ondrišovcom pôdu ukradol, alebo
si ju nedal zapísať v katastri. Takáto
zmena tam nie je zaznamenaná, z čoho
možno údajne usúdiť, že pán Ondriš so
sestrou sú právoplatní vlastníci oboch
pozemkov. Námestník primátora ešte
prisľúbil, že GIB bude zisťovať, aké sú v
tomto priestore skutočné vlastnícke
vzťahy. Gustav Bartovic

Chceli sme

pomôcť, nič

sme nesľúbili!
AD: POSLANCI PREDALI ĽUĎOM
STRECHU... (BN 39/2006)
Pôvodne sme sa rozhodli na tento člá-
nok nereagovať, napriek tomu že po-
dobné už boli publikované v SME,
Pravde a v regionálnych správach na
STV 2. Aj keď nás veľmi hnevalo, že
informácie v nich boli len jednostran-
né a nikto sa neunúval vypočuť aj
druhú stranu. No keď vyšiel článok aj
v našich Bratislavských novinách,
nedá nám, aby sme aspoň svojim pria-
teľom, spoluobčanom a ľuďom, ktorí
nám dôverujú, vec nevysvetlili.
V závere minulého roku bol na programe
miestneho zastupiteľstva aj predaj zvyš-
ného podielu nehnuteľnosti na Hviezdo-
slavovom námestí 16 spoluvlastníčke -
reštituentke M. Benešovej. Keďže podľa
zákona má spoluvlastník prednostné
právo na odkúpenie podielu, zastupiteľ-
stvo muselo podiel predať, tak ako v
mnohých iných prípadoch. 
Spolu sme túto situáciu vysvetlili obča-
nom z Hviezdoslavového námestia 16,
ktorí v decembri 2005 prišli na zastupi-
teľstvo. Občanom sme povedali, že verí-
me tomu, že im bude poskytnutá primera-
ná náhrada a že sa z nich nestanú bezdo-
movci alebo štvanci v nájomných bytoch.
O prípad sme sa zaujímali aj naďalej. A
zistili sme nasledujúce skutočnosti.
Firma Tera Trade, s.r.o., kúpila kvôli
týmto občanom dom na Moravskej ulici,
ktorý chce zrekonštruovať na byty prvej
kategórie presne podľa požiadaviek
samotných občanov a potom ich vyme-
niť za byty na Hviezdoslavovom námes-
tí. A tu vlastne vznikli problémy. Z trinás-
tich nájomcov bytov na Hviezdoslavo-
vom námestí 16 s takýmto riešením
nesúhlasili siedmi a žiadali náhradu až do
výšky 80 000 korún za štvorcový meter.
Podotýkame, že z dvoch ďalších nájom-
níkov jeden nemá platnú nájomnú zmlu-
vu, resp. druhý neplatí nájom za viac ako
tri mesiace.
Títo občania nemajú záujem o reálnu
dohodu, vyžívajú to, že je krátko pred
voľbami v snahe získať už spomínanú
sumu za štvorcový meter bytu, ktorý
nikdy nevlastnili. A preto sme úplne bez-
radní a nevieme, ako týmto občanom
pomôcť. Ide im naozaj o to, aby mali
strechu nad hlavou? Emil T. Bartko, 

JUDr. Marta Šteffeková, 
poslanci Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Staré Mesto

O všetkých článkoch 

v týchto novinách

môžete diskutovať

na novom webe

.sk

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

0905 234 615 � 4363 8184

Prenájom:
Medená - LUXUSNÝ 2i zar., 55m2, 2.p/4, tehlový dom, po kompl. rekonštrukcii, orientovaný
do dvora, kompl. vybavená kuchyňa, dostatok úložného priestoru, roldor (KH) 750 EUR+E
Mierová - 2i nezar., kuchyňa prepojená s obývačkou, parkety, dlažby, podlahové kúrenie, log-
gia, 2. posch. (výťah), parking box v suteréne domu 14 000 Sk+E
Botanická - 2i zar., 62m2, vonkajšie elektricky ovládateľné žalúzie, farebný videovrátnik, vstup
na čipové karty, dom. spotr., garáž v suteréne, veľký balkón, pivnica (KH) 25.000 Sk+E
Mikulášska - kanc. priest., príz. novostavby, ÚP 40m2, 1miest.+soc. záz., celé presklené, 
gar. státie 100EUR/mes, veľmi tiché a príjemné prostredie, voľné ihneď 7000,- Sk/m2/rok+E
Predaj:
Slávičie údolie - 4i novostavba, 95m2, výťah, samostatné kúrenie, dlažby, parkety, 
loggia, vstavané skrine, parkovacie miesto, pivnica (ZK) 6,20 mil. Sk
Kozmonautická - 2i slnečný, 62m2, výťah, nová KL, nová kúp., priech. izby (IK) 2,80 mil. Sk
Studenohorská - 2i OV, 3.p/7, výťah, bez balk., po rek., panel., nová KL, nová kúpeľňa,
plast. okná so žál. a sieť., pláv. podl., dlažba, mur. jadro, bezp. dvere, výhľad 2,30 mil.Sk
Stupava - RD s poz., poz. 651m2, všetky IS okrem kan., 60 ročný, tehla, plyn. kúr. (gamat),
nepodpivničený, sedl. strecha, bez kúp. (voda zavedená k domu), na poz. studňa 2,50 mil.Sk

Štúrova u l i ca  11
811 02 Brat i s lava  1
te l . :  02/529 65 330
fax : 02/529 65 332
off ice@reas .sk
www.reas .sk�AUTOMATICKÉ 
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Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021-2, 0905 431 455

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

�ŽALÚZIE �ROLETY
�MARKÍZY �DVERE
�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�SIETE PROTI HMYZU
�VSTAVANÉ SKRINE
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Opel – najkvalitnejšia nemecká automobilová značka posledných dvoch rokov
(nezávislá správa AUTO BILDU TÜV Quality Report 05/06).

www.opel.sk   infolinka: 0800 101 101

Spotreba paliva: 4,6 – 6,9 l/100 km. Emisie CO2: 124 – 163 g/km.

SEN-začná nová

Corsa
SEN-začná nová

Corsa

Opel Corsa už za 329 900 Sk

Sedíš si tak v pohodičke na teraske, popíjaš svoje obľúbené choca-mocha frappacappuccino a zrazu... TY KOKSO! 

Čo sa to tam zalesklo? To je predsa naša nová Corsa. To je ale fáro! A tá aerodynamika, len to tak sviští! A k tomu 

natáčacie svetlá a nosič na bike v zadnom nárazníku. Dočerta, a káva je na košeli. To vieš, nová Corsa ťa dostane. 

No tak, C'MON!

autorizovaný díler Opel

Bratislava, Polianky 15 ■ tel.: 02/69 25 11 11
Bratislava-Petržalka, Panónska cesta 43 ■ tel.: 02/68 20 84 24
■ e-mail: mah@mah.sk ■ www.mah.sk

Bratislava, Rožňavská cesta 24
■ tel.: 02/48 21 26 20 

■ e-mail: opel@autotrend.sk ■ www.autotrend.sk

AUTOTREND, s. r. o.autorizovaný díler Opel

PETRŽALKA
Prioritami celého volebného obdobia
zastupujúcej starostky Petržalky Viery
Kimerlingovej bola oblasť sociálnych
vecí, školstva a financií. V mestskej
časti sa podarilo dosiahnuť vyrovnaný
rozpočet. 
Osobitne dôležitou kapitolou bolo podľa
V. Kimerlingovej školstvo, kde sa podari-
lo urobiť ťažké, ale potrebné rozhodnutie
- racionalizovať sieť škôl. „Zrušili sme 5
základných škôl, napriek tomu je prísun
financií zo štátneho rozpočtu nedostatoč-
ný a nepokrýva ani zákonné mzdové
nároky na platy učiteľov, nehovoriac o
prevádzke. Mestská časť dáva takmer

polovicu svojho rozpočtu na školy a takto
sa nám podarilo udržať dobrú úroveň
našich základných škôl,“ zdôraznila
zastupujúca starostka Petržalky. 
V rámci prenesených kompetencií štátnej
správy prevzala petržalská samospráva aj
sociálnu starostlivosť a snažila sa pravi-
delne pomáhať ľuďom v núdzi, podporo-
vať rôzne organizácie ktoré sa venujú
mládeži, postihnutým, bezdomovcom,
starším a podobne. Celkovo bolo na roz-
počet oddelenia sociálnych vecí, spolu s
dotáciami pre organizácie, vyčlenených
viac ako 6 miliónov korún, bez nákladov
na rekonštrukcia objektu novej opatrova-
teľskej služby.

„V tomto volebnom období sa nám poda-
rilo získať veľké granty z Európskej únie,
z ktorých sa financovala výstavba Petr-
žalského korza, Revitalizácia Chorvát-
skeho ramena a Sadu Janka Kráľa,“ infor-
movala V. Kimerlingová. Petržalka podľa
nej spolupracuje aj na ďalších projektoch
EÚ. 
„Medzi nie nepodstatné otázky, s ktorými
sme sa museli vyrovnať po odchode pred-
chádzajúceho starostu, bolo zabezpečiť
riadny chod samosprávy a úradu pre
občanov, pripraviť voľby - tie zrušené,
parlamentné, aj nadchádzajúce komunál-
ne,“ dodala zastupujúca starostka Petržal-
ky Viera Kimerlingová. (rob)

Vo Vrakuni 

stavali byty 

a zóny na relax
VRAKUŇA
Dopracovanie urbanistických štúdií a
vytvorenie dobrého základu na bytovú
výstavbu a športové vyžitie patrilo
okrem iných činností medzi hlavné pri-
ority starostky mestskej časti Vrakuňa
Ľudmily Lackovej. 
Podľa starostky sa dotváralo územie v
častiach Ráztočná - Horné diely, Nová
Vrakuňa a Lesopark na oddychovú zónu,
šport, relax a kultúrne podujatia. 
Ľ. Lacková tvrdí, že počas uplynulého
volebného obdobia sa vo Vrakuni postavi-
lo takmer 400 nájomných bytov a bytov
určených do osobného vlastníctva. Na
Brezovej ulici bola dokončená kanalizácia
za 15 miliónov korún a predĺžená elektric-
ká sieť z Ružinova na Priehradnú ulicu za
asi osem miliónov korún. V lokalitách
Hrušov, Nová Vrakuňa a Ráztočná zre-
konštruovali chodníky, cesty a osvetlenie
v hodnote približne 50 miliónov korún.  
Mestská časť Vrakuňa sa starala o životné
prostredie nielen výsadbou stromov a krí-
kov, ale obnovila napríklad aj niekoľko
detských ihrísk a inštalovala aj nádoby na
zvieracie exkrementy.
Z hľadiska občianskej vybavenosti začalo
zdravotné stredisko na Bebravskej ulici
podľa tvrdenia starostky poskytovať širo-
kú škálu preventívnych a liečebných slu-
žieb obyvateľom mestskej časti. 
Miestna samospráva prispela aj na rôzne
aktivity v materských a základných ško-
lách a podporila aj slovanské gymnázium
pri rozširovaní jeho priestorov potrebných
na výučbu, konštatovala starostka Ľ. Lac-
ková. (rob)

V Jarovciach 

dobudovali 

kanalizáciu
JAROVCE
V jednej z najmenších mestských častí
hlavného mesta v Jarovciach sa snažila
ich starostka počas uplynulého voleb-
ného obdobia o nutnú opravu a rekon-
štrukciu ciest a ďalších zariadení.
Podľa starostky Márie Wuketichovej v
Jarovciach dokončili výstavbu kanalizá-
cie a opravili niektoré komunikácie, pre
peších zrekonštruovali chodník. Z obno-
vy sobášnej siene budú mať radosť najmä
mladí a skrátka nezostali ani deti, pretože
tu pribudlo detské ihrisko.
Okrem miestneho rozhlasu, ktorý opäť
ožil, sa v Jarovciach sadila aj zeleň a
opravila strecha na objekte miestnej telo-
výchovnej jednoty. V rámci školstva bola
potrebná výmena okien v základnej škole
a v materskej škole majú už modernejšiu
kotolňu. (rob)

V Petržalke v uplynulých štyroch rokoch

kládli dôraz na školstvo a sociálne veci

RUSOVCE
Rekonštrukcia rôznych objektov, roz-
voj spoločenského života, ale aj turis-
tického ruchu dominovali v uplynu-
lom volebnom období v živote obyva-
teľov mestskej časti Rusovce. 
Podľa starostu Rusoviec Dušana Antoša
si mnoho úsilia vyžiadala rekonštrukcia
ciest na Gerulatskej a Balkánskej ulici.
Dostavali sa i ďalšie cesty a technická
infraštruktúra v prímestskom bývaní. Pri
kaštieli je hotová druhá etapa rekon-
štrukcie cesty spojená s dobudovaním
kanalizácie a ďalších rozvodných systé-
mov. Pre novopostavený nájomný dom
bola dokončená jeho technická infra-
štruktúra. K ďalším úspešným obnovám
možno podľa D. Antoša zaradiť aj prie-
story zdravotného strediska..
Možnosti čerpania prostriedky z euro-

fondov využili Rusovce najmä pri roz-
voji cestovného ruchu, vybudovaní
cyklotrasy a rekonštrukcii tzv. Bieleho
domu. 
Pre rozvoj turistického ruchu bude v
Rusovciach výrazným pomocníkom
informačné centrum vybudované z pro-
striedkov Európskej únie. „Spolu s
ôsmimi partnermi z regiónu sme dostali
na jeho realizáciu 15 miliónov korún,“
povedal D. Antoš. Návštevníci miestnej
časti, ale aj občania môžu získavať aktu-
álne informácie prostredníctvom dvoch
internetových informačných stránok ve-
novaných Rusovciam. 
Mestská časť kúpila za peniaze EÚ do
miestnej knižnice päť počítačov napoje-
ných na internet. Verejnosti sú k dispozí-
cii zadarmo. Novinkou je podľa starostu
aj vybudovanie verejne prístupných in-

formačných terminálov v celom regióne.
V Rusovciach budú umiestnené v tzv.
Bielom dome, v Rusovskom penzióne a
v budove SĽUK-u. Proti vandalom ich
majú chrániť špeciálne monitory, ktoré
by mali fungovať už začiatkom budúce-
ho roku.
„Nepodarilo sa nám celkom zrealizovať
na báze europrojektu rekonštrukciu ná-
mestia. V rámci nej sme okrem iného rá-
tali s prekládkou elektrického vedenia a
ďalších sietí do zeme, od križovatky
ciest Balkánska - Vývojová, po Ulicu
pohraničníkov pri zdravotnom stredis-
ku,“ informoval D. Antoš. Dodal, že
majú pripravenú aj štúdiu druhej etapy
prestavby kruhového objazdu pri nákup-
nom centre, čo by malo v blízkej budúc-
nosti vytvoriť možnosť dokončenia celé-
ho zámeru. (rob)

Rusovčania opravovali cesty a Biely dom
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Rusovčania

chcú mať voľby

pod dohľadom
RUSOVCE
Škandál okolo minulých komunálnych
volieb v Rusovciach, ktorý je dodnes
nevyšetrený, mobilizuje k aktivitám
kandidátov na posty v samospráve,
aktívnych radových občanov, ale aj
rodí fámy.
Časť z tých, ktoré sa dostali aj do redak-
cie, narážala na zloženie volebnej komi-
sie s poukazom na prepojenie medzi kan-
didátmi vo voľbách a členmi komisie.
Tento fakt je však len odrazom reakcie na
zloženie komisií v minulých voľbách.
Podľa zákona totiž členov komisií môžu
nominovať len politické strany a združe-
nia, komisiu potom na požadovanie
doplnia ľuďmi, ktorých vymenuje úradu-
júci starosta.
Táto okolnosť spôsobila, že v Rusov-
ciach kandidujú na volebných listinách
politických subjektov aj kandidáti v ob-
ci známi ako nezávislí - je to totiž jedi-
ná cesta, ako mohli ovplyvniť zloženie
volebnej komisie. V minulých voľbách
totiž práve v okrsku, kde prevažovali
členovia vymenovaní starostom, poruši-
li volebný zákon, čo skonštatovala aj
prokuratúra. Tohtoročné zostavenie
komisie bolo podľa kandidátov regulár-
ne. Zvlášť oceňujú, že predsedu miest-
nej volebnej komisie neurčili dohodou,
na čo sa tiež rusovská verejnosť pozerá
s nedôverou, ale riadne - voľbou.
Napriek všetkému časť kandidátov do
tohtoročných volieb trvá na tom, aby ich
priebeh v mestskej časti kontrolovalo
Občianske oko.
K voľbám sa aktívne stavajú nielen kan-
didáti. V obci pracuje občianske združe-
nie Za lepšie Rusovce. Jeho aktivisti
Paľo Mokráň a Ctibor Košťál sa rozhod-
li sprehľadniť verejné záležitosti aj for-
mou konfrontácie postojov a predstáv
jednotlivých kandidátov na post starostu.
Položili všetkým kandidátom dvanásť
rovnakých otázok a na ich odpovede
vymedzili rovnaký priestor. Zosumarizo-
vané autorizované texty vydali v bulleti-
ne nazvanom Občania občanom i na
vlastnej internetovej stránke.
Zo siedmich kandidátov na post starostu
neodpovedal jediný. „Súčasný starosta
Dušan Antoš našu ponuku odmietol, vraj
nemá záujem, lebo predstaví svoj program
po vlastnej linke,“ hovorí C. Košťál.
Dodáva, že podľa združenia je aj od-
mietavý postoj k takejto iniciatíve výpo-
veďou o kandidátovi. Gustav Bartovic

Autistické 

centrum otvorí

svoje brány
STARÉ MESTO
Druhý ročník Dňa otvorených dverí
spojeného s odborným výkladom pri-
pravilo Autistické centrum Andreas
na Galandovej ulici na utorok 28.
novembra v čase od 10.00 do 15.00 h. 
Autistické centrum Andreas je nezisko-
vou organizáciou, ktorá vznikla v no-
vembri 2001. Ide o úzko špecializované
zariadenie, jediné svojho druhu na Slo-
vensku, ktoré poskytuje komplexnú sta-
rostlivosť výlučne pre klientov postihnu-
tých autizmom. „Centrum vzniklo z ini-
ciatívy rodičov autistických detí i odbor-
níkov,“ uviedla členka dozornej rady
centra Františka Ďurkovská. „Zameriava
sa na včasnú diagnostiku, sociálne pora-
denstvo, mimoškolské a voľnočasové
aktivity osobám postihnutých autizmom
z celého Slovenska. Cieľom je zabezpe-
čenie chránených dielní a celoživotného
bývania  aj dospelým autistom, keď to
finančné podmienky dovolia.“
V rámci Dňa otvorených dverí sa verej-
nosti predstaví novo zrekonštruované cen-
trum, ktoré rok sídlilo v náhradných prie-
storoch. Záujemcovia sa budú môcť oboz-
námiť so službami, ktoré centrum posky-
tuje, odborníci budú pripravení odpove-
dať na otázky týkajúce sa problematiky
autizmu. Zároveň sa tým odštartuje pro-
jekt s názvom Otvárame dvere, aby sa
otvárali srdcia, ktorého cieľom je podpora
aktivít centra a zároveň pôsobenie na
verejnosť v tom smere, aby sa téma autiz-
mu odtabuizovala a zvýšila sa tolerancia
voči takto postihnutým ľuďom. 
Deň pred Dňom otvorených dverí, v pon-
delok 27. novembra, bude v Bratislavskej
vysokej školy práva na Tomášikovej ulici
odborný seminár s názvom Autizmus a
integrácia. Okrem zástupcov Andreasu,
ministerky práce, sociálnych vecí a rodi-
ny, a zástupcov ministerstva školstva tu
vystúpia s prednáškami aj hostia z Írska,
ktorí sa práci s populáciou s autizmom
venujú desiatky rokov. (juh)

Lidl Slovenská republika v. o. s.,  
Púchovská 12  •  914 41 Nemšová • e-mail: sek005@lidl.sk • tel.: +421 326 544 101

PREDAVAâ
/POKLADNÍK

POŽADUJEME:
• úplné stredoškolské vzdelanie
• výrazné riadiace a organizačné schopnosti
• dynamiku, flexibilitu a pohotovosť
• schopnosť motivovať a viesť tím
• zodpovednosť a systematickosť
• ochotu k fyzickej práci

PONÚKAME:
• zaujímavé zamestnanie v rýchlo sa rozvíjajúcej úspešnej firme
• zoznámenie sa s náplňou práce v rámci programu zapracovania
• veľmi dobré platové podmienky

ZÁSTUPCA 
VEDÚCEHO PREDAJNE

POŽADUJEME:
• dynamiku, flexibilitu a pohotovosť
• starostlivosť a zodpovednosť
• príjemné vystupovanie
• schopnosť rýchlo reagovať a riešiť problémy
• ochotu k fyzickej práci

PONÚKAME:
• prepracovaný systém zapracovania
• perspektívne zamestnanie 

v rýchlo sa rozvíjajúcej úspešnej spoločnosti
• atraktívne platové podmienky

Sme jedna z najaktívnej‰ích maloobchodn˘ch skupín v Európe

Úspech ná‰ho konceptu a z toho vypl˘vajúci rozvoj 

Vám ponúka moÏnosÈ ìal‰ieho osobného rastu

HªADÁME VHODN¯CH KANDIDÁTOV NA POZÍCIE:

ZAUJALI SME VÁS?  
Potom pošlite Váš štrukturovaný životopis spolu s kópiou dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní na adresu:

BAMBUSOVÉ ŽÁLUZIE
� lamela - 25 mm, 50 mm
� extrémne tvrdé a pružné
� vhodné na všetky typy okien
� sedem farebných prevedení

PREDVEDIEME PRIAMO U VÁS BEZPLATNE
� 0903 349 274 www.drevenerolety.sk

RUŽINOV
Dostavba Zimného štadióna Vladimí-
ra Dzurillu v Ružinove rýchlo napre-
duje. Polyfunkčná prístavba s novou
krytou ľadovou plochou otvorí brány
už pravdepodobne v januári budúce-
ho roku.
S myšlienkou výstavby novej tréningo-
vej ľadovej plochy, curlingovej dráhy a
hotela na pozemkoch pri Zimnom štadió-
ne V. Dzurillu prišla samospráva mest-
skej časti Ružinov. Keďže išlo o mestský
objekt, bratislavské mestské zastupiteľ-
stvo zverilo objekt do správy mestskej
časti. „Páčila sa nám myšlienka ružinov-
ských poslancov, preto sme ako mestskí
poslanci tento projekt podporili,“ hovorí
poslanec mestského zastupiteľstva Peter
Lenč. 

V prvej etape by mala stavebná spoloč-
nosť Metrostav SK dokončiť a odovzdať
mestskej časti Ružinov hokejovú arénu,
curlingovú halu s príslušenstvom a poly-
funkčný objekt. 
„Veľmi ma teší, keď vidím, ako výstavba
haly úspešne napreduje. Hokejová aréna
aj curlingová hala už stoja. V týchto
dňoch sa betónuje ľadová plocha. Ešte
treba dokončiť objekt, v ktorom budú
umiestnené šatne a brusiareň korčulí,“
hovorí mestský poslanec P. Lenč.
Prví korčuliari by sa na ľad v novej hoke-
jovej hale mali postaviť už v priebehu
januára, keď by mala byť polyfunkčná
prístavba ružinovského zimného štadió-
na odovzdaná.
Investičné náklady na prvú etapu majú
dosiahnuť sumu 117 miliónov korún. V

druhej etape výstavby, ktorá je napláno-
vaná na budúci rok, sa vybuduje hotelo-
vá časť. Pôjde o tri poschodia hotela nad
nadzemným podlažím polyfunkčného
objektu. V každom z nich má byť 12
dvojposteľových izieb. Má tu  byť aj reš-
taurácia s kapacitou pre 70 hostí a nový
priestor pre fitnes, kde bude môcť  súčas-
ne cvičiť 50 ľudí. Náklady na druhú
etapu výstavby sa odhadujú na 40 milió-
nov korún. Projekt Ružinovskej arény
vytvoril ateliér Juraja Bičanovského.
Od decembra tohto roka do marca budú-
ceho roku sa bude rozširovať aj existujú-
ce parkovisko pred zimným štadiónom.
V súčasnosti je na parkovisku 204 parko-
vacích miest, po rozšírení ich počet stúp-
ne na 286. (juh)

FOTO - Oto Limpus

Práce na dostavbe ružinovského zimného

štadióna sa skončia možno už v januári
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DÚBRAVKA
NA PLACHÉHO ULICI v rodinnom
dome sa našli tri mŕtve telá. Išlo o 58-
ročného muža a dve ženy vo veku 56 a
78 rokov. Policajný vyšetrovateľ začal
trestné stíhanie pre obzvlášť závažný
zločin vraždy.
NA ULICI M. SCH. TRNAVSKÉHO
došlo v pobočke banky k lúpežnému
prepadnutiu. Ozbrojený  páchateľ ma-
skovaný slnečnými okuliarami a kapuc-
ňou na hlave žiadal od pracovníkov
banky vydať finančnú hotovosť. Strel-
nú zbraň namieril na pracovníka poboč-
ky za priehradkou a následne prešiel k
druhej priehradke a od pracovníčky  so
slovami „Daj peniaze“ žiadal peniaze.
Tí mu v obave o svoj život a zdravie
peniaze napokon vydali. Z banky si
odniesol niekoľko desiatok tisíc korún.
Počas lúpežného prepadu sa nikto
nezranil, v pobočke sa žiadny klient
nenachádzal. 

RUŽINOV
NA HABURSKEJ ULICI sa obeťou
lúpežného prepadnutia stal 34-ročný
Bratislavčan.  Prepadli ho traja neznámi
páchatelia, ktorí na neho fyzicky zaúto-
čili. Pri útoku mu zobrali peňaženku s
osobnými dokladmi, kreditnými kartami
a mobilný telefón. Muž utrpel zranenia s
presne neurčeným časom liečenia. Ško-
da bola vyčíslená približne na 38-tisíc
korún.
NA SÚMRAČNEJ ULICI neznámy
páchateľ lúpežne prepadol 25-ročnú
ženu, pričom jej strhol z ramena kabel-
ku. Prišla o 3000 korún, 20 eur, mobilný
telefón a osobné doklady. Zranenie,
našťastie, neutrpela. 
V RUŽOVEJ DOLINE z parkoviska
pred kúpaliskom Delfín neznámy pácha-
teľ odcudzil  vozidlo Audi A6 Quatro,
šedej metalízy, s bratislavským eviden-
čným číslom. Jeho 51-ročnémi majiteľo-
vi vznikla škoda 1,5 milióna korún. 

KARLOVA VES
NA JURIGOVOM NÁMESTÍ sa obe-
ťou lúpežného prepadnutia stal 33-ročný
Bratislavčan. Traja neznámi páchatelia k
nemu pristúpili a s nožom v ruke pod
hrozbou použitia násilia od neho žiadali
doklady. Následne jeden z páchateľov
vybral poškodenému z vrecka bundy
obal s dokladmi. Pri lúpeži neboli obeti
spôsobené zranenia.

STARÉ MESTO
NA PALÁRIKOVEJ ULICI neznámy
páchateľ odcudzil vozidlo Audi A8.
Poškodenému Bratislavčanovi  tak spô-
sobil škodu v hodnote asi 1,9 milióna.

PETRŽALKA
NA ANTOLSKEJ ULICI v nemocnici
35-ročný Vladimír zaútočil na policajta.
Policajt útočníka spacifikoval donuco-
vacími prostriedkami. Vyšetrovateľ Vla-
dimíra obvinil z útoku na verejného čini-
teľa a umiestnil ho v policajnej cele s
návrhom na vzatie do väzby. (ver)

Vinohradníctvo

a vinárstvo

v Karlovej Vsi 
Dnešná mestská časť Bratislavy Karlova
Ves sa zaraďuje k jedným z najskôr obý-
vaných území Slovenska. Archeologické
nálezy dokazujú, že najmä terasy Starého
gruntu a terajších Dlhých dielov boli obý-
vané už v staršej dobe kamennej. O exis-
tencii vinohradníctva sú archeologické
dôkazy až od 9. storočia.
Prvým názvom Karlovej Vsi bol názov
Suchá Vydrica (nemecký názov Karlsdorf a
maďarský Károlyfalu). Prvým písomným
dokladom o vinohradoch v tejto lokalite je
darovacia listina kráľa Ladislava IV. z roku
1288, ktorou daroval prešporskému  richtá-
rovi Jakubovi pozemky medzi potokmi
Veľká Vydrica a Suchá Vydrica (dnes Karlo-
veský potok), aby tu vysadil vinohrady.
Poddaní vinohradníci v 14.-16. storočí obrá-
bali vinohrady väčšinou pre svoju vlastnú
potrebu. Za užívanie vinohradov museli pla-
tiť devínskym zemepánom vysoké poplatky
(najmä Jánovi Keglevičovi v 16. storočí).
V rokoch 1605-1621 počas nájazdov ničili
tieto vinohrady Turci, Tatári a Bocskayoví
hajdúsi. Od roku 1635 sa pozemky v Karlo-
vej Vsi stali majetkom rodu Pálffyovcov. Tí
sa zaslúžili o rozvoj vinohradníctva v lokali-
tách Rovnice, Puclíky a Dlhé diely. O tom,
že Karlova Ves bola vinohradníckou obcou,
svedčí aj obecný erb zo 17. storočia, v kto-
rom je strapec hrozna.V roku 1720 bolo v
Karlovej Vsi a Devíne vyše 100 ha vinohra-
dov s ročnou produkciou 1500-2000 hl vína.
Karloveské a devínske hroznové a aj ríbe-
zľové víno bolo v tom čase kvalitné a predá-
valo sa pod navštevovanými viechami.
Po zrušení poddanstva v roku 1848 až do
roku 1918 bola Karlova Ves samostatnou
obcou Záhorského okresu Bratislavskej
župy s počtom obyvateľov vyše 200. Tí sa
zaoberali prevažne pestovaním viniča, ríbez-
lí, výrobou a predajom vína. Ešte aj v roku
1930 z počtu obyvateľov 963 bolo 141 rodín
vinohradníkov. Pred druhou svetovou voj-
nou tu bolo takmer 150 vinohradníkov, ktorí
ročne vyprodukovali 2- až 3-tisíc hl vína.
Dlhodobú tradíciu v Karlovej Vsi mali sep-
tembrové Michalské hody, ktoré boli spoje-
né s oberačkovými slávnosťami. Zúčastňo-
valo sa na nich veľa ľudí z Prešporku, ktorí
sa zapojili do sprievodu, na čele ktorého išli
z mesta cez Podhradie do Karlovej Vsi dvaja
krojovaní mládenci so strapcom hrozna
vážiacim až do 50 kg. Po sprievode sa účast-
níci rozišli do domov vinohradníkov na bur-
čiak a do hostinca U Bohunských, kde bola
tanečná zábava. Na ceste do Karlovej Vsi
bola v 18. storočí známa vináreň Hospodár
zlatej fantázie a neďaleko vodárne reštaurá-
cia Riviera a vinárne Tante Anna a Zeger.

Viliam Horniak
(Pokračovanie nabudúce.)

Modrý kostolík je klenotom secesie
Medzi vysokými obytnými domami a
administratívnymi budovami medzi
Grösslingovou ulicou a Šafárikovým
námestím je ukrytý klenot secesného
staviteľstva, Kostol svätej Alžbety
Uhorskej, všeobecne už desaťročia
známy ako „modrý kostolík“. Jeho zá-
kladný kameň položili v auguste 1909 a
vysvätili ho 11. októbra 1913. 
Objekt nestavali ako kostol, ale ako
kaplnku pre študentov vedľajšieho kato-
líckeho gymnázia. Obe stavby projekto-
val budapeštiansky architekt Edmund
(Ödön) Lechner. Stavbu kaplnky inicio-
val už v roku 1906 kardinál a ostrihom-
ský arcibiskup Claudius Vaszary, ujec
neskoršieho bratislavského hudobného
skladateľa a regenschori bratislavského
dómu Alexandra Albrechta. Kardinál si
želal, aby bola s novostavbou katolíckeho
gymnázia spojená aj stavba kaplnky, s
ktorou vtedajšie uhorské ministerstvo
školstva pôvodne nepočítalo. Po dokon-
čení budovy gymnázia teda prikročili aj k
stavbe potrebnej kaplnky. Architekt
Lechner tu vytvoril na území novo vzni-
kajúcej časti mesta Prešporka na bývalej
inundácii neďaleko toku Dunaja ostrov s
budovami v charakteristickom slohu,
ktorý sa považuje za uhorskú odrodu
secesie. Jednotne navrhnutý areál školy,
sakrálnej stavby a obytnej budovy
neskoršej fary možno spolu s interiérovou
výzdobou a zariadením kostola označiť
za jednotné umelecké dielo, pre čo sa v
nemčine používa termín „Gesamtkuns-
twerk“. 
Po prvej svetovej vojne bol prezdobený
secesný sloh označovaný za nevkus, všet-
ko, čo bolo uhorské či maďarské, malo z
mesta zmiznúť. Zbúrali Árpádov stĺp na
Devíne, zničili pomník Márie Terézie,
pomník Petőfiho putoval do skladu. Kos-
tol svätej Alžbety sa tak ľahko odstrániť
nedal. Dali sa však z neho odstrániť ma-
ďarské nápisy, znaky uhorských panovní-
kov, zmenšená kópia uhorskej kráľovskej
koruny, ktorá zdobila lampu večného
svetla. Veľmi hodnotný mramorový reliéf
od sochára Aloisa Rigeleho, ktorý pred-
stavoval modliacu sa cisárovnú a kráľov-
nú Alžbetu, vybrali zo steny a deponovali

mimo kostola, ktorý sa medzičasom stal
farským. Vysoká zástavba v najbližšom
okolí akoby zámerne potlačila jeho
pôvodnú monumentalitu. Po druhej sveto-
vej vojne mierne poškodený kostol opra-
vili a znovu vymaľovali. Vtedy dostali
pôvodne sivé fasády charakteristickú
modrú farbu. Výzdobu interiéru pri opra-
ve značne zjednodušili. Kostol sa stal
vyhľadávaným miestom sobášov. 
Okrem Dómu svätého Martina nebola
doteraz žiadnemu z bratislavských sakrál-
nych objektov venovaná samostatná

monografia. V predvečer sviatku svätej
Alžbety vyšla reprezentačná publikácia
Jozefa Haľka s titulom Modrý kostol.
Kniha prináša predovšetkým informácie
o dejinách a umeleckej hodnote Kostola
svätej Alžbety, poskytuje aj pohľad na
pomery a spoločnosť mesta pred prvou
svetovou vojnou. Autor súčasne podáva
čitateľovi aj mnohé vysvetlenia na otázky
spojené s porozumením používania a
významu bohoslužobných predmetov a
motívov vo výzdobe kostola. Kniha bude
určite obohatením knižnice každého Bra-
tislavčana, ktorého zaujímajú dejiny jeho
mesta. Štefan Holčík
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STARÉ MESTO
Súčasne s otvorením tradičných Via-
nočných trhov, ktoré budú od 24.
novembra na Hlavnom a Františkán-
skom námestí, sa po rokoch do mesta
vracia živý Betlehem. Ten bude na
nádvorí Starej radnice až do 23. de-
cembra. 
Symbolický Betlehem bude tvoriť dreve-
ná chalúpka so šindľovou strechou, ohra-
dou, dvoma živými ovcami a jedným
oslom. Zvieratá i postava Ježiša, ktorá je
vyrezaná z dreva, tu budú nepretržite.
Pohyb ľudí v ňom zabezpečia každý deň

medzi 15.00 a 18.00 ho študenti Pedago-
gickej a sociálnej akadémie z Bullovej
ulice, aby zahrali Máriu, Jozefa a pastie-
ra. Študenti budú klásť okoloidúcim
otázky spojené s adventom a vyrozpráva-
jú im príbeh narodenia Ježiša z Nazaretu. 
Súčasťou podujatia bude aj tradičný via-
nočný jarmok v Starej radnici. Darčeko-
vé predmety zo slamy, dreva, textilu,
kovu či skla, výrobky z medu alebo vare-
né víno tu tento rok bude predávať pri-
bližne 14 predajcov.
Akciu organizuje Múzeum mesta Brati-
slava v spolupráci s mestom Bratislava,

Zoologickou záhradou a Voľným združe-
ním remeselníkov na Slovensku.
Múzeum okrem toho v Starej radnici
organizuje tvorivé dielne pre deti a mlá-
dež, kde sa budú môcť záujemcovia
naučiť vyrábať vianočné ozdoby. Dielne
nazvané Vitajte, nevyzúvajte sa, prosím a
naučte sa s nami vyrábať vianočné ozdo-
by, sú určené predovšetkým pre deti od 9
do 15 rokov, najmenší návštevníci môžu
prísť aj v sprievode rodičov. Dielne budú
v sobotu 25. novembra, v stredu 6. de-
cembra a v sobotu 9. decembra vždy od
14.00 h. (brn, sita)

Vianoce v meste skrášli živý Betlehem

Štandardná výbava C4 Picasso:
� 7 sedadiel , 7 airbagov

� ABS, ASR, ESP 

� elektrická parkovacia brzda 

� palubný počítač 

� tempomat II. generácie 

� kompletná elektrická výbava 

MOTOR PARTNER s.r.o.
Panónska cesta 22, 851 04 Bratislava

Tel. predaj: 02/ 6353 4444-5, Tel. servis: 02/ 6353 7777-8

Tel. klampiarske práce: 02/ 6353 5555

Tel. náhr. diely: 02/ 6353 5556

predaj@motorpartner.sk, servis@motorpartner.sk

www.motorpartner.sk

C4 Picasso uvidíte aj v salóne na Račianskej 184/A v Bratislave.

od 659.900 Sk*

– Nový zážitok zo svetla a priestoru

* Pri kúpe cez OTP Leasing.
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Inter definitívne prišiel o osmičku, do

boja o záchranu môže stiahnuť aj Slovan

Prestávka slovanistom pomohla, prídel

sa ušiel Nitre, výborný zápas vo Zvolene

Karlovešťania

majú radi

aktívny šport
KARLOVA VES
Čoskoro uplynie desať rokov od zalo-
ženia Karloveského športového klubu.
Športový klub usporadúva každoroč-
ne desiatky športových podujatí, na
ktorých sa zúčastňuje pravidelne viac
ako 3000 športovcov. Mnohé z prete-
kov už majú svoju tradíciu a na mno-
hých sa zúčastňujú aj športovci zo
zahraničia.
Karloveský športový klub podporuje roz-
voj masového športu v Karlovej Vsi s
dôrazom na deti a mládež, pomáha
zakladať nové športové oddiely. Pre začí-
najúce neorganizované skupiny mladých
ľudí sa stáva športový klub inkubátorom
a pomáha športovcom preklenúť organi-
začné a finančné problémy spojené s roz-
behom a zaradením sa medzi stálych čle-
nov. Okrem toho spravuje všetky športo-
viská v mestskej časti. Medzi nimi aj dve
futbalové ihriská, ktoré karloveská samo-
správa tento rok vybudovala s podporou
UEFA a Slovenského futbalového zväzu.
Ide o veľké futbalové ihrisko na Karlove-
skej 3, ktoré má najkvalitnejší umelý
povrch na Slovensku, a futbalové mini-
ihrisko na Majerníkovej ulici.
Vznikom obecného športového klubu sa
zvýšil záujem o masový organizovaný
šport a podarilo sa vyriešiť intenzívnejšie
využívanie tamojších športovísk a teloc-
viční. Ako uviedol starosta Karlovej Vsi
Bystrík Hollý, aj založením športového
klubu samospráva naplnila princíp subsi-
diarity, keďže peniaze určené v obecnom
rozpočte na šport si rozdeľujú športovci
sami a tak nedochádza k ovplyvňovaniu
čerpania týchto prostriedkov rôznymi
záujmovými skupinami z centra. 
Karloveský športový klub združuje 21
rôznych športových klubov, v ktorých
systematicky športuje viac ako 2380 detí
a dospelých. Venujú sa kulturistike, spin-
ningu, aerobiku, vodnému pólu, stolnému
tenisu, karate, džudu, aikido, minigolfu,
synchronizovanému plávaniu, vodným
športom, futbalu, basketbalu chlapcov aj
dievčat, spoločenským tancom, ľudovým
tancom, naturálnym latinoamerickým
tancom, breakdance, snowboardingu,
floorbalu a volejbalu. (bor)

Ivan Dornič

prestúpil
HOKEJ
Športový život prináša zmeny. Hoke-
jová kariéra niekdajšieho miláčika
bratislavských tribún Ivana Dorniča
už nie je zviazaná len so Slovanom.
Opora belasých spred niekoľkých rokoch
nabrala smer Nitra, kde na trénerskej la-
vičke vystriedala Rudolfa Uličného. (bb)

FUTBAL
Už len jedno kolo a skončí sa jesenná
časť najvyššej futbalovej ligy. Najbliž-
ší víkend totiž bude znamenať rozlúč-
ku so slovenskou futbalovou elitou.
Aká bude v prípade bratislavských
kluboch, závisí aj od záverečných
stretnutí.
Po predposlednom kole sa totiž rozhod-
lo, že jedno z trojice bratislavských muž-
stiev bude hrať o titul - Artmedia, jedno
o záchranu - Inter, no paradoxne práve
žlto-čierni budú tým rozhodujúcim
jazýčkom na váhach, keď sa bude rozho-
dovať o Slovane. Belasí majú síce blízko
k postupu do skupiny bojujúcej o titul,
pre istotu však nesmú zaváhať v závereč-
nom kole proti Interu...
Na postup totiž stále pomýšľajú aj v
Trnave, odkiaľ sa slovanisti vrátili minu-
lú sobotu s horkosťou na srdci. Ak už nie
o tri, tak minimálne o bod ich totiž podľa
názoru hráčov, fukncionárov i samot-
ných hráčov pripravil rozhodca Micheľ.
Ten ešte v polovici zápasu vylúčil Kuba-
lu a v samotnom závere dokonca odpí-
skal proti Slovanu pokutový kop. Neču-
do, že tréner Jozef Jankech hľadal iba
ťažko slová: „Nedokážem si vysvetliť, za
čo náš najlepší rozhodca vylúčil Kubalu.
Navyše potom odpískal veľmi zaujímavý
pokutový kop,“ krútil hlavou Jozef Jan-
kech. Športovo však priznal, že pod pre-
hru belasých sa podpísali aj vlastné
chyby, najmä nezachytenie úvodného
tlaku Andelov, z ktorého vzišiel aj vedú-
ci gól Spartaka. „Potom sme však už
hrali to, čo sme chceli, v druhom polčase

sme sa navyše snažili udržať remízový
stav, no po húževnatom výkone domá-
cich sa nám to nepodarilo.“ Slovanisti
majú osud napriek prehre vo vlastných
rukách, v dueli s Interom navyše vedia,
že hostia už nemusia hrať ako o život...
Práve žlto-čierni totiž nezvládli záve-
rečnú naháňačku o osmičku a dvoma
prehrami (v Senci a doma s Košicami)
sa odpísali z boja o účasť medzi najlep-
šími. „Chlapcom nemám veľmi čo vyčí-
tať, bojovali aspoň o nerozhodný výsle-
dok, doplatili sme však na vlastné
chyby,“ tvrdil tréner Ladislav Jurkemik
a dodal: „O postup sme neprišli v
posledných zápasoch. Musíme si uve-
domiť, že v lete sme začali budovať
mužstvo a to sa iba dáva dohromady.“
Jasne pritom naznačil, s čím pôjdu žlto-

čierni aj do posledného duelu na Slova-
ne: „Pôjde nám o česť!“
Jediným bratislavským tímom, ktorému
v posledných zápasoch nešlo o život,
bola Artmedia. Podľa toho vyzerali nie-
len výkony, ale aj návštevy. Tie sa nako-
niec ustálili na cifrách okolo tisícovky a
aj tí najvernejší krútili hlavami nad nie-
ktorými pasážami z posledných zápasov.
„Škoda, že Reiter nepremenil jedenástku,
určite by sa nám potom hralo lepšie,“
vzdychol tréner Štefan Horný po stretnu-
tí s Nitrou, ktoré zariadil striedajúci mla-
díček Najman. Práve tento kanonier hra-
júci väčšinu jesene v béčku sa stal obja-
vom posledných duelov a naznačil, že
Reiter či Oravec sa môžu začať pripravo-
vať na boj o miesto v útoku... (bb)
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HOKEJ
Hokejisti Slovana sa tesne pred repre-
zentačnou prestávkou trápili. Prehrali
doma s Košicami, šokujúco podľahli
poslednej Skalici a všetci si v tej chvíli
vraveli, vďakabohu, že ide reprezen-
tačná prestávka. Tá zrejme padla slo-
vanistom naozaj vhod. Hneď v prvom
vystúpení po Nemeckom pohári totiž
rozdrvili nebezpečnú Nitru a trápenie
spred dvoch-troch týždňov je defini-
tívne zabudnuté!
Takmer 5-tisíc spokojných fanúšikov
aplaudovalo výbornému výkonu okore-
nému siedmimi krásnymi gólmi.
„Pomohla nám presilovka Nitry, v ktorej
sme strelili dva góly,“ priznal asistent tré-
nera Róbert Pukalovič. K dobrej nálade
pomohla aj záverečná tretina, ktorú Bra-
tislavčania vyhrali 3:1 a v ktorej sa presa-
dili mladí hráči. „Výsledok začali písať
skúsení, dokoncili to mladí,“ priznal s

úsmevom Róbert Pukalovič, ktorého
tešila nielen strelecká efektivita, ale aj
prístup jeho zverencov: „Všetci poctivo
bránili, bolo vidieť, že majú chuť do
hry.“ Dobrú formu potvrdili slovanisti aj
vo Zvolene. Pred takmer plným hľadi-
skom síce nakoniec podľahli domácim v
predĺžení, ale tréner Rostislav Čado bol
spokojný: „Viac však s výkonom ako s
výsledkom,“ podotkol a dodal: „Chlapci
sa po pauze viditeľne chytili, čo ma
veľmi teší!“
K prestávke sa na internetovej stránke
vrátil aj obranca Stano Škovránek.
„Posledné dve stretnutia pred ňou sa nám
skutočne veľmi nevydarili, ale prehrali
sme ich až v samotných záveroch. Nebo-
lo to teda vypustené, ani nezvládnuté. Už
však na to zabúdame a pokúšame sa na
ne nemyslieť. Uvedomujeme si, kde sa
stala chyba a rozmýšľame nad tým, čo
urobiť, aby sme hrali stále lepšie. Počas

pauzy sme mali riadnu zaberačku, na
programe boli aj trojfázové tréningy,
striedali sme posilňovňu s ľadom. Bolo
to tvrdé, no uvedomujeme si, že aj
potrebné. Duel s Nitrou nakoniec ukázal,
že to stálo za tú námahu.“ Škovránek
súčasne priznal, že v tejto fáze súťaže nie
je tabuľka až taká dôležitá: „Nesledujem
ju ani ja, sústreďujem sa vždy len na naj-
bližší zápas. Všetci sú súpermi a pod
nami je to poriadne vyrovnané. Vlani
som hral napríklad v mužstve, ktoré všet-
ci odpisovali, no nakoniec som sa stal so
Žilinou majstrom. Tímy, ktorým to vtedy
nevyšlo, a bol medzi nimi aj Slovan,
dávajú teraz do toho viac úsilia a opäť sú
tam, kam roky patrili a kde bol nas to slo-
venský fanúšik zvyknutý. Príde však
play-off a tam môžu prísť prekvapenia.
Tak ako minulý rok. Preto nič nepodce-
ňujeme,“ prezradil pre slovanistickú
stránku Stano Škovránek. (bb)

Žilinská tráva

nahradila

Tehelné pole
FUTBAL
Začína sa nová etapa slovenského fut-
balu. Nejde len o to, že na trénerskú
stoličku si sadol Ján Kocian, ale aj
fakt, že reprezentácia sa minimálne na
dva (?) roky sťahuje z Bratislavy.
Keďže v Trnave by sa len ťažko našlo
žičlivé prostredie, svoj stánok zrejme
nájde v Žiline, kde sa odohral aj príprav-
ný duel s Bulharskom. Bratislavčania sa
tak musia pripraviť, že ak budú chcieť
vidieť kocianovcov v akcii, musia preces-
tovať 200 kilometrov. Možno aj to donú-
ti kompetentných, aby sa čo najrýchlejšie
rozhýbalo dianie s novým štadiónom.
Budúci rok by sa totiž malo začať s
výstavbou na štadióne Artmedie, a keďže
v lete by sa malo búrať aj Tehelné pole,
od leta zrejme príde k sťahovaniu.
Iba ťažko totiž možno predpokladať, že
sa na Pasienkoch usídlia všetky tri brati-
slavské kluby. Reálnejší je predpoklad,
že Inter sa presťahuje (Dúbravka?) a na
Pasienkoch zostanú Artmedia so Slova-
nom. Ešte zaujímavejšia situácia by však
nastala, keby sa Artmedia stala majstrom
a túžila by hrať Ligu majstrov. Kam by sa
v takej chvíli sťahovala, to si dnes netrú-
fa nikto predpovedať! (bb)

Vyšermovala

body do pohára
ŠERM
Pretekárka MŠK Bratislava Dagmar
Barániková si dobre viedla na Sveto-
vom pohári junioriek v šerme kordom.
Nielenže skončila na 10. mieste a získala
10 bodov do hodnotenia Svetového pohá-
ra, ale zabezpečila si aj účasť na budúco-
ročných majstrovstvách sveta juniorov,
ktoré budú v tureckom Izmire. (bb)

Szilárd Németh

sa uzdravuje
FUTBAL
Bývalého hráča Slovana a Interu Szi-
lárda Németha prenasleduje smola. Po
nevydarenej anabáze v Anglicku si až
po dlhom hľadaní našiel nový klub v
nemeckom Aachene. Ani tu zatiaľ nie
je spokojný.
Szilárd totiž ešte v septembri prechodil
ochorenie, ktoré sa mu vrátilo začiatkom
novembra. Športovú verejnosť vtedy vy-
strašila informácia o pľúcnej embólii a
Szilárdovom následnom hospitalizovaní.
Liečenie však rýchlo zabralo a futbalista
by mal byť čoskoro v poriadku. Stále je
však otázne, kedy si znovu kopne do
lopty, optimistické predpovede hovoria o
februári... (bb)

Noci bez spánku a strach o diet’a sú stresujúce, to
pani Dana, mamička Elišky (8) dobre poznala.
Eliška bola úplne zdravé dieťa, v piatich rokoch sa
jej naraz urobili po telíčku červené a strašne
svrbiace škvrny. Kožná lekárka stanovila nepríjem-
nú diagnózu - atopický ekzém. Od tej doby sa
celá rodina poriadne nevyspala. „Ela celé noci
plakala a červené miesta si často rozškriabala až
do krvi. Štandardná liečba bola bez výsledkov,“
spomína mamička Dana. 

Nedávno sa však dočítala o účinkoch „múdrej
huby“ Pythium oligandrum, z ríše Chromista-Stra-
menopila. Že táto mikroskopická pleseň priaznivo

ovplyvňuje kožu a prejavy atopického ekzému jed-
noducho zožerie. 
„V lekárni som kúpila prípravok Biodelta a vyskú-
šala na Elu kúpeľovú kúru,“ hovorí mamička Dana.
V prvých troch dňoch sa ekzém rozbúril. „Mala
som strach prípravok ďalej používať, ale na infolin-
ke mi poradili aplikácie, ktoré sa osvedčili v praž-
skej Vinohradskej nemocnici. Po aktivácii Biodelty
rozriediť fľašku do štyroch litrov vody a pomocou
gázy prikladať na ložiská obklady päť dní za sebou
po hodine. Na premastenie sme použili krém s
múdrou hubou Biogama. Po týždni sa stalo niečo
neuveriteľné, koža prestala svrbieť a do mesiaca
zmizli škvrny na celom tele. Od tej doby je Ela v

poriadku a konečne zasa pokojne spíme,“ raduje
sa Dana.
S prípravkami obsahujúcimi mikroskopickú hubu
Pythium oligandrum pracujeme v praxi dlhú dobu a
výborne sa osvedčili pri odstraňovaní plesní na
pokožke a pod nechtami, pri bércových vredov a
preležaninách, pri lupienke a atopickom ekzéme, pri
paradentóze alebo vaginálnych mykózach, o zápachu
a potivosti nôh ani už nehovorím. A z pohľadu svo-
jej práce verím, že i v budúcnosti nás táto mikrosko-
pická huba bude stále prekvapovať“ hovorí mikro-
biológ Pardubickej nemocnice Karel Mencl.
Prípravky s „múdrou hubou“ sú: Biodelta kúpele a
Biogama krém proti Dermatitis atopica a Psoriasis vul-

garis, Biomycosin pre potlačenie nepriaznivého
mikrobiologického osídlenia rán kože pri preležani-
nách a bércových vredoch a pre stimuláciu ich hoje-
nia. Biodeur eliminuje vláknité mykózy na nohách a
pod nechtami na nohách, Bio Block proti mykózam
nechtov na rukách, Bio Plus proti paradentóze a zápa-
lom úst, Feel Fresh pri vulvovaginálnych mykózach. 
Prípravky s Pythium oligandrum, triedy Chromista-
Stramenopila dostanete v lekárňach . 
Ak máte otázky, radi Vám odpovieme na našej info-
linke 0905 437 107, e-mail: vitamax@szm.sk,
Pozri aj www.pythium.cz a www.biopreparáty.cz ale-
bo www.mudrahuba.sk alebo www.tv-joj.sk archiv,
Črepiny 2. 1. 06 Múdra huba.

Tento projekt je spolufinancovaný
EURÓPSKYM FONDOM PRE REGIONÁLNY
ROZVOJ a MINISTERSTVOM PRIEMYSLU

A OBCHODU ČR

Rodičia detí s atopickým ekzémom 
už zasa kľudne spia
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Kostelný a Fialová tancujú Valčík náhody
DIVADLO
Keď mi spolucestujúci rozprávajú,
ako sa niekedy moja dcéra rúti autom
na hrane medzi skalnatým zrázom a
úzkou cestou, nechcem to počuť. Mod-
lím sa k Bohu, lebo len on má v takej
chvíli v rukách moc.
Aj krásna žena, ktorá nakoniec skončila
vklinená so svojím autom do stromu pri
ceste, pretože mala príliš úzke šaty na to,
aby mohla pribrzdiť, si v danej chvíle
nepochybne myslela, že sa jej nemôže nič
stať. Veď je noc a cesty sú prázdne.
Hru Victora Haima Valčík náhody uvied-
lo po prvýkrát Théătre La Bruy´re vo
Francúzsku v roku 1986. Autor sa rozho-
dol, že žena po riskantnej jazde umrie.
Prehnala to s alkoholom, aj s rýchlosťou.
A možno aj s hnevom v srdci na švihác-

keho Franka, ktorý v ten večer na večier-
ku nebol práve úctivý. Anjel strážny v
jednej chvíli odbehol na vedľajšiu koľaj a
stretáva sa so ženou až vo chvíli, keď má
úprimnosť a čestnosť jej slov rozhodnúť,
či pôjde do neba alebo do pekla. Žena
rozpráva, Anjel boduje.
A tak sa pre hercov Zuzanu Fialovú a
Ľuboša Kostelného v réžii Ľubomíra Vaj-
dičku vytvára v Divadle Malá scéna skve-
lý priestor pre zmysluplný dialóg o moti-
váciách našich činov, ich dôsledkoch,
vášňach, zrade, zlyhaniach a víťazstvách.
A nebola by to hra o vzťahoch, keby v nej
nezaznel aj vášnivý tón lásky. Čo s Anje-
lom, ktorý sa zamiluje do Ženy? A keby
do ženy. On miluje jej telesnú schránku,
to vášnivé tajomno, do ktorého je zaode-
tá duša. Zbytočne sa Anjel presviedča, že

ide o skafander. Keď začne Žena v inter-
pretácii Zuzany Fialovej zvádzať muža,
nezostanú naokolo suché žiadne nohavi-
ce. Anjelské nevynímajúc. V hre vyhráva
spontánnosť, priamosť a intenzívne preží-
vanie udalostí. Teda pravý opak toho, čo
nám vnucujú v školách, často aj rodinách
či na spoločenských večierkoch.
Uvidíme, ako pôjde život. Osobne by
som si celkom rada počkala na čas, keď
uplynie aspoň dvadsať rokov a na scéne
budú v úlohách Ženy a Anjela stále stáť
Ľuboš Kostelný a Zuzana Fialová. Zrel-
ší, bohatší o skúsenosti, poriadne počar-
baní životom a možno aj trochu unave-
ní. Prezreté jablko, z ktorého potečie
možno aj zapáchajúca šťava, v tomto
prípade predstaveniu nepochybne len
prospeje. Dáša Šebanová

Závisláci ako ich ponúka Divadlo GUnaGU
DIVADLO
Divadlo GunaGU robí pre umenie, a
najmä pre naše deti, jednu skvelú vec.
Ponúka inscenácie, ktoré reflektujú na
súčasnosť a interpretuje ich spôsobom
nesmierne príťažlivým pre mladú
generáciu. Tým pádom majú v Guna-
GU stále natrieskané a diváci sú pri
odchode z divadla šťastní, že sa koneč-
ne našiel niekto, kto to dnešnému
svetu poriadne naplno natrel.
Iná nie je ani posledná premiérová hra
Divadla GunaGu autora a režiséra Vilia-
ma Klimáčka Závisláci. Po jej zhliadnutí
máte síce dosť skeptický dojem, že to, čo
žijeme, je začarovaný kruh beznádeje, z
ktorej niet východiska, ale zároveň vás
blaží pocit, že ak sa nájdu umelci, ktorí o

tom píšu a hrajú, svitá nádej. Klímačkovi
aktéri sú ľudia poznačení hektikou doby.
Závislí od telefonovania, plyšových med-
vedíkov, značkových tenisiek a cool oble-
čení. Sú to produkty súčasnosti, naturálni
tínedžéri, obete rozvrátených vzťahov
rodičov alebo davoví konzumenti hype-
marketov. Zaspávajú s mobilom na
ušiach a kvantá plyšových medvedíkov
vláčia do pivnice, aby ich nezbadala
matka, ktorá je v kritickom stave nervo-
vého zrútenia, ak na stôl padne smietka.
Klimáček stav nerieši. 
Je síce pôvodným povolaním lekár, ale
svoju profesiu do hry nemieša. Možno
sem-tam poukáže na skutočnosť, že nie-
ktoré javy sú choré. Robí to perom dra-
matika, ktorý sústavne atakuje, upozorňu-

je a varuje. Nemoralizuje a nevychováva.
Divákov necháva slobodných, s ich
názormi, pocitmi aj vnímaním. Ku cti mu
slúži, že okrem ataku ich dokáže aj skve-
le pobaviť. A ako vravia matky adoles-
centov: môj syn konečne pochopil, že aj
na divadlo sa dá pozerať. Ak pri jeho akti-
vitách režisérovi sekunduje herecký tím v
zložení Dano Heriban, Viktor Horján a
Barbara Mišíková, Divadlo GunaGU sa
môže pochváliť ďalšou inscenáciou,
ktorá nebude nikoho nudiť, naopak pre-
budí aj tie najskrytejšie zmysly v túžbe po
prirodzenom chode sveta. Sveta, kde niet
žiadnej značky, omamnej vône nenahra-
diteľnej voňavky, bez ktorej sa nedá žiť,
ani plyšových medveďov odvlečených do
pivnice. Dáša Šebanová

Josef Laufer

komorne 

v Divadle Aréna
HUDBA
Aj keď si český spevák Josef Laufer
svojím šarmom a iskrivosťou ducha
podmaňuje najmä ženy, jeho profesio-
nalite a hlbokému, podfarbenému hla-
su neodolajú ani muži.
Najmä tí, ktorí na populárnej hudbe oce-
ňujú okrem dobrej muziky aj hlbokomy-
selnosť textov a interpretovu znalosť
všetkých oblastí života, o ktorých spieva. 
Keď počúvate Josefa Laufera, je to ako
keby ste si práve vložili do úst najkvalit-
nejší kúsok horkej čokolády na svete.
Tak, ako dominuje jedna značka v oblas-
ti cukrárenského priemyslu, tak dominu-
je Josef Laufer medzi českými spevákmi
pop-music. Rozplýva sa v sluchách na
všetky strany, pôsobí na zmysly, rozo-
hrieva krv, ktorú cítite v končekoch
prstov, dovtedy skrehnutých aj pod náno-
som páperovej periny. Ak vás už teda
ovanul novembrový chlad, môžete sa
tešiť na 7. december, keď Josef Laufer o
19.00 h vystúpi na Vianočnom koncerte
v Divadle Aréna na Viedenskej ceste 10.
Divadelné prostredie, v opozícii k veľ-
kým koncertným halám, poskytne spevá-
kovi nepochybne príjemné prostredie pre
jeho podmanivý hlas. (dš)

České hviezdy 

a legendy 

v Bratislave
HUDBA
Bratislava v predvianočnom období za-
žije jedno z najväčších zoskupení
českých hviezd. Na Vianočnom koncer-
te 6. decembra o 19.00 v Športovej hale
Pasienky vystúpia speváci pop-music,
ale aj známi moderátori, herci, inter-
preti ľudovej či folkovej hudby.
Jiřina Bohdalová a Karel Šíp budú divá-
kov koncertu sprevádzať po celý večer
hovoreným slovom, čo zaručuje exkluzi-
vitu podujatia a zaháňa každú nepríjemnú
chvíľu, ktorá by mohla čo len trochu
zaváňať nudou. Zárukou kvality budú aj
mená spevákov, ktorí už na rozoranom
poli pop-music prešli nejeden kilometer
či už v gumených čižmách, alebo sa roz-
hodli poprechádzať v zlatých črievičkách.
Ich meno na tejto ceste však nezostalo po-
špinené blatom. Naopak. Skvie sa na veľ-
kých plagátoch a poteší aj návštevníkov
Vianočného koncertu, na ktorom okrem
iných vystúpi: Laufer, Zagorová, Kubišo-
vá, Jandová, Merta, Filipovská, Bartošo-
vá, Absolonová, Machálková, Brožová,
David, Dejdar, Muk, Patejdl, Rosák, Janů,
Hložek, Černý, Čenský, Martinová,
Savka, Štědrý, Vágner a ďalší. Orchester
Golem diriguje Ján Václavík. (dš)

Svetová

sopranistka 

vo filharmónii
HUDBA
Slovenská filharmónia prináša v
posledné novembrové dni dva exklu-
zívne koncerty. Hudbu Richarda
Straussa a Nikolaja Rimskeho-Korsa-
kova v interpretácii svetovej sopra-
nistky, pôvodom Slovenky, Gabriely
Beňačkovej.
Koncerty odohrajú v Koncertnej sieni
Slovenskej filharmónie - Redute 30. no-
vembra a 1. decembra o 19.00 h. Na pro-
grame sú Veselé šibalstvá Tilla Eulen-
spiegla, symfonická báseň op. 28, Štyri
posledné piesne AV 150 Richarda Straus-
sa a Šeherezáda, symfonická suita op. 35
Nikolaja Rimskeho-Korsakova. 
V interpretácii svetovej sopranistky
Gabriely Beňačkovej si môžete vypočuť
štyri posledné piesne Richarda Straussa.
Pôvodom slovenská umelkyňa má na
svojom konte mimoriadne úspešnú
kariéru opernej i koncertnej speváčky. V
Bratislave vystúpi so Slovenskou filhar-
móniou pod vedením dirigenta iránskeho
pôvodu Alexandra Rahbariho. Dirigent
má mimoriadne blízky vzťah k hudbe s
orientálnym nádychom. Jedným z jeho
obľúbených symfonických titulov je
Korsakovova Šeherezáda, ktorá je tiež na
programe koncertu. (dš)

Ruský štátny

balet vystúpi 

v Inchebe
BALET
Keď sa povie ruský balet, znalci, ale aj
laickí obdivovatelia tohto žánru, s
úctou a pozornosťou zbystria sluch.
Vy teraz môžete zaostriť zrak, pretože
Ruský štátny balet vystúpi v Bratisla-
ve 12. decembra v Incheba Expo
Aréne na Viedenskej ceste.
A aby toho nebolo dosť, majstri baletné-
ho tanca prídu do Incheby s klasikou, s
baletom Labutie jazero. Vystúpenie v
Bratislave a o deň neskôr v Košiciach
bude jedinou zastávkou vo východnej
Európe pred odchodom na svetové turné.
Labutie jazero je balet, ktorý zachytáva
plný rozsah ľudských emócií od nádeje
po zúfalstvo, od hrôzy k nehe, od melan-
chólie po vzrušenie. Choreograf baletu
Sergej Bobrov je v súčasnosti jeden z
najtalentovanejších mladých ruských
choreografov. Novú produkciu Labutie-
ho jazera vytvoril v októbri 2002. Kritici
predstavenia sa zhodujú v tvrdení, že
„produkcia skombinovala ohromujúcu
choreografiu, malebné kostýmy a Čaj-
kovského originálnu hudbu, aby vypove-
dala klasickú rozprávku o láske, tajomne
a kúzlach“. (dš)

Ľuboš Kostelný ako Anjel a Zuzana Fialová ako Žena vo Valčíku náhody. FOTO - Juraj Chlpík

Auto-Ideal Servis, s. r. o., Stará Vajnorská 39   –   P R I  O B R Á T K E  E L E K T R I Č K Y  N A  Z L A T Ý C H  P I E S K O C H
(v priestoroch bývalej predajne Elite), 831 04 Bratislava, telefón: 02/4446 2314, mobil: 0903 416 333, 0903 650 154
E-mail: predaj@suzuki-bratislava.sk, servis@suzuki-bratislava.sk,  KU K A ŽD ÉM U M O D ELU O D SUZU K I  Z ÍSK ATE 3 - R O Č N Ú Z Á R U KU A AS ISTEN Č N É SLUŽBY !

Suzuki Swift Suzuki Ignis
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PIATOK 24. novembra
� 16.00 - Vianoce v meste, otvorenie Via-
nočných trhov na Hlavnom námestí 
� 17.00 - Slovan - Martin, hokejová Extra-
liga, Štadión O. Nepelu
� 18.30 - Podzemie, Dni iberoamerického
filmu 2006, kino Tatra, Námestie 1. mája 5
� 19.00 - Divadlo bez domova Oktagon,
nový divadelný projekt predajcov a predaj-
kýň časopisu Nota bene a sociálnych pracov-
níkov, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 20.00 - Camouflage Relocated, koncert
synthipopovej legendy pri príležitosti vyda-
nia nového albumu, hosť koncertu - kapela
Monte Rosa., Estrádna hala PKO
� 20.30 - Sexuálna závislosť, Dni iberoa-
merického filmu 2006, kino Tatra, Námestie
1. mája 5

SOBOTA 25. novembra
�9.00 - Veľká cena Bratislavy, krasokorču-
ľovanie, Štadión O. Nepelu
� 9.00 - Slovak Open, medzinárodný turnaj
mužov a žien, kickbox, PKO
� 14.30 - Búrka, premiérové predstavenie
divadla na motívy hry Wiliama Shakespeara,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36 
� 15.00 - 22.00 - Cesty, XII. Ročník celoslo-
venského stretnutia cestovateľov a priazniv-
cov cestovania, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.30 - Slovan - B. Bystrica, basketbalo-
vá Extraliga  žien, Pasienky
� 15.30 - Doprastav - Žiar, volejbalová
Extraliga žien, hala PKO
� 16.00 - Žiť zabíja, Dni iberoamerického
filmu 2006, kino Tatra, Námestie 1. mája 5
� 16.00 - Slávia VM - Malacky, volejbalo-
vá Extraliga žien, hala Mladosť
� 16.00 - Žiť zabíja, dni Iberoamerického
filmu 2006, kino Tatra, Námestie 1. mája
� 16.00 - Čarodejníkov učeň, predpremié-
ra, príbeh na motívy balady J. W. Goetheho,
inšpirovanej nemeckou ľudovou slovesnos-
ťou, Bibiana, Panská 41
� 16.00 - Perfekcia tanečnej školy PKO,
dve tanečné popoludnia pre frekventantov
kurzov tanečnej školy a všetkých tancachti-
vých Bratislavčanov
� 17.00 - Ako princ Martin hľadal neves-
tu, rozprávka pre deti, predstavenie Divadla
Ludus, Malá sála PKO, Nábr. arm. gen. L.
Svobodu
�18.00 - Slávia UK - Senica, Stredoeuróps-
ka liga volejbalistiek, hala Mladosť
� 18.00 - Čarovné zrkadlo, Dni iberoame-
rického filmu 2006, kino Tatra, Námestie 1.
mája 5
� 18.00 - Nebo otvorené, veľký slávnostný
adventný koncert pre Evanjelickú diakoniu
pri príležitosti 15. výročia obnovenia jej čin-
nosti, program: adventné a vianočné piesne v
netradičnej úprave Pavla Zajačka a Igora

Bázlika, adventné a vianočné texty z Biblie,
Veľký evanjelický kostol, Panenská ulica,
Bratislava
� 19.00 - VKP - Varaždín, Stredoeurópska
liga volejbalistov, PKO
� 20.30 - Hra na hoboji, Dni iberoameric-
kého filmu 2006, kino Tatra, Námestie 1.
mája 5

NEDEĽA 26. novembra
�9.00 - Veľká cena Bratislavy, krasokorču-
ľovanie, Štadión O. Nepelu
� 9.00 - Slovak Open, medzinárodný turnaj
mužov a žien, kickbox, PKO
� 10.00 a 14.30 - Búrka, premiérové pred-
stavenie divadla na motívy hry Wiliama Sha-
kespeara, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36 
� 10.00 - 16.00 - Cesty, prednášky, besedy o
krajinách, fotografovaní,stopovaní a premie-
tanie dokumentov, Dom kultúry Lúky, Vig-
ľašská 1
� 15.00 - Skaza akadémie vied prof.
Machuľku, divadelné predstavenie pre deti
v podaní Divadla Ludus o profesorovi a jeho
žiakoch, Malá sála PKO, Nábr. arm. gen. L.
Svobodu
� 16.00 - Momentum Musicum, cyklus
komorných koncertov, koncert študentov
Cirkevného konzervatória v Bratislave -
Petržalke, Dom kultúry Lúky, CC centrum,
Jiráskova 3
� 16.00 - Čarodejníkov učeň, predpremié-
ra, príbeh na motívy balady J. W. Goetheho
Bibiana, Panská 41
� 16.00 - Caracazo, Dni iberoamerického
filmu 2006, kino Tatra, Námestie 1. mája 5
� 18.00 - Nedosiahnuteľné blaho, Dni ibe-
roamerického filmu 2006, kino Tatra,
Námestie 1. mája 5
� 18.00 - Lúčnica v novom rytme, premié-
rový koncert Speváckeho zboru Lúčnica,
odznejú skladby slovenských autorov: Petra
Breinera, Mareka Piačeka, Petra Zagara a
Zdenka Mikulu. Spestrením programu bude
vystúpenie Flamenco Tria (gitara, perkusie,
tanec), v druhej časti programu sa zbor zame-
ria na hudbu a rytmy krajín Latinskej Ameri-
ky, špeciálnym hosťom koncertu je venezu-
elský perkusionista Freddy Miranda, ktorý
účinkoval so speváckym zborom na festiva-
loch v Argentíne a Venezuele, Koncertná sieň
Slovenskej filharmónie, Reduta
�19.00 - Jazzové jam-session, Hlava XXII,
Bazová ulica 9 
� 20.30 - Bolševikova slabosť, Dni iberoa-
merického filmu 2006, kino Tatra, Námestie
1. mája 5

PONDELOK 27. novembra
� 19.00 - Tanec medzi črepinami, Marek

Ťapák v strhujúcom tanečnom programe,
účinkuje tanečná skupina Partia, Spoločens-
ká hala PKO

�19.00 - Stretnutie s Valčrom Novarinom,
Pre Luisa de Funesa/List hercom, insceno-
vané čítanie z hier Valéra Novarinu za účasti
autora, účinkujú: Marián Geišberg, Ingrid
Hrubaničová, réžia: Ľubomír Vajdička, vstup
voľný, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
�19.00 - Jednofázové kvasenie, koncert fol-
kovej skupiny, účinkujú: Dušan Valúch,
Miloš Janoušek, Karol Svozil, Milan Tedla,
Peter Kukliš, Divadlo a.ha, Školská 14

UTOROK 28. novembra
� 10.00 a 14.00 - Čarodejníkov učeň, prí-
beh na motívy balady J. W. Goetheho, inšpi-
rovanej nemeckou ľudovou slovesnosťou,
Bibiana, Panská 41
� 15.00 - Listy vo vetre, príbeh storočia jed-
nej slovenskej rodiny, krst knihy slovenskej
prozaičky Viery Švenkovej, Klub spisovate-
ľov, Laurinská 2

STREDA 29. novembra
� 10.00 - Čarodejníkov učeň, príbeh na
motívy balady J. W. Goetheho, inšpirovanej
nemeckou ľudovou slovesnosťou, Bibiana,
Panská 41
�14.00 - Moje tajné labyrinty, tvorivé diel-
ne k výstave Cesta tam a zase späť, Bibiana,
Panská 41
� 20.00 - Waking Vision Trio, koncert,
výnimočný projekt slovenského bubeníka
Martina Valihoru opäť na slovenskom turné,
hrajú: Martin Valihora (bicie), Mitch Cohn
(basgitara), Peter Stolzman (klávesy), John
Shannon (gitara), Spoločenská sála PKO

ŠTVRTOK 30. novembra
�14.00 - Moje tajné labyrinty, tvorivé diel-
ne k výstave Cesta tam a zase späť, Bibiana,
Panská 41
�19.00 -Aninietakdivadlo, Daniel Hevier a
iní: Tí, ktorí sa rozhodli prísť. Tí, ktorí sa roz-
hodli prísť dnes večerdo divadla, sú jednak
protagonisti Aninietak divadla a potom divá-
ci. Aktéri divadla majú zdanlivo jasnú úlohu:
hrať svoj príbeh. Scénický koncept Daniela
Heviera chce pristihnúť nás samých, kedy
hráme vo svojich a kedy v cudzích príbe-
hoch. Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
�19.00 - Richard Strauss: Veselé šibalstvá
Tilla Eulenspiegla, symfonická báseň op.
28, Štyri posledné piesne AV 150, Nikolaj
Rimskij - Korsakov: Šeherezáda, symfonic-
ká suita op. 35, účinkuje: Gabriela Beňačko-
vá, dirigent: Alexander Rahbari, Koncertná
sieň Slovenskej filharmónie, Reduta
� 19.00 - Pet Jazz, 6. ročník jazzového fes-
tivalu účinkujú: As Guests, Lucia Lužinská
and All-Time Jazz Trio, Rothenstein/Kalász
Quartet, Milo Suchomel Quintet, Dom kultú-
ry Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.19 - Marek Vadas, slávnosť knihy
Liečiteľ, rovníková Afrika očarila Mareka
Vadasa natoľko, že po viacerých výpravách

zozbieral Rozprávky z čiernej Afriky. Po
tejto úspešnej knihe vydáva zbierku povie-
dok Liečiteľ, opäť inšpirovanú šamanmi a
duchmi pralesa, spoluúčinkuje Slávka Daub-
nerová, moderuje KK Bagala, Divadelný
klub Trezor, Nedbalova ul.
�19.00 - Zlatý koncert, vystúpenie českých
a slovenských speváckych hviezd - Richard
Műller, Lucie Bílá, Katarína Hasprová, Jiří
Korn, Ján Berky Mrenica a Diabolské husle.
Incheba Aréna, Viedenská cesta 10 

PIATOK 1. decembra
�19.00 - Richard Strauss: Veselé šibalstvá
Tilla Eulenspiegla, symfonická báseň op.
28, Štyri posledné piesne AV 150, Nikolaj
Rimskij - Korsakov: Šeherezáda, symfonic-
ká suitaop.35, účinkuje: Gabriela Beňačko-
vá, dirigent: Alexander Rahbari, Koncertná
sieň Slovenskej filharmónie, Reduta
� 19.00 - Georg Friedrich Händel: Alcina,
Opera v troch dejstvách v talianskom jazyku
so slovenskými titulkami, Opera SND, Gor-
kého ul. 2
� 19.00 - Pierre de Marivaux: Stratégie a
rozmary, brilantná komédia o láske z pera
majstra komédií, DPOH, Laurinská 24

SOBOTA 2. decembra
� 18.00 - Terchovské Vianoce, folklór, Ter-
chovské Vianoce sa po prvý krát na Slovens-
ku predstavia inde ako v kostole v Terchovej.
Obyvatelia Terchovej Bratislavčanomukážu
ako u nich prebieha každoročná Jasličková
slávnosť, svoje hlasy predvedú v doprovode
huslí, harmoník, basy....Športová hala
Pasienky, Trnavská cesta 29
� 19.00 - Fermáta, koncert, hudobné Viano-
ce v Petržalke, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Neil LaBute: Vykúpenie, drsno-
smiešny príbeh lásky utajených milencov,
ktorým 11. september 2001 dal šancu zbaviť
sa minulosti a začať odznova. Chcú to?.
Účinkuje: Ingrid Timková, Tomáš Maštalír,
Divadlo Malá scéna, Dostojevského rad 7

NEDEĽA 3. decembra
� 10.00 a 14.30 - Lenka Tomešová: Miku-
lášske čaro, divadelné predstavenie pre deti
v réžii Matúša Oľhu, , Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Na svätého Mikuláša alebo to
najlepšie z detských muzikálov, Dom kul-
túry Zrkadlový háj, Rovniankova 3 
�15.00 - Mikulášska plavba anjelov a čer-
tov, vyhliadková plavba tzv. „bratislavským
okruhom“ pre rodiny s deťmi s bohatým pro-
gramom a súťažami, loď Žilina,
�15.00 - Mikuláš v Dúbravke, súťaže a hry
s prekvapením, účinkuje: kúzelník Talostan a
ďalší Saratovská ulica 2/A
� 16.00 - Operný koncert, účinkuje zbor
Opery SND, dirigent: Rastislav Štúr, Opera
SND, Gorkého ulica 2

vyjdú opäť o týždeň
30. novembra

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

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Fax: 02/4591 4046

Potrebujete trezor?

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 SÚKROMNÝ ZBERATEĽ

ODKÚPI 
STARÉ KNIHY

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

� 0905 646 511

ADRIANA ORVISKÁ 
Nezávislá kandidátka na poslanca 

do Mestského zastupiteľstva

Nezabudnite ísť voliť 

číslo  42

 nerušiť jasle, škôlky, školy 
 a detské ihriská

 zvýšiť starostlivosť 
 o našich starších občanov

 zachovať parky a zvyšky 
 mestskej zelene

 zlepšiť vzťahy medzi „psíčkar-
mi a nepsíčkarmi“ lepším vyu-
žitím peňazí z daní za psov

 zvýšiť bezpečnosť v našom 
meste

Menej politiky - viac práce 
Naše potreby - môj cieľ


