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Zlaté piesky

budú areálom 

s celoročnou

návštevnosťou
BRATISLAVA
Hlavné mesto Bratislava sa už začalo
zaoberať komplexnou rekonštrukciou
rekreačného areálu na Zlatých pie-
skoch. Po prestavbe a vybudovaní via-
cerých nových zariadení na športova-
nie, oddych a prímestskú rekreáciu
budú Zlaté piesky atraktívnym areá-
lom s celoročným využitím.
Súčasný stav areálu už neumožňuje uspo-
kojiť zvyšujúce sa požiadavky návštev-
níkov na úroveň a kvalitu služieb. Preto
hlavné mesto zadalo správcovi areálu -
mestskej organizácii STaRZ, vypracovať
štúdiu využitia rekreačno-športového
areálu.
„Počas letnej sezóny návštevnosť areálu
v posledných rokoch pravidelne klesala aj
kvôli klimatickým výkyvom,“ povedal
primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský.
„Naším cieľom je zvýšiť kvalitu služieb a
zabezpečiť celoročnú návštevnosť tohto
obľúbeného areálu, ktorý má navyše
výbornú dostupnosť MHD, ako aj indivi-
duálnou automobilovou dopravou.“
Štúdiu spracovali v Ateliéri Art, s.r.o.,
Bratislava v spolupráci so Stafford Haens-
li Architects. Autormi návrhu nového
využitia Zlatých pieskoch sú architekti
Ľubomír Boháč a Adam Cifra. Štúdia je v
súlade s aktuálnym územným plánom, ale
aj konceptom riešenia nového územného
plánu a urbanistickou štúdiou zóny seve-
rozápadný okraj Zlatých pieskov. 
„Návrh rešpektuje pôvodné prírodné
danosti tohto územia, dopravné napoje-
nia a celý areál rozdeľuje do piatich vzá-
jomne prepojiteľných zón,“ priblížil nám
riaditeľ STaRZu Ľubomír Kadnár. 
V severozápadnej časti areálu, v kontak-
te s nákupnými centrami TESCO a
SORAVIA by mal vzniknúť nový zábav-
ný park s rôznymi druhmi atrakcií. V
dotyku s východnou stranou zábavného
parku, v najjužnejšom výbežku pobrežia
Zlatých pieskov, architekti navrhli aqua-
park s celoročne využívaným komple-
xom interiérových a exteriérových bazé-
nov. Ďalšími zónami je squashové cen-
trum, ľadová plocha pre rekreačné kor-
čuľovanie, golfové odpalište a športklub
Zlaté piesky so zariadeniami poskytujú-
cimi ubytovanie, stravovanie a doplnko-
vé služby pre návštevníkov.
Mesto chce už v najbližšom období
zabezpečiť pre tento projekt viaczdrojo-
vé financovanie. Zrejme sa postará o
dobudovanie verejnej infraštruktúry,
najmä kanalizačného zberača a prípojky
plynu a v ďalšej etape vysporiada majet-
kovoprávne vzťahy k pozemkom potreb-
ným pre zábavný park. V tretej etape
chce mesto vypísať tender na prenájom
alebo odpredaj časti pozemkov areálu,
ktoré vybuduje a bude spravovať
súkromný investor. (brn)

Bratislavčania

pri voľbách

dostanú až štyri

hlasovacie lístky
BRATISLAVA
Voľby primátora mesta a starostov
mestských častí, poslancov mestského
zastupiteľstva a miestnych zastupiteľ-
stiev sú tu. Voľby sú jednodňové a vo-
liť sa bude v sobotu 2. decembra od
7.00 do 20.00 h.
Bratislavčanov v sobotu čakajú v podsta-
te štyri rôzne voľby. Budú totiž voliť
mestskú samosprávu - teda primátora
mesta a poslancov mestského zastupiteľ-
stva Bratislavy, ale aj samosprávu mest-
ských častí - starostu a poslancov miest-
neho zastupiteľstva príslušnej mestskej
časti.
Každý bratislavský volič dostane vo vo-
lebnej miestnosti štyri hlasovacie lístky.
Budú na nich mená kandidátov naprimá-
tora, poslancov mestského zastupiteľ-
stva, starostu a poslancov miestneho
zastupiteľstva príslušnej mestskej časti.
V prípade voľby primátora a starostu
musí volič zakrúžkovať len jedno meno,
v prípade volieb poslancov najviac toľko
mien, koľko mandátov pripadá na kon-
krétny volebný obvod. 
Volebný systém komunálnych volieb je
väčšinový, čo znamená, že zvíťazí ten
kandidát, ktorý získa najviac hlasov.
Kým v parlamentných voľbách sa voli-
či rozhodujú podľa politických strán,
v komunálnych voľbách zohrávajú roz-
hodujúcu úlohu samotní kandidáti.
Prvé neoficiálne výsledky volieb by mali
byť známe v nedeľu 3. decembra ráno.
Okamžite ich zverejníme na našej strán-
ke www.bratislavskenoviny.sk, mená
nového primátora, starostov, poslancov
mestského zastupiteľstva a miestnych
zastupiteľstiev jednotlivých mestských
častí potom prinesieme aj v nasledujú-
com tlačenom vydaní Bratislavských
novín. (red)

Zriadili volebnú

infolinku
BRATISLAVA
Otázky k voľbám do orgánov samo-
správy obcí môžu občania klásť na
informačnej telefonickej linke, ktorú
zriadilo ministerstvo vnútra.
Ide o audiotextové telefónne číslo 0800
106 115 a bratislavské čísla 4859 2020
a 4859 2021. Na všetkých troch číslach
odpovedia zamestnanci ministerstva
vnútra na otázky týkajúce sa voličov, ich
práv a povinností, organizačného zabez-
pečenia volieb a na ďalšie.
Na infolinku sa dá počas pracovných dní
volať od 8.00 do 15.00  h a v deň volieb,
v sobotu, od 7.00 do 20.00 h. Informačná
linka je určená výlučne pre občanov a ne-
slúži na informovanie právnických osôb,
médií, politických strán a obcí. (red)

Vianočné trhy lákajú Bratislavčanov nielen večer, ale cestu na Hlavné námestie si nájdu aj cez deň. FOTO - TASR

STARÉ MESTO
Víkendové dni zaznamenali také
návštevy bratislavských Vianočných
trhov, aké dosiaľ nezažili. Už na otvo-
rení pätnásteho ročníka v piatkový
podvečer sa nedalo v priestoroch pred
pódiom na Hlavnom námestí ani
pohnúť.
Návštevníkov zohrievala skvelá muzika
v podaní súboru Technik. Ten vytvoril
skutočne vianočnú atmosféru pozoru-
hodným súborom kolied a vianočných
piesní. Bratislavčania tlieskali najmä
tým, ktoré počuli po prvý raz v podaní
tohto skvelého telesa. Vianočný strom,
ktorý stojí vedľa pódia, v podvečernom
šere nevynikal, keď sa však na odrátanie
primátora Andreja Ďurkovského, jeho
pražského kolegu Pavla Böhma a

poslankyne Ivety Radičovej rozžiaril,
námestie zašumelo: „Takto krásne osve-
tlený ešte nebol.“
Oba nasledujúce dni sa niesli v podob-
nom duchu, podľa vyjadrení predajcov
sa návštevníci Vianočných trhov sústre-
dili skôr na maškrtenie a prieskum cien.
Výsledkom boli rady pred stánkami s
občerstvením, ktoré sa zdá pestrejšie ako
vlani. Stánky s darčekmi a ozdobami
veľké tržby zatiaľ nezaznamenali, dá sa
však očakávať, že sa situácia zmení - v
tomto sektore je totiž zlepšenie sorti-
mentu ešte viditeľnejšie a treba povedať,
že v prístupných cenových reláciách. 
Ak už hovoríme o cenách - v kategórii
občerstvenia sú pomerne veľké rozdiely,
ktoré vypovedajú skôr o majiteľovej
metóde tvorby cien, ako o kvalite. Skú-

sený bratislavský zákazník si však iste
bude vedieť vybrať - vie totiž aj z iných
príležitostí, kto ťaží skôr z mena ako z
kvality služby. Námestníčka primátora
Tatiana Mikušová sa vyjadrila, že výbe-
rová a hodnotiaca komisia Vianočných
trhov sa zrejme bude zaoberať reálnou
kvalitou ponuky počas trhov s tým, že
hodnotenie zohľadní pri výbere predaj-
cov v nasledujúcom roku. S touto ideou
prišli na základe reakcií občanov vlani
naše noviny.
Hlavné a Františkánske námestie sa stali
centrom uvoľnenia a radosti - podľa pri-
mátorovho vrchného radcu Dionýza
Hutára ich pred výtržnosťami, ale i poli-
tickými volebnými kortešačkami bude
bratislavská mestská polícia intenzívne
chrániť. Gustav Bartovic

V centre ožila oáza pokoja a očakávania

Na Hlavnom námestí znie hudba každý deň
O dramaturgii kultúrneho programu
tohtoročných Vianočných trhov sme
sa pozhovárali s riaditeľom Bratislav-
ského kultúrneho a informačného
strediska Vladimírom GREŽOM.
- Aj v tomto roku je hlavnou scénou pro-
gramov Vianoc v meste Hlavné námes-
tie. Viac ako po minulé roky však oživu-
jeme ulice najmä v centre mesta, po kto-
rých sa počas víkendov pohybuje osem
až desať divadelných a speváckych sku-
pín. V tomto roku kladieme ešte väčší
dôraz na kvalitu programov. Novinkou
je, že výraznejšie rozširujeme spoluprá-
cu s partnermi  - tretím sektorom, Praž-
skou informačnou službou, ale aj Červe-
ným krížom a základnými umeleckými
školami. Celkove je na tridsať dní naplá-
novaných 60 programov na Hlavnom
námestí, v uliciach Starého Mesta, v

domovoch dôchodcov a tiež v Parku
kultúry a oddychu.
Kto vystúpi v rámci kultúrneho pro-
gramu a na koho by ste chceli osobit-
ne upozorniť?
- Zaujímavé bolo už otvorenie Vianoč-
ných trhov 24. novembra, kedď odzneli
slovenské koledy v zborových úpravách
v podaní zboru Technik, vianočné piesne
v anglickom jazyku v podaní súboru
Fragile, Kreolská omša a vystúpenie
súboru Sklo. Z ďalších účinkujúcich,
ktorí vystúpia v nasledujúcich dňoch,
spomeniem Zlaté husle s Jánom Babia-
kom, čakajú nás aj Vianoce so spevác-
kym zborom Lúčnica, vianočné popo-
ludnie s Jánom Berkym Mrenicom, ako

aj festival zborov adventnej a vianočnej
hudby a vianočné mosty medzi mestami.
Ako bude zabezpečená hudobná pro-
dukcia na Hlavnom námestí v priebe-
hu dňa? Vlani sme sa stretli s názor-
mi, že keď cez deň nehrá žiadna
hudba, vytráca sa predvianočná
atmosféra...
- Na Hlavnom námestí sme inštalovali
nové ozvučenie, ktoré je schopné kvalit-
nej prevádzky v každom počasí. Jeho
prostredníctvom bude zabezpečená
hudobná produkcia každá deň, od rána
do večera, s prestávkami v čase, keď na
hlavnej scéne budú živé vystúpenia a
programy. K tomuto kroku sme pristúpi-
li aj na  základe podnetov redakcie Bra-
tislavských novín počas konania minu-
loročných Vianočných trhov.

Zhováral sa Juraj Handzo 
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Niektorým 

sme zamenili

údaj o veku
BRATISLAVA
V jednom z predchádzajúcich vydaní
(BN 39/2006) sme zverejnili zoznam
kandidátov na poslancov mestského
zastupiteľstva Bratislavy.
Pri redakčnej úprave zoznamu došlo v prí-
pade niektorých kandidátov za Karlovu
Ves k zámene údajov o veku. Všetkým
dotknutým kandidátom sa ospravedlňuje-
me, a to aj napriek tomu, že išlo len o
informatívny prehľad. Opravený zoznam
kandidátov na poslancov mestského
zastupiteľstva za Karlovu Ves nájdete na
www.bratislavskenoviny.sk. Správne
údaje o veku kandidátov budú aj na hlaso-
vacom lístku, ktorý dostanú voliči v tejto
mestskej časti. (red)

V Jarovciach

sú až štyria
JAROVCE
V predchádzajúcom vydaní (BN
40/2006) sme nesprávne uviedli, že v
Jarovciach sa o starostovi rozhodne
medzi trojicou nezávislých kandidátov. 
Správne malo byť, že sa rozhodne medzi
trojicou nezávislých a kandidátkou za
koalíciu SDKÚ-DS, KDH. Ospravedlňu-
jeme sa. Kandidujú tu:
1. Ladislav Halás (58), technik (nezávislý)
2. Hilda Mitterpachová (49), ekonómka
(SDKÚ-DS, KDH)
3. Ing. Pavel Škodler (54), manager (nezá-
vislý)
4. Klára Wolfová (52), úradníčka (nezá-
vislý) (red)

Pribudol 

piaty kandidát

na starostu
RUŽINOV
V mestskej časti Ružinov sa 16. novem-
bra rozšíril počet kandidátov na staros-
tu na päť. Miestna volebná komisia
totiž na základe súdneho rozhodnutia
rozhodla o zaregistrovaní nezávislého
kandidáta Ing. Jána Vojteka pre voľby
starostu mestskej časti.
Pôvodne ho volebná komisia odmietla
zaregistrovať, keď neuznala niektoré
podpisy občanov na jeho kandidatúre.
Súd však rozhodol, že splnil podmienky
pre registráciu. V Ružinove sa tak napo-
kon o starostovskú stoličku uchádzajú
piati kandidáti.
1. Ing. Slavomír Drozd (41), dizajnér
(SMER-SD, SMK, ĽS-HZDS, SF)
2. Ing. Ladislav Kozmon (46), daňový
poradca (SDĽ)
3. Ing. Pavol Kubovič (46), stavebný
inžinier (SDKÚ-DS, KDH)
4. Ing. Jaroslav Nahalka (55), vedúci
marketingu (SĽS)
5. Ing. Ján Vojtek (48), strojný inžinier
(nezávislý) (red)

STARÉ MESTO
Protizákonné rozmiestnenie svetel-
ných reklamných zariadení na uli-
ciach Starého Mesta bude riešiť kraj-
ský stavebný úrad. Magistrát zároveň
začal správne konanie vo veci nepovo-
lených rozkopávok.
Koncom októbra sa v Starom Meste
objavilo na chodníkoch dovedna 35
reklamných zariadení, tzv. citylightov,
ktoré okamžite vyvolali pobúrenie obča-
nov, pretože prekážajú v chôdzi. Navyše
vyšlo najavo, že Stavebný úrad mestskej
časti Bratislava - Staré Mesto pri povoľo-
vaní týchto reklamných zariadení porušil

stavebný zákon, pretože neoslovil hlavné
mesto Bratislava ako účastníka stavebné-
ho konania. Mesto Bratislava je totiž
majiteľom aj tých pozemkov, na ktorých
sa nachádzajú komunikácie zverené
mestskej časti. Reklamné zariadenia boli
rozmiestnené na pozemkoch, ktorých
vlastníkom je mesto, bez jeho súhlasu.
Nesprávnym konaním mestskej časti
Bratislava - Staré Mesto ako príslušného
stavebného úradu prvého stupňa sa
mestu Bratislava ako účastníkovi kona-
nia odňala možnosť zúčastniť sa na
konaní, čo malo podstatný vplyv na roz-
hodnutie. 

Primátor Bratislavy sa preto listom obrá-
til na mestskú časť Bratislava - Staré
Mesto s návrhom na obnovenie správne-
ho konania. Keďže mestská časť nerea-
govala, mesto podalo podnet na Krajský
stavebný úrad Bratislava so žiadosťou o
obnovenie stavebného konania. Zároveň
sa začalo spomenuté správne konanie vo
veci nepovolených rozkopávok komuni-
kácií. 
Napriek tomu, že citylighty sú vlastne
čiernymi stavbami, na svoju predvolebnú
agitáciu ich využívajú kandidáti na pri-
mátora Bratislavy a starostu mestskej
časti Bratislava - Staré Mesto. (juh)

Nelegálne citylighty na uliciach Starého

Mesta bude riešiť krajský stavebný úrad

BRATISLAVA
Mesto Bratislava chce zaviesť novin-
ku, ktorá uľahčí každodenný život
obyvateľom našej metropoly - univer-
zálnu kartu Bratislavčana. 
Bude podobná kreditnej karte, vystavená
bude na meno a poslúži nielen ako elek-
tronický cestovný doklad, permanentka
na čerpanie rôznych služieb, ale aj ako
platobný nástroj na úhradu služieb, ktoré
mesto poskytuje.
Bratislavský magistrát má záujem o
vydanie elektronickej karty, ktorú môžu
občania výhodnejšie využívať nielen pri
platení mestskej hromadnej dopravy,
parkovného či pri nákupe vstupeniek.
„Synonymami dnešného sveta sa stali
rýchlosť, dostupnosť a multifunkčnosť.

Mnohí Bratislavčania uvítajú kartu, ktorá
ich bude oprávňovať nielen na špeciálne
zľavy, ale ktorej portfólio sa bude neustá-
le rozširovať. Každý si prostredníctvom
nej bude môcť zaplatiť tie služby, ktoré
potrebuje,“ hovorí primátor Bratislavy
Andrej Ďurkovský. 
Karta Bratislavčana bude omnoho viac
než len električenkou. Bude sa využívať
na úhradu ďalších služieb, ktoré mesto
poskytuje, ako napríklad parkovné, plat-
bu za vodné a stočné, úhradu miestnych
daní a pod. S kartou si Bratislavčania
budú môcť kupovať vstupenky na kultúr-
ne akcie so zľavou, či komunikovať s
úradmi po internete. 
Podporu projektu zavádzania univerzál-
nej karty Bratislavčana vyslovil počas

minulotýždňovej návštevy Bratislavy aj
primátor Prahy Pavel Bém, kde uviedli
kartu Pražana do života pred niekoľkými
týždňami. „Veľmi radi budeme s Brati-
slavou spolupracovať pri dodávaní
know-how na systém, ktorý výrazne
zjednodušuje využívanie služieb mesta
jeho občanmi,“ uviedol v Bratislave
pražský primátor.
Napríklad v Plzni už majú s takouto kar-
tou dvojročný náskok. V súčasnosti ma-
ju aktívnych zhruba 150-tisíc plzen-
ských kariet. Využívajú ich ľudia hlavne
v doprave, ale fungujú aj v ďalších služ-
bách, napríklad v reštauráciách. Užívate-
lia nimi môžu platiť aj za vstup do zoo-
logickej záhrady alebo do mestského
bazéna. (brn)

Bratislavčania budú mať kartu na všetko, 

ktorá im uľahčí platenie za bežné služby

V túžbe po dokonalosti

Kompletný zoznam 

kandidátov na primátora 

a starostov, mestských 

a miestnych poslancov

nájdete na novom webe

.sk
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Večné témy
sú novinárska
etika a ofsajd
Módne témy sú rôzne. Kedysi sa pokla-
dalo za večnú anglickú tému počasie a
svet mal z toho humor, zdroj však vďaka
globálnemu otepľovaniu vyschol - dnes
o počasí hovorí každý, vždy a všade.
Ľudstvo sa nerado smeje samo sebe.
A tak si svetová aj slovenská verejnosť
nachádza nové debatné témy, napríklad
superstars a podobné vážne námety. Je
to rôzne. Slovensko však má prinajmen-
šom dve večné inšpirácie. Od zrodu fut-
balu je to ofsajd a od zrodu termínu
novinárska etika je to práve táto norma.
Zámerne zdôrazňujem, že od zrodu, teda
formulovania, tohto pojmu. Lebo novi-
nárska etika tu bola aj predtým, len u
nás sa o nej nevedelo, a na Západe, ako
to je v slušných krajinách zvykom, nebo-
lo treba o nej hovoriť, lebo bola prítom-
ná. Tam mali totiž aj skôr bulvár a tak
akosi potrebovali rozlíšiť. Bulvár etiku
nepotrebuje a seriózna tlač o nej nepo-
trebuje hovoriť. 
Novinárska etika má teda u nás necelých
dvadsať rokov a je o to vzrušujúcejšia,
lebo spoločnosť ešte neodhalila všetky
možnosti, ktoré šermovanie novinárskou
etikou poskytuje. S ofsajdom to je ľahšie.
Udomácnil sa a poskytol príležitosť pre
mnoho krásnych bitiek na štadióne. S
bojovými pokrikmi „Fúúúj, ofsajd!“ a
„H....! Žiadny ofsajd nebol!“ sa do seba
mohli pustiť zástupcovia dvoch teoretic-
kých škôl futbalu, až striekala červená.
Novinárska etika nudí aj preto, lebo zvy-
čajne pokračuje konaním ďalšej Sloven-
skom milovanej inštitúcie - súdmi. Aj
ručno-teoretický spor o tom, či bol ofsajd
či nie, sa môže skončiť na súde, ale pred
novinárskou etikou má stále prednosť
rukolapnej výmeny názorov. Pre etiku za-
tiaľ štadiónová bitka nebola. Možno sem-
tam v krčme. No tam chýba publikum.
Inak však majú tieto dva pojmy veľa spo-
ločného, o čom nás presviedča množstvo
zväčša nepodpísaných ohlasov na pred-
volebné spravodajstvo. Napríklad oboma
pojmami možno označiť, čo sa nám nepá-
či. No aj to, že znalci novinárskej etiky
neraz nad novinami zahrešia: „Čo za
kraviny tam píšu o tom futbale, vraj to
bola hra off side, keď to bol jasný
ofsajd.“ Vedia skrátka všetko o futbale i
novinách. Gustav Bartovic

Na Račianskej ulici vyrastie polyfunkčný

súbor s dvoma 35-poschodovými vežiakmi
NOVÉ MESTO
V priestore areálu bývalých Bratislav-
ských elektrotechnických závodov už v
dohľadnej budúcnosti vyrastie obytný
súbor Slovany, ku ktorému neskôr pri-
budne administratívna budova a hotel.
Územie, kde sa pripravuje nová výstavba,
je vymedzené ulicami Kominárska,
Račianska, Škultétyho a stanicou Bratisla-
va - Filiálka. Prvá etapa výstavby sa sú-
stredí na územie priľahlé k Filiálke. Nový
komplex bude pozostávať z troch výško-
vých objektov - dvoch 35-poschodových
a jedného 18-poschodového, ktoré budú
vyrastať z osem, resp. deväťpodlažnej
podnože.
V troch podzemných podlažiach má byť
898 parkovacích miest, ďalšie budú vo
vnútrobloku a na upravenej Kominárskej
a Škultétyho ulici, dovedna ich bude tak-
mer tisíc. Spomenutá osem-, resp. deväť-
podlažná podnož s meandrovitým pôdo-
rysom bude mať typické polyfunkčné

využitie - v parteri majú byť obchody a
služby, na druhom a treťom nadzemnom
podlaží administratívne priestory, na vyš-
ších podlažiach byty. Nadštandardné byty
majú byť aj v spomenutých výškových
dominantách a dovedna ich bude okolo
500. Byty budú prevažne jedno- až trojiz-
bové, chýbať však nebudú ani viacizbové
mezonetové byty. 
Uprostred nových objektov vznikne nové
námestie, ktoré bude súčasťou novo
vzniknutej predĺženej pešej komunikácie.
V druhej etape k týmto objektom pribud-
nú v časti územia prepojeného priamo s
Račianskou ulicou ďalšie budovy s využi-
tím pre obchod a služby.
Navrhované dopravné napojenie poly-
funkčného obytného súboru Slovany je
riešené na základe zhodnotenia dopraných
nárokov stavby na priľahlé územie a kri-
žovatkové uzly v dopravnej štúdii z júna
tohto roka. Navrhované riešenie zohľad-
ňuje etapizáciu pripravovanej výstavby na

území medzi Kominárskou a Škultétyho
ulicou a medzi Račianskou ulicou a
jestvujúcimi objektmi pred koľajami sta-
nice Bratislava - Filiálka.
V rámci prvej etapy stavby bude upravená
Kominárska i Škultétyho ulica, na ktorých
pribudnú nové parkovacie miesta. Súčas-
ťou dopravného riešenia zabezpečujúceho
plynulosť premávky na Račianskej ulici je
aj jej rozšírenie vo viacerých úsekoch
(okrem iného v úseku od Škultétyho ulice
po napojenie Legerského ulice v smere z
centra). Zvýšená bezpečnosť a plynulosť
električkovej dopravy bude zabezpečená
rekonštrukciou koľajových prejazdov a
dobudovaním riadenej svetelnej signalizá-
cie s prednostnou jazdou vozidiel mest-
skej hromadnej dopravy. 
Začatie výstavby sa predpokladá v dru-
hom kvartáli budúceho roku, jej ukonče-
nie je naplánované na štvrtý kvartál roku
2009. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Architekti BKPŠ

RUŽINOV
Stavebný úrad v mestskej časti Ruži-
nov zastavil plánovanú výstavbu
dvoch obytných objektov Axton Resi-
dence II na ulici Ivana Horvátha a
Axton Residence III na Nevädzovej
ulici.
Dôvodom bolo nedodanie súhlasného
záväzného stanoviska k výstavbe, ktoré
vydáva mesto Bratislava a ktoré vyžadu-
je stavebný zákon. Proti novej výstavbe
tiež protestovali občania formou petície,

ktorú doručili na posledné zasadnutie
ružinovského miestneho zastupiteľstva
7. novembra.
Obytný objekt Axton Residence II mal
stáť v lokalite vymedzenom ulicami I.
Horvátha, Chlumeckého, Šándorova a
Exnárova, na ktorej sa okrem iného
nachádza areál bývalej materskej školy.
Zámer predpokladal vybudovanie objek-
tu so 163 bytmi a 184 parkovacími mies-
tami v podzemnej garáži a na ulici. 
Obytný objekt Axton III mal stáť na

území ohraničenom zo severnej strany
Nevädzovou ulicou, zo západnej strany
areálom základnej školy, v južnom smere
lokalita susedí s plochami ihrísk a verej-
nou zeleňou, východná časť je ohraniče-
ná tenisovým areálom. Zámer predpokla-
dal vybudovanie obytného domu s 12
nadzemnými podlažiami, v ktorom by
malo byť dovedna 125 bytrov a 144 par-
kovacích miest. Investičné zámery oboch
objektov rátali aj s občianskou vybave-
nosťou. (brn, tasr)

Stavebný úrad zastavil výstavbu Axton

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

Pochopil som,
že nestačí kritizovať
prácu samosprávy.

Niekedy treba na seba
zobrať zodpovednosť 
a pokúsiť sa zmeniť

veci k lepšiemu.

Cítim zodpovednosť
za svoje rozhodnutia

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

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

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

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

KÚPIM STAROŽITNOSTI
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Na umelom

klzisku sa nedá

korčuľovať 
LIST ČITATEĽA
Vážená redakcia! Napriek tomu, že je
to teraz pred komunálnymi voľbami
iba maličkosť, by som sa chcel opýtať
niekoľko otázok, ohľadom klziska na
Hviezdoslavovom námestí!
Ako iste všetci viete, pôvodné klzisko s
prirodzenou ľadovou plochou bývalo na
tomto námestí už niekoľko rokov a so
svojou výnimočnou atmosférou a krás-
nym osvetlením sa stávalo jednou z tradí-
cií vianočného Starého Mesta. Avšak
minulý rok sa vedenie Starého Mesta roz-
hodlo klzisko zrušiť (zrejme z dôvodu
vysokých nákladov na údržbu a prevá-
dzku) a nahradiť ho umelým ľadom. To
by nám občanom Starého Mesta ani tak
nevadilo, kebyže sa na tomto povrchu dá
korčuľovať. No na tento povrch treba
špeciálne brúsenie korčúľ, ale ani napriek
tomu nie je ani pre zdatných korčuliarov,
a to už nehovorím pre malé deti, vhod-
ným povrchom. 
A tak namiesto klziska s krásnou vianoč-
nou atmosférou, na ktorom sa denne kor-
čuľovali rodiny z deťmi, či žiaci a študen-
ti z okolitých škôl, tu teraz zíva prázdno-
tou. Preto by som sa ja obyčajný mladý
Staromešťan, ktorý s touto vecou nemôže
nič robiť, chcel prostredníctvom vašich
novín opýtať, čo s tým mieni magistrát
robiť, aké klzisko tu tento rok bude a či sa
váženým poslancom oplatí míňať peniaze
na stráženie a údržbu klziska, na ktorom
nikto nie je, alebo vydať o niečo viac fi-
nančných prostriedkov a urobiť tým
radosť nielen deťom z okolia, ale aj osta-
ným spoluobčanom. Jakub Kováč, 

15-ročný študent, Staré Mesto
~     ~     ~

Podľa informácií  Mareka Hitku z
referátu komunikácie s verejnosťou
Miestneho úradu Staré Mesto, bude
od 10. decembra na Hviezdoslavovom
námestí umelé plastové klzisko.
Mestská časť Staré Mesto ho zakúpila za
necelé 3 milióny korún. Klzisko bude
využívané celoročne, pretože po skonče-
ní zimnej sezóny ho z Hviezdoslavovho
námestia presunú do areálu Základnej
školy na Mudroňovej. Prevádzka umelej
plochy je neporovnateľne ekonomickej-
šia ako prírodný ľad, informoval M.
Hitka. (red)

Europa Pub je priemer, ktorý nenadchne
Na Obchodnej ulici 62 nás svojho času
zaujala slovenská reštaurácia 1. Slovak
Pub, a to najmä neuveriteľnou veľko-
rysosťou k študentom. Na rovnakej
adrese sme objavili ďalšiu reštauráciu,
ktorá tak trochu zostáva v tieni svojho
známejšieho a väčšieho suseda - Pizza
Restaurant EURÓPA PUB.
Reštaurácia sa nachádza na prízemí vo
dvorovom trakte domu, ktorého fasáda je
orientovaná do Obchodnej ulice. Interiér
zaujme už na prvý pohľad, steny sú
bohato zdobené plastikami a nápismi,
ktoré majú symbolizovať starý kontinent,
nechýba plastika v tvare mapy Európy s
názvami hlavných miest európskych kra-
jín. Rozľahlý a dlhý priestor na konci
vyúsťuje do akejsi zimnej záhrady, v kto-
rej dlažbu nahrádza piesok a kamene. 
Atmosféru dotvárajú a zútulňujú lampy s
historizujúcimi tienidlami na stoloch,
dva kozuby a pec na výrobu pizze. V
oboch kozuboch sa v čase našej návštevy
azda až trochu príliš intenzívne kúrilo a
pocit horúčavy ešte zvyšovali radiátory v
bezprostrednej blízkosti stolov. Interiér,
ktorý sa nám zdal trochu tmavý, je bez-
bariérový iba na začiatku, v jeho strednej
časti je potrebné zísť najprv dolu schod-
mi, potom hore schodmi a na jeho
samom konci opäť dolu schodmi. Mini-
málne vo vzťahu k telesne postihnutým
sa tak majiteľovi tohto gastronomického
zariadenia nepodarilo naplniť zámer pre-
zentovaný na internetovej stránke reštau-
rácie, kde deklaruje snahu vytvoriť „pria-
teľské miesto“.

Na rozdiel od interiéru jedálny lístok pes-
trosťou neohúri, prevažuje v ňom pizza
(zákazník má možnosť sám si zvoliť, aké
ingrediencie sa majú pri jej príprave
použiť), inak je ponuka pomerne chu-
dobná, navyše niektoré ponúkané po-
krmy v čase našej návštevy nemali, a tak
sa výber ešte viac zúžil.
Prejavilo sa to pri polievkach - na jedál-
nom lístku ponúkajú štyri, v skutočnosti
boli len tri (paradajková jednoducho
nebola). Cesnakovú (39 Sk) síce mali,
neservírovali ju však v bochníku, ako sa
uvádzalo v jedálnom lístku, ale v kera-
mickej miske, chuťovo bola fádna a bez-
výrazná. Udivilo nás, že sme v polievke
objavili aj drobné kúsky mrkvy - pri ces-
načke to nebýva zvykom. Slepačí vývar
(35 Sk) priniesli už vlažný, nijako nás
neohúril, polievka Minestrone (49 Sk) s
celými kusmi rôznej zeleniny (rajčinami
počnúc a kúskom karfiolu končiac) bola
naopak príliš horúca. Zarazilo nás, že
polievky nepriniesli naraz, ale postupne,
a to s pomerne veľkým časovým odstu-
pom. 
Zdá sa, že najsilnejšou stránkou reštau-
rácie je pizza. Spomedzi viacerých
ponúkaných druhov sme si zvolili Pizzu
Messinese (165 Sk); z hľadiska konzis-
tencie a bohatosti ingrediencií bola
vcelku uspokojujúca, člen nášho hodno-
tiaceho tímu ju však ohodnotil ako chu-
ťovo málo výraznú. Kurací rezeň plne-

ný (155 Sk) bol fádny a bez chuti,
nášmu hodnotiteľovi pripomenul pokr-
my z jedální z čias budovania socializ-
mu. Hovädzí steak na čiernom korení
(390 Sk) bol bezvýrazný a málo šťavna-
tý, po čiernom korení sme nenašli ani
stopu. Sklamaním boli aj Opekané ze-
miaky (35 Sk), ktoré sme si vybrali ako
prílohu k dvom posledne menovaným
jedlám. Zeleninová príloha bola pri
oboch mäsitých jedlách rovnaká, čo ne-
svedčí o bohvieakej invencii šéfkuchá-
ra. Hotovým kulinárskym Waterloo boli
Lasagne Verdi (139 Sk) - na okrajoch
boli spálené na uhoľ, v ich vnútri bol
namiesto špenátu špenátový pretlak, syr
Niva sľubovaný v jedálnom lístku úplne
chýbal. Podobne ako polievky ani hlav-
né jedlá nám nepriniesli naraz, ale s
odstupom niekoľkých minút. 
Naše celkové pocity z návštevy tejto re-
štaurácie by sa dali zhrnúť do dvoch
slov: žiadna sláva. Obsluha nás príliš ne-
nadchla, kuchyňa by možno zniesla kri-
tériá spred dvadsiatich rokov (a to ešte
socialistickej gastronómii možno trocha
krivdíme), dnes sú však nároky neporov-
nateľne vyššie. Ak chce Európa Pub v
neustále narastajúcej konkurencii reštau-
račných zariadení v centre mesta vôbec
prežiť, musí sa bezpodmienečne výrazne
zlepšiť.   
Naše hodnotenie:��

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

Stále platí: dobrý tovar sa chváli sám
Je akousi módou na politickej scéne
nadávať na všetky typy médií a viniť
ich za rôzne „kauzy“. Pritom nerobia
nič iné, než prinášajú informácie o
udalostiach, o ktorých sa nazdávajú,
že zaujímajú širokú verejnosť. 
Nemôžu za to, že záujem je skôr o škan-
dály ako o dobré skutky. Čo už! Priznám
sa, že napriek svojmu výrazne kladnému
vzťahu k „siedmej veľmoci“ mám chuť
niektorých autorov prizabiť. Prečo?
Nedávna poznámka o tom, že zelenina a
ovocie v obchodných reťazcoch vykazu-
je nadmerné zvyšky pesticídov (príprav-
kov proti škodcom), vyvolalo priam
búrku telefonátov našich čitateľov.
Nestačila som dvíhať telefón, toľkí sa
strachovali o svoje zdravie. Faktom je, že
dnes už ani tzv. roľnícky trh nie je záru-
kou, že ovocie a zelenina sú vypestované
bez chémie: či už umelých hnojív alebo
postrekov proti škodcom.
Napriek osvete však spotrebiteľ v
našich končinách dáva prednosť veli-
kánskym reďkovkám či nečervavému
ovociu. V krajinách, kde sa zdravej vý-
žive venujú desaťročia, je cena naprík-
lad nevábne vyzerajúcich jabĺk aj o 100
percent vyššia, ako krásnych, bezchyb-

ných jabĺk z dovozu. Dôvod? Stromy
neboli striekané! Som presvedčená, že v
našej krajine ešte dlho budeme kupovať
radšej tie krásne, bezchybné jablká -
mimochodom, ani ja nie som výnim-
kou! Faktom však je, že všetko ovocie a
zeleninu poriadne umývam pod tečúcou
vodou, ktorá väčšinu zvyškov pesticí-
dov odstráni. Ak už by som bola veľmi
úzkostlivá, potom môžem prípadne aj
všetko ošúpať.
A prečo som na začiatku tohto príspevku
chcela niekoho prizabiť? Nuž preto, že
problém síce „nahryzli“, ale po A nepo-
vedali B! Informácia má hodnotu iba
vtedy, keď je úplná, a polopravda je
nebezpečnejšia ako lož! Tým som sa
dostala k ďalšej hromade telefonátov:
reklame na spotrebné úvery. Až sa mi už
nechce opakovať, že žiadny obchodník či
iný typ podnikateľa vám nedá nič zadar-
mo -teda okrem reklamných maličkostí. 
Sugerovanie, že prvé splátky neplatíte je
síce lákavé -ale zaručene zaplatíte, plnú
cenu výrobkov. Moja rada teda znie:
zvážte, či naozaj potrebujete výrobok

alebo službu, na ktorú si chcete požičať!
Pôžičky sú zväčša zabezpečené tak, že je
možné pri ich nesplácaní krátkym proce-
som využiť cestu exekútora. A tá teda
riadne váš nákup predraží. Spomeňte si
na vymáhanie horibilných säm za neza-
platené koncesionárske poplatky za roz-
hlas a nepodľahnite lákaniu reklám a
nezameňte ju s informáciou.
Ak som už skončila pri reklame, potom
neodolám ani tým volebným. Ak by sa
splnili všetky predvolebné sľuby, potom
by sme hádam mali raj na zemi. Bratia
Česi majú také heslo: Sliby jsou chyby.
Určite sa vyplatí v pokoji zvážiť, do akej
miery sú sľuby reálne a vykonateľné tu a
teraz. A nenaletieť najväčším „sľubotech-
nám“ len preto, že ešte nevieme, čo sú zač.
Nie je nič ľahšie, ako svoje nedodržané
sľuby zdôvodniť po štyroch rokoch
„objektívnymi“ prekážkami. Spomeňte
si na večnú výhovorku poľnohospodá-
rov, že im jednoducho nepraje jar, leto,
jeseň a zima. Aby som to previedla na
svoju spotrebiteľskú tému, potom platí,
že dobrý tovar sa chváli sám. A najagre-
sívnejšiu reklamu majú spravidla nepo-
darky! Prajem všetkým dobrú voľbu!       

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Pomôžte mi,

Bratislavčania, 

ak môžete
Volám sa Norbert Suchánek, mám
25 rokov a v roku 1999 mi diagnosti-
kovali svalovú dystrofiu. Je to gene-
tické ochorenie, ktoré spôsobuje, že
mi postupne ubúda svalová hmota,
tento proces v dlhšom alebo kratšom
období vedie nezvratne až k úplnej
imobilite. 
Keďže som mladý človek, bývalý
aktívny športovec a charakterom „bo-
jovník“, ktorý sa nevzdáva, aktívny
životný štýl a sebestačnosť sú pre mňa
najdôležitejšou hodnotou a roky, ktoré
mi zostávajú, chcem stráviť v plnom
nasadení.
V júni mi ukradli spred domu ťažko
nadobudnuté auto, ktoré bolo zaparko-
vané na mieste vyhradenom pre teles-
ne postihnutých. Poisťovňa mi vyplati-
la zo škodovej udalosti sumu, ktorá
pokryla len zvyšok dlžnej sumy lízin-
govej spoločnosti, a ešte som musel
doplatiť 2250 korún. Takto som prišiel
o všetky peniaze, ktoré som za rok do
auta investoval a ktoré som mal splá-
cať ešte ďalších 5 rokov.
V neľahkej situácii som požiadal o
pomoc úrad práce, sociálnych vecí a
rodiny o pridelenie príspevku na kúpu
motorového vozidla s automatickou
prevodovkou. Príspevok mi priznali,
ale jeho konečná výška bude 100 tisíc
korún, pričom cena najlacnejšieho auta
s automatickou prevodovkou a nutnou
výbavou, ktorú človek so svalovou
dystrofiou potrebuje, sa začína na su-
me 300-tisíc, ak chcem dodržať pod-
mienku úradu práce, že zakúpené auto
nesmie byť staršie ako 5 rokov.
Už skoro štyri mesiace som odkázaný
na výpomoc priateľov, rodiny a zná-
mych pri každodennom cestovaní z
Dúbravky do práce v Ružinove, preto-
že nie som fyzicky schopný cestovať
MHD. Všetky spomenuté údaje mô-
žem kedykoľvek dokladovať, od diag-
nózy cez možnosť poskytnutia prí-
spevku od úradu práce, sociálnych
vecí a rodiny až po faktúru za nákup
auta. 
Chcel by som požiadať o finančnú
výpomoc na kúpu spomínaného moto-
rového vozidla. Auto, ktoré spĺňa všet-
ky uvedené podmienky, som nakoniec
našiel v autobazáre v Trnave a jeho
cena je 340-tisíc korún. Bol by som
vám vďačný za akúkoľvek sumu,
ktorú ste mi ochotní poskytnúť. Moje
číslo účtu je 2615940022/1100 Tatra
banka. Ďakujem.

Norbert Suchánek, Dúbravka
norbertsuchanek@zmail.sk

Spotreba paliva v kombinovanom cykle: 4,4 – 6,5 l/100 km, emisie CO2: 116 – 167 g/km

Feel the differenceFordFiesta

Spracujte majstrovskú prihrávku!
Získajte najlepšiu cenu Ligy majstrov!

FordFiesta Family X

už za 299 000 Sk
Metalíza do konca roka zdarma.

Sta í polovica a platíte len 5 355 Sk mesa ne
S KOMPLETNÝM havarijným aj zákonným poistením 
GARANTOVANÝM po as celej doby splácania.

*  50% akontácia, 36 mesiacov, RPMN 8,23%, do 1300 ccm, partner eská pois ov a – Slovensko

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

O všetkých článkoch 
v týchto novinách
môžete diskutovať
na novom webe

.sk
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Samospráva má

stále záujem

o akcie letiska
BRATISLAVA
Samospráva Bratislavy rešpektuje
zámer ministerstva dopravy, pôšt a
telekomunikácií zrušiť prevod 10 per-
cent akcií bratislavského letiska bez-
platne na vyšší územný celok a mesto.
Na rozvoji letísk sa však samospráva chce
podieľať. Mesto Bratislava chce časť akcií
letiska aj vtedy, ak väčšinový balík ostane
štátu. Má tiež záujem podieľať sa na roz-
hodovaní o tom, ako a v akom rozsahu sa
bude letisko rozvíjať. Bratislavský primá-
tor Andrej Ďurkovský považuje majetko-
vú účasť v spoločnosti ako náhradu oby-
vateľom Bratislavy za znášanie nepriazni-
vých vplyvov, ktoré súvisia s prevádzkou
letiska. Bratislavský samosprávny kraj
zatiaľ oficiálne stanovisko zaujať nechce,
keďže nepozná bližšie podrobnosti
návrhu ministerstva. Na druhej strane
verí, že ak príde ku konkrétnej realizácii
takejto novely, ministerstvo ho prizve na
rokovanie. 
Ministerstvo dopravy navrhuje vypraco-
vať novelu zákona o veľkej privatizácii,
na základe ktorej by sa bratislavské letis-
ko zaradilo medzi strategické podniky, v
ktorých musí byť zachovaná trvalá majet-
ková účasť štátu na podnikaní v rozsahu
minimálne 51 percent. Súčasťou celého
procesu by mal byť aj spätný prevod 66
percent akcií bratislavského letiska, ktoré
sa pôvodne mali sprivatizovať, z Fondu
národného majetku na štát a do správy
rezortu dopravy a zrušenie zámeru pre-
viesť 10 percent akcií bratislavského letis-
ka bezplatne na vyšší územný celok a
mesto. (brn, sita)

Letisko využilo

1,7 milióna

cestujúcich
BRATISLAVA
Letisko M. R. Štefánika vybavilo za
desať mesiacov tohto roka 1 696 854
cestujúcich, čo je o 46,7 percenta, teda
takmer o polovicu, viac ako za rovna-
ké obdobie minulého roka. 
Na celkovom počte cestujúcich sa pravi-
delná doprava podieľala prepravou 1,369
milióna pasažierov. Ich počet medziroč-
ne vzrástol takmer o 70 percent. Najviac
cestujúcich v rámci pravidelných liniek
letelo do Londýna (Stansted), a to viac
ako 279-tisíc. Na druhom mieste skonči-
lo Miláno (Bergamo) so 132 800 cestujú-
cimi a na treťom Košice s vyše 95 900
pasažiermi. Za nimi nasledoval Paríž
(Orly), Praha, Frankfurt (Hahn), Londýn
(Luton), Dublin, Amsterdam (Schipol) a
prvú desiatku uzatváral Mníchov. Infor-
movala o tom hovorkyňa letiska Ivana
Paulinyová.
Od začiatku roka do konca októbra lieta-
lo z bratislavského letiska 12 leteckých
spoločností do viac ako 70 destinácií v
rámci Európy, Blízkeho východu a Afri-
ky. Z toho bolo deväť tzv. tradičných
leteckých spoločností a tri nízkonáklado-
vé. Čo sa týka podielu leteckých spoloč-
ností na celkovom počte prepravených
cestujúcich, na prvom mieste v sledova-
nom období skončila SkyEurope Airlines
s podielom takmer 48 percent. Na dru-
hom mieste bol Ryanair s 22 percentami,
za ním nasledovali Slovenské aerolínie s
podielom presahujúcim 10 percent.
Menej ako 5-percentný podiel vykázali
Air Slovakia, České aerolinie, easyJet či
Lufthansa. (brn, sita)

STARÉ MESTO
Zrekonštruovaný parčík pri Kačacej
fontáne na Šafárikovom námestí už
slúži verejnosti. Chodník s novou
kamennou dlažbou sprístupnili chod-
com, k dispozícii sú osadené lavičky.
Súčasťou celkovej obnovy parčíka bola
revitalizácia nízkej zelene a náhrada his-
torického kovového plota jeho replikou.
Rekonštrukciu financovala samospráva
Starého Mesta. Pôvodne na ňu vyčlenila
päť miliónov korún, ktoré bolo potrebné
zvýšiť o 2,3 milióna. Rokovalo o tom
novembrové miestne zastupiteľstvo a
poslanci návrh neschválili, keď za zvýše-
nie boli iba piati z 25 prítomných.
Napriek tomu starosta nechal dodávateľa
rekonštrukciu parčíka dokončiť, čím
zadlžil mestskú časť o 2,3 milióna korún.
„Naše investičné oddelenie má doriešiť
financovanie stavby,“ uviedol Starnislav
Jurikovič zo staromestského miestneho
úradu. Problém je o to pikantnejší, že
pred rekonštrukciou samospráva Starého
Mesta tvrdila, že takéto riešenie je lacnej-
šie ako oprava originálneho zábradlia. 
K tomuto tvrdeniu sa viacero odborníkov
už pred rekonštrukciou stavalo odmieta-
vo. „Nie je pravda, že by sa nedalo opra-
viť,“ uviedol staromestský poslanec Šte-
fan Holčík. „Originál nebol taký zničený,
aby musel skončiť v železnom šrote
alebo v depozite múzea. Bol tu zrejme
iný dôvod, prečo sa k pripravovanej
zmene nesmeli vyjadriť členovia kultúr-
nej komisie staromestského miestneho
zastupiteľstva.“
Ako Š. Holčík dodal, obnova parku na
Šafárikovom námestí bola potrebná, ale

mali sa presne zachovať zásady, ktoré
použili jeho zakladatelia. „Zmena chod-
níkov či rozsahu trávnatej plochy nie je
rekonštrukciou urbanisticko-architekto-
nického útvaru zo začiatku 20. storočia,
ale jeho ničením,“ upozornil. „Zachova-
né malo ostať (aj napriek údajnému
súhlasu pamiatkového orgánu s výme-
nou) originálne oplotenie parčíku v stre-
de Šafárikovho námestia. Mohlo sa
rekonštruovať tak, ako sa rekonštruujú
originálne prvky drobnej záhradnej

architektúry a zariadení verejných prie-
stranstiev vo Viedni či v Budapešti.“ 
Rekonštrukcia bola očividne nepriprave-
ná po technickej i organizačnej stránke -
trvá dlhšia, ako mestská časť avizovala a
tiež je o polovicu drahšia. Podľa Mareka
Hitku z komunikačného odboru miestne-
ho úradu mal dodávateľ termín do konca
novembra, aj keď pôvodne avizovali
skončenie rekonštrukcie do začiatku
mesiaca. (brn, tasr)

FOTO - TASR

Parčík pri Kačacej fontáne už dokončili,

na zaplatenie chýba 2,3 milióna korún

Toto mesto mám rád

13
BEZPEČNOSŤ – ako staromešťania platíme najvyššiu sadzbu daní z nenuteľností a nemám ten pocit, že by 

v obytných štvrtiach a v odľahlejších uliciach Starého Mesta bola dostatočná prezentácia mestskej polície. 
Rozmáha sa nám vykrádanie áut a bytov.

PARKOVANIE – okrem chaoticky parkujúcich áut na chodníkoch Starého Mesta, ktorých majitelia sem počas 
pracovných dní prichádzajú za prácou a znemožňujú plynulý priechod mamičkám s kočíkom, obyvatelia 
Starého Mesta nemajú možnosť zaparkovať pred svojím vlastným domom a vyviezť si svoj nákup z auta.

STAV ZELENE - problém ubúdajúcej zelene v Starom Meste nás trápi asi všetkých. Osobne vidím tento prob-
lém v dvoch rovinách. Prvá je legislatívna a tá druhá – asi najdôležitejšia rovina – postoj investorov. Týka sa to 
tak majiteľa pozemku, ktorý si rozširuje svoj rodinný dom alebo stavia nový, ako aj veľkých investorov, ktorí 
budujú polyfunkčné objekty. Atraktívnosť  Starého Mesta nie je len v blízkom dotyku s centrom Bratislavy, ale 
aj v jeho malebnosti. Môže však o túto atraktívnosť oproti iným mestským častiam prísť, ak z neho vybuduje-
me radovú zástavbu sídliskového charakteru!

ČISTOTA – väčšinu prachu a nečistôt na komunikáciách v Starom Meste  spôsobujú nedisciplinovaní stavebníci, 
ktorí akoby zabudli na ohľaduplnosť, a rôzne sypké a tuhé stavebné materiály nechávajú voľne uložené na 
chodníkoch.

BEZDOMOVCI – aj keď je to pre mnohých „politikov“ veľmi vďačná téma, myslím si, že treba odlišovať skutoč-
ných bezdomovcov – ľudí, ktorých postihol neblahý osud a treba im pomôcť, od asociálov, ktorí sa opíjajú na 
ulici, obťažujú okoloidúcich ľudí a turistov.

1

2
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4
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 Ako kandidát do Mestského zastupiteľstva za Staré Mesto nebudem hovoriť o prioritách ako 
doprava, bývanie, občan na prvom mieste, ktoré sú prioritami nás všetkých.

 Obraciam sa na Vás skôr s výzvou: poďte voliť! Komunálne voľby sú tým skutočným nástrojom 
presadzovania vôle občanov do ich reálneho života. Veď čo je reálnejšie ako prostredie kde 
bývame, pracujeme a vychovávame naše deti. Bratislava má sedemnásť mestských častí. Sem patrí 
aj ulica, v ktorej má občan – volič svoje trvalé bydlisko.

 Staré Mesto nie je len zrekonštruované Korzo, Obchodná ulica, či Hviezdoslavovo námestie. 
Dovoľte mi, aby som ako obyvateľ Starého Mesta poukázal na niektoré problémy, ktoré mňa a mojich 
priateľov, susedov v Starom Meste trápia a ktorými sa chcem v prípade môjho zvolenia zaoberať.

RNDr. Milan Cílek
KANDIDÁT NA POSLANCA DO MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA HL. MESTA SR BRATISLAVY
S PODPOROU  SDKÚ-DS A KDH

Meno: RNDr. Milan Cílek
Vek: 44 rokov
Miesto narodenia: Bratislava – Staré Mesto
Vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, 
 Odbor ochrana a tvorba životného 
 prostredia
Stav: ženatý
Rodina:  manželka Karin a dcéra Laura
Bydlisko: Bratislava – Staré Mesto

CILEK inzercia 280x188.eps 23.11.2006 12:51:10
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Za starostov

sú zodpovední

aj ich voliči
LIST ČITATEĽA
Mám taký zvyk, že to, čo ma zaujíma,
čítam dôkladne, a tú nepríjemnú vlast-
nosť, že napriek pokročilému veku si
to aj pamätám. Potom ma zarážajú
protirečenia našich predstaviteľov a
na všeličo by som sa ich rada opýtala.
I keď viem, že zostane len pri rečníckych
otázkach. Napríklad: Oficiálna predvoleb-
ná kampaň sa mala začať 15. 11. 2006, ale
už viac ako týždeň predtým sa vnucovali
obyvateľom billboardy a nevkusné „city-
lighty“, ktoré nielenže zavadzajú chod-
com, ale ako som sa dočítala, sú aj proti-
zákonné. Pán starosta Starého Mesta vo
svojom príhovore občanom v Prešpor-
ských novinách hovorí o kultúrnej podsta-
te slobody, a že niektorí znepríjemňujú
okoliu život prehnaným pocitom voľnosti
a demokracie, hovorí sa aj o zodpoved-
nosti... pritom si sám povolil - samozrej-
me so svojou fotografiou - „citylighty“ na
miestach, ktoré Starému Mestu nepatria, a
navyše ešte pred volebnou kampaňou.
Takže tie otázky: Od iných nežiada strikt-
né dodržiavanie zákonov preto, lebo ich
sám nedodržiava? Čo má proti Hviezdo-
slavovi, že ho tentoraz zakryl nejakým
„šapitóm“, aby ho od SND nebolo vi-
dieť? Prečo všemožne bráni chodcom
využívať promenádu na Hviezdoslavo-
vom námestí na to, na čo bola vždy urče-
ná? Dokonca povoľuje jeho devastáciu, aj
prístupových komunikácií, pretože nie sú
dimenzované na také ťažké mechanizmy,
ktoré sa na to používajú. V celej Bratisla-
ve sa nenájde vhodnejšie miesto na klzis-
ko, volejbal a iné aktivity, ktoré priestory
preťažujú? A keď je už reč o klzisku - to,
čo si dovolil s tou zámenou normálneho
za plastové, tiež nie je celkom v poriadku.
Prečo opakovane vnucuje občanom
SEKTBAR? Skutočne nemôže nič robiť
proti tým nehoráznostiam, ktoré si vy-
mýšľa veľvyslanectvo USA? Kam až
bude siahať tá „drevená dedina“ na
Hviezdoslavovom námestí a kedy tam
pribudnú kolotoče? Prečo sa povolilo
pokračovanie nedovolenej nadstavby na
tom istom námestí? Prečo sa ustupuje
nedisciplinovaným reštauráciám, a tak sa
uberá právo chodcom používať hladkú
dlažbu chodníkov, ktoré boli pre nich
určené? Prečo na Františkánskej ulici na
chodníku pre chodcov je parkovisko a
ľudia, ktorí musia denne chodiť zadným
vchodom pre poštu, si musia vykrúcať
nohy na dlažbe určenej pre autá? Keď už
nemáme zákon na okamžité odstránenie
čiernej stavby, prečo sa vinníkom odpúš-
ťajú pokuty?
Pán Petrek na svojom maxi-billboarde
hlása: „Staré Mesto je náš domov a
domov si treba chrániť.“ Otázka znie: Tak,
že na jeho návrh sa od 1. 1. 2007 má lega-
lizovať to diskutabilné sedenie celkom pri
fasádach domov? A tak, že presadzuje
nezmyselný SEKTBAR, priamo za
chrbtom Hviezdoslava, pritom vie, že to
rozumní občania odmietajú? A čo ten oso-
bitný útvar, ktorý sa má zaoberať čierny-
mi stavbami, pričom stavebný úrad, ktorý
tiež patrí mestskej časti, vraj čierne stavby
podporuje? Bude to tak vždy, že „psy šte-
kajú a karavána ide ďalej?“
Aešte nakoniec otázka pre pánov Čiernika
a Petreka: Keby sa niektorému z vás „ušla“
funkcia starostu, nebolo by najlepšie, keby
ste Hviezdoslavovu sochu dali do depozi-
tu a to námestie zrušili? Aotázka pre obča-
nov Starého Mesta: Chceli by ste to? Za
činy poslancov bude zodpovedný každý,
kto im dá svoj hlas. Tak zvažujme opatrne.

Zora Cestrová, Staré Mesto

LIST ČITATEĽA
S nedostatkom voľných miest na bežné
zaparkovanie v centrách sa boria urči-
te všetky európske mestá. Pri mojich
cestách Európou som sa však nestretol
s inou metropolou, ktorá by sa s týmto
problémom vyrovnala takým nevhod-
ným a ignorantským spôsobom, ako
administratíva bratislavského Starého
Mesta.
Mimoriadny nárast kapacít pozemných a
najmä podzemných stále voľných garáží
vybudovaných v posledných rokoch na
území historického centra nebol pre
samosprávu dostatočným dôvodom na
prehodnotenie parkovacieho systému. Tá
nielenže ponechala pri živote systém celo-
ročného blokovania jednotlivých parko-
vacích státí firmami a „vyvolenými“
fyzickými osobami, ale z roka na rok
počet takto blokovaných miest rozširova-
la a permanentne rozširuje na úkor ostat-
ných, voľne využiteľných miest.
Systém blokovania jedného boxu jedným
celoročným predplatiteľom, ktorý ho
vlastným vztýčeným stĺpikom blokuje aj
vtedy, keď ho na noc, celý víkend a sviat-
ky opustí, bráni operatívnej „obrátkovos-
ti“ parkovacích miest a uprednostneniu
krátkodobého zaparkovania, o ktoré sa
usilujú všetky rozumne sa správajúce
mestá. Všetky snahy Staromešťanov zru-

šiť tento chorý systém Starého Mesta,
otvoriť ho širšiemu okruhu jeho motorizo-
vaných obyvateľov i návštevníkov prú-
diacich do centra za kultúrou i rušným
spoločenským životom a firmy preorien-
tovať na dostatočné kapacity podzemných
garáží sa skončili na nenaplnených sľu-
boch predchádzajúceho starostu Starého
Mesta a doslovnej ignorancii terajšieho. 
S mimoriadnym znechutením som si pre-
čítal v poslednom čísle BN informácie o
tom, že dnešný bezprecedentný systém
staromestská samospráva nielenže nemie-
ni prehodnotiť a zmeniť, ale že ho de facto
i de iure zabetónovala v prospech súkrom-
nej firmy na ďalších dlhých 20 (!!!) rokov
- na celú jednu generáciu. Navyše v situá-
cii, keď to neprináša mestskej časti žiadny
zisk, naopak stratu, a keď si vyvolená
súkromná spoločnosť zabezpečila mno-
honásobne vyššie príjmy z verejného
majetku, do ktorého nemusí po celý čas
vôbec nič investovať.
Vami zverejnené fakty o tejto záležitosti a
jej pozadí, ktoré nám smrteľníkom nebo-
li doteraz známe, mi navodzujú hneď nie-
koľko otázok i jedno osobné rozhodnutie.
Nemáme v prípade staromestského sta-
rostu a poslancov miestneho zastupiteľ-
stva, ktorí jeho návrh predĺženia očividne
nevýhodnej zmluvy a zabetónovania
dnešného stratového hospodárenia s

verejným majetkom v prospech súkrom-
nej firmy odhlasovali, náhodou do čine-
nia so zneužívaním právomoci verejného
činiteľa? Je skutočne nemožné vypoveda-
nie zmluvy, ktorá bola preukázateľne
podpísaná tak, aby bola znevýhodnená,
ba dokonca poškodzovaná jedna zmluvná
strana? Je právne v poriadku, keď sa
niekto vďaka „zlyhaniu“ volených
zástupcov a správcov verejného majetku
dostane k očividne neprimeranému
zisku? Alebo v celom tomto prípade ide
„iba“ o hrubé pošliapanie dobrých mra-
vov, ktoré občania môžu svojim zástup-
com zrátať nanajvýš v najbližších komu-
nálnych voľbách? 
Moje rozhodnutie ako voliča v súvislosti s
týmto prípadom, ako aj s prípadom no-
vých a chodcov obťažujúcich reklamných
panelov - citylightov s tvárami kandidátov
na starostu a primátorku, ktoré sa ako
reklamné produkty „vhodne“ striedajú s
reklamou na škótsku whiskey a argentín-
ske steaky (inštalovaných narýchlo pred
voľbami, šlendriánsky a v rozpore s bež-
nými postupmi a potrebnými súhlasmi) je
jasné. A vám ostatným voličom odporú-
čam dobre si všímať, kto z týchto ľudí,
ktorým nič nehovoria dobré mravy alebo
verejný záujem, kandiduje vo voľbách do
ďalšieho volebného obdobia.

Alex Tahy, Staré Mesto

Opäť kandidujú ľudia, ktorým dobré

mravy a verejný záujem nič nehovoria 

LIST ČITATEĽA
O pár dní ideme voliť a zatiaľ nás
komunálni politici len veľmi neadresne
presvedčujú o tom, že budú naozaj rie-
šiť naše problémy. 
Okrem všeobecných sľubov nebolo v
predvolebnej kampani zatiaľ možné pozo-
rovať razantné vystúpenia proti zastavova-
niu posledných zelených plôch v meste,
ako na Belopotockého či Krasovského,
resp. proti iracionálnemu zahusťovaniu
zástavby na Dlhých dieloch, alebo proti
výstavbe bytoviek vo vilovej štvrti Starého
Mesta alebo zástavbe výhľadu z pomníka
1. svetovej vojny - štyroch levov. 
Obyvatelia Starého Mesta sú nespokojní
a preto založili Združenie občanov lokali-
ty Hrad - Slavín spolupracujúce s Občian-
skym združením Fialkové údolie a pred-
savzali si bojovať proti likvidácií charak-
teru našej štvrte, ktorú s požehnaním sta-
rostu a zastupiteľstva ziskuchtiví investo-
ri bezohľadne devastujú. Nechceme, aby
priamo pri Slavíne panorámu nášho
mesta „skrášľovali“ čierna stavba ako
Dodok či monštruózna nadstavba bývalej
reštaurácie Rotunda, teraz tzv. „Černo-
byľ“. Nechceme starostu a poslancov,
ktorí budú schvaľovať stavbu bytoviek na
Napoleonskom vŕšku, Timravinej či Zrín-
skeho ulici. Nechceme starostu, ktorý
predkladá obludný návrh na výstavbu
sektbaru na jedinečnom priestranstve
Hviezdoslavovho námestia, resp. ktorý
ruší funkčné klzisko alebo funkčné jasle
na Javorinskej.
Pán starosta Čiernik asi veľmi dobre vedel,
prečo minulý týždeň neprišiel na stretnutie
s naším občianskym združením. Boli totiž

naozaj presiahnuté všetky hranice našej
trpezlivosti. Starosta Čiernik v posledných
mesiacoch zrazu začal bojovať proti čier-
nym stavbám. Pravdepodobne sa však stal
omyl, lebo tento pán čírou náhodou len pár
týždňov pred voľbami schválil stavbu city-
lightov, ktoré okrem toho, že nám s jeho
„ksichtom“ na chodníkoch zavadzajú, sú
ešte aj čiernymi stavbami. Nezdá sa mi, že
toto je práve ochrana Starého Mesta -
nášho domova, tak ako to na svojich bill-
boardoch uvádza zástupca starostu Petrek.
To si už politici asi myslia, že im prejde
všetko a my ich ako také teľatá budeme
voliť znova. NIE páni, my nie sme hlúpi.
Platíme tu najväčšie dane na Slovensku a
požadujeme riadny servis a vašu oddanú
službu veciam verejným, nie investorom či
svojim vreckám. 
Možno by sa veci aspoň čiastočne zmeni-
li, keby mali naši komunálni politici
povinnosť zverejňovať ešte pred kampa-
ňou svojich sponzorov. Odkiaľ majú
peniaze na toľko reklamy? Pre človeka, čo
sa nikomu nezaviazal, predsa nemôže byť
problém zverejniť transparentné podrob-
nosti financovania kampane. 
Od našich novozvolených zástupcov oča-
kávame, že sa prestanú alibisticky vyhová-
rať na stavebný zákon a zabojujú už
konečne za to aby investori nemohli aro-
gantne pripravovať výškovú stavbu, ktorú
potom plánovane pred dokončením necha-
jú schváliť z pôvodných osem na 22 ako
na Šancovej, resp. zo štvorpodlažnej budo-
vy na dvanásťpodlažnú ako na Fazuľovej
či Vyšehradskej. Len ťažko možno uveriť,
že kompetentní si doteraz neuvedomovali,
že týmto spôsobom sa obchádza územné

konanie. Nájde sa medzi kandidátmi na
starostu a poslancov niekto, kto sa skutoč-
ne a nie len akože postaví proti týmto prak-
tikám? 
Dúfam, že sa v nasledujúcom volebnom
období nedočkáme starostu, ktorý ako pán
Bajan bez verejného prerokovania podpíše
výstavbu 22 poschodovej Aupark Tower,
len pár dní pred odchodom z funkcie, keď
už vedel, že bol zvolený za župana. 
Je medzi komunálnymi politikmi niekto,
kto už konečne zaistí, aby sa autá zo Želez-
nej studničenke postupne vytláčali a aby
investori úplne zabudli na absurdnú
myšlienku stavby viacpodlažného hotela
miesto bývalej Snežienky?
Mimochodom, koľko rokov budeme ešte
čakať, kým spriechodnia hradby na Staro-
mestskej až k Martinskému dómu a dajú
dole lešenie s lukratívnymi reklamami?
Nasledujúce volebné obdobie to komunál-
ni politici a investori už také ľahké mať
nebudú. Ako obyvatelia tohto mesta ich
máme pod drobnohľadom a tentoraz už
nebudeme robiť bilanciu len raz za štyri
roky, ale po každej čiernej stavbe, zastava-
nej zelenej ploche a každom podozrivom
kšefte, pri ktorom politici zabúdajú, že
mesto nie je ich súkromná firma, ale maje-
tok a dedičstvo nás všetkých. Minimálne v
Starom Meste bolo urobených už toľko
okatých prešľapov, ktoré sa nedajú vysvet-
liť inak ako len úplatnosťou alebo
neschopnosťou, resp. obojím. Z týchto
dôvodov sme sa ako občania aktivizovali,
aby sme dali jasne najavo, že v našom
meste takýchto zástupcov nechceme a
netolerujeme.

Martin Rohaľ Iľkiv, Staré Mesto

Niektorí komunálni politici zabúdajú,

že mesto nie je ich súkromná firma

BAMBUSOVÉ ŽALÚZIE
� 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

PORTOPARKET 
PODMANICKÝ

Rekonštrukcie, renovácie parkiet
predaj a pokládka nových parkiet

maliarske práce
� 0903 282 936
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www.andrejdurkovsky.sk

Pokračujme spolu ďalej. Vieme ako.

Vážení Bratislavčania,

dovoľte mi, aby som sa Vám aj touto formou prihovo-

ril niekoľko hodín pred voľbami do orgánov samosprávy 

hlavného mesta SR Bratislavy, v ktorých budete na ďalšie 

štvorročné obdobie voliť primátora a poslancov mestského 

zastupiteľstva.

Ak patríte medzi tých, ktorých som svojou prácou v up-

lynulých rokoch presvedčil, chcem sa Vám už teraz poďakovať 

za Vašu dôveru. Spolu so svojimi spolupracovníkmi vložíme 

všetky svoje sily a energiu do zodpovedného a citlivého spra-

vovania nášho mesta.

Ak ste sa však ešte nerozhodli, komu dáte svoj hlas, prijmite 

prosím niekoľko dôvodov, prečo sa opätovne uchádzam

o Vašu priazeň.

Bratislava má veľkú šancu pokračovať na správnej ceste a som 

presvedčený, že po týchto voľbách neodbočí zlým smerom. 

V uplynulom období sme v Bratislave dokončili mnoho pro-

jektov, ktoré sa v minulosti buď neustále odkladali, alebo 

na ne jednoducho neboli peniaze. Vybudovali sme takmer 

40 dopravných stavieb, ktoré na viacerých miestach zlepšia 

plynulosť premávky. Zrekonštruovali sme vzácne histor-

ické pamiatky. Rozšírili sme sociálne zariadenia pre starších

a znevýhodnených občanov. Opäť sme naštartovali mestskú 

bytovú výstavbu. Chránili a zveľaďovali sme lesopark, aby 

mohol plniť úlohu obľúbeného miesta pre oddych, šport

a rekreáciu. To všetko sme dokázali s vyrovnaným rozpoč-

tom a bez výraznejších zásahov do peňaženiek občanov.

Nie všetko sa, žiaľ, dá stihnúť za jedno štvorročné volebné 

obdobie. Náš program na roky 2007-2010 je postavený tak, 

aby nadviazal na všetky pozitívne veci predchádzajúceho 

obdobia a Bratislava zostala bezpečným, moderným, kultúr-

nym a zdravým hlavným mestom, kde sa dobre žije, pracuje 

a zabáva. Vieme, ako to dosiahnuť. Prispieť k tomu môže 

aj Bratislavská koalícia, tvorená kandidátmi na poslancov 

z SDKÚ-DS a KDH. Opätovné spojenectvo týchto dvoch 

strán, ktoré vychádzajú z rovnakých spoločenských a morál-

nych hodnôt a sú nositeľmi reformného úsilia, ktoré zaradilo 

Bratislavu a Slovensko do rodiny najvyspelejších miest a kra-

jín Európy, je dobrou správou a splnenou túžbou mnohých 

bratislavských rodín. 

Bratislavu nedávno vyhlásili za jedno z európskych miest 

budúcnosti. Prosím, príďte v sobotu 2. decembra voliť kon-

tinuitu a pozitívny rozvoj nášho hlavného mesta. Sľubujem, 

že Vás nesklameme.

S úctou Váš

Andrej Ďurkovský,
primátor hlavného mesta SR Bratislavy
spoločný kandidát
SDKÚ-DS a KDH na primátora

www.andrejdurkovsky.sk

TIP NA VÍKEND
Je piatok poobede. Do konca pracovnej doby
ostáva ešte nejaká tá polhodinka. Školský rok v
plnom behu a vám ide vybuchnúť hlava. Na
letnú dovolenku si už ani nespomeniete. Počíta-
te minúty a premýšľate, kde by ste si mohli
aspoň na pár hodín osviežiť vaše unavené telo,
zresetovať hlavu. Mať tak vlastnú chalupu,
alebo chatu v príjemnom prostredí - vzdychne-
te si. A keby tak bola ešte len pár kilometrov od
bydliska. To by bola výhra! Mimo mesta, ruchu,
zhonu a smogu, to je pomaly ako týždňová
dovolenka pri mori. Poviete si - v piatok sadne-
me do auta, za hodinku sme tam, prejdeme sa
okolo jazera, porozprávame, večer si niečo ugri-
lujeme, dáme si pohár vínka... a takto si plánu-
jete celý víkend. S rodinou alebo len vo dvojici,
či tak v tichu samoty s knihou v ruke... To by
bolo to pravé orechové. 
Znie to ako rozprávka? Ani nie. Už aj na Slovensku
sa pripravujú projekty rekreačného bývania. V
rekreačnej oblasti vám postavia domček, chatku
alebo apartmán a vy ho môžete kedykoľvek využiť
na svoj oddych. Oproti klasickým chatám to má
výhodu v tom, že tieto projekty sa stavajú v
zónach, kde sa predpokladá návštevnosť ďalších
oddychuchtivých turistov, a preto sa tu väčší dôraz

kladie na budovanie infraštruktúry. Zatiaľ sú skôr v
lyžiarskych strediskách, ale Bratislavčanom sa už
črtá na lepšie časy. Projekt chatovej osady pri Voj-
kanskom jazere spoločnosti Cresco Water Park je
prvou lastovičkou, ktorá sa orientuje na celoročnú
rekreáciu. Nachádza sa v chránenej krajinnej
oblasti Dunajské luhy len 40 km od Bratislavy,
zhruba 30 km od Dunajskej Stredy a len 12 km od

Šamorína a bicyklom od Čunova po dunajskej hrá-
dzi je to čosi okolo 16 kilometrov. Najbližšia obec
vzdialená cca 1 km od jazera je obec Vojka nad
Dunajom. Rekreačná zóna, ktorá tu vzniká je
zameraná na športovo -rekreačné aktivity počas
celého roka. Voda, ktorá sa kontroluje viackrát
ročne, je ideálna pre vodné športy. Na svoje si
prídu aj rybári. Krásne prírodné zákutia lužných

lesov ponúkajú ideálne podmienky na turistiku.
Cykloturisti a korčuliari môžu pre svoj pohyb
využiť známu trasu po dunajskej hrádzi. 
Na predaj je viacero typov rekreačných chát, v
areáli rekreačnej zóny je plánovaná aj výstavba
hotela, parkovísk, ihrísk, požičovne športových
potrieb a reštaurácie. 
Dobrou správou pre všetkých je aj fakt, že pokiaľ
ide o kúpu takýchto nehnuteľností, ústretové začí-
najú byť aj banky, ktoré ponúkajú výhodné úvery
aj na takýto druh bývania. S prvými projektami
rekreačného bývania majú svoje skúsenosti v rea-
litnej kancelárii Lexxus i v Hypocentre, ktorých
školení pracovníci poradia pri výbere chát a poda-
jú pomocnú ruku aj pri výbere a vybavovaní úveru. 
Opäť ste začali snívať? Nevzdávajte sa svojich
snov o ideálnej dovolenke či víkende. Nakoniec
možno sami zistíte, že Slovensko ponúka ohromný
dovolenkový potenciál, ktorý ste doteraz nepozna-
li. Už budúce leto môžete stráviť vo vlastnej chate
na brehu jazera.

Developer: Cresco Water Park
Predajca: Lexxus, tel.: 02/5464 5363
Hypotekárny poradca: Hypocentrum

www.jazerovojka.sk
www.lexxus.sk

Nová oddychová zóna pre Bratislavčanov
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Posledné 4-izbové byty
Muškátová ulica, Ružinov
02/5363 6363 | www.riesimebyvanie.sk

Reality | Hypotéky | Servis | Na jednom mieste

RUŽINOV
Nákupné stredisko Jadran na Nevä-
dzovej ulici na ružinovskom sídlisku
Trávniky pravdepodobne zbúrajú a na
jeho mieste vybudujú nový polyfunkč-
ný súbor.
Spoločnosť Centauera, a. s., požiadala
magistrát o vydanie záväzného stanovis-
ka k výstavbe objektu, ktorý pozostáva z
dvoch podlažných podzemných garáží,
dvojpodlažného podnožia, v ktorom by
mala byť občianska vybavenosť (obcho-
dy, kaviarne, banky, služby). Na treťom

podlaží zámer predpokladá umiestnenie
administratívnych priestorov a športové
centrum, od štvrtého poschodia by mali
byť byty, v jednom trakte penzión. Celý
objekt sa má skladať zo štyroch častí,
časť A má mať celkovo 7 poschodí, časť
B 8 poschodí, časť C 11 poschodí a časť
D 15 poschodí. „Magistrát ešte nevydal
záväzné stanovisko na tento projekt,“
povedala nám hovorkyňa magistrátu Eva
Chudinová.
Ak by sa zámer presadil, šlo by v krátkom
čase v Ružinove už o tretí prípad asanácie

pôvodnej zástavby pochádzajúcej z čias
socializmu a jej nahradenia novou. Pred-
nedávnom zbúrali objekt bývalých potra-
vín Domino na Súmračnej ulici na
Ostredkoch a na jeho mieste už začali sta-
vať polyfunkčný dom. Rovnaký osud v
uplynulých dňoch stihol aj bývalé Átrium
(za čias socializmu Dom československo-
sovietskeho priateľstva Darnica) na rohu
Herlianskej a Komárnickej ulice na síd-
lisku Štrkovec. Na jeho mieste má vyrásť
deväťposchodová bytovka. (juh)

FOTO - Oto Limpus

STARÉ MESTO 
Obytný súbor s názvom Lipový park,
ktorého súčasťou budú aj dve výškové
dominanty, by mal v dohľadnej
budúcnosti pribudnúť neďaleko areá-
lu bývalého podniku Kablo. 
Obytný súbor má vyrásť na ploche pri-
liehajúcej k nárožiu Bottovej a Továren-
skej ulice. Územie je vymedzené v
rámci bloku z južnej strany Bottovou
ulicou, zo západnej strany areálom
teplárne a slepou komunikáciou napoje-
nou na Továrenskú ulicu, zo severnej
strany areálom Výskumného ústavu
káblov a izolantov a z východnej strany
výrobnými halami bývalého podniku
Kablo a obchodným centrom Bottova.

Obytný súbor má byť kompozíciou
troch objektov umiestnených na vyvý-
šenom námestí - dvoch vertikálnych a
jednej horizontálnej, ktorá tvorí podnož
vertikálnym hmotám. Vertikálne hmoty
majú tvoriť dve veže, jedna s 34 a druhá
so 40 nadzemnými podlažiami. Pôdorys
striech oboch veží má byť oproti pôdo-
rysom ich prvých nadzemných podlaží
zúžený. Na strechách objektov je
navrhnutá zeleň. Horizontálna podnož
má byť rozčlenená do troch nadzem-
ných podlaží. 
Námestie má byť vyvýšené nad okolitý
terén o 110 centimetrov a po celej dĺžke
má nadväzovať prostredníctvom scho-
diska na Bottovu ulicu. Na námestí sa

navrhuje fontána, zeleň a lavičky. Z
námestia bude možné prejsť pasážou cez
horizontálnu hmotu na opačnú stranu,
kde sa nachádza Výskumný ústav káblov
a izolantov. Obidva areály by tak mali
byť prepojené oddychovou zónou. Pod
komplexom sú navrhnuté štyri podzem-
né podlažia, v ktorých budú podzemné
garáže so 627 parkovacími státiami,
technické priestory, sklady apartmáno-
vých bytov slúžiacich na prechodné uby-
tovanie a odpadové hospodárstvo. Vjazd
do podzemnej garáže je navrhnutý obojs-
mernou rampou z Továrenskej ulice. 
Výstavba by sa mala začať asi v septem-
bri budúceho roku, jej ukončenie sa pred-
pokladá koncom roku 2009. (juh)

Nákupné stredisko Jadran zrejme zbúrajú,

majú tu postaviť polyfunkčný objekt

Neďaleko Bottovej ulice budú mrakodrapy

Nenaplnia

rozhodnutie

súdu, ani svoje
STARÉ MESTO
Vyše dvoch rokov definitívne platné
rozhodnutie krajského súdu o tom, že
mestská časť Staré Mesto má bezod-
kladne vybudovať oporný múrik a
zaistiť odvodnenie svahu na rohu
Vlčkovej a Kuzmányho ulice, zostáva
nenaplnené.
A to aj napriek tomu, že mestská časť
Bratislava - Staré Mesto sa zaviazala do
konca novembra tohto roku túto drobnú
stavbu realizovať. O záväzku samosprá-
vy mestskej časti sme informovali pred
niekoľkými týždňami (BN 38/2006). V
ňom Staré Mesto potvrdilo, že do konca
novembra práce vykoná. Dodnes sa však
s nimi ani nezačalo. Jedným z dôsledkov
neplnenia vlastných povinností samo-
správy je aj to, že naďalej podmoká
rožný dom, ktorý je vedený v Zozname
kultúrnych pamiatok pod číslom 425. 
Jeden zo spolumajiteľov uvedeného
objektu Anton Sudek obviňuje starostu
Starého Mesta a jeho zástupcu z toho, že
sa „...urobilo oveľa viac preto, aby sa táto
povinnosť mestskej časti zamietla pod
stôl (nekonečné korešpondovanie s vlast-
níkmi nehnuteľnosti o tom, čou povin-
nosťou je urobiť nápravu), než aby sa
čestne postavili k tomu, čo im ukladá
zákon. „Plnenie" významu slova bezod-
kladne si vedenie mestskej časti Bratisla-
va - Staré Mesto naďalej vysvetľuje po
svojom“.
Marek Hitka z komunikačného odboru
Miestneho úradu Staré Mesto vysvetľuje
sklz tým, že sa nevykonali všetky práce,
ktoré treba do dokumentácie pre sanáciu
násypu. „Na dopracovanie realizačnej
dokumentácie je potrebné vykonať geo-
logický prieskum podložia, aby sa spres-
nilo konštrukčné riešenie múra. Vrtná
súprava je objednaná na 15. decembra
2006.“ Podľa jeho slov sa termíny posu-
nuli preto, lebo neboli vytýčené podzem-
né inžinierske siete, konkrétne vodovod-
né potrubie. Mestská časť vraj koná, ale
niektoré procesy nedokáže ovplyvniť.
Staromestský hovorca ubezpečuje, že
zimné obdobie nie je prekážkou pre
práce na tejto stavbe, lebo technológia a
montáž dielcov umožňuje stavať aj v
zime.
Hovorca dodáva, aj komplexné dobudo-
vanie úseku verejnej komunikácie s
vybudovaním chodníka pre peších je už
v štádiu rokovaní. Oporný múr v termí-
ne, ktorý si stanovila mestská časť sama,
však stáť nebude. (gub)

Vozidlá MHD

sa postupne

modernizujú
BRATISLAVA
Zmodernizovanú električku MHD s
červeným náterom doviezli minulý týž-
deň z firmy v Českom Šumperku, kde
ju prerobili zo staršieho typu. Na
vozidle bude slogan Little Big City -
Malé Veľké Mesto, ktorý sa už objavil
na niektorých autobusoch MHD.
Na modernizáciu čakajú aj ďalšie elek-
tričky a niektoré staršie typy dopravný
podnik postupne vyradí z prevádzky.
Obnova električiek sa týka aj rozširova-
nia akustických hlásičov do starších a
nemodernizovaných typov vozidiel. V
minulých dňoch pribudli takéto hlásiče
do jednej jazdnej súpravy, ktorá pozostá-
va z dvoch električiek. Dopravný podnik
pokračuje aj v postupnej inštalácii optic-
kých informačných systémov aj do elek-
tričiek starších sérií. 
Hovorca Dopravného podniku Bratisla-
va Peter Pankrác nás informoval, že po
úspešnom pilotnom projekte obnovenia
vyhlasovania zastávok vo vozovni Kras-
ňany, kde je elektronickými hlásičmi
vybavených 100 percent vozového
parku električiek, začína montáž akus-
tického systému informovania cestujú-
cich aj prevádzka v Jurajovom dvore,
kde skúšobne osadili digitálny hlásič do
jednej jazdnej súpravy s ponechaním
pôvodných reproduktorov. Postupne by
mali týmto zariadením vybaviť všetky
vypravované vozidlá.
V Jurajovom dvore pokračuje aj montáž
optických infosystémov, tzv. elektronic-
kých transparentov. Má to podľa P. Pan-
kráca priniesť lepšie a zreteľnejšie infor-
movanie cestujúcich. V prípade náhlej
zmeny trasy linky nebude problém ope-
ratívne zmeniť nápisy na infotabuliach.
P. Pankrác dodal, že zároveň sa odbúra aj
zastaraný systém označovania električiek
tabuľami, ktoré sa často rýchlo opotrebo-
vávajú, alebo jednoducho zmiznú. 
Dopravný podnik Bratislava v súčasnos-
ti prevádzkuje 235 električkových vozi-
diel a ich priemerný vek je 20 rokov. V
októbri a novembri sa skúšala v Bratisla-
ve nízkopodlažná električka 06 T vyro-
bená pre sardínsku železničnú spoloč-
nosť v Cagliari na podmienky tratí v
hlavnom meste. Podľa Petra Pankráca
električka vyhovuje z hľadiska brzdného
systému, rýchlosti, hluku a hygieny, ale
aj oblúkov s malým polomerom, ktoré sú
pre bratislavské trate charakteristické a
sú napríklad na Jesenského ulici či pri
odbočovaní na Obchodnú ulicu. 
Dopravný podnik v týchto dňoch dokon-
čuje kompletizáciu komponentov na
nové trolejbusy, ktorých základ tvorí
dodaný skelet z českej firmy Škoda.
Takéto vozidlá už jazdia na linkách 203,
206 a 210. V súčasnosti jazdí v Bratisla-
ve 139 trolejbusov a ďalších sedem níz-
kopodlažných, priemerný vek vozidiel je
14 rokov. (rob) 

GYMNÁZIUM F. G. Lorcu
Hronská ulica 3 pozýva na

Deň otvorených dverí
7. 12. 2006 od 1300 - 1530

02/4552 0572 www.gymhron.edu.sk
5-ročné slov.-španielske bilingválne

4-ročné a 8-ročné nebilingválne štúdium
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NOVÉ MESTO
Len v mestskej časti Nové Mesto zmiz-
lo v posledných dňoch vyše tridsať cie-
vok odkláňacieho magnetu z výťahov.
Vlastníkom domov tým vznikla škoda
vyše stotisíc korún - výmena jednej
cievky stojí okolo štyroch tisíc.
Podľa slov hovorkyne novomestského
starostu Valérie Reháčkovej zlodeji zaúto-
čili na domy v oblasti Račianskej ulice -
na Sibírskej, Šancovej, Smikovej, Ku-
kučínovej, Račianskej a Riazanskej ulici.
Na Ulici čs. parašutistov museli z tohto
dôvodu dokonca odstaviť dva výťahy v
jedenásťposchodových domoch. Sa-
mospráva preto vyzýva obyvateľov

domov, aby nevpúšťali do vchodov
neznáme osoby. Existujú oprávnené
obavy, že krádeže cievok, ktoré strážia
bezpečnosť cestujúcich, sa rozšíria aj do
iných lokalít mestskej časti.
Podľa informácií z jednej výťahárskej
firmy sú celomestské straty oveľa väčšie,
až hrozivé. „V Bratislave sme zaregistro-
vali sedemsto krádeží cievok odkláňacie-
ho magnetu a v Prahe je počet krádeží ešte
vyšší,“ uviedol pracovník firmy. Vyvrátil
názor, že ide o dielo zlodejov farebných
kovov. Odborníci na výťahy majú infor-
mácie, ktoré poskytli aj polícii, že magne-
ty vykráda organizovaná skupina, ktorá
ich cez Rakúsko vyváža do Ázie. Potvrdil,

že krádeže priamo ohrozujú život a zdra-
vie cestujúcich. Cievky spínajú elektro-
magnety, ktoré na jednotlivých poscho-
diach odblokujú dvere výťahu i výťahovej
šachty, za jazdy naopak dvere blokujú.
Hovorkyňa krajského policajného riadi-
teľstva Tatiana Kurucová sa v tejto súvi-
slosti vyjadrila, že polícia venuje poško-
dzovaniu verejnoprospešných zariadení i
majetku v súkromnom vlastníctve rovna-
kú pozornosť ako akejkoľvek inej proti-
právnej činnosti. T. Kurucová zároveň
apeluje na občanov, aby prípady, o kto-
rých vedia, alebo sú priamo ich svedka-
mi, ihneď oznámili polícii osobne či tele-
fonicky. (gub)

Výťahy vraj ohrozuje organizovaná banda

Čierna stavba

na Sliačskej

asi skončila
NOVÉ MESTO
Získať stavebné povolenie aj na malé
stavby na Ahoji v oblasti Sliačskej ulice
je podľa obyvateľov tejto lokality tak-
mer nemožné. O to viac ich pobúrilo,
že na poľnohospodárskej pôde vedľa
parcely 4779 sa zrazu začalo stavať.
Náš čitateľ, ktorý si neželá byť menovaný,
nás v tejto súvislosti informoval, že stavba
je neoznačená a obyvatelia si overili, že aj
nepovolená. Keďže sa v lokalite chystá
budovanie podhorského pásu, obrátili sme
sa na hovorkyňu miestnej samosprávy
Bratislava - Nové Mesto Valériu Reháčko-
vú, či nejde o stavbu v rámci tohto projek-
tu. Jej odpoveď sa začína jednoznačným
stanoviskom: „Stavba na Sliačskej, vedľa
parcely č. 4779 /4781/ je nepovolená.
Pozemok je súčasťou poľnohospodárske-
ho pôdneho fondu a nie je určený v územ-
nom pláne na zastavanie.“
Najmenej od roku 2001 o tom vedel aj
majiteľ pozemku. Pozemok však majite-
ľa zmenil a nový vlastník v auguste 2006
na miestny stavebný úrad ohlásil drobnú
stavbu, oplotenie parcely. Štátny staveb-
ný dohľad však 26. septembra zistil, že tu
bez stavebného povolenia budujú oporný
múr. Následne stavebný úrad vyzval
vlastníka zastaviť práce na stavbe.
Z vlastnej iniciatívy začal už v nasledujú-
ci deň stavebný úrad konať vo veci doda-
točného povolenia s tým, že v zmysle
zákona takéto povolenie nevydá, ak do
60 dní stavebník nedoručí doklady, prí-
padne ak je stavba v rozpore s verejným
záujmom. Koncom októbra stavebník
skutočne doručil projekt a žiadosť o
vydanie dodatočného stavebného povo-
lenia, ale už o tri dni vydala mestská časť
rozhodnutie, ktorým stavebné práce na
pozemku zastavuje. Ak stavebník tieto
opatrenia nebude rešpektovať, môže
dostať pokutu až milión korún.
Približne v tom čase nás však čitateľ zo
Sliačskej informoval, že „na parcele sa
stavia v nebývalom rozsahu“ a práve v
období vymedzenom na podanie žiados-
ti o dodatočné stavebné povolenie robili
na pozemku rozkopávky pre prípojky
sietí. Prípad budeme sledovať. (gub)

Doprava trápi 

aj Biskupice
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Hlavným problémom Podunajských
Biskupíc podobne ako v ďalších mest-
ských častiach zostáva doprava. Kri-
tická situácia je denne na križovat-
kách Slovnaftárskej ulice s Ulicou
svornosti a Popradskou ulicou.
Keďže ide o mestské komunikácie, je úlo-
hou magistrátu a mestského zastupiteľstva
nájsť finančné prostriedky na prebudova-
nie križovatiek. Ako upozornil mestský
poslanec Lukáš Pokorný, riešením by
mohol byť nulový obchvat pre autá pri-
chádzajúce zo Žitného ostrova, aby nemu-
seli prechádzať cez mestskú časť.
„Problémom zostáva aj kvalita existujú-
cich mestských a miestnych komuniká-
cií v Podunajských Biskupiciach, mnohé
ulice potrebujú obnovu povrchu,“ tvrdí
poslanec mestského zastupiteľstva L.
Pokorný. 
Ďalším problém, ktorý sa v Podunajských
Biskupiciach nepodarilo vyriešiť je obslu-
ha mestskej časti verejnou dopravou. Oča-
káva sa, že v najbližšom období Doprav-
ný podnik Bratislavy prehodnotí trasy
liniek 70 a 87, aby viac zohľadňovali po-
žiadavky obyvateľov Biskupíc. (bor)

Pri Dunaji 

pribudol ďalší

kus cyklotrasy
KARLOVA VES
Nová časť cyklisticko-turistického
chodníka, ktorá je pokračovaním
nedávno otvorenej Karloveskej pro-
menády, slúži od utorka 28. novembra
verejnosti. Chodník sa začína premos-
tením Čierneho potoka a je dlhý asi 1,7
kilometra. 
Investorom stavby je mestská organizá-
cia Správa telovýchovných a rekreač-
ných zariadení Bratislavy. Podľa infor-
mácií Kataríny Szabovej zo STaRZ je
súčasťou cyklotrasy most vybudovaný
cez tzv. Čierny potok. Od neho pokraču-
je trasa ďalej pred areál a do areálu Bra-
tislavskej vodárenskej spoločnosti, ktorá
na určitých miestach poskytla svoje
pozemky mestu, aby sa nenarušil miest-
ny biotop, ktorý má európsky význam.
Cyklotrasa podľa K. Szabovej pokračuje
na novom chodníku pri Devínskej ceste a
na rozšírenom a obnovenom povrchu
chodníka takisto pri Devínskej ceste.
Trasa cyklotrasy sa končí pred vjazdom
do areálu vodného zdroja na most ostro-
va Sihoť. 
Náklady na cyklotrasu sú 5,8 milióna
korún vrátane postaveného mosta cez
potok. Chodník sa napája a plynule pre-
chádza na Most Lafranconi, ktorý umož-
ňuje prechod cyklistom do susedného
Rakúska po pravobrežnej hrádzi Dunaja.
Ide o tzv. medzinárodnú dunajskú cyklis-
tickú trasu, ktorá nás spája s Rakúskom,
respektíve smerom na juh s Maďarskom,
dodala K. Szabová. 
Ide o pokračovanie cyklotrasy Východná
radiála - Malý Dunaj, ktorá vedie pozdĺž
Malého Dunaja. Po dokončení vznikne
trasa dlhá asi 4200 metrov, ktorá bude
napojená na ďalšiu trasu pripravovanú v
rámci rekonštrukcie križovatky Hradská
- Ráztočná - Podunajská - Dvojkrížna.
Pridelené prostriedky na tento rok pokry-
jú náklady na vybudovanie asi 30 percent
projektovanej trasy Východnej radiály.
Budovanie cyklotrás vedenie mesta zara-
dilo do svojho programu priorít a rozvo-
ja na roky 2004 - 2006, pričom na ne
vyčlenilo 16,2 milióna korún. (rob)

Kúsok šťastia

najstatočnejším

deťom
VÝSTAVA
Čo znamená kúsok šťastia pre deti s
onkologickým ochorením? Možno
nájdete odpoveď na túto otázku v
obrázkoch detí, ktoré poslali do celo-
slovenskej súťaže s názvom Kúsok
šťastia.
Do súťaže sa zapojilo takmer sto detí
vo veku od 2 do 17 rokov. Ich obrázky
sa oblúkom vyhýbajú smútku a nostal-
gii, hýria farbami a eufóriou, nadšením
pre život. Niet v nich smútku z choroby,
sú na nerozoznanie od detských kresieb
vystavených v akejkoľvek materskej  či
základnej škole. Nie nadarmo sa hovo-
rí, že zo všetkých onkologických
pacientov sú deti najstatočnejšie. Veria
životu.
Do projektu sa zapojili aj štyria známi
slovenskí výtvarníci (Daniel Brunovský,
Katarína Smetanová, Ján Raška a Stano
Černý), ktorí darovali originály obrazov
s tematikou, akú stvárňovali aj deti. Ich
práce sú spolu s detskou tvorbou vysta-
vené na prízemí Primaciálneho paláca až
do utorka 5. decembra denne od 14.00 do
19.00 h. (dš)

ČUNOVO
Podozrenie niektorých Čunovčanov,
že niekto poskytol Krajskej rade
KDH petičné hárky, ktoré viedli k
sporu o právoplatnosť registrácie
nezávislých kandidátov do miestnych
volieb, bolo neopodstatnené. Tok
informácií však neprekročil rámec
zákona.
Vyplýva to z informácie, ktorú našej
redakcii poskytol Dušan Pekár, pod-
predseda Krajskej rady KDH: „V miest-
nych volebných komisiách má každá
strana svojho nominanta. Nie je pravda,
že sme videli petičné hárky, len zástup-
ca KDH v miestnej volebnej komisii nás
informoval o tom, že mená a adresy
poslancov boli napísané rovnakým
rukopisom i perom, čo viedlo v komisii
k diskusii o právoplatnosti takýchto
petičných listín.“ Napokon tesnou väč-

šinou nomináciu nezávislých kandidá-
tov prijali. 
Ešte predtým však volebná komisia
poverila zapisovateľku Alojziu Broszo-
vú, aby písomne overila u právnikov
legálnosť listín. „Žiadali sme o odpo-
veď na jedinú otázku a síce, či musí
fyzická osoba, ktorá súhlasí s petíciou,
vypísať vlastnoručne aj údaje o mene,
priezvisku a trvalej adrese,“ hovorí
zapisovateľka. Keďže z vyjadrení
dvoch právnikov nevyplynul jasný
záver, komisia napokon o veci rozhodla
po dlhšej diskusii a siedmich kandidá-
tov na poslancov a jedného na starostu
akceptovala.
Na to KDH zareagovalo podaním na
okresný súd, ten však konanie zastavil s
konštatovaním, že krajská rada nemá v
tejto súvislosti požadovanú procesnú
spôsobilosť. Kresťanskí demokrati sa

odvolali na krajský súd, jeho podpred-
seda Tibor Kubík nás však informoval,
že v rámci tohto prípadu evidujú asi
sedem podaní. Súd pritom vyzval Krajs-
kú radu KDH, aby zaplatila súdny
poplatok a predložila doklad, či podanie
tejto strane prevzala kompetentná
osoba. „Takýto doklad podľa spisovej
kancelárie však Krajskému súdu v Bra-
tislave ešte predložený nebol,“ informo-
val nás T. Kubík ešte v pondelok 27.
novembra, štyri dni pred voľbami. 
Podpredseda bratislavského KDH
Dušan Pekár tvrdí, že im ide predovšet-
kým o to, aby sa konečne definovalo,
ako majú vyzerať petičné hárky.
Naopak niektorí obyvatelia Čunova sa
obávajú, že je za tým snaha znemožniť
v tejto mestskej časti nezávislým kandi-
dátom uchádzať sa vo voľbách o dôveru
voličov. Gustav Bartovic

V Čunove petičné hárky nik nevyniesol

PETRŽALKA
Spôsob boja proti prostitúcii v Petr-
žalke, ako ho navrhla samospráva
tejto mestskej časti, je vraj najhorším
opatrením samosprávy na Slovensku
spomedzi deviatich, ktoré v rámci
projektu HESO posudzovala komisia
odborníkov v pravidelnom štvrťroč-
nom monitoringu. 
S takýmto hodnotením nesúhlasí zastu-
pujúca starostka Petržalky Viera Kimer-
lingová (KDH), podľa ktorej sú dôvody
komisie iracionálne a nekompetentné.
Pochybuje o tom, že si členovia komisie
prečítali celý text navrhovaného nariade-
nia. Poukázala aj na to, že nikto z nich sa
nepýtal na vysvetlenie a právne stano-
viská mestskej časti.
Zástupcovia projektu HESO konštatujú,
že Miestny úrad v Petržalke navrhol
nariadenie o priestupkoch proti verejné-
mu poriadku, ktoré sa snaží bojovať
proti prostitúcii na verejných priestran-
stvách. Podľa návrhu by bolo zakázané
na verejnosti poskytovať sexuálne služ-
by, zakázaná by bola aj reklama na aké-
koľvek erotické služby. Zákaz by sa

týkal aj obnažovania ľudského tela s
výnimkou prípadov, ako sú dojčenie či
kúpanie. Za porušenie by mohla polícia
vyberať pokuty do tisíc korún. 
Komisia považuje opatrenia za málo
účinné, ktoré by nanajvýš presunuli
problém do inej mestskej časti Bratisla-
vy. Podľa viacerých hodnotiteľov je
načase systémovejší prístup. Ekonóm
Národnej Banky Slovenska Martin Šus-
ter tvrdí, že mestská časť by sa mala
skôr snažiť prostitúciu dostať pod kon-
trolu (verejné domy na mieste, ktoré
vyberie ona), ako ju vyničiť. Zabezpe-
čili by si tým podľa neho aj určité daňo-
vé príjmy a podstatne lepšie by mohla
brániť zneužívaniu žien a šíreniu
pohlavných chorôb. Dodal, že ak by
zákaz vytlačil prostitúciu do ilegality,
situácia by sa ešte zhoršila. 
Podľa petržalskej poslankyne Anny Dyt-
tertovej (KDH) poslanci, ktorí opatrenie
proti prostitúcii navrhujú, nebojujú s pro-
stitúciou. To je základné nepochopenie,
ktoré pri spore o opatrenie vzniklo. Podľa
nej návrh na potláčanie prostitúcie má
vyšší záujem - tým je záujem slušných

obyvateľov, ktorých prostitúcia obme-
dzuje, ale aj ohrozuje. „Obhajujeme zá-
ujem rodičov a ich detí, aby sa nemuseli
pri ceste do, alebo zo školy pozerať, ako
pasáci mlátia prostitútky za nízku tržbu.
Obhajujeme záujem celej spoločnosti,
aby mládež nemala cez prostitútky a ich
pasákov ľahký prístup k drogám priamo
na hlavnej ceste. Obhajujeme záujem
slušných žien, ktoré stoja na zastávkach
MHD v tomto priestore a musia čeliť vul-
gárnym spôsobom sexuchtivých vodi-
čov,“ dodala A. Dyttertová. 
Projekt HESO - Hodnotenie ekonomic-
kých a sociálnych opatrení je platfor-
mou, kde sa nezávislí ekonómovia, ana-
lytici, odborní žurnalisti, podnikatelia,
zástupcovia akademickej obce, tretieho
sektora, samosprávy a stavovských
organizácií pravidelne štvrťročne vyja-
drujú k vybraným navrhovaným a reali-
zovaným opatreniam zákonodarnej,
výkonnej moci, ako aj k rozhodnutiam
verejných inštitúcií, a tak informujú
verejnosť o svojom názore na kvalitu a
dôležitosť ekonomických a sociálnych
opatrení. (rob)

Zakázať prostitúciu by vraj problém

neriešilo, samospráva sa však nevzdáva

NOVÉ MESTO
Na vstupe do Partizánskej lúky pribu-
dol v týchto dňoch nový monument v
podobe informačného pútača od aka-
demického sochára Mareka Žitňana.
Hlavné mesto ho venovalo Bratislav-
čanom a všetkým návštevníkom leso-
parku.
Monument má pripomínať rekonštrukciu
Partizánskej lúky - na pamätnej tabuli,
ktorá je jeho súčasťou na prednej strane,
je informačný text o tom, kedy bola Par-

tizánska lúka založená (1974) a kedy
obnovená (2006). Pod emblémom mesta
je tento text: „Hlavné mesto SR Bratisla-
va venuje návštevníkom lesoparku.“
Monument s motívom motýľov a hrajú-
cich sa detí je vytesaný z dubového
dreva, má výšku takmer päť metrov a stál
107-tisíc korún. 
Pútač je súčasťou tohtoročnej obnovy
Partizánskej lúky v rámci revitalizácie
Železnej studienky, ktorá bola zaradená
do programu priorít rozvoja mesta Brati-

slava. S obnovou lokality začalo mesto
už v predchádzajúcom období, keď bola
zrekonštruovaná Cesta mládeže, Cesta
na Kamzík a lanovka zo Železnej stu-
dienky na Kamzík. Pribudli aj nové par-
kovacie miesta a premávať začala ekolo-
gická autobusová linka číslo 43 na ply-
nový pohon. Cesta mládeže je prispôso-
bená najmä chodcom, cyklistom a mat-
kám s kočíkmi. S opravou a predĺžením
Cesty mládeže sa začalo v máji minulého
roku. (rob)

Na Partizánskej lúke pribudol nový pútač
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www.poslanciba.sk

Príďte voliť kanditátov SDKÚ-DS, KDH
za poslancov do Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy.

Kvalitnejšia doprava v najbližšom čase

Ešte viac zelene do mesta

Zodpovedný územný rozvoj a výstavba

Bratislava – mesto, kde to žije

Bratislava priateľská k deťom a mladým rodinám

Aktívna staroba

Bezpečné mesto

Bratislava – univerzitné mesto vedy a progresu

Vieme ako.
Pokračujeme spolu.

3MARIAN KOČNER
kandidát na primátora Bratislavy

Šoféri aj doprava kolabujú!
NASTAVÍM SYSTÉM PLYNULEJ JAZDY

Mestských policajtov v meste skoro nevidno!
POSTAVÍM ICH DO ULÍC

Pre hendikepovaných je mesto prekážkovou dráhou!
ZASTAVÍM IGNOROVANIE ICH POTRIEB

POSTAVÍM BRATISLAVU

NA NOHY!

VOĽBY 2.12. 

ŽREBOVANIE
3 x MILIÓN
NAŽIVO V RÁDIU VIVA

2.12. 2006
od 22.00 h
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BRATISLAVA
Územie na severozápade Bratislavy
medzi diaľnicou D2, cestou do Devín-
skej Novej Vsi a cestou v Volkswagenu
sa v dohľadnej zmení na nepoznanie:
vyrastie tu celá nová mestská štvrť.
Zástupcovia bratislavského magistrátu
toto územie v marci tohto roka prezento-
vali na jednom z najprestížnejších realit-
ných veľtrhov MIPIM 2006 v Cannes ako
tzv. Severozápadné mesto, pričom ho
ponúkali ako vhodnú investičnú príleži-
tosť pre investorov. Práve táto prezentácia
dala impulz investorom a stala sa podne-
tom na vypracovanie podrobnejšieho
urbanistického stvárnenia zóny. 
Územie, ktoré je v návrhu nového územ-
ného plánu určené na občiansku vybave-
nosť, má rozlohu vyše 2,3 milióna štvor-
cových metrov. Na území je navrhovaná
výstavba novej komunikácie, ktorá prepo-
jí Dúbravku s Devínskou Novou Vsou
spolu s električkou a nadviaže na jestvujú-

ci projekt nového zjazdu z Dúbravky, kto-
rého vybudovanie pripravuje bratislavský
magistrát.
Na území je naplánovaná výstavba prepo-
jenej autobusovej a železničnej stanice so
záchytným parkoviskom pre budúci pre-
stup na mestskú hromadnú dopravu. Kon-
krétne rozloženie jednotlivých objektov
bude závisieť od reálnosti nárokov majite-
ľov pozemkov v jednotlivých častiach
územia, ktorých je vyše 1000. Podľa toho
bude navrhnutá konkrétna výstavba
objektov, komunikácií a zelene. 
Hlavným developerom projektu je spo-
ločnosť Penta Investments. Ako jeden z
hlavných tvorcov urbanistickej štúdie
porovnala niekoľko novo sa rozvíjajúcich
projektov vo svetových metropolách, pri-
čom úzko spolupracovala so zástupcami
bratislavského magistrátu a investorskej
organizácie Generálny investor Bratisla-
vy, s mestskými časťami Lamač, Devín-
ska Nová Ves, Dúbravka a Záhorská

Bystrica, ako aj so zástupcami domácich a
zahraničných investorov. 
„Výsledkom je urbanistická štúdia
Lamačská brána, ktorá spája obchod,
zábavu, bývanie a administratívu,“ pove-
dal nám projektový riaditeľ spoločnosti
Penta Investments Vladimír Škrovan. „V
prvej fáze sa ráta s výstavbou niekoľkých
obchodných reťazcov, ktoré v tejto časti
Bratislavy nie sú zastúpené a s výstavbou
obchodno-zábavného centra na ploche
140-tisíc štvorcových metrov, ktorého
súčasťou bude zábavný park, ako aj mul-
tifunkčný športový komplex.“
Podľa V. Škrovana sa momentálne pracu-
je na projektovej dokumentácii a v priebe-
hu budúceho roku spoločnosť predstaví
projekt verejnosti. Začatie prvej etapy
výstavby je naplánované na prvý štvrťrok
2008, jej ukončenie sa predpokladá kon-
com roku 2009. Juraj Handzo

VIZUALIZÁCIA - Jakub Cigler,
kancelária Cigler Marani

Na severozápade Bratislavy postavia celú

novú mestskú štvrť, mesto sa rozrastie

Dokončili prvú

časť dostavby

domova Archa
NOVÉ MESTO
V uplynulých dňoch bola dokončená
prvá časť dostavby Domova seniorov
Archa na Rozvodnej ulici 25, ktorého
rozšírenie patrí medzi priority rozvoja
mesta Bratislavy.
Nová dostavba má rozlohu 350 štvorco-
vých metrov a okrem spoločenskej
miestnosti pre denný stacionár sa vybu-
dovali priestory pre hygienické zabezpe-
čenie, šatňové priestory a priestory pre
služby poskytované seniorom z domova
-pedikúra a kaderníctvo. Náklady na
dobudovanie dostavby predstavujú sumu
10 miliónov 170-tisíc korún. Projekt pri-
pravil Ateliér Žalman, stavbu realizovala
firma Reding, a.s.
Dostavba bude po dobudovaní druhej
etapy tvoriť spojovací článok na umiest-
nenie seniorov v zariadení na dočasný
pobyt. V nových priestoroch sa budú v
budúcnosti uskutočňovať aj rôzne vzde-
lávacie aktivity pre opatrovateľské a
ergoterapeutické činnosti. Prístavba bola
rozdelená na dve etapy, predpokladané
ukončenie druhej etapy dostavby je plá-
nované na máj budúceho roku, keď bude
Domov seniorov Archa schopný posky-
tovať komplexné sociálne služby od
poradenstva cez výchovu pracovníkov,
denné aktivačné pobyty, dočasné ubyto-
vanie seniorov a trvalú opatrovateľskú
starostlivosť.    
Domov seniorov Archa je zariadenie
mesta Bratislavy poskytujúce starostli-
vosť o viac ako sto dlhovekých Bratislav-
čanov, nachádzajúcich sa v stave sociál-
nej núdze. Vekový priemer je temer 90
rokov, najstaršia obyvateľka má 98 rokov.
Celkovo sa o obyvateľov domova stará
62 zamestnancov. Súčasťou domova je
denné aktivačné centrum, ktorého kapaci-
ta sa prístavbou zvýšila z 10 na 30 senio-
rov denne, k dispozícii je od pondelka do
piatka od 8.00 do 18.00 hodiny a posky-
tuje kompletné zaopatrenie vrátane stra-
vy. Archa poskytuje aj dočasný pobyt v
detašovaných priestoroch na Českej a
Bartoškovej ulici pre spolu 22 seniorov a
trvalý pobyt pre 70 obyvateľov odkáza-
ných na 24-hodinovú opateru. (juh)

Rekreačný areál

bude fungovať 

aj v zime
VAJNORY
Obyvatelia a návštevníci Vajnor budú
môcť cez zimu využívať miestny rek-
reačný areál - s pomocou financií z
európskych fondov ho v týchto dňoch
dali do prevádzky.
V zime bude, pochopiteľne, pre verej-
nosť najzaujímavejšia vonkajšia ľadová
plocha s rozmermi 40 krát 20 metrov.
Bude v prevádzke do marca budúceho
roku, potom vždy od novembra do jari.
Denne môže vďaka večernému osvetle-
niu fungovať až do desiatej hodiny večer.
V skúšobnej prevádzke bol ľad prístupný
každému bezplatne, v riadnej prevádzke
sa platí suma viac-menej symbolická,
dospelí 30 a deti 10 korún. 
Areál bude otvorený celoročne a vznikol
ako súčasť programu na podporu proti-
drogových aktivít s cieľom poskytnúť
alternatívny program pre deti, mládež i
dospelých. Na celkové náklady, ktoré
predstavovali necelých sedem miliónov
korún, prispel s podporou financií z
európskych fondov rezort regionálneho
rozvoja sumou 6,5 milióna. (gub)

Bratislavská

webstránka 

je opäť najlepšia
BRATISLAVA
Oficiálna internetová stránka samo-
správy mesta Bratislavy obhájila
minuloročné prvenstvo v súťaži Zlatý
erb 2006 o najlepšiu stránku miest a
mestských častí na Slovensku. 
Rozhodla o tom 11-členná odborná poro-
ta na základe posudzovania 66 rôznych
kritérií. Súťaž Zlatý erb každoročne
vyhlasuje spoločne Únia miest Sloven-
ska a Občianske združenie eSlovensko
pod záštitou predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky, predsedu vlády
Slovenskej republiky, ministra dopravy,
pôšt a telekomunikácií a európskeho ko-
misára pre informačné technológie. 
„Súťaž bola veľmi vyrovnaná a mnohí z
porotcov konštatovali stúpajúci trend
kvality z hľadiska obsahu, štruktúry i
technického a grafického riešenia vše-
obecne, ale najmä u mestských samo-
správ. Výrazne sa zvýšila i kvalita inter-
netových stránok vyšších územných cel-
kov a rozšíril sa počet obcí v súťaži. Naj-
výraznejší úspech však zaznamenala ofi-
ciálna stránka hlavného mesta SR Brati-
slavy www.bratislava.sk, ktorá v tomto
roku získala Hlavnú cenu v kategórii
miest a mestských častí, Cenu spoloč-
nosti Microsoft za najlepšiu elektronickú
službu samosprávy i Cenu spoločnosti
Hewlett Packard za najlepšiu elektronic-
kú stránku samospráv v oblasti cestovné-
ho ruchu,“ konštatuje Miroslav Drobný,
prezident OZ eSlovensko.
„Som rád, že sme ako laureát Grand Prix
z roku 2005 obhájili minuloročné víťaz-
stvo,“ povedal primátor Andrej Ďurkov-
ský. „Ocenenia, ktoré bratislavská inter-
netová stránka získala nielen na domácej
pôde, ale aj v medzinárodnej konkurencii
sú dôkazom, že kráčame správnym sme-
rom k informatizácii.“
Ako ďalej zdôraznil primátor Bratisla-
vy, komunikáciu s občanmi prostred-
níctvom internetovej stránky považuje
za mimoriadne dôležitú. „Preto aj
naďalej budeme zlepšovať portál mesta
smerom k online službám, aby si v krát-
kom čase mohli občania vybaviť bežné
životné situácie čo najrýchlejšie, naj-
jednoduchšie a bez komplikácií z jed-
ného miesta či priamo z vlastného do-
mova.“ (juh)

Na Partizánskej 

lúke pribudol

nový pútač
NOVÉ MESTO
Na vstupe do Partizánskej lúky pribu-
dol nový monument v podobe infor-
mačného pútača od akademického
sochára Mareka Žitňana. Hlavné
mesto ho venovalo Bratislavčanom a
všetkým návštevníkom lesoparku.
Monument má pripomínať rekonštrukciu
Partizánskej lúky. Na pamätnej tabuli,
ktorá je umiestnená na jeho prednej stra-
ne, je informačný text o tom, že Parti-
zánska lúka bola založená v roku 1974 a
obnovená v roku 2006. Monument s mo-
tívom motýľov a hrajúcich sa detí je
vytesaný z dubového dreva, má výšku
takmer päť metrov a stál 107-tisíc korún. 
Pútač je súčasťou tohtoročnej obnovy
Partizánskej lúky v rámci revitalizácie
Železnej studienky, ktorá bola zaradená
do programu priorít rozvoja mesta Brati-
slava. Zrekonštruovaná bola tiež Cesta
mládeže, Cesta na Kamzík a lanovka zo
Železnej studienky na Kamzík. (rob)

PRENAJMEM
2,5-izb. byt v Dúbravke

- prízemie, zariadený, pekné
okolie, dobré parkovanie.

Tel.: 0905 735 493

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Tel./fax: 02/44644222

Zasekol sa vám trezor?AUTOŠKOLA PROFIT 
Výuka všetkých skupín

www.auta.szm.sk
Pekná cesta 15, Ba 3
Radlinského 27, Ba 1

Tel.: 4488 5003 - nonstop
Mobil: 0905 514 953
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Otvorili nový

pavilón Domova

dôchodcov
DÚBRAVKA
V sociálnom zariadení Domov jesene
života na Hanulovej ulici v uplynulých
dňoch otvorila bratislavská samosprá-
va nový pavilón, ktorý je určený
ľuďom s Alzheimerovou chorobou. 
„Som rád, že sa nám podarilo vybudovať
zariadenie pre vážne chorých ľudí z
vlastných finančných zdrojov a uľahčiť
život seniorom, ktorých v Bratislave pri-
búda,“ skonštatoval primátor Bratislavy
Andrej Ďurkovský. Mesto malo zakom-
ponovanú úlohu postaviť Pavilón pre
klientov s demenciou Alzheimerovho
typu (DAT) v programe a prioritách roz-
voja do roku 2006. 
Nový pavilón je účelový objekt, výstav-
bu ktorého mesto začalo 10. októbra
2005. Zariadenie vzniklo najmä preto,
lebo v bežných podmienkach nie je
možné zabezpečovať ošetrovateľskú sta-
rostlivosť a bezpečnosť takto postihnu-
tých občanov, pričom žiadostí o umiest-
nenie do zariadenia neustále pribúda.
Ide o samostatný trojpodlažný objekt s
kapacitou 48 lôžok, ktorého chod je
zabezpečený prostredníctvom napojenia
na jestvujúce prevádzky Domova jesene
života (stravovanie, práčovňa, kotolňa,
rehabilitácia). V programe priorít bolo na
projekt plánovaných 35 miliónov korún.
O klientov DAT sa bude starať 34 pra-
covníkov v nepretržitej prevádzke, osem
sestier, 18 ošetrovateliek, jedna rehabili-
tačná sestra, tri sociálne sestry a štyri
upratovačky.
Zriaďovateľom domova je od roku 1992
bratislavský magistrát. Domov bol
pôvodne postavený podľa projektov z
roku 1972 ako klasický domov dôchod-
cov. Od januára roku 2002 bolo k zaria-
deniu pričlenené aj Zariadenia opatrova-
teľskej starostlivosti, čím sa kapacita
domova zvýšila na 217 obyvateľov. Jeho
kapacita je momentálne 265 miest, z toho
48 v novom Pavilóne DAT. 
O všetkých sa stará 164 zamestnancov. V
dvoch budovách (vzájomne prepojených
v suteréne) sa nachádza 5 pavilónov.
Pavilóny B1 a B2 sú určené pre sebestač-
ných klientov, pavilón B3 pre klientov s
ľahšími psychiatrickými diagnózami v
pavilónoch C1 a C2 sú ubytovaní klienti
s obmedzenou pohyblivosťou a ťažšími
gerontopsychiatrickými diagnózami. 
Dve oddelenia s kapacitou po 18 lôžok
majú priznaný štatút uzatvoreného odde-
lenia so zvýšeným psychiatrickým
dohľadom a sú určené pre mužov a ženy
s ťažkým stupňom demencie a únikový-
mi tendenciami. Okrem ubytovacích
priestorov pre klientov sa v budovách
nachádzajú administratívne priestory,
kuchyňa, jedálne, bufet, práčovňa, kotol-
ňa, skladové priestory, pracovne sestier,
ambulancia lekára, miestnosti na rehabi-
litáciu, knižnica, spoločenské miestnosti,
kinosála.
Súčasťou Domova jesene života od 1.
októbra 2002 je aj zariadenie opatrova-
teľskej služby na Sekurisovej ulici 8,
ktoré poskytuje služby 31 klientom na
prechodný pobyt. (juh)

Preverte si ľudí, 

ktorí vyberajú

na charitu
BRATISLAVA
Aj v Bratislave navštevujú domácnos-
ti, predovšetkým dôverčivých starších
ľudí, ktorí sú doma po celý deň, údaj-
ní vyberači na charitu. Zrejme ide o
podvod, nevieme o žiadnej charitatív-
nej organizácii, ktorá by takto prí-
spevky vyberala.
Mimoriadne dôrazne sa od týchto aktivít
dištancuje Slovenská katolícka charita
(SKCH), pretože podvodníci v týchto
dňoch zneužívajú predovšetkým jej kam-
paň Blízko pri človeku. Táto kampaň je
celoslovenská, výsledok pomoci sa má
prejaviť v zlepšení práce v charitatívnych
sociálnych centrách v mestách Trnava,
Žilina a Prešov. SKCH v tejto súvislosti
upozorňuje, že na kampaň sa dá prispieť
výlučne cez účet vyhradený na tento pro-
jekt.
Podľa našich informácií ani iné charita-
tívne organizácie a občianske združenia
nezískavajú prostriedky touto cestou. Na
pomoc potrebným sú iné spôsoby - pri-
spieť možno na vyhradené účty, prípadne
priamo v centrálach organizácií a združe-
ní, ktoré sa sociálnou prácou zaoberajú.
Pred podomovými vyberačmi treba
podľa kompetentných rázne zabuchnúť
dvere bez ohľadu na emotívnosť ich pre-
sviedčania. (gub)

V kine Devín 

má byť aj 

športová herňa
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Kino Devín v Devínskej Novej Vsi
získa do prenájmu súkromná spoloč-
nosť, ktorá v ňom má zriadiť športové
zariadenia. Po rozsiahlej rekonštruk-
cii budovy sa má v jej hlavnej sále aj
naďalej zachovať premietanie filmov. 
Okrem filmov sa má sála využívať na
rôzne hudobné koncerty, kabaret, spolo-
čenské akcie, módne prehliadky či konfe-
rencie. Športové využitie ráta so zriade-
ním dvoch stolnotenisových ihrísk na
organizovanie turnajov aj pre divákov v
hľadisku a pribudnúť by mali aj tri stoly
pre stolný futbal. Navrhovaná univerzál-
na sála sa bude dať upraviť napríklad na
biliard, ale aj šachové turnaje či zápas v
bridži. Mimo sezóny sa sem môže
umiestniť golfový trenažér. 
Tamojšie miestne zastupiteľstvo schváli-
lo koncom októbra prenájom budovy
kina za ročné nájomné takmer 663-tisíc
korún a na dobu určitú - 15 rokov. Prená-
jom kina Devín prinesie obnovu budovy
a nájomníka zaviažu vytvoriť aj prevádz-
kový režim na spomenuté športové,
zábavné a kultúrne aktivity. (rob)

Parkovanie na chodníkoch pretrváva,

prejsť po Vysokej je pre chodcov problém 
STARÉ MESTO
Napriek skutočnému nedostatku par-
kovacích miest v centre mesta je
nemysliteľné, aby si vodiči robili par-
kovisko z chodníkov. V tomto smere je
zlá situácia napríklad aj na Vysokej
ulici. 
Na tejto ulici parkujú autá na chodníkoch
a chodci musia neraz chodiť po vozovke.
Celá Vysoká ulica je doslova preplnená
vozidlami a mnohé z nich parkujú na
chodníkoch tak, že chodcom znemožňu-
jú pohodlné prechádzanie, o problémoch
mamičiek s kočíkmi či vozíčkarov ani
nehovoriac. Podobné je to aj na mnohých
iných uliciach.
Existuje určitá tolerancia chodcov k stá-
tiu áut na chodníkoch tam, kde je chod-
ník dostatočne široký. No tam, kde je
úzky a chodec sa už naozaj nemôže tak-
povediac podeliť s autom o svoj priestor,

by mali byť sankcie prísne a nekompro-
misné. V centre Viedne je takéto parko-
vanie nemožné. Vodiči to vedia a už sa
ani nepokúšajú riskovať vysoké pokuty,
odtiahnutie či „papuču“. Riešením by
možno bolo budovanie umelých zábran,
ktoré by fyzicky nedovolili zaparkovať
na chodníku. Ďalej je tu aj mestská polí-
cia, ktorá má pokutovanie a odťahovanie
nedisciplinovaných vodičov v náplni
práce. 
Podľa hovorcu mestskej polície Petra
Plevu, „recept, ako zabrániť motoristom
parkovať na chodníkoch, existuje, no
nevieme si predstaviť hlavné mesto
zakolíkované zábranami oddeľujúcimi
chodníky od vozoviek“. Na tieto miesta
sa podľa neho musia niekedy dostať aj
vozidlá záchranných zborov, zdravotníci
a podobne. „Je skutočne len na samot-
ných vodičoch, či budú riskovať vysoké

pokuty a prípadne odťahy svojich vozi-
diel,“ konštatoval hovorca mestskej polí-
cie. Podľa P. Plevu tam, kde je to možné,
správca komunikácie umožňuje motoris-
tom parkovať na chodníkoch - či je to už
šikmé, kolmé, prípadne vodorovné státie.
Musí to však byť vyznačené dopravným
značením - vodorovným, ale aj zvislým.
P. Pleva uviedol, že kapacity odťahova-
cích služieb neumožňujú ich operácie len
na problémových uliciach. Musia totiž
zabezpečovať aj iné lokality v rámci
celého mesta. To, že vozidlo nie je z
chodníka odtiahnuté, však pre jeho maji-
teľa neznamená beztrestné parkovanie v
rozpore so zákonom. Takéto situácie
monitorujú aj pešie hliadky a priestupcu
po zadokumentovaní priestupku ozna-
mujú na príslušný dopravný inšpektorát,
dodal P. Pleva. (rob)

FOTO - Bartoš

STAVEBNÉ POZEMKY 
V STUPAVE

v novej lokalite, 5-árové, so všetkými
inžinierskymi sieťami, blízko pri centre,

na kopci s výhľadom na mesto
Tel. č. 0905 99 35 08

NA PREDAJ
formou dražby:

1-izbový byt, Miletičova, BA -
Ružinov, rozloha 37 m2 + komo-
ra a pivnica, 4 NP

Kontakt: 02 / 5720 5051

SÚKROMNÝ ZBERATEĽ

ODKÚPI 
STARÉ KNIHY

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

� 0905 646 511

Vás pozýva 
na stretnutie 

Klubu Podnikavých žien,
ktoré bude 4. 12. 2006 o 15.00 h

na Pluhovej 2 v Bratislave.
Tešíme sa na Vašu účasť. Uvítame všetky, 

ktoré podnikajú, alebo chcú začať podnikať.
Partneri klubu 

Chevrolet Aveo 4-dv od 276 900 Sk.
Praktické rodinné auto.

Chevrolet Aveo
od 259 900 Sk.

Chevrolet Spark
od 214 900 Sk.

Chevrolet Lacetti SW
od 379 900 Sk.

Chevrolet plus pre šťastné nedeľné odpoludnia.

Nový člen Vašej rodiny je pripravený.
Emisie CO2: 127 - 183 g/km, kombinovaná spotreba pohonných hmôt: 5,2 - 7,8 l/100 km

Počas zaneprázdnených pracovných dní mávame  málo času pre rodinu. 

So Chevroletom Aveo sa to zmení! Toto praktické a dobre vyzerajúce auto 

Vás a Vašu rodinu odvezie kamkoľvek budete chcieť. Či už na nákupy 

alebo na víkendové výlety. Priestranný interiér Vašu rodinu milo prekvapí.

S Aveom bude každý deň ako nedeľa!

* Ceny sú platné pri financovaní

CHEVROLET. VEĽKÉ PLUS.

M a H, spol. s r. o.
Panónska cesta 43, t.: 02/6820 8424

Polianky 15, t.: 02/6925 1144

www.mah.sk

www.chevroletsk.com

!!! SPOLOČNÍK !!!
Sympatický 31 r. Spoločník - Prof. Masér

PRE ŽENY ! DÁMY ! 
SLEČNY ! PÁRY

Potrebujete spoločnosť ? ste sama ? nudíte sa
!!! volajte !!!

0908 610 789
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DÚBRAVKA
NAAGÁTOVEJ ULICI v objekte firmy
neznámy páchateľ vypáčil dvere jednotli-
vých kancelárií, odkiaľ odcudzil finančnú
hotovosť v rôznych menách a sumách.
Jeho pozornosti neuniklo ani 46 kusov
zváracích agregátov a dve motorové
vozidlá, ktoré odcudzil po násilnom vnik-
nutí do výrobnej haly. Ide o Škodu Pick up
bielej farby a Mazdu 2200, valník s pla-
chtou bielej farby, obe s bratislavským evi-
denčným číslom. Firme vznikla škoda vo
výške približne 1,245 milióna korún.

KARLOVA VES
NA KARLOVESKEJ ULICI 26-ročný
Pavol K. z okresu Piešťany počas kontroly
fyzicky napadol členov policajnej hliadky.
Teraz čelí obvineniu z útoku na verejného
činiteľa, stíhaný je na slobode.

JAROVCE
NA CHOTÁRNEJ ULICI neznámy
páchateľ z rodinného domu bez použitia
násilia odcudzil plechovú bezpečnostnú
skrinku s obsahom 200-tisíc korún, zbraň a
50 nábojov, rôzne doklady, striebro, zlato a
cenné kamene ,čím 50-ročnému Bratislav-
čanovi vznikla škoda vo výške asi 1,2
milióna korún. Vyšetrovateľ začal trestné
stíhanie pre zločin krádeže v súbehu s
nedovoleným ozbrojovaním a obchodova-
ním so zbraňami.

PETRŽALKA
NA ÚDERNÍCKEJ ULICI našli policaj-
ti pri kontrole vozidla značky Peugeot, v
ktorom sedeli 21-ročný Marek a 22 –ročný
Patrik, skladačku s obsahom bielej kryšta-
lickej látky. Mladí muži uviedli, že ide o
pervitín. Predviedli ich na policajný útvar.
NA BEŇADICKEJ ULICI policajti
zadržali 27- ročného Ota S. z Bratislavy
priamo pri vykrádaní auta. Vyšetrovateľ ho
obvinil z prečinu krádeže a umiestnil ho v
cele s návrhom na vzatie do väzby. 

RAČA
NA DETVIANSKEJ ULICI zasahovala
vyslaná policajná hliadka pri pamätníku
svätého otca Jána Pavla II na Detviansku
ulicu , ktorý mali poškodzovať dvaja muži.
Policajti zadržali 19 –ročného Martina a
18 –ročného Petra a predviedli ich na poli-
cajné oddelenie. Obaja boli pod vplyvom
alkoholu, zodpovedať sa budú za priestu-
pok proti majetku.

VRAKUŇA
NA KRAJINSKEJ ULICI sa neznámy
páchateľ vlámal do objektov jednej firmy.
Z kancelárií odcudzil väčšie množstvo
počítačov, notebookov, mobilných telefó-
nov a finančnú hotovosť v slovenskej a
českej mene. Firme tak spôsobil škodu asi
1,190 tisíc korún.

RUŽINOV
NA KOŠICKEJ ULICI policajti zadrža-
li 18-ročného mladíka a 17 –ročné dievča.
Je podozrenie, že práve tieto osoby
postriekali sprejovými farbami murovanú
stenu šedej farby na Košickej ulici. Vyše-
trovateľ začal trestné stíhanie vo veci pre-
činu poškodzovania cudzej veci. (ver)

Vinohradníctvo

a vinárstvo 

vo Vinohradoch
Vo vinohradoch vo vinohradníckych ra-
jónoch Vinohrady a Rača na úpätí Ma-
lých Karpát sa pestuje vinič hroznorodý
už od staroveku. Vinice v rajóne Vinohra-
dy sa rozprestierali od Kramárov cez Ko-
libu, ponad Jaskový rad na Matúškovej
ulici, v celej oblasti Kamzík, cez Karpats-
ké Podhorie a Biely Kríž až po Peknú
cestu, ktorá je hranicou medzi rajónom
Vinohrady a Rača. 
V stredoveku siahali vinice aj do nížin tejto
lokality nad železničnou a cestnou trasou
smerom do Trnavy. Tak napríklad v časti pri
bývalom cintoríne na Račianskom mýte
vlastnil Nemecký bratislavský vinohradníc-
ky spolok 1 ha pokusného vinohradu. Plo-
cha viníc v rajóne Vinohrady bola 5,5 km
dlhá a jej šírka bola od 0,3 do 1,2 km.
Celistvosť rajónu postupne narušovala byto-
vá výstavba a budovanie rekreačných zaria-
dení. Aj pri tomto znížení plôch vinohradov
z približne 500-600 ha na asi 300 ha predsta-
vujú vinohrady v tejto lokalite významný
zdroj kyslíka pre obyvateľov v okolí. Bolo by
chybou, keby sme likvidáciou ďalších viníc
ochudobnili mesto o tento zdroj kyslíka.
O pestovaní viniča v tejto oblasti v starove-
ku existuje rad dokumentov. Napríklad z
roku 1254 listina kráľa Bela IV., listiny bra-
tislavskej kapituly z rokov 1279, 1296,
1348, 1405 a z rokov 1595-1604 (v nich sa
uvádzajú škody vo viniciach počas rabova-
nia tureckých vojakov a Bočkajových
povstalcov).
Najväčší rozmach vinohradníctva a vinár-
stva v rajóne bol v rokoch 1711-1805 po
podpísaní Satumarského mieru. V tom čase
dosiahla plocha viníc necelých 600 ha.
Úspešné obdobie rozvoja vinohradníctva
zabrzdili nebezpečné choroby viniča, pero-
nospóra, múčnatka, ale najmä fyloxéra,
ktorú tu objavili v roku 1892. Tá zničila
takmer štvrtinu vinohradov. Ďalšou pohro-
mou boli obe svetové vojny, počas ktorých
nastal značný úpadok vinohradníctva. Jeho
úroveň klesla aj po odsune značnej časti
nemeckých vinohradníkov v roku 1945.
Ich vinice boli sčasti pridelené aj neodbor-
níkom, ktorí nemali k nim taký vzťah ako
pôvodní vlastníci.
Dobré meno vinohradníctvu a vinárstvu
vrátilo Jednotné roľnícke družstvo (JRD)
Bratislava-Vinohrady, ktoré vzniklo v roku
1949. JRD sa po roku 1999 pretransformo-
valo na Poľnohospodárske družstvo (PD)
Bratislava-Vinohrady a pokračuje v úspeš-
nom hospodárení na ploche 246 ha z celko-
vej plochy v obvode asi 300 ha. Časť úrody
hrozna spracováva na vysokokvalitné víno
vo vlastných pivniciach s kapacitou 5500
hektolitrov. Viliam Horniak 

(Pokračovanie nabudúce.)

Prvou radnicou bol dom richtára Jakuba
Viacerí bádatelia v 20. storočí sa snaži-
li nájsť v Bratislave objekt, ktorý
podľa ich názoru slúžil ako mestská
radnica prv, ako mesto získalo dom, z
ktorého vyrástla terajšia Stará radni-
ca. Podľa vzoru českých historikov
predpokladanému objektu dali aj
meno - stará rychta!
V Prešporku však v 14. ani v 13.storočí
mešťania žiadnu radnicu nepotrebovali.
Hlavou mesta bol richtár - Stadtrichter -
v doslovnom preklade „mestský sud-
ca“. Bol to vždy náležite zámožný člo-
vek, ktorý „úradoval“ vo vlastnom
dome. Tam za ním, prichádzali členovia
mestskej rady. Bolo ich dvanásť, hovo-
rilo sa im „prísažný“. Ak sa zmenil
richtár, schádzali sa prísažní v dome
nasledujúceho. Tak to bývalo ešte aj v
19. storočí na dedinách v celej strednej
Európe. 
Richtár Jakub II. (zomrel v roku 1374) si
postavil v druhej polovici 14. storočia v
severovýchodnom kúte vznikajúceho
Hlavného námestia, vtedajšieho trhovis-
ka, rodinný dom. Ten stál na pomerne
dlhej úzkej parcele. V čele parcely posta-
vili päťpodlažnú kamennú vežu, ktorá
bola zavŕšená cimburím, takže nízku
strechu nebolo zdola vidno. Za (doteraz
zachovanou) vežou stál úzky dom. Bol
kamenný, jednoposchodový, s vysokou
drevenou strechou. Priestory na poschodí
boli osvetlené pomerne veľkými zdvoje-
nými gotickými oknami obrátenými na
juh, do dvora.
Do úzkeho dvora sa vchádzalo bránou a
nekrytým priestorom vpravo od veže.
Dá sa predpokladať, že vozy z úzkeho
dvora potom vychádzali zadnou bránou
do priestoru iného trhoviska na mieste
terajšieho Primaciálneho námestia.
Okná na prvom poschodí veže, ako aj
na prvom poschodí budovy za ňou
svedčia o tom, že miestnosti poschodia
boli zariadené na vysokej úrovni.
Miestnosti poschodia boli navzájom
pospájané drevenou pavlačou pri
nádvorí. Do jednej z nich sa vstupovalo
bohato ozdobeným portálom medzi
dvoma okienkami.
Okná veže mali kamenné orámovanie,
otvory miestností pri nádvorí mali len

omietkovú dekoráciu. Za bohatým
omietkovým portálom na poschodí
možno predpokladať už v čase richtára
Jakuba II. dôležitejšiu miestnosť, radnú
sieň alebo kaplnku. 

Severnú časť domu s radnou sieňou
kúpilo mesto už v roku 1387, južnú časť
domu až v roku 1421. Dom už predtým
označovali v spisoch ako „praetorium“.
No až po roku 1421 a po zásadnej pre-
stavbe v roku 1442 sa stal skutočnou rad-
nicou. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Poslednou novembrovou nedeľou sa
skončil kresťanský cirkevný rok.
Katolíci ju nazývajú Nedeľou Krista
Kráľa, evanjelici Nedeľou večnosti.
Nový cirkevný rok sa začne nasledujú-
cou nedeľou 3. decembra, ktorá zároveň
otvorí predvianočné pôstne obdobie -
advent. Príprava na narodenie Ježiša
Krista, čiže jeho prvý príchod, trvá štyri
nedele.
Štvortýždňové obdobie adventu je pre
veriacich najmä časom duchovnej prípra-

vy a pokánia pred slávením Vianoc,
radostnej spomienky na Narodenie Pána.
V tomto období sa veriaci v katolíckych,
evanjelických a ďalších kresťanských
chrámoch schádzajú k modlitbám a
zamysleniam.
Keďže tento rok 24. december pripadne
na nedeľu, zažijeme najkratší možný
advent. Vianočný predvečer sa kryje s
poslednou adventnou nedeľou.
Slovo advent pochádza z latinského
adventus a znamená príchod. Symbolom
adventného obdobia, ktoré trvá štyri

týždne, je adventný veniec so štyrmi
sviecami - tie sa postupne zapaľujú počas
štyroch adventných nedieľ. Postupne do
Vianoc sa zapaľuje jedna sviečka za dru-
hou. Najčastejšie sú tmavomodré alebo
fialové symbolizujúce liturgické farby
adventných nedieľ.
Východné cirkvi, vrátane gréckokatolí-
kov, nazývajú pôst pred Vianocami Fili-
povka, pretože sa začína po sviatku svä-
tého Filipa. Je o niečo dlhší ako advent -
jeho trvanie je pevne stanovené na štyri-
dsať dní. (brn)

Začína sa advent, čas príprav na Vianoce

Rekordný bonus:  až 220 000,- Sk!
Rozhodnite sa pre SUV KIA SORENTO a získajte 

KIA SORENTO 2,5 CRDi LX
už od 899 700,- Sk s DPH
spotreba: 8,5 l – 11,8 l; emisie CO2 : 226 – 299 g/km

Pozývame vás do našich predajno – servisných centier na Zlatých pieskoch a v Lamači:
Ponúkame:  úplný sortiment vozidiel KIA • predvádzacie jazdy • kompletný servis 

• predaj originálnych náhradných dielcov • otvorené 6 dní v týždni

 

Možnosť 
odpočtu DPH!

Ponuka platí pre obmedzený počet vozidiel. Poponáhľajte sa!

Kia Bratislava, s. r. o., Tuhovská 5, 831 07 Bratislava - Zlaté piesky, tel. 02/ 49 29 43 00 
Motor-Car Bratislava, s. r. o., Hodonínska cesta 7, 841 03 Bratislava - Lamač, tel. 02/ 49 29 43 99
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Futbalisti uzavreli jesennú časť ligy, tešia

sa Slovan a Artmedia, smútia interisti

Koňom roka

sa stal trojročný 

hnedák Ryan
DOSTIHY
Tráva na dostihovej dráhe v petržal-
skom Ovsišti - Starom háji sa chystá
na zimný spánok, čo znamená, že bra-
tislavské Závodisko mohlo bilancovať
práve sa končiaci rok. 
Odborníci hodnotili najlepšieho rovinové-
ho, prekážkového a klusáckeho koňa ro-
ka, ďalej jazdca, trénera a najlepších ko-
ňov v jednotlivých kategóriách. V jednej z
najprestížnejších kategórii, medzi rovino-
vými koňmi, vyhral trojročný írsky hne-
dák Ryan. Jeho najväčšími úspechmi boli
víťazstvá na Veľkej jarnej cene v Bratisla-
ve a Saint Legere v Prahe. Ryan tento rok
zarobil vyše dvoch miliónov korún. 
Medzi prekážkovými krásavcami získal
najviac hlasov päťročný valach Numero
Due. Tomu sa darilo najmä v Starom háji,
kde vyhral Cenu Vovesy, Veľkú cenu Petr-
žalky a Veľkú jesennú cenu. Tento rok
zarobil viac ako 200-tisíc korún. Klusá-
kom roka sa stal nemecký valach Patron
Limburgia, ktorý majiteľom priniesol
necelých 170-tisíc korún a v Bratislave
triumfoval v šiestich z ôsmich štartov. 
Jazdcov, samozrejme, najviac zaujímal
výber toho najlepšieho spomedzi ich
radov: a výsledok je taký, že celý budúci
rok bude môcť o sebe tvrdiť, že je najlep-
ší, Petr Kubík. Příbramský rodák zvíťazil
s Tanitou v Jarnej cene kobýl a s Ryanom
vyhral pražské preteky Saint Leger. Cel-
kový počet triumfov zvýšil na 233. Tré-
nerom roka sa stal Jaroslav Hanáček. Pod
jeho rukami sa pripravovali Ryan, Tanita,
či Mideros. Jeho rukopis majú víťazi Jar-
nej ceny kobýl, Veľkej jarnej ceny, Saint
Legeru v Prahe, Ceny Arvy, Zlatého po-
hára a Ceny prezidenta republiky v Prahe
či BBC Classic v Ebreichsdorfe... Sláv-
nostné vyhodnotenie ankiet bolo 30.
novembra v Technopole. (bb)

Obrazovky

na Slovane
HOKEJ
Piatkový súboj s majstrovskou Žilinou
bude mať prívlastok historický. Hoke-
joví fanúšikovia si totiž počas neho
budú môcť prvý raz vychutnať hokej
aj prostredníctvom obrazoviek. 
V uplynulých dňoch finišovalo montova-
nie zariadenia a od piatku budú veľko-
plošné obrazovky aj v Bratislave. 
Sledovať ho budú môcť aj diváci, ktorí sa
vo štvrtok 7. decembra prídu pozrieť na
exhibíciu slovenských a svetových hviezd.
Na ľade by sa mali predstaviť bývalí hráči
ako Larionov, Treťjak, Coffey, Lemieux,
Kurri, slovenským lákadlom bude ďalší
exhibičný návrat Pálffyho. Stretnutie sa
začne o 18. h. (bb)

FUTBAL
Dobojované! Sobotňajším 22. kolom sa
definitívne uzavrela jesenná časť naj-
vyššej futbalovej súťaže. Nový model
mal priniesť zatraktívnenie ligy, no ako
sa ukázalo, Slováci vždy vedia vymys-
lieť niečo, čo pokazí aj tú najlepšiu
myšlienku. 
Už niekoľko kôl pred koncom sa tak zača-
li objavovať špekulácie o dohodnutých
zápasoch, a preto nečudo, že pred posled-
nými šiestimi zápasmi už neveril ani brat
bratovi. Tri rozhodujúce zápasy sa nako-
niec skončili tak, ako vlastne nemali, čo
vyvolalo úškrny u mnohých zainteresova-
ných. Prehral Slovan, ktorý nemal pre-
hrať, prehrala Trnava, ktorá tiež nemala
prehrať a vyhrala vlastne len Nitra, ktorá
však v podstate ani nemusela vyhrať... Pre
bratislavskú trojicu mala jeseň rôzne
podoby. Napríklad aj takéto:

ARTMEDIA BRATISLAVA
Na pravom brehu Dunaja sa cez leto ani
veľmi nesmútilo, že titul zostal v Lipto-
ve. Súdny fanúšik musel uznať, že
odchodmi zdecimovaný káder na jar na
viac nemal, a preto sa viac čakalo, čo
dokáže tréner Adamec s vynoveným
mužstvom. Úvodné jesenné výsledky
boli všelijaké, raz sa zahralo ako z parte-
su, inokedy prišli nečakané prehry.
Postupne však vychádzali na svetlo božie

šuškandy o zlom vzťahu Adamca s niek-
torými oporami a vrchol prišiel v zápase
v Trenčíne. Artmedia ho prehrala 0:4 a
Adamec sa rozlúčil. 
Kormidlo prevzal Štefan Horný, no ani on
už neodvrátil pohárové vyradenie s Espa-
nyolom. Samotný koniec v Pohári UEFA
až tak nebolel, v podstate sa aj čakal - i
keď s jedným z najslabších tímom špa-
nielskej ligy - už vtedy však zarazil
odklon fanúšikov. Na domáci duel ich pri-

šlo žalostne málo, možno tri-štyri tisícky,
čo však bol iba začiatok jesennej mizérie.
Diváci sa totiž definitívne hromadne porú-
čali po smutnom stretnutí s Trnavou.
Hráči Artmedie si v ňom vyrobili exem-
plárnu hanbu, a tak sa na ich posledné
domáce zápasy chodili pozerať už len
stovky najvernejších. Aj tí sa však pomaly
viac venovali protestom proti odchodu
Artmedie z Petržalky ako samotným due-
lom. Zima bude v Petržalke určite rušná,
ale pred možno poslednou jarou na starom
štadióniku stále tlie nádej na titul...

SLOVAN BRATISLAVA
Nováčik sa vrátil do ligy s dvoma druhmi
očakávaní. Optimisti okamžite začali
hovoriť o útoku na najvyššie priečky, rea-
listi nezabudli pripomenúť, že súčasný
káder má ďaleko aj k slovenskej elite.
Jeseň dala za pravdu druhým. Belasým
nemožno uprieť snahu, takmer všetci
hráči vydávali zo seba maximum, no sta-
čilo to len na postup do prvej osmičky. 

Žiadne oslavné tirády na hru mužstva sa
nekonali, prehra so Žilinou, ale aj posled-
ný duel s Interom naznačili, že tento Slo-
van nie je ešte ani zďaleka dobrým muž-
stvom. Okrem samotných hráčov sa do
ligy vrátili aj fanúšikovia belasých a aj tu
treba dva pohľady. Zachovalo sa jadro
tzv. ultras, ktorí chodili s belasými na
každý zápas a najmä doma pomáhali
vytvoriť búrlivú, aj keď veľmi často aj
vulgárnu atmosféru. Takmer úplne sa
však vytratili normálni fanúšikovia. Práve
oni robili dlhé roky Slovan Slovanom, no
na súčasnom Tehelnom poli ich takmer
nenájdete. Nečudo, že prostredie na jed-
notlivých stretnutiach malo len dva póly:
vychvaľovanie Slovan a až neskutočné
vulgarizmy proti všetkému ostatnému -
od funkcionárov zväzu, cez súpera, býva-
lých hráčov Slovana až po rozhodcov.

Schizofréniou možno trpia aj samotní
funkcionári belasých. Tí sa na jednej stra-
ne dištancovali od plagátov a skandova-
čiek proti futbalovému zväzu, no podľa
našich informácií sa vraj tieto plagáty
vyrábali priamo na štadióne. Aj to bol
Slovan na jeseň 2006...

INTER BRATISLAVA
Žlto-čierni nesplnili svoj cieľ. Už štvrtý
rok po sebe ich čaká boj o záchranu. Tré-
ner Ladislav Jurkemik sa snažil dať tak-
mer celú jeseň mužstvo dohromady, no
niektoré výborné zápasy už nedokázali
zmazať manko z úvodu súťaže. Interu

navyše nevyšli posledné rozhodujúce
stretnutia. Prehral šesťbodový zápas v
Senci, nestačil doma na Košice a hoci
vyhral v súboji o česť na Slovane, bolo to
zbytočné víťazstvo. 
Na druhej strane treba priznať, že boli
momenty, keď sa z trojice bratislavských
tímov javili interisti najsympatickejšie.
Jurkemik dal mužstvu určitú tvár, hráči
bojovali, dreli, no doplácali na chyby a
nezohratosť. Do systému hry sa však
dobre zadaptovala aj väčšina opôr, a tak je
jasné, že po kvalitnej zimnej prípave to
bude znovu silnejšie mužstvo. Jar však
bude určite nepríjemná. Trnava, Trenčín i
Dubnica urobia určite všetko pre to, aby
nevypadli a štvorica z 1. ligy sa zase pokú-
si dokázať, že má na najvyššiu súťaž. Na
Pasienkoch preto dobre vedia, že obdobie
medzi marcom až júnom bude rovnako
ťažké, ako roky predtým. Interisti by sa
mali o záchranu pokúsiť s nezmeneným
realizačným tímom, keďže Ladislav Jur-
kemik poprel správy o záujme zo zahrani-
čia a zrejme zostane na lavičke.
Obe skupiny, o 1.-8. miesto, aj bojujúca o
záchranu, majú prvé jarné zápasy na pro-
grame 3. marca 2007. (bb)

FOTO - TASR

Futbalová špina 

sa konečne

vyvalila
FUTBAL
Nakoniec to prasklo! Desiatky rokov o
tom všetci vedeli a vedia, desiatky ro-
kov sa však zodpovední tvárili, že je to
nezmysel. Futbalová korupcia! 
Nedávne šokujúce odhalenie bývalého
rozhodcu Mariána Diňa však definitívne
ukázalo, že v slovenskom futbale sa pod-
plácalo, podpláca a ešte dlho bude pod-
plácať. Nejde o jav, ktorý prišiel nedávno,
pod Tatrami sa vo futbale platí tak bežne
ako u lekárov, v nemocniciach či na úra-
doch. Zvykli sme si, tak platíme. Aj preto,
že inak to zrejme nevieme.
Futbalová korupcia, samozrejme, neza-
siahla len východné Slovensko. Existuje
na celom Slovensku, Bratislavu nevyní-
majúc. Vyzývame preto všetkých brati-
slavských rozhodcov, hráčov, funkcio-
nárov, ktorí s ňou prišli do kontaktu a
nechcú už mlčať, prípadne na ňu nadá-
vať pri pive, aby sa ozvali. Napíšte na
redakcia@banoviny.sk. Vaše príbehy,
ale aj názory radi uverejnime. (bb)

Belasý smútok

za Gažkom
HOKEJ
Gažko umrel! Správa, ktorá sa roz-
niesla hokejovu Bratislavou priniesla
smútok každému, kto si pamätal jed-
nu z legiend Slovana. 
Fanúšikovia si možno viac pamätajú
mená ako Golonka, Fako, Nedomanský,
bratia Šťastní, no bol to práve Jozef
Gažo, bez ktorého by možno bratislav-
ský hokej nebol taký, aký je dnes. 
Jozef Gažo bol dlhé roky dušou brati-
slavského hokeja, na štadióne doslova
žil, poznali ho všetci, ktorí prichádzali do
kontaktu s jeho milujúcim športom.
Jožko Gažo (83) síce zomrel, ale jeho
meno sa bude ešte dlho spomínať. (bb)

Petangisti

sa sťahujú
PETANG
Ak by sa podľa počasia zdalo, že
petangisti sa uložili na zimný spánok,
nie je to celkom pravda. Národný
guľodróm na Tyršovom nábreží síce
osirel, ale milovníci tohto športu nele-
žia doma za pecou. 
Dočasne sa presťahovali do teplučka
nákupného centra na Zlatých pieskoch,
kde pokračujú v súťažení a kde sa pripra-
vujú na novú sezónu. Naplánovaná je
zimná liga a rovnako ako predchádzajú-
ce roky, aj túto zimu sa pripravujú výjaz-
dy na turnaje pod strechou v Maďarsku,
či v Česku... (bb)
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Verím Bratislave
Potrebuje, 

aby sme jej vrátili zeleň

Martin Jóna

Budem sa usilovať o zachovanie a rozširovanie zelených 
verejných priestranstiev. Bratislava potrebuje víziu, 
založenú na harmonickej rovnováhe ekonomických, 

sociálnych a environmentálnych potrieb.
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V Divadle West klame pôvabná Ketty
DIVADLO
Ak sa niekomu zdá smiešne, keď
pôvabná blondína klame až sa hory
zelenajú, nech nevynechá nové premié-
rové predstavenie Divadla West, ktoré
uviedlo hru autora Maurice Hennequi-
na Klamárka Ketty, v preklade Blaho-
slava Hečka. 
Večné klamstvá rozmarnej Ketty vytvára-
jú priestor na vznik nových zamotaných,
komických situácií, ktoré sa na javisku
neustále opakujú. Ketty klame, samozrej-
me, preto, že miluje svojho manžela a
nechce ho stratiť. Veľmi rada si však zájde
aj na obed s rodinným priateľom, veď o
nič nejde. Lenže manžel je žiarlivý. A
manžel chce deti. Ketty rodiť nechce,
napriek tomu túži uspokojiť svojho muža,
takže o chvíľu sa dom ozýva krikom
ukradnutých či „prenajatých“ detí. 

Komické situácie na javisku sa striedajú v
krátkych časových intervaloch, napriek
tomu im chýba dynamika, ktorú si typ
podobnej hry bez výhrad zaslúži. Celkové
vyznenie predstavenia o pôvabnej pod-
vodníčke často vyznieva skôr ako sled
vtipných scénok, chýba mu kompatibilita
celého deja. Napriek tomu herci na javis-
ku nezaháľajú a snažia sa divákovi pripra-
viť večer plný zábavnej hudby (Ďuďo,
Fefe, Tomáš Sloboda - členovia skupín
Hex a Le Payaco) a ľúbivých textov, ktoré
v mene lásky ospravedlnia aj tie najväčšie
prehrešky. 
Režisérom predstavenia je Nikita Slovák,
ktorý sa podpísal aj pod texty piesní. Kla-
márka Ketty je v interpretácii hercov
Andrei Kvašňovskej, Gabiky Dzúrikovej,
Dagmar Bajnokovej, Mareka Majeského,
Mariána Labudu ml., Doroty Letenayovej

a Gaba Tótha prechádzkou po cukráren-
ských podnikoch starej Bratislavy. Ak
práve vo vašej obľúbenej cukrárni majú
zatvorené, pretože je inventúra, zaveziete
sa električkou na Račianske mýto. Tam je
malá, pôvabná cukrárnička, kde sú len dva
stoly. Vonku novembrovo prší. Mysľou
ste už odleteli od našľahanej vône Vieden-
ského rezu a uspokojíte sa s Gaštanovým
jazýčkom, ktorý má na sebe priľnutú
vrstvu čerstvej šľahačky a v nej sa tak
nádherne zabára jazyk. K tomu dostanete
mätový čaj za 10 korún a keďže ste boli
pripravení ísť do Mayera, zostalo vám vo
vrecku ešte dvesto korún. Za to hodujete
až do rána, kým sa ulicami nerozoznie
zvuk prvej električky. Vaše zmysly sú
uspokojené. Tak čo poviete? Nepôjdete do
Divadla West na Klamárku Ketty? Neobí-
dete nakrátko. Dáša Šebanová

Príďte na Konkurz Prešporského divadla
DIVADLO
O tom, že dobré divadlo sa dá robiť
bez slov a zároveň veľa povedať, vás
bez pochýb presvedčí najnovšie diva-
delné predstavenie Prešporského di-
vadla, ktoré uvádza autorský „kus“ s
názvom Konkurz. 
Pod Konkurz sú podpísaní autori Ivan
Blahút, Judita Hansman, Števo Richtá-
rech a Stano Staško. Režisérom predsta-
venia je Ivan Bahút, v postavách Herec 1,
Herec 2 a Herečka účinkujú Judita Hans-
man, Števo Richtárech a Stano Staško.
Toľko fakty. S premiérami, ktoré odohra-
li menšie divadlá túto jeseň a ktoré
výrazne reflektujú na súčasnosť, sa roz-
trhlo vrece pod nebesami a obsypalo

zem, presnejšie bratislavskú divadelnú
scénu. Akoby ľudia (najmä mladí) začali
byť neskonale unavení z ponuky a dopy-
tu, značkových džínsov, rozvrátených
vzťahov, nefunkčných rodín a nenaplne-
ných túžob. To sú všetko témy, ktorým sa
venuje aj Prešporské divadlo.
Zameriava sa však najmä na umenie.
Zareže hlboko do mäsa, až ku kosti a
krv, ktorá zasiahne červenou kvapkou aj
diváka, hovorí, priam kričí, o túžbe diva-
delníkov robiť umenie. Jediné slová,
ktoré v predstavení zaznejú, sú texty
Moliéra, Čechova a Shakespeara. To
Rómeo stojí pod balkónom Júlie a čaká
na odpoveď. Čakajú aj aktéri Prešpor-
ského divadla. Dostáva sa im do rúk

však len útržok z novín, ktoré ich pozý-
vajú na konkurz - na moderátora erotic-
kej relácie, na rosničku, zabávača či
sprievodcu moderného tanca zvaného
hip-hop. A keď príde unavený umelec z
takéhoto na ctiutŕhačského konkurzu
domov, niet kde skloniť hlavu. Herec 1
miluje Herečku, tá miluje Herca 2 a ten
miluje Herca 1. Vyjadriť pohybom zloži-
tosť takýchto vzťahov či životný pocit z
prekérnej situácie a zároveň zaujať divá-
ka, nie je jednoduché. „Prešporáci“ to
vedia. 
Keďže Prešporské divadlo nemá vlastnú
strechu nad hlavou, predstavenie Kon-
kurz môžete vidieť v Štúdiu 12 na Jaku-
bovom námestí12. Dáša Šebanová

V kostole budú

hrať Jiří Stivín

a Zlaté husle
HUDBA
Priatelia charizmatického hudobníka
Jiřího Stivína tvrdia, že patrí medzi
ľudí, ktorí si najradšej všetko robia
sami. Ak je hladný, uvarí si krupicovú
kašu alebo šunku s vajcom. Sám si
vyrába obaly na platne a CD, sám si
svoju hudbu nahráva, dokonca sa sám
fotografuje.
A sám dokáže hrať na všetko, do čoho sa
dá fúkať o čom presvedčí publikum na
bratislavskom koncerte 12. decembra o
19.00 vo Veľkom evanjelickom kostole,
kde vystúpi spolu s hudobným zoskupe-
ním Zlaté husle. Výnimočný projekt,
ktorý mal premiéru na Slovensku v no-
vembri 2005, nerešpektuje žánrové dele-
nie a potvrdzuje, že hudba je len dobrá
alebo zlá.
Koncert prechádza hudbou troch storočí
od variácií Bacha, Vivaldiho, Telemanna,
cez džezové a folklórne témy až po úpra-
vy beatlesoviek v novom rozmere. Doka-
zuje, že charizmatická legenda starej
muziky a džezu - Jiří Stivín dokáže hrať
na všetko, do čoho sa dá fúkať a na všet-
ky konce nástrojov nie pre efekt, ale pre
hľadanie nových polôh a vzrušenie divá-
ka. Ten zvyčajne ani netuší, že najlepšia
cimbalovka Zlaté husle môže znieť ako
sláčikový orchester, swingové obsade-
nie, alebo že cimbal, je vlastne cembalo.
Zlaté husle tvoria Martin Sleziak (husle),
Róbert Puškár (husle, panová flauta),
Martin Budinský (cimbal), Peter Parničan
(husle), Peter Gabriel (viola), Milan Hron-
ček (viola), Peter Paškaj (kontrabas). (dš)

Divé maky

na fotografii
BRATISLAVA
Vernisáž netradičných fotografií zná-
meho módneho fotografa Jakuba Kli-
ma bude 6. decembra o 17.00 h vo vý-
stavných priestoroch Západnej terasy
Bratislavského hradu.
Na vernisáži fotografií J. Klima, ktorému
sa tentoraz postavilo pred objektív foto-
aparátu 36 talentovaných rómskych detí
zapojených do programu Divé maky,
vystúpia okrem nich aj Ján Berky Mreni-
ca ml. a čestný hosť, Ida Kelarová so
skupinou.
Program Divé maky je založený na my-
šlienke finančnej podpory talentovaných
rómskych detí na diaľku, keď darca na
diaľku podporuje rozvoj talentu a vzde-
lania dieťaťa, ktoré si prostredníctvom
programu vyberie. Do programu sú za-
pojení speváci, hudobníci, športovci, vý-
tvarníci, ako aj deti s vynikajúcimi študij-
nými výsledkami. Výstava fotografií po-
trvá do konca roka. (brn)

Sean Paul 

sa predstaví 

v Inchebe
HUDBA
Bratislava privíta ďalšiu svetovú
hviezdu. V Incheba Expo Aréne na
Viedenskej ceste vystúpi 13. decembra
o 20.00 h najpopulárnejší dance-hallo-
vý a hip-hopový spevák Sean Paul. 
Vo svete sa už predalo niekoľko milió-
nov albumov Seana Paula, ktorý má
okrem iného na svojom konte tri nominá-
cie a jednu získanú cenu Grammy. Na
odovzdávaní cien MOBO v Londýne bol
vyznamenaný titulom Reggae umelec
roku a za skladbu Gimme The Light
získal cenu časopisu High Times.
Sean Paul, vlastným menom Sean Paul
Henriques, sa narodil 8. januára 1973
rodičom, ktorým v žilách prúdi portu-
galsko-čínsko-jamajská krv. Obrovská
popularita Seana Paula je výsledkom
dlhoročnej tvrdej práce, ktorá pomohla
zdvihnúť vlnu celosvetového záujmu o
hip-hop a dance-hall. Sean Paul oba štýly
elegantne prepája a stiera medzi nimi
rozdiely.
Vstupenky na koncert Seana Paula sú v
predaji v sieti Ticketportal alebo na strán-
ke www.ticketportal.sk. (dš)

Súťaž o cenu

A. Dubčeka
TANEC
V dňoch 18. a 19. novembra sa usku-
točnila medzinárodná tanečná súťaž v
spoločenskom tanci v priestoroch bra-
tislavského PKO pod názvom Cena
Alexandra Dubčeka 2006.
Na parkete sa predstavilo mnoho špičko-
vých tanečníkov zo Slovenska i zo zahra-
ničia. Bez povšimnutia neostalo ani nie-
koľko autobusov plných skúsených a dob-
rých tanečníkov či už z Poľska, Rumuns-
ka, Bulharska a Litvy. Prvé priečky obsa-
dili tanečné páry, ktoré na parkete určite
pociťovali veľkú konkurenciu. Porotcov
nadchli v súťažiach IDSF (International
dance sport federation) či už v štandard-
ných tancoch alebo v latinsko-amerických
výborné páry z Ruska a Poľska. V sobot-
ňajšej súťaži IDSF v štandardných tan-
coch sa umiestnil na 1. mieste pár z Poľ-
ska, ktorý jednoznačne vynikal svojím
tanečným prejavom. V nedeľu, keď sa
konala veľmi dobre obsadená súťaž IDSF
v latinsko-amerických tancoch bojovali
vo finále o prvé miesto páry z Ruska. 
Vďaka za organizáciu tohto podujatia pat-
rí najmä Petrovi Horáčkovi a jeho taneč-
nému klubu TK UNI DANCE Bratislava,
ktorí sa postarali o skvelý program a prí-
jemnú atmosféru v sále počas celého trva-
nia súťaže. Nám nezostáva nič iné ako
dúfať, že takáto súťaž nás milo prekvapí aj
v roku 2007. Xénia Dvorínová

Je to bláznivá komédia o žene, ktorá klame aj keď nemusí... FOTO -  Divadlo West

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.
Račianska ul. 184/A, 831 05 Bratislava

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

Tel./Fax: 02/ 4488 5006,

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

www.motorpartner.sk

C4 Picasso uvidíte aj v salóne na Panónskej ceste 22 v Bratislave.

od 659.900 Sk*
* Pri kúpe cez OTP Leasing.

– Nový zážitok zo svetla a priestoru
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PIATOK 1. decembra
� 16.00 - Šťastia, zdravia vinšujeme, Via-
nočný folklórny program, Folklórny súbor
Studienka, Hlavné námestie
� 18.00 - Slovan Bratislava - Žilina,
hokejová Extraliga, Štadión O. Nepelu
� 19.00 - Družina, koncert folkovej skupi-
ny, Hlavné námestie
� 19.00 - R. Strauss: Veselé šibalstvá Tilla
Eulenspiegla, symfonická báseň op. 28,
Štyri posledné piesne AV 150, N. Rimskij -
Korsakov: Šeherezáda, symfonická sui-
taop.35, účinkuje: Gabriela Beňačková, diri-
gent: Alexander Rahbari, Koncertná sieň
Slovenskej filharmónie, Reduta
� 19.00 - G. F. Händel: Alcina, Opera v
troch dejstvách v talianskom jazyku so slo-
venskými titulkami, Opera SND, Hviezdo-
slavovo námestie
� 19.00 - Pierre de Marivaux: Stratégie a
rozmary, brilantná komédia o láske z pera
majstra komédií, DPOH, Laurinská 24

SOBOTA 2. decembra
� 9.00 - 16.00 - XXIII. Medzinárodné
stretnutie zberateľov nerastov a skame-
nelín, Prírodovedné múzeum SNM, Vajan-
ského nábrežie 
� 18.00 - Terchovské Vianoce, folklór, Ter-
chovské Vianoce sa po prvý krát predstavia
inde ako v kostole v Terchovej. Obyvatelia
Terchovej Bratislavčanom ukážu ako u nich
prebieha Jasličková slávnosť, svoje hlasy
predvedú v sprievode huslí, harmoník, basy....
ŠH Pasienky, Trnavská cesta 29
� 18.00 - Folklórne trio Alojza Bučku,
Hlavné námestie
�18.00 - ŠKP Bratislava - P. Bystrica, há-
dzanárska Extraliga, Jégeho ulica
� 19.00 - Waterflow, koncert holandsko-
slovenskej bluegrassovej skupiny, Hlavné
námestie                         
� 19.00 - Fermáta, koncert, hudobné Viano-
ce v Petržalke, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - N. LaBute: Vykúpenie, drsno-
smiešny príbeh lásky utajených milencov,
ktorým 11. september 2001 dal šancu zbaviť
sa minulosti a začať odznova. Chcú to? Účin-
kujú Ingrid Timková a Tomáš Maštalír, Malá
scéna SND, Dostojevského rad 7

NEDEĽA 3. decembra
�10.00 a 14.30 - L. Tomešová: Mikulášske
čaro, divadelné predstavenie pre deti v réžii
Matúša Oľhu, , Bratislavské bábkové divad-
lo, Dunajská ulica 36
� 15.00 - Na svätého Mikuláša alebo to
najlepšie z detských muzikálov, Dom kul-
túry Zrkadlový háj, Rovniankova ulica 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 - Folklórny súbor Poleno, Vianoč-
ný program, Hlavné námestie
� 16.00 - Operný koncert, účinkuje zbor
Opery SND, dirigent: Rastislav Štúr, Opera
SND, Hviezdoslavo námestie
� 17.00 - Vianočné pásmo, Detský zbor
Kráľovnej pokoja z Ivanky pri Dunaji, Hlav-
né námestie
� 19.00 - Pacora Trio, koncert jazzového
tria s prvkami folklóru, Hlavné námestie

PONDELOK 4. decembra
� 16.00  - Vianočné pásmo, hudobno-dra-
matický súbor Základnej umeleckej školy z
Exnárovej 6, Hlavné námestie   
� 16.45 - Hudobno-slovné vianočné pás-
mo, Spevácky zbor pri  ZUŠ Miloša Rup-
peldta z Panenskej 11, Hlavné námestie

UTOROK 5. decembra
� 16.00 - Na svätého Mikuláša, benefičné
podujatie pre Nadáciu pre výskum rakovi-
ny, zbierka hračiek, sladkostí a ovocia pre
malých pacientov Detskej onkológie na
Kramároch, účinkujú Igor „Mikuláš“ Báz-
lik, Karol Malý, Ervín Schonhauser, Moni-
ka Stanislavová, Lucia Nováková, skupina
Roma Style, Martin Jakubec, hudobná sku-
pina nevidiacich Ambrelo, francúzsko-slo-
venská skupina Rock´hann, Hlavné námes-
tie
� 19.00 - Don Quijote, najslávnejší rytier-
sky román všetkých čias prvýkrát v podobe
flamenco - muzikálu. Strhujúca hudba, pies-
ne a tance očami Sancha Panzu, Teátro Wüs-
tenrot, Trnavské mýto 1

� 19.00 - P. Mascagni: Sedliacka česť, me-
lodráma v jednom dejstve v talianskom jazy-
ku so slovenskými titulkami, R. Leoncaval-
lo: Komedianti, dráma v dvoch dejstvách v
talianskom jazyku so slovenskými titulkami,
diriguje Ondrej Lenárd, réžia Marián Chu-
dovský, Opera SND, Hviezdoslavo námestie

STREDA 6. decembra
� 10.00 - L. Tomešová: Mikulášske čaro,
divadelné predstavenie pre deti v réžii Matú-
ša Oľhu, , Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica 36
� 10.00 a 14.00 - Mikulášska rozprávka,
Klub detí Slniečko, Furdekova ulica 6/a
� 17.00 - Určite príde aj Mikuláš, predsta-

venie pre deti v podaní divadla Happy, Hlav-
né námestie
� 19.00 - Bratislavský Jazz Klub 12, The
Hermit and The Ferryman, Oskar Rózsa,
Ľubor Priehradník a hostia, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Vianočný koncert, české hviezdy
a legendy na koncerte v Bratislave, sprie-
vodné slovo - Jiřina Bohdalová, Karel Šíp,
Športová hala Pasienky, Trnavská cesta 29

� 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na mňa pri-
lepila, divadelné predstavenie, DPOH, Lau-
rinská ulica 24
� 19.30 - Hradišťan, koncert najznámejšej
moravskej cimbalovej kapely, umelecký
vedúci Jiří Pavlica, Dom kultúry Zrkadlový
háj, Rovniankova ulica 3

ŠTVRTOK 7. decembra
� 10.00 - L. Tomešová: Mikulášske čaro,
divadelné predstavenie pre deti v réžii Matú-
ša Oľhu, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica 36
� 16.45 - Vianočné koledy v anglickom
jazyku, spevácky zbor Britskej medzinárod-
nej školy, Hlavné námestie 
� 19.00 - Josef Laufer, Vianočný  koncert,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Koncert na želanie, Oktober,
Hex, Dom kultúry Lúky, Vigľašská ulica 1

PIATOK 8. decembra
� 10.00 - L. Tomešová: Mikulášske čaro,
divadelné predstavenie pre deti v réžii Matú-
ša Oľhu, , Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica 36
� 16.00 - Festival zborov, medzinárodný
festival Adventnej a vianočnej hudby, vystú-
pia zbory zo Slovenska, Česka, Poľska, Slo-
vinska, Chorvátska, Ruska a Singapuru,
Hlavné námestie
�19.00 - Koncert pre študentov vysokých
škôl, A. Dvořák Slovanské tance - výber,
dirigent Charles Oliveiri - Munroe (Kana-
da), pôvodne klavírne skladby autor zinštru-
mentoval roku 1878. Slovanské tance patria
dnes medzi populárne tituly klasickej hudby,
Koncertná sieň Slovenskej filharmónie,
Reduta
� 19.00 - Oktagon: Divadlo bez domova,
nový divadelný projekt predajcov a predaj-
kýň časopisu Nota bene a sociálnych pra-
covníkov o živote na ulici, Štúdio 12, Jaku-
bovo námestie 12
�19.00 - 24.00 - Bluesový Mikuláš, hudob-

ný večer pre priaznivcov blues, Dom kultú-
ry Lúky, Vigľašská 1

SOBOTA 9. decembra
� 16.00 - Rodinný koncert pre deti, Wolf-
gang Amadeus Mozart  - Tri nemecké tance
KV 605, Antonín Dvořák - Slovanské tance,
výber, diriguje: Charles Olivieri - Munroe
(Kanada), svetom hudby vás bude sprevá-
dzať Martin Vanek, Koncertná sieň Sloven-
skej filharmónie, Reduta
� 18.00 - G. Apolllinaire: Casanova, pre-
miéra, Divadelný súbor Gong, réžia a dra-
maturgia: Peter Nagy. Témou divadelnej hry
je večná téma lásky, ktorá dokáže svoju silu
pripomenúť aj v zdanlivo banálnych kuli-
sách malého meštiackeho karnevalu a s kto-
rou si nedokáže poradiť ani najväčší zvodca
na svete, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12 
� 19.00 - Country noc, 15 hudobných a 6
tanečných skupín, minikurz country tancov,
celý areál PKO

NEDEĽA 10. decembra
� 10.00 - L. Tomešová: Mikulášske čaro,
divadelné predstavenie pre deti v réžii Matú-
ša Oľhu, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská ulica 36
� 15.00 - Vianočné mosty medzi mestami,
účinkujú súbory z Prahy, Brna, Krakova,
Viedne a Bratislavy, Hlavné námestie
� 16.00 - Festival zborov, medzinárodný
festival Adventnej a vianočnej hudby, vystú-
pia zbory zo Slovenska, Česka, Poľska, Slo-
vinska, Chorvátska, Ruska a Singapuru,
Hlavné námestie
� 16.00 - Vianočné popoludnie pre senio-
rov, Diabolské husle Jána Berkyho Mrenicu,
DJ Max a latino show - Mario Rumbero,
Estrádna hala PKO, vstup zadarmo

� 16.00 - Snehová kráľovná, na motívy
rozprávky H. Ch. Andersena, Asociácia
Francúzov na Slovensku, réžia: Clélia Co-
lonna, hrajú: Clélia Colonna, Birgit C. Kram-
mer, predstavenie je určené deťom a bude vo
francúzskom jazyku, Štúdio 12, Jakubovo
námestie 12
� 16.00 - Hudobné Vianoce v Petržalke,
Momentum musicum, cyklus komorných
koncertov, účinkuje Slovenské klarinetové
kvarteto (B. Dugovič, K. Tóth, J. Rigan, J.
Eliáš, CC Centrum, Jiráskova 3
� 19.00 - Najkrajšie Vianoce, účinkujú
Zlaté husle, hosť Ján Babjak, Hlavné
námestie

vyjdú opäť o týždeň
7. decembra

BÝVATE V STAROM MESTE?
Na uliciach Dunajská, Grösslingova, Medená,
Gorkého, Tallerova, Tobrucká, Palackého,

Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Dostojevského
rad a iných uliciach Starého Mesta?

Ak ma zvolíte, okrem iného budem presadzovať,
aby sa nepracovalo na veľkých stavbách 

v dňoch pracovného pokoja, voľna a sviatkov.

AJ MY MÁME PRÁVO NA POKOJNÉ BÝVANIE

Mgr. Miroslava 
BABČANOVÁ 

historička, 36 rokov

Voľte číslo 

kandidátka na poslankyňu 
do Miestneho zastupiteľstva Staré Mesto

1.
mish mash

nám. SNP 13 (pasáž)
Na vŕšku 1 (klarisky) 

...to najlepšie z remeselných  
 dieľní celého sveta...

náramok 
149,- Sk

náhrdelník 
399,- Sk


