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Bratislava 

je o krok bližšie

k centru kultúry

Auditórium
BRATISLAVA
Írska developerská skupina Ballymore
Danube, ktorá v Zóne Pribinova stavia
novú mestskú štvrť, už podpísala
zmluvu o výstavbe a budúcej nájom-
nej zmluve kultúrneho centra Auditó-
rium, ktoré by malo stáť na dunaj-
skom nábreží.
Mestské zastupiteľstvo v septembri prija-
lo uznesenie, z ktorého vyplýva, že mesto
si budovu Auditória prenajme na 30
rokov za 130 miliónov korún za prvých
12 rokov nájmu. Mesto Bratislava si záro-
veň vyhradilo predkupné právo na kúpu
tejto budovy. Výška nájmu by mala byť
dohodnutá tak, že nájomné vo výške 130
miliónov korún bude uhradené v dvoch
splátkach, pričom prvá splátka vo výške
97,5 milióna korún bude zaplatená do 30
dní od podpísania zmluvy o výstavbe a
budúcej nájomnej zmluve, druhá splátka
vo výške 32,5 milióna bude zaplatená do
30 dní od uzatvorenia nájomnej zmluvy.
Nájomné od 13. roku (vrátane) do 30
roku nájmu bude vo výške asi 190 eur za
štvorcový meter podlahovej plochy ročne
a bude sa ročne zvyšovať o mieru ročnej
inflácie.
Auditórium sa spolu so zrekonštruovanou
historickou budovou Skladu číslo 7 stane
náhradou za postupne zanikajúci Park
kultúry a oddychu. Bratislava získa vďaka
tomuto projektu nový reprezentačný prie-
stor na organizovanie veľkých kultúrnych
a spoločenských podujatí v hale s kapaci-
tou 1000 až 1300 osôb s moderným tech-
nickým vybavením, ktoré umožní posky-
tovať dostatočne kvalitné zázemie aj
náročným účinkujúcim. Ďalším prínosom
tohto zámeru je skutočnosť, že sa konečne
zhodnotí dlhé roky nevyužívaná technická
pamiatka - budova Skladu číslo 7. Obno-
vená budova bude slúžiť ako zázemie
Auditória, vznikne tu nový veľkorysý
priestor pre galérie, výstavy, múzejné
účely a drobnú klubovú činnosť. Írsky
investor, ktorý v Zóne Pribinova od sep-
tembra tohto roka stavia celú novú mests-
kú štvrť vrátane medzinárodného obchod-
ného centra Eurovea, pri rekonštrukcii
objektu Skladu číslo 7 bude zohľadňovať
pripomienky pamiatkarov. 
Nový stánok kultúry bude situovaný v
atraktívnom prostredí novo budovanej
mestskej štvrte, v blízkosti nového cen-
trálneho námestia so sochou generála M.
R. Štefánika, neďaleko novostavby Slo-
venského národného divadla. Bude tu aj
nákupná zóna Pribina Galleria, luxusné
byty, kancelárske priestory, kaviarne,
reštaurácie, multikino, športoviská a
centrá zábavy. 
Ako sme už informovali, v súčasnosti sa
už spracováva štúdia a je predpoklad, že
nová prístavba by mala byť dokončená
do konca roku 2009. (juh) 

Bratislavčania

vymenili

až jedenástich

starostov
BRATISLAVA
Až 13 mestských častí bude mať nového
starostu alebo starostku. Keďže dvaja
doterajší starostovia nekandidovali,
znamená to, že jedenástim starostom
vyjadrili voliči nedôveru a dali pred-
nosť niektorému z protikandidátov.
V Starom Meste úplne prepadol doteraj-
ší starosta Peter Čiernik (KDH, SMK,
SZS). Novým starostom sa stal Andrej
Petrek (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ), keď
porazil aj favorizovanú Martu Černú
(NF), ktorá skončila druhá v poradí.
V Podunajských Biskupiciach doterajší
starosta nekandidoval, tesne napokon zví-
ťazila Alžbeta Ožvaldová (nezávislá),
keď mala iba o 20 hlasov viac ako Ján
Duranský (SDKÚ-DS, KDH).
V Ružinove doterajšieho starostu Pavla
Kuboviča (SDKÚ-DS, KDH) porazil o
399 hlasov Slavomír Drozd (Smer-SD,
SMK, ĽS-HZDS a SF). 
K prekvapeniu došlo vo Vrakuni, keď
neuspela doterajšia starostka Ľudmila
Lacková (Smer-SD, SMK, ĽS-HZDS,
SF). Novým starostom sa stal Ladislav
Fatura (nezávislý).
V Novom Meste podľa očakávania zvíťa-
zil doterajší starosta Richard Frimmel
(SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF, Smer-SD, ĽS-
HZDS, SNS).
V Rači sa novým starostom stal Ján Zvo-
nár (Smer-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ),
keď doterajší starosta Pavol Bielik (nezá-
vislý) skončil až štvrtý v poradí.
Vo Vajnoroch sa novým starostom stal
Ján Mrva (SDKÚ-DS). 
V Devíne sa novou starostkou stala Ľubi-
ca Kolková (KDH, SZS, PS).
V Devínskej Novej Vsi obhájil staros-
tovské kreslo Vladimír Mráz (NF). 
V Dúbravke v boji o miesto starostu roz-
dielom 86 hlasov zvíťazil Ján Sandtner
(nezávislý) pred Jankou Mahďákovou
(nezávislá).
Starostovské kreslo v Karlovej Vsi neob-
hájil Bystrík Hollý (SDKÚ-DS, KDH) a
novou starostkou sa stala Iveta Hanulí-
ková (Smer-SD, ĽS-HZDS a SNS).
Novú starostku budú mať aj v Lamači,
stala sa ňou Oľga Keltošová (SDKÚ-
DS, Smer-SD, SNS).
V Záhorskej Bystrici zostáva starostom
Vladimír Kubovič (Smer-SD, ĽS-
HZDS, SNS, SZS).
Novou starostkou Čunova sa stala
Gabriela Ferenčáková (nezávislá).
V Jarovciach bude starostovať Pavel
Škodler (nezávislý).
V Petržalke zvíťazil Milan Ftáčnik
(Smer-SD).
V Rusovciach starostovské kreslo obhájil
Dušan Antoš (nezávislý). (red)

Zoznam nových poslancov miestnych
zastupiteľstiev nájdete na 12. strane

a na www.bratislavskenoviny.sk

Staronovému primátorovi medzi prvými gratulovali manželka Františka a dcéra Mária. FOTO - Filip Malý

BRATISLAVA
Primátorom Bratislavy zostáva Andrej
Ďurkovský (SDKÚ-DS, KDH). Roz-
hodlo o tom 67 097 Bratislavčanov,
ktorí mu v sobotných komunálnych
voľbách dali hlas. 
Druhá v poradí Monika Flašíková - Beňo-
vá (Smer-SD, ĽS-HZDS, SMK, SZ, SF)
dostala 39 523,  tretí Marian Kočner
(nezávislý) dostal 8286 hlasov. Na ďalších
miestach skončili Karol Ondriáš (KSS) -
2960 hlasov, Andrej Trnovec (SĽS) - 1670
a Rudolf Martančík (Úsvit) - 946 hlasov.
Na voľbe primátora sa zúčastnilo 120 482
Bratislavčanov, pričom až 54% z nich hla-
sovalo za Ďurkovského.
Volebný výsledok potvrdil prognózu Bra-
tislavských novín, ktorú sme zverejnili
týždeň pred voľbami, keď sme za jasného

favorita primátorských volieb označili
práve doterajšieho primátora mesta.
Volebná koalícia SDKÚ-DS, KDH, ktorá
kandidovala Ďurkovského, navyše v
novom mestskom zastupiteľstve obsadí
57 z 80 kresiel, teda dve tretiny mestské-
ho parlamentu. Deväť mandátov získali
kandidáti koalície Smer-SD, ĽS-HZDS,
SMK, SZ, SF, šesť za Nezávislé  fórum,
traja nezávislí kandidáti, dvaja za koalíciu
DSS, Nádej, OKS, OL a jeden za DÚS.
„Bratislavčania sú veľmi rozumní voliči,
rozumejú komunálnej politike, zaujímajú
sa o problémy, nevychádzajú z prázd-
nych sľubov a vzdušných zámkov, ale
opierajú sa o svoje skúsenosti,“ uviedol
A. Ďurkovský. „Budem sa ako primátor
snažiť nesklamať všetkých Bratislavča-
nov,“ povedal.

Ustanovujúce zasadnutie mestského
zastupiteľstva bude vo štvrtok 14.
decembra. „Verím, že podpora mestského
zastupiteľstva bude, keďže koalícia
SDKÚ-DS a KDH získala drvivú väčšinu
hlasov,“ dodal Ďurkovský. Poslanci na
ustanovujúcom rokovaní zastupiteľstva
zvolia viceprimátorov, členov mestskej
rady a komisií zastupiteľstva. Podľa koa-
ličnej zmluvy, ktorú podpísali SDKÚ-DS
a KDH ešte pred voľbami, by mal mať
primátor Bratislavy o jedného námestní-
ka menej, teda troch. K jeho prvým kro-
kom by malo patriť aj nadviazanie kon-
taktov a spolupráce s novozvolenými sta-
rostami mestských častí. (ado)

Zoznam poslancov mestského 
zastupiteľstva nájdete na 6. strane

a na www.bratislavskenoviny.sk

Primátorom je opäť Andrej Ďurkovský

V najbližších rokoch nás čaká veľa práce
O  najdôležitejších úlohách, ktoré stoja
v najbližšom období pred bratislav-
skou samosprávou, sme sa pozhovárali
so staronovým primátorom Bratislavy
Andrejom ĎURKOVSKÝM.
- Predovšetkým by som sa chcel všetkým
poďakovať za prejavenú dôveru a pod-
poru, ktorú som cítil nielen počas pred-
volebnej kampane, ale aj po jej skončení,
keď ma ľudia zastavovali na ulici a gra-
tulovali mi, čo v minulosti nebolo obvyk-
lé. Mohlo by sa zdať, že v druhom voleb-
nom období to budeme mať jednoduch-
šie, je výhodou, že nemusíme začínať od
nuly, ale môžeme jednoducho pokračo-
vať tam, kde sme v predchádzajúcom
období skončili. 
Aké sú vaše priority na nasledujúce
obdobie?
- Pred nami je nové štvorročné volebné

obdobie, počas ktorého budeme mať čo
robiť. Čaká nás veľa práce, prioritou je
predovšetkým oblasť dopravy, kde sa
chceme sústrediť na nákup nových
vozidiel mestskej hromadnej dopravy,
budovanie novej trate električky do
Petržalky, zachovanie cestovných zliav
pre študentov a starších občanov, ako aj
cestovania zadarmo pre obyvateľov vo
veku nad 70 rokov. Medzi moje ďalšie
priority bude patriť budovanie komu-
nálnych bytov, založenie nového veľké-
ho mestského parku, ako aj ďalšie pro-
jekty, ktoré sa týkajú športu a trávenia
voľného času detí a mládeže, či už ide o
detské ihriská, futbalové ihriská alebo
tréningové plochy.

Aké úlohy vás čakajú v najbližších
dňoch?
- Medzi prvými bude príprava inaugurač-
ného mestského zastupiteľstva, kde usta-
novíme nových poslancov a pripravíme
riadne zasadnutie zastupiteľstva. Bude-
me sa musieť dohodnúť aj na zložení jed-
notlivých komisií, aby sme sa hneď v
januári mohli pustiť do takých dôležitých
úloh, ako je schválenie rozpočtu mesta a
nového územného plánu.
Budete sa v dohľadneom čase zaobe-
rať aj zákonom o Bratislave?
- Konečná podoba zákona bude závisieť
od dohody so starostami jednotlivých
mestských častí. Zo sedemnástich mest-
ských častí iba v štyroch ostali pôvodní
starostovia, ostatní sú noví, a tak budeme
musieť s nimi rokovať prakticky od
začiatku. Zhováral sa Juraj Handzo
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Dobrý otec 
ratolesti občas 
jednu švihne
Aj keď sa množia hnutia typu Za výcho-
vu detí jedine láskou, verím v to, čo sa
osvedčilo za tisícročia existencie člove-
ka civilizovaného, že občas treba aj
trest. Človek civilizovaný si to nevymy-
slel, videl to od mačiek. 
Od mačiek človek odkukal aj princíp
nezávislosti, ale to je téma nielen na
tento  stĺpček. Hovoríme teraz o tom po
slovensky nespisovnom, ale presnom,
zmysluplnom a nevyhnutnom pohlavku.
Pohlavok je čin, ktorý taká matka-mačka
uskutoční na svojom dieťati, keď poruší
pravidlá. Dôležité je vedieť, že mačky
majú aj pravidlá nepísané, vlastne všetky
majú nepísané. Ale pevné. Aj keď nevidi-
teľné. Tak teda taká mačka matka telepa-
ticky vytýči kruh, v ktorom sa deti mačen-
ce môžu hrať a vloží im tam prihlúplu a
priťapenú myš. Mačence ju vedia chytiť,
ale neublížia jej. Boj je až druhou lek-
ciou. V tej prvej ide o to, aby sa mačence
udržali tam, kde majú. V kruhu. Ak to
mača poruší, dostane pohlavok. Citlivý a
presný, ale taký, že skončí presne v stre-
de kruhu. Keď už netreba mačence vra-
cať do vytýčenej zóny, poznajú prvé pra-
vidlo: všetko má svoje miesto.
Zároveň sa naučia, zostane im to do
dospelosti, že trest je súčasťou výchovy
rovnako ako odmena, lebo disciplinova-
ným mačatám poskytne matka mačka
svoje teplo a mliečko.
Bohužiaľ, dospeli sme do éry, keď sa
pravda, že tu končí kruh, alebo akékoľ-
vek iné pravdivé pomenovanie veci,
pokladá za trest zo strany toho, kto to
chce vidieť inak. Dobre, berme to. Ale
nezabúdajme na to, že odmena a trest je
súčasťou výchovy. Okrem rozumných a
odôvodnených výchovných teórií na túto
tému existuje aj dosť dobrých vtipov.
A tým sa riadime. Nie sme tu na to, aby
sme chválili mačatá, čo nerešpektujú
nenakreslený kruh. Potrestáme aspoň
pravdivým pomenovaním vecí. Naprík-
lad, že nezávislí poslanci sú vhodnejší
ako stranícke kamarily - aj keď to nepre-
feroval šéfredaktor, ale autor týchto riad-
kov. Šéf to uznal z dosť dobrých dôvodov.
Preto, aby slúžili verejnosti, aby zostali v
tom kruhu.
Dobrý otec mačaťu tiež občas švihne.
Mača je nahnevané hneď, aj o desať
rokov... Ale keď sa mača vydarí, o ďal-
ších dvadsať rokov povie, že jedna bola
málo. Gustav Bartovic

Traja šťastlivci

dostali za voľby

po milióne
BRATISLAVA
Kandidát na primátora Marián Koč-
ner dodržal predvolebný sľub, keď po
uzavretí volebných miestností dal
vyžrebovať troch nových milionárov.
Za účasť vo voľbách získali dve ženy a
jeden muž rovný milión korún.
Podmienkou bolo odoslanie SMS-správy
v cene bežne účtovanej na určené číslo.
Ako dodal M. Kočner, peniaze získala
rozvedená matka s 15-ročným synom,
mladá slečna pred svadbou a grafik vo
veku okolo 50 rokov. Šťastní Bratislavča-
nia zatiaľ prevzali len šeky, ktoré im budú
preplatené až po notárom overenej účasti
na komunálnych voľbách, prirodzene s
ich vlastným súhlasom. (brn, tasr)

Kontrola 

v pohrebníctve

nie je uzavretá
BRATISLAVA
V médiách sa objavili správy o rade ne-
dostatkov zistených v mestskom po-
hrebníctve Marianum len niekoľko dní
po skončení kontrol, čo možno považo-
vať za unáhlené, pretože výsledky kon-
troly ešte nie sú uzavreté.
Potvrdila nám to aj Helena Homolová zo
Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI).
Podľa nej kontrola nie je uzavretá, jej
výsledky nie sú definitívne a pohrebníc-
tvo sa môže proti verdiktom odvolať. Za
definitívne ich nepokladá ani riaditeľ
pohrebníctva Miloslav Hrádek, ktorý sa
vyjadril: „Je paradoxné, že SOI vyvesí na
internete svoje zistenia bez toho, aby sme
sa k nim mohli vyjadriť.“
M. Hrádek dodal, že sa kontrolórom in-
špekcie vyjadroval k jednotlivým ziste-
niam, ale so sumárnymi výsledkami jeho
ani nikoho v podniku kontrolóri neobo-
známili.
Na publikovaní zistení z pohrebníctva je
prekvapivá i rýchlosť, s akou vyplávali
na povrch. SOI zvyčajne publikuje
svoje nálezy z obchodnej siete a služieb
s niekoľkomesačným oneskorením. V
tomto prípade to bolo v priebehu týž-
dňa. Aj forma oznamu sa odlišovala od
zvyklostí, bežne sa uverejňovalo, akej
konkrétnej chyby sa podnikateľ dopus-
til, do akej kategórie porušenia predpi-
sov priestupok patrí a suma, akou bol
pokutovaný. Informáciám o priestup-
koch v pohrebníctve chýbajú akékoľvek
podrobnosti.
Redakcia vie o výhradách verejnosti k
službám pohrebníctva Marianum a neraz
sme sa nimi aj zaoberali. Vždy išlo o
individuálne podnety, aj keď sa dali zo-
všeobecniť. Netvrdíme teda, že Maria-
num nerobí chyby, prekvapila nás rých-
losť a načasovanie informovania o ziste-
ných nedostatkoch. Najmä však to, že
boli uverejnené pred uzavretím prípadu.
„Predovšetkým čakám na oficiálne vyja-
drenie SOI,“ povedal pre Bratislavské
noviny M. Hrádek, podľa ktorého kon-
trola nebola vykonaná v súlade so záko-
nom. Pohrebníctvo pokladá zverejnenie
výsledkov za poškodenie mena a avizo-
valo, že bude pokračovať podaním trest-
ného oznámenia. Gustav Bartovic

STARÉ MESTO
Rekonštrukčné práce na dome na
Rudnayovom námestí, ktorý je známy
maľbami v oknách, pokračujú plynu-
lo podľa projektovej dokumentácie a v
technologických nadväznostiach. 
Ako uviedla vedúca úseku inžinierskej
činnosti spoločnosti Paming Zdenka
Turzíková, vynovenú budovu by mali
zrekonštruovať a sprístupniť verejnosti
v prvom polroku budúceho roku.
„Postupne sa dokončuje hlavná staveb-
ná výroba, čiže napríklad sanácia nos-
ných konštrukcií, škárovanie murív,
odstraňujú sa príčiny vlhkosti. Taktiež
sa dokončujú práce v suterénoch a osá-
dzajú sa okná a dvere,“ povedala. Ako
ďalej uviedla, v dohľadnom čase by sa
malo pristúpiť k realizácii vnútorných a
vonkajších rozvodov a vybavenia, začať
by sa malo aj s inštalačnými prácami a
povrchovými úpravami. „V maximálnej
možnej miere taktiež zohľadňujeme
požiadavky pamiatkarov na prezentáciu
historických murív, čiže zvyškov blíz-
kych hradieb a Vydrickej brány,“ dodala
Z. Turzíková.

Rekonštrukcia objektu pri Dóme sv.
Martina sa začala v decembri minulého
roku. Pôvodne sa počítalo so sedemnásti-
mi miliónmi korún, ktoré by malo dať
mesto Bratislava zo svojho rozpočtu. Z.
Turzíková však priznáva, že táto suma sa

môže ešte zvýšiť. Po dokončení by mala
budova slúžiť predovšetkým na kultúr-
no-spoločenské účely, taktiež sa uvažuje
o zriadení muzeálnych priestorov, ktoré
by malo spravovať Múzeum mesta Bra-
tislavy. (brn, sita)

Oprava historického domu na Rudnayovom

námestí pokračuje podľa predpokladov

PETRŽALKA
Ministerstvo životného prostredia v
uplynulých dňoch vydalo kladné záve-
rečné stanovisko k výstavbe nového
sídliska na území na juh od Petržalky,
v ktorom by mali pribudnúť tisíce
bytov a ďalšie stavby.
Pripravovanú výstavbu a tomto území
rieši urbanisticko-architektonická štúdia s
názvom Petržalka - juh, južná rozvojová
os. Z východnej strany je územie vyme-
dzené čistiarňou odpadových vôd a
súkromnými pozemkami v tesnom kon-
takte s územím Areálu rekreácie, športu a
turistiky Jaroveckého ramena. Zo sever-
nej strany je územie vymedzené Panón-
skou cestou, areálom čistiarne odpado-
vých vôd a Betliarskou ulicou. Z juhu je
vymedzené čiastočne železničnou traťou
a čiastočne majetkovoprávnymi hranica-
mi pozemkov vo vlastníctve developera,

ktorým je spoločnosť Popper Develop-
ment. Zo západnej strany je toto územie
ohraničené železnicou, z východnej
sedemmetrovým ochranným pásmom
potrubia zabezpečujúceho vyústenie
Chorvátskeho ramena do pravostranného
priesakového kanála zdrže Hrušov, ktorý
je vedený pozdĺž hranice areálu čistiarne
odpadových vôd.
Na tomto území s rozlohou vyše 1,7
milióna štvorcových metrov by v priebe-
hu rokov 2007 až 2015 malo vyrásť celé
nové sídlisko. Územie je rozčlenené do
štyroch lokalít A, B, C a D, z ktorých v
troch by mali byť aj byty. V lokalite A sa
ráta s výstavbou objektov Dopravného
podniku Bratislava pre budúcu rýchlodrá-
hu, depa, staničného objektu, ale aj 803
bytov pre 1577 obyvateľov. V lokalite B
sa ráta s obytnými súbormi s 3518 bytmi
pre asi 6907 obyvateľov, v lokalite C by

malo byť 3237 bytov pre 6359 obyvate-
ľov. Vo štvrtej lokalite sa ráta s vybudova-
ním centra voľného času s bazénmi, kon-
ferenčným centrom, hotelom, ľadovou
plochou i amfiteátrom. 
Ministerstvo životného prostredia výstav-
bu odsúhlasilo za predpokladu, že bude
splnených 42 podmienok. Jednou z nich je
zharmonizovať zámer s územnoplánova-
cou dokumentáciou, ďalšie tri sa týkajú
skládky nazvanej Umelý kopec, ktorá by
mala byť odstránená. Stotožňuje sa tiež s
niektorými výhradami, ktoré sa vyskytli
počas pripomienkovania zámeru. Naprí-
klad mestská časť Bratislava - Petržalka
upozornila, že vzhľadom na nevybudova-
ný nosný systém mestskej hromadnej
dopravy sa termín začatia výstavby v
lokalitách A a B javí ako nereálny, lebo tu
má bývať 8484 obyvateľov, čo môže spô-
sobiť chaos a kolaps v doprave. (juh) 

Ministerstvo životného prostredia dalo

kladné stanovisko k výstavbe v Petržalke

Využite možnosť rekonštrukcie vašej kúpeľne 
za výhodných podmienok

Vaša nová kúpeľňa od 1887,- Sk/mesiac
Flexipôžička MODERNÝ BYT, poskytovaná v spolupráci s VÚB bankou, úrok len 6 % p.a.

Kúpeľňové štúdiá: � Saratovská 13, OD-Saratov, Dúbravka, tel: 64 461 049
� Vígľašská 3, pri Trhovisku, Braník, Petržalka, tel: 63 823 779
� info: www.modernybyt.sk, � e-mail: mb@modernybyt.sk
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Na Dunaji má byť šiesty most pre peších,

na ktorom má byť aj nová reštaurácia
BRATISLAVA
V priestore medzi Starým mostom a
Mostom Apollo by mal v budúcnosti
pribudnúť šiesty bratislavský most cez
Dunaj, ktorý by mal slúžiť len chod-
com, korčuliarom a cyklistom.
Nový most z dielne architektonického
ateliéru ReSpect, ktorý bude na ľavej
strane vyúsťovať z budúceho centrálne-
ho námestia pred novostavbou Sloven-
ského národného divadla. Ako nám
povedal architekt Branislav Kaliský, v
strede mosta je navrhnutá promenádna
reštaurácia a kaviareň, ktorá by mala tvo-
riť akúsi ideovú dvojičku reštaurácii
UFO situovanej na pylónoch Nového
mosta. Štúdia predpokladá, že na moste
by mal byť horizontálny výťah slúžiaci
(nielen) imobilným ľuďom. 
Nový most by mal byť prvým promenád-
nym mostom v Bratislave. Štúdia pred-
pokladá, že 320 metrov dlhý most bude
prepájať dve budúce celomestské centrá,
ktoré v nasledujúcich rokoch vyrastú na
oboch protiľahlých úsekoch nábrežia
Dunaja. „Most by mal tieto nové mestské

centrá spojiť tak, aby tvorili kompaktný
celok,“ uviedol B. Kaliský.
Na ľavom brehu Dunaja írska develo-
perská skupina Ballymore Properties v
septembri už začala s prvou etapou
výstavby mestskej štvrte, ktorej súčasťou
bude aj obchodné centrum Eurovea.
Podobne sa má zveľadiť aj protiľahlé
priestranstvo na petržalskej strane - urba-
nistická štúdia s názvom Celomestské
centrum Bratislava - časť Petržalka pred-
pokladá, že na tomto území vyrastie ďal-
šia mestská štvrť, v ktorej majú byť aj

objekty celomestského i celoštátneho
významu. Návrh územného plánu zóny
celomestského centra - časť Petržalka,
ktorý rieši charakter budúcej výstavby na
území medzi Starým mostom a Prístav-
ným mostom, schválili poslanci mestské-
ho zastupiteľstva 6. júla tohto roka.
Keďže promenádny most je zatiaľ iba v
štádiu spracovanej štúdie, termín začatia
jeho výstavby ešte nie je známy. Náklady
na jeho výstavbu presiahnu jednu miliar-
du korún. Juraj Handzo

VIZUALIZÁCIA - ReSpect

RUŽINOV
Práce na projekte rozšírenia Prístav-
nej ulice napredujú rýchlym tempom.
Priaznivé počasie umožnilo realizovať
podstatnú časť zemných prác.
Ako uviedol Ladislav Csáder, generálny
riaditeľ spoločnosti Metro Bratislava,
ktorá je investorom rozšírenia ulice, v
rámci prác sa už odkopalo teleso bývalej
železničnej vlečky na úroveň súčasnej
Prístavnej ulice v celej dĺžke jej plánova-
ného rozšírenia. Okrem toho na základe
sondáže sa uskutočnilo vytýčenie jestvu-
júcich vedení - optické káble, vedenie

vysokého napätia, plynová prípojka do
internátu Ekonomickej univerzity a iné.
V najbližšom období sa vykoná preklád-
ka optických káblov z jestvujúcej polohy
do stredového deliaceho pruhu a postup-
ne sa začnú aj práce na budovaní dažďo-
vej kanalizácie a položení nového vodo-
vodu DN 300 v úseku Košická - Plyná-
renská. Podľa L. Csádera bude statický-
mi a dynamickými skúškami zistia únos-
nosť odkopanej pláne, na základe čoho
sa posúdi rozsah nutných výmen neúnos-
ného podložia pred budovaním samotné-
ho cestného telesa.

„So začatím spomínaných prác sa počíta
v tomto týždni a ich ukončenie predpo-
kladáme niekedy koncom marca,“ kon-
štatoval L. Csáder. „Je však treba zdôraz-
niť, že stavba vstupuje do zimného obdo-
bia, ktoré so sebou prináša často nepred-
vídateľné problémy. Naším zámerom je
na toto ročné obdobie nezvykle priaznivé
počasie využiť na vytvorenie časového
predstihu, pretože po príchode mrazov
budeme musieť práce prerušiť.”
Ako dodal, zhotovenie konštrukčných
vrstiev vozovky sa začne asi začiatkom
apríla budúceho roku. (juh)

Rozšírenie Prístavnej rýchlo napreduje

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

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

Nová cesta

neumožňuje

odbočiť k Tescu
DÚBRAVKA
Doprava na úseku diaľnice D2 pri
vstupe do Bratislavy v smere zo Zá-
horia je presmerovaná na nový úsek
dvojprúdovej vozovky, ktorý súvisí s
výstavbou tunela Sitiny. Vodiči použí-
vajú túto cestu od 26. novembra.
Nová cesta sa odpája od pôvodného
úseku diaľnice D2 tesne za čerpacou sta-
nicou OMV vpravo, na Poliankach sa
mierne zvažuje a vedie popod nový diaľ-
ničný nadjazd, ktorý je tesne pred vstu-
pom do tunela. Vozovka sa končí napoje-
ním na Lamačskú cestu. Z obidvoch úse-
kov diaľnice D2 je momentálne vylúčená
doprava, aby mohli stavbári túto vetvu
napojiť na tunel. 
Nová situácia znemožňuje vodičom idú-
cim po diaľnici od Záhoria odbočiť z
Lamačskej cesty vľavo do areálu, v kto-
rom sa nachádza aj hypermarket Tesco.
Dostanú sa tam cez Harmincovu ulicu v
Dúbravke, alebo sa až v okolí Patrónky
musia otočiť a vrátiť sa späť. Výjazd z
tohto areálu na Lamačskú cestu v smere
do mesta je zachovaný, ale obmedzený
na jeden jazdný pruh. 
Využiteľný zatiaľ nie je jazdný pruh La-
mačskej cesty v smere do mesta od že-
lezničnej stanice Lamač. Týmto smerom
sa bude dať pohodlne dostať do hyper-
marketu, no podľa našich informácií
nový úsek cesty ešte neotvorili, pretože
nie je skolaudovaný. 
S novou cestou a obmedzeným prístu-
pom pre automobilovú dopravu k ná-
kupnému centru Tesco súvisia aj zmeny
v organizácii mestskej hromadnej dopra-
vy. Linky číslo 38, 63 a 505 boli v smere
do centra mesta presmerované a od
železničnej stanice Lamač jazdia priamo
po Lamačskej ceste a rovnako začali od
27. novembra jazdiť aj autobusy číslo
30, 37 a 92. 
Nová komunikácia súvisí s budovaním
príjazdných a obslužných ciest pre osob-
nú a tranzitnú dopravu. Nedávno bola
otvorená nová mostná estakáda, ktorou
sa sprístupnila cesta do Dúbravky v
oboch smeroch. 
Projekt súvisiaci s výstavbou tunela
Sitiny a nových diaľničných úsekov má
spojiť obchvat mesta, odkloniť kamió-
novú dopravu a upokojiť dopravu v
smere do centra. Tunel a priľahlé stav-
by by mali dokončiť do konca mája
2007. (rob)

PRENAJMEM
2,5-izb. byt v Dúbravke

- prízemie, zariadený, pekné
okolie, dobré parkovanie.

Tel.: 0905 735 493

Základy obchodovania na burze
Otvára kurz

Kurz je urèený všetkým záujemcom o
obchodovanie na U.S. trhoch

www.gaptrading.sk

Gap Trading, s.r.o.

mob: 0914 149 019

� Odmena 10.000.- Sk za Notebook
Fujitsu Siemens, ktorý sa stratil 16. 11.
v reštaurácii Plzeňská chalúpka - ORIM.
Bol v čiernej taške s optickou myšou.
Mal som tam uloženú všetku moju
prácu. Kontaktovať ma môžete na tel:
0903468013. Ďakujem.
� Zabudla som oranžovú igelitku Witboy
v trolejbuse č. 207. Vystupovala som na
zastávke Lovinského, t.j. zástavka pred
konečnou Gaštanová dňa 21.11.2006
cca o 16:45. Mikinka666@azet.sk

Tieto oznamy nájdete aj na
www.bratislavskenoviny.sk

� Straty a nálezy
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UPC neberie

ohľad 

na starších ľudí
LIST ČITATEĽA
Dovoľujem si vás oboznámiť s nespo-
kojnosťou užívateľov základného prog-
ramu káblovej televízie UPC v Bratisla-
ve. V lete nastala zmena v čase, keď boli
majstrovstvá sveta vo futbale v Nemec-
ku. Zobrali nám stanicu ORF2.
Neviem, či sa robil prieskum. Túto rakús-
ku stanicu v Bratislave sleduje až 80 per-
cent starých ľudí, je to jediná zahraničná
stanica, ktorá vyhovuje nám Bratislavča-
nom vo veku 70 až 80 rokov, ktorí sme
prežili vojnu a ešte žijeme v ťažkých pod-
mienkach. Penzie malé a keď naša televí-
zia má samé juhoamerické seriály a krvá-
ky, tak naša STV2 a ORF2 sú našou
záchranou každodenného života.
ORF2 vysiela veľa filmov z našich mla-
dých časov, dokumentárne, cestopisné a
hudobné filmy. Bratislava je medzinárod-
né mesto, ktoré by malo myslieť aj na
chudobných používateľov televízie. Roz-
šírený program UPC si penzisti nemôžu
dovoliť z tej penzie, čo nám štát dáva.
Prosíme riaditeľa UPC, ak je to možné,
vráťte nám ORF2 do základného progra-
mu UPC od Nového roku. Radi by sme
mali aj jednu českú a jednu maďarskú sta-
nicu. R. R., Ružinov

(meno a adresu máme v redakcii)
~     ~     ~

UPC sa v najnovšom liste zákazníkom
chváli službami, ktoré pre nich rozši-
ruje a „skvalitňuje“. Samochvála UPC
by bola na mieste, keby za svoje služby
nezvyšovala ceny a pri výbere služieb
viac myslela na svojich zákazníkov.
Som presvedčená, že okrem detí najviac
času pred televízormi a pre tých sa
poplatky stávajú neúnosnými. Prečo
nerozšírite základný súbor napr. o české
programy ČT1, ČT2 a Spektrum, prípad-
ne po jednej stanici pre príslušníkov
národnostných menšín? To by bola služ-
ba drobným ľuďom: za menej peňazí viac
muziky. Máte zistené, koľkí diváci na
Slovensku pozerajú všetky stanice rozší-
reného programu?! Koľkí kvôli jednému
či dvom náučným programom sú nútení
platiť si rozšírený súbor? (A ten už nie je
lacný!). A koľko rodín si môže dovoliť
priplácať ešte aj na program HBO?
A ešte niečo, čo nesvedčí o tom, že UPC
myslí na zákazníka. Je to jej telefónna
služba. Kým si zákazník môže vybaviť
potrebnú informáciu, po vytočení tele-
fónneho čísla UPC ubiehajú „drahé“
minúty, počas ktorých záznamník vysie-
la všeobecné informácie, za ktoré klient
musí zbytočne platiť. Okrem toho ani
operátori UPC nie sú vždy práve zdvori-
lí a ústretoví, najmä  keď ich upozorníme
na niektoré nedostatky. Šetrite, prosím,
naše nervy i peňaženky.

Elena Kováčiková, Ružinov  

Už raz bolo, 

keď bol človek 

to posledné
LIST ČITATEĽA
Uvedomujem si, že každá zmena pri-
náša so sebou aj ten efekt, že niektorí
sú spokojní, niektorí sa zasa cítia
dotknutí, ba až ohrození. Nie sú však
dôležité pocity jednotlivcov, ale či fun-
guje systém, ktorý im má slúžiť.
Na nás, Bratislavčanov, ale nielen na nás,
dopadajú zmeny v zdravotníctve spôso-
bom, ktorý pripomína časy minulého
režimu. Vtedy kolovala taká slovná hrač-
ka, ktorou sme sa vysmievali z vtedajšie-
ho vedenia. Strana a vláda mali také
heslo, že na konci každého nášho snaže-
nia je človek. Stačilo pridať do vety slo-
víčko až, aby ste pochopili pravdu, že
človek je to posledné: Až na konci nášho
snaženia je človek.
Mám pocit, že človek v pozícii pacienta je
až na konci všetkého snaženia nášho zdra-
votníctva. Vôbec teraz nemám na mysli
lekárov a ordinácie, hoci je módne na nich
nadávať. Ja, naopak oceňujem ich úsilie a
ochotu vyjsť pacientom v ústrety, zápasiť
o existenciu v neštátnych zariadeniach a
prekonávať problémy administratívne,
materiálne i organizačné v zdravotníckych
zariadeniach štátu. Pre nich je pacient
prvoradý - nie však pre tých, ktorí by mali
byť nad nimi, myslieť koncepčne a dlho-
dobo, teda na ministerstvo zdravotníctva a
články samosprávy, ktoré riadia zdravot-
níctvo v rámci svojej pôsobnosti.
Osobne mám to šťastie, že môj lekár,
kedysi sme ho volali obvodný, ma stále
vedie vo svojej evidencii a že si našiel
priestor pre svoju ambulanciu, ktorý, zdá
sa, má perspektívu. Môj priateľ má však
doktora na poliklinike na Tehelnej, ktorá
už roky tŕpne v obavách o svoju budúc-
nosť. Kam budem chodiť, pýta sa, keď
dajú polikliniku na bubon?
Ukazuje sa totiž - a to máme od ďalšieho
spoločného známeho - že záväzok udržať
zdravotnú starostlivosť v privatizova-
ných zariadeniach privatizéri vždy
nemienia dodržať. Najmä v tradičných
častiach mesta, teda centre a kompakt-
ných okrajových častiach, sa ordinácie
hýbu. Ľudia, ktorí boli zvyknutí na kom-
plexný servis Mýtnej a Bezručovej, sú
nešťastní. Privatizácia firiem viedla k
zrušeniu závodných lekárov. Zdá sa, že
všetko sústreďuje riaditeľstvo na Ruži-
novskú, ale je to riešenie? Tam stačí prísť
do polikliniky a vidieť vyspávať bezdo-
movcov vo foyeri, aby človek dostal z
takého liečenia strach.
Preto mi schádza na um, či by sa nové
vedenie mesta nemalo touto vecou
zaoberať a donútiť riadiace orgány zdra-
votníctva, aby vytvorili podmienky, v
ktorých budú môcť praktickí lekári ozaj
prakticky, teda rýchlo a blízko, pomáhať
potrebným. Roman Farkaš, Petržalka

Ponuka vianočných trhov je rozkolísaná
Vianočné trhy, ktoré majú vyvolať
predvianočnú atmosféru, sa stali za pät-
násť rokov tradíciou. Žiaľ, je tradíciou
aj to, že tradične je ponuka na nich
nevyrovnaná. A žiadalo by sa dodať, že
aj nepríliš teplá. 
Máme na mysli, že v mnohých stánkoch
podávajú teplé jedlá - guláše, polievky, ka-
pustnicu - už chladnúce. V otvorených ná-
dobách tiež rýchlo chladne aj varené víno,
punč a grog. Niekedy zamrazí pri pohľade
na ceny. Inokedy zasa krútite hlavou nad
tým, že za takmer rovnakú cenu predávajú
odlišné produkty. Napríklad - kým v stán-
ku C 20 dostanete bohato natretý veľký
krajec chleba za pätnásť korún, iné stánky
ponúkajú polovičnú porciu len postrašenú
nátierkou za rovnakú cenu. Ani divinový
guláš zo stánku Lebenfinger, hustý a boha-
tý na mäso, sa nedá porovnať s miskou
plnou zemiakov a troma drobnými kúska-
mi diviny od firmy Jozef Iľko (stánok
A25), hoci cenu majú takmer rovnakú. 
Aj architektúra je podobná ako tvorba
cien. Stánky nie sú rovnaké, aj tých zopár,
čo sa náhodou na seba ponášajú, nestojí
vedľa seba. Ďalšou vymoženosťou sú
rôzne prílepky, sú tu stánky mestské i
súkromné. Zostáva len sa spýtať, čo robila
komisia pre prípravu trhov? Päsťou na oko
sú vývesné štíty - nielenže ich nemajú
všetky stánky, ale sú nerovnaké, spája ich
len nepeknosť. Niekde musíte po označení
stánku pátrať a potom prídete na to, že pre-
dajca ho umiestnil tak šikovne, že ho
nemôžete vidieť, lebo sa stratí pri otvorení
okna nad pultom. Inde nie je vôbec a
zostáva vám len si číslo stánku vyrátať. Čo

zasa nie je celkom možné, keď nevidíte,
kde sa ktorý podnik končí a kde sa začína.
Avizovaná kontrola očividne absentuje a
okrem toho sa na myseľ neodbytne tlačí
otázka, podľa akého kľúča sa prideľovali
štvorcové metre jednotlivým stánkom?
Tradične sa vo výbornom svetle prezentu-
je lokál U mamičky. Ich pleskavica je
výborná, sortiment predvianočných maš-
kŕt Prešporčanov obohacujú v kozmopolit-
nom duchu mesta o exotickú ponuku. Zdô-
razňuje to chlieb pita, ktorý si môžete dať
ku grilovaným špecialitám. Keď už sme
pri grilovaných lahôdkach, musíme aj tu
skonštatovať nevyrovnanosť. V Iľkovom
bufete podávajú veľmi dobré divinové klo-
básky za prijateľnú cenu, aj keď nie sú
vlastnej výroby. Sklamali sme sa však v
stánku B5, kde sme si kúpili tenkú bravčo-
vú zatočenú klobásku bez výraznejšej
chuti. Cena 59 Sk aj s prílohami je podľa
nás premrštená. Kuracie prsia na grile (65
Sk) zo stánku Mc GOG tiež boli takmer
bez chuti, oceniť treba, že tu dávajú
zohriať žemľu na rošt. Milým prekvape-
ním bol špíz zo stánku A25, aj keď sa uká-
zalo, že tmavé kolieska nie sú klobása, ale
červená cibuľa, a že slaninky bolo pome-
nej. Tri skutočne veľké kusy kuracích pŕs v
tej šťave dokonale zjemneli.
Zvláštnou kapitolou sú kapustnice. V Pre-
šporskom dostavníku sme kúpili kapustni-
cu, ktorá nebola ani kyslá, ani slaná, ale
sladká. Veľmi silne vyvolávala dojem, že
je uvarená zo sladkej alebo nedokvasenej

kapusty. Aj s následkami. V stánku A30
kapustnica lákala na pohľad. Aj chuťovo
bola veľmi dobrá, nebola hustá, s klobás-
kou, údeným a troškou hríbov. Za 50 ko-
rún sa nám zdalo, že jej bolo trochu málo a
navyše bola vlažná! 
So sympatickou novinkou prišli v stánku
C25 - podávajú Tirolské knedle plnené sy-
rom na cibuľke. Nie je to tirolská vianočná
špecialita, ale tak pôsobí. V knedliach bol
naozaj syr a cibuľová zálievka im dodala
veľmi dobrú chuť. Toto chutné a teplé
jedlo stálo 40 korún a dokázalo zasýtiť. 
K nápojom sme už povedali, že ich predá-
vajú zväčša nedostatočne teplé. A v nejed-
nom stánku aj riadne zriedené. V medovi-
ne bolo síce cítiť sladkosť, ale nie chuť
medu. Šok bol pre nás varené limbašské
vínko za 24 korún pohár - podľa chuti to
víno len videlo. V niektorých stánkoch
zasa dostanete vínko poriadne horúce, ale
také sladké, aby sa okrem chuti cukru ne-
dalo poznať nič. 
Tradične - keby sme nemuseli koštovať,
ideme len do častovianskeho stánku,
výborný tamojší chlieb i nátierky, vínové
varené víno, teplé a lacné teplé jedlá, veľké
porcie cigánskej, scískanice, lokše plnené
husacou pečeňou - lacnejšie ako v sused-
ných stánkoch a pri rovnakých cenách
zasa väčšie porcie, teda zasa lacnejšie. Pri-
pravované s láskou a vedomím, že jediná
chyba pokazí dlho budované dobré meno.
Naše hodnotenie:���

Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Ani tentoraz neboli hostitelia upozornení
na náš príchod, aj teraz sme si ako vždy
útratu platili sami.

Nezaškodí pripomínať, nakupujte opatrne
Komunálne voľby sú, vďakabohu, za
nami, hoci možno by mohli bývať aj
tak raz za mesiac. Prečo? Nuž nikdy
nebolo naše okolie také čisté ako v sobo-
tu druhého decembra. 
Po celý piatok pracovníci verejnoprospeš-
ných služieb naháňali každý spadnutý lís-
tok. Jednoducho: Paráda! Keďže je väčši-
na stromov už bez lístia, hádam nám tá
čistota chvíľu aj vydrží. Ba, dúfam, že no-
vozvolení otcovia a matky mesta budú
viac dbať o čistenie ulíc, veď to mali
skoro všetci vo svojich programoch!
No aby som sa venovala spotrebiteľskej
problematike: minulý týždeň našich čita-
teľov trápila starosť o zdravé a bezpečné
výrobky. Predovšetkým prišli otázky, či
ázijské výrobky (textil, obuv, hračky)
môžu poškodiť svojich užívateľov. Vždy,
keď takéto otázky dostanem, som v rozpa-
koch. Odpoveď totiž znie áno aj nie. Je
faktom, že mnohé textílie (teda aj podšív-
ka obuvi) obsahujú formaldehyd, ktorý
môže u precitlivelých ľudí vyvolávať aler-
gické reakcie. Zvyšky formaldehydu sa do
textilu dostávajú v priebehu výroby a nie
sú výlučne v ázijskom tovare. Preto je
vhodné bielizeň, ktorú nosíme priamo na

holom tele, pred prvým použitím poriadne
vyprať. To isté sa vzťahuje aj na posteľnú
bielizeň, prípadne uteráky. 
Horšie je to s obuvou, kde sa podšívka
nedá vybrať. V zriedkavých prípadoch sa
môže stať, že precitlivelá koža zareaguje
alergicky. Obzvlášť výrazne sa to môže
prejaviť pri čižmách s vysokou a pevne
priliehajúcou sárou. Tam už je ťažko dávať
dobrú radu. Iba ak takú, že nové nevyskú-
šané čižmy by sme bez odskúšania nemali
nosiť od rána do večera. Neviem si dobre
predstaviť, že dokážete účinne reklamovať
takúto sťažnosť tak, aby vám obchodník
vrátil peniaze. Ani oznam Slovenskej
obchodnej inšpekcii, ktorá má prístup k
systému RAPEX (zoznam nebezpečných
výrobkov v rámci EU), by nemusel byť
úspešný. V každej populácii je určité per-
cento precitlivených ľudí, kvôli ktorým sa
výroba nemôže obmedziť. 
Za schodnú cestu by som považovala
povinnosť uvádzať dôkladné informácie:
Teda nie iba o použitom materiáli, ale aj o
tom, či tovar obsahuje zvyšky chemic-

kých látok a názvy týchto látok. Azda sa
takéhoto predpisu dožijeme! 
Horšie je to s bezpečnosťou hračiek. Laik
nie vždy rozozná, že výrobok je z takzva-
ného mäkčeného PVC, ktoré obsahuje
fenoly. Dozorné orgány síce takéto výrob-
ky aktívne vyhľadávajú a dávajú príkaz na
ich stiahnutie z obehu, predsa sa však z
času na čas na trhu či v obchodoch obja-
via. Tu už je na nás spotrebiteľoch, aby
sme zvýšili opatrnosť. Podobné je to pri
rôznych plechových hračkách. Nekupujte
ich iba preto, že sú krásne na pohľad.
Dajte si toľko námahy a prejdite všetky
hrany (aj zospodu) prstom, či nie sú ostré
a drapľavé. Vyhnete sa tak prípadným zra-
neniam citlivých detských rúčok. 
O súčasnom strašení zvyškami ochran-
ných látok na ovocí a zelenine sme hovo-
rili už minule. Netreba však zabudnúť, že
aj sušené ovocie obsahuje konzervačné
látky, a preto ho treba pred konzumáciou
umyť. Predovšetkým to krásne z dovozu
je skoro zaručene sírené - a zvyšky síry
žalúdku nesvedčia. 
A nakoniec: Ďakujem všetkým, ktorí mi vo
voľbách prejavili dôveru.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov
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Vodárne majú

nový centrálny

dispečing
BRATISLAVA
Bratislavská vodárenská spoločnosť
(BVS), a.s., ukončila prvú realizačnú
fázu investičného projektu integrova-
ného systému riadenia, v rámci ktorej
bol uvedený do prevádzky nový cen-
trálny technologický dispečing.
Z jedného miesta sa tak monitorujú a ria-
dia dodávky pitnej vody pre najväčší
počet obyvateľov na Slovensku. Vďaka
projektu sa majú zefektívniť všetky pro-
cesy výroby a distribúcie vody a jej
následného odkanalizovania a čistenia.
Projekt, ktorý BVS realizuje od marca
tohto roka, by sa mal ukončiť do konca
novembra. 
Spoločnosť začala s prípravami projektu
integrovaného systému riadenia už v
roku 2004. Hlavným cieľom nového sys-
tému riadenia je znížiť náklady v oblasti
prevádzky technologickej výroby, strát
vody, opráv a údržby, fakturácie a styku
so zákazníkmi. Spoločnosť tak bude
môcť centrálne monitorovať a riadiť pre-
vádzku v nadväznosti na jej podnikový
ekonomický systém. Dodávateľom pro-
jektu je konzorcium troch spoločností z
koncernu Siemens. Toto konzorcium
BVS vybrala v rámci verejnej súťaže.
BVS vznikla v decembri 2002 vkladom
celého majetku zrušeného štátneho podni-
ku Vodárne a kanalizácie Bratislava a časti
majetku zrušeného štátneho podniku Zá-
padoslovenské vodárne a kanalizácie.
Majoritným akcionárom spoločnosti je
mesto Bratislava, ktoré vlastní 59,29-per-
centný podiel na základnom imaní BVS
vo výške 8,477 miliardy korún. (brn, sita)

Volebný obvod č. 1 - Staré Mesto hlasov
1. RNDr. Marta Černá (NF) 5447 
2. Ing. arch. Andrej Petrek (SDKÚ-DS, KDH) 4503
3. MUDr. Viera Satinská (DSS, Nádej, OKS, OL)

3968
4. RNDr. Milan Cílek (SDKÚ-DS, KDH) 3617
5. PhDr. Štefan Holčík (NF) 3534
6. Ing. arch. Peter Beňuška (nezávislý) 3197
7. Ján Budaj (DÚS) 3136
8. Ing. Pavol Baxa (SDKÚ-DS, KDH) 3051

Volebný obvod č. 2 - Podunajské Biskupice
1. Jarmila Ferančíková (SNS) 1577
2. RNDr. Oto Nevický (SDKÚ-DS, KDH) 1430
3. Dr. František Dej (SMER-SD, ĽS-HZDS, SMK,
SZ, SF) 1370

Volebný obvod č. 3 - Ružinov
1. Ing. Slavomír Drozd (SMER-SD, ĽS-HZDS, SMK,
SZ, SF) 3765
2. Ing. Ján Králik, CSc., (SDKÚ-DS, KDH) 3030
3. Ing. Peter Lenč (SDKÚ-DS, KDH) 2955
4. Valentín Mikuš (SDKÚ-DS, KDH) 2831
5. Ing. Branislav Raninec (SDKÚ-DS, KDH) 2578
6. Soňa Záporožanová (SDKÚ-DS, KDH) 2569
7. Ing. Gabriel Meheš (SDKÚ-DS, KDH) 2545

Volebný obvod č. 4 - Ružinov
1. Ing. Peter Juriga (SDKÚ-DS, KDH) 2897
2. Ing. Katarína Otčenášová (SDKÚ-DS, KDH)

2783
3. Mgr. Viera Kyselicová (SDKÚ-DS, KDH) 2668
4. Ing. Jozef Závodský (SDKÚ-DS, KDH) 2421
5. Ing. arch. Ivan Boháč (SMER-SD, ĽS-HZDS, SMK,
SZ, SF) 2393
6. Ing. Dušan Hruška (SMER-SD, ĽS-HZDS, SMK, SZ,
SF) 2157

Volebný obvod č. 5 - Vrakuňa
1. Ing. Marek Hargaš (SDKÚ-DS, KDH) 1409
2. Ing. Viera Čerňanská (SDKÚ-DS, KDH) 1337
3. Ľudmila Lacková (SNS) 1290

Volebný obvod č. 6 - Nové Mesto
1. Doc. Ing. Ružena Apalovičová, CSc., (SDKÚ-DS,
KDH) 3696
2. Ing. Libor Gašpierik (SDKÚ-DS, KDH) 3361
3. JUDr. Tomáš Korček (SDKÚ-DS, KDH) 3018
4. Mgr. Andrej Mede (SDKÚ-DS, KDH) 2740
5. Matej Landl (SMER-SD, ĽS-HZDS, SMK, SZ, SF) 2715
6. Mgr. Gerti Duni (SDKÚ-DS, KDH) 2682
7. PhDr. Viera Lehoczká (SDKÚ-DS, KDH) 2530

Volebný obvod č. 7 - Rača
1. Ing. Milada Dobrotková (SDKÚ-DS, KDH) 2115
2. Ing. Jozef Házy (NF) 1991
3. Ing. Peter Šinály (SDKÚ-DS, KDH) 1341

Volebný obvod č. 8 - Vajnory
1. Ing. Ján Mrva (SDKÚ-DS, KDH) 903

Volebný obvod č. 9 - Devín
1. Akad. soch. Gabriela Luptáková (SDKÚ-DS, KDH) 237

Volebný obvod č. 10 - Devínska Nová Ves
1. Ing. Vladimír Mráz (NF) 2052
2. Miroslav Encinger (SDKÚ-DS, KDH) 1510
3. Mgr. Ladislav Jaško (NF) 1348

Volebný obvod č. 11 - Dúbravka
1. PaedDr. Milan Trstenský (SDKÚ-DS, KDH) 3249
2. Eva Jandošová (SDKÚ-DS, KDH) 3054
3. Ing. Jozefína Baranová (SDKÚ-DS, KDH) 2979
4. Ing. Pavel Blažej (SDKÚ-DS, KDH) 2883
5. Ing. Peter Čecho (SDKÚ-DS, KDH) 2749
6. Ing. Peter Hanulík (SMER-SD, ĽS-HZDS, SMK, SZ,
SF) 2600

Volebný obvod č. 12 - Karlova Ves
1. Ing. Martin Berta, CSc., (SDKÚ-DS, KDH) 3350
2. Ing. Peter Dubček (SMER-SD, ĽS-HZDS, SMK, SZ,
SF) 3225
3. Doc. Ing. arch. Peter Gandl (SDKÚ-DS, KDH) 2837
4. Ing. Gabriel Kosnáč (SDKÚ-DS, KDH) 2806
5. Ing. Tibor Merva (SDKÚ-DS, KDH) 2637

6. PhDr. Branislav Záhradník (SDKÚ-DS, KDH) 2583

Volebný obvod č. 13 - Lamač
1. Ing. Peter Šramko (SDKÚ-DS, KDH) 1222
Volebný obvod č. 14 - Záhorská Bystrica
1. Ing. Anton Beleš (DSS, Nádej, OKS, OL) 324

Volebný obvod č. 15 - Čunovo
1. Gabriela Ferenčáková (nezávislá) 383

Volebný obvod č. 16 - Jarovce
1. Martin Wolf (NF) 354

Volebný obvod č. 17 - Petržalka
1. Ing. Viera Kimerlingová (SDKÚ-DS, KDH) 5224
2. Ing. Alexander Ballek (SDKÚ-DS, KDH) 4446
3. Helena Doktorovová (SDKÚ-DS, KDH) 4382
4. Ing. Jozef Augustín (SDKÚ-DS, KDH) 3911
5. Ing. Tomáš Fabor (SDKÚ-DS, KDH) 3867
6. Ing. Slavomír Čičmanec (SDKÚ-DS, KDH) 3730
7. Ing. Alena Krištofičová (SDKÚ-DS, KDH) 3703
8. Mgr. Oliver Kríž (SDKÚ-DS, KDH) 3556
9. Ing. Ernest Huska (SDKÚ-DS, KDH) 3505
10. Ing. Ján Brezák (SDKÚ-DS, KDH) 3458
11. RNDr. Pavol Minárik (SDKÚ-DS, KDH) 3199

Volebný obvod č. 18 - Petržalka
1. doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., (SMER-SD, ĽS-HZDS,
SMK, SZ, SF) 4288
2. Ing. Ján Kotuľa (SDKÚ-DS, KDH) 3740
3. Michal Baranovič (SDKÚ-DS, KDH) 3408
4. Anna Dyttertová (SDKÚ-DS, KDH) 3192
5. Ing. Vladislav Čapček (SDKÚ-DS, KDH) 3049
6. Ing. Tatiana Mikušová (nezávislá) 2974
7. Stanislav Fiala (SDKÚ-DS, KDH) 2848
8. Ladislav Kianička (SDKÚ-DS, KDH) 2740
9. Ing. Ján Hanko (SDKÚ-DS, KDH) 2604
10. PhDr. Ľudmila Farkašovská (SMER-SD, ĽS-HZDS,
SMK, SZ, SF) 2583

Volebný obvod č. 19 - Rusovce
1. Nadežda Orságová (SDKÚ-DS, KDH) 458

Novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva

UPC vám priná‰a veselú vianoãnú správu!

02/594 22 222    www.upc.sk

UPC TelefónAnytime 
249 Sk*

* Cena 249 Sk bez DPH je zv˘hodnená cena za sluÏbu UPC Telefón Anytime, ak je zároveÀ uÏívaná so sluÏbou chello. Volania do miestnych a medzimestsk˘ch sietí v programe UPC Telefón Anytime sú bezplatné v silnej aj slabej prevádzke.

Pri uzatvorení Zmluvy o pripojení do 31. 12. 2006 s dobou viazanosti 25 mesiacov platí: Cena 1 Sk mesaãne za SluÏbu poãas prv˘ch 3 mesiacov, In‰talácia za 1 Sk a cena 1 Sk za bez‰núrov˘ telefón znaãky Philips.  

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

Pau‰ál na 3 mesiace za 1 Sk*

In‰talácia za 1 Sk*

Telefón za 1 Sk*

Volania 

na v‰etky 

pevné linky 

0 Sk*
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Na silvestrovské

oslavy opäť 

do centra mesta
BRATISLAVA
Tak trochu v tieni predvolebnej kam-
pane kandidátov na primátora, staros-
tov a poslancov mestského zastupiteľ-
stva pripravovalo marketingové odde-
lenie magistrátu tohtoročné oslavy prí-
chodu nového roku.
Dobrou správou pre všetkých priaznivcov
tohto najväčšieho kultúrneho podujatia na
Slovensku je, že jeho ôsma edícia sa opäť
uskutoční na viacerých scénach v centre
Bratislavy a sľubuje kvalitný program s
neopakovateľnou atmosférou.
Silvester 2006 s podtitulom Vitajte v Par-
tyslave! bude prebiehať na Hlavnom
námestí, Hviezdoslavovom námestí a
nábreží Dunaja medzi Starým a Novým
mostom. Súčasťou takmer celodenného
podujatia bude tradičný silvestrovský beh
cez všetky bratislavské mosty, ale aj
vystúpenia pouličného divadla, veľká
diskotéka, živé koncerty najpopulárnej-
ších slovenských skupín a samozrejme
veľkolepý polnočný ohňostroj s laserový-
mi efektmi nad Dunajom.
„Každý rok sa snažíme program postaviť
tak, aby sa na mestských oslavách dobre
cítili Bratislavčania všetkých generácií,“
povedal nám novozvolený bratislavský
primátor Andrej Ďurkovský, ktorý má
nemalú zásluhu na tom, že Silvester v
Bratislave dnes patrí medzi najviac očaká-
vané kultúrno-spoločenské podujatia ro-
ka. Vo februári 1999 - ešte ako starosta
mestskej časti Staré Mesto - vznik osláv
po vzore veľkých európskych metropol
sám inicioval.
„Po ôsmich rokoch sme vytvorili z osláv
príchodu nového roku tradíciu a dobrú
značku, vďaka čomu nemáme s oslovova-
ním účinkujúcich takmer žiadne problé-
my. Väčšina kapiel si považuje za česť
hrať na Silvestra v Bratislave,“ zdôrazňu-
je Pavol Murín z občianskeho združenia
Hlava 98, ktoré je už osem rokov dvor-
ným dramaturgom a producentom mest-
ských osláv.
Organizátori ani v tomto roku neponechá-
vajú nič na náhodu a zabezpečujú dôsled-
nú organizáciu verejného poriadku. Pod-
robnosti prinesieme v nasledujúcom vy-
daní Bratislavských novín. (brn)

Pri Polus City

Centre bude 

tretia veža
NOVÉ MESTO
K dvom výškovým budovám pri
nákupno-zábavnom centre Polus City
Center v dohľadnej budúcnosti pri-
budne aj tretia. Kontinuitu naznačuje
aj jej názov - Millenium Tower III.
Nový výškový objekt bude umiestnený
na juhovýchodnej strane nákupného
centra v blízkosti administratívneho trak-
tu a predajne Carrefour. Budova má byť
určená na prenajímanie na administratív-
ne účely. V troch podzemných podla-
žiach majú byť vytvorené hromadné ga-
ráže s 383 parkovacími státiami. Okrem
toho sú na prvom, druhom a 22. nadzem-
nom podlaží v budove navrhované tech-
nické a pomocné priestory. Vstupná hala
s priestormi na stravovanie a občerstve-
nie sa má nachádzať na prvom a druhom
nadzemnom podlaží. 
Stavba Millennium Tower III má mať
pôdorys tvaru obdĺžnika s maximálnymi
rozmermi v nadzemnej časti asi 44 x 29
metrov (v podzemnej časti cca 128 x 31
metrov). Má mať 21 nadzemných podla-
ží, posledné, 22., má byť technické.
Administratívna časť objektu má byť na
17 typických podlažiach a 18. ustúpe-
nom podlaží s celkovou plochou na
nájom takmer 16 600 štvorcových
metrov. Hlavný vstup do administratív-
nej budovy má byť presklený, reprezen-
tatívna hala bude prevýšená cez dve
podlažia. Celý objekt je navrhnutý ako
bezbariérový. S výstavbou by sa malo
začať v budúcom roku, jej ukončenie sa
predpokladá v roku 2009. (juh)

Cez sviatky

lanovka nejazdí
NOVÉ MESTO
Počas dvoch najväčších sviatkov mi-
nulého roku - na Štedrý deň a na Nový
rok - sa nenašiel ani jediný záujemca o
odvoz lanovkou medzi Kamzíkom a
Železnou studničkou, preto sa prevá-
dzkovateľ rozhodol v tieto dva dni
lanovku nepúšťať.
V ďalšie sviatočné dni, ktoré Bratislav-
čania stále viac využívajú na oddych v
prírode, však lanovka bude k dispozícii.
Cez vianočné sviatky, 25. a 26. decem-
bra bude premávať od desiatej ráno do
štvrtej popoludní. Na Silvestra, vzhľa-
dom na tradičný silvestrovský popolud-
ňajší útlm, bude jazdiť len do druhej po-
poludní.
Na ostatné dni sa vzťahuje bežný prevá-
dzkový režim. Možno očakávať prekro-
čenie magického čísla 60-tisíc pasažie-
rov za rok - len od Nového roku do 20.
novembra sa lanovkou odviezlo 55 558
ľudí. (gub)

STARÉ MESTO
Obavy o osud záhrady pri Kochovo-
vom sanatóriu, ktorá si vyslúžila aj
prívlastok Malé Mlyňany, sú zrejme
neopodstatnené. Diskusie o znížení
stupňa jej ochrany majú slúžiť len na
to, aby umožnili nepretržitú sadovníc-
ku údržbu.
„Ja sám by som bol prvý, kto by sa posta-
vil proti likvidácii alebo okliešťovaniu
záhrady v prospech zástavby,“ hovorí Vla-
dimír Cupaník, riaditeľ Sanatória Koch
Mediline. Sanatórium, dielo architekta Jur-
koviča, tvorí so záhradou jeden celok a pri
privatizácii musel súkromný majiteľ sana-
tória záhradu previesť na štát. „Záhrada je
chránená ešte prísnejšie ako budova sana-
tória, spolu tvoria národnú kultúrnu
pamiatku, záhrada má k tomu navyše šta-
tút chráneného objektu,“ hovorí riaditeľ a
tiež vyvracia informácie o tom, že objekt
bude meniť majiteľa a pri tej príležitosti sa
záhrada rozparceluje pod luxusné domy.

Takéto tendencie tu boli v čase privatizá-
cie, dnes sú zrejme minulosťou. Záhrada
ako chránený objekt podlieha pod štvrtý
stupeň ochrany v zmysle zákona, ktorý
vylučuje sadovnícku údržbu. Štátna
ochrana prírody (ŠOP) preto nesúhlasí s
takýmito zásahmi. Dendrologický skvost,
ktorý tu pred bezmála osemdesiatimi
rokmi vytvoril mlyňanský záhradník
Jozef Mišák, tak zarastal burinou a začal
strácať svoju pôvodnú náplň. Asociácii
priemyslu a ochrany prírody (APOP) trva-
lo rok, kým tri metre vysoký porast buriny
odstránili, a to vďaka podpore z fondu
ministerstva životného prostredia.
Práve Eva Kocianová z APOP po dohode
so ŠOP navrhla zrušiť chránený areál tak,
aby bolo možné záhradu s exotickými
drevinami udržiavať v pôvodnom stave.
V súčasnosti sa diskutuje s orgánmi štát-
nej správy len o znížení stupňa ochrany,
čo je optimálne riešenie. Študenti zo
Strednej geodetickej školy na Vazovovej

ulici bezplatne spracovali geodetické za-
meranie územia. Pamiatkari do tohto ma-
teriálu vnesú výsledky svojho výskumu a
spracujú zásady obnovy. Na základe toho
bude vyhlásená súťaž na spracovanie rea-
lizačného projektu revitalizácie. Súčasne
študenti z Vysokej školy výtvarných
umení pracujú na zhotovení replík dvoch
pôvodných súsoší.
Svah, na ktorom záhrada stojí, je situova-
ný k slnku a chránený budovou sanatória,
takže tu kedysi rástol prvý bratislavský
figovník a dodnes sa tu darí mnohým
teplomilným drevinám. Kochovo sanató-
rium celoročne platí dvoch záhradníkov
na jej údržbu. Kým si ich dielo budeme
môcť pozrieť, ešte uplynie čas. V prvom
rade treba opraviť zdevastované chodní-
ky a oporné múriky. Potom sa má záhra-
da otvoriť pre pacientov a návštevníkov
sanatória a pre organizované skupinky
len v sprievode odborníka.

Gustav Bartovic

O sadovnícky skvost sa vraj netreba báť

Zimné kabáty a kozúsky
z umelého velúru

Naše predajne:
Istropolis (Dom odborov) 1000-1800

Otvorené v sobotu 900-1200

Predajné akcie po celej Bratislave
DK Dúbravka, Saratovská 2/A 11.-12.12. od 1000 do 1800

Informácie aj na www.peknekabaty.sksl
ov
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STARÉ MESTO
O plánovanej výstavbe rezidenčného
centra v časti bývalého nemocničného
areálu na Partizánskej ulici sme už v
Bratislavských novinách informovali,
dnes prinášame nové podrobnosti o
tomto projekte.
Nové rezidenčné centrum má tvoriť súvis-
lý blok situovaný priečne na Partizánsku a
Bradliansku ulicu. Jeho výstavba bude
spojená s vyvolanými investíciami, vybu-
dovaný by mal byť priechod slúžiaci pre
potreby evanjelickej cirkvi a príjazdová
komunikácia pre priľahlý hospic Betánia.
Na prízemí rezidenčného centra bude
wellness, menší bazén, priestory na masá-
že, posilňovňa, sauna a malý bar, pričom
tieto zariadenia budú slúžiť nielen obyva-
teľom centra, ale k dispozícii budú aj
verejnosti. Projekt výstavby rezidenčného
centra predpokladá aj s výsadbou zelene a
parkovými úpravami v okolí.
Ako sme už informovali, budova má slú-
žiť jednak na prechodné ubytovanie hote-
lového charakteru s vyšším štandardom,
jednak v nej budú aj nadštandardné byty
vrátane mezonetov s rozsiahlymi terasami

na najvyšších uskočených podlažiach. V
podzemí je navrhnutá parkovacia garáž, v
ktorej by malo byť 115 parkovacích miest. 
Výstavba si vyžiada náklady vo výške
viac ako 730 miliónov korún. Investorom
výstavby je spoločnosť KLC - Kratis,

ktorá už má rezidenčné projekty v Grécku
(Korfu, Atény), v Kyjeve, Prahe a vo Var-
šave. Výstavbou rezidenčného centra na
Partizánskej ulici prvý raz vstupuje aj na
slovenský trh. (juh)

VIZUALIZÁCIA - ReSpect

Rezidenčné centrum na Partizánskej ulici

poslúži i verejnosti, bude v ňom aj bazén

2.etapa

predaja

3... 2... 1... ŠTART!

predaj pozemkov Čierna Voda
02/55 641 261, 0904/ 05 05 05

www.monarskaalej.sk

predaj pozemkov Čierna Voda
02/55 641 261, 0904/ 05 05 05
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BRATISLAVA
Akútny nedostatok autobusov, vodičov
a nedobrý technický stav vozidiel mest-
skej hromadnej dopravy môže spôso-
biť dopravnému podniku problémy
najmä v mrazivom zimnom období. 
Problémy sa začali prejavovať už začiat-
kom školského roku. Počas septembra toh-
to roka zaznamenali takmer 1500 výpad-
kov v autobusovej doprave. Príčiny mali
väčšinou technický charakter, alebo chý-
bali vodiči. Najkritickejšia situácia je vo
Vozovni Jurajov dvor, z ktorej napríklad v
pracovných dňoch počas októbra a no-
vembra nevypravili neraz aj štyri spoje a
ani jedno zo záložných vozidiel, ktoré ma-
li byť v Dúbravke, pod Novým mostom a
na Dolných honoch. Na mnohé linky musí
dopravný podnik nasadzovať krátke auto-
busy namiesto väčších kĺbových. 
Vozovni Jurajov dvor robí problémy aj
čerpanie zemného plynu do vozidiel. Pod-

ľa hovorcu dopravného podniku Petra
Pankráca kvôli malej kapacite plynových
zásobníkov v niektorých vozidlách musia
takéto autobusy využívať najmä na linky,
ktoré najazdia denne menej kilometrov.
Prevádzkovateľ sa snaží zabezpečiť, aby
autobusy na plyn nemuseli tankovať
počas prevádzky a zabrániť tak vynecha-
niu spoja. Keďže klesol počet záložných
vozidiel a riadny spoj vypadne kvôli čer-
paniu plynu, cestujúci sa náhrady nedoč-
kajú. K najhoršej situácii dochádza v prí-
pade náhleho prerušenia električkovej
alebo trolejbusovej dopravy, ktoré si vyža-
duje nasadenie náhradných spojov.
Napríklad v Karlovej Vsi a Dúbravke sa
používajú aj midibusy stiahnuté z linky
číslo 30. Výsledkom je tlačenica, pričom
cestujúci v Lamači sa spoja nedočkajú.
Zlý technický stav niektorých vozidiel
môže spôsobiť ich odstavenie z premávky
počas zimného obdobia, v horšom prípade

ich vyradenie. Podľa P. Pankráca obnova
vozového parku pokračuje generálkami
kĺbových autobusov vo firme Zliner Zlín,
kde vozidlám navyše namontujú motor na
zemný plyn. Rieši sa tým problém so sta-
rými naftovými kĺbovými Karosami
B741, ktoré boli vyrobené ešte v rokoch
1990 a 1991. Rovnakým spôsobom sa
obnovujú aj 12-metrové Karosy B732 v
Starko Moldava nad Bodvou. Generálna
oprava znižuje počet problémových vozi-
diel najmä v zimnom období, keď dochá-
dza k oroseniu vzduchového potrubia a
známemu zamŕzaniu autobusov. 
Problémom je aj neustály nedostatok
vodičov. S autobusmi jazdia aj pracovní-
ci dielní, pretože vodiči majú vyčerpaný
povolený limit nadčasov. Dopravný pod-
nik nekonkuruje platovými ani vnútro-
podnikovými podmienkami iným fir-
mám, a preto si vodiči hľadajú výhodnej-
šiu prácu inde. (rob)

Autobusovej doprave môže hroziť kolapsKoncom tohto

roka zanikne

kino Istota 
KARLOVA VES
Koncom roka definitívne zanikne kino
Istota v Karlovej Vsi. Keďže kino sídli
v budove súkromnej spoločnosti, miest-
na samospráva nemohla do jej rozhod-
nutia zasahovať, no ponuku na jeho
odkúpenie či prenájom odmietla. 
Už v apríli tohto roka sme písali, že časť
Karlovešťanov nie je podľa informácií
miestneho úradu touto perspektívou nad-
šená, kino si totiž urobilo dobré meno
napríklad vysoko navštevovaným festiva-
lom frankofónneho filmu či aktívnou
spoluprácou s tunajšími školami. V
návštevnosti bolo vlani na jedenástom
mieste medzi všetkými slovenskými
kinami. Čitateľka Marta Paulovičová
nám napísala, že by bola rada, keby vede-
nie Allianz dokázalo vysvetliť, prečo sa
rozhodli zlikvidovať jediné kino v Karlo-
vej Vsi. 
Podľa hovorkyne spoločnosti Allianz -
Slovenská poisťovňa Lucie Muthovej
poisťovňa predĺžila zmluvu s prenajíma-
teľom do konca tohto roka. Spoločnosť
podľa nej ponúkla mestskej časti kino na
odkúpenie alebo prenájom, no zástupco-
via karloveskej samosprávy s tým nesú-
hlasili. L. Muthová dodala, že je niekoľ-
ko možností, ako využiť bývalé priestory
kina, no zatiaľ sa o nich len diskutuje.  
Konateľ spoločnosti Bioscop Ernest
Huska nám povedal, že napriek zanika-
niu niektorých kín očakáva ich renesan-
ciu, ktorá podľa neho spočíva v ich digi-
talizácii. Myslí si, že v priebehu niekoľ-
kých rokov vystrieda v kinách premieta-
nie na klasickom 35-milimetrovom páse
digitálna technika. Tá umožní nielen ko-
merčný typ predstavení v multiplexoch
pre masového diváka, ale aj rozvoj fil-
mových klubov, ktoré budú ponúkať iný
druh filmovej zábavy. Vo väčšom množ-
stve sprístupnia dokumenty, krátke filmy,
študentské snímky či animovanú tvorbu.
Ich súčasná prezentácia je obmedzovaná
práve kvôli malému množstvu digitál-
nych prehrávacích zariadení v kinách,
keďže filmové diela sa dnes už nahráva-
jú prevažne na digitálne nosiče. 
Podľa E. Husku v Bratislave premietajú
pravidelne kiná v Poluse a Auparku, v
centre mesta je to Tatra, Mladosť a Char-
lie centrum. Kino Hviezda má technickú
odstávku do konca januára budúceho roku
a Filmový klub Múzeum funguje okrem
decembra po celý rok. Premieta aj kino
Zora na Trnávke, ale aj Filmové kluby
Nostalgia a Za zrkadlom. (rob)

Bratislava chce 

byť európskym 

mestom kultúry
BRATISLAVA
Bratislava chce byť v roku 2013
európskym hlavným mestom kultúry.
Znovuzvolený primátor Andrej Ďur-
kovský potvrdil, že sa budú o tento šta-
tút uchádzať. 
Mesto už začína prípravu na účasť v stále
populárnejšom projekte Európskej únie.
Bratislava chce pripraviť projekt, ktorý
by zahŕňal mestá západného Slovenska
po Trenčín. Šance hlavného mesta uspieť
pred komisiou slovenských a európskych
expertov vidí A. Ďurkovský optimistic-
ky, keďže už bolo niekoľko takýchto pro-
jektov v rámci EÚ odsúhlasených.
„Nechceme to strhnúť všetko na seba,
chceme predložiť projekt, ktorý by vy-
tvoril úzku spoluprácu miest, hlavne
okresných a krajských, do zóny zhruba
po Trenčín, aby celý región mohol z
tohto projektu ťažiť. Vtedy máme veľkú
šancu na úspech,“ uviedol. 
Európske hlavné mesto kultúry vyhlasu-
je únia od roku 1985. Tento rok je to
grécky Patras. Od roku 2009 bude hlav-
ným mestom kultúry jedno zo starej a
jedno z novej členskej krajiny. Rok 2013
bude patriť Francúzsku a Slovensku.
Rozvoj vybraného mesta podporí a
Európska únia. (brn, sita)

Pri Slovnafte má

byť výrobňa

asfaltu
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Na Lieskovskej ceste pri areáli Slov-
naftu a v blízkosti Pôdohospodárskeho
družstva Podunajské Biskupice a
reálu plničky technických plynov Pro-
bugas chce istá košická firma vybudo-
vať obaľovňu asfaltových zmesí.
Obaľovňa má mať kapacitu výroby
asfaltových zmesí 100 000 ton na rok a
maximálnu hodinovú kapacitu 200 ton.
Bude zabezpečovať výrobu asfaltových
krytov pre výstavbu diaľnic v okruhu 60
kilometrov od miesta výroby. Výstavba
by sa mala začať v marci a skončiť v júni
budúceho roku. (ver)

V rámci projektu už od januára a ďa-

lej v priebehu roka 2007 absolvujete 

130 hodín výučby, na ktorých získate 

vedomosti, potrebné na pracovné uplat-

nenie sa tak na Slovensku, ako aj na pra-

covnom trhu Európskej únie. Na záver pro-

jektu absolvujete testy a skúšky. Súčasťou

projektu je aj  spolupráca so zamestnávateľ-

mi na Slovensku, u ktorých niekoľko účastní-

kov školení absolvuje pracovnú stáž. Predpo-

kladáme, že stáž niektorým z vás pomôže

získať aj interné alebo externé zamestnanie. 

Projekt vám tak reálne ponúka pomoc, ako 

sa dostať z pasce prehlbovania vášho 

sociálneho vylúčenia, ktoré číha na znevý-

hodnené skupiny ľudí na trhu práce.

Vaše vzdelávanie bude zamerané na roz-

voj všeobecných sociálnych zručností. 

Budete trénovať svoje verbálne a neverbál-

ne zručnosti, sebahodnotenie, sebarealizá-

ciu a sebadôveru. Tiež budete analyzovať 

trh práce a naučíte sa na ňom orientovať. 

Počas vzdelávania v rámci projektu Job v EÚ 

volá, tak nestoj a poď! sa budete trénovať 

na svoje aktívne pôsobenie na trhu 

práce, učiť sa vytvárať podnikateľské 

stratégie a pripravovať sa aj na začatie 

vlastného podnikania.

Neváhajte a zaraďte sa medzi 90 účast-

níkov vzdelávania. Budete rozdelení 

do šiestich skupín, v každej bude maxi-

málne 15 študujúcich, pričom dve skupi-

ny budú tvoriť jazykovo zdatní uchádza-

či o zamestnanie, ktorí absolvujú tréningy 

prevažne v anglickom jazyku.

Máte záujem?  Informujte sa: 

Peter Daňko – asistent hlavného manažéra 

projektu

e-mail: danko@distinct.sk; 

tel.: 0918 698 684

Poštová adresa: 
Distinct, a.s., Špitálska 10, 811 08 Bratislava

Projekt Job v EÚ volá, tak nestoj a poď! 

financuje Európska únia prostredníctvom 

Európskeho sociálneho fondu a realizu-

je spoločnosť Distinct, a. s., spolu s part-

nerom projektu Asociáciou organizácií 

zdravotne postihnutých občanov SR. 

Na projekte spolupracuje aj Ústredie práce SR.

Informujte sa, zapojte sa!
Ste nezamestnaný a mladý, alebo žena po návrate z materskej dovolenky, či človek so zdravotným postihnutím                            
a pochádzate z Bratislavského samosprávneho kraja? Práve vám je určený projekt Job v EÚ volá, tak nestoj a poď!, 
ktorý vám môže poskytnúť väčšie šance na úspešné hľadanie zamestnania.

Viac informácií o projekte získate na: www.distinct.sk

REALIZÁTOR PROJEKTU:

Job v EÚ volá, tak nestoj a poď!

V Ý S TAV N É  A  K O N G R E S O V É  C E N T R U M
www.incheba.sk

2. - 21.12. 2006
Súbežne prebiehajú výstavy:   

ART - výstava výtvarného umenia  /  pia - ne 10,00 - 20,00
VIANOČNÉ ZBERATEĽSKÉ DNI 8. -10. 12.  /  pia - ne 10,00 - 20,00

po - št   11,00 - 19,00  I  pia - ne  10,00 - 20,00  I  21.12.   11,00 - 18,00

• Nákupy pod jednou strechou
• Darčeky z ďalekých krajín

Egypta a  Indie

Čaká na Vás 320 predajcov a slovenských ľudových remeselníkov

• Umelecké remeslá a originálne výrobky

• Zábavný sprievodný program
• Bohatá ponuka občerstvenia a vianočných špecialít

�divadelné� turistické�poľovnícke

�námorné�astronomické

DARČEK VHODNÝ PRE KAŽDÉHO

Prístavná 10, Bratislava, 1000 - 1800

Tel.: 5827 1718 0905 615 450

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

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

Teraz ZĽAVA pri
výmene „STARÝ 

ZA NOVÝ“ až 10%
Akcia platí aj vo VÝDAJNI 

ZDRAVOTNÍCKYCH POTRIEB NIVY
- 500 bytov, Velehradská 8, 

tel.: 5596 0119 (možnosť parkovania)

www.tlakomery.sk

BRATISLAVA
Môžete mať všetko zaplatené a predsa
sa na vás bude dodávateľ elektriny,
plynu či vody pozerať ako na neplati-
ča. Stačí totiž zameniť jediné z desia-
tich čísel variabilného symbolu a ná-
sledné okolnosti z vás môžu spraviť
dlžníka.
Takéto nedorozumenie vzniklo medzi
našou čitateľkou Y. M. a dodávateľom
elektriny, Západoslovenskou energetikou
(ZSE). Pani Y. M. uviedla na platobný
príkaz nesprávny variabilný symbol, v
dôsledku čoho jej platbu automat priradil
k menu iného odberateľa. V tom čase, v
januári tohto roku, sa menil softvér auto-
matického systému upomínania zákazní-
kov, čím sa celá vec natiahla až do jese-
ne. Energetici upozornili čitateľku v
októbri - tá reagovala elektronickou
poštou, na ktorú odpovedal len automat.
Jej vysvetlenie, v ktorom uvádza správny
i nesprávny variabilný symbol, sa však

už nedostalo k pracovníkom zodpoved-
ným za účtovanie. V dôsledku toho spo-
ločnosť odpojila domácnosť pani Y. M. v
čase, keď bola dlhší čas preč.
Podrobnosti o priebehu nedorozumenia
nám poskytol hovorca spoločnosti Ján
Orlovský, ktorý sa aj touto cestou za spo-
ločnosť našej čitateľke ospravedlňuje.
„Došlo k situácii, keď neúmyselná chyba
zákazníčky spustila nešťastný sled uda-
lostí, na konci ktorého je nespokojný
zákazník,“ uvádza J. Orlovský a dodáva,
že pani pokladala správne vec za vybave-
nú tým, že dostala na svoj mail odpoveď
od automatu. Uvádza tiež, že spoločnosť
nepokladá našu čitateľku za dlžníčku.
Príbeh má aj svoje pikantnosti. Pani Y.
M. doplatila tri koruny penalizácie za
upomienku, ktorú vlastne dostala bezdô-
vodne, a aj vrátila preplatok 211 Sk,
ktorý jej ZSE vrátila na účet ešte v
omyle, že platila doplatok za rok 2005
vyrubený na variabilnom čísle z jej hľa-

diska nesprávnom. Obe okolnosti môžu
byť upozornením pre tých, ktorí platia
úhrady za energie a vodu bankovým pre-
vodom - treba si kontrolovať bankové
výpisy. Nález nezmyselného prevodu
financií pomôže odhaliť omyl.
J. Orlovský v závere odpovede zdôraz-
ňuje, aby si zákazníci pri platbe poštovou
poukážkou i prevodom dávali pozor na
správnosť identifikačných údajov. Inkas-
ná platba podľa neho umožňuje predchá-
dzať dodatočným chybám. 
Podľa toho, čo sme v tejto súvislosti zis-
tili, je pre zákazníkov výhodné zvyknúť
si na nové systémy platieb i kontaktu so
sieťovými dodávateľmi. Kontaktné
miesta pre maloodberateľov prakticky
neexistujú, aj keď v Bratislave možno
výnimočne vybaviť veci osobne na Hra-
ničnej ulici. V zásade však podľa Juraja
Bosáka zo zákazníckeho centra ZSE sa
všetko dá do 24 hodín vybaviť cez call-
centrum. Gustav Bartovic

Treba si zvyknúť na nový systém platieb

ANGLICKY - NEMECKY
KVALITNE A ZA ROZUMNÚ CENU

Kurzy anglického a nemeckého jazyka
� pre deti a dospelých � moderná forma výučby 
� kvalifikovaní slovenskí a zahraniční lektori 
21. Century Group, s.r.o., Továrenská 14, Bratislava

Telefón: 0902 877 779, 0903 183 835
www.school.centurygroup.eu.sk info@centurygroup.eu.sk
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Staré Mesto
1. volebný obvod
1. Peter Tatár (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ)
2. Vladimír Pištek (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ)
3. Marián Procházka (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ)
4. Bohdana Machajová (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ)
2. volebný obvod 
1. Peter Osuský (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ)
2. Emil Bartko (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ)
3. Marta Šteffeková (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ)
4. Halka Ležovičová (KDH, SMK-MKP, SZS)
3. volebný obvod
1. Štefan Holčík (NF)
2. Milan Cílek (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ)
3. Miroslava Babčanová (SMER, ĽS-HZDS, SNS, SF)
4. Radoslav Števčík (NF)
5. Dušan Franců (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ)
4. volebný obvod 
1. Jana Španková (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ)
2. Peter Schmidt (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ)
3. Ivan Bútora (NF)
4. Marek Čambal (SMER, ĽS-HZDS, SNS, SF)
5. volebný obvod 
1. Soňa Dočolomanská (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ)
2. Peter Bokes (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ)
3. Helga Jančovičová (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ)
4. Kamil Procházka (nezávislý)
6. volebný obvod 
1. Peter Smrek (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ)
2. Ondrej Dostál (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ)
3. Juraj Barta (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ)
4. Viliam Denko (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ)
7. volebný obvod 
1. Marek Ťapák (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ)
2. Soňa Párnická (NF)
3. Marcel Dzurilla (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ)
4. Sven Šovčík (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ)
8. volebný obvod 
1. Ján Mackovič (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ)
2. Martin Borguľa (SMER, ĽS-HZDS, SNS, SF)
3. Juraj Štofko (SMER, ĽS-HZDS, SNS, SF)
4. Jaroslav Ježek (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ)
9. volebný obvod 
1. Viera Satinská (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ)
2. Oliver Paradeiser (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ)
3. Natália Halásová (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ)
4. Andrea Sváková (SDKÚ-DS, OKS, DÚ, SZ)

Podunajské Biskupice
1. volebný obvod
1. Izabella Jégh (SMK-MKP)-MKP)
2. Ing. Viliam Nagy (SMK-MKP)
3. Elza Nagy (SMK-MKP)
4. Ing. Olívia Wursterová (SMK-MKP) 
5. Ján Duranský (SDKÚ-DS, KDH)
6. Peter Füle (SMK-MKP)
7. Ladislav Lelkes, (SMK-MKP)
8. Ing. Ildikó Virágová (SMK-MKP)
9. Zoltán Szabó (SMK-MKP)
10. Ing. Klára Kovácsová (SMK-MKP) 
2. volebný obvod  
1. Anna Čierna (SMER-SD, ĽS HZDS)
2. Peter Adamec (SMER-SD, ĽS HZDS)
3. Petr Faktor (SDKÚ-DS, KDH) 
4. Linda Mudráková  (SDKÚ-DS, KDH)
5. Mikuláš Krippel (SDKÚ-DS, KDH)
6. Peter Tóth (SDKÚ-DS, KDH)
7. Milan Černý (SDKÚ-DS, KDH)
8. Zuzana Špaleková (SDKÚ-DS, KDH)
9. Dana Filová (SMER-SD, ĽS HZDS)
10.Adrián Rau (SDKÚ-DS, KDH)
11.Karin Áčová (SDKÚ-DS, KDH)
12.Attila Csontos (SDKÚ-DS, KDH) 
3. volebný obvod 
1. Rozália Múčková (SMER-SD, ĽS HZDS)
2. Oľga Goljanová (SMER-SD, ĽS HZDS)
3. Františka Kniežová (SDKÚ-DS, KDH)
4. Vladimír Blažiček (SMER-SD, ĽS HZDS)
5. František Chmelíček (SMER-SD, ĽS HZDS)
6. Jaroslav Rukavica (SDKÚ-DS, KDH)
7. Róbert Bečan (SMER-SD, ĽS HZDS)
8. Vladimír Holásek (SDKÚ-DS, KDH)
9. Dag Vaškor (SDKÚ-DS, KDH)

Ružinov
1. volebný obvod
1. Zuzana Kurucová (SDKÚ-DS, KDH)
2. Danka Hevierová (SDKÚ-DS, KDH)
3. Štefan Leitmann (SDKÚ-DS, KDH)
4. Eva Guldanová (SDKÚ-DS, KDH)
5. Patrik Guldan (nezávislý)
6. Ľudmila Bílá (SDKÚ-DS, KDH)
7. Valentín Mikuš (SDKÚ-DS, KDH)
8. Anna Reinerová (SDKÚ-DS, KDH)
9. Svetlana Gavorová (SMER, SMK-MKP, 
ĽS-HZDS, SF)
10. Vladimír Morgoš (SDKÚ-DS, KDH)
2. volebný obvod
1. Gabriel Almáši (SDKÚ-DS, KDH) 
2.Lucia Virsíková (SDKÚ-DS, KDH)
3. Viktória Jančošeková (SDKÚ-DS, KDH)
4. Peter Heriban (SDKÚ-DS, KDH)
5. Peter Ščasný (SDKÚ-DS, KDH)
6. Ján Junas (SDKÚ-DS, KDH)

7. Dušan Pekár (SDKÚ-DS, KDH)
8. Peter Hrapko (SMER, SMK-MKP, ĽS-HZDS, SF)
9. Ján Laca (SDKÚ-DS, KDH)
10. Darina Franková (SMER, SMK-MKP, 
ĽS-HZDS, SF)
11. Milan Sačurovský (SDKÚ-DS, KDH)
3. volebný obvod
1. Ivan Boháč (SMER, SMK-MKP, ĽS-HZDS, SF)
2. Ľubica Karelová (SDKÚ-DS, KDH)
3. Miloslav Hrádek (SDKÚ-DS, KDH)
4. Dušan Hruška (SMER, SMK-MKP, ĽS-HZDS, SF)
5. Peter Turlík (SDKÚ-DS, KDH)
6. Ľudmila Svitková (SDKÚ-DS, KDH)
7. Pavol Šmilňák (SDKÚ-DS, KDH)
8. Martin Barkol (SDKÚ-DS, KDH)
9. Peter lIčík (SDKÚ-DS, KDH)
10. Vladimír Ďuračka (SDKÚ-DS, KDH)

Vrakuňa
1. Ladislav Fatura (nezávislý) 
2. Ladislav Kugler (SDKÚ-DS, KDH)
3. Viera Čerňanská (SDKÚ-DS, KDH) 
4. Zuzana Murárová (SDKÚ-DS, KDH) 
5. Zuzana Lešická (SDKÚ-DS, KDH) 
6. Jozef Valach SKDÚ-DS, KDH 
7. Peter Sénaši (SDKÚ-DS, KDH) 
8. Alena Drastichová SKDÚ-DS, KDH 
9. Mária Stanová (SDKÚ-DS, KDH) 
10. Michal Šramko (SDKÚ-DS, KDH) 
11. Boris Šramko (nezávislý) 
12. Marek Hargaš (SDKÚ-DS, KDH) 
13. Milan Šindler (SDKÚ-DS, KDH) 
14. Emil Benček (SDKÚ-DS, KDH) 
15. Anna Murárová (SDKÚ-DS, KDH) 
16. Eva Adameková (SDKÚ-DS, KDH) 
17. Eva Marianyová (SDKÚ-DS, KDH) 
18. Jarmila Čermáková (SMER, SMK-MKP, 
ĽS-HZDS, SF) 
19. Mária Chorváthová (SDKÚ-DS, KDH) 
20. Ľudovít Ábel (SMER, SMK-MKP, ĽS-HZDS,
SF) 
21. Mariana Behúňová (SDKÚ-DS, KDH)

Nové Mesto
1. volebný obvod
1. Eduard Kukan (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF,
SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS) 
2. Marian Vereš (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF, SMER-
SD, ĽS-HZDS, SNS)
3. Petra Masácová (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF,
SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
4. Gabriela Vojtechová (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF,
SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
5. Ján Reháček (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF, SMER-
SD, ĽS-HZDS, SNS)
6. Daniela Šišoláková (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF,
SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
7. Peter Kerdík (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF, SMER-
SD, ĽS-HZDS, SNS)
8. Andrej Krabáč (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF,
SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
9. Jozef Bača (Misia 21 - Hnutie kresťanskej
solidarity)
2. volebný obvod
1. Libor Gašpierik (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF,
SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
2. Andrej Alberty (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF,
SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
3. Zuzana Olexová (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF,
SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
4. Patrick Lutter (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF, SMER-
SD, ĽS-HZDS, SNS)
5. Roman Procházka (nezávislý)
6. Viera Obšitníková (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF,
SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
7. Ján Barczi (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF, SMER-
SD, ĽS-HZDS, SNS)
8. Katarína Liptáková (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF,
SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
9. Anna Jánošová (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF,
SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
10. Anna Dúžeková (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF,
SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
11. Pavol Galamboš (nezávislý)
12. Jolana Račická (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF,
SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
3. volebný obvod
1. Róbert Beňo (nezávislý) 
2. Martin Bartoš (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF, SMER-
SD, ĽS-HZDS, SNS)
3. Jaroslav Paška (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF,
SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
4. Otto Novitzky (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF,
SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
5. Július Jackuliak (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF,
SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
6. Adrián Kucek (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF, SMER-
SD, ĽS-HZDS, SNS)
7. Jozef Kuna (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF, SMER-
SD, ĽS-HZDS, SNS)
8. Silvia CIuttiová (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF,
SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
9. Vladimír Margolien (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF,
SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)

4. volebný obvod
1.Ružena Apalovičová (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF,
SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
2. Rudolf Kusý (nezávislý)
3. Dagmar Arvayová (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF,
SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
4. Dušan Jaroš (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF, SMER-
SD, ĽS-HZDS, SNS)
5. Zlatica Macháliková (nezávislá)
6. Andrea Grušpierová (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF,
SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
7. Ľubomír Jurík (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF,
SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
8. Tomáš Korček (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF,
SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
9. Marek Bobák (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF, SMER-
SD, ĽS-HZDS, SNS)
10. Gerti Duni (SDKÚ-DS, KDH, SZ, SF, SMER-
SD, ĽS-HZDS, SNS)

Rača
1. volebný obvod
1. Martin Jóna (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ) 
2. Jozef Mórik (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ) 
3. Martina Rovenská (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS,
SF, SZ) 
4. Pavol Švarc (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ) 
5. Milan Jurečka (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF,
SZ) 
6. Ladislav Nedeliak (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS,
SF, SZ) 
7. Fedor Čerňan (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ) 
8. Ladislav Vörös (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS,
SF, SZ) 
2. volebný obvod
1. Eduard Brychta (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS,
SF, SZ) 
2. Juraj Madzin (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ) 
3. Roman Žitný (SDKÚ-DS) 
4. Milada Dobrotková (SDKÚ-DS) 
5. Miloš Máťuš (KDH, DU, SZS, DSS)
6. Rafael Rafaj (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ) 
7. Rudolf Ivičič (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ) 
8. Eva Červenková (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS,
SF, SZ) 
9. Alojz Zvozil (KDH, DU, SZS, DSS)
10. Ľubomír Krampl (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS,
SF, SZ) 
11. Juraj Polakovič (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS,
SF, SZ) 
12. Michal Krištofič (NF)
3. volebný obvod
1. Jozef Házy (NF)
2. Jana Radošínska (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS,
SF, SZ) 
3. Milan Andráš (NF) 
4. Jozef Bratina (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ) 
5. Mária Vraníková (NF)
6. Ivan Janečka (NF)
7. Tibor Krekovič (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ) 
4. volebný obvod
1. Cyril Sekerka (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ) 
2. Helena Krajčovičová (SMER-SD, ĽS-HZDS,
SNS, SF, SZ) 
3. Katarína Zvonárová (SMER-SD, ĽS-HZDS,
SNS, SF, SZ) 
4. Štefan Jakab (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ) 
5. Anna Novotná (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SF, SZ) 
6. Peter Demečko (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS,
SF, SZ)

Vajnory
1. Marián Zeman (KDH, SDKÚ-DS)
2. Soňa Molnárová (KDH, SDKÚ-DS) 
3. Pavol Fekete (KDH, SDKÚ-DS)
4. Róbert Vajda (KDH, SDKÚ-DS)
5. Pavol Sýkora DÚ, DSS, OKS, SZS 
6. Marek Grebeči (SMER, SNS, ĽS-HZDS, SZ)
7. Michal Vlček (nezávislý)
8. Jozef Paulen DÚ, DSS, OKS, SZS 
9. Stanislava Uhlár (nezávislý)
10. Martin Gramblička (KDH, SDKÚ-DS)
11. Edita Košíková (KDH, SDKÚ-DS)

Devín
1. Vojtech Baculák (KDH, PS, SZS)
2. Soňa Böhmová (KDH, PS, SZS)
3. Gabriel Drobniak (SDKÚ-DS, OKS)
4. Zuzana Hanzlovičová (SDKÚ-DS, OKS)
5. Zdenka  Janotová (KDH, PS, SZS)
6. Ignác Kolek (KDH, PS, SZS)
7. Rastislav Kunst (KDH, PS, SZS)
8. Oľga Mikulášová (KDH, PS, SZS) 
9. Šarlota Mráziková (KDH, PS, SZS)

Devínska Nová Ves
1. volebný obvod
1. Eva Vargová (NF)
2. Peter Cvečko (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS, DSS)
3. Jozef Glatz (NF)
4. František Baňas (SDKÚ-DS, SZ)
5. Drahomíra Ludvigová (nezávislá)
6. Vladimír Baranovič (NF)

7. Miloslav Šimkovič  (SDKÚ-DS, SZ)
8. Peter Rajkovič (KDH)
9. Daniela Lipková (NF)
10.Jozef Dobrík (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS, DSS)
11.Jozef Hrabina (SDKÚ-DS, SZ)
12.Peter Fabšič (SDKÚ-DS, SZ)
2. volebný obvod
1. Miroslav Encinger (SDKÚ-DS, SZ)
2. Jozef Molnár (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS, DSS)
3. Dezider Mráz (SDKÚ-DS, SZ)
4. Mária Syneková (KDH
5. Anna Kmeťová (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS, DSS)
6. Alojz Moravec (SDKÚ-DS, SZ)
7. Milan Jeck (SDKÚ-DS, SZ)
8. Ladislav Šimon (KDH)
9. Fridrich Pokorný (NF)
10.Ivan Hirländer (SDKÚ-DS, SZ)
11.Oto Gregor (KDH)
12.Marek Dinuš (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS,
DSS)
Dúbravka
1. volebný obvod
1. Eva Jandošová (SDKÚ-DS)
2. Andrej Guzy (SDKÚ-DS)
3. Pavol Králik (SDKÚ-DS)
4. Miroslava Martišová (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS) 
5. Jelena Hudcovská (KDH, DSS)
6. Štefan Hatala (SDKÚ-DS) 
7. Petr Fajkus (KDH, DSS)
2. volebný obvod
1. Peter Hanulík (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
2. Igor Čajka (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
3. Daniel Petruška (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
4. Karol Jarábek (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
5. Peter Čecho (SDKÚ-DS)
6. Magdaléna Danková (SDKÚ-DS)
7. Boris Hradecký (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
8. Karol Zrunek (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
9. Mikuláš Keszi (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
3. volebný obvod
1. Ján Šimo (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
2. Branislav Gál (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS) 
3. Štefan Bednár (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
4. Marta Čarnogurská (KDH, DSS)
5. Miroslav Zach (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
6. Michal Klimik (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
7. Jana Pifflová-Španková (KDH, DSS)
4. volebný obvod
1. Martin Zaťovič (SDKÚ-DS)
2. Matilda Križanová (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
3. Libor Meravý (SDKÚ-DS)
4. Miroslav Kováč (SDKÚ-DS)
5. Lukáš Machala (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
6. Milan Hlinka (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
7. Ján Augustín (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
8. Oliver Mikšík (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)

Karlova Ves
1. volebný obvod
1. Monika Gandlová (SDKÚ-DS, KDH)
2. Anna Borguľová (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS)
3. Karol Zeleňák (SDKÚ-DS, KDH) 
4. Tibor Merva (SDKÚ-DS, KDH) 
5. Alexandra Húsková (SDKÚ-DS, KDH) 
6. Ľubica Mervová (SDKÚ-DS, KDH)
2. volebný obvod
1. Iveta Hanulíková (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS) 
2. Miroslav Kamenický (SDKÚ-DS, KDH) 
3. Ján Horecký (SDKÚ-DS, KDH) 
4. Martin Berta (SDKÚ-DS, KDH) 
5. Jana Gavorníková (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS) 
6. Monika Valentovičová (SDKÚ-DS, KDH) 
7. Jana Zlámalová (SDKÚ-DS, KDH) 
8. Norbert Lojko (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS) 
9. Ružena Mihalčiková (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS) 
3. volebný obvod
1. Helena Bandžáková (SDKÚ-DS, KDH) 
2. Jana Hložeková (SDKÚ-DS, KDH) 
3. Branislav Borovský (SDKÚ-DS, KDH) 
4. Peter Dubček (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS) 
5. Milan Sabo (SDKÚ-DS, KDH) 
6. Michaela Jančovičová (SDKÚ-DS, KDH) 
7. Róbert Kadnár (SDKÚ-DS, KDH) 
8. Otto Michalička (SDKÚ-DS, KDH)
4. volebný obvod
1. Oľga Krídlová (SDKÚ-DS, KDH) 
2. Monika Mannová (nezávislý)
3. Ingrid Simaničová (SDKÚ-DS, KDH) 
4. Branislav Zahradník (SDKÚ-DS, KDH) 
5. Magdaléna Papánková (NF)
6. Peter Lenč (SDKÚ-DS, KDH) 
7. Daniel Kuna (SDKÚ-DS, KDH) 
8. Ľuboš Habuda (SDKÚ-DS, KDH)

Lamač
1. Dušan Akantis (KDH, DSS, OKS, SZS)
2. Ľudovít Lučenič (ĽS-HZDS)
3. Júlia Ondrišová (SDKÚ-DS, SMER-SD, SNS)
4. Marta Janyšková (SDKÚ-DS, SMER-SD, SNS)
5. Pavol Čech (SDKÚ-DS, SMER-SD, SNS)
6. Radoslav Olekšák (SDKÚ-DS, SMER-SD, SNS)
7. Daniel Valentovič (KDH, DSS, OKS, SZS)
8. Marek Bartovič (KDH, DSS, OKS, SZS)
9. Peter Grom (SDKÚ-DS, SMER-SD, SNS)

10.Mária Imrichová (KDH, DSS, OKS, SZS)
11. Mária Čačíková (KDH, DSS, OKS, SZS)
12.Mária Pikulíková (nezávislá)
13. Richard Čanaky (KDH, DSS, OKS, SZS)

Záhorská Bystrica
1. Martin Besedič (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SZS)
2. Ľubomíra Fabianková (SMER-SD, ĽS-HZDS,
SNS, SZS)
3. Daniela Balková (KDH, DSS, OKS)
4. Marta Liďáková (KDH, DSS, OKS)
5. Jana Kubaská (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS, SZS)
6. Marián Šrámek (KDH, DSS, OKS)
7. Rudolf Polák (KDH, DSS, OKS)
8. Rudolf Hurbanič (SMER-SD, ĽS-HZDS, SNS,
SZS)
9. Jozef Mader (KDH, DSS, OKS)

Čunovo
1. Angela Bankovichová (nezávislý)
2. Marta Pallesichová (nezávislý)
3. Renáta Čaplová (SDKÚ-DS)
4. František Gallovits (nezávislý)
5. Mária Broszová (SDKÚ-DS)
6. Jozef Maász (nezávislý)
7. Otokár Labaš (nezávislý)
8. Claude Baláž (nezávislý)
9. Mária Randíková (nezávislý)

Jarovce
1. Milan Husár (KDH)
2. Martin Wolf (NF) 
3. Ján Pauhof (SDKÚ-DS) 
4. Peter Malý (SMER-SD, SMK-MKP, SZ) 
5. Juraj Hradský (KDH)
6. Rudolf Novák (SDKÚ-DS)
7. Ladislav Halás (nezávislý)
8. Rudolf Streck (SDKÚ-DS)
9. Juraj Grebeči (nezávislý) 
10. Tibor Berki (nezávislý)
11. Pavel Haás (KDH)
12. František Treuer (KDH)

Petržalka
1. volebný obvod
1. Viera Kimerlingová (SDKÚ-DS, KDH) 
2. Mariana Bakerová-Dragúňová (SDKÚ-DS, KDH) 
3. Miloslav Košina (SDKÚ-DS, KDH) 
4. Zuzana Lukačková (SDKÚ-DS, KDH) 
5. Rastislav Pavlík (SDKÚ-DS, KDH) 
6. František Šebej (OKS, NÁDEJ) 
7. Jiří Rusnok (SDKÚ-DS, KDH) 
2. volebný obvod
1. Mária Lucká (SDKÚ-DS, KDH) 
2. Ľudovít Hanák (SDKÚ-DS, KDH) 
3. Michal Belohorec (SDKÚ-DS, KDH) 
4. Anton Šmotlák (SDKÚ-DS, KDH) 
5. Anton Brath (SDKÚ-DS, KDH) 
6. Juraj Kříž (SDKÚ-DS, KDH) 
3. volebný obvod
1. Peter Guttman (SDKÚ-DS, KDH) 
2. Eugen Lexmann (SDKÚ-DS, KDH) 
3. Ľubica Dudová (SDKÚ-DS, KDH) 
4. Juraj Kováč (SDKÚ-DS, KDH) 
5. Mariana Sabadošová (SDKÚ-DS, KDH) 
6. Michal Novota (SDKÚ-DS, KDH) 
7. Peter Stach (SDKÚ-DS, KDH) 
8. Anna Sotníková (SDKÚ-DS, KDH) 
4. volebný obvod
1. Iveta Plšeková (SDKÚ-DS, KDH) 
2. Marián Dragúň (SDKÚ-DS, KDH) 
3. Stanislav Janota (SDKÚ-DS, KDH) 
4. Tomáš Mikuš (SDKÚ-DS, KDH) 
5. Michal Radosa (SDKÚ-DS, KDH) 
6. Karol Nitranský (SDKÚ-DS, KDH) 
5. volebný obvod 
1. Ľudovít Augustín (SDKÚ-DS, KDH) 
2. Oľga Adamčiaková (SDKÚ-DS, KDH) 
3. Dušan Figel (SDKÚ-DS, KDH) 
4. Peter Hrdlička (SDKÚ-DS, KDH) 
5. Alexandra Petrisková (SDKÚ-DS, KDH) 
6. Ľudmila Farkašovská (SMER-SD, SMK, SZ)
7. Miloš Čambál (SDKÚ-DS, KDH) 
6. volebný obvod 
1. Viera Palková (SDKÚ-DS, KDH) 
2. Stanislav Fiala (SDKÚ-DS, KDH) 
3. Tomáš Weissensteiner (SDKÚ-DS, KDH) 
4. Jozef Szabó (SDKÚ-DS, KDH) 
5. Andrea Čapčeková (SDKÚ-DS, KDH) 
6. Juraj Kocka (nezávislý) 

Rusovce
1. Dušan Antoš (nezávislý)
2. Michal Tulek (nezávislý)
3. Nadežda Orságová (SDKÚ-DS)
4. Karol Farkašovský (nezávislý)
5. Barbora Dubovská (nezávislý)
6. Jozef Karácsony (SMK-MKP, SZ)
7. Alexander Berkovič (SZS)
8. Róbert Palmár (SF)
9. Radovan Jenčík (SDKÚ-DS)

Spracované z podkladov miestnych volebných komisií
bratislavských mestských častí

Poslanci miestnych zastupiteľstiev 
bratislavských mestských častí
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Generálny partner

Mediálni partneri

Exkluzívny mediálny 
partner

Reklamní partneri

WWW.BRATISLAVA.SK

Optický kábel

asi zatrasie 

operátormi
PETRŽALKA
Do konca tohto roku sa na nový systém
rozvodu signálov telefónu, televízie i
internetu jediným optickým káblom v
Bratislave bude môcť pripojiť asi de-
saťtisíc záujemcov. Do polovice januá-
ra budúceho roku by malo pribudnúť
ďalších päťtisíc.
Projekt pripravil jeden z mobilných ope-
rátorov na slovenskom trhu, ktorý už má
v južnej časti Petržalky inštalovaných
dvetisíc prípojok. Práve tu majú k nim do
šiestich týždňov pribudnúť ďalšie, spo-
mínané v úvode.
Z hľadiska národnej hrdosti má tento čin
zmysel v tom, že posúva Slovensko do
kategórie technologicky najvyspelejších
štátov sveta. V Európe je tento systém
rozšírený len vo Francúzsku a v Talians-
ku, vo svete sú to len také štáty ako USA,
Japonsko, Južná Kórea či Singapur a
Hongkong. Pre obyvateľov Bratislavy
však má oveľa väčší zmysel v tom, že
vyvinie tlak na spoločnosti šíriace te-
levízny signál či pripojenie na internet,
ktoré sa správajú ešte stále monopolne.
Máme vlastné skúsenosti a viaceré sťaž-
ností našich čitateľov na cenovú politiku
i kvalitu služieb istého dodávateľa signá-
lu po kábli rovnako ako na služby pev-
ných telefónnych liniek.
Optický kábel s neuveriteľnou kapacitou,
čo sa prejavuje aj pri rýchlosti prenosu
dát, môže vážne naštrbiť suverenitu
káblových televíznych spoločností, šíri-
teľov internetu a dokonca aj požičovní
ponúkajúcich za nie vždy slušných pod-
mienok nosiče. Prednosťou nového sys-
tému je aj jeho cena - najdrahšia kategó-
ria, v ktorej sa zákazník pripojí na tele-
fón, internet i televízny signál, vrátane
diaľkovej videopožičovne, stojí bez dane
z pridanej hodnoty 999 korún.
Podľa našich informácií v tomto prípade
by nemalo hroziť, že sa bude dlhodobo
správať tak ako dominantné káblové
televízne spoločnosti, pretože príchod
podobného systému avizujú aj ďalšie
spoločnosti. (gub)

Výrobňu asfaltu 

ministerstvo 

už odobrilo
DÚBRAVKA
Ministerstvo životného prostredia v
uplynulých dňoch vydalo záverečné
stanovisko, v ktorom odobrilo vybudo-
vanie výrobne cestných asfaltov v časti
areálu bývalých Slovenských závodov
technického skla.
V areáli by mala byť inštalovaná nová
obaľovacia linka asfaltových (živičných a
bitumenových) zmesí a vybudované by
mali byť aj ďalšie súvisiace pomocné pre-
vádzky a zariadenia. Asfaltové zmesi
majú slúžiť na budovanie vozoviek a
iných dopravných plôch. Linka má mať
výkon 120 ton zmesí za hodinu, čo je - pri
zohľadnení skutočnosti, že výroba bude
sezónna a vyrábať sa má len od marca do
novembra - 94-tisíc ton zmesí ročne.
V rámci prerokovania zámeru sa ukázalo,
že s ním nesúhlasí mestská časť Devínska
Nová Ves, pretože má obavy z dopravnej
záťaže. Proti výstavbe sú aj niekoľkí
občania, ktorí založili aj občianske zdru-
ženie. Mestská časť Dúbravka, na území
ktorej má výrobňa stáť, naopak vyslovila
s výstavbou súhlas.
Ministerstvo výstavbu odobrilo za pred-
pokladu, že bude splnených jeho 21 pod-
mienok. Tie súvisia predovšetkým s
ochranou životného prostredia, je medzi
nimi aj požiadavka monitoringu pod-
zemných vôd, ale aj podmienka, že suro-
viny na výrobu asfaltových zmesí a ani
zmesi samotné nebudú dopravované cez
Dúbravku. (juh)

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

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

náramok 
149,- Sk

náhrdelník 
399,- Sk

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV
- ženy na dlhodobé upratovanie 
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky
Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788

www.domestica.sk
e-mail: domestica@ba.telecom.sk
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Ružinovčania

stále protestujú 

proti výstavbe
RUŽINOV
Niektorí obyvatelia Ružinova a ob-
čianske iniciatívy sú proti výstavbe 11-
poschodového obytného domu a štvor-
podlažných garáží na Palkovičovej
ulici. Ako uviedol Štefan Salud zo
Združenia občanov Líščie nivy - Pal-
kovičova, sú ochotní rokovať so samo-
správou mestskej časti a nájsť vhodné
kompromisné riešenie. 
„Najväčším problémom je, že sa má sta-
vať na mieste posledného veľkokapacit-
ného parkoviska, ktoré slúži nielen oby-
vateľom domov, ale aj pre zimný a futba-
lový štadión. Návštevníci športových
zápasov totiž často chodia parkovať až
na toto parkovisko, aj keď je to veľká
vzdialenosť od štadiónov,“ povedal
Salud. Ako ďalej uviedol, občania nie sú
zásadne proti výstavbe, podľa nich by sa
tu však malo postaviť niečo účelnejšie,
čo by mohlo využívať celé sídlisko.
Zároveň by sa mali riešiť náhradné par-
kovacie plochy, uzavreté parkoviská nie
sú podľa Saluda riešením.
Ružinovčania si taktiež nevedia predsta-
viť, ako budú počas výstavby tohto
objektu žiť, ako sa dostanú domov a kde
budú parkovať. „Predstavte si, že inves-
tor vrazí s celou dopravou do vnútroblo-
kových komunikácií. Nemá žiadnu
cestu, ako by sa dostal na Záhradnícku,
preto všetok stavebný materiál a výkopo-
vú hlinu chce navoziť cez sídliská. Lenže
tie sú už teraz úzke, nákladné vozidlá
majú problém sa tam dostať. Už teraz
chodíme po jednosmerkách, dopravnými
opatreniami v súvislosti s výstavbou by
sme prišli aj o ďalšie parkovacie miesta,“
skonštatoval Salud. 
Občianske združenia, ako aj občania Ru-
žinova rovnako nesúhlasia a kritizujú plá-
novanú výstavbu objektu so 101 bytmi na
Sputnikovej ulici. Investor, ktorým sú
Vodohospodárske stavby Malacky, tu
chcú postaviť sto metrov dlhý kaskádovi-
tý obytný dom s deviatimi poschodiami,
ktorého výška by sa smerom do vnútro-
bloku znížila na päť poschodí. Podľa
hovorkyne Občianskej iniciatívy Zelený
Ružinov Daše Malíkovej, problémov pri
tejto výstavbe je niekoľko.
„Dom by mal stáť pri akustickom želez-
ničnom priecestí iba 25 metrov od trate,
kadiaľ prejde denne okolo 190 vlakov, z
toho dve tretiny nákladných. Výstavbou
by sa zobrala taktiež posledná zelená plo-
cha obyvateľom okolitých domov. Zle
riešené je aj vyústenie podzemných gará-
ží, ktoré smeruje do spální obyvateľov
priľahlého domu,“ skonštatovala Malí-
ková. Hovorkyňa hovorí v tomto prípade
o „nenažranosti investora“ a dodáva, že
sa proti výstavbe plánujú odvolať na
ministerstve výstavby a regionálneho
rozvoja, ako aj na prokuratúru. (sita)

Záporožskú 

ulicu obnovili 

za 29 miliónov
PETRŽALKA
Zrekonštruovaná Záporožská ulica v
Petržalke slúži od minulého týždňa
opäť motoristom a chodcom. Oprave-
ný bol úsek dlhý 270 metrov a súčas-
ťou komunikácie je aj obojstranný
chodník a parkovacie plochy.
Obnova Záporožskej ulice sa uskutočni-
la v rámci projektu Public Private Part-
nership a na výstavbe sa podieľal magi-
strát, mestská časť Petržalka a súkromný
investor. „Je to prvá lastovička pre takéto
spoločné projekty. Petržalka potrebuje
zrekonštruovať všetky staré komuniká-
cie. Je totiž postavená na veľmi vratkom
podklade naplavenín Dunaja. Podklad je
veľmi pohyblivý, preto sa všetky cesty v
Petržalke prepadávajú, až zostanú trčať
do výšky iba kanalizačné poklopy,“ kon-
štatovala bývalá zastupujúca starostka
Petržalky Viera Kimerlingová.
Rekonštrukcia ulice, ktorá sa začala na
jar tohto roka, stála 29 miliónov korún.
Mesto zaplatilo 6,5 milióna, mestská
časť vyčlenila zo svojho rozpočtu 500-
tisíc a zvyšných 22 miliónov zaplatil
súkromný investor, spoločnosť Reding.
Podľa hovorcu petržalského miestneho
úradu Mareka Papajčíka mestská časť
zatiaľ nevie, koľko financií bude v budú-
com roku vyčlenených na opravu ďalších
ciest, ktoré sú v jej správe aj preto, lebo
poslanci miestneho zastupiteľstva o
návrhu rozpočtu na rok 2007 nerokovali.
Nebolo totiž napríklad jasné, koľko
dostane mestská časť zo štátneho rozpoč-
tu a koľko financií bude prerozdelených
z magistrátu. Petržalka pôjde na rozpoč-
tové provizórium, teda pomerne jedna
dvanástina v každom mesiaci podľa roz-
počtu v predchádzajúcom roku, dodal.
M. Papajčík. (rob)

Na petržalskom

úrade je nový

infoterminál
PETRŽALKA
Od minulej stredy je občanom Petr-
žalky a návštevníkom miestneho úra-
du k dispozícii nový informačno-inter-
netový terminál. Nachádza sa pri pulte
informátora v priestoroch miestneho
úradu.
Terminál poskytuje občanom Petržalky a
návštevníkom informačný servis obsahu-
júci aktuálne informácie nielen z Petržal-
ky, ale z celej Bratislavy, jej okolia a
informácie z celého Slovenska. Umožní
bezplatný prístup na stránky Petržalky,
ale aj mesta Bratislavy, dôležitých slo-
venských úradov a inštitúcií. Občania
majú možnosť prezerať si pracovné
ponuky, cestovné poriadky a mnoho ďal-
ších informácií. Terminál je k dispozícii
počas pracovných hodín úradu. (ver)

Podľa obyvateľa sa na Tomášikovej stavia

načierno, stavebný úrad tvrdí pravý opak
RUŽINOV
Proti stavbe osempodlažného poly-
funkčného domu na Tomášikovej ulici
oproti bývalému obchodnému domu
Ružinov majú výhrady obyvatelia pri-
ľahlých domov. Podľa nich ide čias-
točne o čiernu stavbu, stavebný úrad
tvrdí opak.
Ako nám napísal Peter Žatko, zástupca
vlastníkov bytov priľahlého domu na
Papraďovej ulici číslo 3 a 5, mestská časť
Bratislava - Ružinov 11. januára vydala
na spomenutý polyfunkčný dom staveb-
né povolenie, pričom bola porušená sve-
tlotechnická norma. Na základe odvola-
nia vlastníka bytu vo vedľajšom byto-
vom dome krajský stavebný úrad rozho-
dol o zmene stavby tak, že v severnej
časti musí byť stavba terasovite znížená
na 6. nadzemné podlažie. Práve túto časť
vynechanú kvôli presvetleniu bytov
domu na Papraďovej ulici však začal sta-
vebník zastavovať.
Podľa P. Žatka starosta Ružinova Pavol
Kubovič vydal stavebníkovi stavebné
povolenie na zmenu stavby pred dokon-

čením a zo stavebného konania boli
vylúčení všetci účastníci okrem stavební-
ka, investora a projektanta. Tým zabez-
pečil stavebníkovi, aby sa už nikto nemo-
hol odvolať, vrátane vlastníkov bytov na
Papraďovej, ktorých sa zníženie najviac
týkalo. Podľa P. Žatka obyvatelia zatie-
neného domu ešte 9. júna tohto roka
podali návrh na obnovu územného kona-
nia na krajský stavebný úrad, ten však
dosiaľ nerozhodol. 
Vo vyjadrení pre Bratislavské noviny
ružinovský stavebný úrad uviedol, že
nejde o čiernu stavbu, pretože na ňu bolo
vydané územné rozhodnutie a stavebné
povolenie. Ešte v rámci územného kona-
nia bolo predložené svetlotechnické
posúdenie vplyvu stavby na okolitú
zástavbu, na základe ktorého regionálny
úrad verejného zdravotníctva vydal
súhlasný posudok na vydanie územného
rozhodnutia.
Na základe odvolania P. Žatka krajský
stavebný úrad pozmenil stavebné povo-
lenie pre zistenie nedodržania svetlo-
technických noriem. Projekt bol uprave-

ný vytvorením preluky podľa predlože-
ného prepracovaného svetlotechnického
posúdenia. Podľa stavebného úradu sta-
vebník spomenutú preluku nezastaval,
požiadal o zmenu stavby pred dokonče-
ním, pričom kaskádovitá preluka je na
novostavbe ponechaná. V stanovisku
stavebného úradu sa ďalej uvádza, že
touto zmenou stavby nie sú dotknuté
práva obyvateľov priľahlého domu. V
určitej fáze skutočne stavebný úrad
nariadil zastavenie stavebných prác,
avšak len do vydania zmeny stavby pred
dokončením. Podľa stavebného úradu
boli písomnosti v územnom a staveb-
nom konaní vlastníkom susedných ne-
hnuteľností pre veľký počet účastníkov
konania doručované verejnou vyhláš-
kou, čo je v súlade s ustanoveniami sta-
vebného zákona. 
V závere vyjadrenia stavebného úradu sa
konštatuje, že stavba je v súlade platným
územným plánom, čo vo svojom záväz-
nom stanovisku deklarovalo aj mesto
Bratislava. (juh)

FOTO - Oto Limpus

Stredná priemyselná škola dopravná
Kvačalova 20, 821 08 Bratislava

pozýva na

Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční
14. februára 2007 od 10.00 do 17.00 h

Škola realizuje projekt 
spolufinancovaný Európskou úniou:

Vytvorenie aktivizačných učebných textov 
pre študentov stredných odborných škôl 

s dopravným zameraním
Kontakt: 02/55 56 56 76, 02/55 96 86 92

spsdkvac@ba.telecom.sk,
www.spsdkvacba.edu.sk

10%
KUPÓN NA

ZĽAVU
PONÚKAME:
� pobyt v saune, aj individuálne objed-
návky � masáže - klasická, thajská,
lymfodrenážna, reflexná � občerstvenie

Sartorisova 11, BA
� 5564 1964, 0911 966 001
www.relaxsuomi.sk

SAUNA

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Fax: 02/4591 4046

Zabuchli ste si dvere?
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JAN KUBÍČEK
AIII, 1987 - 1990

ŠTART

nájdite si cestu k umeniu
konštruktivistov v Múzeu Milana Dobeša

Múzeum Milana Dobeša, Zámočnícka 13, 811 03 Bratislava, otváracie hodiny 10.00 – 18.00 h (denne okrem pondelka)
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Stratil sa pes
ODMENA 10000SK

nálezcovi alebo za
poskytnutie informácií
na nájdenie prítulnej,
4-ročnej fenky nemec-
kého ovčiaka - Ajdy.
Veľmi nám chýba!

Tel.: 0918 604 465

0850 111 103
www.provident.sk

Volajte na:

PROVIDENT FINANCIAL, s. r. o., Grösslingova 7, 811 09 Bratislava
Týmto nevzniká automaticky nárok na pôžičku.

Máte už peniaze na vianočné darčeky?

Nedajte sa ničím zaskočiť 
a zavolajte nám. My Vám peniaze 
prinesieme až domov a vy si len 
užívajte radosti so svojimi blízkymi. 
Zavolajte nám, my sa postaráme 
o to ostané.

My Vám požičiame:
 rýchlo a na čokoľvek
 už od 3 000 Sk
 s jasnými pravidlami
 bez veľkého papierovania

  bez ručiteľa

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

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

SÚKROMNÝ ZBERATEĽ

ODKÚPI 
STARÉ KNIHY

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

� 0905 646 511

Najviac si ceníme Vašu dôveru!
PREDAJ: 
2,5-izb., OV, Jesenského, 80m2, 1p., log. 4,9 mil. Sk
3-izb., OV, Pražská, 73m2, 1/6p., výťah, log., upr. 3,25 mil. Sk
3-izb., OV, Bohúňova, rad. zást., 214m2 poz., ÚP150m2, pôv. 6,95 mil. Sk
3-izb., OV, Drobného, 1/12p., povôd. slušný stav, zaskl. log. 2,45 mil. Sk
3-izb., OV, Drotárska cesta, 71m2, log., 5/8p., tehla 5,3 mil. Sk
3-izb., OV, Mýtna, 6/6p., novost., 155m2, 2 x kúp. 9,6 mil. Sk
4-izb., DB, H. Meličkovej, 90m2, 1/8p., výťah, log., upr. 2,9 mil. Sk
4-izb., OV, Topoľčianska, 4/8p., 87m2, pôv. 2,85 mil. Sk
4-izb., OV, Americká, 116,5m2, 4p., výťah, vl. kúrenie 6 mil. Sk
4-izb., OV, Modra, novost., 106m2, log., vl. kúrenie 3,5 mil. Sk
4-izb., OV, Tichá, 3/10p., 124m2, terasa, zrek. 9,3 mil. Sk
5-izb., OV, Prešovská, 178m2, terasa, novost., garáž 14,9 mil. Sk
4xRD - Dunajská Lužná, 5,5á poz., VIS, dokončenie - 3/07 info v RK
RD - Hybešova, ÚP200m2, 4i, č. podpiv., gar., 10á okras.záhr. 13,5 mil. Sk
RD - Malodunajská, 2 sam. byt. jed., 8á poz., sauna, 2-gar. 13,9 mil. Sk
RD - Ivánka pri Dunaji, 8á poz., 4i, nové kúrenie 4,7 mil. Sk
Administratívna budova Radlinského, ÚP590m2 40 mil. Sk
PRENÁJOM:
2-izb., Sládkovičova, kompl. rek., 100 m2, 1p., aj kanc. 900,- EUR/m.+E 
2-izb., Vlárska, nez./zar., novost., garáž, log. 700,- EUR/m.
3-izb., Palisády, 115m2, zar., zrek., lux. 1200,- EUR/m.+E
3-izb., Žabotova, novost., 72m2, 4/7p., zar., 2xlog., park. 750,- EUR/m.+E
3-izb., Trnavská, novost., nez., 92+65m2 terasa 1000,- EUR/m.+E
RD Vinosady, novost., 5i, garáž, 10á záhr., vnút. bazén 10,5 mil. Sk
OP, Michalská, 93 m2 a 57 m2 20 Eur/ m2/mesiac+E
OP, Nám. SNP, 340m2, výklady, 2 x vstup z ulice dohoda

1. NÁRODNÁ AUKČNÁ
SPOLOČNOSŤ, s.r.o. 
r e a l i t n á  a  a u k č n á  a g e n t ú r a

Panská 27, 811 01 Bratislava
Tel.: 5443 5831, 5443 5845-6 Fax: 5443 5852 
E-mail: reality@1nas.sk Internet: www.1nas.sk

Krádeží áut

ubúda, no stále

ich je veľa
BRATISLAVA
Za 10 mesiacov tohto roku bratislav-
ská polícia eviduje 1577 prípadov krá-
deží vozidiel, čo je o 109 ukradnutých
vozidiel menej ako za rovnaké obdobie
minulého roku. 
Polícii sa podarí sa objasniť približne 10
percent prípadov. Za objasnené považuje
prípady, keď bol zistený i majiteľ, ale
nájdených odcudzených vozidiel je viac.
Väčšia časť odcudzených vozidiel sa ro-
zoberá na náhradné dielce, menšia časť
odcudzených vozidiel sa legalizuje. Ak
bola oznámená krádež vozidla, nemusí to
hneď znamenať, že bolo skutočne odcu-
dzené. Polícia eviduje totiž i prípady, keď
bola oznámená krádež vozidla, ale krá-
dež sa nestala, alebo išlo o lízingový pod-
vod. 
Z dlhodobého hľadiska v Bratislave a
okolí polícia zaznamenáva pokles tejto
trestnej činnosti. V minulom roku bolo v
Bratislavskom kraji odcudzených 1974
motorových vozidiel, zatiaľ čo v roku
2004 bolo oznámených 2172 prípadov
krádeží vozidiel. Na porovnanie: v roku
1999 odcudzili páchatelia viac ako 3000
vozidiel.
V Bratislave sa najviac vozidiel odcudzi-
lo v druhom a piatom okrese. V tomto
roku bolo najviac odcudzených vozidiel
v letných mesiacoch. Z dní v týždni sa
najviac kradne vo štvrtok, nasleduje pia-
tok a utorok. Najčastejšie sa kradnú
vozidlá v nočných hodinách. Páchatelia
sa zameriavajú najmä na vozidlá, ktoré
sú zaparkované na ulici. (ver)

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

4333 3137 0905 511 511
www.eurolingua.sk

Hľadáme spoľahlivých pracovníkov 
do trvalého pracovného pomeru 

aj brigádnikov a SZČO, ženy aj mužov, na pomoc-
né práce v stravovacom zariadení v lokalite Avion
Shopping Park (Ivanská cesta) do dvojsmennej
prevádzky, za výhodných platových podmienok.

Info: 0905 389 268, 6542 2119, 0915 774 136

Panenská 7, 811 03 Bratislava
www.nikea.sk, info@nikea.sk

HĽADÁTE BRIGÁDU?
POTREBUJETE 

SI PRIVYROBIŤ?
brigády 7 dní 
v týždni, 
výplata týždenne

Kontaktujte nás na tel. číslach:
0903 263 639, 0905 576 888

5464 3232, 5464 3233
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NOVÉ MESTO
NA VAJNORSKEJ ULICI prepadol
stávkovú kanceláriu 45-ročný Attila P. z
Dunajskej Stredy. Od pracovníčky žiadal
peniaze , tá mu ich zo strachu vydala. Zra-
nenia neutrpela. S lupom v hodnote 900
korún však páchateľ ďaleko neušiel.
Hliadka polície ho pri úteku spozorovala a
na Odbojárskej ulici zadržala. Vyšetrova-
teľ ho obvinil zo zločinu lúpeže a umiest-
nil ho v policajnej cele s návrhom na vza-
tie do vyšetrovacej väzby.

STARÉ MESTO
NA DUNAJSKEJ ULICI neznáma pá-
chateľka lúpežne prepadla 24-ročnú ženu.
Páchateľka si od svojej obete pýtala poži-
čať peniaze, a keď peniaze nedostala, soti-
la ju a ukradla jej kabelku, s ktorou utiek-
la. V kabelke sa nachádzali okrem peňa-
ženky aj osobné veci. Ich odcudzením
vznikla obeti škoda takmer 2500 korún.
Prepadnutá neutrpela zranenie. Vyšetrova-
teľ začal trestné stíhanie pre trestný čin
lúpeže. Po páchateľke polícia pátra.

RUŽINOV
NAVRAKUNSKEJ ULICI sa 28-ročný
Ivan z Bratislavy pokúsil bez zaplatenia
opustiť predajňu s potravinami v hodnote
takmer 1400 korún. Pri tom ho však za-
držala bezpečnostná služba a odovzdala
ho privolanej policajnej hliadke. Vyšetro-
vateľ obvinil Ivana z trestného činu kráde-
že a umiestnil ho do policajnej cely s
návrhom na vzatie do väzby. 

PETRŽALKA
NA ZNIEVSKEJ ULICI dvaja doposiaľ
neznámi páchatelia v priestoroch kasína
lúpežne prepadli 28-ročného Bratislavča-
na. Pod zámienkou rozmenenia peňazí
jeden z páchateľov k nemu pristúpil a keď
vytiahol peňaženku, vytrhli mu ju z ruky a
utiekli na neznáme miesto. Prepadnutý
muž zranenie neutrpel. Poškodenej spo-
ločnosti so sídlom na Úderníckej ulici
vznikla škoda asi 98-tisíc korún. Polícia
po páchateľoch pátra.
NA EINSTEINOVEJ ULICI neznámy
páchateľ odcudzil na parkovisku pred
obchodným domom vozidlo zn. BMW
X3, čiernej farby, s trenčianskym evidenč-
ným číslom. Firme so sídlom v Trenčíne
na Štúrovom námestí tak spôsobil škodu v
hodnote asi 1,3 milióna korún.

KARLOVA VES
V LÍŠČOM ÚDOLÍ robil výtržnosti 17-
ročný Martin K., neuposlúchol výzvy za-
kročujúcich policajtov a zaútočil na člena
hliadky. Zranenia policajt neutrpel. Vyše-
trovateľ Martina K. obvinil z prečinu úto-
ku na verejného činiteľa.

DÚBRAVKA
NA NEJEDLÉHO ULICI bol lúpežne
prepadnutý 22-ročný muž. Doposiaľ ne-
známy lupič sa zmocnil jeho plecniaku,
v ktorom sa nachádzali tri hracie konzo-
ly Play Station 2. Po čine utiekol. Pre-
padnutý muž neutrpel zranenia, pácha-
teľ mu spôsobil škodu vo výške 13 500
korún. (ver)

Vinohradníctvo

v mestskej 

časti Rača
Mestská časť Rača (pôvodne Okoly a od
13. storočia do roku 1945 Račišdorf) patrí
medzi najúspešnejšie vinohradnícke obce
Malokarpatskej vinohradníckej oblasti.
Vinič hroznorodý sa tu začal pestovať už
pravdepodobne od 1. storočia.
Prvá písomná zmienka o račianskych vino-
hradoch je až z roku 1237, z ktorej sa dozve-
dáme, že jeden z majiteľov osady Okoly
menom Racha vlastnil vyše 30 ha pôdy, na
ktorej boli aj vinohrady (prapôvodom názvu
Rača je asi meno tohoto majiteľa). Z portálne-
ho súpisu z roku 1553 sa dozvedáme, že v
Rači bolo v tom čase 17 aktívnych port (sed-
liackych dvorov) s priemerne 4  rodinami z
celkových 30 port, ktorých obyvatelia sa
zaoberali prevažne vinohradníctvom. V listi-
ne z roku 581 sa spomína Okoly ako mesteč-
ko (oppidum), v ktorom gróf Báthory dal celý
svoj majetkový podiel vrátane račianskych
viníc devínskemu hradnému panstvu.
V 14. storočí patrili vinohrady a vinohradníci
do správy viničného hospodárstva, ktorého
predstaviteľmi boli richtár, vinohradnícky
hospodár (vajnher, ktorého vystriedal v 16.
storočí pereg), vinársky hospodár a hájnici.
Od roku 1635 až do zániku feudalizmu vlast-
nil značnú časť račianskych viníc bratislavský
dedičný župan P. Pálffy a po ňom jeho rod. Z
nich najmä Mikuláš Pálffy sa v 18. storočí
zaslúžil o rozvoj račianskeho vinohradníctva.
Zo stredoveku a začiatku novoveku sú k dis-
pozícii menej presné údaje o počte vinohrad-
níkov, o ploche viníc a výrobe vína. Zo sčíta-
nia ľudu z roku 1720 sa dozvedáme, že tu
bolo 276 domácností s počtom vyše 1200
obyvateľov. Z nich bolo 138 väčších vino-
hradníkov (sedliaci) a 156 želiarov (hoštákní-
ci) živiacich sa najmä z výnosu malých vino-
hradov a pridomových záhrad. Sedliaci
obhospodarovali 130 ha viníc. V roku 1869 tu
žilo 2408 obyvateľov, z toho takmer 600
vinohradníkov, ktorí obhospodarovali 300 ha
viníc. Po fyloxérovej katastrofe koncom 19.
storočia sa plocha viníc znížila na 250 ha.
Úspešnú rekonštrukciu viníc prerušila prvá
svetová vojna. Po nej sa pokračovalo v rekon-
štrukcii viníc, ktoré ale boli rozdrobené, keď
na ploche vyše 300 ha bolo v roku 1945 až
2100 parciel.
Rozvoj vinohradníctva v Rači nastal po zalo-
žení JRD, ktoré po vzniku celoobecného
družstva dosiahlo v roku 1964 na ploche 228
ha vinohradov hektárový výnos 8,7 ton hroz-
na, zatiaľ čo slovenský priemer bol len 4,5
ton. Aj v ďalších rokoch tu dosahovali vyso-
ké výnosy.  V tomto úspešnom trende pokra-
čuje aj akciová spoločnosť Villa Vino Rača,
na ktorú sa transformovalo JRD v roku 2004
a ktorá hospodári na ploche vyše 300 ha viníc.

Viliam Horniak
(Dokončenie nabudúce.)

Mestská sieň bola pôvodne kaplnkou
Každá historická radnica obsahuje
najmenej tri mimoriadne významné
priestory. Radnica by nebola radni-
cou, keby sa v nej nenachádzala ka-
plnka, sieň mestskej rady a väčšia
miestnosť, v ktorej sa schádzali volení
poslanci, a v ktorej sa obyčajne konali
aj súdne pojednávania. Richtár bol v
meste aj najvyšším sudcom.
V súkromnom dome richtára Jakuba sa
už prv ako sa stal radnicou nachádzala
na poschodí mimoriadne veľká a výz-
namná miestnosť, kde richtár prijímal
členov mestskej rady, kde súdil, a ktorá
bola možno súčasne domácou kaplnkou.
Po čiastočnom zničení budovy v domá-
cej vojne v roku 1439 bolo treba objekt
prestavať. V archíve viedenskej staveb-
nej huty pri chráme svätého Štefana sa
zachoval plán na výstavbu mimoriadne
bohatej radničnej budovy. Pôdorys plá-
novanej budovy s vežou na nároží pri
uličke korešponduje s pozemkom pre-
šporskej radnice, nebol však ani tu ani
nikde inde realizovaný. Mesto sa roz-
hodlo pre lacnejšie riešenie. Kaplnku a
veľkú zasadaciu sieň zriadili na poscho-
dí južne od veže. Kaplnka bola zasväte-
ná uhorskému svätému kráľovi Ladisla-

vovi, patrónovi mesta a súčasne vtedaj-
šiemu kráľovi - dieťaťu Ladislava Habs-
burského, ktorý sa 1439 narodil ako
pohrobok. Nachádzala sa presne nad
prejazdom brány, bola však užšia a krat-
šia ako je prejazd na prízemí. Na jej
východnom konci bol v polygonálnom
priestore umiestnený jednoduchý oltár.
Dohotovená kaplnka bola vymaľovaná
biblickými scénami. V roku 1443 si ju
prišiel prezrieť ostrihomský arcibiskup.
V privilégiu z roku 1291 dáva kráľ meš-
ťanom právo voliť si richtára a dvanásť
členov mestskej rady. V 14. storočí vzni-
kol zastupiteľský zbor, ktorý bol známy
ako „širšia mestská rada“. Spočiatku ma-
la 24 volených členov. V 15. storočí sa
objavuje vedľa funkcie richtára ešte funk-
cia mešťanostu. Mestskú radu potom tvo-
rilo 24 prísažných a širšia mestská rada sa
rozrástla na 60 členov. Práve pre zasada-
nia týchto orgánov bolo potrebné vybu-
dovať veľkú radnú sieň. 
V roku 1577 bola radnica prevažne v ru-
kách evanjelikov. Gotickú kaplnku ako
nepotrebnú zrušili. Presunutím priečky

medzi bývalou kaplnkou a radnou sieňou
zmenili situáciu miestností. Na mieste
rozšírenej bývalej kaplnky zriadili novú
sieň pre mestskú radu. V susednej, o málo
zmenšenej miestnosti, vznikol priestor
pre „širšiu mestskú radu“, alebo, ako sa
vtedy hovorilo, „sieň volených občanov“.
Zboru poslancov sa v nemecky hovoria-
com meste Prešporku hovorilo „Genannt-
schaften“, po latinsky „viri electi“(„zvo-
lení muži“). 
V miestnosti sa ďalej konali aj súdy. Do-
teraz je známa pod názvom „súdna
sieň“. Okolo polovice 17. storočia ju za-
klenuli mohutnou klenbou. Pred rokom
1695 taliansky štukatér Bastiano Corati
Orsati pokryl klenbu sochárskou výzdo-
bou, v ktorej sa opakuje výrazný motív
cisárskej orlice. Orlice a iné detaily
výzdoby sú pozlátené lístkovým zlatom.
Maliar Johann Jonas Drentwett z Augs-
burgu namaľoval (1695) do štukových
orámovaní na klenbe obraz Posledného
súdu, Šalamúnovho súdu, personifikáciu
spravodlivosti ako sudkyne so zaviaza-
nými očami, a symboly vzťahujúce sa k
osobe vtedy panujúceho uhorského
kráľa Jozefa I. Štefan Holčík

FOTO - Josef Hofer

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

Suzuki Swift Suzuki Ignis
SPECIAL EDITION

ZVÝHODNENIE O 55.000Sk
LIMITOVANÁ SÉRIA

FREEZE

Akcia na zimné pneumatiky!
INFORMUJTE SA V PREDAJNI

ZDARMA     klimatizácia ��� pre model GS a pre GLX aj hliníkové disky ZDARMA      klimatizácia ��� + hliníkové disky + poťahy pre model GLX +
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1.3 GLX+ AC1.3 GLX AC

SERVIS & PREDAJ
LYŽE & SNB

profesionálny servis - kvalitný tovar

s.r.o. FTVŠ UK, Lafranconi 9
Otváracie hodiny: Po-Pi: 1400 - 1900

So: 1000 - 1300

Tel.: 02/544 317 86        0902 680 353
www.presport.sk
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Slovan prepúšťal, Artmedia chce posily,

Inter opustil jeho dlhoročný kapitán

Doprastav ani 

Skanska štadión

asi nepostavia
FUTBAL
Na slovenský futbal sa to valí zo všet-
kých strán. Odhalená korupcia,
machinácie s výsledkami, nezáujem
divákov, výtržností chuligánov, to všet-
ko sprevádzalo jesennú časť najvyššej
súťaže.
A aby toho nebolo málo, prišiel aj ďalší
úder. Rada Protimonopolného úradu
potvrdila kartelovú dohodu medzi šiestimi
stavebnými firmami vo verejnej súťaži na
podtatranskú diaľnicu. Výsledok: Uvede-
né firmy sa nesmú počas piatich rokov zú-
častňovať na verejnom obstarávaní. Týka
sa to spoločností, medzi ktorými ne-
chýbajú ani dve úzko zviazané so sloven-
ským futbalom - Skanska a Doprastav.
Prvá z nich je partnerom Slovenského
futbalového zväzu, druhá Slovana. A s
oboma sa v kuloároch rátalo, ako s po-
tenciálnymi partnermi pri budovaní Ná-
rodného futbalového štadióna. Ako sa
tvrdilo v zákulisí, bol to v podstate aj dô-
vod, prečo sa obe firmy vrhli na futbal.
Zdá sa však, že rozhodnutie Protimono-
polného úradu urobilo škrt cez rozpočet a
v prípade, že sa štadión začne stavať,
šancu zrejme dostane niekto ďalší! Otáz-
kou je však aj to, či obe firmy zostanú
verné futbalu a či ho budú aj naďalej
sponzorovať... (bb)

Ohrozené

športoviská
ŠPORT
Objekty na Pasienkoch, najmä však
futbalový štadión, ale aj gymnastická
hala či samotná športová hala patria
medzi objekty, okolo ktorých sa už
niekoľko rokov šepká, že skôr či ne-
skôr musia ustúpiť výstavbe.
Aj preto sa funkcionári Asociácie športo-
vých klubov Inter Bratislava rozhodli
upozorniť na uznesenie mestského zastu-
piteľstva Bratislavy. Ide o výmenu po-
zemkov medzi mestom a firmou Tesako.
Sú to pozemky patriace mestu pod špor-
tovou halou na Pasienkoch a gymnastic-
kou halou v areáli štadióna Slovana na
Tehelnom poli patriacom Tesaku... 
Správna rada s tým vyslovila nesúhlas,
rovnako ako so schválením opcie na
kúpu pozemkov pod futbalovým štadió-
nom Interu a na pozemky, kde sú vysta-
vané tenisová hala, tenisové dvorce a
gymnastická hala. Zaujímavosťou je, že
opciu má získať spoločnosť Inter Brati-
slava, a.s., ktorá však nemá žiadnu spoji-
tosť s AŠK Inter. Pre Asociáciu športo-
vých klubov v Interi je totiž takéto roz-
hodnutie jasným signálom, že „ide o
vážne nebezpečenstvo pre existenciu
AŠK!“. (bb)

FUTBAL
Najvyššia futbalová súťaž sa iba
nedávno rozlúčila s jesennou časťou a
hneď sa vyrojili špekulácie o zaujíma-
vých prestupoch. Najaktívnejšie si
počínala Artmedia, väčšie zmeny sa
však črtajú aj na Tehelnom poli, rela-
tívne najtichšie je na Pasienkoch, i keď
aj tam už vybuchla jedna bomba....
ARTMEDIA
V Petržalke dobre vedia, že na jeseň im
veľa vecí nevyšlo, a tak, aj keď sú zveren-
ci Štefana Hprného v tesnom závese za
Žilinou, vedia, že majú čo zlepšovať. Po-
môcť by im k tomu malo doplnenie
kádra. Na lane sa objavili hneď štyri za-
ujímavé mená. Posilou do obrany by mo-
hol byť exslovanista Demeter. Ten pôso-
bil v minulých mesiacoch v Jihlave.
Zahral si tam najvyššiu českú ligu a na
Vysočine zostal aj po páde do druhej ligy.
Obranu by mohol vystužiť aj senecký
Michalík, urastený stopér s tvrdou stre-
lou. Relatívnou posilou do stredu ihriska
by zase mohol byť Kóňa, nedávny talent

z Nitry, ktorý síce prestúpil do veľkej
Sparty, ale v Prahe sa nepresadil a po prí-
chode Horvátha dostával čoraz menej prí-
ležitostí. Posledným hráčom, okolo ktoré-
ho sa Petržalčania obšmietajú by mal byť
aj najväčším esom. Dubnický útočník
Filo patrí medzi najväčšie talenty sloven-
ského futbalu, na posledných jesenných
zápasoch ho pozorovali agenti pracujúci
pre kluby z viacerých európskych krajín a
je viac ako isté, že na jar ho už v Dubnici
neuvidia. Podľa manažéra Artmedie Petra
Kašpara je však suma, ktorú Považania
pýtajú, privysoká. Údajne má ísť o 40 mi-
liónov korún. Samotný hráč priznal
záujem Artmedie, súčasne však nevyvrá-
til, že v hre sú aj ďalšie dve slovenské
mužstvá - Žilina a Ružomberok...
SLOVAN
Na Tehelnom poli sa rýchlo vyriešila
otázka trénera Jozefa Jankecha, ktorý po
zápase v Trnave naznačil, že by mohol v
zime skončiť. Jankech teda nekončí a
pred najbližšou prípravou urobil v kádri
menšie zmeny. Zatiaľ sú známe odchody.

Svoje veci z kabíny si odniesli Urgela,
Kausich, Otočka, vedenie sa trošku pre-
kvapujúco rozišlo s českým legionárom
Vyskočilom, ktorý bol na hosťovaní do
leta 2007... Z nových hráčov sa do kádra
dostala zatiaľ len pätica béčkarov, skúša
sa aj brazílsky obranca Toninho, spomí-
nal sa bývalý žilinský útočník Gottwald.
Všetky ostatné zmeny, a najmä príchody,
sú zatiaľ zahalené rúškom tajomstva.
Hovorí sa však aj o tom, že niektoré
mená by sa sem mohli presunúť z Artme-
die, pokiaľ si tam nezískajú miesto v
užšom kádri...
INTER
Asistent Ladislava Jurkemika Jozef
Šuran vraj mieri do Trnavy. To je zatiaľ
najdôležitejšia zmena v realizačnom tíme
žlto-čiernych. Či sa potvrdí, ukážu až naj-
bližšie dni a týždne. Istý je však odchod
kapitána Kunza a za týchto okolností by
možno ani neprekvapilo, keby svoje zotr-
vanie v klube zvážil aj tréner Ladislav
Jurkemik. V Interi to teda začína riadne
vrieť... (bb)

BratislavaBratislava
Ivánska cesta 10 (2000 m2), Tel.: 02/4821 4806; Fax: 02/4821 4809; Po-Pia: 9,00-19,00; So-Ne: 9,00-16,00
·evãenkova 23 (PetrÏalka), Tel.: 02/6381 3614; Po-Pia: 9,00-19,00; So: 9,00-13,00
Sch. Trnavského 1/F (SKLENÍK), Tel.: 02/6446 3408; Po-Pia: 9,00-19,00; So: 9,00-13,00

3x v
 BA

Akcia trvá od 4. 12. do 31. 12. 2006 alebo do vypredania zásob.

K O B E R C E  •  P V C  •  P A R K E T Y  •  M A T R A C E

Futbalová korupcia Bratislavu neobišla,

všetci sa však tvária, že sa nič nedeje

Belasý smútok 

za Ladislavom

Móderom
FUTBAL
Meno bratov Móderovcov je spojene s
dvomi veľkými úspechmi českosloven-
ského futbalu. 
V roku 1976 bol pri zisku titulu majstrov
Európy košický Jozef Móder, no sedem-
násť rokov predtým sa jeho starší brat
Ladislav zapísal do histórie ako člen slo-
vanistickej jedenástky triumfujúcej v
Pohári víťazov pohárov. Ladislav Móder
zomrel 2. decembra 2006 v deň 61. naro-
denín a fanúšikovia si ho budú navždy
pamätať ako pravú spojku neúnavne bráz-
diacu stranu popri Starej tribúne...
Laco nebol nikdy veľkým kanonierom, no
27 ligových gólov je slušným sumárom
149 ligových stretnutí. Do Slovana prišiel
v roku 1967 a bol nielen pri víťazstve v
PVP, ale aj pri majstrovskom titule 1970.
Jeho najpamätnejší zápas sa viaže k Trna-
ve. Práve jeho gól na jar 1968 bol rozbuš-
kou, ktorá spôsobila prelomenie bariéry
pod tlakom fanúšikov a následné vniknutie
divákov na ihrisko. Také niečo si odvtedy
história slovenského futbalu nepamätá a
pri pohľade na prázdne Pasienky, Tehelné
pole, či ďalšie štadióny, je jasné, že časy
Ladislava Módera a jeho futbalových hrdi-
nov sú definitívne preč... (bb)

Chlapci druhí,

dievčatá tretie
POZEMNÝ HOKEJ
Memoriál Pavla Rosu má už stabilné
miesto v kalendári pozemných hoke-
jistov. 
Po vlaňajšej účasti mužov a žien dostali
tentoraz šancu juniori a juniorky. Na palu-
bovke športovej haly Mladosť nevyšli na-
prázdno ani slovenské výbery. Chlapci ob-
sadili 2. miesto, dievčatá skončili o stupie-
nok nižšie a získali bronz. Najlepším hrá-
čom 6. ročníka sa však stali práve domáci,
medzi juniormi Peter Melichar, medzi ju-
niorkami Tamara Fischerová. (bb)

Bačova

šeťdesiatka
FUTBAL
Idem na Petráša! Vravievalo sa začiat-
kom 70. rokov, keď československému
futbalu vládli Trnava, Slovan, Inter... 
Práve žlto-čierni mali vo svojom strede
hráča, ktorého tribúny buď zbožňovali,
alebo nenávideli. Ladislav Petráš bol dlhé
roky symbolom mužstva z Pasienkov a
patril medzi posledných hráčov, na kto-
rých sa chodilo pozerať. Minulý týždeň
mal populárny Bača šeťdesiatku a fanúši-
kovia veria, že v slovenskom futbale ešte
o ňom budú veľa počuť. (bb)

FUTBAL
Futbalové Slovensko sa už pomaly tri
týždne brodí v korupčnom škandále
vyvolanom bývalým rozhodcom Ma-
riánom Diňom.
Ten sa verejne priznal, že pred niekoľký-
mi sezónami bral úplatky, nechával sa
podplácať a ovplyvňoval výsledky. Podľa
jeho slov to bola bežná prax v takmer
všetkých stretnutiach... Po Diňovi nasle-
dovali ďalší rozhodcovia a hoci verejne
nevystúpil ani jeden arbiter z Bratislavy či
blízkeho okolia, len naivka si môže mys-
lieť, že futbal v tejto časti republiky je
čistý ako slza.
„Keď som sa pozrel na tabuľku našej
súťaže, tak by som narátal vari tri kluby, o
ktorých som presvedčený, že nejdú do
rozhodcov. Všetci ostatní s nimi pracujú,“
prezradil jeden z funkcionárov bratislav-
ského klubu nižšej súťaže a pokračoval:
„Pracovanie s rozhodcami znamená asi to,
že klub si vyberá tých, ktorí mu majú pís-
kať. Nenecháva to na náhodu. Je takmer
pravidlo, že keď prídete do niektorých
dediniek pri Bratislave, vítajú vás väčši-
nou rovnaké tváre. Máloktorý klub nechá-
va veci na náhodu. Poznám prezidentov
klubov, niektorí sú moji kamaráti, ale v
zápasoch robia jeden podraz za druhým.
Hrali sme u jedného petržalského mužstva
a od začiatku bolo jasné, že rozhodca je
spracovaný. To by sme ešte ako-tak pre-
hltli, ale domáci prezident, mimochodom,
poznám sa s ním už pekných pár rokov,

stál celý čas hneď pri stredovej čiare a
odtiaľ ho usmerňoval. Keď som mu pove-
dal, nech neblázni, len mávol rukou. Cez
polčas som išiel za delegátom, aby s tým
niečo urobil a keď nie, že odídeme z ihris-
ka. On však len pokrčil plecami so slova-
mi: Nebláznite, viete, že sa nedá nič robiť.
Nejako to vydržte...“
Zaujímavý je však aj rozhodcovský
pohľad na ovplyvňovanie zápasov: „Zopár
klubov z blízkostí Bratislavy nedávalo roz-
hodcom ani korunu navyše. Riešili to inak.
Z Bratislavy si najali niekoľkých chlapí-
kov s vyholenými hlavami a tí sa o nás sta-
rali od príchodu do dediny. Na každom
kroku nám dávali najavo, čo máme robiť,

ako sa má zápas skončiť. Nenašiel sa ani
jeden hrdina, ktorý by im to nesplnil. A po
stretnutiach nám ešte chodili prezidenti
víťazných klubov ďakovať za objektívne
výkony. My sme pritom boli radi, že sme
odišli celí a zdraví.“
Všeobecne sa vravieva, že bratislavské
súťaže sú oproti zvyšku Slovenska čistej-
šie v tom, že pre mnohé kluby nie sú ví-
ťazstvá nutnosťou, navyše ide o menší
priestor, v ktorom sa všetci poznajú. Ak
by sa však našli hráči, tréneri, funkcioná-
ri, rozhodcovia, ktorí majú skúseností s
korupciou aj v týchto súťažiach, napíšte
nám na redakcia@banoviny.sk (bb)

Ilustračné FOTO - TASR
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Shakespearova Búrka v bábkovom divadle
DIVADLO
Zmierenie rozhnevaných bratov, láska
mladých ľudí, múdrosť a dobrota
vládcu mora - to všetko sú lákavé ná-
mety na inscenovanie pútavej roz-
právky pre deti. Všetky obsahuje dej
hry Wiliama Shakespeara Búrka, kto-
rú ako prvý titul päťdesiatej sezóny
divadla pripravili v Bratislavskom
bábkovom divadle.
Shakespearove hry nie sú čitateľne prie-
hľadné a jednoduché, o to ťažší oriešok
sa podujal rozlúsknuť umelecký kolektív
BBD, keď jednu z nich pripravil pre det-
ského diváka. Chytľavým prvkom pre
deti sa vtedy stáva vhodná scéna a bábky.
Tejto úlohy sa s príslovečnou zručnosťou
zhostil vynikajúci český scénograf Petr
Matásek. Mladý kolektív dopĺňa kostý-
mová výtvarníčka Naďa Salbotová a

uzatvára dramaturgička, poslucháčka 4.
ročníka činohernej Katedry réžie a dra-
maturgie VŠMU Jana Šturdíková. Mla-
dosť exceluje aj v režisérskom a hudob-
nom zastúpení v osobe Kamila Žišku,
ktorý už na scénu BBD úspešne uviedol
adaptáciu rozprávky Soľ nad zlato.
Zámerne spomínam tento tvorivý tím,
ktorý sa v prvom rade zaslúžil o to, aby
Shakespearov text bol prístupný detskej
vnímavosti a fantázii. Príbeh dvoch roz-
hnevaných bratov, láskavého a múdreho
Prospera, ktorý žije na opustenom ostro-
ve s dcérou Mirandou a jeho zradného
brata, je príliš zamotaným sústom pre
sústredenú pozornosť detského diváka.
Keď sa do deja „shakespearovsky“ za-
motá láska, ktorá v dielach veľmajstra
často kráča ruka v ruke so zradou, ťažko
rozoznať, kto ku komu patrí. Pútavosť

scény, deja, malebnosť bábok a herecké
majstrovstvo hlavných predstaviteľov
(Juraj Adamík, Boris Bačík, Andrej
Pachinger a.h., Alex Maďar, Hrvoje Ser-
šić, Andrej Kováč, Miroslava Dudková)
však prispeli k tomu, že deti počas pred-
stavenia venujú pozornosť deju a nie
šuchotavým papierikom s cukríkmi.
V preklade Jána Boora sa tak na scénu
Bratislavského bábkového divadla dostá-
va predstavenie s kvalitným a zaujíma-
vým textom a rozprávkovo dobrým kon-
com. Víťazí láska a múdrosť, zlo sa pre-
mieňa na dobro, nastupuje zmierenie a
pokoj. A to všetko na jednej lodi, na kto-
rej plávajú aktéri inscenácie po rozbúre-
nom mori v jednotnej sile. Lepšiu pointu
k rozprávke by nevymyslel ani majster
nad majstrov Wiliam Shakespeare.

Dáša Šebanová

Flamenco muzikál v Teátre Wüstenrot
DIVADLO
Teátro Wüstenrot obohatilo bratislav-
skú divadelnú scénu o muzikál, ktorý sa
spracovaním spája s vášnivými rytma-
mi španielskej Andalúzie. Najslávnejší
rytiersky román Don Quijote podľa
románu Miguela de Cervantes Saaved-
ru pripravili divadelníci v podobe fla-
menco muzikálu. Aj tým si pripomenu-
li 400 rokov od prvého vydania sveto-
známeho príbehu sluhu a jeho pána.
V Teátre Wüstenrot rozpráva príbeh rytie-
ra Dona Quijota a sluhu Sancha Panzu.
Sancho Panza v činohernej role sprevádza
svojho pána, aj divákov, hovoreným slo-
vom celým dejom. Predstavenie tak nado-
búda podobu rozčítanej knihy, ktorej slová

sa premietajú na veľkom plátne a pred
ním tancujú svoj horkokrvný tanec vášni-
ví Španieli. Práve v tomto uvedení tak
dostal tanečný súbor Los Remedios príle-
žitosť skĺbiť svoje umenie s hereckým
majstrovstvom. Los Remedios sa špeciali-
zuje na tvorbu a interpretáciu hudby inšpi-
rovanej andalúzskym folklórom. Využíva
hlavne jeho jedinečnú rytmiku a melódiu
a obohacuje ho aj o prvky džezu a vážnej
hudby. 
Choreografie sa ujal Ramón Martinez a v
réžii Pavla Uhera tak vzniklo dynamické
divadlo, kde sa netúlate s melancholický-
mi spoločníkmi Cervantesovho diela len
tak, prevaľujúc slová zľava doprava, ale si
aj zatancujete. Neviem, či zámerne, ale v

Bratislave podľa námetu rytierskeho
románu vznikli za posledný mesiac dve
inscenácie Dona Quijota. V Štúdiu L+S
podávajú hovorený príbeh českí herci Jiří
Lábus a Oldřich Kaiser.
Predstavenie Teátra Wüstenrot je z cel-
kom iného súdka, takže sa vôbec nedá
hovoriť o „konkurenčnom“ divadelnom
kúsku. V Teátre dominuje tanec a čino-
herní herci (Stano Dančiak, Ivan „Tuli“
Vojtek) tvoria podstatnú, ale predsa len
kulisu tanečným „výčinom“ Dona Quijo-
ta (Matúš Kohútek). Na scéne sa odohrá-
vajú vášnivé tance lásky, ale aj súboje
mladých mužov, ktorým ženy spenili krv.
Príbeh a tanec na javisku sprevádza živá
hudba. Dáša Šebanová

Výstava dizajnu

Kruhy na vode

v Galérii ÚĽUV
VÝSTAVA
V Galérii ÚĽUV na Obchodnej ulici
64 otvorili výstavu Kruhy na vode
2006. Môžete si na nej pozrieť ocenené
práce 4. ročníka celoslovenskej súťaže
dizajnu orientovaného na remeslo.
Cieľom súťaže bolo aj v tomto ročníku
vytvorenie originálnych diel a úžitko-
vých predmetov voľne interpretujúcich
tradičné remeslá na Slovensku. Kritéria-
mi hodnotenia boli pôvodnosť, kreativi-
ta a originalita, posun tradičného ume-
nia k súčasnému dizajnu, úžitkové
vlastnosti a kvalita technického preve-
denia.
Výsledky súťaže sú zaujímavým pohľa-
dom na svet úžitkových predmetov, ktoré
vznikajú v súčasnosti a majú v rodokme-
ni napísané slovo ručná výroba. Cenami
boli poctené práce ako keramická šper-
kovnica, nápojová súprava, stojany na
fotografie, viacfunkčné textílie z vlny,
dámske kabelky a prívesky.
Porota ocenila aj menej používané pred-
mety ako terapeutická pomôcka pre
dychové cvičenia či drevené kinetické
hračky do vrecka určené na rozptýlenie
detí i dospelých. Výstava potrvá do 15.
januára 2007. (dš)

Diabolské

Vianoce 

popmusic
HUDBA
Aj keď slovné spojenie „diabolské“ a
„Vianoce“ si skôr odporuje, koncert
najväčších česko-slovenských hviezd
popmusic v NTC Sibamac Aréne 15.
decembra o 19.00, vás presvedčí o tom,
že aj táto kombinácia môže priniesť
radosť a úspech. 
Exkluzívny vianočný koncert bude plný
zvučných mien slovenského a českého
hudobného neba. Ponúkne najkrajšie a
najznámejšie vianočné skladby, ale aj
množstvo netradičných vianočných ver-
zií známych hitov v sprievode orchestra
Diabolských huslí.
V zostave účinkujúcich nebudú chýbať:
Helena Vondráčková, Pavol Habera,
Miro Žbirka, Richard Műller, Peter
Dvorský, Milan Lasica, IMT Smile,
Robo Grigorov, Tublatanka, P.S., Karol
Malý a Vanesska Šarköziová.
Vianočný koncert hviezd budú modero-
vať Martina Šimkovičová a Vilo Rozbo-
ril. Záverečnou spoločnou skladbou kon-
certu Každý deň budú vraj Vianoce si
účinkujúci pripomenú kolegu, kamaráta
a priateľa Mariána Kochanského... Pred-
predaj vstupeniek na koncert je v sieti
Ticketportal. (dš)

Vianočné 

koncerty 

v Redute
HUDBA
Advent a sviatočné dni v Slovenskej
filharmónii tradične oslavujú koncert-
mi klasickej hudby. Nebude to inak
ani tento rok. Všetkým, ktorí túžia
aspoň na zopár chvíľ spomaliť pred-
vianočné tempo, ponúka filharmónia
výber sviatočných koncertov.
Prvý Vianočný koncert sa uskutoční 17.
decembra o 16.00 h v Koncertnej sieni
Slovenskej filharmónie. Nedeľné kon-
certy patria členom Slovenského komor-
ného orchestra B. Warchala. Vianočný
koncert uvedú v spolupráci s Komorným
zborom Konzervatória v Bratislave.
Zaznie Zmes vianočných kolied á cap-
pella a tradičná ozdoba vianočných kon-
certov v Česku i na Slovensku Česká via-
nočná omša Jana Jakuba Rybu. Diriguje
Ewald Danel, na programe je aj Concer-
to grosso h mol op. 6 č. 12 HWV 330
Georga Friedricha Händela.  
Medzi decembrovými koncertmi nebude
chýbať obľúbený Vianočný koncert Slo-
venskej filharmónie, Slovenského filhar-
monického zboru a Bratislavského chlap-
čenského zboru.
Vianočné koncerty budú 20. a 21. de-
cembra o 19.00 v Koncertnej sieni Slo-
venskej filharmónie. Zaznie na nich naj-
známejšia vianočná omša trnavského
rodáka Mikuláša Schneidera Trnavského
Missa pastoralis Alma nox a Vianočné
koledy. Uvedú sviatočný program pod
taktovkou mladého českého dirigenta
Jakuba Hrůšu. ktorý je pravidelným hos-
ťom Slovenskej filharmónie. (dš)

Výstava Tichý

čas adventný
VÝSTAVA
V starobylom Heckenastovom paláci v
centre mesta na rohu ulíc Kozia a Kon-
ventná, na mieste bývalého cintorína,
sídli moderná inštitúcia Slovenskej
ekonomickej knižnice Ekonomickej
Univerzity Infocen. Práve v jej priesto-
roch je inštalovaná predvianočná
výstava s názvom Tichý čas adventný.
Na výstave si môžete pozrieť a kúpiť diela
dvoch slovenských výtvarných umelkýň
Márie Markošovej a Boženy Fečovej.
Autorky prezentujú nielen obrazy s via-
nočným motívom, ale aj rôzne druhy
umeleckých betlehemov. Zaujímavé sú aj
vystavené umelecké šperky a rozličné
bábky v originálnom vyhotovení. Výstava
obohacuje umeleckú predvianočnú ponu-
ku atmosférou, ale aj predvedením ume-
leckých diel, ktoré sa vymykajú predme-
tom bežnej spotreby. Diela budú vystave-
né do 21. decembra, Infocen je otvorené
denne od 9.00 do 18.00 h. (dš)

Shakespearova Búrka otvorila novú sezónu Bratislavského bábkového divadla. FOTO - BBD

Štandardná výbava C4 Picasso:
� 7 sedadiel , 7 airbagov

� ABS, ASR, ESP 

� elektrická parkovacia brzda 

� palubný počítač 

� tempomat II. generácie 

� kompletná elektrická výbava 

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

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

Tel. klampiarske práce: 02/ 6353 5555

Tel. náhr. diely: 02/ 6353 5556

predaj@motorpartner.sk, servis@motorpartner.sk

www.motorpartner.sk

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

od 659.900 Sk*

– Nový zážitok zo svetla a priestoru

* Pri kúpe cez OTP Leasing.
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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 fes-
tival Adventnej a vianočnej hudby, vystúpia
zbory zo Slovenska, Česka, Poľska, Slovins-
ka, Chorvátska, Ruska a Singapuru, Hlavné
námestie
� 19.00 - Koncert pre študentov vysokých
škôl, A. Dvořák Slovanské tance - výber, diri-
gent Charles Oliveiri - Munroe (Kanada),
pôvodne klavírne skladby autor zinštrumen-
toval roku 1878. Slovanské tance patria dnes
medzi populárne tituly klasickej hudby, Kon-
certná sieň Slovenskej filharmónie, Reduta
� 19.00 - Oktagon: Divadlo bez domova,
nový divadelný projekt predajcov a predaj-
kýň časopisu Nota bene a sociálnych pracov-
níkov o živote na ulici, Štúdio 12, Jakubovo
námestie 12
� 19.00 - 24.00 - Bluesový Mikuláš, hudob-
ný večer pre priaznivcov blues, Dom kultúry
Lúky, Vigľašská 1

SOBOTA 9. decembra
� 15.30 - Slovan Bratislava - Myjava,
Extraliga basketbalistiek, Pasienky
� 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 sprevádzať
Martin Vanek, Koncertná sieň Slovenskej fil-
harmónie, Reduta
� 18.00 - VKP Bratislava - Maribor, Stre-
doeurópska liga volejbalistov, PKO
� 18.00 - Inter Bratislava - Košice, Extrali-
ga basketbalistov, Pasienky
� 18.00 - G. Apolllinaire: Casanova, pre-
miéra, Divadelný súbor Gong, réžia a drama-
turgia: Peter Nagy. Témou divadelnej hry je
večná téma lásky, ktorá dokáže svoju silu pri-
pomenúť aj v zdanlivo banálnych kulisách
malého meštiackeho karnevalu a s ktorou 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 fes-
tival Adventnej a vianočnej hudby, vystúpia
zbory zo Slovenska, Česka, Poľska, Slovins-

ka, 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 roz-
právky H. Ch. Andersena, Asociácia Fran-
cúzov na Slovensku, réžia: Clélia Colonna,
hrajú: Clélia Colonna, Birgit C. Krammer,
predstavenie je určené deťom a bude vo fran-
cúzskom jazyku, Štúdio 12, Jakubovo námes-
tie 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

PONDELOK 11. decembra
� 17.00 - Vianočný program, Spevácky
zbor mesta Bratislavy, diriguje: Ladislav
Holásek, Hlavné námestie
� 17.30 - Vyšla hviezda nad Betlehemom,
hra so spevom, hercami a drevenými bábka-
mi, účinkujú členovia Divadla Ludus, Hlavné
námestie
� 18.00 - Malý princ, divadelný happening
zbližujúci svet hendikepovaných a fyzicky
zdravých detí a mládeže. Predstavenie v spo-
lupráci s DSS Mokrohájska pripravilo Štúdio
zážitku - Outward bound Slovensko a je
súčasťou jeho dlhodobého projektu Za hrani-
cami všednosti, Bratislavské bábkové divad-
lo, Dunajská 36
� 19.00 - I. Blahút: Konkurz, réžia Ivan
Blahút, účinkujú: Judita Hansman, Stanislav
Staško, Štefan Richtárech. Pôvodná divadel-
ná hra pre dvoch hercov a jednu herečku, Štú-
dio 12, Jakubovo námestie 12

UTOROK 12. decembra
� 10.00 - L. Tomešová: Mikulášske čaro,
divadelné predstavenie pre deti v réžii Matú-
ša Oľhu, , Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 16.00 - Koledy, skupina „Rodinkáči“ zo
Základnej školy Svätej Rodiny, Hlavné
námestie
� 17.30 - Chorvátske Vianoce v Jarov-
ciach, Muško jačkarno društvo, Jarovce,
Hlavné námestie
� 19.00 - Jiří Stivín a Zlaté husle, koncert,
Veľký evanjelický kostol, Panenská ulica
� 19.00 - Niekto zaklopal alebo Oceán v
kvapke rosy, réžia: Lucia Hurajová, hudba a
hudobná spolupráca: Oskar Rózsa,
videoart/projekcia: Eva Brezinová, hrajú: J.
Gogál, L. Hurajová, R. Maliti, S. Richtárech.
Pôvodný divadelný projekt vychádzajúci z
dramatizácie krátkych poviedkových textov
japonského autora Šin Iči Hošiho. Krehké
vzťahy okorenené čiernym humorom, iróni-

ou a jemným sarkazmom. Štúdio 12, Jakubo-
vo námestie 12
� 20.00 - Labutie jazero, vystúpenie Ruské-
ho štátneho baletu, Incheba Expo Aréna, Vie-
denská cesta
�20.00 - Kooperatíva Jazz, Matúš Jakabčic
a jeho hostia, koncert, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10

STREDA 13. decembra
� 10.00 a 14.00 - L. Tomešová: Mikulášske
čaro, divadelné predstavenie pre deti v réžii
Matúša Oľhu, , Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 16.45 - Vianočné koledy, Vitamín C - det-
ský spevácky zbor pri Kostole sv. Cyrila a
Metoda, Hlavné námestie
� 19.00 - Karpatské chrbáty, Vrbovskí
víťazi, Apendix, koncert, Klub za zrkadlom,
Rovniankova 3
� 19.00 - A. Innaurato: Transfigurácia
Bena Balóna, cyklus Weread, réžia: Ján
Šimko, čierna komédia Transfigurácia Benna
Balóna je Innauratovou prvou významnou
hrou, drsnou a desivou výpoveďou osamelé-
ho obézneho chlapca o jeho sebapoškodzujú-
com rendezvous so samým sebou, Štúdio 12,
Jakubovo námestie 12
� 20.00 - Co v detektívce nebylo, obyčajný
slušný človek v situácii, v ktorej je schopný aj
vraždiť. To je téma detektívnej komédie s vtip-
nou zápletkou, účinkujú P. Nárožný, V. Vydra,
M. Sochor, O. Sládek, J. Boušková/J. Švando-
vá, M. Kubačák/N. Navrátil, O. Vlach/B. Pro-
cházka, M. Hlavica/L. Trojan, Teátro Wűsten-
rot, Trnavské mýto 1

� 20.00 - Sean Paul, koncert populárneho
dance-hallového a hip-hopového speváka,
Incheba Expo Aréna, Viedenská cesta

ŠTVRTOK 17. decembra
� 10.00 - L. Tomešová: Mikulášske čaro,
divadelné predstavenie pre deti v réžii Matú-
ša Oľhu, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 16.45 - Vianočné koledy, Neón - súbor

populárnej hudby pri Základnej umeleckej
škole Jána Albrechta na Topoľčianskej ulici,
Hlavné námestie          
� 17.30 - Vianočné koledy, mládežníčky
zbor Echo, Hlavné námestie
� 19.00 - Vianočný koncert Karola Malé-
ho, hostia Karola Malého:Pavel Zajaček
Band & Christmas Strings, Detský spevácky
zbor CANENS, um. vedúci Gabriel Rovňák,
Eva Mária Uhríková, Berco Balogh, Martin
Kelecsényi, Zuzana Martinsen, Janette Mar-
tinsen, Štefan Skrúcaný, vstup voľný, zbierka
pre Nadáciu Výskum rakoviny Dom kultúry
Dúbravka, Saratovská 2/ A

PIATOK 15. decembra
� 10.00 - L. Tomešová: Mikulášske čaro,
divadelné predstavenie pre deti v réžii Matú-
ša Oľhu, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 18.00 - Vianoce s Lúčnicou, spevácky
zbor folklórneho súboru Lúčnica, Hlavné
námestie 
� 19.00 - Diabolské Vianoce, koncert naj-
väčších hviezd českej a slovenskej pop-
music. Účinkujú: H. Vondráčková, P. Habera,
M. Žbirka, R. Műller, P. Dvorský, M. Lasica,
IMT Smile, R. Grigorov, Tublatanka, P.S., K.
Malý a V. Šarköziová, NTC Sibamac Aréna   
�19.00 - Karpatské horké, koncert folkovej
skupiny, Hlavné námestie
� 19.00 - Vianoce. Päť rokov Štúdia 12,
predvianočný večierok je prvým z cyklu
akcií, ktoré pripomenú, čo bolo. Štúdio 12,
Jakubovo námestie 12

SOBOTA 16. decembra
� 16.00 - Prišli sme k vám na koledu, fol-
klórny súbor Dolina, Hlavné námestie
� 16.45 - Ľudová hudba bratov Kuštárov-
cov, Hlavné námestie         
�17.00 - Benefičný koncert pre bezdomov-
cov, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca,
vstup voľný
� 19.00 - Nový Rownák, koncert country
skupiny, Hlavné námestie
� 19.00 - Hrdza, Terne Chave, slovensko-
český folkový koncert, Dom kultúry Lúky,
Vigľašská 1

NEDEĽA 17. decembra
� 10.00 a 14.30 - L. Tomešová: Mikulášske
čaro, divadelné predstavenie pre deti v réžii
Matúša Oľhu, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 18.00 - Vyšla hviezda nad Betlehemom,
hra so spevom, hercami a drevenými bábka-
mi, účinkuje Divadlo Ludus, Hlavné námestie
� 19.00 - Divadlo z Pasáže, Nebíčko, brati-
slavská premiéra, veselý surrealistický kaba-
ret plný jedinečného humoru našich hercov a
ich originálneho uvažovania o veciach
naokolo, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12 
�19.00 - Najkrajšie Vianoce, účinkujú Zlaté
husle, hosť Ján Babjak, Hlavné námestie

vyjdú opäť o týždeň
14. decembra


