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Tunel Františka

bude lacnejší

o miliardu

korún
BRATISLAVA
Silný kurz slovenskej koruny spôso-
bil, že za stavbu tunela Františka pod
kopcom Sitina v Bratislave by mal
štát dodávateľovi, stavebnej skupine
SKANSKA, zaplatiť menej, ako sa
predpokladalo. 
Informovala o tom Národná diaľničná
spoločnosť. Súčasný kurz slovenskej
koruny je pre dodávateľa stavby tak
nevýhodný, že štát by mal za stavebné
práce zaplatiť približne o miliardu
menej, ako pri kurze koruny, ktorý bol
pri vyčíslení nákladov pred začatím
výstavby. Náklady zrejme ešte ovplyvní
indexácia cien. Národná diaľničná spo-
ločnosť zatiaľ nespresnila, koľko zatiaľ
výstavba tunela stála, náklady zverejní až
po poslednej fakturácii. Termín dokonče-
nia a sprejazdnenia tunela sa podľa pred-
staviteľov Národnej diaľničnej spoloč-
nosti nemení, platí pôvodný termín, teda
do konca mája budúceho roka. 
V oboch tunelových rúrach Františky v
týchto dňoch dokončujú montovanie bez-
pečnostných, komunikačných a signali-
začných technológií. Do konca marca
budúceho roka by mali byť nielen dokon-
čené, ale aj odskúšané. Okrem testovania
technologického systému v tuneli urobia
aj hasičské a záchranárske skúšky. Sys-
tém tunela bude napojený na celomestský
dopravný systém, čo je na Slovensku
dosiaľ nepoužívaná technológia. Počítač
systému je údajne naprogramovaný
zvládnuť až 19-tisíc dopravných situácií.
Na príjazde do tunela od Mlynskej Doli-
ny v týchto dňoch frézujú povrch vozov-
ky, ostáva ešte osadiť technologické
zariadenia. Dokončenie príjazdu z opač-
nej strany síce komplikuje vysoká hladi-
na spodnej vody, termín ukončenia by to
však nemalo ovplyvniť, ubezpečujú
predstavitelia Národnej diaľničnej spo-
ločnosti.
Tunel s dĺžkou 1,5 kilometra tvoria dve
samostatné rúry, každá má dva jazdné
pruhy. Bude vybavený modernou tech-
nológiou, ktorá bude riadiť celý chod
tunela: vetranie, osvetlenie, dopravu a pri
kolíznych a nehodových situáciách aj
jeho uzavretie. Riadenie bude automatic-
ké aj manuálne z centrálneho a podruž-
ných dispečingov. Okrem toho bude mať
tunel pre havarijné situácie výklenky
SOS, požiarne vodovody a únikové
chodby. 
Tunel Sitina bude súčasťou diaľnice D2
Bratislava, úsek Lamačská cesta - Staré
grunty a vyplní posledný chýbajúci úsek
na ťahu diaľnice D2 z Českej republiky
cez Bratislavu do Maďarska. Doteraz
tento chýbajúci úsek diaľnice nahradzo-
vala Lamačská cesta a Mlynská dolina,
ktoré sú dopravne najvyťaženejšími
komunikáciami mesta. (brn, sita)

Pokojné Vianoce
a šťastný nový
rok 2007
V rukách držíte, vážení čitatelia, posled-
né tohtoročné vydanie Bratislavských
novín. Máme za sebou ďalší rok, ktorý
bol pre niekoho viac, pre iného menej
úspešný. Pre Bratislavské noviny to bol
rok náročný, veď po prvýkrát vychádza-
li po celý rok ako týždenník.
Pripravili sme 43 vydaní, nechali vytlačiť
a rozniesť 8 432 300 kusov  novín. Počet
článkov a informácií, ktoré sme tak spro-
stredkovali Bratislavčanom, sme radšej
ani nerátali. 
Veríme, že ten nasledujúci rok bude pre
Bratislavu, Bratislavčanov a ich noviny
ešte úspešnejší ako tie predchádzajúce.
Všetkým našim čitateľom želáme pokojné
a milostiplné Vianoce, veľa šťastia a spo-
kojnosti v novom roku. Dočítania o štyri
týždne, 11. januára 2007. Redakcia

Polčas trhov 

bez vianočnej

nostalgie
STARÉ MESTO
Navštívili sme Vianočné trhy na Hlav-
nom námestí pri ich otvorení a denne
sme sledovali ich rozbeh. Skúsenosti a
postrehy sme zhrnuli v predchádzajú-
com vydaní (BN 42/2006).  Po takmer
troch týždňoch, keď už vyprchalo
prvotné očarenie zákazníkov i predaj-
cov, sme sa na trhy pozreli opäť.
Mala však zostať atmosféra a mala sa zvy-
šovať kvalita. Atmosféra je, ľudia sem
radi chodia cez obedy a po večeroch. Zá-
roveň sa však ukazujú aj nedostatky. Ho-
voríme o kvalite - napríklad Leberfinge-
rov guláš, ktorý sme pred týždňom vy-
zdvihli, je len minulosťou, dvakrát nám
ponúkli mäso v šťave s nedovarenými ze-
miakmi a nevydusenou cibuľou. Preda-
vačka ho vraj nevarila... Ozval sa predajca
kritizovanej medoviny Martin Kapiaš,
vraj on predáva kvalitnú. Dodatočne sme
okoštovali a mal pravdu. Úroveň si podr-
žala Častá aj U mamičky, o čom svedčia
rady zákazníkov. Inde stále platí - najprv
vyskúšajte, potom objednávajte.
Rozbehol sa aj predaj darčekov a suvení-
rov. Ťažšie sa predávajú drahšie veci, vo
všeobecnosti však obraty stúpajú. Najmä
cez víkendy. Domáce rukodielne výrob-
ky kupujú najviac turisti.
Trhy si však pýtajú viac aj od organizáto-
rov. Sú stiesnené, večer takmer neprie-
chodné, treba uvažovať o zvýšení počtu
stánkov a rozšírení priestoru. Treba zvý-
šiť počet zastrešených pultov na konzu-
máciu, aj keď počasie zatiaľ bolo láska-
vé. Treba tiež myslieť na predajcov, ktorí
trávia na trhoch celé dni a sťažujú sa na
rozmiestnenie a dostupnosť toaliet -
potrebovali by vyhradené kabínky. Lebo
každú romantiku treba podporiť, ako sa
bez nostalgie vraví - logisticky. (gub)

V uplynulých dňoch zbúrali Dom lodníkov, ustúpil novej výstavbe na dunajskom nábreží. FOTO - TASR

RUŽINOV
Práce na príprave výstavby poly-
funkčného komplexu Panorama City
v Zóne Pribinova viditeľne napredujú.
Výstavba by sa mala začať už na jar
budúceho roku.
Minulý týždeň zbúrali budovu Domu
lodníkov, do konca roka by mali byť
odpratané sutiny a na jeho mieste vznik-
nú dočasné odstavné plochy pre autá. 
„Tieto plochy budú využívať  užívatelia
a návštevníci výškovej budovy Tower
115 (bývalého Presscentra) dovtedy, kým
sa nevybuduje polyfunkčný komplex
Panorama City, ktorého súčasťou budú aj
podzemné parkovacie garáže,“ povedal
nám Maroš Sýkora z developerskej spo-
ločnosti J&T Real Estate, ktorá je inves-

torom rekonštrukcie bývalého Presscent-
ra a aj výstavby polyfunkčného komple-
xu Panorama City. Ako dodal M. Sýkora,
zastavanie pozemku, na ktorom stál Dom
lodníkov, sa predpokladá až v ďalšej
etape výstavby. 
Ako sme už informovali, Panorama City
bude polyfunkčný komplex, ktorého
súčasťou budú exkluzívne byty, kance-
lárske priestory, štvorhviezdičkový hotel,
terasa a námestie lemované terasou s re-
štauráciami, kaviarňami, ale aj park so
zelenými plochami a množstvom zelene. 
Šieste až tridsiate deviate nadzemné pod-
lažie ponúkne exkluzívne bývanie vo
vežových domoch. Byty sú pritom na-
vrhované tak, že výhľady na panorámu
mesta sú zabezpečené už od deviateho

podlažia z každého z nich. Jednotlivé
obytné veže budú pozostávať z bytov
rôznych veľkostných kategórií. 
Kancelárie najvyššieho štandardu budú
umiestnené v druhom až piatom nadzem-
nom podlaží. Obchody a služby sú situo-
vané do priestorov prízemia a prvého
poschodia. V severnej časti zástavby má
byť obchodná pasáž. Celé obchodné cen-
trum bude vytvárať eliptické námestie s
viacerými terasami reštaurácií a kaviarní. 
Na západnom okraji zóny v úplnom cent-
re eliptického námestia bude umiestnený
spomenutý štvorhviezdičkový hotel, kto-
rého súčasťou bude reštaurácia, kavia-
reň, zasadačky a biznis centrum. Na naj-
vyššom podlaží v hrote trojuholníkovej
veže by mal byť elegantný bar. (juh)

Pripravuje sa výstavba Panorama City

Prístavnú ulicu dokončia asi na jeseň
O rozšírení Prístavnej ulice o dva
jazdné pruhy sme sa pozhovárali s
generálnym riaditeľom akciovej spo-
ločnosti Metro Bratislava Ladislavom
CSÁDEROM.
- Hlavným dôvodom pre rozšírenie tejto
komunikácie o dva jazdné pruhy je fakt,
že Landererova ulica, ktorá je za križo-
vatkou s Košickou pokračovaním Prí-
stavnej v smere do mesta, má vybudova-
né po dva jazdné pruhy v oboch smeroch,
kým Prístavná len po jednom. Rozšírenie
Prístavnej ulice umožní zvýšiť intenzitu
dopravy zo súčasných 13 500 vozidiel
denne až na 30 800 vozidiel denne v
oboch smeroch pri priemernej rýchlosti
50 kilometrov za hodinu, čím sa jednak
odbremení preťažený Prístavný most a
súčasne viac vyťaží Most Apollo. Rozši-
rovaný úsek má dĺžku 750 metrov, pri-
čom nové dva pruhy vozovky by mali

mať šírku osem metrov. V strede bude
komunikácia rozdelená poldruhametro-
vým stredovým pásom, v ktorom bude
umiestnené verejné osvetlenie pre oba
jazdné profily.
Aké práce sa na stavbe vykonali dote-
raz a čo sa bude nasledovať?
- Nezvykle suché a teplé počasie umožni-
lo realizovať podstatnú časť zemných
prác, v rámci ktorých bolo okrem iného
odkopané teleso bývalej železničnej vleč-
ky na úroveň súčasnej Prístavnej ulice v
celej dĺžke jej plánovaného rozšírenia.
Okrem toho sa uskutočnilo vytýčenie
jestvujúcich vedení - optické káble, vede-
nie vysokého napätia, plynová prípojka
do internátu Ekonomickej univerzity a
iné. Pripravuje sa prekládka optických

káblov z jestvujúcej polohy do stredové-
ho deliaceho pruhu a postupne sa začnú aj
práce na budovaní dažďovej kanalizácie a
položení nového vodovodu v úseku
Košická - Plynárenská. Keďže v zime sú
možnosti vykonávania stavebných prác
minimálne, vytvorenie si určitého predsti-
hu bol z našej strany dobrý ťah.
Kedy stavba ukončená a kedy sa pred-
pokladá jej odovzdanie do užívania?
- Reálny termín ukončenia môže kolísať
v rozmedzí aj niekoľkých mesiacov v
závislosti od počasia a neočakávaných
problémov. Zemné práce by mali byť
ukončené približne v marci budúceho
roka. Zhotovenie konštrukčných vrstiev
vozovky sa začne asi v priebehu apríla
budúceho roka. Je predpoklad, že ulica
bude odovzdaná do užívania ešte v jese-
ni budúceho roka.

Zhováral sa Juraj Handzo
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Noví poslanci 

sa musia zísť 

do 2. januára
BRATISLAVA
Prvé ustanovujúce zasadnutie miest-
neho zastupiteľstva zvoláva podľa
zákona starosta zvolený v predchádza-
júcom volebnom období do 30 dní od
konania volieb, teda najneskôr do 2.
januára 2007. 
Hraničný termín, začiatok budúceho
roka, sa rozhodli využiť úradujúci staros-
tovia Ružinova, Karlovej Vsi, Vrakune a
predpokladaný termín 2. január platí aj
pre Lamač a Dúbravku. Ide o mestské
časti, kde doterajší starostovia neuspeli a
tak sa neponáhľajú s odovzdaním úradu
novozvoleným starostom.
Najskôr sa v novom volebnom období
stretávajú poslanci zvolení do miestneho
zastupiteľstva v Devínskej Novej Vsi.
Staronový starosta tu zvolal ustanovujú-
ce zasadnutie miestneho zastupiteľstva
na štvrtok 14. decembra. O deň neskôr, v
piatok 15. decembra, sa zíde aj miestne
zastupiteľstvo v Devíne. 
Viacero nových miestnych zastupiteľstiev
sa zíde v utorok 19. decembra. Ide o Petr-
žalku, Staré Mesto, Podunajské Biskupice
a Rusovce. V Jarovciach sa novozvolení
poslanci stretnú vo štvrtok 21. decembra,
v piatok 22. decembra sa noví poslanci
spoznajú v Novom Meste.
Na konci roka, v piatok 29. decembra,
bude ustanovujúce zasadnutie miestnych
zastupiteľstiev vo Vajnoroch a Čunove,
kde doterajšie starostky neuspeli a s odo-
vzdaním úradu sa zrejme tiež neponáhľa-
jú. Do uzávierky novín nebol známy ter-
mín ustanovujúceho zasadnutia v Rači a
Záhorskej Bystrici. (rob)

Umelé klzisko

na námestí

je opäť prázdne
STARÉ MESTO
Umelé klzisko na Hviezdoslavovom
námestí, ktorého premiéra sa v minu-
lom zimnom období skončila fiaskom,
je v Starom Meste umiestnené opäť. 
Syntetické klzisko nechal kúpiť doterajší
starosta Starého Mesta Peter Čiernik za
takmer tri milióny korún. Miestny úrad
to zdôvodnil tým, že klzisko je možné
využívať celoročne a po skončení zimnej
sezóny ho presunú do areálu Základnej
školy na Mudroňovej ulici. 
Nový starosta Andrej Petrek ani novo-
zvolení poslanci miestneho zastupiteľ-
stva nemohli umiestneniu klziska zabrá-
niť, pretože oficiálne do funkcií nastúpia
až 19. decembra, po ustanovujúcom za-
sadnutí miestneho zastupiteľstva.  
Nezáujem o umelé klzisko potvrdzujú pr-
vé dni prevádzky. Kým pôvodná ľadová
plocha bývala vždy plná korčuliarov, o
plastové klzisko nie je záujem. Podľa
Petra Kimijana z referátu komunikácie s
verejnosťou miestneho úradu Staré Mesto
si však obyvatelia i návštevníci mesta po-
maly zvykajú na plastové klzisko.  Podľa
neho by tento rok mohlo klzisko využiť
okolo 100 ľudí denne. „Všetko závisí od
počasia, keď nebude mrholiť alebo husto
snežiť, tak môže prísť viac návštevníkov
ako minulý rok. Lepšie je mať syntetické
klzisko aj v teplejšom období, ako by tam
mali byť len drevené mantinely bez ľado-
vej plochy. A treba dodať, že na klzisku sa
šmýkať dá,“ tvrdí Kimijan.
Staromešťania dúfajú, že nová samosprá-
va Starého Mesta, plastové klzisko čo naj-
skôr nahradí ľadovou plochou. (rob)

BRATISLAVA
Bratislavský samosprávny kraj zvyšu-
je od budúceho roku sadzbu dane z
motorových vozidiel o 10 percent. Po-
slanci krajského parlamentu o tom
rozhodli minulý týždeň. 
Platcami dane z motorových vozidiel sú
podnikatelia so sídlom na území samo-
správneho kraja. Podľa vedúceho oddele-
nia tvorby finančných zdrojov a daní Bra-
tislavského samosprávneho kraja Miro-
slava Štefánika zvýšenie sa dotkne pri-
bližne 40 kategórií motorových vozidiel.
Ak napríklad doteraz platil majiteľ auta s
kubatúrou 900 centimetrov kubických
daň z motorového vozidla 1600 korún, po
zvýšení zaplatí 1760 korún. Výška po-
platkov závisí ďalej napríklad aj od počtu
náprav, tonáže vozidla a pod.

Bratislavský samosprávny kraj podľa M.
Štefánika očakáva, že zvýšenie dane z
motorových vozidiel prinesie v budúcom
roku krajskej samospráve navyše približ-
ne 60 miliónov korún. Celkové výnosy z
tejto dane boli podľa jeho vyjadrenia v
tomto roku doteraz zhruba 580 miliónov
korún. 
Pôvodný návrh v zastupiteľstve Bratislav-
ského samosprávneho kraja rátal so zvý-
šením dane o sedem percent, s čím však
nesúhlasil poslanec Valentín Mikuš
(SDKÚ-DS), ktorý pre katastrofálny
havarijný stav ciest navrhoval zvýšenie až
o 12 percent. Podľa poslanca Branislava
Zahradníka (SDKÚ-DS) by však bolo vý-
hodnejšie, keby sa poslanci zhodli na zvý-
šení dane o desať percent. 
Nariadenie o dani z motorových vozidiel

sa nevzťahuje na vozidlá Bratislavského
samosprávneho kraja, diplomatických
misií a konzulárnych úradov.
Podľa predsedu Bratislavského samo-
správneho kraja Vladimíra Bajana (Smer-
SD) sa „drvivá väčšina takto získaných
peňazí použije prioritne na údržbu a opra-
vu ciest v kraji, ktoré sú v nevyhovujú-
com stave“. 
Otázne je, do akej miery sa peniaze z
výnosu tejto dane použijú aj na opravu
ciest v Bratislave. Naposledy totiž samo-
správny kraj odmietol prispieť na opravu
a rozšírenie frekventovanej Račianskej
ulice, pričom tento rok prispel samo-
správe mestskej časti Staré Mesto na
obnovu povrchu časti Ulice F. Kráľa,
ktorá je vedľajšou komunikáciou 3.
kategórie. (rob, sita)

Daň z motorových vozidiel bude v kraji

na budúci rok vyššia o 10 percent

BRATISLAVA
Zvýšenie dane z motorových vozidiel
zdôvodňujú predstavitelia Bratislav-
ského samosprávneho kraja aj mož-
ným presunom približne 104 kilome-
trov ciest zo správy mesta Bratislava
pod správu Bratislavského samospráv-
neho kraja, s ktorým sa vraj v budúc-
nosti počíta. 
Ako sa však ukazuje, samospráva mesta
Bratislava s takýmto presunom vôbec ne-
uvažuje. V stanovisku, ktoré nám poskyt-
la hovorkyňa magistrátu Eva Chudinová,
sa uvádza, že hlavné mesto sa prikláňa k

tomu, aby Bratislavský samosprávny kraj
presunul finančné prostriedky na mesto
tak, aby ich výška zodpovedala starostli-
vosti o 104 km ciest, vrátane zimnej
údržby. Ak by sa spomínané komunikácie
presunuli na Bratislavský samosprávny
kraj, bol by to ďalší správca komunikácií
na území mesta, čím by sa starostlivosť o
cesty stala oveľa neprehľadnejšou, ako je
to dnes. V súčasnosti sa o cesty v Bratisla-
ve starajú Národná diaľničná spoločnosť
(diaľnice), mesto Bratislava (cesty 1. a 2.
kategórie) a sedemnásť mestských častí
(cesty 3. a 4. kategórie). 

Po prípadnom presune časti komunikácií
pod správu krajskej samosprávy by naj-
komplikovanejšia situácia nastala počas
zimnej údržby komunikácií, keď hlavné
mesto orientuje prácu zimnej služby prio-
ritne na mosty, cesty pre mestskú hromad-
nú dopravu, kopcovité terény a podobne.
„Samosprávny kraj by si mohol stanovo-
vať svoje vlastné priority v rámci celého
samosprávneho kraja a nemuseli by byť
rovnaké, ako ich má hlavné mesto,“ uvá-
dza s v stanovisku magistrátu k možnému
presunu správy ciest z mestskej na krajskú
samosprávu. (rob)

Mesto neuvažuje o presune komunikácií

pod správu samosprávneho kraja

V túžbe po dokonalosti
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Ešte uvidím, 
ako to nazvem,
ale je čas začať
Zo štyroch adventných týždňov mám
najradšej piaty. Viem, že taký v skutoč-
nosti ani neexistuje, ale tých pár dní
medzi Narodením a Novým rokom na
nás padá pokoj, ktorý sme mali hľadať
- a azda sme ho našli.
Zo starej kože sa vyzliekame dlhšie ako
had. Kým v krajoch, kde  duch Vianoc a
až potom vychutnávame vianočnú poho-
du. Lenže podstata tej pohody nie je v
nečinnosti po sviatku, je v jeho aktívnom
očakávaní, aktívnom adventnom presa-
dzovaní dobra a miernosti, kým sa po jed-
nej zapaľujú štyri sviečky. To sa väčšina z
nás zatiaľ len učí. A keďže je väčšina väč-
šinou, zvyčajne do toho tradičného tempa
natlačí aj ostatných. Pokiaľ to nie sú
veľmi silné osobnosti.
Mám pocit, že takých pribúda a teším sa.
Raz to zvládneme - naraz aj zvýšený tlak
konca roka aj aktívne očakávanie toho,
že budeme lepší. Aj prvý krok, aby sme
boli takí.
Radšej ani nepoviem, od koho mám nasle-
dovnú sentenciu: „Čo je dôležitejšie, aby
prišiel ten, kto má prísť, alebo aby odišiel,
ten kto má odísť?“ Dôležité je, že v tejto
vete je odpoveď. Navádza nás k tomu, aby
sme sa pozerali na svet ako na objekt,
ktorý treba zmeniť k lepšiemu. Aby sme
nepripisovali upratovaniu starých vecí
dôležitosť, ktorú to upratovanie nemá. A
napovedá, že na to máme aj dosť síl.
Toto je asi všeobecný pocit, vládne svetu,
nielen u nás. Aj preto prostí ľudia na
celom svete vnímajú oslavy narodenia
Ježiška ako ten najväčší sviatok, hoci
podľa kňazov viac zaváži Veľká noc. Člo-
vek vníma dôležitosť toho, že prichádza
ten, kto prísť mal. V jeho prvom príchode
je aj viera v znovuzrodenie.
Čakám len na roky, keď si to všetci
začneme uvedomovať už tie prvé štyri
týždne a keď budem len nostalgicky spo-
mínať na ten piaty. Keď sa budeme tak
správať. Keď všetci budeme tak myslieť.
Je dôležité, aby prišiel Ten, čo prísť má.
Je dôležité, aby sme vedeli prijať dary,
ktoré nesie. Lebo dary nás zaväzujú. Zá-
väzok potom nás robí silnejšími. Silu
potrebujeme pre seba i svet okolo nás. 
Pohoda nie je v nečinnosti, ale v sile pri-
jať osud i dar. A to sú Vianoce.

Gustav Bartovic

Zvolia nových

námestníkov

primátora
BRATISLAVA
Prvé zasadnutie nového mestského
zastupiteľstva sa uskutoční vo štvrtok
14. decembra. Novozvolený primátor i
novozvolení poslanci na ňom zložia
sľub, nasledovať bude voľba námest-
níkov primátora.
Námestníci primátori by mali byť podľa
koaličnej dohody SDKÚ-DS a KDH
traja, pričom tieto posty by si mali rozde-
liť tie dve strany, ktoré kontrolujú dve tre-
tiny mestského zastupiteľstva. V takom
prípade by dve viceprimátorské kreslá
pripadli SDKÚ-DS a jedno KDH. Nie je
však vylúčené, že napokon zostanú pri-
mátorovi mesta štyria námestníci.
V čase uzávierky týchto novín boli horú-
cimi kandidátmi na viceprimátora Milan
Cílek, Branislav Záhradník (obaja
SDKÚ-DS) a Anna Dyttertová (KDH).
Na prvom zasadnutí mestské zastupiteľ-
stvo zvolí aj členov mestskej rady, zriadi
komisie mestského zastupiteľstva a zvolí
ich predsedov. Zastupiteľstvo sa bude
zaoberať aj návrhom rozpočtového provi-
zória mesta do schválenia rozpočtu na rok
2007. (juh)

Na rohu Tomášikovej a Rožňavskej ulice

pribudne polyfunkčný komplex a hotel
NOVÉ MESTO
Už v septembri budúceho roku by sa
na nároží ulíc Tomášikova a Rožňav-
ská mala začať výstavba polyfunkčné-
ho komplexu, ktorého súčasťou bude
aj 23-poschodový hotel.
Podľa autorov projektu Mariána Pokriv-
čáka a Moniky Štekláčovej bolo filozo-
fiou tvorby objektu dosiahnuť príjemne
presvetlené a prevzdušnené riešenie
výškovej hmoty objektu so zámerom
dosiahnuť maximálne možné výhľady do
okolitého územia a na celú Bratislavu.
Autori projektu vychádzali z riešenia uza-
vretých mestských blokov a štruktúr. „Pri
takomto riešení sú však vždy dve fasády
obmedzované pohľadom samy do seba,“
povedal nám M. Pokrivčák. „Jeden blok
tejto uzavretej štruktúry sme dvihli nad
navrhované druhé krídlo a vytvorili tak
otvorenú štruktúru s výhľadom do okoli-
tého územia, ako aj na zelené strechy,
ktoré sú navrhnuté na týchto blokoch.“
Objekt je navrhnutý ako prechodné uby-
tovanie, a preto časť fasády z juhu bude
tienená mostovou časťou domu. Tá však
zároveň vytvára akýsi slnkolam a chráni
fasádu pred priamym juhozápadným
slnkom. Týmto riešením sa hmota rozde-
lí na dve časti v tvare dvoch L, ktoré
budú do seba priamo zapadať a prelínať
sa. Každé z nich má mať iný architekto-
nický výraz a riešenie a budú posadené
na presklenej podnoži obchodného móla.
V podzemí je navrhnutá trojpodlažná
garáž so 726 parkovacími státiami, ďal-
ších 78 parkovacích miest má byť v blíz-
kosti komplexu. Obchodné mólo má mať
tri nadzemné podlažia, majú v ňom byť

hlavné vchody do hotela a apartmánovej
časti a jej súčasťou bude aj pasáž. Apart-
mánovo-administratívna časť bude tvoriť
samostatnú časť objektu, bude položená
na obchodnom móle na severovýchodnej
časti a jej druhá časť bude zdvihnutá v
tvare mosta v juhozápadnej časti. Bude
slúžiť na dlhodobé ubytovanie nájom-
cov, ktorí chcú mať pohodlie domácnos-
ti, ale nechcú byť ubytovaní v hoteloch.
Obyvatelia (väčšinou zahraniční mana-
žéri) budú mať prenajaté jednotlivé
apartmány a budú si môcť prenajať aj
administratívne priestory. Apartmánov
bude 207 a bude v nich 300 lôžok.

Hotelovú časť bude tvoriť samostatný
objekt obdĺžnikového tvaru, ktorý bude
osadený do rohu križovania ulíc Rož-
ňavská a Tomášikova a bude tvoriť prie-
storovú dominantu. V hoteli bude 316
izieb so 470 lôžkami. Súčasťou komple-
xu budú aj reštaurácie s dovedna 300
miestami na sedenie.
Výstavba, ktorá si vyžiada asanáciu
objektu bývalého obchodného domu
IKEA, potrvá asi dva roky. Jej investo-
rom je developerská skupina Vienna
Invest. (juh)

VIZUALIZÁCIA - Atelier 3M +
V Studio

BRATISLAVA
Nízkoprahové centrum pre menej pri-
spôsobivých bezdomovcov túto zimu
vraj bude. Prijmú tu aj osoby, ktoré sú
pod vplyvom návykových látok - ich
používanie v nočnom centre však bude
prísne zakázané.
Vyplýva to z informácie, ktorú poskytol
Marek Hitka z referátu komunikácie s
verejnosťou Miestneho úradu Staré
Mesto. V spolupráci so štátnou správou
chce vraj mestská časť zriadiť v širšom
centre nočné bezlôžkové centrum a zdra-
votné stredisko pre ľudí v núdzi na obdo-
bie mrazov. Ráta sa s kapacitou pre 50
sediacich klientov. Predbežne vraj vybra-
li niekoľko nevyužívaných budov, o kon-
krétnom mieste chce samospráva infor-
movať až po jeho určení. 
Zástupcovia občianskych združení, ktoré
pomáhajú bezdomovcom, však tieto

tvrdenia samosprávy spochybňujú s tým,
že žiadne objekty nie sú vybraté, a preto
sa nehovorí o tom, ktoré budovy by pri-
chádzali do úvahy. Konkretizovať objek-
ty, ktoré by prichádzali do úvahy, nevede-
la ani bývalá ministerka Iveta Radičová,
ktorá sa pri riešení problémov bezdomov-
cov v Bratislave angažuje. 
O mieste, kde by mohli v mrazoch núdzo-
vo prenocovať neprispôsobiví bezdo-
movci, teda evidentne nie je rozhodnuté.
Potvrdzuje to aj názor františkána brata
Filipa, ktorý sa počas uplynulej mrazivej
zimy staral o bezdomovcov nocujúcich v
priestoroch bývalej Kláštornej vinárne:
„Každý súhlasí s tým, že týchto ľudí treba
ochrániť pred nečasom, keď však príde
na výber konkrétnej lokality, každý chce,
aby bola čo najďalej od neho. Možno je
to motivované aj pocitom dlhu, ktorý
spoločnosť voči tejto komunite má.“ Sve-

domie verejnosti upokojuje aj to, že zima
má zatiaľ mierny priebeh - môže však
udrieť o to nečakanejšie a pripravení ne-
budeme.
Pravdou síce je, čo tvrdí M. Hitka, že
mesto disponuje približne 300 lôžkami
pre bezdomovcov, čo je o 140 miest viac
ako vlani. Nie sú však v nízkoprahových
zariadeniach. Skúsenosť minulej zimy
navyše ukázala, že stanový tábor zriade-
ný štátom nie je riešením nielen pre
nekoncepčnosť, ale aj preto, že bezplatné
útulky vedú k zneužívaniu pomoci, ktorú
poskytuje verejnosť. Mesto jednoznačne
potrebuje niekoľko nízkoprahových za-
riadení, kde si však budú musieť nocľaž-
níci zaplatiť a prijať prísne pravidlá na
prijatie. Práve pre tieto prísne pravidlá
napríklad nikdy v minulosti nebola
naplno vyčerpaná kapacita nočného sta-
cionára v Lamači. Gustav Bartovic

Nízkoprahový útulok vraj v meste bude,

konkrétne informácie to spochybňujú

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
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Policajti sa báli

zasiahnuť proti

výtržníkom
LIST ČITATEĽA
V sobotu 9. decembra dopoludnia som
nastúpila na zastávke Vazovova do
električky číslo 5 smerom do Rače do
zadného vozňa. Už vo dverách som si
všimla partiu asi 5 hlučných mladíkov
vo veku tak 20 - 25 rokov.
Jeden z nich práve telefonoval nejakej
mladej žene, pravdepodobne priateľke, a
pozýval ju k sebe tak, že to muselo byť
počuť až do druhého vozňa. A pozýval ju
tak, že normálne dievča by po takom
pozvaní nebolo viac jeho priateľkou. Po-
nad to by som sa ešte vedela preniesť, aj
keď ľudí to tam už viditeľne otravovalo.
No keď vytiahli fľašu alkoholu a začali
tam z nej nasávať, vykrikovať, vykladať
si nohy na sedadlá a zapálili si cigarety
ako v krčme, to už mi celkom stačilo na
to, aby som sa postavila k predným dve-
rám, že na najbližšej zastávke prestúpim
do prvého vozňa. V celom vozni sa nena-
šiel nikto, kto by sa postavil, ľudia pre
istotu pozerali do okien.
Keď som prešla do prvého vozňa, hneď
som nahlásila vodičovi, čo sa tam vzadu
deje. Vodič volal dispečing, ale netuším,
čo mu tam povedali. Isté však je, že ich
reakcia pružná nebola, lebo na ďalších
zastávkach postupne ľudia prestupovali
do prvého vozňa a hlásili vodičovi, že
mládežníci demolujú sedadlá, skáču po
nich, a pľujú a znečisťujú električku.
Niekde pred Peknou cestou sa vodičovi
podarilo zastaviť policajnú hliadku v
aute. Vodič zastavil medzi zastávkami,
zadný vozeň nechal zatvorený a šiel poli-
cajtov poinformovať o tom, čo sa deje a
reakcie policajtov bola - prinajmenej
divná. Vraj si má zavolať 158. Neviem, z
akého dôvodu nás policajti, ktorí majú
dbať o bezpečnosť ľudí a poriadok,
nechali napospas vyčíňajúcej bande, na
čo čakali? Alebo pustili do gatí, keď zba-
dali päť rozvášnených chalanov? 
Dnes majú násilníci a darebáci väčšie
práva ako obyčajní ľudia. Keby ma
naozaj začali mlátiť, ako sa mi vyhrážali,
tak by to milým strážcom zákona bolo
srdečne fuk, boli by radi, že netlčú ich,
inak si ich počínanie neviem vysvetliť, a
ešte by som bola ja na vine, že som sa
ozvala, ako sa na to tak pozerám. A takej-
to polícii mám dôverovať, takejto polícii
mám zverovať svoj život a majetok, a
takúto políciu mám platiť zo svojich
daní? Jana K., Petržalka

Obyvateľov

Machnáča strašia

nespratníci
LIST ČITATEĽA
Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu
je v mnohom ohľade reprezentatívna
ulica pri Dunaji. Jej súčasťou je dopo-
siaľ nielen Park kultúry a oddychu,
ale aj Fakulta telesnej výchovy a špor-
tu UK s internátom. Je tu tiež prestup-
ná autobusová zastávka, ktorá odváža
stovky študentov z električiek a centra
mesta do Mlynskej doliny, kde sú ďal-
šie vysokoškolské internáty.
Žiaľ, práve toto nábrežie trpí nielen
zahusťujúcou sa mestskou dopravou, ale
i osobnými autami, ktoré sa v špičko-
vom čase doslova rútia do a z Karlovej
Vsi, Dúbravky, Dlhých dielov a Devína,
najnovšie aj množiacimi sa vandalskými
výčinmi. Nehovoriac o tom, že je tu
PKO a s tým spojené množstvo spolo-
čenských podujatí, na ktorých sa schá-
dzajú ak nie tisícky, tak stovky návštev-
níkov. 
Azda nie neprávom sa mnohí občania
domnievajú (na základe pijanských
výkrikov a agresie), že vandalské výčiny
spôsobujú najmä návštevníci pivárne
Machnáč, kde sa do hlbokej noci mnohí
študenti (a iní mladí ľudia) priúčajú, ako
po vypití alkoholu „chutí moc“. 
Svedectvom ich bezuzdných výpadov
sú nielen dokopané a vybité sklenené
výplne krytých električkových zastá-
vok, zničené elektrické rozvodné skrin-
ky, automaty na cestovné lístky, naspre-
jované múry a brány, ale aj dokopané a
preliačené súkromné garážové brány
oproti Lafranconi. Búriace sa hormóny,
no najmä neprimerané stupne alkoholu
v hlave a tele anonymných mladíkov
nielen rušia hulákaním a vyčíňaním
nočný pokoj obyvateľov, ale s obrov-
skou nenávisťou a agresiou poškodzujú
aj verejný a súkromný majetok. Nič
nové pod slnkom v tejto štvrti. Žiaľ,
násilie sa stupňuje. Za mnohé môže aj
dlho do noci otvorená piváreň, kam
chodia mladí ľudia každodenne (no
najmä v sobotu) nasávať a relaxovať.
Východisko?
Kedy sa dočkáme od mestskej polície a
vedenia hlavného mesta Slovenska sľu-
bovaných okrskových policajtov, ktorí
budú sledovať a chrániť zverený obvod
najmä v nočných hodinách? Zatiaľ ich
nevidieť – iba občas sa policajné autá
preženú po frekventovanej ulici za den-
nými autohaváriami na Nábreží arm.
gen. L. Svobodu alebo v Karlovej Vsi.
Ak nie je možné riešiť situáciu okrsko-
vými policajtmi, mal by sa nainštalovať
na frekventovaných miestach Nábrežia
arm. gen. L. Svobodu kamerový systém.
Všade tam, kde funguje, rapídne pokles-
li výčiny vandalov.

Terézia U., Staré Mesto

El Gaucho prináša chutný pozdrav z Ánd
Otvoreniu argentínskej reštaurácie
EL GAUCHO na Hviezdoslavovom
námestí predchádzala masívna rekla-
ma. Na takú v súvislosti s otvorením
lokálu nie sme zvyknutí. Po návšteve v
podniku môžeme len skonštatovať, že
bola primeraná.
Podnik od ulice nepôsobí masívnym doj-
mom, priečelie je skôr skromné. Vstupnú
časť tvorí miestnosť po celej šírke budo-
vy, pri oknách sú barové stolíky, na celej
druhej stene samotný bar. V priechode do
zadnej miestnosti nás prekvapia čašníčky
a odnesú kabáty k vešiaku (s ramienka-
mi). Na čelnej stene je z reklamných bil-
bordov známa mapa z kusa hovädziny s
rozsvietenými mestami. Zvyšok stien
horných miestností zapĺňajú dobové
umelecké fotografie z Evitinej krajiny, z
pozadia znie argentínska hudba. Dominu-
je drevo - na podlahe svetlé, masívne
stoly a pohodlné stoličky sú tmavé a ako
sa na pampe patrí, sú z dreva a kože. Na
stoloch vkusné obrúsky s mapou Latin-
skej Ameriky a opäť reprodukciou ume-
leckej fotografie. Nejaký gaučo hrá na
gitare zhotovenej z kufra.
Chodbička okolo vešiaka vedie do átria v
druhej časti budovy s výhľadom do sute-
rénu. Nad ním je až po úroveň striech
námestia niekoľko presklených stropov.
Sklené schody vedú dolu, kde grilmajster
pripravuje špeciality za chladiacim pul-
tom, v ňom sú vystavené mäsové výrob-
ky i opracované mäso býčkov. Tie sa
podľa popisu v jedálnom lístku kŕmili
výlučne trávou zo svahov na predhorí
Ánd a pili len číru vodu. Suterén priznáva
pôvodné murivá, klenby i kamenné vera-
je zo stredoveku a člení sa na rad menších
miestností a končí sa vinotékou. Zrejme

limity pôvodnej architektúry spôsobili, že
dámske toalety sú na prízemí, pánske v
suteréne, čo nie je ideálne.
Napriek tomu, že na okne visí oznam o
prijímaní nových čašníkov, personálu je v
podniku dosť a vyznačuje sa tým, že vás
nevtieravo obklopuje na každom kroku.
Mladé ženy a mladí muži sú pripravení
splniť vaše želania, napríklad povodiť vás
po celom podniku. Rovnako kvalitní,
úslužní a vľúdni sú pri obsluhe. Dopustili
sa za tri hodiny len dvoch - troch chybi-
čiek, inak treba obsluhu zaradiť na abso-
lútnu špicu v Bratislave.
Ponúkajú dve polievky - dennú podľa
ponuky, v našom prípade cukinovú kré-
movú (80 Sk) a Argentínsku mäsovú (90
Sk), ktorá pripomína guláš, ale taký na
Slovensku nedostanete, hovädzie mäsko
v nej je mäkšie ako kuracina.
Pri objednávke nás čašník varoval, že
predjedlo aj steak môžu byť priveľa a -
takmer mal pravdu. Picadillo Tapas (220
Sk) je variácia syrov, údenín a marinova-
nej zeleniny s olivami a chuťou i množ-
stvom napravila, že si čašník nenapísal
jednu objednávku - stačila pre dvoch.
Paštéta z kuracej pečene s figovým dže-
mom a toastami (170 Sk) bola veľká skôr
chuťou, sladkosť olív jej dala nečakanú
chuť. El Gaucho Platter (490 Sk) teda
tanier s dvoma druhmi argentínskej klo-
básy, chorizo a salchicha, a kapsičky,
empanady, plnené mäsovo-zeleninovou
plnkou, bol určený pre dvoch, stačil by
trom. Treba však upozorniť - argentínske
údeniny sú naozaj pre fajnšmekrov, neod-
porúčali by sme ich stravníkom nauče-

ným na sterilné chute vymáčaného hovä-
dzieho či kuracieho mäsa. Kto však má
rád aj chuť diviny, jahňaciny či baraniny,
príde si na svoje, lebo práve tak chutí cho-
rízo i salchicha. A napokon aj mäso stea-
kov z týchto pasených býčkov má na roz-
diel od u nás kupovanej hovädziny cha-
rakter a výraznú vôňu i chuť.
Hlavné jedlá sú skutočne statočné.
Napríklad steak z vysokej roštenky, En-
tercôte, si môžete vybrať v štyroch veľ-
kostiach - od štvrť kila po kilo. Dali sme
si najmenší (490 Sk) - proste jedna báseň.
Čašníci sa dopustili drobnej chybičky -
vymenili stupeň grilovania ďalších dvoch
jedál. A tak bol 250-gramový Steak fillet
zo sviečkovice (660 Sk) mierne presuše-
ný. Druhé jedlo T-bone steak (850 Sk) to
však prežilo úspešne a naozaj umožnilo
vychutnať nám v jednej porcii dve chute:
nízkeho roštenca - striploin - i sviečkovi-
ce. Ďalšou špecialitou bol Rump steak
(440 Sk) - grilovaná kvetová špička, naj-
lepšia časť stehna, spolu s gratinovanými
zemiakmi (60 Sk) si vyslúžili len uznan-
livé hmkanie. Jahňačie ražniči (310 Sk)
osviežené nekaždodenným zeleninovým
šalátom (80 Sk) bolo príjemným zážit-
kom a Ražniči z vysokej roštenky (390
Sk) nezaostalo ani o chlp - šťavnaté,
mäkké, správne ugrilované.
Masívna reklama bola na mieste. Výni-
močná ponuka s výnimočnou obsluhou
dáva podniku v súťaži o zákazníka šance,
pretože inde ponúkajú menej a za vyššie
ceny - aj keď Gaucho lacný nie je.
Naše hodnotenie:����
Najvyšší počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia hradila sama.

Pozor na vianočné elektrické reťaze
Vianoce sa blížia a tento rok sme sa
možno rozhodli, že namiesto zapaľova-
nia sviečok na vianočnom stromčeku
použijeme elektrické lampičky. Väčšmi
sa tak vyhneme možnosti požiaru. No
nemusí to byť pravda.
Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje
na to, čo by sme si mali všímať pri nákupe
vianočných elektrických svietiacich reťazí.
Samozrejmosťou je povinnosť predávajú-
ceho riadne informovať spotrebiteľa o
vlastnostiach predávaných výrobkov,
alebo charaktere poskytovaných služieb, o
spôsobe použitia a údržby výrobku a o
nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho
nesprávneho použitia alebo údržby, ako aj
o riziku súvisiacom s poskytovanou služ-
bou. Všetky údaje pri označovaní obsahu
domáceho či dovážaného tovaru, pod-
mienky záruky a iné informácie pre spotre-
biteľa musia byť v slovenskom jazyku.
Súčasťou výrobku sú aj technické infor-
mácie. 
Inšpektori SOI zistili množstvo druhov
vianočných svietiacich reťazí, ktoré ne-

zodpovedajú normám a sú nebezpečné.
Spotrebiteľ by mal byť preto pri ich kúpe
ostražitý. Mal by sa presvedčiť, či výrobok
spĺňa kritériá predaja a bezpečnostné
normy. Na náš trh sa dostalo zatiaľ vyše 20
typov nebezpečných elektrických vianoč-
ných reťazí. Ich najčastejšími chybami
bolo, že mali nevyhovujúci prierez napája-
cích vodičov a nevyhovujúcu izoláciu.
Objímky žiaroviek boli málo odolné proti
teplu, mali nevhodný tvar a nezakryté živé
časti. Na výrobkoch bola aj nevyhovujúca
zástrčka, zlé upevnenie vodičov v zástrčke
a v päticiach žiaroviek zlé povrchové cesty
a vzdušné vzdialenosti. Hlavné nebezpe-
čenstvo spočívalo v možnosti dotknúť sa
prstom živých častí. Objímky žiaroviek
neboli odolné proti teplu a horeniu, mohlo
by dôjsť k deformáciám, horeniu a násled-
ne k obnaženiu živých častí. Pri ich použí-
vaní hrozil úraz elektrickým prúdom, čo
ohrozovalo oprávnený záujem spotrebite-

ľa - zdravie, život i majetok užívateľa a
možno aj životné prostredie.
Podľa inšpektorov SOI, ak na elektrických
žiarovkách nie je uvedený typ výrobku,
výrobca, resp. dovozca, či dodávateľ, dá sa
predpokladať, že s tovarom nie je niečo v
poriadku.
K svietiacim reťaziam musia byť pripoje-
né upozornenia, aby sa žiarovky nevybera-
li a nevkladali, keď je reťaz pripojená na
napájanie. Reťaz sa nesmie pripájať na
napájanie, ak je ešte v obale. Ak sú do série
zapojené žiarovky s poistkou, nesmú sa
vymieňať za žiarovku bez poistky. K oby-
čajným svietiacim reťaziam musí byť pri-
pojený údaj o tom, že je len na vnútorné
použitie. K takým, ktoré nie sú určené na
vzájomné spojenie, musí byť okrem toho
pripojené upozornenie „Nespájať reťaz
elektricky s ďalšou reťazou“. Ak občan
kúpi chybnú svietiacu elektrickú reťaz
ktorá je v záruke, má právo na reklamáciu.
O podmienkach uplatnenia reklamácie je
povinný predávajúci spotrebiteľa informo-
vať pri kúpe. Marián Taller

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

Feel the differenceFordFiesta

Spracujte majstrovskú prihrávku!
Získajte najlepšiu cenu Ligy majstrov!

FordFiesta Family X

už za 299 000 Sk
Metalíza do konca roka zdarma.

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

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

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

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Fax: 02/4591 4046

Zabuchli ste si auto?
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Katastrálny úrad

sa sťahuje do

Ružovej doliny
BRATISLAVA
Na prelome rokov sa chystajú dôležité
zmeny vo fungovaní katastrálnych
úradov v rámci Bratislavy. Niektoré
pracoviská pre Bratislavu sa budú
rušiť, iné meniť sídlo, a tieto zmeny
môžu predĺžiť termíny obchodov s
nehnuteľnosťami.
V dôsledku reorganizácie totiž nebudú
niektoré pracoviská katastra dva týždne
dostupné verejnosti. Od 29. decembra do
12. januára 2007 bude platiť provizórny
režim. K 31. 12. rušia pracoviská správy
katastra pre Bratislavu IV na Gallayovej
11 a pre Bratislavu V na Hrobákovej 42.
Zároveň sa sťahuje sídlo Správy katastra
pre hlavné mesto SR Bratislavu z Peknej
cesty 15 do Ružovej doliny 27. Posledný
pracovný deň na starých pracoviskách
bude 29. december 2006. Prvý pracovný
deň po presťahovaní bude opäť v piatok,
12. januára 2007 od 8.00 do 12.00 h.
V čase reorganizácie, teda od 3. do 11.
januára 2007, bude podateľňa správy
katastra prijímať podania len v provizór-
nych priestoroch v Ružovej doline 27.
Stránkové hodiny budú v pondelok, uto-
rok a štvrtok od 8.00 do 12.00 a od 13.00
do 15.00 h, v stredu od 8.00 do 12.00 a
od 13.00 do 17.00 h, v piatok len od 8.00
do 12.00 h.
Informácie o pripravovaných zmenách
poskytuje kataster na telefónnych číslach
44 88 00 11, 44 88 99 77, 44 87 33 23.
Od 2. januára bude úrad poskytovať tele-
fonické informácie v informačnom cent-
re správy katastra na čísle, ktoré zverejní
na www.skgeodesy.sk (gub)

Rada mládže

pomáha deťom

a mládeži
BRATISLAVA
Už od roku 2001 vyvíja činnosť Rada
mládeže Bratislavského kraja, ktorej
cieľom je predovšetkým presadzovať
záujmy detských a mládežníckych
organizácií voči verejnej správe.
Rada mládeže Bratislavského kraja zdru-
žuje detské a mládežnícke organizácie
Bratislavského kraja a spolupracuje so
všetkými subjektmi, ktoré vyvíjajú akti-
vity prospešné deťom a mládeži. Spolu-
pracuje tiež s miestnou samosprávou.
V rámci projektu Participácie mladých
ľudí na miestnej a regionálnej úrovni spo-
lupracuje aj s bratislavským magistrátom.
Cieľom projektu je nadviazať dlhodobú
spoluprácu so samosprávou s cieľom
dosiahnuť legislatívno-systémové zmeny
v prospech pôsobenia detských a mládež-
níckych organizácií.
Vlani v októbri sa napríklad podieľala na
pripomienkovaní novely Zásad hlavného
mesta SR Bratislavy k deťom a mládeži.
V minulom i tomto roku pripravila pro-
jekt Daj vedieť, že si, ktorého cieľom
bolo zviditeľnenie detských a mládežníc-
kych organizácií, ako aj mediálny projekt
na spoluprácu s printovými i elektronic-
kými médiami pri tvorbe rubrík o mla-
dých pre mladých. 
Rada mládeže Bratislavského kraja zdru-
žuje 18 detských a mládežníckych orga-
nizácií. Sídli na adrese: RMBK, Trhová
ulica OST 975, P. O. Box 109, 841 02
Bratislava 42. Číslo bankového účtu je
262543923/1100. Viac informácií o jej
aktivitách môžu Bratislavčania získať na
www.rmbk.mladez.sk (brn)

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*

RUŽINOV
Práce na prestavbe bývalého obchod-
ného domu Ružinov na Tomášikovej
ulici na obchodné centrum Yosaria
Plaza sa prakticky zastavili. Šíria sa
chýry, že celý projekt skrachoval, in-
vestor tvrdí opak. 
S otázkou, prečo nepokračuje stavba na
výstavbe obchodného centra, sme sa
obrátili na predsedu predstavenstva spo-
ločnosti Yosaria Plaza Ivana Líšku.
„Zásadným dôvodom je to, že sa prepro-
jektovávajú nájazdové rampy v podzem-
ných garážach medzi jednotlivými pod-
lažiami, ktoré budú širšie a pohodlnejšie,
zabezpečia lepšiu plynulosť pri parkova-

ní,“ uviedol. Ako ďalší dôvod spomenul
zmeny súvisiace so statikou, ktoré zabe-
rú až tri mesiace práce. Zmena projektu
si podľa neho vyžiada zmenu stavebného
povolenia, ktorú v najlepšom prípade
dostanú v januári, resp. vo februári budú-
ceho roku. V tomto období by mali začať
kopať a potom betónovať 15 metrov
hlboko v zemi. Keďže vtedy sú bežné
celodenné mrazy, podľa I. Líšku je veľ-
kým riskom betónovať základovú dosku
s plochou vyše 5000 štvorcových
metrov, ktorá by mohla mať trhliny a
zatekala by garáž. „To riskovať nechce-
me, a preto sme si vytýčili termín 1. ma-
rec 2007 ako pokračovanie druhej etapy

výstavby,“ povedal nám. „Dovtedy budú
pokračovať práce na projektoch.“
Podľa I. Líšku tieto zmeny neohrozia plá-
novaný termín otvorenia obchodného cen-
tra, ktorý je naplánovaný na jar 2008. Mal
by tam byť supermarket Terno, záujem o
obchodné priestory údajne prejavili znač-
ky ako H&M, C&A, Marks&Spencer,
British Home Store, Peacocks, KFC,
Mango a iné. Okrem asi 250 obchodov by
v Yosaria Plaza mal byť food court, kaviar-
ne, pobočky bánk a iné služby, klzisko,
bazén, fitnes centrum, bowling i kasíno, na
streche má byť päť bedmintonových a tri
squashové kurty. (juh)

FOTO - Oto Limpus

Práce na stavbe Yosaria Plaza sa zastavili,

investor stále popiera krach projektu
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Revitalizácia

lesoparku 

sa nezastavila
NOVÉ MESTO
Revitalizácia Lesoparku, ktorá nabra-
la na intenzite od roku 2005, pokraču-
je aj po odovzdaní zrekonštruovanej a
vynovenej Partizánskej lúky. Nedávno
bol dokončený priestor otočky pri
Rotunde na Železnej studienke.
Pred niekoľkými týždňami tu boli nain-
štalované nové informačné tabule, mies-
to dostalo novú dlažbu a zeleň. Koncom
roka tu pribudnú aj štyri nové lavičky.
Organizácia Mestské lesy, ako správca
lesoparku, upravila aj okolie Božej muky
nad Klepáčom - pietneho miesta zo stra-
ny Vydrice na Ceste mládeže.
Podľa vyjadrenia Joany Holčíkovej z
Mestských lesov v poslednom období
evidujú aj menej vandalov, ktorí ničia
spoločné zariadenia lesoparku. Pre zvý-
šenie bezpečnosti a dodržiavanie zákazu
vjazdu motorových vozidiel boli nainšta-
lované kovové rampy pri Klepáči a na
začiatku Partizánskej lúky pri Červenom
moste. Rampy umožňujú pohodlný pre-
jazd cyklistom i peším. Lokality, v kto-
rých je povolené zakladať otvorený
oheň, Mestské lesy označili informačný-
mi tabuľami.
Na Partizánskej lúke a Železnej studien-
ke pribudlo 77 novovysadených drevín,
medzi inými aj niekoľko jedlých gašta-
nov, ktoré sú medzi návštevníkmi obľú-
bené hlavne na jeseň, keď dozrievajú ich
jedlé plody. V roku 2007 plánujú Mests-
ké lesy zrekonštruovať studničky na
území lesoparku v spolupráci s Brati-
slavskou vodárenskou spoločnosťou. Na
renováciu čaká aj stĺp Božej muky nad
Klepáčom a upravia aj pamätník 1. mája
oproti Deviatemu mlynu. Počet chodní-
kov bude rozšírený o nový, dendrologic-
ký náučný chodník v lese nad Partizáns-
kou lúkou a vybudovaná bude aj tzv.
kyslíková bežecká dráha na Kamzík. Na
Kačíne a v okolí Krasňan sa vymenia
staré a zničené lesoparkové zariadenia za
nové. (rob) 

Nové Mesto

chce oživiť

zimné športy
NOVÉ MESTO
V rámci obnovy lyžiarskych zjazdo-
viek, ktoré plánuje urobiť samospráva
Nového Mesta na Železnej studienke,
sa tento rok nepodarí vybudovať pre-
pojovaciu trasu zjazdovky s údolnou
stanicou sedačkovej lanovky. Samo-
správa Nového Mesta zatiaľ nemá
potrebné povolenia a stanovisko magi-
strátu.
Mestská časť plánuje oživiť zimné špor-
ty na Železnej studienke a najskôr chce
prepojiť severný svah zjazdovky z Kam-
zíka s údolnou stanicou sedačkovej
lanovky. Nato je však potrebný výrub
stromov a terénne práce. Podľa vedúceho
oddelenia výstavby a investícii novo-
mestského miestneho úradu Mariána
Vereša sa okrem magistrátu či Mestských
lesov musí k tomu vyjadriť aj obvodný
úrad životného prostredia. Na terénne
úpravy je podľa neho potrebná príprava
dokumentov so stavebným konaním. 
M. Vereš vysvetlil, že prístup lyžiarov k
sedačkovej lanovke by sa začínal asi sto
metrov pred koncom zjazdovky, kde by
odbočili vpravo a dostali sa k nej pohodl-
ne po rovnom teréne. V súčasnosti je prí-
stup k lanovke na lyžiach problematický.
Podľa Mariána Vereša plánujú v budúc-
nosti obnoviť aj vlek na druhej zjazdovke
a ráta sa aj s nočným osvetlením, ozvuče-
ním a zasnežovaním zjazdoviek. Rovnako
by chceli vybudovať aj také vleky, ktoré
by plnili prepojovaciu funkciu medzi zjaz-
dovkami. Predstava je, že zimná sezóna
by mohla trvať 2 až 3 mesiace a lyžovalo
by sa aj večer. Všetko však podľa neho
záleží na získaní potrebných financií. M.
Vereš dodal, že sa neobáva nedostatku
snehu, pretože zjazdovky sú situované na
severnej strane kopca. 
Podľa meteorológa Slovenského hydro-
meteorologického ústavu Pavla Faška v
prospech tohto úmyslu hovorí dostatok
zrážok v zimnom období na území Bratis-
lavy. Mesto má však nízku nadmorskú
výšku a nachádza sa na krajnom juhozá-
pade krajiny. Jeho okolie preto ako prvé
zasahuje teplý vzduch od juhozápadu
alebo západu.
Podľa P. Faška v zime tu prevládajú klad-
né teplotné hodnoty a málokedy sa stáva,
že by bola teplota po celý deň pod bodom
mrazu. Mínusové teploty sú v zime v Bra-
tislave najmä ráno a v noci, ale počas dňa
sa väčšinou dostanú nad bod mrazu. Pavol
Faška si myslí, že v budúcnosti môžeme v
Bratislave a okolí očakávať skôr nevyvá-
žené a rozkolísané teploty s nestabilnou
snehovou vrstvou. Dodal, že severná stra-
na svahu síce môže predĺžiť čas topenia
snehu o niekoľko dní, ale zachrániť pred
roztopením ho určite nemôže. (rob)

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

Posledné 4-izbové byty
Muškátová ulica, Ružinov
02/5363 6363 | www.riesimebyvanie.sk

Reality | Hypotéky | Servis | Na jednom mieste

PETRŽALKA
Hoci sa hovorí o tom, že nadchod pri
Artmedii je hotový a hoci ho mesto
prevzalo, táto jednoduchá stavba ešte
stále neslúži svojmu účelu - nespája
totiž Petržalku s nábrežím, len v tomto
úseku preklenula diaľnicu a železnicu.
Petržalčania budú ešte roky čakať na to,
kým sa z malého centra v okolí Mánesov-
ho a Muchovho námestia dostanú spo-
ľahlivo peši na petržalskú stranu Starého
mosta. Lávka totiž vôbec nevedie okolo
Artmedie, ale končí sa pred futbalovým
štadiónom. Táto časť od križovatky z Far-
ského po neodovzdanú cestnú odbočku z
nadjazdu je skolaudovaná a mesto ju pre-
vzalo aj formálne, hoci stavebne bola
dokončená začiatkom augusta tohto roku.
Nadchod sa v tomto mieste končí stro-
hým prerušením a jeho užívatelia musia
zísť dolu na úroveň nábrežia. V prípade,
že chcú pokračovať po Starom moste
smerom do mesta, musia po vonkajšom

obvode obísť futbalový štadión Artmedia
a znovu vystúpať na úroveň nadjazdu na
Starý most. Občania využívajú tento nad-
chod od novembra minulého roku. 
Na skolaudovanie tohto nadchodu čakalo
aj mesto Bratislava, ktoré má dokončiť
chodník vedúci od nadchodu k chodníku
na Einsteinovej ulici. 
Pôvodný termín na odovzdanie všetkých
štyroch lávok ponad diaľnicu a železnič-
nú trať v Petržalke bol rok 2004. Doda-
točným presúvaním termínov sa dohod-
lo, že všetky lávky budú hotové ku dňu
odovzdania diaľnice do užívania, teda do
konca júna 2006. Následne v septembri
hovorca Národnej diaľničnej spoločnos-
ti, ktorá bola investorom tohto dielka,
sľúbil, že nadchod skolaudujú 6. októbra,
keď mali byť hotové výsledky expertíz
dilatačných uzáver nadchodu. V tom
čase sa však zistilo, že chýbajú viaceré
dokumenty, ktoré boli nevyhnutne
potrebné na kolaudačné konanie.

Ani administratívne ukončenie tejto časti
stavby nerobí pešiu cestu z Petržalky do
centra Bratislavy pohodlnú. Na to si
budú Petržalčania musieť počkať do
chvíle, keď sa skončí projektovaná a
doposiaľ neschválená výstavba v oblasti
štadiónu Artmedie.
Dodávateľ medzičasom dokončil aj
lávku pri Ravaku (na fotografii), ktorej
stavba sa úspešne začala a potom náhle
zarazila. Na príčine prerušenia stavby
boli nevyrovnané majetkovoprávne
vzťahy k pozemkom pod vyústením
lávky na sídlisku, ako aj nezodpoveda-
júce technické riešenie preklenutia
železnice. Po vyriešení administratív-
nych a majetkovoprávnych problémov
museli stavbári čakať na materiál z
cudziny.
Každú zo štyroch lávok cez diaľnicu
odovzdali stavbári s viac ako dvojroč-
ným oneskorením. Gustav Bartovic

FOTO - Oto Limpus

Všetky lávky ponad diaľnicu sú už hotové,

poslednú skolaudovali koncom novembra

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

PORTOPARKET 
PODMANICKÝ

Rekonštrukcie, renovácie parkiet
predaj a pokládka nových parkiet

maliarske práce
� 0903 282 936

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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STARÉ MESTO
Obyvatelia štyroch vchodov obytného
domu na Pražskej ulici už vyše roka
bojujú proti čiernej stavbe na terase nad
schodišťom domu číslo 35. Na Miest-
nom úrade Staré Mesto ešte pred voľba-
mi uviedli, že o veci nevedia.
Vedúci komunikačného odboru Miestne-
ho úradu Staré Mesto Stanislav Juríkovič
doslovne píše: „Na Vami uvádzanej adre-
se neeviduje stavebný úrad žiadnu žiadosť
o stavebné povolenie či stavebné úpravy.
Neevidujeme ani žiadny podnet občanov
na prešetrenie danej veci....“
Staromestský stavebný úrad zrejme nein-
formoval svojho hovorcu presne, pretože
v redakcii máme k dispozícii dokument,
podľa ktorého úrad dokonca vykonal 13.
júna 2006 na mieste štátny stavebný
dohľad. Urobil to na podnet obyvateľov

domu a skonštatoval, že vlastník bytu,
spoločnosť GASP, s.r.o. „zrealizoval nad
rámec ohlásenia stavebné úpravy“. Nie je
to prvý dokument stavebného úradu v
tejto veci, o probléme komunikuje s oby-
vateľmi domu už od roku 2005 - približ-
ne tak dlho zateká do bytov horných
poschodí, pretože nepovoleným staveb-
ným zásahom sa narušila kompaktnosť
nosných múrov.
Ide o dom s pôvodne plochou strechou,
ktorú nájomníci nazývajú terasa. Približ-
ne pred desiatimi rokmi na nej vyrástla v
súvislosti zo zavedením výťahu a budo-
vaním výťahovej šachty garsónka. Jej
majiteľka ju predala firme GASP, ktorá v
máji tohto vyvesila vo vchode prosbu so
žiadosťou o zhovievavosť počas rekon-
štrukcie v byte. Staviteľ však prestavoval
garsónku, pričom jedno z okien nahradil

balkónovými dverami a zastrešil časť
spoločnej strechy, za ktorú údajne ani
neplatí nájom.
Stavebný úrad Staré Mesto nielenže
komunikuje o tejto veci s obyvateľmi, ale
dokonca podal písomné vyjadrenie, že
stavebné úpravy na streche sú v súlade so
zákonom. V jednom z dokumentov tiež
stanovuje stavebníkovi dať do pôvodné-
ho stavu potrubie odvetrávania odpadu.
Obyvatelia protestujú s odôvodnením, že
na menšie stavebné úpravy treba stavené
povolenie, táto stavba však vznikla bez
stavebného povolenia, pretože ich ako
dotknutých nikto neoslovil. Navyše stav-
ba nie je skolaudovaná a podľa všetkých
znakov v nej už niekto býva. Zároveň
prasklinami spôsobenými montážou
zastrešenia nad terasou zateká do nižších
bytov. Gustav Bartovic

Nadnárodné

firmy nie sú

vždy korektné
BRATISLAVA
Čo si obchodný reťazec nedovolí v
Rakúsku a inde v zahraničí, na Sloven-
sku spraví bez mihnutia oka - tvrdia
niektorí a najnovší prípad, o ktorom
nás informovala naša čitateľka, po-
tvrdzuje, že to nie je výmysel.
Pani M. U. (meno máme v redakcii) sa
zúčastnila na nich, ktorú zorganizoval
reťazec Baumax k 30. výročiu firmy.
Zákazníci dostali knižočku, do ktorej si
mohli nalepovať vernostné body, jeden
za každých dvesto korún nákupu. Podľa
počtu získaných bodov si potom zákaz-
ník mohol s výraznou zľavou kúpiť tovar
ponúkaný len v tejto akcii. Keď naša
čitateľka minula v Baumaxe 4000 Sk,
rozhodla sa použiť získané body a dopla-
tiť na ponúkaný kávovar. Akcia mala
trvať do Vianoc, pričom si zákazníci
mohli nárok uplatniť do konca decembra.
„Nevrlá slečna pri informáciách mi ozná-
mila, že akcia bola zrušená, pretože
dodávateľ nedodal tovar,“ opisuje pani
M. U. svoju príhodu zo 4. decembra a
dodáva, že doma v Rakúsku by si to
firma iste nedovolila.
Informovali sme sa u vedúceho marke-
tingového oddelenia Baumax sídliaceho
v Prahe Iva Řeháka, či je niečo také
možné. Odvetil, že im skutočne dodáva-
teľ tovar nedodal a už v novembri ozná-
mili, že k poslednému dňu mesiaca sa
akcia skončí. Oznam vraj bol vylepený
na každej predajni a okrem toho v propo-
zíciách hry stojí výhrada, podľa ktorej ju
môže organizátor predčasne ukončiť.
Pani M. U. však namieta, že nie je povin-
nosťou zákazníka chodiť každý deň pred
predajňu, aby videl, či pokračuje akcia,
ktorá má trvať ešte celý mesiac. „Môj
šéf, Rakúšan, mi povedal, že takéto niečo
by si u nich predajca iste nedovolil a
potom som sa ešte väčšmi cítila ako dru-
hotriedny zákazník,“ pokračuje čitateľka.
Keďže však videla rakúsky prospekt,
ktorý propagoval podobnú akciu, zavola-
la do viedenského Mega Baumaxu.
„Dozvedela som sa, že v Rakúsku akciu
naplánovali do 9. decembra a predĺžili ju
o týždeň. Keďže však tovar uvedený vo
vernostnej knižke nemajú, korektne
ponúkajú náhradu z toho, čo majú, za zní-
ženú cenu,“ končí naša čitateľka. (gub)

Čierna stavba

má prednosť

pred ekológiou
RUŽINOV
Čierna stavba, ktorá začala tento rok
vyrastať na Krajnej ulici na Trnávke,
zmárnila snahy neformálnej skupiny
nadšencov hľadajúcich riešenie pro-
blému, ako vybudovať obytný dom
absolútne nezávislý od inžinierskych
sietí.
Ide o dom, ktorého energetické nároky
by boli ešte nižšie, ako sú nároky takzva-
ného nulového domu, lebo v tomto pro-
jekte sa ráta aj s tým, že v rámci domu by
sa likvidoval všetok komunálny odpad.
Mimo pôdy Slovenskej technickej uni-
verzity vznikla neformálna skupina jej
odchovancov, ktorá v roku 1996 kúpila
na Krajnej ulici na Trnávke dom, kde sa
usilovali v pokusnom meradle svoje
predstavy realizovať. Vývoj ukázal, že
na potvrdenie všetkých teórií potrebujú
väčší pozemok - hneď vedľa však bola
voľná parcela. 
Žiadali o jej predaj štyrikrát mesto, lebo
si mysleli, že patrí magistrátu, pozemok
však bol v správe mestskej časti Ružinov.
„Po treťom pokuse sme dostali odpoveď,
že pozemok sa nebude predávať až do
stavebného dokončenia Krajnej ulice“
hovorí Ján Svoreň, jeden z lídrov skupi-
ny. Nadšenci pre úspory energie sa
vytvorenia pokusného poľa už zrejme
nedočkajú.
Ulicu síce ešte nedokončili, zato sa v
máji 2006 na susednej parcele začalo
stavať. Okrem iného je táto stavba neoz-
načená a J. Svoreň tvrdí, že ak aj staveb-
ník má stavebné povolenie, nemôže byť
platné, pretože ako najbližších susedov,
a teda dotknuté osoby, ich stavebný úrad
neoslovil.
K prípadu nám hovorkyňa samosprávy
Anna Mihalčínová odpovedala, že na
túto parcelu vydal miestny stavebný
úrad rozhodnutie o umiestnení stavby,
teda územné rozhodnutie, pre stavebníka
Juraja Pilku. Podľa jej informácií sta-
vebný dohľad zistil 7. novembra, že sta-
vať sa začalo bez stavebného povolenia.
„Následne v súlade so zákonom staveb-
ný úrad vyzval stavebníka na bezodklad-
né zastavenie stavebných prác a súčasne
začal priestupkové konanie vo veci
porušenia stavebného zákona,“ uvádza
hovorkyňa. Gustav Bartovic

Srdečne Vás pozývame na

Najlepšie vianočné kapre     najkrajšie vianočné stromčeky     najchutnejší med 
a     všetky dobroty patriace k Vianociam Vám predajú naši     rybári     lesníci     včelári

vinári     pivári     farmári za ceny ich nákladov.

Prídite si vychutnať pravú vianočnú atmosféru a nakúpiť darčeky ku nám!

ktoré sa uskutočnia v dňoch 20. – 22. decembra na nádvorí
Ministerstva pôdohospodárstva (vstup z Dostojevského radu 3)

Tešíme sa na Vás denne od 12.00 do 21:00 hod.

Vianočné trhy Zemeslužby

Prievoz bude možno v zime bez lekárov
RUŽINOV
Z bývalého zdravotného strediska v
Prievoze zostali funkčné len dve ordi-
nácie praktických lekárov. Budova
však funkčná nie je, nemá kúrenie a
teplú vodu a hrozí, že vyše tri tisícky
pacientov budú musieť hľadať prvé
ošetrenie inde.
Súkromní lekári Zlatica Pohlyová a
Roman Rutkovský totiž majú podpísanú
nájomnú zmluvu len do konca tohto roku.
Je málo pravdepodobné, že majiteľ budo-
vy, zdravotnícke zariadenie Pro Bios,
zmluvu predĺži, to skôr náhle mrazy leká-
rov z budovy vyženú, pretože vysoké
miestnosti sa jednoducho nedajú vykúriť
elektrickými ohrievačmi. Ako povedal R.
Rutkovský, konateľka firmy Pro Bios
Vlasta Provazníková obom lekárom v
septembri navrhla, aby predčasne ukonči-
li zmluvu, pretože majiteľ má v pláne na
mieste vybudovať polyfunkčný objekt. 
Podľa tlačovej správy by sa mal pôvodný
objekt - štýlová obecná radnica z roku
1928, zrekonštruovať a viacpodlažnou
prístavbou by vznikli priestory pre
súkromnú polikliniku. Dokonca za účasti
bývalého starostu Pavla Kuboviča tu
položili základný kameň stavby. Projekt
však nemá kvôli sporu s ďalším nájom-
com schválené stavebné povolenie. Otáz-
ne je aj to, kam by chodili prievozskí
dôchodcovia, čo sú dve tretiny tunajšej
klientely, po recepty, lebo v lokalite iný
lekár prvého kontaktu jednoducho nie je.

Pri privatizácii zdravotníckych zariadení
sa budúci majitelia museli zaviazať, že v
objekte udržia zdravotnú starostlivosť.
Táto podmienka je trvalá a jej porušenie
môže byť dôvodom na odstúpenie od
zmluvy, upozorňuje hovorkyňa Fondu
národného majetku Tatiana Lesajová. Rie-
šenie je. Iná firma v tej istej mestskej časti
vybudovala na čas rekonštrukcie objektu
pre lekárov náhradné priestory.
Na otázku, ako sa bude zabezpečovať pri-
márna zdravotná starostlivosť pre obyva-
teľov Prievozu počas rekonštrukcie tohto
objektu, a najmä na tému záväzku vyplý-
vajúceho z privatizačnej zmluvy, sa vyja-

drila Iveta Komorovská, marketingová
manažérka spoločnosti Pro Bios: „Vzhľa-
dom na to, že budova na Radničnom
námestí nezodpovedá hygienickým nor-
mám, nie je možné v jej priestoroch naďa-
lej poskytovať zdravotnú starostlivosť. Je
pripravený nový projekt, na základe kto-
rého sa uskutoční rozsiahla komplexná
rekonštrukcia.“
Stav objektu však spôsobuje i to, že ho
majiteľ evidentne dlhodobo neudržiaval a
že sa neopravilo kúrenie, čo V. Provazní-
ková nájomníkom sľubovala ešte v máji
tohto roku. Gustav Bartovic

FOTO - Oto Limpus

Na ďalšej streche rastie čierna stavba
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Postihnutí 

sa uplatňujú 

na voľnom trhu
RUSOVCE
Ručný papier je výnimočný artikel na
sviatočné príležitosti. Na našom trhu je
ho nedostatok, a tak sa stal prostried-
kom, ktorým sa mentálne postihnutí
úspešne uplatnili na voľnom trhu. 
Vyrábajú ho v Humanitnom centre na
Kovácsovej ulici v Rusovciach. Centrum
prevádzkuje Chránené bývanie Gerulata,
Klub dôchodcov i Chránenú dielňu.
Práve v nej v rámci európskeho projektu
Leonardo da Vinci v roku 2000 zaškolili
pracovníkov a klientov centra belgickí
inštruktori. Humanitné centrum spravuje
Kresťanská liga pre pomoc mentálne
postihnutým na Slovensku.
V dielni okrem ručného papiera vyrábajú
vianočné a novoročné pozdravy, darče-
kové predmety z keramiky (majú vlastnú
vypaľovaciu pec) a ďalšie drobnosti.
Dielňa nepretržite zamestnáva dvoch
ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a
v minulom roku k nim pribudol celý pra-
covný úväzok, o ktorý sa delia štyri oby-
vateľky chráneného bývania. Ambíciou
centra je v najbližšom čase rozšíriť
zamestnávanie tak, aby každá z nich
mohla pracovať na pol riadneho úväzku,
a tak si prilepšiť k dôchodku. Konečným
cieľom je potom vytvoriť trvalé pracov-
né príležitosti pre päť ľudí s ťažkým
zdravotným postihnutím a príležitostne
na zmluvy zamestnávať ďalších desať
postihnutých. (gub)

Pri ústredí 

bude viac miest

na parkovanie
NOVÉ MESTO
Pri administratívnej budove ústredia
Slovenskej sporiteľne, ktorej výstavba
sa prednedávnom začala na Tomášiko-
vej ulici, bude viac parkovacích miest,
ako predpokladal pôvodný zámer. 
Administratívna budova má mať dve
podzemné podlažia a desať nadzemných
podlaží. Celková úžitková plocha má mať
vyše 50-tisíc štvorcových metrov.
Výstavba sa už začala v súlade s platným
stavebným povolením, ktoré vydala
mestská časť Bratislava - Nové Mesto.
Oproti pôvodnému zámeru nový návrh
znamená jedinú podstatnú zmenu - zvý-
šenie celkového počtu parkovacích státí o
43. V podzemných garážach bude 340
parkovacích stojísk a počet parkovacích
miest pred objektom bude 65. Celkový
počet parkovacích státí bude teda 405,
(pôvodne ich malo byť 362). Budova
ústredia Slovenskej sporiteľne by mala
byť dokončená v máji roku 2008. (juh)

Matematici

chcú pomôcť 

slabozrakým
BRATISLAVA
V rámci aktivít pre znevýhodnené sku-
piny obyvateľstva prichádza s finan-
čnou podporou Európskej únie na
pomoc zrakovo postihnutým a neza-
mestnaným aj Fakulta matematiky,
fyziky a informatiky Univerzity Ko-
menského.
V septembri sa tu začal riešiť projekt
Európskeho sociálneho fondu Počítačo-
vé a prezentačné zručnosti pre znevýhod-
nené skupiny obyvateľstva. Je zameraný
na zvýšenie zamestnateľnosti týchto
občanov prostredníctvom budovania či
zvyšovania úrovne ich počítačových
zručností a zorientovania sa na informá-
cie. V rámci projektu budú školiť 20 ne-
zamestnaných so zrakovým postihnutím,
40 nezamestaných s telesným postihnu-
tím a civilizačnými chorobami a 40 ne-
zamestnaných vo vekovej skupine nad
50 rokov. Školiť budú úplných začiatoč-
níkov, pokročilých i veľmi pokročilých
formou skupinových i individuálnych
kurzov, vrátane testovania získaných
zručností v praxi. Úspešní absolventi
kurzov potom získajú celoeurópsky plat-
né certifikáty.
V súčasnosti sa projekt pripravuje, samot-
né kurzy by sa mali začať v marci 2007.
Prihlásiť sa možno priamo na FMFI UK
v Podpornom centre pre zrakovo po-
stihnutých v Mlynskej doline. Kontakt je
6542 4862, prípadne elektronicky na
pozri@cezap.ii.fmph.uniba.sk. Do kurzov
zaradia záujemcov na základe vlastného
výberu a výsledkov vstupného testu.
Kurzy sú určené len pre záujemcov z Bra-
tislavského samosprávneho kraja. (gub)

Ku každej 

pôžičke da
rček!

Užívajte si štedré Vianoce!

CitiFinancial – predajné miesta
KríÏna 12, Bratislava, Tel.: 02 /555 71 222
Ko‰ická 42, Bratislava, Tel.: 02 /55 410 856

CitiFinancial – regionálna kancelária 
Záhradnícka 72 (1. poschodie), Bratislava
Mobil: 0903 654 275

Ku každej 

pôžičke d
arček!

Peniaze na vianoãné darãeky
• pôÏiãka od 10 000 Sk do 600 000 Sk

• bez ruãiteºov 

• vybavíte jednoducho a r˘chlo

• splácaÈ zaãnete aÏ v 2007

Bezplatná infolinka

0800 10 20 30Bezplatná infolinka

0800 10 20 30
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STARÉ MESTO
Ministerstvo životného prostredia v
uplynulých dňoch odobrilo plánovanú
výstavbu administratívno-obytného
súboru medi Mýtnou a Radlinského
ulicou, ktorého súčasťou má byť aj
výšková dominanta.
Navrhovaný polyfunkčný súbor má
vyrásť na pozemku ohraničeného zo
severozápadu Mýtnou ulicou, z východu
Radlinského ulicou, zo severu areálom
materskej školy a z juhu pozemkom, na
ktorom má v budúcnosti vyrásť ďalší
polyfunkčný súbor. Severovýchodnú
časť pozemku tvorí dvojpodlažný objekt
bývalej tabakovej továrne, ktorý je pred-
metom pamiatkovej ochrany. 
Investičný zámer je navrhnutý v dvoch
variantoch, ktoré sa odlišujú navrhnutým

počtom bytov (173, resp. 193), oba
varianty rátajú aj s 12 prenajímateľnými
apartmánmi, administratívnymi priestor-
mi na ploche 4670 štvorcových metrov a
priestormi pre obchod a služby na ploche
8930 štvorcových metrov.
Zámer ráta s vybudovaním objektov
lemujúcich Mýtnu a Radlinského ulicu a
s vybudovaním novej dopravnej komuni-
kácie prepájajúcej obe spomenuté ulice.
Vo vytvorenom átriu je navrhnutá dvoj-
podlažná podnož, ktorej dominuje 16-
podlažná výšková časť. Zámer ráta s
tým, že na prvom a druhom podlaží majú
byť priestory pre obchod a služby, na tre-
ťom a štvrtom administratívne priestory
a na piatom až šestnástom podlaží byty a
prenajímateľné apartmány.
Začiatok výstavby komplexu sa predpo-

kladá v auguste budúceho roku, jej ukon-
čenie o tri roky neskôr.
Ministerstvo životného prostredia vý-
stavbu polyfunkčného súboru odobrilo,
pričom preferuje variant s nižším poč-
tom bytov. Okrem toho výstavbu pod-
mienilo dovedna 85 pripomienkami.
Okrem iného požaduje, aby bola doku-
mentácia pre územné rozhodnutie zlade-
ná s vypracovanou urbanistickou štú-
diou Mýtna ulica. Investor má ďalej vy-
budovať novú prepojovaciu komuniká-
ciu ulíc Radlinského a Mýtna s riadením
cestnou svetelnou signalizáciou v jej kri-
žovatke s Radlinského a Bernolákovou
ulicou. Medzi podmienkami je aj požia-
davka na obnovu objektu bývalej taba-
kovej továrne. (juh) 

VIZUALIZÁCIA - J. Fecanin

Plánovanú výstavbu polyfunkčného centra

ministerstvo odobrilo, má 85 pripomienok

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
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Skončila sa

kontrola, nie

však konanie
AD: KONTROLA V POHREBNÍCTVE
NIE JE UZAVRETÁ (BN 42/2006)
Na článok o kontrolách Slovenskej
obchodnej inšpekcie v bratislavských
pohrebníctvach reagovala vedúca ko-
munikačného odboru Ústredného inš-
pektorátu Slovenskej obchodnej inš-
pekcie Helena Homolová.
Ako upozornila, kontroly v bratislav-
ských pohrebníctvach boli ukončené 14.
novembra. Vo všetkých pohrebníctvach
vrátane mestského pohrebníctva Maria-
num boli riadne spísané inšpekčné
záznamy, v ktorých je zaznamenaný zis-
tený skutkový stav v čase kontroly. V
každom inšpekčnom zázname je okrem
iného aj vyjadrenie podnikateľského
subjektu k zisteným skutočnostiam. V
rovnakom čase bola ukončená kontrola
aj v prípade pohrebníctva Marianum. 
Podľa H. Homolovej inšpekčný záznam
obsahuje 26 strán, z ktorých 21 strán
bolo podpísaných priamo riaditeľom. Od
strany 22 sa na základe poverenia riadite-
ľom podpísala kontrolórka organizácie
pani Mária Chorváthová s tým, že o
záveroch z kontroly bude riaditeľa infor-
movať do dvoch pracovných dní. 
„Z vyššie uvedeného teda jasne vyplýva,
že pán riaditeľ o kontrole a jej priebehu
vedel a o záveroch z kontroly ho mala in-
formovať ním poverená osoba, pani
Chorváthová,“ konštatovala H. Homolo-
vá. „K zverejneniu výsledkov na webovej
stránke chceme uviesť, že nemáme žiad-
ne časové limity, kedy sa informácia má
zverejniť. Obvykle je to po spracovaní
informácie a jej odsúhlasení ústrednou
riaditeľkou.“ 
Ako dodala, každý kontrolovaný subjekt
má možnosť vyjadriť sa k zisteniam
priamo do inšpekčného záznamu okam-
žite pri výkone kontroly, podaním písom-
nej námietky proti prijatým opatreniam
do troch dní alebo odvolaním sa proti
rozhodnutiu riaditeľa príslušného inšpek-
torátu v správnom konaní.  
To znamená, že kontrola v pohrebníctve
Marianum je zo strany Slovenskej
obchodnej inšpekcie uzavretá, ale proces
správneho konania na základe zistení z
tejto kontroly nie je ukončený. (brn)

Zdravotníci 

sú na sviatky

pripravení
BRATISLAVA
Napriek tomu, že Fakultná nemocnica
s poliklinikou (FNsP) nemá dosah na
fungovanie lekárskej služby prvej
pomoci počas sviatkov, zdravotníci sú
cez voľné dni pripravení slúžiť.
Ako nás informoval Vojtech Parrák,
zástupca riaditeľa FNsP, nemocnice nie
sú priamo určené na poskytovanie ambu-
lantnej starostlivosti, napriek tomu ošet-
ria aj takýchto pacientov. Keďže však vo
všetkých častiach mesta fungujú bežné
lekárske pohotovosti, odporúča verejnos-
ti využívať ich služby. Nemocnice sú
totiž počas sviatkov pripravené predo-
všetkým na prijatie naliehavých prípadov
na hospitalizáciu.
„Nie je to optimálne riešenie,“ pokračuje
V. Parrák. „Zdravotnícke zariadenia sú v
kompetencii kraja, na neštátne ambulan-
cie nemáme dosah vôbec. A napríklad
detskí lekári sú predovšetkým neštátni.
Pohotovosť by pritom logicky mali
poskytovať lekári prvého kontaktu.“
Podľa telefonickej informačnej služby
bude cez sviatky v zdravotných stredi-
skách slúžiť stomatologická pohotovosť
na Drieňovej ulici 38, pohotovosť pre
dospelých na Strečnianskej ulici 13, pre
deti a dorast na Limbovej ulici, interná a
chirurgická pohotovosť v nemocnici na
Antolskej a slúžiť by mala aj Poliklinika
v Líščom údolí a Poliklinika na Ružinov-
skej ulici 10. Vo všetkých týchto zariade-
niach je cez pracovné dni služba od
19.00 do 7.00 h, cez sviatky pracujú non-
stop od 7.00 do 7.00 h . Služby pohoto-
vostných lekární by mali byť otvorené v
Líščom údolí, na Námestí SNP 20,
Račianskej ulici 1/A, Ružinovskej ulici
12 a Strečnianskej 13. (gub)

Posilnia sanitky

aj pohotovosť
BRATISLAVA
Zdravotná dopravná a záchranná
služba bude cez sviatky fungovať
podobne ako cez víkendy, len bude
posilnená. Na Silvestra si navyše magi-
strát do mesta objednal dve vozidlá,
ktoré budú k dispozícii v uliciach.
Posilnená bude aj lekárska pohotovosť.
V meste má ZDZS Bratislava k dispozí-
cii deväť vozidiel, okrem nich budú k
dispozícii aj vozidlá neštátnych záchran-
ných služieb. V naliehavých prípadoch
treba volať na telefónne čísla 112 alebo
155. To platí pre pacientov, ktorí nie sú
schopní sami vyhľadať lekársku pomoc.
Prevozy do nemocnice alebo z nemocni-
ce treba hlásiť na číslo 16 155 s tým, že
v tomto prípade treba príkaz na prevoz
pacienta od ošetrujúceho lekára. (gub)

Štandardná výbava C4 Picasso:
� 7 sedadiel , 7 airbagov

� ABS, ASR, ESP 

� elektrická parkovacia brzda 

� palubný počítač 

� tempomat II. generácie 

� kompletná elektrická výbava 

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

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

Tel./Fax: 02/ 4488 5006,

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

www.motorpartner.sk

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

od 659.900 Sk*
* Pri kúpe cez OTP Leasing.

– Nový zážitok zo svetla a priestoru

Silvester 2006 v centre Bratislavy chce

nadviazať na úspešné oslavy z minulosti

Bezpečnosť osláv bude opäť prvoradá

BRATISLAVA
Bratislava sa v posledných rokoch bez
väčších problémov zaradila medzi tie
veľké európske a svetové mestá, v kto-
rých existuje spoločenská tradícia veľ-
kolepých osláv príchodu nového roku v
uliciach mesta. 
Tieto oslavy začínali takmer z ničoho,
veď ešte do roku 1998 tu nebolo na čo
nadviazať. V posledných siedmich ro-
koch však organizátori dokázali do ulíc
historického centra prilákať desaťtisíce
Bratislavčanov a návštevníkov hlavného
mesta atraktívnym programom, v ktorom
účinkovali špičkoví reprezentanti aktuál-
nej slovenskej popovej kultúry. 
Organizátori z kancelárie primátora a
občianskeho združenia Hlava 98 sľubujú,
že tohtoročné oslavy v ničom nezaostanú
za predchádzajúcimi úspešnými ročníkmi. 
Centrom osláv bude opäť Hlavné námes-
tie s viachodinovým koncertom. Ten
začne o 19.00 h a potrvá približne do jed-
nej hodiny po polnoci. Už od skorého
popoludnia sa prostredníctvom veľko-
plošnej obrazovky budú môcť návštevníci
osláv na Hlavnom námestí stať účastník-
mi polnočných okamihov v iných sveto-
vých metropolách a v rôznych časových
pásmach.
Hviezdoslavovo námestie je svojou rozlo-
hou aj polohou predurčené na veľkú
diskotéku, ktorá bude tancuchtivých
návštevníkov lákať od 21.00 h do takmer
druhej hodiny po polnoci. Už od 18.00 h
tu však budú koncertovať tri skvelé skupi-
ny reprezentujúce rôzne štýly takzvanej
world a ethno music.

Vyvrcholenie tohtoročných silvestrov-
ských osláv obstará polnočný ohňostroj
nad hladinou Dunaja, ktorému bude pred-
chádzať pôsobivé odpočítavanie posled-
ných sekúnd starého roka pomocou lase-
rových lúčov. Dejiskom tejto emotívnej
šou bude úsek Rázusovho nábrežia od
budovy Slovenského národného múzea
po Nový most.

~     ~     ~
PROGRAM OSLÁV

��Hlavné námestie
Moderuje Juraj Mokrý
19.00 - Ska-Pra Šupina
20.00 - Vidiek
21.00 - Gladiator
22.00 - Hex
00.15 - Polemic

��Hviezdoslavovo námestie
18.00 - Preßburger Klezmer Band
19.00 - Sendreiovci&Kokavakere Lavutára
20.00 - Mango Molas
21.00 - Diskotéka
��Nábrežie Dunaja
23.45-00.15 - Polnočný ohňostroj 
Ohňostroj, odpaľovaný z petržalského
brehu Dunaja, bude hudobne naživo spre-
vádzať klasik slovenskej hudby - Marián
Varga. Kombinácia Vargovej hudby, pyro-
technických a laserových efektov a naj-
väčšej bratislavskej scény - rieky Dunaj
sľubuje jedinečný a neopakovateľný záži-
tok. Táto polnočná šou je symbolickým
darom a tiež poctou organizátorov Mariá-
novi Vargovi, ktorý v januári 2007 oslávi
svoje 60. narodeniny. (brn)

BRATISLAVA
Napriek tomu, že od začiatku konania
osláv príchodu nového roku v centre
Bratislavy sa celý projekt obišiel bez
významnejšieho incidentu, organizáto-
ri pripravili pre všetkých účastníkov
jednoznačné bezpečnostné pokyny,
ktoré vychádzajú z organizácie podob-
ných veľkých kultúrnych alebo športo-
vých podujatí vo svete.
Do jednotlivých zón zábavy bude možné
vstúpiť iba cez určené vstupy z Michal-
skej ulice, Ventúrskej ulice, Mostovej
ulice, Gorkého ulice, Jesenského ulice,
Laurinskej ulice a z Františkánskej ulice
od budovy Hlavnej pošty. 
Na vstupoch do centra osláv budú uspo-
riadatelia od 19.00 h vykonávať preven-
tívne kontroly. Návštevníci osláv by
nemali mať so sebou sklenené fľaše,
kovové a drevené tyče a pyrotechnické
prvky. Vstup nebude umožnený ani oso-
bám pod vplyvom alkoholu a psychotrop-
ných látok. 
Pevné uzávery budú na Kostolnej ulici a

Uršulínskej ulici. Blokované vstupy pre
obsluhu a technické zázemie programu
budú na Klobučníckej a Nedbalovej ulici,
Radničnej ulici a Primaciálnom námestí.
Sídlom organizačného štábu bude Prima-
ciálny palác na Primaciálnom námestí,
kde bude umiestnená aj ošetrovňa Červe-
ného kríža a stredisko pre stratené deti. V
pohotovosti budú sanitné vozidlá rýchlej
zdravotnej pomoci na Hviezdoslavovom a
Primaciálnom námestí. O požiarnu bez-
pečnosť sa bude starať jednotka Dobro-
voľného hasičského zboru Staré Mesto. 
Občerstvovacie stánky budú na Františ-
kánskom a Hviezdoslavovom námestí.
Organizátori tiež zabezpečili 30 ks ekolo-
gických WC, ktoré návštevníci nájdu na
Františkánskom námestí a Hviezdoslavo-
vom námestí. Okrem toho budú v prevá-
dzke verejné hygienické zariadenia na
Palackého ulici. Okrem bežných odpad-
kových nádob budú počas silvestrovskej
noci v zóne zábavy umiestnené veľkoka-
pacitné kontajnery na odpad. O čistotu
zóny sa bude v priebehu celej noci až do

skorého rána starať niekoľko desiatok
zamestnancov dodávateľov údržby a čis-
tenia komunikácií.
Organizátori odporúčajú návštevníkom
osláv, aby pri ceste do centra mesta použi-
li najmä mestskú hromadnú dopravu. Pre-
vádzka verejnej dopravy bude 31. decem-
bra večer a 1. januára 2007 v skorých ran-
ných hodinách posilnená z jednotlivých
častí mesta do centra a z centra. 
Počas silvestrovského programu budú
platiť niektoré dopravné obmedzenia.
Pešia zóna bude uzatvorená pre vjazd
vozidiel od 16.00 h 31. decembra 2006 až
do ranných hodín nasledujúceho dňa. Pre
potreby technického zázemia programu
bude tiež uzatvorená Klobučnícka ulica v
časti medzi Primaciálnym námestím a
Nedbalovou ulicou. 
Do 3.00 h bude taktiež úplne uzatvorená
Mostová ulica, vrátane električkovej
dopravy. Od 23.00 h bude vylúčená elek-
tričková doprava z Rázusovho a Vajan-
ského nábrežia. Premávka električiek
bude obnovená na Nový rok ráno. (brn)

Aktuálne správy
o živote v meste
nájdete denne

na novom webe

.sk
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STARÉ MESTO
NA OBCHODNEJ ULICI zasahovala
policajná hliadka, ktorú sem privolali pre
podozrenie z vlámania do obchodu s oble-
čením. Vo dvore pod oknom predajne
policajti prichytili 38-ročného Milana z
okresu Galanta, ktorý mal na sebe obleče-
né šatstvo a ďalšie ležalo pod otvoreným
oknom predajne. Vyšetrovateľ ho obvinil
z trestného činu krádeže a umiestnil do
cely s návrhom na vzatie do väzby.

NOVÉ MESTO
NA VAJNORSKEJ ULICI prepadli
traja muži 24-ročnú ženu. Odcudzili jej
mobilný telefón a potom ušli. Dlho si ho
však neužili, policajti ich zadržali v blíz-
kosti miesta činu. U jedného z nich našli aj
odcudzený mobil. Vyšetrovateľ vzniesol
obvinenie pre trestný čin lúpeže proti 34-
ročnému Eduardovi S. z Bratislavy, o rok
mladšiemu Vojtechovi Š. z Bratislavy a
29-ročnému Milanovi S. z Ružomberka. 

RUŽINOV
NA JEDĽOVEJ ULICI našla polícia pri
domovej prehliadke v rámci akcie Škor-
pión 29 papierových skladačiek, ktoré
obsahovali heroín s prímesou kofeínu a
paracetamolu. Obchodovaním s drogami
sa zaoberala 54-ročná Katarína R. z Bratis-
lavy, ktorá ich predávala užívateľom.
Drogy jej zadovažoval jej 19-ročný syn
Robert R. z Bratislavy. Katarína R. a jej
syn čelia obvineniu z trestného činu nedo-
volenej výroby omamných a psychotrop-
ných látok, jedov alebo prekurzorov. Vyše-
trovateľ dal podnet na ich vzatie do väzby.
NA BRESTOVEJ ULICI neznámy
páchateľ odcudzil vozidlo Volkswagen
Sharan. Firme so sídlom v Bratislave
vznikla škoda asi 900-tisíc korún.

PETRŽALKA
NA FURDEKOVEJ ULICI v obchod-
nom dome pracovník bezpečnostnej služ-
by zadržal osobu podozrivú z krádeže.
Privolaná policajná hliadka zistila, že ide
o 26-ročného muža z okresu Nové
Zámky, ktorý sa pokúsil odcudziť 13
kusov salámy v hodnote asi 2000 korún.
Predviedli na policajné oddelenie. Keďže
tento muž bol už v predchádzajúcom
období stíhaný za obdobný čin, vyšetrova-
teľ proti nemu vzniesol obvinenie pre
trestný čin krádeže a umiestnil ho do poli-
cajnej cely s návrhom na vzatie do väzby.
NA PANKÚCHOVEJ ULICI neznámy
páchateľ ukradol vozidlo značky Toyota
Corolla. Majiteľovi vozidla, ktorým je
rakúsky občan, vznikla škoda vo výške
viac ako 800-tisíc korún.
NA JASOVSKEJ ULICI horelo moto-
rové vozidlo Daewoo Nubira. Doposiaľ
neznámy páchateľ rozbil okno na aute a
do auta vhodil fľašu s neznámou horľavou
látkou a vozidlo podpálil. Vzniknutá
škoda na vozidle sa odhaduje na 250-tisíc
korún. Požiarom bolo poškodené aj vedľa
stojace motorové vozidlo Škoda Favorit,
na ktorom vznikla škoda asi 50-tisíc
korún. (ver) 

Vinohradníctvo

a vinárstvo 

v Devíne
Devínske vinohradníctvo má dlhoročnú tra-
díciu. Archeologické nálezy nádob na víno
pochádzajú ešte z čias Keltov (2. storočie
pred Kristom). Najviac dôkazov je z obdobia
slovanského osídlenia v 9. - 10. storočí, keď
mala osada názov Dowina.
Prvá listina o pestovaní viniča v Devíne je listi-
na pilišského opátstva z roku 1188, ktorou tento
kláštor dostal donáciu na vinice. Vinice sa spo-
mínajú aj v listine Belu IV. z roku 1254, keď
mal Devín názov Dywen. Intenzívnejšie vino-
hradníctvo na tomto území nastalo až v 13. sto-
ročí, najmä zásluhou bratislavského richtára
Jakuba a jeho potomkov, ktorí tu vysádzali
vinič. Ďalší rozvoj vinohradníctva podporilo
kráľovské privilégium Ľudovíta I. Veľkého z
roku 1362, ktorým sa určili dávky a poplatky z
viníc. Vtedy mal Devín názov Teben.
V 15. storočí s stal pánom devínskeho domínia
s názvom Deven uhorský palatín Mikuláš
Garaj, ktorý násilne zaberal vinice aj mimo úze-
mia Devína. O jeho sporoch s mestom Prešpo-
rok sa píše vo viacerých listinách z rokov 1415-
1428. Koncom 15. storočia sa zmocnili panstva
grófi z Jura a po nich v rokoch 1527-1605 rodi-
na Báthoryovcov. Po nich vlastnili panstvo
Keglevičovci do roku 1635, keď panstvo získal
rod Pálffyovcov až do zániku feudalizmu.
Zaslúžili sa o rozvoj vinohradníctva na území
Devína. V roku 1720 tu bolo už vyše 100 ha
viníc a v roku 1866 spolu s Karlovou Vsou 260
ha. K panstvu patrila okrem Karlovej Vsi aj
Devínska Nová Ves s plochou 24 ha viníc a tak-
mer polovica viníc v Rači. Časť týchto viníc
(asi 60 ha) patrila občanom Prešporka. 
V 18. storočí bol založený cech devínskych
vinohradníkov, ktorého štatút podpísal v roku
1749 gróf Mikuláš Pálffy. Cech mal 34 maj-
strov a mladí členovia museli robiť prijímacie
skúšky z vinohradníctva a vinárstva. Členovia
cechu usporadúvali kultúrne podujatia a zábavy
v budove, ktorú si v roku 1828 sami postavili. V
roku 1831 postavil cech vo viniciach kaplnku
sv. Urbana. V roku 1872 zanikol cech ako taký,
ale pokračoval v činnosti ako Združenie kopá-
čov a od roku 1931 ako Vinohradnícky spolok.
Devínske vinohrady nenapadla fyloxéra, preto-
že tu prevládali ľahké piesočnaté pôdy. Kata-
strofou pre vinice boli však obe svetové vojny a
obdobie v rokoch 1938-1945, keď Devín pripa-
dol Nemeckej ríši. Úpadok vinohradníctva tu
nastal aj po odsune Nemcov v roku 1945, keď
z 859 Nemcov tu zostalo len 22. K obnove
vinohradníctva došlo až po roku 1949, keď
vzniklo JRD, ktoré sa v roku 1952 zlúčilo s JRD
Karlova Ves.
V roku 1920 vznikla v Devíne známa vinárska
firma Sontag, ktorá vyrábala vinikajúce ríbez-
ľové víno, ktoré sa vyvážalo do Rakúska a po
celom Slovensku, kde firma zamestnávala 29
krčmárov. Viliam Horniak

(KONIEC)

Bellušova nadstavba nepôsobí rušivo
Podkrovie starej radnice patrilo k naj-
rozsiahlejším v meste. Komplex pôvod-
ne jednotlivých domov už pred rokom
1500 zastrešili spoločnou strechou. Do
nej zabudovali dodnes zachované tri
vikiere.
Podkrovia domov sa v stredoveku a v
ranom novoveku používali predovšetkým
ako skladištia. Na povale sa dalo naprí-
klad uložiť množstvo sena či slamy, ktoré
v zime pôsobilo aj ako izolácia. Časté
však boli požiare a seno horelo mimo-
riadne ľahko. Ako skladištia sena sa
používali aj povaly kostolov, ako to
možno doteraz vidieť na kostole uršulí-
nok. Na povalách meštianskych a najmä
remeselníckych domov bývali ubytovaní
aj učni, tovariši, kočiši a iní služobníci,
niekedy v samostatných komôrkách, ino-
kedy v spoločnom priestore.
Podľa historických prameňov sa dá
domnievať, že podkrovie starej radnice
slúžilo už v 16. storočí aj na uloženie
archívnych materiálov, ale určite tam boli
aj iné sklady a miestnosti, v ktorých sa
dalo bývať. V jednom z vikierových okie-
nok bol zavesený zvon. 
Archív v radnici sa stále rozrastal, v 18.
storočí najdôležitejšie dokumenty uložili
do klenutej miestnosti na prvom poscho-
dí Ungerovho domu, kde bolo nebezpe-
čenstvo požiaru skoro úplne vylúčené. V
druhej polovici 19. storočia založili
Mestské múzeum a umiestnili ho do siení
radnice. Mesto budovalo aj odbornú kniž-
nicu, ktorá obsahovala všetku možnú lite-
ratúru k dejinám mesta. V 30. rokoch 20.
storočia sa rozhodlo upraviť podkrovie
starej radnice pre potreby vedeckej kniž-
nice. Podľa projektu architekta Emila
Belluša vstavali do podstrešia (1934/5)
železobetónovú konštrukciu obsahujúcu
veľkú knižničnú sálu, osvetlenú od
východu mimoriadne veľkými oknami,
viditeľnými z nádvoria. Nie je známa
nijaká fotografia rozostavanej budovy či
rozobratého starého krovu, nie sú známe
ani písomné správy či fotografie informu-
júce o priestore pred Bellušovou prestav-
bou. Počas prestavby si nevšimli ani

gotické maľby bývalej kaplnky na vtedy
odkrytej južnej stene veže. Vybudovanie
knižnice v podkroví bolo napriek tomu
veľmi citlivým zásahom, oveľa vhodnej-
ším než prv predpokladané a navrhované
nadstavby ďalšieho poschodia.
Po znárodnení knižnicu pod názvom
„regionálna knižnica“ pričlenili k (zná-
rodnenému) mestskému archívu. Po roku
1990 sa mesto niekoľko ráz pokúsilo zís-

kať „regionálnu knižnicu“ späť, ale nebo-
lo úspešné. Ani nesmierne bohatý Archív
mesta Bratislavy nie je doteraz vrátený
mestu. 
Po rekonštrukcii Apponyiho paláca sa
počíta s rekonštrukciou podkrovia a sute-
rénov Starej radnice. Pre knižnicu účelo-
vo vybudovaný priestor v podkroví by sa
mal znova zaplniť vzácnymi knihami. Ak
nie tými pôvodnými, ktoré si privlastnil
štát, tak inými, ktoré má vo svojich zbier-
kach Mestské múzeum. Štefan Holčík

FOTO - Oto Limpus

STARÉ MESTO
Od stredy do piatku 20. až 23. decem-
bra zavládne na Ministerstve pôdohos-
podárstva ozajstná sviatočná vianočná
atmosféra. Na nádvorí ministerstva na
Dobrovičovej 12 sa totiž v stredu o
12.00 h otvoria po prvýkrát Vianočné
trhy Zemeslužby. 
Každý deň od 12.00 do 21.00 h privíta-
jú všetkých návštevníkov vo svojich 16
stánkoch remeselníci z rôznych kútov
našej krajiny. Pracovití, zruční a srdeční
ľudia - včelári, ponúkajúci med, voňavé
medovníky i medovinu, vinári s ponu-
kou kvalitných slovenských vín, lesníci
ponúkajúci vianočné jedličky či rybári s

kaďami plnými rýb, keďže súčasťou
trhov bude i predaj kaprov a vianočných
stromčekov. Nádvoriu ministerstva
bude dominovať urastený vianočný
strom. 
Nebude chýbať vianočná kapustnica,
oblátky, varené vínko či ozajstná lahôdka
- každý deň jedno pečené prasiatko. Nie-
koho priláka vôňa pečených gaštanov či
vianočného punču, niekoho zvedavosť,
či túžba kúpiť vianočné prekvapenie pre
svojich blízkych. Každý, kto sem zavíta,
si príde na svoje.
V ponuke budú výrobky z kože či dreva
od remeselníkov spod Tatier, sviečky či
svietniky, výrobky z prútia, rozprávkovo

zdobené medovníky či množstvo kera-
mických a najrôznejších vianočných
dekorácií a darčekových predmetov. 
Jeden zo stánkov - stánok Zemeslužby
priblíži návštevníkom rezort pôdohospo-
dárstva, v ďalšom dostane priestor zdru-
ženie Úsmev ako dar, v ďalšom naprí-
klad výrobcovia zo Zázrivej ponúknu 50
druhov mliečnych výrobkov - syrov či
tradičných slovenských korbáčikov. Via-
nočné trhy na nádvorí ministerstva pôdo-
hospodárstva budú miestom, kde sa
správna predvianočná nálada stretne so
známou slovenskou pohostinnosťou v
duchu slova zemeslužba - práca pocti-
vých ľudí tejto krajiny. (brk)

Vianočné trhy aj na Dobrovičovej ulici



HOKEJ
Škoda, že dobrá vec sa nedotiahla do
konca, po ktorom by všetci tlieskali.
Exhibičný zápas legiend hviezd zo Slo-
venska a NHL mal trošku chaotickú už
predohru.
Najskôr bola tlačovka, kde sa s veľkou
pompou oznamovali mená, ktoré prídu do
Bratislavy, no ako sa blížil termín poduja-
tia, ubúdalo informácií, až nakoniec deň
pred stretnutím, nikto pomaly nevedel, kto
vlastne príde, na koho sa diváci vlastne
môžu tešiť....
Reč je, samozrejme, o hviezdach NHL. Tie
domáce boli pripravené, ale aj oni mali ešte
pár minút pred stretnutím obavy, či sa
vôbec bude hrať... Podľa toho vyzerala aj

návštevnosť. Riedko obsadené tribúny
„zaplnili“ asi dve tisícovky divákov.
Keďže sme na Slovensku, nebolo by nor-
málne, aby sa tam nepohádali aj samotní
aktéri. Tentoraz sa do menšieho škandálu
zaplietol Peter Šťastný. Po prvej tretine
odstúpil z ľadu, čo vysvetlil tým, že nebu-
de hrať na jednom ľade s rozhodcom Oko-
ličánim... Obe strany však nemali akosi
potrebu vyjadriť sa k tomu, prípadne sa tvá-
rili, že sa vlastne nič nestalo!
Diváci to nakoniec možno ani nepostrehli,
pretože nie vždy majú možnosť sledovať
také hviezdy ako Coffey, Salming, Lario-
nov či Mogiľnyj, a tak si radšej prezerali
hráčov z NHL, ako žabomyšie spory spod
Tatier. Z tohto pohľadu bola akcia vlastne

vydarená, tribúny odpustili aj konečný
výsledok, ktorý zaváňal dohodou, ale na
dohodnuté výsledky (najmä futbalové) si
už Bratislavčania túto jeseň zvykli a vlast-
ne s nimi rátajú!
„Škoda, že prišlo tak málo divákov. Akcia
by si určite zaslúžila viac,“ priznal Zdeno
Cíger, ktorý si vyslúžil najväčší potlesk tri-
bún. Ten bol možno pripravený pre tréners-
kú legendu Scotta Bowmanna, no Kana-
ďan na veľké sklamanie väčšiny fanúšikov
nepricestoval.
Ešte šťastie, že samotný zámer, vyzbierať
peniažky pre hokejové nádeje, sa nakoniec
splnil, takže nezostáva nič iné, len dúfať, že
budúci rok to bude predsa len o niečo lep-
šie... (bb)
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V Bratislave sa bude hrať o Loto Cup,

v Slovane vymenili hlavného trénera

O zápas legiend nemali diváci záujem

Cyklisti sa asi

presťahujú

do Petržalky
CYKLISTIKA
Všetko je zrejme jasné! Súčasný
Národný cyklistický štadión Vlastimila
Ružičku na bratislavskom Tehelnom
poli padne na oltár ďalšej výstavby a
cyklisti sa presťahujú do Petržalky.
Aspoň tak to vyzerá v predstavách
funkcionárov Slovenského zväzu
cyklistiky. Má to svoju logiku.
Terajší stánok patrí medzi bratislavské
pamiatky, nevyhovuje pomaly ani sloven-
ským požiadavkám, nieto ešte európskym
či svetovým a spoliehanie sa na zázrak v
podobe miliónových investícií na jeho
záchranu je márne ako minulotýždňové
čakanie na sneh... Aj preto sa SZC doho-
dol so Slovenským združením telesnej
kultúry na odstúpení štadióna do svojho
vlastníctva za 45 miliónov korún.
Akcia však pokračuje ďalej. Keďže sa
našiel záujemca o štadión a navyše sľúbil,
že pomôže pri výstavbe nového stánku, je
tu šanca, že cyklisti síce prídu o terajší
domov, ale do dvoch rokov by mohli nájsť
nový. Prezident zväzu Anton Tkáč tvrdí,
že cyklisti sa stretli s pochopením aj u
mesta, takže teoreticky by nemalo stáť nič
v ceste, aby sa všetko skončilo podľa plá-
nov... Nový krytý štadión by mal vyjsť na
300 miliónov Sk, mohli by sa na ňom
organizovať majstrovstvá sveta či Európy
a mal by slúžiť aj iným športom (koliesko-
vé korčule, motokáry, nemalo by tam chý-
bať ani dopravné ihrisko). O stavbu by sa
mala postarať kanadská firma, ktorá už
má skúsenosti s podobnými stavbami.
Momentálne sa hľadajú vhodné pozemky
a doťahujú sa rokovania o veľkosti oválu.
Mimochodom, keby sa rekonštruoval
súčasný štadión, vyšlo by to o 100 milió-
nov drahšie ako výstavba nového... (bb)

Michal Gottwald

v belasom
FUTBAL
Zatiaľ čo v Petržalke sa len špekuluje o
posilách pre jarnú časť ligy, na Tehel-
nom poli nakupujú. Prvým hráčom,
ktorý posilní jankechovcov, je bývalý
útočník Žiliny Michal Gottwald.
Riaditeľ klubu Ján Švehlík: „S Gottwal-
dom sme podpísali dvaapolročnú zmluvu.
Mal by posilniť ofenzívu, veríme, že
pomôže pri splnení našich cieľov.“
Slovan bol s Gottwaldom v kontakte prak-
ticky celú jeseň, bývalý hráč Dukly Ban-
ská Bystrica, OFI Kréta, MŠK Žilina a
naposledy Legie Varšava patril medzi naj-
väčšie nádeje slovenského futbalu, ale z
rôznych príčin sa mu ich zatiaľ nepodari-
lo naplniť. Na Tehelnom poli sa stretne aj
s bývalým žilinským spoluhráčom Kos-
meľom... (bb)

HOKEJ
Škoda Kanaďanov! To bol zrejme
jediný povzdych bratislavských hoke-
jových fanúšikov pred turnajom Loto
Cup, ktorý sa uskutoční od štvrtka 14.
do soboty 16. decembra na Zimnom
štadióne Ondreja Nepelu. 
Organizátori sa snažili do Bratislavy pri-
tiahnuť aspoň jeden zámorský tím, no
Američania prídu až na svetový šampionát
a Kanaďania sa ospravedlnili. Tento rok
hrali na Nemeckom pohári a pred majstro-
vstvami ich už v Európe neuvidíme.
Okrem slovenskej reprezentácie sa tak v
Bratislave predstavia Lotyšsko, Švajčiar-
sko a Rakúsko, čo znamená, že najväčší-
mi favoritmi sa stávajú zverenci Júliusa
Šuplera. Okrem trojice Košičanov a
Melichárka z Trenčína sa do nej dostal aj
slovanista Ľubomír Hurtaj. Pravda, vo
výbere nechýbajú ani ďalší hráči, ktorí
obliekali bratislavský dres. Práve jeden z
nich, Richard Kapuš, bude tým najskúse-
nejším, keďže dres s dvojkrížom si oblie-
kol už v 122 stretnutiach.
„Nebola to ľahká nominácia. Narušili ju
zranenia, ale aj forma niektorých vytypo-
vaných hokejistov. Myslím si však, že je
to kvalitné mužstvo, hráči by mali
potvrdiť svoje ambície,“ uviedol Július
Šupler. Dvojzápasy v Samsung Aréne sa
začínajú už o 13.30 h, slovenská repre-
zentácia však bude hrávať až o 17.00 h a

všetky jej stretnutia budú v televízii. Cel-
kove sa rozdajú prémie vo výške 50-tisíc
švajčiarskych frankov.

ČADA SA ROZLÚČIL, 
SLOVAN VEDIE CÍGER
V lige je predvianočná prestávka, Slovan
do nej vstúpil z druhého miesta, keď sa
náskok pred Košicami sa po prehrách v
Nitre a Zvolene definitívne rozplynul. Boj
o prvú priečku sa tak začne od začiatku!

Čada skončil, Cíger začína! Hokejové-
mu Slovanu síce nevyšli posledné zápa-
sy, ale výmena hlavných trénerov bola
aj tak pre mnohých šokom. Funkcioná-
rom, hráčom, no aj samotným trénerom
sa totiž darilo celkom úspešne schová-
vať pod pokrývku problémy, ktoré
bublali už niekoľko týždňov. Prišli však
prehry v Košiciach, Nitre, či Zvolene a
horúca polievky vyvrela. Rastislav
Čada po vzájomnej dohode odišiel a na
lavičku si sadol Zdeno Cíger (na foto-
grafii).
„Nerozmýšľal som dlho, rozhodol som
sa prakticky hneď. Intuitívne som vycítil,
že je to tá správna vec,“ prezradil nový
kormidelník Slovana. Bývalý slovenský
reprezentant je na rovnakej úrovni ako
druhý tréner Miroslav Miklošovič -
keďže s Čadom skončil aj jeho asistent
Róbert Pukalovič, ktorý by sa mal veno-
vať už len práci manažéra.
Podľa samotného českého trénera bol
hlavný dôvod rozchodu v rozdielnom
pohľade na hru. Zatiaľčo on preferoval
väčšiu záťaž na svojich zverencov, vede-
nie chcelo dať hráčom väčšiu voľnosť,
čo sa malo odraziť na ofenzívnejšom
hokeji. „V budúcností by tieto pohľady
mohli priniesť ešte väčšie rozpory, preto
sme sa rozhodli na rozviazaní kontrak-
tu,“ priznal Čada. (bb)

FOTO - TASR

Futbalový Inter

prežíva veľké

zemetrasenie
FUTBAL
Na Pasienkoch sa blíži koniec sveta!
Takto to aspoň vidí fanúšik žlto-čier-
nych, prípadne aj nezainteresovaný
fanúšik. Len pár dní po víťazstve nad
Slovanom v poslednom jesennom kole
sa roztrhlo vrece so zmenami, ktoré
naznačujú, že zima môže byť v klube
ešte zaujímavá.
Na začiatku boli zníženia platov a odcho-
dy niektorých hráčov. Kopačky odovzdal
kapitán Kunzo, ktorý odmietol úpravu
platov, porúčal sa útočník Švancara, ktorý
mal napäté vzťahy s trénerom Jurkemi-
kom, navyše hosťovanie sa skončilo
Pečálkovi vracajúcemu sa do Žiliny, preč
z Pasienkov sa pobrali aj Dirnbach, Šedi-
vý, Bončo, Zavaterník a Augustín. 
Odchod je aj z trénerskej lavičky. Jozef
Šuran prijal ponuku Spartaka a od jari
bude viesť priameho konkurenta Interu v
boji o záchranu... Keďže všetko so všet-
kým súvisí, za menším zemetrasením
môžu byť aj chýry o presune Interu do
Dúbravky, kam by mal odísť už v lete,
keďže na Pasienky sa majú presťahovať
Slovan s Artmediou... Chýry sa však
doteraz nepotvrdili, takže jar by mali inte-
risti absolvovať ešte v domovskom pro-
stredí. Čo však bude na jar, a najmä, čo
bude v lete, to nevie asi nikto. A už abso-
lútne si nikto nevie predstaviť, čo sa
stane, ak Inter vypadne. (bb)

Najúspešnejšou

kanoistkou je

Jana Dukátová
KANOISTIKA
Kanoistka Janka Dukátová zo Slávie
UK Bratislava prežila sezónu, akú
môže predstihnúť len rok, v ktorom
by triumfovala na olympiáde.
Vyhrala majstrovstvá sveta senioriek,
junioriek, vysokoškolský šampionát, a
preto nečudo, že práve jej meno zaznelo
ako víťazné na vyhlasovaní najúspešnej-
ších športovcov Slovenského zväzu
kanoistiky za rok 2006.
Darilo sa aj bratom Hochschornerovcom,
ktorí zvíťazili v kategórii deblistov, tré-
nerom roka sa stal Róbert Orokocký.
„Som spokojná, pretože najmä druhá po-
lovica roka mi vyšla podľa predstáv.
Majstrovstiev sveta v Tróji som sa trošku
obávala, tamojší kanál patrí medzi pokoj-
né, no nakoniec sa mi práve v ňom poda-
rilo zvíťaziť,“ prezradila J. Dukátová,
ktorá teraz túži po medaile z olympiády.
Janka patrí aj medzi najväčších adeptov
na zisk kráľovnej slovenského športu.
Meno najlepšieho športovca sa dozvieme
v polovici budúceho týždňa. (bb)

Auto BNP
Vrakunská 1

821 07 Bratislava

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

www. autobnp.sk

Otváracie hodiny:
Pondelok - Piatok
8.00 - 18.00 hod

Jesenná akcia Auto BNP Jesenná akcia Auto BNP 
od 10. do 16. 11. je od 10. do 16. 11. je predpred ll ÏenáÏená !!!!!!
� zadarmo zimnná servisná prehliadka 
� v˘mena pneumatík pri zakúpení nov˘ch zadarmo 
� poãas servisnej prehliadky zapoÏiãanie 

predvádzacieho vozidla /aj Seat Altea XL/
� pri kúpe nového vozidla zimné pneumatiky zadarmo

Nov˘ Seat môÏete maÈ uÏ za Nov˘ Seat môÏete maÈ uÏ za 11 //33 sumy.sumy.
V na‰om servise Vám ponúkame profesionálne servisné sluÏby.

Nov˘ Seat Altea XL zachvílu v predaji!
Novinka!
Novinka!

,

,,

Aktuálne správy
o živote v meste
nájdete denne

na novom webe

.sk
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Jedenásty september očami milencov
DIVADLO
Jedenásty september 2001 je v
mysliach ľudí zakódovaný nielen ako
tragédia jedného národa, ale šialenstvo
s celosvetovým negatívnym dosahom.
Americký spisovateľ Neil La Bute v hre
Vykúpenie pootvoril dvere jedného
newyorského bytu a odhalil vzťah
dvoch utajených milencov, ktorým 11.
september dáva šancu začať znovu.
V réžii Vladimíra Strniska uviedla hru
Vykúpenie Malá scéna Slovenského
národného divadla s Ingrid Timkovou a
Tomášom Maštalírom (alternuje Alexan-
der Bárta a.h.) v hlavných úlohách. Abby a
Ben sa až doteraz museli skrývať. No dnes
je jedenásteho septembra 2001, vonku
totálny chaos, každý hľadá nezvestných,
všetci dúfajú, že ich blízki žijú. 

A Ben prichádza s absurdným nápadom:
presvedčí svoju rodinu, že umrel pod tro-
skami dvojičiek a spolu s Abby ujdú,
začnú odznovu. Bez manželky, bez detí,
bez minulosti, akoby sa práve narodili. V
izbe medzi sporákom a posteľou, pri
kúsku delikátneho syra, sa odohráva dia-
lóg milencov, ktorí si na jednej strane už
zvykli svoju lásku tajiť, na druhej strane ju
už ďalej tajiť nevládzu. Obaja sa potrebu-
jú očistiť. Abby od ponižujúceho sexu s
tvárou nadol, aby nemohla čítať pocity
viny z Benovho výrazu a Ben od trýzni-
vých myšlienok na spiace tváre svojich
dvoch dcér, keď sa v noci plíži domov.
Neil La Bute napísal hru Mercy Seat v
roku 2002 a považuje sa za jednu z prvých
dôležitých umeleckých výpovedí reflektu-
júcich udalosti 11. septembra 2001. Sveto-

vá premiéra hry sa konala 26. septembra
2002 v divadle Manhattan Class Compa-
ny v New Yorku.
Na naše divadelné dosky sa dostáva v
preklade Jána Šimka a v hereckej inter-
pretácii hercov, ktorí vedia, o čom hrajú.
Hra nie je rozvláčna, hovorí priamo k
veci, niekedy skutočnosť pomenúva až
naturalisticky. Ak úspešná Abby trpí v
ponižujúcom zväzku so ženatým milen-
com, trpí tak aj Ingrid Timková na Malej
scéne. Tomáš Maštalír takisto rozumie
výčitkám, ktoré zaplavujú Benovu
myseľ, chápe jeho neschopnosť hľadieť
milenke do očí. A tak sa na Malej scéne
v pomerne krátkom čase, neďaleko od
miesta katastrofy, zrútia ďalšie dvojičky.
Padne láska ľudí, ktorí už ďalej nevládzu
klamať. Dáša Šebanová

Almodóvarove ženy vo filme Volver
FILM
Režisérska ikona súčasnosti Pedro
Almodóvar sa vracia do krajiny svojho
detstva. V najnovšom filme Volver
navštívi kraj La Mancha, kde duje
silný vietor, a často šíri požiare.
A pri jednom takomto požiari zhorí v
dome neverný manžel so svojou milen-
kou. Život však ide ďalej. Dostáva sa až
do bodu, keď mladé dievča ubodá k smrti
svojho opitého otčima, ktorý na ňu
nemiestne siaha. Matka Raimunda (Pené-
lope Cruz) krv z podlahy precízne postie-
ra handrou, handru vyžmýka do umývad-
la v kuchyni a mŕtvolu zamkne do mraz-
ničky, aby ju neskôr so svojimi priateľka-
mi pochovala pri rieke, ktorú mal nebož-
tík tak veľmi rád. Zdá sa vám tento scenár

príliš absurdný na komédiu? Omyl. Almo-
dóvarove ženy, aj keď na pokraji nervové-
ho zrútenia, hýria humorom, optimiz-
mom, silou, pôvabom a krásou.
Nepoznám režiséra, ktorý by s takou
noblesou predviedol aj tie najpadlejšie prí-
slušníčky ženského pohlavia. Zvýrazňuje
ich krásu a do popredia dáva ich humor a
schopnosť vynájsť sa v každej životnej
situácii. Po sedemnástich rokoch si vo
filme Volver zahrala aj Almodóvarova
dvorná herečka Carmen Maura. Spolu s
Penélope Cruz tvoria hereckú os filmu, o
ktorú sa opierajú aj ďalšie herecké osob-
nosti filmu (Lola Dueňas, Chus Lamprea-
ve, Yohana Cobo, Blanca Protilo). Penélo-
pe Cruz dostala rolu, pri ktorej Almodóvar
dokonale využil jej zrelú krásu. „Penélope

je v rozkvete. Jej oči, krk, bedrá, prsia! Má
jeden z najkrajších dekoltov svetového
filmu.“
Filmu dokonale nahráva aj mystické
okolie kraja La Mancha a rieky, ktorú
Almodóvar tak miloval: „Najveselšie
historky môjho detstva sú spojené s vo-
dou. Moja mama ma vždy brala so se-
bou, keď išla prať. Pri rieke boli ženy,
ktoré prali a ukladali šaty na trávu. Rieky
boli vždy oslavou. O niekoľko rokov
neskôr som v nich objavil zmyselnosť.“
Nie je to len zmyselnosť, ktorú Pedro
Almodóvar využíva vo svojom filme.
Film Volver je prechádzka životom aj
smrťou, láskou aj nenávisťou, bolesťou
aj šťastím. A na to všetko stačí sedieť dve
hodiny v kine. Dáša Šebanová

Holanďania

v Esterházyho

paláci
VÝSTAVA
Slovenská národná galéria zavŕši rok
veľkolepým projektom Bludní Holan-
ďania, ktorým predstaví majstrovské
diela holandského umenia. Výstavu v
Esterházyho paláci na Námestí Ľ. Štúra
sprístupnia v piatok 15. decembra a po-
trvá až do 18. marca 2007.
Zbierka holandského a flámskeho umenia
SNG v kvalite, počte a súdržnosti predsta-
vuje najvýznamnejší súbor malieb tohto
druhu na Slovensku. Takmer 200 obrazov
z obdobia 15. - 19. storočia reprezentuje
neraz zvučnými menami maliarstvo pro-
vincií Holandska a umenie jej veľkých
majstrov. Na výstave sú vystavené aj
menej známe obrazy odzrkadľujúce štýlo-
vé a obsahové súvislosti či rodinné vzťa-
hy. Z umelcov „zlatého veku“ 17. storočia
nebude chýbať tvorba Rembrandta či
Rubensa.
Pre maľbu obdobia 16. - 18. storočia
severských provincií je charakteristická
rôznorodosť štýlu aj tém. Početnou skupi-
nou diel je zastúpený aj rozkvet flámskej
maľby v témach krajiny, histórie, portré-
tu, žánrovej maľby a zátišia (J. Brueghel,
A. van Dyck, D. Teniers, J. Jordanes).
Výstava vznikla v spolupráci s Galériou
mesta Bratislavy, Veľvyslanectvom
Holandského kráľovstva, Veľvyslanec-
tvom Belgického kráľovstva a jej kuráto-
rom je Ivan Rusina. (dš)

Mozart, Bella

a Zeljenka 

na Hrade
HUDBA
V rámci Roka slovenskej hudby a
Roka Mozarta sa 19. decembra o 19.00
v Hudobnej sieni Bratislavského
hradu uskutoční koncert Moyzesovho
kvarteta a Slovenského speváckeho
zboru Adoremus. 
Obe hudobné telesá pripravili v predvia-
nočnom čase svojim poslucháčom kvali-
tu v pripravovanom programe. Na kon-
certe zaznie komorná hudba Jána Levo-
slava Bellu a Ilju Zeljenku a chrámová
hudba Wolfganga Amadea Mozarta. To
je dostatočný dôvod na to, aby ste spo-
malili tempo, ktoré signalizuje blížiace
sa sviatky a stíšili sa pri tónoch vážnej
hudby. Diriguje Dušan Bill. (dš)

V Starej radnici

tvorba Askolda

Žáčka
VÝSTAVA
Sklársku tvorbu Askolda Žáčka pred-
časne ukončilo náhle úmrtie v roku
1997. Jeho diela však možno nájsť vo
verejných, ako aj súkromných zbier-
kach na Slovensku a v zahraničí. V
týchto dňoch aj vo výstavných priesto-
roch Múzea mesta Bratislavy v Starej
radnici. 
Dielo Askolda Žáčka patrí k hodnotám,
ktoré osobitým spôsobom rozšírili názo-
rovú škálu nášho sklárskeho výtvarníctva.
Vo svojich prácach dôsledne a na náročnej
humanistickej a filozoficko-estetickej
platforme riešil jeden zo základných vzťa-
hov moderného sklárskeho umenia a jeho
začlenenia do každodenného života. Jeho
práce vo všetkých záujmových okruhoch
účinne spájajú náročné výtvarné postupy s
možnosťou najnovšej techniky.
Súborná výstava má za cieľ komplexne
predstaviť bohatú tvorbu Askolda Žáčka,
ktorá sa zameriava na objekty, plastiky,
úžitkové a nápojové sklo, šperky a bižuté-
riu či práce pre architektúru. 
Výstava je prístupná verejnosti do 4.
februára 2007, otvorené je od utorka do
piatka v čase od 10.00 do 17.00 h, v sobo-
tu a v nedeľu od 11.00 do 18.00 h. (dš)

Chanuka 

a Vianoce

v Petržalke
HUDBA
V atmosfére blížiaceho sa kresťanské-
ho sviatku Vianoce a židovského sviat-
ku Chanuka sa predstavia popredné
slovenské world-music zoskupenia
Preßburger Klezmer Band a Banda.
Koncert sa uskutoční 19. decembra o
20.00 h v Klube Za zrkadlom na Rov-
niankovej 3. 
Preßburger Klezmer Band je najlepšie
hodnotenou klezmerovou kapelou na
území bývalého Československa. For-
mácia vznikla v roku 1995. Hudbu štýlu
klezmer kapela dotvára originálnymi
aranžmánmi a kombinuje s mnohými
hudobnými štýlmi a žánrami. 
Skupina Banda vznikla v roku 2003 a
prezentuje slovenskú ľudovú hudbu v
modernom spracovaní. Piati hudobníci
vychádzajú z dôverného poznania auten-
tických koreňov tradičnej slovenskej hud-
by, pričom sa inšpirujú aj inými hudobný-
mi žánrami. Banda používa len akustické
nástroje: cimbal, akustickú gitaru, man-
dolínu, violu, husle, kontrabas, heligónku
a množstvo perkusií. 
Vstupné na koncert Chanuka a Vianoce
je v predpredaji 100 korún a v deň kon-
certu 120 Sk. (dš)

Utajených milencov hrajú Ingrid Timková a Tomáš Maštalír. FOTO - Juraj Chlpík
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PIATOK 15. decembra
� 10.00 - L. Tomešová: Mikulášske čaro,
divadelné predstavenie pre deti v réžii Matú-
ša Oľhu, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 17.00 - Slovensko - Švajčiarsko, hokejo-
vý Loto Cup, Štadión O. Nepelu
� 18.00 - Vianoce s Lúčnicou, vystúpenie
speváckeho zboru Lúčnice, 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
� 15.00 - Vianočný koncert zmiešaného
speváckeho zboru Cantus, Trnavský ko-
morný orchester, program: F.X.Brixi: Missa
Pastoralis, J. Jartim: Koledníček, Kostol Sv.
Štefana (Kapucínsky kostol)
� 16.00 - Slovan Bratislava - K-Cero
Košice, Extraliga basketbalistiek, Pasienky
� 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 - Slovensko - Lotyšsko, hokejový
Loto Cup, Štadión O. Nepelu
�17.00 - Benefičný koncert pre bezdomov-
cov, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca,
vstup voľný
� 19.00 - Raj srdca, labyrint sveta, medzi-
národný divadelný projekt v réžii talentova-
ných režisérov Martina Kukučka a Lukáša
Trpišovského sa po pražskej premiére a
úspešnom hosťovaní v Poľsku predstaví bra-
tislavskému publiku, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 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
� 10.00 - 17.00 - Vianoce na hrade - Anje-
li na hrade, tradičné remeselné trhy, anjeli-
kovia zo zbierok Slovenského národného
múzea a práce žiakov umeleckých škôl, tvo-
rivé dielne, hry a súťaže pre deti, vstupné je
50 Sk, deti do 15 rokov vstup voľný, dieťa v

kostýme anjela - vstup pre celú rodinu
voľný, výstavné priestory Bratislavského
hradu na II. a III. poschodí. 
� 16.00 - Vianočný koncert: Slovenský
komorný orchester B. Warchala a
Komorný zbor Konzervatória v Bratisla-
ve, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie,
Reduta, Palackého 2 
� 17.00 - Solamente Naturali, koncert
orchestra starej hudby, ktorý napriek poctivé-
mu štúdiu hudby starých majstrov a používa-
niu replík pôvodných nástrojov, uplatňuje
nové pohľady na hudbu 17. a 18. storočia,
Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
� 17.00 - Venček Tanečnej školy PKO,
Spoločenská hala PKO
� 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 - Raj srdca, labyrint sveta, medzi-
národný divadelný projekt v réžii talentova-
ných režisérov M. Kukučka a L. Trpišovské-
ho sa po pražskej premiére a hosťovaní v
Poľsku predstaví bratislavskému publiku,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
�19.00 - Najkrajšie Vianoce, účinkujú Zlaté
husle a Ján Babjak, Hlavné námestie

PONDELOK 18. decembra
� 17.00 - Vianočný program, spevácky
zbor Apollo, Hlavné námestie
�18.00 - Malý princ - divadelný happening
zbližujúci svet hendikepovaných a fyzicky
zdravých detí a mládeže. Predstavenie v
spolupráci s DSS Mokrohájska pripravilo
Štúdio zážitku - Outward bound Slovensko a
je súčasťou jeho dlhodobého projektu Za
hranicami všednosti, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 19.00 -  Laco Lučenič & Satisfactory,
sugestívny hudobný trip do obdobia sixties,
Divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - G. Donizetti: Lucia di Lammer-
moor, dramma tragico v troch dejstvách v
talianskom jazyku so slovenskými titulkami,
Opera SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - Vianočný koncert: The Hope
Gospel Singers and Band, Koncertná sieň
Slovenskej filharmónie - Reduta, Palackého 2

UTOROK 19. decembra
� 10.00 - Hráme v krajine, hudobné tvori-
vé dielne k výstave Krajinohra 2, Bibiana,
Panská 41
� 14.00 - Snehuliatko, program na motívy
poviedok z knihy Jána Uličianskeho Snehu-
liacke ostrovy, Bibiana, Panská 41
� 14.00 - Vianoce s Nota Bene, vianočné
posedenie pre predajcov časopisu NOTA
BENE, Spoločenská hala PKO

� 16.00 - Od Vianoc do Troch kráľov,
tanečné pásmo a súbor zobcových fláut
Základnej umeleckej školy Ľ. Rajtera, Hlav-
né námestie
� 16.45 - Vianočné piesne, spirituály,
miešaný spevácky zbor Cantus, Hlavné
námestie      
�18.00 - Prezentácia nahrávok - Mazal tov
- Ervin Schonhauser a Black & White, Sláv-
ne skladby majstrov v podaní Igora Bázlika,
účinkujú: Ervin Schonhauser, Igor Bázlik,
whisky a ďalšie dobroty po programe, Zichy-
ho palac, Ventúrska ulica
�19.00 - Moyzesovo kvarteto a Slovenský
spevácky zborAdoremus, koncert pri príle-
žitosti Roka slovenskej hudby a Roka
Mozarta, Hudobná sieň Bratislavského hradu
� 19.00 - Sedem hlavných hriechov, po-
zemská komédia s piesňami autora Stanisla-
va Štepku a režiséra Juraja Nvotu, Radošins-
ké naivné divadlo, Škultétyho 5 
� 19.00 - I. Blahút: Konkurz, predstavenie
členov Prešporského divadla, Štúdio 12,
Jakubovo námestie 12
� 20.00 - Chanuka a Vianoce, Pressburger
Klezmer Band + Banda, dvojkoncert najlep-
ších slovenských zoskupení world-music,
Klub Za zrkadlom, Rovniankova 3

STREDA 20. decembra
� 10.00 - Snehuliatko, program na motívy
poviedok z knihy Jána Uličianskeho Snehu-
liacke ostrovy, Bibiana, Panská 41
� 14 00 - Hráme v krajine, hudobné tvori-
vé dielne k výstave Krajinohra 2, Bibiana,
Panská 41
� 16.00 - Betlehem, vystúpenie žiakov
Základnej školy Sv. Uršule, Hlavné námestie
� 16.45 - Vianočná rozprávka, členovia
občianskeho združenia Hudobné centrum,
Hlavné námestie 
� 19.00 - Slovak Street Sesion, adrenalíno-
vá show, réžia jánĎurovčík, účinkujú maj-
ster sveta v cyklotriale S. Pčolo, majsterka
sveta v agressive inline M. Svobodová a
ďalší, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
�10.00 a 13.00 - Farma zvierat, predstave-
nie v angličtine pre stredné školy, divadelná
hra podľa slávneho románu Georga Orwella
Animal farm z roku 1945 - satirický pohľad
na vtedajší sovietsky politický systém, ktorý
je možno ešte aktuálnejší v tomto storočí...
Teátro Wűstenrot, Trnavské mýto 1
�19.00 - Vianočný koncert Slovenskej fil-
harmónie, Slovenského filharmonického
zboru a Bratislavského chlapčenského
zboru, zaznie najznámejšia vianočná omša
trnavského rodáka Mikuláša Schneidera-
Tranvského Missa pastoralis Alma nox a
Vianočné koledy. Telesá uvedú sviatočný
program pod taktovkou mladého českého
dirigenta Jakuba Hrůšu. ktorý je pravidel-
ným hosťom Slovenskej filharmónie, Kon-
certná sieň Slovenskej filharmónie - Reduta,
Palackého 2

ŠTVRTOK 21. decembra
� 10.00 - Soľ nad zlato v anglickom jazy-
ku, Bratislavské bábkové divadlo, Dunaj-
ská 36     
� 10.00 a 14.00 - Hráme v krajine, hu-
dobné tvorivé dielne k výstave Krajinohra 2,
Bibiana, Panská 41
� 11.00 - Luskáčik, balet, Historická budo-
va SND, Gorkého ul. 2
� 17.00 - Vianočné piesne: LeRa and
Veronika, muzikálové herečky a speváčky
Lenka Rakárová a Veronika Kozáková,
Hlavné námestie
� 19.00 - Wolfgang Amadeus Mozart: Fi-
garova svadba, Opera SND, Gorkého ul.2 
�19.00 - Vianočný koncert Slovenskej fil-
harmónie, Slovenského filharmonického
zboru a Bratislavského chlapčenského
zboru, zaznie najznámejšia vianočná omša
Mikuláša Schneidera-Trnavského Missa
pastoralis Alma nox a Vianočné koledy.
Telesá uvedú sviatočný program pod taktov-
kou mladého českého dirigenta Jakuba
Hrůšu. ktorý je pravidelným hosťom Slo-
venskej filharmónie, Koncertná sieň Sloven-
skej filharmónie - Reduta, Palackého 2

PIATOK 22. decembra
� 18.00 - Tri sestry, divadelné predstavenie
na motívy A. P. Čechova,  vzniklo s klientmi
organizácie Pracovno-socializačné centrum
Lepší svet, n.o. v rámci divadelnej artetera-
pie, Štúdio 12, Jakubovo námestie 12
� 19.00 - Funny Fellows, koncert old-time
band, Hlavné námestie
� 19.00 - Music Club, koncert Fee Me,
Dom kultúry Lúky, Vigľašská 1

SOBOTA 23. decembra
� 21.00 - Vianočná funky party so skupi-
nou FUNKIEZ (ex Made 2 Mate), DJ
Koki, DJ David zo Senca, jedlo + drink,
vstupné 200 Sk, Nu Spirit Bar, Medená 16

NEDEĽA 24. decembra
�24.00 - Polnočná svätá omša, katolíc-
ke kostoly v meste

VÝSTAVY
� Aleš Votava 1962 - 2001, SNG Esterhá-
zyho palác, Námestie Ľ. Štúra 4, potrvá do
25. februára 2007
� Bludní Holanďania, SNG Esterházyho
palác, Námestie Ľ. Štúra 4, potrvá do 18.
marca 2007
�Fotograf Martin Trenkler, GMB Mirba-
chov palác, Františkánske námestie 11,
potrvá do 14. januára 2007
�Bertalan Pór, GMB, Pálffyho palác, Pan-
ská ulica 19
� 8. zimný salón, Galéria Ardan, Dobrovi-
čova ulica 7
� Športové a pretekárske automobily,
Múzeum dopravy, Šancova ulica 1/A,
výstava potrvá do 9. marca 2007

vyjdú opäť o 4 týždne
11. januára

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

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

náramok 
149,- Sk

náhrdelník 
399,- Sk

Chevrolet. Veľké plus.

Nová Captiva od 799.500,- Sk bez DPH*

Príďte si vyskúšať prvé SUV
od Chevroletu

Nová Epica od 632.720,- Sk*

Rafinovanejšia jazda

www.chevroletsk.com

Emisie CO2: 205 – 219 g/km
Kombinovaná spotreba pohonných hmôt: 8,2 – 9,3 l/100km

Emisie CO2: 197 - 264 g/km
Kombinovaná spotreba pohonných hmôt: 7,4 - 11,5 l/100 km

M a H, spol. s r. o.
Panónska cesta 43, t.: 02/6820 8424
Polianky 15, t.: 02/6925 1144
www.mah.sk

*pri financovaní cez


