
O schválení ďalších peňazí na
rekonštrukciu Zimného štadióna
Ondreja Nepelu mestskými poslan-
cami, ale aj o neschválení dofinanco-
vania okolitých cestných komuniká-
cií sme sa pozhovárali s riaditeľkou
Generálneho investora Bratislavy
Jarmilou TVRDOU.
- V piatok 17. decembra 2010 máme
koncový dátum na ukončenie prác na
komunikácie v okolí zimného štadióna
a zrejme ich nebudeme mať z čoho
zaplatiť. Pokúsime sa však predložiť
ich dofinancovanie už do nového mest-
ského zastupiteľstva. Mestom sme
mali na to schválené 4 milióny eur,
dostali sme však len 1,6 milióna, takže
tam zostali neuhradené faktúry.
Ako vnímate schválenie sumy 14,3
milióna na dokončenie obnovy zim-
ného štadióna?
- Ako výsledok ťažkého boja. Zname-
ná to, že rekonštrukcia Zimného šta-

dióna O. Nepelu bude pokračovať a
takisto aj výstavba komunikácií.
Kde sa pri nedostatku financií na
dostavbu štadióna prejavil najväčší
problém? 
- Nepredpokladalo sa, že mesto bude
tento rok financovať rekonštrukciu
zimného štadióna, plánovalo sa, že ju
dofinancuje v roku 2011. Z roku 2009
nám zostalo 4,9 milióna eur, ktoré sme
preinvestovali začiatkom tohto roka.
Zároveň sme mali 5 milión eur na
DPH, o ktoré sme však prišli kvôli sep-
tembrovým úpravám v rozpočte.
Navyše sme prišli o peniaze na vnútor-
né vybavenie objektov štadióna. Aj
preto sa chýbajúce financie zahrnuli do
rozpočtu hlavného mesta v ďalších
rokoch. 
Definitívne to znamená, že hokejové

majstrovstvá sveta v roku 2011 nie
sú ohrozené? 
- Šampionát v Bratislave bude, veď
mnohí fanúšikovia už určite majú aj
vstupenky.
Primátor má ešte rokovať s vládou o
krytí financií na dokončenie štadió-
na. Myslíte si, že uspeje?
- Primátor sa už od apríla, keď bola
podpísaná zmluva so štátom, spolu s
nami snaží získať financie na dofinan-
covanie rekonštrukcie štadióna. Verím,
že zastupiteľstvo nám pomôže a verím,
že sa získajú aspoň nejaké peniaze na
dokončenie.
Znamená schválená reštrukturalizá-
cia dlhu GIB voči dodávateľskej
spoločnosti poslancami 7,9 milióna
eur, že firma si zoberie úver?
- Nie, pôjde o postúpenie pohľadávky a
mesto začne splácať tento úver banke,
ktorú vyberie.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Spoločnosť

BPS Park sa

vyhýba súdu

a čaká na voľby
STARÉ MESTO
Pred rokom starosta Starého Mesta
Andrej Petrek spochybnil platnosť
nájomnej zmluvy na parkovacie
miesta na staromestských uliciach,
ktorú na 20 rokov uzavrel jeho pred-
chodca so spoločnosťou BPS, s. r. o.,
a v mene staromestskej samosprávy
podal žalobu na súd. Doteraz boli
dve pojednávania, zástupcovia žalo-
vanej strany sa ani raz nedostavili.
Prvé pojednávanie malo byť 23. júna
2010, žalovaná strana sa ospravedlnila
pre chorobu právneho zástupcu. Na
ďalšie pojednávanie 1. októbra 2010 sa
pre chorobu ospravedlnili obaja konate-
lia parkovacej spoločnosti. Tretie po-
jednávanie bolo zatiaľ vytýčené na 24.
novembra 2010. Nie je vylúčené, že aj
tentoraz sa žalovaná strana pokúsi súd-
nemu pojednávaniu vyhnúť. 
Ešte 4. júna 2010 v rozhovore pre den-
ník SME konateľ BPS Park, a. s., Peter
Poloma naznačil, že problém by mohli
vyriešiť komunálne voľby. Na otázku,
ako si predstavuje riešenie sporu, uvie-
dol: „Veríme, že sa naďalej dá rokovať s
mestskou častou, nakoniec, stojíme pred
komunálnymi voľbami, sadneme si za
spoločný stôl a nájdu sa také pravidlá,
ktoré budú vyhovovať obom stranám.“
Je zrejmé, že BPS sa vyhýba súdu a
spolieha sa na to, že po komunálnych
voľbách bude nová samospráva Staré-
ho Mesta ústretovejšia ako súčasný sta-
rosta Andrej Petrek, ktorý išiel so
súkromnou parkovacou spoločnosťou
do súdneho sporu. „Som presvedčený,
že dvadsaťročná nájomná zmluva s
BPS Park je neplatná a verím, že to
potvrdí aj súd. Bez súdneho rozhodnu-
tia však mestská časť nemôže nakladať
s parkovacími miestami, ktoré prenajal
môj predchodca,“ uviedol A. Petrek.
Parkovacie miesta na komunikáciách 3.
a 4. triedy v centre Starého Mesta prena-
jal spoločnosti BPS, s. r. o., (teraz BPS
Park, a. s.) v roku 2006 bývalý starosta
Peter Čiernik na dvadsať rokov za  pod-
mienok nevýhodných pre mestskú časť.
Súčasný starosta A. Petrek sa najskôr po-
kúšal s BPS dohodnúť na zmene zmlu-
vy, niekoľko mesiacov trvajúce rokova-
nia však nikam neviedli a preto sa rozho-
dol napadnúť zmluvu na súde. 
Starosta tiež zrušil rozhodnutie svojho
predchodcu, ktoré umožňovalo mestskej
polícii asistovať BPS Park pri výbere
parkovného na staromestských cestách
3. a 4. triedy. Mestská polícia tak spolu-
pracuje s BPS Park iba na cestách 1. a 2.
triedy, ktoré spravuje magistrát hlavného
mesta. Ten má s BPS Park prostredníc-
tvom mestskej spoločnosti Mestský par-
kovací systém, s. r. o., uzavreté iba krát-
kodobé zmluvy. Slavo Polanský
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STARÉ MESTO
Stavanie vianočných stánkov na
Hlavnom námestí a Františkánskom
námestí trvalo aj tento rok veľmi
dlho. S montážou drevených domče-
kov sa začalo 1. novembra 2010, teda
18 dní pred začiatkom trhov.
Montovanie stánkov na Vianočné trhy
2010 zabralo celý priestor centrálneho
námestia, čo však riadne znechucovalo
nielen domácich obyvateľov, ale aj
návštevníkov mesta. Ako tvrdili ľudia,
ktorí v okolí žijú a pracujú, na montáži
stánkov pracovalo málo ľudí. Podľa
našich informácií by sa pri plnom pra-
covnom nasadení mohli všetky vianoč-

né stánky na oboch námestiach zmonto-
vať do piatich pracovných dní. 
Iný názor má bratislavský magistrát.
Podľa zodpovedného pracovníka magi-
strátu ide o sedemročné stánky, a tým,
že sa skladajú, rozoberajú, nakladajú,
vykladajú a skladujú, sa aj ničia. Mnohé
dielce je potrebné opravovať či vyrobiť
nové, často je potrebná improvizácia
priamo na mieste. Okrem toho vraj treba
montovať a demontovať elektrinu,
spolu s príslušenstvom. 
K námietkam, že na montáži stánkov a
príprave Vianočných trhov pracuje málo
ľudí, zodpovedný pracovník magistrátu
uviedol, že tam pracujú dve partie - tí,

ktorí materiál vozia, a tí, ktorí stavajú.
Priznal však, že túto sezónu sa nepoda-
rilo získať potrebný počet brigádnikov.
Predchádzajúce sezóny s nimi nebol
problém, teraz z desiatich objednaných
prišla polovica. Konštatoval, že mesto
dávalo navyše v čase príprav Vianoč-
ných trhov aj stánky na Svätomartinské
dni na Primaciálnom námestí a na Rud-
nayovom námestí. 
Výstavba  vianočných prístreškov na
Hlavnom a Františkánskom námestí
však vraj išla podľa harmonogramu a
napríklad tohtosezónna dodávka elektri-
ny do stánkov nebude meškať tak, ako
to bolo v iných rokoch. (brn)

Vianočné trhy stavali rekordne dlho
Návštevníci aj obyvatelia mesta dlho chodili okolo rozostavaných stánkov. FOTO - SITA

Rekonštrukcia štadióna pokračuje 

Chodníková

novela cestného

zákona smeruje

do parlementu
STARÉ MESTO
Staromestskí poslanci Marián Pro-
cházka a Radoslav Števčík v ponde-
lok listom požiadali poslancov Ná-
rodnej rady SR, aby podporili tzv.
chodníkovú novelu cestného zákona.
Poslanci nesúhlasia s tým, aby boli vlast-
níci nehnuteľností zodpovední a pokuto-
vaní za schodnosť obecných chodníkov
priľahlých k ich nehnuteľnosti. Podľa
nich by za schodnosť chodníkov nemal
byť zodpovedný občan, ale vlastník, te-
da obec. Podľa Števčíka by bolo efektív-
nejšie, keby to robil jeden subjekt - obec.
Od 1. januára 2011 vlastníci nehnuteľ-
ností v Starom Meste nebudú povinní
odstraňovať sneh a nečistoty na chodní-
koch priľahlých k ich nehnuteľnostiam.
Staromestskí poslanci totiž schválili no-
vé všeobecne záväzné nariadenie, podľa
ktorého by mala zabezpečiť odstránenie
nečistôt z chodníkov mestská časť.
“Nariadením sme zbavili vlastníkov
nehnuteľností postihu zo strany mestskej
časti za nevyčistený chodník. Cestný
zákon však platí, takže zodpovednosť za
škody spôsobené neschodnosťou chod-
níka zostáva na vlastníkovi nehnuteľ-
nosti,” uviedol Procházka. (brn)

Rozhodujúci

je trvalý pobyt

v deň volieb
BRATISLAVA
V predchádzajúcom vydaní sme upo-
zornili, že na kandidátnych listinách
pre nadchádzajúce komunálne voľby
môžu byť aj chyby či nepravdy. Ako
príklad sme uviedli, že vlani v žup-
ných voľbách kandidoval na poslan-
ca vo volebnom obvode Lozorno Vla-
dimír Mikuš, ktorý mal v tom čase
trvalý pobyt v Starom Meste a
poslancom sa stal aj za cenu podvodu.
Ako nás upozornil poslanec V. Mikuš, v
deň konania volieb 14. novembra 2009
mal trvalý pobyt v Lozorne a žiadny zá-
kon neporušil, čo potvrdil aj Ústavný
súd SR 27. januára 2010, keď zamietol
sťažnosť jeho protikandidátky.
Pravdou je, že v čase, keď jeho politic-
ká strana podávala kandidátne listiny
pre župné voľby, nemal ešte trvalý po-
byt v Lozorne, v čase konania volieb
však už bol riadne prihlásený na trvalý
pobyt v tejto obci. Poslancom sa preto
nestal aj za cenu podvodu.
Poslancovi zastupiteľstva Bratislav-
ského samosprávneho kraja Vladi-
mírovi Mikušovi sa preto ospravedl-
ňujeme za zverejnenie nepravdivých
informácií a tvrdenia, ktoré mohlo
poškodiť jeho povesť. (red)
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Vo voľbách 
nie je jedno,
kto kde býva
Komunálne voľby sú špecifické tým,
že voliť je možné len v mieste trvalého
bydliska. V Bratislave to znamená, že
Petržalčan môže voliť len v Petržalke,
a to kandidátov, ktorí kandidujú v je-
ho volebnom obvode. Petržalčan tak
nemôže voliť v Starom Meste či v
Ružinove. Napriek tomu zákon umož-
ňuje, aby aj Petržalčan mohol voliť
Staromešťana či Ružinovčana.
Pre voľby poslancov do mestského
zastupiteľstva je v zmysle platného zá-
kona obcou Bratislava, preto môže kto-
rýkoľvek Bratislavčan kandidovať v
ktoromkoľvek volebnom obvode - mest-
skej časti. A tak Staromešťania kandi-
dujú aj v Ružinove, v Petržalke a v
Dúbravke. Čo ich k tomu vedie, to sa
môžeme len domnievať. Obava, že
susedia ich príliš dobre poznajú a urči-
te by ich nezvolili, alebo snaha zvýšiť si
šancu na zvolenie v inom obvode, keď
minule to doma nevyšlo.
Azda najväčší pretlak kandidátov z
iných mestských častí je v Petržalke. Je
to zrejme spôsobené aj tým, že ide o
najväčší volebný obvod a volí sa tu až
11 mestských poslancov. Podobne je to
aj v ďalšej veľkej mestskej časti - v
Ružinove, kde sa volí 7 poslancov
mestského zastupiteľstva.
V takom Starom Meste, ktoré je tretím
najväčším volebným obvodom, si
napríklad netrúfol kandidovať žiadny
Nestaromešťan. Zato vo voľbách do
staromestského miestneho zastupiteľ-
stva niektorí kandidujú halabala. Pre
voľby do miestneho zastupiteľstva je
totiž obcou podľa zákona mestská časť
a tak napríklad Staromešťania môžu
kandidovať v ktoromkoľvek volebnom
obvode Starého Mesta.
Čo je v súlade so zákonom, nemusí byť
správne. Bolo by normálne, aby tak, ako
môže voliť len obyvateľ volebného
obvodu, aby tu aj kandidovať mohol len
jeho obyvateľ. Nie je jedno, kto kde bý-
va. Ak má poslanec zastupovať záujmy
voličov zo svojho obvodu, mal by po-
znať ich potreby a jeho by zase mali po-
znať voliči. A neutekať do inej časti mes-
ta a spoliehať sa, že tam ho zvolia, lebo
ho nepoznajú. Radoslav Števčík

Chodníky sú 

po kalamite 

už uvoľnené
NOVÉ MESTO
Lesné cesty a turistické trasy v leso-
parku na Železnej studienke sú už po
májovej veternej kalamite voľné a
sprístupnené verejnosti. V naprávaní
následkov veternej kalamity zo 17.
mája 2010 sa však stále pokračuje.
Podľa Mestských lesov sa doteraz poda-
rilo spracovať viac ako 17 500 kubic-
kých metrov dreva. Veterná kalamita
pritom najviac postihla bukové porasty,
spracované však boli aj hrab, dub, jaseň,
javor, lipa, smrekovce a smreky. 
Súčasný stav lesa je výsledkom hospo-
dárenia v minulosti, charakterizuje ho
tzv. rovnoveký porast stromov na nie-
koľkých hektárových blokoch pozem-
kov. „Naším cieľom je dosiahnuť, aby
vedľa seba nerástli dva stromy rovnaké-
ho druhu a rovnakého veku,“ prízvuko-
vali v stanovisku Mestské lesy. Frontál-
ne systémy prinášajúce prudké vetry
prichádzajú do Bratislavy väčšinou zo
západu, ten, ktorý spôsobil májovú
kalamitu, však prišiel z východu. 
Najväčšia kalamita posledného obdobia
postihla malokarpatskú oblasť 2. januá-
ra 1976. Medzi Malým Javorníkom a
Košariskami bolo súvislých 65 hektárov
vyvrátených stromov, jej následky
odstraňovali tri roky. (rob, brn)

V obhorenom

aute našli

mŕtvu osobu
DEVÍNSKA NOVÁ VES
V mestskej časti Devínska Nová Ves
našli obhorenú mŕtvolu, ktorá sa
nachádzala v zelenej Škode Fabia.
Hrozný nález objavil občan, ktorý sa
vybral do lesa na prechádzku so psom.
Okamžite o tom informoval políciu,
ktorá vzápätí celé okolie hermeticky
uzavrela. Miesto sa nachádza na Ulici
Pavla Horova, kde nedávno Ľubomír
Harman zastrelil siedmich ľudí a nako-
niec aj sám seba.
„Policajti už vyšetrujú okolnosti smrti
osoby, ktorú v pondelok v dopoludňaj-
ších hodinách našli v zhorenom vozid-
le. Jej totožnosť zatiaľ nie je známa,“
informoval o prípade hovorca KR PZ v
Bratislave František Peczár. (brn)

Obrazy od významných slovenských,
českých a iných maliarov, 

staré obrazy a starožitnosti
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972

Email: najvyssie.ceny@gmail.com

KÚPIM ZA 
NAJVYŠŠIE CENY

V komunálnych voľbách si Bratislavčania
zvolia nového primátora a starostov se-
demnástich mestských častí. Na primátora
kandidujú siedmi, starostami chce byť 79
kandidátov - najviac v najväčšej mestskej
časti - v Petržalke kandidujú na starostu
desiati kandidáti, najmenej v Čunove a v
Jarovciach - po dvaja.

BRATISLAVA - KANDIDÁTI NA PRIMÁTORA
1. Ing. Marek Blaha (29), predseda strany SDĽ, V záhra-
dách 22 (SZ, SDĽ) 
2. Jozef Bonko (49), technik, Rezedova 28 (nezávislý kan-
didát) 
3. Ján Budaj (58), ochranár a mestský poslanec, Hybešo-
va 41 (Zmena zdola, DÚS, DS)
4. Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. (54), vysokoškolský
účiteľ, Budatínska 33 (nezávislý kandidát) 
5. Alojz Hlina (40), manažér, Hummelova 8 (nezávislý kan-
didát) 
6. Stanislav Pánis (60), ekonóm, Vrančovičova 42 (SNJ) 
7. Mgr. Magdaléna Vášáryová (62), poslankyňa NR SR,
Dostojevského rad 11 (SDKÚ-DS, KDH, SaS, Most-Híd,
OKS) 

STARÉ MESTO
1. Ing. Martin Borguľa (33), ekonóm, Chorvátska 2
(SMER-SD, Most-Híd, SZS) 
2. Ing. arch. Andrej Petrek (52), architekt, Karpatská 19
(nezávislý kandidát) 
3. PhDr. Tatiana Rosová (49), sociologička, Gajova 9,
(SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS) 
4. Ing. Štefan Šebesta (40), podnikateľ, Lermontovova 8
(nezávislý kandidát) 
5. Miroslav Šuňal (38), technik, Vazovova 7 (SNJ) 

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
1. Jarmila Ferančíková (48), kultúrna pracovníčka, Nezva-
lova 54 (SDĽ, SNS, SZ, ĽS-HZDS) 
2. PhDr. Alžbeta Ožvaldová (49), starostka, Pšeničná 9
(SDKÚ-DS, KDH, MOST-HÍD, SMK-MKP, SaS, Občianski
kandidáti, SMER-SD) 

RUŽINOV
1. Ing. Slavomír Drozd (45), starosta Ružinova, Mierová
38 (SMER-SD, SZS, Občianski kandidáti, SNS, SF) 
2. JUDr. Peter Hríb (48), advokát, Bajzova 4 (DS) 
3. Ing. Ladislav Kozmon (50), konateľ spoločnosti, daňo-
vý poradca, Sartorisova 8 (nezávislý kandidát) 
4. JUDr. Valentín Mikuš (51)., právnik, Votrubova 8 (nezá-
vislý kandidát) 
5. Ing. Jaroslav Nahalka (59), vedúci marketingu, Páričko-
va 5 (SĽS) 
6. Ing. Dušan Pekár (46), zástupca starostu, Martinská 37
(SDKÚ-DS, SaS, KDH, MOST - HÍD, OKS) 
7. Lenka Vargová (43), vedúca kníhkupectva, Ondrejovo-
va 15 (SDĽ) 

VRAKUŇA
1. Mgr. Ladislav Fatura (41), policajt, Stavbárska 44 (nezá-
vislý kandidát) 
2. Ingrid Kappelová (49), ekonómka, Čiernovodská 6
(Rómska iniciatíva Slovenska) 
3. Bc. Ľudmila Lacková (63), ekonómka, Malodunajská 9
(nezávislý kandidát) 
4. RSDr. Štefan Majdiak (65), dôchodca, Kríková 10
(nezávislý kandidát) 

5. MUDr. Jozef Mravík (55), lekár, Rajčianska 24 (nezávis-
lý kandidát) 
6. Henrieta Peškovičová (36), podnikateľka, Rajecká 15
(KDH, MOST-HÍD, OKS, SaS, SDKÚ-DS) 
7. Ing. Pavel Vido (52), technik (nezávislý kandidát)

NOVÉ MESTO
1. Doc. Ing. Ružena Apalovičová, CSc., (66), informatik,
Svätovojtešská 35 (SDKÚ-DS, SaS, KDH, MOST-HÍD,
OKS) 
2. Peter Baran (56), interiérový dizajnér, Legionárska 11
(nezávislý kandidát) 
3. Mgr. Rudolf Kusý (34), poslanec BSK, Americká 2
(nezávislý kandidát) 
4. Mgr. Ľubica Lehotská (57), pedagogička, Račianska 53
(nezávislý kandidát) 
5. MUDr. Roman Procházka (46), lekár, Vajnorská 67
(nezávislý kandidát) 
6. Ing. Marián Vereš (51), zástupca starostu, Osadná 8
(SMER-SD, SZS, OK, SNS, SF, HZD) 

RAČA
1. Ing. Zuzana Dzivjáková (53), ekonómka, Kadnárova 18
(SDKÚ-DS, SaS, KDH, OKS) 
2. Ing. Jozef Házy (61), elektroinžinier, Cyprichova 46
(Nezávislé fórum) 
3. Bc. Rudolf Ivičič (55), lesník, Alstrova 209 (ĽS-HZDS) 
4. Mgr. Peter Pilinský (38), ekológ, Úžiny 3 (SZ) 
5. Doc. MUDr. Ján Zvonár, CSc. (59), lekár, Oráčska 20
(SMER-SD, MOST-HÍD, SZS) 
6. Ing. Roman Žitný (53), stavebný inžinier, Albánska 2
(nezávislý kandidát) 

VAJNORY
1. Ing. Viliam Belej (50), vojenský výsluhový dôchodca,
Tomanova 80 (nezávislý kandidát) 
2. Pavol Fekete (59), technik, Roľnícka 59 (KDH) 
3. Ing. Peter Jaslovský (49), projektant - konštruktér,
Tomanova 26 (nezávislý kandidát) 
4. Ing. Ján Mrva (41), starosta, Pri mlyne 30 (SDKÚ-DS) 

DEVÍN
1. Ing. Ľubica Kolková (50), ekonómka (SDKÚ-DS, SaS,
KDH, OKS) 
2. Mgr. Rastislav Kunst (38), pedagóg, tréner (nezávislý
kandidát) 
3. Ing. Eva Weiglová (47), kontrolórka (Nezávislé fórum) 

DEVÍNSKA NOVÁ VES
1. Miroslav Encinger (57), súkromný podnikateľ, Pod Lipo-
vým 5302/47 (nezávislý kandidát) 
2. Milan Jambor (38), manažér, Poniklecová 5870/24
(SDKÚ-DS, SaS) 
3. Ing. Vladimír Mráz (54), inž. ekonómie, Janšákova
5796/22 (Nezávislé fórum) 
4. Ing. Peter Rajkovič (50), technický manažér, Bleduľova
6929/34 (KDH, SMER-SD) 
5. Mgr. Rastislav Tešovič (32), právnik, Jasencová
6732/13 (nezávislý kandidát) 
6. Ing. arch. Eva Vargová (52), projektantka, Ulica 1. mája
5520/3 (nezávislý kandidát) 

DÚBRAVKA
1. Peter Kmeť (44), konateľ, Jadranská 34 (nezávislý kan-
didát) 
2. Ing. Ján Sandtner (61), starosta, Popovova 26 (nezávis-
lý kandidát) 
3. PaedDr. Milan Trstenský (46), učiteľ, Hanulova 11
(SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD, OKS) 

KARLOVA VES
1. Ing. Martin Berta, CSc. (50), podpredseda BSK (KDH) 
2. MUDr. Dana Čahojová (48), aktivistka iniciatívy Naša
Bratislava , lekárka (Slovenská moderná spoločnosť) 
3. Ing. Iveta Hanulíková (46), starostka (SMER-SD) 
4. Ing. Rudolf Lachkovič (58), informatik (SDKÚ-DS, SaS,
MOST-HÍD, OKS) 
5. Ján Molnár (62), živnostník (nezávislý kandidát) 

LAMAČ
1. Mgr. Oľga Keltošová (67), starostka MČ Lamač, Na
barine 11 (Nezávislé fórum) 
2. PhDr. Štefan Machaj (57), etnograf, Na barine 9 (nezá-
vislý kandidát) 
3. Ing. arch. Vojtech Novotný (54), architekt, Podháj
4588/1A (nezávislý kandidát) 
4. Ing. Peter Šramko (55), technik, Heyrovského 6 (SDKÚ-
DS, KDH, Most-Híd, OKS) 

ZÁHORSKÁ BYSTRICA
1. Ing. Jozef Krúpa (47), manažér (SDKÚ-DS, SaS,
MOST - HÍD) 
2. Ing. Ján Kučera (40), manažér (SMER-SD, SF,
Občianski kandidáti) 
3. Marta Liďáková (53), projektantka (nezávislá kandidátka) 

ČUNOVO
1. Bc. Alžbeta Broszová (52), odborná referentka, Dlhá
47/11 (Nezávislé fórum) 
2. Gabriela Ferenčáková (56), ekonómka, Na hrádzi
185/53 (nezávislý kandidát) 

JAROVCE
1. Hilda Mitterpachová (53), ekonómka, Semenárska 21
(nezávislý kandidát) 
2. Ing. Pavel Škodler (58), technik, Mandľová 87 (nezávis-
lý kandidát) 

PETRŽALKA
1. Ing. Vladimír Bajan (50), ekonóm, Lenárdova 2 (nezá-
vislý kandidát) 
2. Mgr. Denis Barna (32), riaditeľ gymnázia, Zadunajská
cesta 27 (nezvislý kandidát) 
3. Bc. Roman Futo (25), bankový špecialista, Námestie
hraničiarov 23 (SDĽ, SZ) 
4. Ing. Viera Kimerlingová (55), zástupkyňa starostu,
Zadunajská cesta 1 (KDH, KDS) 
5. Mgr. Juraj Kováč (57), politológ, Námestie hraničiarov
18 (nezávislý kandidát) 
6. Mgr. Oliver Kríž (32), pedagóg, aktivista Mladej Petržal-
ky, Fedinova 5 (nezávislý kandidát) 
7. Ing. Marián Miškanin, PhD., (36), ekonóm, M. Medve-
ďovej 14 (SMER-SD, SZS, HZD, SNS) 
8. MUDr. Iveta Plšeková (39), lekárka, Mlynarovičova 10
(SDKÚ-DS, SaS, MOST - HÍD, OKS) 
9. Mária Sýkorová (58), dôchodkyňa, Hrobákova 4 (ĽS -
Naše Slovensko) 
10. Ing. Tomáš Weissensteiner (28), ekonomický riaditeľ,
Beňadická 5 (EDS) 

RUSOVCE
1. Ing. Dušan Antoš (51), starosta, Pohraničníkov 42
(SDKÚ-DS, Most-Híd, KDH) 
2. Janette Bošková (35), študentka VŠEMvs v Bratislave,
Maďarská 21 (nezávislý kandidát) 
3. Ing. Róbert Kalmár (30), ekonóm, Lesnícka 8 (nezávis-
lý kandidát) 
4. Marián Žiška (43), živnostník, Balkánska 111 (nezávislý
kandidát)

V predchádzajúcom vydaní Bratislavských

sme zverejnili zoznam kandidátov na poslan-

cov mestského zastupiteľstva na volebné

obdobie 2010-2014. Omylom však vo zverejne-

nom zozname chýbali kandidáti za volebný

obvod č. 6 - Rača. Preto dodatočne prinášame

zoznam kandidátov na poslancov bratislav-

ského mestského zastupiteľstva za Raču.

Čitateľom a kandidátom sa za túto chybu

ospravedlňujeme.

RAČA - 2 POSLANCI
1. Ing. arch. Milan Andraš, PhD. (57), vysokoškolský uči-
teľ, Hubeného 28 (nezávislý kandidát)
2. PaedDr. Jozef Bratina (59), riaditeľ základnej školy,
Kadnárova 35 (Nezávislé fórum)
3. Ing. Milada Dobrotková, MPH (55), manažérka,
Čachtická 17 (LIGA, občiansko-liberálna strana)
4. Ing. Zuzana Dzivjáková (53), ekonómka, Kadnárova
18 (SDKÚ-DS, SaS, KDH, MOST-HÍD, OKS)
5. Ing. Jozef Házy (61), elektroinžinier, Cyprichova 46,
(Nezávislé fórum)
6. Bc. Rudolf Ivičič (55), lesník, Alstrova 209 (ĽS- HZDS)
7. Mgr. Peter Pilinský (38), ekológ, Úžiny 3 (SZ)

8. Mgr. Rafael Rafaj (51), poslanec NR SR, Alstrova 190
(SMER-SD, SZS, SNS, SF, HZD)
9. Eduard Rovenský (63), riaditeľ podniku, Gelnická 22
(KSS)
10. Mgr. Tibor Šimoni, MBA., (36), manažér, Novohors-
ká 1/E (SDKÚ-DS, SaS, KDH, MOST-HÍD, OKS)
11. Ing. Radomír Vajanský (56), elektrotechnik, Zvonče-
ková 54/A (ĽS-HZDS)
12. doc. MUDr. Ján Zvonár, CSc. (59), lekár, Oráčska 20
(SMER-SD, SZS, SNS, SF, HZD)

Zoznam všetkých kandidátov na poslancov mest-
ského zastupiteľstva a miestnych zastupiteľstiev je
na www.bratislavskenoviny.sk

Zoznam kandidátov na primátora mesta

a starostov jednotlivých mestských častí

Zoznam kandidátov na poslancov

mestského zastupiteľstva - obvod Rača

PREDÁM
3izb. tehlový byt, 90 m2

v BA 1 nad Hradom
v tichej ulici vedľa Mudroňovej,
výborné parkovanie + garáž

cena: dohodou � 0903 205 915
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Finančné 

problémy vraj

mestu nehrozia
BRATISLAVA
Funkcie hlavného mesta nie sú v
nijakom prípade ohrozené, tvrdí
hovorkyňa primátora Beatrice
Hudáková-Szabóová. Reagovala
tak na diskusie k riešeniu  záväzkov
mesta, ktoré vyplývajú z rekon-
štrukcie Zimného štadióna Ondre-
ja Nepelu, Starej radnice alebo Sta-
rého mosta.
„Nie je to o prijímaní ďalších úverov,
ale o reštrukturalizácii dlhov dodáva-
teľských firiem,“ informovala Beatrice
Hudáková-Szabóová. Ako prezradila:
„Hlavné mesto nepozná kritériá media-
lizovaného hodnotenia, preto je ťažké
sa k analýze vyjadriť. Bratislava má
ako hlavné mesto najvyššie bežné príj-
my, a to jej umožňuje čerpať primerane
vysoké úvery – čo však v nijakom prí-
pade nemožno porovnávať s inými slo-
venskými mestami.“
Podľa jej slov v roku 2008 predstavo-
valo úverové zaťaženie Bratislavy, čiže
dlh, sumu 146 miliónov eur.  Dnes je to
128,5 milióna. „Dokazuje to, že mesto
dlh spláca a zároveň pokrýva samo-
správne funkcie, ktoré mu vyplývajú
zo štatútu Bratislavy – MHD, čistenie,
odvoz odpadov, verejné osvetlenie,
domovy dôchodcov, umelecké škol-
stvo a pod. Zároveň mesto pravidelne
odstupuje financie mestským častiam –
ako mu to vyplýva zo štatútu,“ dodala
B. Hudáková-Szabóová. (brn)

Bratislavčania

opäť vyberajú

Kaviareň roka
BRATISLAVA
Od soboty 16. novembra 2010 súťa-
ží dvadsať bratislavských kaviarní
o titul Kaviareň mesta 2010. Vybra-
né kaviarne nominovali odborníci
na gastronómiu a populárne osob-
nosti, súťaž potrvá do 15. decemb-
ra 2010.
Zoznam nominovaných je na
www.skvelakava.sk, záujemcovia o
hlasovanie si musia nájsť hlasovacie
lístky v niektorých obchodoch, prípad-
ne v informačných stánkoch BKIS a tie
potom môžu vhodiť do hlasovacieho
boxu priamo v kaviarni, alebo ich
poslať poštou na adresu organizátora
súťaže. Pre tých, ktorí tak urobia, sú
pripravené ceny v hodnote 4000 eur. Je
zaujímavé, že kým v prvom ročníku
hlasovalo približne 2500 Bratislavča-
nov, vlani ich už bolo takmer štyrikrát
toľko - 13 000!
Novinkou v hlasovaní je súťaž o titul
BBB-Best Barista Bratislava, v ktorom
hlasujúci vyberú najlepšieho baristu
(odborník na prípravu kávy) alebo
baristku v súťažiacich kaviarňach pro-
stredníctvom internetu. Vďaka tomu sa
teda Bratislavčania dozvedia nielen to,
ktorá bratislavská kaviareň je najobľú-
benejšia, ale aj to, kde baristi pripravu-
jú najlepšiu kávu.
Súčasťou 5. ročníka súťaže Kaviareň
roka je Gourmet týždeň. Uskutoční sa
od 6. do 10. decembra 2010  a návštev-
níkom na vybraných miestach Bratisla-
vy ponúknu zadarmo espresso či latte,
predstavia kvalitný porcelán a formou
ochutnávky exotické a lahodné čokolá-
dy, bylinný likér, pečivo... (mm)

STARÉ MESTO
Aj v nadchádzajúcich komunálnych
voľbách kandidujú politici, ktorým
jedna či dve volené funkcie nestačia.
Trúfajú si na viac - niektorí nemajú
zábrany uchádzať sa aj o tretiu či
štvrtú funkciu, niektorí dokonca kan-
didujú, kde len môžu.
Vzorovým príkladom je poslanec zastu-
piteľstva Bratislavského samosprávne-
ho kraja a poslanec miestneho zastupi-
teľstva mestskej časti Staré Mesto Ing.
Martin Borguľa (SMER-SD). Ten v
nadchádzajúcich voľbách kandiduje,
kde len môže - chce byť starosta Staré-
ho Mesta, poslanec staromestského
miestneho zastupiteľstva, aj poslanec
bratislavského mestského zastupiteľ-
stva. Mohol by ešte kandidovať aj na
primátora Bratislavy, to by však zrejme
bolo priveľa aj na neho. Pritom z troch
volených funkcií, na ktoré kandiduje,
môže reálne vykonávať iba dve. Nemô-

že byť totiž súčasne poslancom miest-
neho zastupiteľstva a starostom tej istej
mestskej časti. Napriek tomu chce M.
Borguľa byť aj tým, čím vlastne nemô-
že.
Takýchto prípadov je v Bratislave pod-
statne viac - viacerí kandidáti na staros-
tov mestských častí kandidujú aj na
poslancov miestnych zastupiteľstiev. Aj
v ich prípade je výkon oboch funkcií
nemožný. V takýchto prípadoch ide o
politickú vypočítavosť či poistku - keď
to nevyjde v boji o jednu, možno uspeje
v zápase o druhú funkciu. Aj preto by
voliči mali mať na zreteli, že súbeh
niektorých volených funkcií zákon
vylučuje. Rovnako, ako v prípade nie-
ktorých kandidátov na primátora, ktorí
by chceli byť mestskými poslancami -
ani súbeh týchto dvoch funkcií zákon
neumožňuje.
Prípad poslanca Borguľu, ktorý je už
poslancom zastupiteľstva BSK a chce

byť aj poslancom v Starom Meste,
mestskom zastupiteľstve a dokonca aj
starostom, nie je ojedinelý a prvý. Rov-
nako ako kandidatúra poslancov Ná-
rodnej rady SR na mestských poslan-
cov, miestnych poslancov či starostov
mestských častí. Najmä ak sa takíto
kandidáti neostýchajú na kandidátnu lis-
tinu uviesť ako svoje povolanie „posla-
nec/poslankyňa NR SR”. Podľa nich by
takáto kvalifikácia mala asi stačiť.
Je dôležité, aby voliči dobre poznali
kandidátov, ktorým dajú svoje hlasy.
Aby si uvedomili, ktoré verejné funkcie
takýto kandidát zastáva, o ktoré sa ešte
uchádza, a ktoré by síce chcel, ale podľa
zákona ich nemôže vykonávať súčasne.
Dvojjediných politikov je v Bratislave
dosť, tých troj- a štvorjediných však
chce byť stále viac. Na kandidátnych
listinách pre nadchádzajúce komunálne
voľby ich je viac ako dosť.

Marián Brezňanský

Poslanec Borguľa kandiduje až trikrát,

chce byť tým, čím vlastne byť nemôže

BRATISLAVA
Bratislava bude mať s určitosťou
nového primátra a troch nových sta-
rostov mestských častí. Nekandidujú
totiž súčasný primátor Andrej Ďur-
kovský, ani starostovia Nového
Mesta Richard Frimmel, Záhorskej
Bystrice Vladimír Kubovič a Petr-
žalky Milan Ftáčnik. Ostatní staros-
tovia sa uchádzajú o znovuzvolenie.
Pred štyrmi rokmi Bratislavčania
vymenili starostov v jedenástich zo
sedemnástich mestských častiach.
BRATISLAVA: Na primátora mesta
kandidujú siedmi, z nich reálnu šancu na
zvolenie majú len traja. Bratislavská pra-
vica nemala našťastnejšiu ruku pri vý-
bere kandidátky Magdalény Vášáryovej
(SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd, SaS,
OKS), keď s jej podporou budú mať
problémy napríklad voliči KDH, preto
sa pre pravicového voliča ako alternatíva
ponúka Ján Budaj (Zmena zdola, DÚS,
DS). Ten však ohlásil kandidatúru na
poslednú chvíľu, čo sa mu môže vy-
pomstiť. Naopak Milan Ftáčnik sa spo-
lieha na to, že pri voľbe primátora sa
nebudú voliči správať podľa straníckeho
kľúča. Kandiduje ako nezávislý, ale s
podporou strany SMER-SD, ktorá má v
meste slabú podporu, a teda je skôr kon-
traproduktívna. Najväčšie skúsenosti z
komunálnej politiky má Ftáčnik, ktorý
bol štyri roky starostom Petržalky, fun-
govanie samosprávy by mal poznať aj
Budaj, ktorý bol uplynulé štyri roky
mestským poslancom. Žiadne skúsenos-
ti z chodu miestnej samosprávy nemá
Vášáryová, ktorá je už druhé volebné
obdobie poslankyňou NR SR a necelý
rok je aj poslankyňou zastupiteľstva
Bratislavského samosprávneho kraja.
STARÉ MESTO: V Starom Meste je
miernym favoritom volieb súčasný sta-
rosta Andrej Petrek, ktorý pred štyrmi
kandidoval za koalíciu SDKÚ-DS,
OKS, DÚ, SZ, DSS, teraz sa o znovu-
zvolenie uchádza ako nezávislý. Jeho
najvážnejšími kandidátmi sú poslanec
BSK Martin Borguľa, ktorý sa spolieha
najmä na podporu materskej strany
SMER-SD, a poslankyňa NR SR Tatia-
na Rosová, ktorú nominovali strany
SDKÚ-DS, KDH, SaS, OKS. Petrek

má výhodu, že po predchádzajúcom sta-
rostovi urobil v mestskej časti poriadok
vo verejných financiách a v evidencii
majetku, otvoril samosprávu občanom a
začal riešiť problém parkovania. Borgu-
ľa bol štyri roky ako miestny poslanec
jeho kritikom, neponúkal však konkrét-
ne riešenia. Rosová sa môže pochváliť
straníckou podporou najsilnejších pravi-
cových strán v meste, či to však bude
stačiť na víťazstvo v boji o starostovskú
stoličku, je však otázne.
PODUNAJSKÉ BISKUPICE: Jas-
nou favoritkou ženského dvojboja o
starostku Biskupíc je tá súčasná Alžbe-
ta Ožvaldová, ktorá sa môže pochváliť
viacerými realizovanými projektmi a
má navyše stranícku podporu naprieč
celým politickým spektrom. Okrem
materskej strany Most-Híd ju podporu-
je SMK-MKP, SDKÚ-DS, KDH, SaS,
ale aj Občianski  kandidáti a SMER-
SD. Jedinou protikandidátkou je mest-
ská poslankyňa Jarmila Ferančíková,
ktorú podporuje zvyšok aktívnych poli-
tických  strán - SDĽ, SNS, Strana zele-
ných, ĽS-HZDS.
RUŽINOV: V Ružinove sú siedmi kan-
didáti na starostu a volebný súboj bude
zrejme vyrovaný podobne ako pred štyr-
mi rokmi, keď Ružinovčania zvolili pra-
vicové zastupiteľstvo, ale ľavicového sta-
rostu. Slavomír Drozd vtedy uspel aj vďa-
ka prísľubom o zastavení zahusťovania
Ružinova, ktoré sa mu nepodarilo splniť.
Jeho protikandidátom je zástupca starostu
Dušan Pekár, ktorý má síce podporu vlád-
nych strán (SDKÚ-DS, SaS, KDH,
Most-Híd, OKS), ale štyri roky starostovi
asistoval a nesie tiež zodpovednosť za to,
že Ružinov ako jediný nemá schválený
rozpočet na tento rok. Otázne sú šance
Valentína Mikuša, ktorý ako kandidát
SDKÚ-DS patril k najvplyvnejším ruži-
novským politikom, na starostu však kan-
diduje ako nezávislý a nie je jednoduché
odhadnúť jeho šance na úspech bez pod-
pory politických strán. Ladislav Kozmon
neuspel pred štyrmi rokmi ako kandidát
SDĽ a je malá pravdepodobnosť, že sa
mu to podarí teraz ako nezávislému.
VRAKUŇA: Pred štyrmi rokmi tu kan-
didovali dvaja – teraz až siedmi kandi-
dáti. Sú medzi nimi súčasný starosta

Ladislav Fatura a bývalá starostka Ľud-
mila Lacková, pričom obaja kandidujú
ako nezávislí. Pravica nominovala pod-
nikateľku Henrietu Peškovičovú (KDH,
MOST-HÍD, OKS, SaS, SDKÚ-DS),
ktorá nemá žiadne skúsenosti z pôsobe-
nia v samospráve, navyše v Bratislave a
vo Vrakuni žije iba sedem rokov, čo ju
diskvalifikuje najmä u starousadlíkov.
Spoliehať sa tak môže len na podporu
prisťahovalcov, ktorých vo Vrakuni za
posledné roky dosť pribudlo.
NOVÉ MESTO: Keďže dlhoročný
„kráľ“ Nového Mesta nekandiduje,
otvára sa priestor pre ďalších. Z nich sa
ukazuje ako najväčší favorit nezávislý
kandidát Rudolf Kusý, ktorý vlani v
župných voľbách porazil súčasného
starostu aj svoju terajšiu protikandidát-
ku Ruženu Apalovičovú (SDKÚ-DS,
SaS, KDH, MOST-HÍD, OKS). Tretím
vážnym kandidátom je zástupca staros-
tu Marián Vereš, ktorý má pre zmenu
podporu ľavice (SMER-SD, SZS, OK,
SNS, SF, HZD).
RAČA: V tejto mestkej časti sa o zno-
vuzvolenie uchádza starosta Ján Zvonár
(SMER-SD, Most-Híd, SZS), ktorý sa v
uplynulom volebnom období dostal
neraz do konfliktu s občanmi, najmä
keď z obecných priestorov vypovedal
materské centrum, ako sa neskôr ukáza-
lo neoprávnene. Račianska pravica však
nemala pri výbere kandidáta šťastnú
ruku, keď nominovala  Zuzanu Dzivjá-
kovú, ktorá prišla do Bratislavy v roku
1993 z Humenného a v Rači býva len 15
rokov. Pre takých lokálpatriotov, ako sú
Račania, to zrejme nebude prijateľná
alternatíva. Vlani si so Zvonárom zme-
rala sily v župných voľbách a neuspela.
Prekvapiť môžu starousadlíci Jozef
Házy (Nezávislé fórum) a Roman Žitný
(nezávislý).
VAJNORY: Tu je jasným favoritom
súčasný starosta Ján Mrva (SDKÚ-
DS), ktorý má za sebou vcelku úspešné
štyri roky starostovania. Keďže jeho
najväčší kritik – bývalá starostka Anna
Zemanová nekandiduje (kandiduje na
mestskú poslankyňu), hlavným proti-
kandidátom Mrvu bude zrejme Pavol
Fekete (KDH). (red)

(Dokončenie o týždeň)

CINDERELLA F. S., S.R.O., HĽADÁ

SPOĽAHLIVÉ UPRATOVAČKY
PRE UPRATOVANIE FIRIEM A DOMÁCNOSTÍ

V BRATISLAVE, VITÁLNE DÔCHODKYNE,
SZČO, NA DOHODU, TPP

TEL. Č. : 6542 2119, 0910 944 884, 0915 774 136
WWW.CINDERELLA.SK, INFO@CINDERELLA.SK

Zo súčasných starostov mestských častí

opäť kandidujú štrnásti, traja to vzdali

Najotvorenejší

sú v Petržalke

a v Starom Meste  
BRATISLAVA
Najotvorenejšie bratislavské miestne
samosprávy sú v Petržalke a v Starom
Meste. Vyplýva to z hodnotenia otvo-
renosti stovky najväčších samospráv
na Slovensku, ktoré robila Transpa-
rency International Slovensko (TIS).
Petržalka skončila v celoslovenskom
hodnotení štvrtá a Staré Mesto šieste.
Výsledky vyplývajú z merania rozsahu
protikorupčných opatrení, ale aj kvali-
ty informácií, ktoré mestá a mestské
časti poskytujú na svojich interneto-
vých stránkach. Hodnotených bolo
jedenásť oblastí - od poskytovania in-
formácií, podielu verejnosti na
rozhodovaní a verejnom obstarávaní
cez personálnu politiku, prenájom
bytov a predaj majetku až po udeľova-
nie grantov a dotácií. 
TIS meria kvalitu formálnych pravidiel
na základe zavedenia elektronických
aukcií, zverejňovanie zoznamu zmlúv
a faktúr na webových stránkach, exis-
tencie etického kódexu zamestnancov
obecných úradov či poskytnutia majet-
kového priznania starostu na požiada-
nie.
Až 82 zo 100 najväčších samospráv
nedosiahlo ani polovicu maximálneho
počtu 100 bodov (Petržalka 65, Staré
Mesto 60, hlavné mesto Bratislava 57,
ale Vrakuňa len 28 a Devínska Nová
Ves 25). Podľa TIS to ukazuje na vlaž-
ný postoj vedenia mnohých miest a
mestských častí k transparentnosti a
otvorenosti voči občanom. (brn)

Mesto Bratislava 

má najlepšiu 

webstránku
BRATISLAVA
Hlavné mesto Bratislava si odnieslo
zo slávnostného vyhlásenia výsled-
kov 7. ročníka súťaže ZlatyErb.sk.
cenu za najlepšiu webovú stránku
samosprávy. Okrem toho mu patrí
aj hlavná cena Dexia Grand Prix. 
„Najvyššie ocenenie získala Bratisla-
va už po piaty raz, pričom webová
stránka hlavného mesta je pravidelne
oceňovaná už od roku 2004,“ infor-
movala hovorkyňa primátora Beatrice
Hudáková-Szabóová. 
Podľa jej slov hlavné mesto získalo aj
ocenenie Dexia Grand Prix za najvyš-
šie hodnotenie u všetkých porotcov z
hľadiska všetkých kritérií súťaže, rov-
nako aj nomináciu na medzinárodnú
súťaž Eurocrest. Patrí mu zároveň aj
ocenenie Najlepšia stránka miest a
mestských častí a Najlepšia bezbarié-
rová stránka. (brn)
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Umbria v novom stále varí po starom
Za dva roky sme navštívili v dome
Charitas na Heydukovej ulici už tre-
tiu reštauráciu. Po gréckej Olympos a
talianskej Grande Milano tu je Pizza
Restaurant UMBRIA. Nejde pritom o
novú reštauráciu, ale o jeden z naj-
dlhšie fungujúcich podnikov v meste.
Je to pizzeria zo Špitálskej ulice, kde
robili prvú pizzu v Bratislave, na
ktorú sa kedysi čakalo v rade.
Pizza zo Špitálskej bola kedysi legen-
dou. Dom s výrazným nápisom PIZZA
však zmenil majiteľa a vraj sa bude
búrať. Preto sme boli zvedaví, ako reš-
taurácii Umbria darí v nových priesto-
roch  na Heydukovej ulici.
Interiér reštaurácie sa za dva roky, čo je
tu tretia reštaurácia, nezmenil. Akurát tu
vymaľovali, na stenu zavesili iné obrazy
a na stoly dali iné obrusy. Hneď pri prvej
návšteve nás prekvapil umelo vytvorený
bariérový vstup - letná drevená terasa
pred reštauráciou totiž z bezbariérového
spravil bariérový. Navyše sa sezóna let-
ných terás skončila a preto je najvyšší
časť drevené bednenie odstrániť.
Prvé, čo nás prekvapilo, bol zavádzajúci
piktogram na dverách - reštaurácia
deklaruje, že je nefajčiarska, veselo sa tu
však fajčí. Bez ohľadu, či niekto pri ved-
ľajšom stole obeduje alebo večeria.
Letmý pohľad do jedálneho lístka na-
značil, že Umbria stavila na zašlú slávu
a v ponuke jedál sa možno za dvadsať

rokov nič nezmenila. Ešte aj tie ceny
zostali, ako kedysi - polievka za jedno
euro, najdrahšie jedlo za päť. Ponuka
jedál je prostá - raňajky, ktoré podávajú
od 8.00 h, štyri druhy polievok, dve
predjedlá, pizza, cestoviny, tradičné
jedlá z hydiny, zeleninové jedlá, šaláty a
jedlá na objednávku ako bryndzové
halušky, vyprážaný syr, či zemiakové
gule plnené údeným mäsom.
Polievky sme ochutnali tri - Slepačí vý-
var s rezancami (1,- €), Rajčinovú so sy-
rom (1,- €) a polievku dňa - Šošovicovú
na kyslo (1,20 €). Chutilo to ako kedysi
v školskej jedálni - slepačia nevýrazná
(podľa všetkého instantná), rezance zle-
pené, rajčinová z pretlaku a v nej ten
nešťastný eidam, ktorý sa lepí na lyžicu
a ťahá ako žuvačka. Takže polievky,
žiadna sláva. Jedno však mali spoločné -
každá bola ozdobená sušenou petržleno-
vou vňaťou. To sme netušili, že sušený
petržlen bude v každom jedle!
Nechýbal ani na vyprážanom syre (4,- €),
ani na varených zemiakoch (0,90 €),
bola ním dokonca posypaná aj tatárska
omáčka (0,50 €). Cena vyprážaného sy-
ru bola síce nízka, taká však bola aj gra-
máž - 100 g syra a 150 g zemiakov. K
tomu treba prirátať 200 g oblohy vo for-
me strúhanej kapusty a mrkvy. Najesť sa

z toho človek síce naje a za lacný peniaz,
ale žeby sme si pochutili, to veru nie.
Podobne to bolo aj s Kuracím soté v ze-
miakovej placke (5,- €), ktoré nám odpo-
ručil čašník. Placka bola v poriadku, to
soté však bolo akési osobité. Na hranol-
čeky pokrájané kuracie prsia so sterilizo-
vanými šampiňónmi v akejsi ťažko
identifikovateľnej omáčke. K tomu
samozrejme poriadna porcia oblohy a to
všetko obsypané petržlenom.
Sklamaním pre nás boli lasagne s milán-
skou zmesou zapečené so syrom (4,50
€). Navrchu boli zapečené plátky cesto-
vín suché, keby to zapiekli s bešamelom,
bolo by to určite lepšie. Nemohli sme
obísť ani pizzu - dali sme si quattro sta-
gione - syr, šunka, milánska zmes, olivy,
šampiňóny, kukurica (4,80 €), teda štyri
ročné obdobia. Ktoré bolo ktoré, neved-
no. Pobavila nás najmä milánska zmes -
zrejme univerzálna omáčka, ktorá bola
takmer v desiatich rôznych jedlách.
Umbria neponúka žiadne kuchárske
umenie. Osvedčené jedlá za nízke ceny
sem však lákajú dosť ľudí z okolia. A tak
je predpoklad, že tu vydrží dlhšie, ako jej
predchodkyne. Aspoň tak dlho, ako na
vydržala na Špitálskej.
Naše hodnotenie: ��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Súčasná kampaň vôbec nebola o ľuďoch
V deň, keď dostanete toto číslo našich
novín do ruky, bude do komunálnych
volieb zostávať necelých desať dní.
Úprimne povedané, od roku 1990 som
nezažila takú odpornú predvolebnú
kampaň ako tento rok.
Že sa všetky politické strany zbláznia
pred voľbami do Národnej rady SR, na
to sme si už zvykli. Komunálne voľby
(aspoň v Bratislave) boli vždy o ľuďoch,
nie o stranách. Faktom je, že komunálni
poslanci majú zlomok odmien tých, čo
sedia na Hradnom vŕšku. A nemajú ani
vymoženosti, výhody a, prirodzene, ani
imunitu, ktorá ich spoľahlivo chráni pred
údelom obyčajného „plebsu“. 
Pre každého komunálneho poslanca je
samozrejmé, že sa prakticky denne stre-
táva s časťou svojich voličov a je konf-
rontovaný s ich problémami. Terajšia
zúrivá kampaň a protikampaň však
vôbec nie je o ľuďoch. Preniesla sa do
nej odporná snaha veľkých politických
strán ovládnuť hlavne veľké mestá. Atak
sa z množstva bilbordov sladkokyslo
usmievajú známe mená z veľkej politiky
a sľubujú modré z neba. 

Že sa sľuby po voľbách rozplynú ako
vlaňajší sneh? No čo už: Vyhrali sme a
vy občania sa môžete štyri roky sťažo-
vať na lampárni! Čo ma najviac hnevá,
že kandidáti sa vyťahujú svojím dlho-
ročným pobytom v Bratislave - pritom
ju v skutočnosti každá nová garnitúra
katuje. 
Moja rodina žije v Bratislave od nejaké-
ho 16. storočia. Je mi zle, keď vidím
miznúť každý štvorcový meter zelene.
Staré, hoci zdevastované (tvrdím, že čas-
to úmyselne) domy a technické pa-
miatky sa búrajú, aby vytvorili priestor
pre barbarských developerov s ich ška-
tuľkovými bizniscentrami či polyfunkč-
nými budovami, ktoré sa už aj tak neda-
jú predať či prenajať, lebo sú predražené
a aj bez fantázie.
Najviac ma žerie, že na prstoch jednej
ruky možno spočítať mestských po-
slancov, ktorí majú skutočne cit pre
mesto a nedajú sa ovplyvniť želaním
veľkokapitálu! Napríklad teraz by radi

donútili mestské zastupiteľstvo, aby
zadlžilo svoje detné deti - kvôli hokejo-
vej hale. Nič proti hokeju, ale prečo má
mesto znášať financovanie, keď úžitok
bude mať hokejový zväz, na čele ktoré-
ho je množstvo superboháčov? Vyhráža-
nie sa ohrozením budúcoročného sveto-
vého šampionátu v hokeji, ktoré bude
hanbou pre Bratislavu, ma vie akurát tak
naštvať!
Bratislava nemá žiadne peniaze na funk-
ciu hlavného mesta, ktorú využíva celé
Slovensko: verejná doprava, cesty, čiste-
nie komunikácii a podobne. Na území
mesta sú sústredené štátne organizácie,
ktoré sú oslobodené napríklad od dane z
nehnuteľnosti. Slogan: Byť Bratislavča-
nom nás baví - mi riadne lezie na nervy,
keď porovnám rozpočet Bratislavy s
rozpočtom Prahy alebo Viedne. 
Napriek všetkému predsa nestrácam
nádej na aspoň malé zlepšenie pre sku-
točných Bratislavčanov. To je jediný
dôvod, prečo nerezignujem a kandidu-
jem do Starého Mesta aj mesta Brati-
slavy. Prosím, neodignorujte voľbu!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

V jedinom 

balíku sa stretli

rôzne návrhy
LIST ČITATEĽA
Pre magistrát mesta sme s kolegami
pripravili ako podklad pre jeden z
návrhov Zmien a doplnkov územné-
ho plánu urbanistickú štúdiu Zlaté
piesky v Bratislave. Bola jednomyseľ-
ne prijatá, ocenená cenou Združenia
pre urbanizmus a reprezentovala aj
na medzinárodných fórach. 
V zmysle štúdie som participoval na
konkretizácii návrhu zmeny územného
plánu v tejto lokalite. Tesne pred mest-
ským zastupiteľstvom som otvoreným
listom vyzval primátora a poslancov,
aby zmenu ako celok neschválili. Prečo
tieto zdanlivo rozporuplné postoje?
Problém bol totiž v technike, akou sa
mesto s tým chcelo vyrovnať. Niekoľko
desiatok lokálnych zmien, niekoľko nie-
kedy len odborníkom postrehnuteľných
zásadných zmien v slovnej definícii
regulatív dotýkajúcich sa celého mesta a
len veľmi nesmelo naznačené odstráne-
nie technicko-právnych chýb bolo pri-
pravených na jedno hlasovanie. Tento
postup je z hľadiska procesnoprávneho
neprijateľný a rozhodne aj proti etike
občanov a poslancov.  
Nedá sa predsa jedným hlasovaním hla-
sovať napríklad o zmene plochy parko-
viska na park v Petržalke so zmenou
parku na obytné územie v Dúbravke,
súčasne sa nedá týmto hlasovaním
odsúhlasiť zmena využitia územia Zla-
tých pieskov so zmenou definície stabi-
lizovaných obytných území v celom
meste. Lokálna zmena v Dúbravke má
úplne iný okruh dotknutých ako zmena
v Petržalke či na Zlatých pieskoch.
Zmena stabilizovaných území sa zasa
rovnako dotýka území a všetkých obča-
nov Dúbravky, Štrkovca, Petržalky...
Mnohé zmeny boli iste dobré a potreb-
né, ale mnohé otázne. V jednom hlaso-
vacom balíku sa stretli zmeny pre verej-
nosť, ale najmä ich zástupcov – poslan-
cov prijateľné, so zmenami, ktoré sú im
neprijateľné. A to bol aj môj prípad. 
Zmena v časti Zlaté piesky bola pre mňa
prijateľná, keďže som ju pomáhal pri-
pravovať so všetkou odbornou dôsled-
nosťou. Zmena definície stabilizova-
ných území, ktorá navyše ani v dôvodo-
vej správe pri obstarávaní Zmien a
doplnkov 02 nebola avizovaná, však
bola pre mňa odborne, ale najmä
občiansky absolútne neprijateľná. Slov-
ná definícia, ktorá v obytnom území
vystrieľala všetky doterajšie prekážky
investorov stavať na niekedy čudne
sprivatizovaných pozemkoch sídlisk a
ktorá namiesto jasnej regulácie zaviedla
právne nejednoznačné pojmy a rozho-
dovanie z plánu presúva do kancelárií
úradníkov alebo až na súd, nemôžem
ako odborník a občan akceptovať. 
Kto rozsúdi, čo je to prijateľný kontrast
proti súčasne zástavbe? Je nová 12-pod-
lažná budova vedľa existujúcej 12-pod-
lažnej bytovky vo výškovom kontraste
alebo nie? Taký plán je netransparentný
a dáva priechod rôznym výkladom, z
čoho môžu vzniknúť zbytočné napätia.
Okrem toho takýto horúci zemiak pova-
žujem za neetické posunúť do rúk
novým komunálnym politikom a
poslancom. A práve skutočnosť, že pri-
pravovaná zmena zásadne mení hmoto-
voprávne pomery v tzv. stabilizovaných
obytných územiach v prospech investo-
rov, bola dôvodom mojej dvojakej reak-
cie. Bohumil Kováč, Bratislava

Električkám má

prach pomôcť

rozbehnúť sa
LIST ČITATEĽA
Na Štefaničovej ulici sa nedá dýchať
kvôli prachu, ktorý spôsobuje mest-
ská hromadná doprava. 
V úseku zo zástavky na Žilinskej ulici
po Predstaničné námestie smerom na
Hlavnú stanicu sypú šedý prach na elek-
tričkové koľajnice, vraj preto, lebo elek-
tričky sa nemôžu rozbiehať na tomto
miernom kopci, lebo sa im šmýka. Po
každej prejdenej električke sa prach roz-
fúka po celej šírke ulice a do okolitých
domov. 
Ako to, že roky električky chodili bez
prachu a posledné roky to nejde? V Kar-
lovej Vsi je väčší kopec a prach som
nevidela. Tam sypú piesok alebo niečo
iné ako na Žilinskej? Nedá sa tento pro-
blém vyriešiť lepším spôsobom, aby
sme nemuseli dýchať prach?

Alena Hladiková, Bratislava

Pomohlo by, 

ak linka č. 87 

pôjde častejšie
LIST ČITATEĽA
Za seba, ale aj za obyvateľov sídlisk
Dolné hony, Medzi jarkami a Vraku-
ňa chcem poprosiť a vyriešenie
víkendového problému s mestskou
hromadnou dopravou.
Premávajú tu linky č. 78 a 87, cez
víkend však len č. 87 a aj to iba každých
30 minút. Neviem, či by sa nedalo uro-
biť, aby linka č. 87 premávala aspoň
každých 20 minút. Sledujem ľudí z
týchto okruhov a mnohí chodia s barla-
mi a paličkami. Myslím si preto, že by
veľmi privítali zlepšenie dopravy.

Ľudmila Joneková, P. Biskupice

Potrebujete si požičať
peniaze? Vyplatiť dlh?
Pomôžeme každému!

Ručenie len bytom, domom, pozemkom!

0911 270 962
Platba v hotovosti na účet.

PPRREEDDÁÁMM
zzrreekkoonnššttrruuoovvaannýý

rrooddiinnnnýý  ddoomm  vv  oobbccii
DDeeddiinnkkaa bbllíízzkkoo  PPooddhháájjsskkeejj

Cena: 43 900 eur
Kontakt: 0905 318 661, 0903 352 016
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BUBO Travel Agency, Dunajská ul. 31, 811 08 Bratislava, 

tel.: 02/5263 5254 - 55, 0907 780 088, fax: 02/3214 4600, e-mail:bubo@bubo.sk, www.bubo.sk

Prvých 2011 klientov, ktorí si do 31. 1. 2011 zakúpia jeden z vybraných zájazdov z katalógu  CK BUBO pre rok 2011,
dostanú uvedené bonusové zájazdy navyše za minimálny poplatok. Presné podmienky a ponuka bonusových zájazdov 
je uverejnená na www.bubo.sk. 

Ing. Dušan Pekár
kandidát koalície na starostu Ružinova

Lebo ide o Ružinov!
·  zvýšim počet pochôdzkárov v uliciach  
·  dobudujem a opravím verejné osvetlenie na sídliskách
·  presuniem bezdomovcov z našich parkov  
·  budem sa s vami pravidelne stretávať aspoň 1x mesačne
·  petíciu obyvateľov nad 500 podpisov predložím 
    na prerokovanie  zastupiteľstvu
Kde môžete stretnúť Dušana Pekára osobne?  Každý štvrtok pozýva na „Pivo s Pekárom“ od 19:30 hod. do 22:00 hod. 
v Lagúne, pri DK Ružinov. Každý utorok od 9:00 hod. do 11:00 hod. na trhovisku Miletičová. Dušana Pekára môžete navštíviť aj 
doma, na Martinskej 37, 20. novembra 2010 od 14:00 hod. do 19:00 hod.  Ďalšie stretnutia nájdete na www.dusanpekar.sk
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Petržalku

vyhodnotili za

skokana roka
PETRŽALKA
Mestská časť Petržalka sa stala sko-
kanom roka 2010 v zrealizovaných
elektronických aukciách v rámci
Česka a Slovenska.
„Petržalský miestny úrad uskutočnil v
tomto roku najviac transparentných
verejných obstarávaní s využitím e-auk-
cii v podmienkach česko-slovenskej
verejnej správy,“ informoval hovorca
petržalskej samosprávy Ľubomír An-
drassy. Miestny úrad uskutočnil 46 elek-
tronických aukcií, v ktorých obstarával
služby a práce za 2,3 milióna eur.
„Vďaka využitiu e-aukcií sa zvýšila nie-
len kontrola nad využívaním verejných
financií, ale sme dosiahli aj úsporu viac
ako 450-tisíc eur. Najvyššia celková
úspora bola pri nákupe kancelárskych
potrieb, a to v hodnote 20 890 eur, čo je
v porovnaní „s obálkovou“ cenou šetre-
nie viac ako 35,11percent,“ dodal Ľ.
Andrassy. (brn)

Policajti idú

školiť piatakov

základných škôl
BRATISLAVA
Na základe žiadosti Prezídia Policaj-
ného zboru v oblasti prevencie a zní-
ženia kriminality detí a mládeže je v
rámci Krajského riaditeľstva Poli-
cajného zboru v Bratislave priprave-
ný 12. ročník preventívneho projek-
tu Správaj sa normálne.
Projekt je pre žiakov 5. ročníkov základ-
ných škôl. Policajti poučia deti, ako sa
bezpečne správať v rôznych, často rizi-
kových situáciách, s ktorými sa môžu v
živote bežne stretnúť. Deti tak zábavnou
formou získavajú informácie o činnosti
polície, ako aj z oblasti dopravy. 
Zaujímavé sú i témy týkajúce sa mani-
pulácie so zábavnou pyrotechnikou,
krádeží, vandalizmu, alkoholizmu, dro-
gových závislostí či patologického hráč-
stva. Policajti sa venujú aj násiliu,
diskriminácii a rasizmu. Na konci škol-
ského roku získajú žiaci osvedčenie o
absolvovaní projektu. (sb)

Ing. M
ilan Ježo (54 r.)
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 za Vašu podporu.

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME ŽENY
na dlhodobé upratovanie
rodinných domov, bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. U nás majú

príležitosť aj dôchodkyne a živnostníčky.

Zavolajte nám na 02/624 111 48 alebo 0908 760 035
Napíšte nám na info@domestica.sk

www.domestica.sk

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610 173, 0915 400 714
E-mail: info@pavolvalentovic.sk

Zasekli sa vám dvere?

KKKaammmaarráttii zoo 
SSttarrééhhooo MMeeesstaa 
- oozzvvvittee saa mmii.

www.facebook.com/richard.fekete

BRATISLAVA
Dostali ste ma! Mňa,  tradične pravi-
cového voliča ste po viacerých
komunálnych voľbách po prvýkrát
naozaj dostali do úzkych. Po celé
roky, čo som vás v hlavnom meste s
dôverou, nádejou a neraz zaťatými
zubami volil, sa pohár mojej trpezli-
vosti prelial. Keď sa obzriem späť
do porevolučnej histórie nášho „litt-
le big city“, tak sa mi ako obrázky zo
zlého sna vynárajú jedna kauza za
druhou. Tu sú.
Neefektívne roztrieštenie správy hlav-
ného mesta na obrovský a nákladný
aparát sedemnástich správ samostat-
ných mestských častí, ktorých dohoda
o spoločných a celomestských veciach
je takmer nemožná.  
Nejasnosti okolo verejného obstaráva-
nia väčšiny veľkých zákaziek mesta.
Zrušenie útvaru hlavného architekta
bez náhrady a sústredenie rozhodova-
nia o územnom rozvoji v rukách zopár
„poddajných“ úradníkov a ich vole-
ných nadriadených. 
Takmer žiadne urbanisticko-architek-
tonické súťaže na riešenia verejných
priestorov a aj do tých málo, čo boli, sa
zorientovaní už ani nehlásia.
Utajené predaje mestského majetku
vopred vybraným nadobúdateľom bez
vymožiteľných poistiek zmluvných
podmienok v prospech verejného záuj-
mu. 
Predaje mestských pozemkov bez
akejkoľvek regulácie urbanistickej
podoby ich budúcej zástavby, ochrany

zachovaných historických štruktúr,
zelene, prepojenia s okolím, vhodnosti
funkčného využitia a vyriešenia pred-
pokladanej dopravnej záťaže. 
Umožnenie developerom, aby si sami a
na svoj zámer spracovávali chýbajúce
urbanisticko-architektonické regulatí-
vy, čo v praxi znamenalo, že si ktokoľ-
vek mohol na svojej parcele postaviť
čokoľvek a solitérne výškové stavby sa
roztrúsili po celej osobitej panoráme
mesta. 
Dlhodobo neriešené bezodné diery,
ktoré v rozpočte mesta notoricky spô-
sobujú niektoré nereformované mest-
ské organizácie s mestskou hromadnou
dopravou na čele. 
Rozdelenie takmer všetkých podkroví
a uvoľňovaných obecných bytov v Sta-
rom Meste bez akýchkoľvek vopred
prijatých kritérií v prvom rade medzi
seba, svojich blízkych a svojich politic-
kých tútorov z veľkej politiky. 
Umelé predlžovanie procesu prípravy
nového územného plánu mesta a
dodatočné manipulovanie úradníkov s
jeho schválenou verziou. 
Neúnosné zahusťovanie zástavby síd-
lisk na úkor kvality života ich obyvate-
ľov, kultivácie ich verejných priesto-
rov, zelene a s neúnosným nárastom
dopravnej záťaže.
Zapratanie celého mesta všadeprítom-
ným, atakujúcim a neznesiteľným
reklamným smogom v dôsledku pro-
gramovej absencie regulácie.
Komplexný úpadok väčšiny expono-
vaných centrálnych priestorov mimo

zdecimovaného historického jadra, a to
z hľadiska ich funkcií, zariadení po-
uličného predaja, zelene, povrchov
ciest, chodníkov, prvkov drobnej archi-
tektúry a ostatných zariaďovacích
prvkov uličného mobiliáru.
Premena parkovacej politiky na biznis
výnosný pre súkromné firmy parkova-
cej spoločnosti a odťahových služieb a
ich zabetónovanie sa v pozíciách na
mnoho rokov. Neúnosné zadlženie
mestskej pokladne. 
Po tom všetkom, čo ste nám trpezli-
vým a nadštandardne tolerantným voli-
čom v našom stále milovanom meste
predviedli, do akého stavu ste dostali
naše mestské prostredie i podmienky
života v ňom, si milí moji vavríkovci,
ďurkovskí, čiernikovci, bielikovci, ho-
lí... nezaslúžite nič iné ako riadny vo-
lebný výprask, ktorý pretrhne hrádzu v
doterajších stojacich a zahnívajúcich
vodách samosprávy hlavného mesta.
Ak to vykonajú ľavičiari, bude to už
iba smutným dôsledkom toho, že ste si
boli našimi hlasmi zakaždým takí istí a
nevážili ste si našu dôveru. 
Verím, že Bratislavčania napriek vám a
vašim výsledkom pôjdu voliť, že
nestratili zodpovednosť a súdnosť a po
tomto debakli dlhodobej vlády pravice
v hlavnom meste budú oveľa uvážli-
vejšie vyberať a medzi uchádzačmi o
zvolenie do samosprávnych orgánov
nájdu dostatok osobností nezávislých a
minulosťou nezaťažených. 

Alex Tahy, historik umenia, 
Staré Mesto

Odkaz politikom pravice: Nezaslúžite

si nič iné ako riadny volebný výprask

PETRŽALKA
V minulých dňoch sa začal výrub
stromov v Pečnianskom  lese. Podľa
oficiálnych informácií ide o legálnu,
tzv. obnovnú úmyselnú ťažbu dreva.
Niektorým obyvateľom mesta sa
však nepáči, že stromy sa rúbu,
namiesto toho, aby sa o nich zodpo-
vedné podniky starali.

„Neviem nájsť žiadne informácie,
prečo by tam mal byť výrub takých
brutálnych rozmerov. Veď za pár dní
tam nezostane ani jeden strom a Brati-
slava príde o ďalší les,“ napísal rozhor-
čený čitateľ Ivan Haškovec na margo
súčasného rúbania stromov v Pečnian-
skom lese.
Lesy Slovenskej republiky, odštepný
závod Palárikovo, nedávno oznámili,
že od 20. októbra budú v Petržalke
rúbať stromov „Ide o plánovanú ťažbu
dreva v Pečnianskom lese, ktorá vy-
chádza z plánu starostlivosti o les. Štát-
ny podnik po ukončení ťažby a odvoze
drevnej hmoty v uvedenej lokalite
vysadí nové stromy,“ informovali Lesy
SR. Oznámenie o výrube poslali okrem
Kancelárie Národnej rady SR, aj petr-
žalskej miestnej samospráve, z dôvo-
du, „ak by vznikli pochybnosti o legál-
nosti a legitímnosti uvedených činnos-
tí našou organizáciou zo strany tretích
osôb,“ uviedli Lesy SR.
Pečniansky les patrí medzi posledné
zachované zvyšky lužných lesov na
území Bratislavy. Je vlastne priamym
pokračovaním súvislého územia luž-
ných lesov od Viedne až po štátnu hra-
nicu pri Bratislave, ktoré ochraňuje

rakúsky Národný park Donau-Auen. 
Bratislavské noviny priniesli nedávno
informáciu o tom, že Bratislavské
regionálne ochranárske združenie
(BROZ) pripravilo Projekt ochrany
Chráneného areálu Pečniansky les v
rámci ochrany vzácnych lokalít luž-
ných lesov. 
V Pečnianskom lese platí dočasne 2.
stupeň ochrany. Pre zabezpečenie
priaznivého stavu je ochrana navrhova-
ná v kategórii chránený areál s druhým,
s tretím a so štvrtým stupňom ochrany,
keďže na takmer celom území sa
nachádzajú chránené biotopy európ-
skeho významu. Vyhlásenie územia v
kategórii chránený areál so štvrtým

stupňom ochrany nevytvorí podľa
ochranárov žiadne nové podstatné
obmedzenie hospodárskeho využitia
územia.
V súvislosti s pozemkami pod Pečnian-
skym lesom sa nedávno hovorilo o ich
hroziacej výmene. K dohode došlo ešte
za bývalej vlády a vedenia Lesov SR.
Lesy SR chceli vymeniť pozemky pod
Pečnianskym lesom za pozemok v Šia-
torskej Bukovinke v prospech občian-
skeho združenia Človek a strom. Výme-
ne zabránila zmena vlády. Združenie
chcelo v Pečnianskom lese vytvoriť
relaxačnú zónu, akýsi bratislavský Cen-
tral park. Robert Lattacher

FOTO - autor

Rúbanie Pečnianskeho lesa je podľa

Lesov SR legálne, ľuďom sa to nepáči

Ukrižujeme si

Petržalku? Aká

je jej budúcnosť?
Petržalská električka, metro, centrál-
ny mestský park, „Manhattan“. To
všetko sa skrýva za nevinnými rečami
o električke do Petržalky. Nám na
Rovniankovej 14 to nie je jedno, a
preto sa snažíme prispieť k rozhodo-
vaniu o budúcnosti Petržalky. 
Aj preto sme sa ešte v roku 2006
zúčastnili na posudzovaní zámeru
Nosný systém MHD na ministerstve
životného prostredia. Navrhovali posil-
niť funkciu kanálu ako regionálneho
biokoridoru a realizáciu trate nosného
systému tak, aby sa územie mohlo do-
tvoriť ako centrálny mestský park s pre-
pojením na terasy, ktoré by tak vytvorili
živé Petržalské korzo, a doplniť o drob-
ný mestský mobiliár, cyklotrasy, ako aj
parkovú a sadovú úpravu. V roku 2006
sme získali usmernenie ministerstva
výstavby, že sme účastníkmi konaní pre
stavbu Nosný systém MHD.
Naproti tomu mesto, ktoré by malo
byť na strane svojich obyvateľov,
zvolilo iný  prístup. Chce realizovať
jednoduchú trať na vyvýšenom želez-
ničnom zvršku, ako sa robí niekde v
poli, a pozemky predať na zahustenie
a mohutnú výstavbu. Kto neverí, nech
si pozrie oficiálne materiály mesta
Bratislava na realitnom veľtrhu
MIPIM z roku 2007. 
Petržalský starosta a ním vedený úrad
tiež robí všetko preto, aby zmaril
šancu Petržalčanov na účinné obhajo-
vanie svojich záujmov opakovaným
vylučovaním ich z príslušného kona-
nia pochybnými spôsobmi. Naopak
na mesto aj mestskú časť sú napojení
ľudia, ktorí majú z projektu profito-
vať a sami o ňom aj rozhodujú. Zašlo
to tak ďaleko, že sa musíme pred roz-
hodnutiami stavebného úradu v Petr-
žalke podpísaného súčasným staros-
tom brániť aj súdnou cestou.
Na záver spomenieme jedno podoben-
stvo, ktoré sa nám vrylo do pamäti ako
memento. Diaľnica na Einsteinovej
preťala Petržalku východo-západným
smerom. Projekt električky má Petržal-
ku a Petržalčanov pripraviť o zeleň, o
Chorvátske rameno, o šancu na efek-
tívne vyriešenie dopravy a násyp elek-
tričkovej trate pretne  Petržalku stre-
dom severo-južne. 
Petržalku si doslova aj symbolicky
ukrižujeme. Nie je to však nevyhnutné.
Táto vec je nielen o tom, ako budeme
cestovať, ale aj o tom, či budú naše
názory a predstavu o budúcnosti re-
špektované. My vidíme Petržalku inak
a chceme, aby bola na osoh nám, našim
susedom, našim deťom a ďalším gene-
ráciám Petržalčanov. 

Vlastníci bytových a nebytových 
priestorov na Rovniankovej 14
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Ako dlho ste lekárkou v Petržalke?

Sedem rokov pôsobím v Petržalke ako všeobecný lekár pre
dospelých a päť rokov ako konateľ polikliniky na Šustekovej.
Dokopy je nás 22 lekárov, ktorí si prenajímame túto polikliniku
od Bratislavského samosprávneho kraja. Snažíme sa, aby mali
pacienti na jednom mieste viac lekárov a aby nemuseli kvôli
viacerým lekárskym službám behať pod bytovky do iných
lekárskych zariadení. U nás máme pod jednou strechou
všeobecných lekárov, zubárov, chirurgov, gynekológa, alergoló-
gov, internistu, gastroenterológa, hematológa, psychológa,
ortopéda, psychiatra, rőntgenové pracovisko, laboratóriá
a máme dokonca aj ambulanciu na odvykanie si od fajčenia.
Kvalitných lekárov si udržiavame okrem iného aj tým, že im
nezvyšujeme nájomné za ambulanciu, ako aj neustálou údržbou
a investíciami do budovy.

Poliklinika Šustekova má vraj dobré meno, že sú
jej pacientmi ľudia nielen z celej Petržalky, ale
z celej Bratislavy. Je to pravda?

Áno, aj ja sama mám veľa pacientov zo Starého Mesta, z iných
mestských častí a veľa aj mimobratislavských. Dohromady mám až okolo 4000 pacientov. Objavuje sa znovu fenomén,
že ľudia chcú mať "rodinného lekára", to znamená, že starí rodičia, rodičia, aj deti chodia k jednému lekárovi. Ja sa na
nedostatok roboty rozhodne nemôžem sťažovať.

Kedy a prečo ste sa vlastne rozhodli byť lekárka?

Keď som bola na strednej škole, chcela som byť novinárkou alebo spisovateľkou. Potom sa ma jeden veľmi múdry pán
opýtal, že o čom by som chcela písať. Odpovedala som, že ma zaujíma ako ľudia žijú, čo robia a že by som chcela písať
o tom, čo im môže život zlepšiť. Články alebo knihy sú istou inšpiráciou pre život. Pisálkom môže byť ktokoľvek, povedal
mi, ale keď budeš niečím serióznym a budeš popritom písať, ľudia si ťa budú viac vážiť. Keď som už mala tých 18 rokov
a rozmýšľala som na akú pôjdem školu, tak som sa rozhodla pre medicínu, lebo k humanitným vedám som mala blízko
a aj sa mi to páčilo. Obávala som sa, že je to veľmi ťažká škola a že bez protekcie ma nevezmú. Napriek tomu som to
skúsila a oni ma prijali. Nebola to teda taká priama cesta, ale ja som spokojná.

V roku 2006 sa v médiách objavila správa, že ste tesne po prevzatí polikliniky dostali
nečakaný darček - jedno opustené dieťatko. Čo sa vtedy presne stalo?

Jedného dňa sme na chodbe našli kočík a bol tam podozrivo dlho sám. Najprv sme si mysleli, že mamička nechala
dieťatko spať a šla na vyšetrenie, ale keď po vyše hodine a pol nikto ku kočíku nechodil, tak sme začali zisťovať, čo sa
deje. Zistili sme, že v kočíku je chlapček, tak sme ho pre istotu aj vyšetrili. Ja som našla v kočíku lístok s takýmto
textom: "Volám sa Samko a prosím dobrých ľudí, aby sa o mňa postarali, lebo moja mamička nemôže.“ Bol tam aj
odkaz od mamičky, že ho má veľmi rada... My sme pochopili, že nejaká veľmi nešťastná osoba zanechala svojho

synčeka u nás. Napokon sa nám vďaka
médiám podarilo vypátrať totožnosť malého
Samka. Dnes žije u príbuzných a podľa
mojich informácií sa má dobre.

Prečo sa úspešná lekárka
rozhodne kandidovať na starostku
Petržalky?

Robím politiku už od roku 1995. V tomto roku
som vstúpila do Demokratickej strany, v čase
keď HZDS ovládalo veľkú časť Slovenska
a keď môjmu manželovi bolo povedané, že
ak si nezmení životopis, tak sa nezamestná.
Ja som si povedala, že takto teda nie – v ´89
som nebola na námestí, aby boli ľudia v roku
´94 kádrovaní. Hodnoty DS mi boli blízke
a členkou tejto strany som bola až do jej
zlúčenia s SDKÚ. Pôsobila som na rôznych

postoch: bola som asistentkou poslanca a primátora Liptovského Mikuláša Sašu Slafkovského, šéfkou kancelárie DS,
ústrednou tajomníčkou, chvíľu dokonca aj podpredsedníčkou. Bola som zástancom toho, aby sme v roku 2002
odovzdali hlasy SDKÚ, vďaka čomu mohla vzniknúť stredopravá koalícia, ktorá urobila pre Slovensko veľa dobrého.
V roku 2006 som sa stala poslankyňou miestneho zastupiteľstva v Petržalke a práve mnohé podnety, ktoré počúvam
od ľudí v ambulancii, som prenášala do práce poslanca. Práca lekára je veľmi podobná práci starostu a tak ako lekár
načúva a pomáha ľuďom, presne tak by mal ľuďom podľa mňa načúvať a pomáhať aj politik v mieste, kde ho zvolili.
Som pripravená svoje skúsenosti využiť v prospech Petržalky.

PLŠEKOVÁ: Lekár aj starosta musí
ľudí počúvať a pomáhať im

“Vždy ma zaujímalo ako ľudia žijú a chcela som robiť niečo, čo im môže
zlepšovať život”

MUDr. Iveta PLŠEKOVÁ,
kandidátka na starostku Petržalky

Milan 
Trstenský

kandidát na starostu 
Dúbravky

Martin 
Zaťovič
kandidát na poslanca 
mesta Bratislavy 

SPOLU ZMENÍME 
DÚBRAVKU 
K LEPŠIEMU
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Polus oslavuje,

bude mať už

desať rokov
NOVÉ MESTO
Brány Polusu sa prvý raz otvorili 22.
novembra 2000, a tak ho čaká
významná udalosť – oslavuje 10
rokov existencie. Pri tej príležitosti
pripravil pre návštevníkov projekt
Street Art v Poluse, ktorý prinesie do
jeho priestorov atmosféru bratislav-
ských predvianočných ulíc. 
Súčasťou projektu bude niekoľko podu-
jatí, ktoré začne v sobotu 20. novembra
2010 narodeninová oslava. Od 13.00 h
do 19.00 h čaká všetkých návštevníkov
program, ktorý sa bude niesť v duchu
pouličného umenia, akrobatických
kúskov a v podobe koncertu Davida
Kollera & band. 
Polus v ten deň privíta aj Falka Trabera,
povrazolezca a držiteľa štyroch guin-
nessových rekordov. So svojím tímom
Falko Traber – Hochseilshow sa postará
o otvorenie podujatia – a to prechodom
na vysokom lane umiestnenom pod
kupolou v Hlavnej rotunde. Pre deti
Falko Traber pripravil workshop Staň sa
akrobatom, kde si na zabezpečenom
lane vo výške 50 centimetrov otestujú
svoje fyzické schopnosti. 
Počas celého dňa sa v programe pred-
stavia ďalší street art umelci, choduliari,
na svoje si prídu fanúšikovia parkour
umenia. Obdivovateľov talentov určite
zaujme predstavenie hip-hopu, šikov-
nosť karikaturistu, harfistu, deti potešia
umelecké kúsky balónkara či hry na
guľôčkovom ihrisku. Ďalšie akcie pro-
jektu Street Art v Poluse sa budú konať
až do Vianoc – 26. novembra, 6., 10.,
17. a 22. decembra 2010. (brn)

Pod stromček

zase zavíta

aj betlehem
STARÉ MESTO
Pred historickou budovu Slovenské-
ho národného divadla na Hviezdosla-
vovom námestí už stojí takmer 30
metrov vysoký smrek. Mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto ho darovala
Zlatica Šimčíková z obce Valaská
Belá (okres Prievidza). 
„Pri jej dome rástol 28 rokov a k roz-
hodnutiu darovať ho Staromešťanom
pri príležitosti tohtoročných Vianoc
dospela z obavy, že by mohol vo veter-
nom počasí poškodiť jej príbytok,“
informovala hovorkyňa staromestskej
samosprávy Alena Kopřivová.
Podľa jej slov už tradične bude pod
spodnými konármi stromu umiestne-
ný drevený betlehem, ktorého auto-
rom je rezbár Peter Šranko z Veľkého
Lapáša. Prvýkrát sa predstavil na sta-
romestských Vianočných trhoch v
roku 2007. Jeho najväčšia postava
meria 190 cm. (brn)

V nedeľu budú

spomínať na

obete nehôd
BRATISLAVA
Tretiu novembrovú nedeľu vyhlásila
Svetová zdravotnícka organizácia za
nedeľu obetí dopravných nehôd. 
Duchovná služba Ministerstva vnútra
SR preto v spolupráci s Krajským ria-
diteľstvom PZ v Bratislave usporiada
pietnu spomienku na obete doprav-
ných nehôd. 
Za desať mesiacov 2010 zomrelo na
cestách Bratislavského kraja 26 ľudí
Solidaritu s pozostalými a spomienku
na obete nehôd možno vyjadriť v nede-
ľu 21. novembra 2010 na cintoríne v
Slávičom údolí o 15.00 h. (brn)

Diaľnica D4, známa aj ako nultý
okruh okolo hlavného mesta Brati-
slava, bude mať podľa optimálneho
variantu rezortu dopravy 48,74 kilo-
metra.
Koncepciu rozvoja dopravnej siete v
hlavnom meste SR a v Bratislavskom
samosprávnom kraji predstavili minis-
ter dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja Ján Figeľ, bratislavský župan
Pavol Frešo a poslankyňa Národnej
rady SR Magda Vášáryová.
Na tlačovej besede symbolicky organi-
zovanej na odpočívadle D1 pri vjazde
do Bratislavy všetci traja predstavitelia
spoločnou účasťou demonštrovali, že
výstavba nultého bratislavského ob-
chvatu D4 a rýchlostnej komunikácie
R7 sa z regionálneho charakteru stala
celonárodnou prioritou. Je to aj preto,

lebo každodenné dopravné zápchy na
cestných privádzačoch do hlavného
mesta sú už neúnosné a dojazdy do
cieľových oblastí sa predlžujú aj o
vyše hodinu. Ako uviedol J. Figeľ, ide
o najintenzívnejšiu dopravnú trasu na
Slovensku. Len po tranzitnom Prístav-
nom moste denne prejde okolo 100 -
tisíc vozidiel. Preto sa výstavba D4
stáva rozhodujúcou témou najbližších
rokov. „Je to dielo finančne veľmi
náročné, na úrovni dvoch miliárd
eur. Už sa uskutočňujú prípravné
práce najmä v posúdení environ-
mentálnych dosahov na životné pro-
stredie. S výstavbou by sa malo
začať v roku 2014. Severo-južný
diaľničný obchvat má projektové
prepojenie aj na plánovanú výstav-
bu šiesteho mosta cez Dunaj."

Potrebu urýchleného začatia výstav-
by D4 podčiarkol aj P. Frešo. „Prí-
sľub o skorom začatí prác na nul-
tom okruhu je dobrou správou pre
vyše 600 000 obyvateľov bratislav-
skej župy. Obrovské kolóny áut sa
dnes tvoria zo všetkých smerov do
Bratislavy, či už je to od Stupavy,
Pezinka, Senca alebo Dunajskej
Stredy. Diaľničný obchvat výraz-
ným spôsobom tieto problémy
rieši." Frešo ponúkol aj pomoc pri
financovaní projektu cez eurofondy,
o ktoré môžu regióny v rámci V4
požiadať. Pozitívne sa k spolupráci
na riešení dopravnej infraštruktúry
na úrovni štátneho rezortu, kraja a
hlavného mesta vyjadrila aj Magda
Vášáryová, ktorá kandiduje na pri-
mátorku Bratislavy.

Slovenská humanitná rada v spolupráci s Tesco-
Stores, a.s., Základnou organzáciou Zväzu dia-
betikov Slovenska Bratislava 1, 2, 3 a Strednou

zdravotníckou školou na Strečnianskej 20

ORGANIZUJÚ
verejnú zbierku

v obchodnom dome my Bratislava -
TESCO, Kamenné námestie, v dňoch 
25.-27. 11. 2010 od 14.00 do 18.00 h

spojenú s meraním glykémie (krvného
cukru) s cieľom odhaliť tých,

ktorí o svojej chorobe ešte nevedia.

Bratislavský samosprávny kraj
Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

V Y H L A S U J E
obchodné verejné súťaže s použitím systému

elektronickej aukcie o najvhodnejší návrh
na uzavretie Kúpnych zmlúv za účelom

odpredaja týchto nehnuteľností: 

11..  areál bývalého SOU energetického,
Pod Holým vrchom, Záhorská Bystrica,
obec BA IV., LV č. 4526, cena podľa znalec-
kého posudku - 10 180 000,00 ´
22..  objekt chaty v k. ú. Pezinok, súp. č.
595, LV č. 5242 - Kučišdorfská Dolina, obec
Pezinok, cena podľa znaleckého posudku -
45 300,00 ´
33..  prevádzková budova SOU Pezinok
súp. č. 5, parcela č. 4976, ul. M. R. Štefáni-
ka, LV č. 3912, obec Pezinok, cena podľa
znaleckého posudku - 819 000,00 
44..  budova školy súp. č. 3127, LV č.
3192 na Krásnohorskej ul. č. 4, v Brati-
slave, k. ú. BA - Petržalka, cena podľa zna-
leckého posudku - 900 000,00 ´
55..  areál bývalého Stredného odborné-
ho učilišťa lesníckeho v Modre - Har-
mónii - LV č. 503, obec Modra, cena podľa
znaleckého posudku - 1 574 000,00 ´.
66..  bývalé muničné sklady v Záhorskej
Bystrici, LV č. 4877, k. ú. Záh. Bystrica, ce-
na podľa znaleckého posudku - 888 000,00
77..  bývalý vojenský areál nachádzajúci
sa na rozhraní katastrálnych území
Vajnory, LV č. 3103 a Svätý Jur, LV č.
3838, cena podľa znaleckého posudku -
809 000,00 ´
88..  pozemky pri budove Polikliniky
Senec, LV č. 6488, cena podľa znaleckého
posudku - 519 000,00 ´
99..  dielne na Starej Ivánskej ceste 1/A,
LV č. 2863, cena podľa znaleckého posudku
- 117 000,00 ´
10. budovy školy súp. č. 3115, Znievs-
ka 2 a budovy školy súp. č. 3235
Znievska 4, LV č. 3302, Bratislava - Petržal-
ka, cena podľa znaleckého posudku - 917
000,00 11. budova kotolne súp. č. 399
vedená na LV č. 2863, cena podľa znalecké-
ho posudku -142 000,00 ´
12. stavby SOU stavebného, súp. č.
4651 a súp. č. 4652, bez pozemkov, LV č.
2093, obec BA -Ružinov, cena podľa znalec-
kého posudku - 81 300,00 ´
13. kaštieľ a priľahlé pozemky vo Veľ-
kom Bieli, Obchodná 14, LV č. 702 súp. č.
stavby 508, LV č. 702 - parc. č. 306, LV č.
1408 - parc. č. 313/2, LV č 1396 - parc. č.
305/3, v k. ú., obec Veľký Biel, cena
437/1944 podielu vo vlastníctve BSK podľa
znaleckého posudku - 368 672,00

Návrhy môžu záujemcovia zaslať do
03. 12. 2010 do 12.00 h na adresu:
Úrad Bratislavského samosprávneho
kraja, Sabinovská 16, 820 05 Bratisla-
va. Rozhodujúci je dátum doručenia
návrhu v podateľni Úradu BSK.
Bližšie informácie a podmienky obchodných
verejných súťaží sú zverejnené na internetovej
stránke www.bratislavskykraj.sk a na úradnej
tabuli Úradu Bratislavského samosprávneho
kraja.

Ďalšia technická pamiatka končí, na 

jej mieste vyrastie polyfunkčný areál 
STARÉ MESTO
Nový polyfunkčný areál má vznik-
núť na mieste starých budov a skla-
dov, v priestoroch niekdajšej tabako-
vej továrne medzi ulicami Mýtna a
Radlinského. Investor má zatiaľ
územné rozhodnutie a búracie povo-
lenie.
Investor RM - Invest začal s búracími
prácami pred viac ako štyrmi týždňami.
O stavebné povolenie do našej uzávier-
ky zatiaľ nepožiadal, v rukách má
zatiaľ iba povolenie na odstránenie
stavby z novembra 2008, respektíve zo
septembra 2006, pričom obe rozhodnu-
tia boli predĺžené do konca roka 2010. 
Jeden z objektov bývalej továrne by
mal byť zachovaný a v budúcnosti má
tvoriť uličné krídlo na Radlinského

ulici. Na tom trvajú podľa staromest-
ského miestneho úradu aj pamiatkari.
Zachovanie objektu vychádza podľa
úradu z územného konania, ktoré sa
však netýka práve budovy tabakovej
továrne.
Projekt ráta s tým, že pozdĺž Mýtnej
ulice by mala vyrásť administratívna
budova so šiestimi nadzemnými podla-
žiami. V smere k  Radlinského ulici
majú do dvora vystúpiť tri sedempo-
schodové budovy, tzv. tubusy. Popri
Mýtnej budú administratívne priestory,
smerom do dvora byty. Na dolných
podlažiach budú priestory na prevá-
dzky obchodov a služieb a administratí-
va. V podzemnej časti objektu budú
dvojpodlažné garáže.
Staré Mesto má už štyri roky spracova-

ný návrh územného plánu zóny Cen-
trálnej mestskej časti – severovýchod.
Tam je zakomponovaná aj táto lokalita
časť Starého Mesta, konkrétne územie
medzi Radlinského a Mýtnou ulicou.
Návrh však bude môcť byť schválený
až potom, keď mestské zastupiteľstvo
odsúhlasí zmeny a doplnky celomest-
ského územného plánu.
Podľa dostupných informácií v prípade
tabakovej továrne išlo o jednu z najzau-
jímavejších historických technických
pamiatok v meste. Známa bola ako
Tesla, no najskôr v nej bola výrobňa
cigár. Pôvodne sa volala Uhorská krá-
ľovská tabaková továreň, ktorej vznik
siaha pravdepodobne do konca 19. sto-
ročia. Robert Lattacher

FOTO - autor

Výstavba D4 sa stáva celonárodnou prioritou

Spoločný brífing na podporu nultého obchvatu. Zľava minister dopravyJán Figeľ, starosta MČ Vajnory Ján Mrva, poslan-
kyňa Národnej rady SR Magda Vášáryová, bratislavský župan Pavol Frešo a primátor mesta Pezinok Oliver Solga.
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Juraj Kukura
... spolu pre slušné mesto

Podporujem 
Magdu Vášáryovú 
vo voľbe primátorky 
Bratislavy, pretože jej verím.

Jur
... sp

Komunálne voľby 27. 11. 2010 
od 700 do 2000 hod.

MV_BN_Kukura_252x178.indd 1 11/12/10 2:25 PM
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Juraj Droba
kandidát č. 6 do mestského zastupiteľstva za Staré Mesto

SPOLU ZA PORIADOK 
V STAROM MESTE

www.droba.com
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STARÉ MESTO
NA DVOŘÁKOVOM NÁBREŽÍ sa
zatiaľ neznámy páchateľ v skorých
ranných hodinách vlámal do športovej
predajne v obchodno-predajnej časti
komplexu River park a odcudzil jeden
bicykel zn. Wielller, typ Grantturismo,
bicykel zn. Pinarello, typ Paris a bicy-
kel zn. Colnago, typ C 95, čím spôso-
bil škodu 20 300 eur.
NA MATÚŠOVEJ ULICI neznámy
páchateľ tesne po polnoci poškodil
samostatne stojacu garáž pri rodinnom
dome. Pri garáži založil požiar, ktorého
následkom začala horieť a znehodnoti-
li sa veci v nej nachádzali. Požiar spô-
sobil škodu 1500 eur.
NA NÁBREŽÍ L. SVOBODU sa ne-
skoro po polnoci 20-ročný muž z
Rimavskej Soboty a 26-ročný Brati-
slavčan dopustili výtržníctva. V podni-
ku N.A.G.L.S. fyzicky napadli dvoch
Bratislavčanov vo veku 19 a 20 rokov.
Mladšieho najskôr udreli päsťou do
brady a po tom, ako spadol na zem, ho
ešte viackrát udierali päsťami a kopali
do tela, čím mu spôsobili zranenia,
ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie s
liečením viac ako 7 dní. Na staršieho z
nich zaútočili po tom, ako slovne bránil
napadnutého kamaráta. Viackrát ho
udreli päsťami do hlavy, nespôsobili
mu však žiadne zranenie, ktoré by bolo
treba ošetriť alebo liečiť.

KARLOVA VES
NA JURIGOVOM NÁMESTÍ si
muž položil tašku s nákupom a čakal
na autobus. Po chvíľke čakania k
nemu pristúpili dve neznáme ženy a
začali sa ho vypytovať na to, ako sa
dostanú do Devína a ktorým smerom
to majú najbližšie. Keď po krátkej
chvíli odišli, muž zobral tašku a
nastúpil do autobusu. Až v ňom zistil,
že mu z nej zmizla časť nákupu,
navyše s peňaženkou, ktorú mal polo-
ženú medzi nákupom. Okamžite sa
vrátil na zastávku, no ženy, ktoré zrej-
me mali aj komplicov, už nikde nena-
šiel. Škodu vyčíslil na 100 eur.
NA GABČÍKOVEJ ULICI zmizli
dva bicykle, ktoré si tam odložili oby-
vatelia domu. Nepomohlo im ani to,
že si bicykle pripevnili o zamrežova-
né okno pivnice. Neznámy páchateľ
reťaze prerezal a bicykle odniesol.
celé mu to trvalo približne päť minút,
počas ktorých spôsobil škodu približ-
ne 6-tisíc eur.

DÚBRAVKA
NA SARATOVSKEJ ULICI prepad-
li pobočku banky UniCredit. Páchateľ
pri prepade postrelil pracovníčku
banky po tom, ako mu odmietla vydať
peniaze. Tvrdil, že mu ich musí dať,
kým napočíta do desať, strieľať však
začal už pri čísle sedem. Žena utrpela
poranenie ramena. V čase prepadu sa v
pobočke nachádzal jeden zákazník a
štyria zamestnanci banky. Policajti
pátrajú po mužovi vysokom približne
180 centimetrov, v rifliach, zeleno-
šedej mikine so žltým nápisom, cez
plece mal bieločiernu tašku obdĺžniko-
vého tvaru. Banka vypísala za pomoc
pri dolapení zlodeja odmenu 15 000
eur. Páchateľ si z banky odniesol 7000
eur. (mm, sb)

Ako vznikol 

prvý slovenský

futbalový klub 
„Keď som v polovici marca 1919 od-
chádzal z Prahy do Bratislavy a lúčil sa
so svojimi priateľmi z pražskej Slavie,
kde som bol dlhé roky činný,“ spomína
v článku v Slovenskom denníku z roku
1929 na pamätihodné chvíle jeden zo
zakladateľov belasého klubu Pražák
František Humhal, „nezabudnuteľný
Jenda Košek mi povedal - ‚Teda, Anto-
níne, příjemnou cestu, mnoho štěstí v
novém působišti a udělejte tam klub,
abychom se sešli tam u vás na Slovens-
ku na zeleném trávníku!‘.” 
To, k čomu ma pobádal slávny Košek, sa
splnilo neobyčajne rýchlo. Keď som
vyšiel na prechádzku po meste, na moju
radosť som sa už pred Michalskou brá-
nou stretol so svojím dlhoročným spolu-
pracovníkom z pražskej Slavie, riadite-
ľom filiálnej Agrárnej banky Karlom
Helmuthom. Zišli sa tak v Bratislave
dvaja slavisti, čo bolo dobré znamenie.
Pri obede v poštovej menze sa už silne
kopalo. Hlavné slovo mal Jenny Pro-
cházka, neskorší popredný funkcionár
bratislavského klubu, a ten oduševnil prí-
tomných pre výlet na Kuchajdu. Dal som
sa nahovoriť aj ja. Už z diaľky bolo
vidieť, ako sa zovšadiaľ valia húfy ľudí a
obklopujú niekoľko provizórnych ihrísk.
A na nich sa veselo kopalo.
V Bratislave bolo vtedy niekoľko športo-
vých klubov, samozrejme, najmä maďar-
ských. Ako divák som sa tam zoznámil s
policajným veliteľom mesta Bratislavy
kapitánom Brunnerom, neskôr prvým
predsedom slovenského klubu v Bratisla-
ve. Po zápase ma zviezol autom do mesta
a počas jazdy som vycítil, že prejavuje
značný záujem o šport a že by rád uvítal
sústredenie slovenských a českých špor-
tovcov v samostatnom česko-sloven-
skom klube, lebo taký tam vôbec nebol.
Potom už šli udalosti rýchlym tempom.
Prvá pracovná schôdzka sa uskutočnila
29. marca v Grajciarovom hostinci na
Mariánskej ulici (neskôr La Paloma,
potom Smíchovský dvor). Všetci prítom-
ní s nadšením súhlasili so založením
samostatného čs. klubu. O tri dni na
schôdzi v kaviarni Panónia (neskôr Uni-
onka) zvolili prípravný výbor a na jeho
čelo futbalového rozhodcu Ing. Vávru.
Na ďalších schôdzkach prerokovali sta-
novy, prijali pomenovanie Prvý česko-
slovenský športový klub Bratislava, pri-
vítali medzi sebou policajného kapitána
Richarda Brunnera a rozhodli o tom, že
ustanovujúce valné zhromaždenie sa
bude konať 3. mája v menze Ministerstva
pre správu Slovenska (neskôr vládna
budova pri dnešnom Starom moste).  
Čoskoro sa ukázalo, aká dôležitá bola
voľba kapitána Brunnera za predsedu. S
veľkou iniciatívou sa chopil svojej funk-
cie a hlavne zariadil prepotrebné veci na
počiatočnú činnosť klubu. Okamžite
vybavil priestor pre futbalové ihrisko,
zatiaľ na Kuchajde (dnešné Pasienky),
neskôr, keď odtiahli maďarské vojská z
Petržalky, sa postaral o pridelenie opuste-
ného ihriska bývalého Spolku pre pesto-
vanie hier školskej mládeže (naposledy
stánok Červenej hviezdy na druhej strane
cesty zo Starého mosta od štadióna
Artmedie). Jozef Kšiňan, Igor Mráz

Z pripravovanej publikácie 
Belasá deväťdesiatka

(Pokračovanie nabudúce)

Kostol radšej presťahovali do Podhradia
Začiatkom štyridsiatych rokov 13.
storočia sa Uhorskom prehnali
hordy divých Tatárov. Objavili sa tu
znenazdajky ako nečakaná búrka a
rovnako náhle sa pobrali späť do
svojej vlasti. Uhorský kráľ po ich
odchode pociťoval, že síce má
obrovskú krajinu, ale nemá komu
vládnuť. 
Veľká časť jeho poddaných buď zahy-
nula v bojoch s Tatármi, niekde Tatári
vyvraždili celé dediny a oblasti. Tí, čo
prežili tatársku pohromu, umierali od
zimy a hladu alebo ako obete cholery.
Ľudoprázdna krajina či krajina, v kto-
rej žije len pár invalidov, respektíve
neschopných práce poddaných, nemô-
že uživiť panovníka, jeho rodinu, dvor.
Preto sa uhorský kráľ rozhodol pozvať
nové obyvateľstvo. 
Jeho pozvanie bolo príťažlivé najmä
pre ľudí z nemeckých oblastí, kde sa
síce žilo dobre, ale predsa len niektorí
mali potrebu získať nové územie, nové
bohatstvo. Prijali teda pozvanie uhor-
ského kráľa. Do Uhorska so sebou
doniesli svoju reč, svoje zvyky a práva,
ktorými sa v domovine riadili už nie-
koľko storočí . 
Na rozdiel od pôvodného obyvateľstva
budovali noví nemeckí osadníci mestá
s kamenným opevnením, dali si od
panovníka potvrdiť práva, privilégiá,
aké domáce obyvateľstvo prv nemalo.
Na mieste terajšieho jadra bratislavské-
ho Starého Mesta postavili opevnené
mesto podľa svojich predstáv.
Mesto vybudovali na miernom svahu
východne od hradného kopca a použí-
vali preň už pre hrad zaužívané meno
Pressburg. Pre maďarské pomenovanie
mesta, ktoré je nepopierateľne  slovan-
ského pôvodu – Pozsony - jestvuje iné
logické vysvetlenie.
V areáli pevnosti na mieste neskoršie-
ho stredovekého hradu vybudovali
najneskôr v druhej polovici 9. storo-
čia prvý v našom meste známy kres-
ťanský kostol. Zasvätili ho nie neja-
kému „obyčajnému“ svätcovi, ani nie
Bohorodičke Panne Márii, ale priamo
najvyššiemu -  najsvätejšiemu Spasi-
teľovi.
Územie mesta sa v 11. - 13. storočí sna-
žili ovládať nielen uhorskí králi. Ak sa
vyskytla čo len najmenšia príležitosť,

vtrhli sem kniežatá susedných krajín.
Hradná posádka musela byť stále v
strehu. A do areálu hradu na bohosluž-
by prichádzajúci veriaci znamenali pre
hrad stále nebezpečenstvo, lebo zo
zbožného pútnika či návštevníka omše
sa mohol vykľuť nepriateľ. Viac takto
„maskovaných“ nepriateľov mohlo
ľahko premôcť hradnú posádku.
Panovník požiadal pápeža o povolenie
premiestniť Chrám najsvätejšieho Spa-
siteľa (Salvatora) do Podhradia. Po
roku 1221 sa presťahoval chrám aj pri
ňom pôsobiace prepoštstvo, resp. kapi-
tula. To však znamená, že aspoň časť
Podhradia musela už vtedy byť dobre
ohradená, opevnená. 
Nový prepoštský kostol postavili na
vyvýšenine nad inundáciou Dunaja.
Terén pod ňou býval zaplavovaný, na
mieste neskoršieho Rybného námestia
bola plytká dunajská zátoka. Vyvýšeni-
na s kostolom bola kontinuálnym
pokračovaním svahu hradného kopca,
na mieste terajšej Staromestskej ulice
terén pozvoľna klesal od Židovskej
ulice až ku Kapitulskej. Asi v polovici
vzdialenosti medzi neskoršou Kapi-
tulskou a neskoršou Ventúrskou ulicou
ešte stál mohutný múr, ktorý tam
postavili o  tisíc rokov skôr Kelti. Stojí

tam vlastne čiastočne ešte aj dnes, ale
je zakrytý, pohltený, múrmi neskorších
domov. Nad ním, smerom k Hradu,
bola osada pri Kostolíku svätého
Mikuláša, pod ním sa rozprestieralo
trhovisko, na ktorom sa stretávali kupci
z mnohých európskych krajín. 
Obyvatelia sídlisk a neskoršieho mesta
pochovávali svojich zosnulých pri star-
šom Kostolíku svätého Martina (na
mieste, kde postavili aj Kostol Spasite-
ľa), pri mikulášskom kostole, pri
pomerne veľkom Kostole svätého Lau-
rinca na východnom konci jadra osíd-
lenej plochy, pri Kostole svätého
Michala, ale aj v centre budúceho
mesta, napríklad pri vyústení terajšej
Sedlárskej ulice do Hlavného námes-
tia. Hlavným farským kostolom mesta
sa stal, a dodnes je, Chrám najsvätej-
šieho Spasiteľa, ktorý splynul s Kosto-
lom svätého Martina. Od 17. storočia
sa menom najsvätejšieho Spasiteľa
označuje evanjelikom odobratý a jezui-
tom odovzdaný kostol vedľa mestskej
radnice. Je to už tretí objekt na území
modernej Bratislavy, ktorý je zasväte-
ný Spasiteľovi. 
Kapitulský kolegiátny, prepoštský a
farský kostol, ktorý plnil v čase turec-
kej okupácie Ostrihomu aj funkciu
arcibiskupskej katedrály, a ktorý v
rokoch 1563 až 1830 používali aj ako
korunovačný, v 15. storočí rozšírili a
predĺžili tak, že sa ocitol čiastočne
mimo mestského opevnenia. Dnes je
práve tá časť, ktorá neleží na pôvodne
opevnenom území mesta, teda jeho
západná fasáda a veža, zakrytá leše-
ním. No aj to už postupne demontujú.
Ku koncu sa chýli oprava krytiny stre-
chy veže, ktorá po 160 rokoch svojej
existencie už potrebovala radikálny
zásah. Na vrchol veže sa už vrátila čer-
stvo pozlátená zväčšená replika koruny
uhorských kráľov. Keďže v Bratislave
nič nie je isté, museli hneď po jej inšta-
lovaní rozobrať niekoľko podlaží leše-
nia. Lebo by sa mohlo stať, že na druhý
deň by tam už 150-kilová koruna nebo-
la. Alebo by z nej chýbalo pozlátenie či
niektorý detail. 
Ďalšia možnosť prezrieť si korunu cel-
kom zblízka sa pravdepodobne naskyt-
ne zase až o sto rokov. Štefan Holčík

FOTO - SITA

INŠTALATÉRI NON STOP
NEODTEKÁ - umývadlo, WC, kanalizácia, rína?
PREČISTÍME - špirálou, tlakom. Zameriame
trasu kamerou, určíme stav, sfunkčníme
TEČIE - radiátor, čerpadlo, vodovod,
preteká WC, vytápa vás sused, výmena stúpačiek
OPRAVÍME - el. zásuvku, osvetlenie, inštaláciu
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SÁLOVÝ FUTBAL
Futsalistov Slov-maticu Bratislava
čaká budúci týždeň elitná fáza UEFA
Futsal Cup 2010. V C-skupine v
kazašskej Alma Ate sa od 20. do 28.
novembra stretne s domácim AFC
Kairat, gruzínskym Iberia Star Tbili-
si a poľským Akademia PC Pniewy.
O príprave, ale aj cieľoch viac pre-
zradil kouč Ján JANÍK.

S akými cieľmi odídete do Kazach-
stanu? Je reálne pomýšľať aj na
postup, alebo skôr sa treba sústrediť
aspoň na jedno víťazstvo?
- Do Kazachstanu necestujeme v úlohe
favorita, čo nám však vyhovuje, pretože
sa môžeme relatívne v pokoji pripraviť
aj na možné prekvapenie. V tejto fáze
súťaže je každé víťazstvo bonusom
navyše. Tak k tomu pristupujeme.
Poznáme svoje možnosti, ale aj kvalitu
našich súperov. Preto budem radšej v
stanovovaní cieľov opatrnejší.
Čo ste zistili o jednotlivých súperoch?
Odkiaľ ste čerpali informácie?
- Aj na tejto úrovni funguje špionáž,
takže aj my sme si cez svoje zdroje
zadovážili zápasy všetkých našich súpe-
rov. Ich hru si analyzujeme, snažíme sa

„prečítať" najdôležitejšie aspekty ich
hry. Napríklad družstvá Kairat Alma Ata
a Tbilisi majú základ postavený na bra-
zílskych legionároch a musím povedať,
že sú tam výnimoční futsalisti. Bude
náročné reagovať na ich rýchle kombi-
nácie vyšperkované individuálnou
schopnosťou presadiť sa v hre jeden na
jedného. Nehovoriac o tom, že ich
defenzívna hra je založená na nepríjem-
nej zónovej obrane, cez ktorú sa len
veľmi ťažko presadzuje. Majster z Poľ-
ska je približne na našej úrovni.
Kde sa bude hrať, v akej hale?
- V peknej mestskej športovej hale a
máme informácie, že o turnaj je veľký
záujem, takže sa tešíme aj na búrlivú
atmosféru. To môže môjmu mužstvu len
pomôcť. Bude to iste zážitok.
Kto všetko pocestuje do Kazachstanu
a aký je zdravotný stav hráčov?
- Ideme v kompletnom hráčskom a
funkcionárskom zložení, dvanásť hrá-
čov do poľa a dvaja brankári. Ďalej pre-
zident klubu, vedúci výpravy, dvaja tré-
neri, press manažér, masér, lekár a
videotechnik. Spolu nás bude teda 22
plus prezidentov plyšový pes ako taliz-
man. Zdravotný stav hráčov je dobrý,
doliečuje sa už len Gabriel Bartošek a

Zdeněk Sláma. Veríme, že do prvého
zápasu budú obaja fit.
Čo by malo byť vašou prednosťou a
najsilnejšou zbraňou?
- Prednosťou alebo výhodou by mohlo
byť, že naši súperi nás nebudú brať až
tak vážne. Vtedy dokážeme byť neprí-
jemní, lebo tiež máme hráčov, ktorí odo-
hrali množstvo reprezentačných zápa-
sov, ale aj zápasov v Lige majstrov. Nie
sme nováčikovia a máme svoju kvalitu.
Keď nám vyjde taktika a dokážeme
odolávať v defenzíve, tak verím, že
šance, ktoré si určite vytvoríme, aj pre-
meníme. Turnaj začíname podľa mňa so
špičkovým favoritom skupiny, druž-
stvom Iberia Tbilisi. Neprekáža nám to.
Práve naopak. Druhý zápas hráme proti
domácemu mužstvu z Alma Aty a
posledný s Akademiou Pniewy. Poradie
zápasov je dané a vcelku nám vyhovuje.
Boli ste už niekedy v Kazachstane?
- Nebol tam ešte nikto z nás. A nebyť
futsalu, tak sa tam ani nikdy nedosta-
nem. Po rusky sa síce dohovorím bez
problémov, ale aj tak vôbec netuším, čo
nás tam čaká. Som však naladený opti-
misticky a verím, že budeme milo pre-
kvapení. Zhováral sa Dušan Blaško
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Rača a juniori

Slovana sa idú

zachraňovať
FUTBAL
Hoci v najvyššej futbalovej súťaži
zostáva odohrať ešte dve kolá, nižšie
súťaže sa už rozlúčili so svojimi
fanúšikmi a čaká ich zimná prestáv-
ka. Ponúkame stručný pohľad na
bratislavských zástupcov.
V II. lige skupiny Západ sa Rača aj
juniori Slovan prepadli hlboko do dru-
hej polovice. Račania prezimujú na 12.
mieste so 16 bodmi, belasá omladina
však bude mať čo robiť, aby sa na jar
zachránila, pretože do jarnej časti
pôjde až z poslednej priečky, na ktorej
má 13 bodov.
V III. bratislavskej lige, ktorá je však
skôr mimobratislavská, prezimuje na 7.
mieste ŠKP Dúbravka (17 bodov),
jedenásty je Ružinov (15), predposled-
né Čunovo (11) a posledná Iskra Petr-
žalka (8). Zvyšné mužstvá sú z okolia
Bratislavy...
Lídrom 4. ligy je Vrakuňa (26 bodov),
tretie Domino zaostáva o bod, Vajnory
sú deviate (17), rovnaký počet bodov
majú na desiatej priečke Rusovce.
Dvanáste prezimujú Jarovce (11), o
jedno miesto nižšie bude ako predpo-
sledná oddychovať Danubia (8).
V 5. lige prezimuje na prvej priečke
BCT BA s 27 bodmi, o bod zaostáva
Inter, tretie sú Krasňany (24), predpo-
sledná je Vrakuňa (7), poslední Nepo-
čujúci (0). (db)

Stolní tenisti

ŠKST poznajú

termín pohára
STOLNÝ TENIS
Stolní tenisti ŠKST Bratislava odo-
hrajú 3. kolo Pohára ETTU proti
Viktorii Moskva v sobotu 27.
novembra 2010. 
Hrať sa bude o 17.00 h miestneho času,
do Moskvy odcestuje jedenásťčelnná
výprava. Šéf bratislavského ŠKST Šte-
fan Kobes chcel odohrať duel na Slo-
vensku, ale súper trval jednoznačne na
domácom prostredí. (mm)

Mikulášske 

preteky pre

deti aj s čertom
ORIENTAČNÝ BEH
V nedeľu 5. decembra 2010 si v rámci
pretekov v orientačnom behu zarade-
ných do bratislavskej Zimnej ligy
2010/2011 prídu na svoje aj najmenší.
Organizátori totiž pre nich pripravili
Mikulášske preteky v orientačnom
behu. Zatiaľ čo dospelé kategórie
vybehnú na trate v lese kopca Sitina,
deti si zabehajú v areáli Kúpaliska Ros-
nička v Dúbravke. Pre najmenších pre-
tekárov bude pripravená jednoduchá
obrázková trať, deti nad osem rokov
môžu samy, ale aj v sprievode dospe-
lých vybehnúť na náročnejšiu lesnú
trať. Na obrázkovej trati sa bude dať
bežať od 10.00 do 13.00 h, na trati v lese
medzi 11.00 a 12.30 h.
Každý malý pretekár dostane rovnako
ako v minulých rokoch mikulášsky balí-
ček a deti prídu povzbudiť aj Mikuláš,
anjel a čert. (mm)

Tyson možno 

príde v marci

do Bratislavy
BOX
Legendárny Mike Tyson mal
nedávno navštíviť Prahu. Jeho prí-
chod sa nakoniec z finančných
dôvodov nekonal. 
Najnovšie sa návšteva znovu zaktua-
lizovala a pribudla aj úvaha o Tysono-
vej ceste do Bratislavy.
Ako najreálnejší termín sa spomína
marec 2011, keď sa v hlavnom meste
Česka bude konať galavečer bojových
športov Heroes Gate. „Mike je obrovská
osobnosť. Pokúsime sa dostať ho do
Bratislavy aj do Viedne. Mike predbež-
ne súhlasil, peniaze by nemali byť pro-
blémom,“ vyhlásili organizátori praž-
skej akcie. (mm)

Slov-matic chce v Alma Ate prekvapiť,

kouč Ján Janík si najskôr oprášil ruštinu

Slovanisti už nevyhrávajú ani doma
FUTBAL
Futbalisti bratislavského Slovana sa
stále nevedia dostať do správneho
tempa. Po nerozhodnom výsledku v
Banskej Bystrici si pripísali znovu
iba bod, na Pasienkoch remizovali s
Nitrou 0:0.
Nevydarené popoludnie začali hostia,
ktorí pricestovali do Bratislavy s dres-
mi zlej farby, a tak sa čakalo, kým im
privezú z Nitry inú sadu. Stretnutie sa
tpreto začalo o takmer 20 minút neskôr
a ako o dve hodiny neskôr diváci kon-
štatovali, radšej sa nemuselo vôbec
začať. Belasí mali celý zápas prevahu,
dostali sa do niekoľkých tutových prí-
ležitostí, ale v koncovke nie prvý raz v
tejto sezóne úplne prepadli. Na hrote sa
s výnimkou Halenára vystriedalo prak-
ticky všetko, čo by mohlo dať gól, ale

Šebo, Ivana, Kuzma či Kordič Hrošša
neprekonali. V závere mali dokonca
šancu na víťazstvo hostia, no Putnocký
chytil istý Valentov gól. 
Tréner Karel Jarolím má pred posled-
nými dvoma duelmi jasno, čo musí rie-
šiť, pretože strata na vedúcu Žilinu je
už trinásťbodová a unikať začínajú aj
mužstvá na ďalších priečkach tabuľky.
Po dobrých výkonoch v predchádzajú-
cich zápasoch by si zaslúžil dohovor aj
stopér Dosoudil, pretože stretnutie s
Nitrou dohral iba vďaka náhlej slepote
rozhodcu Chmuru. Ten nechcel vidieť
prakticky žiadny z dvoch-troch
„žltých“ Dosoudilových zákrokov a
jedinú kartu tejto farby mu dal v
momente, keď sa núkala skôr červená! 
„Začali sme dobre, vypracovali sme si
niekoľko šancí, ktoré sme však nedoká-

zali premeniť. Po sľubnom úvode prišli
naše slabšie momenty a hoci sme nebo-
li pod tlakom, začali pribúdať nepres-
ností a chyby. V druhom polčase sme
zostavu trošku prehádzali, znovu sme
mali aj šance, ale zakončenie nám ne-
vychádzalo. Niekedy chýbalo šťastie,
inokedy pokoj pri riešení situácií či dô-
raz. Keď nedáme gól, nemôžeme vy-
hrať,“ zdôraznil Karel Jarolím. Slovan
hrá cez víkend v Liptove, v sobotu
nastúpi v Ružomberku.
V 16. kole I. futbalovej ligy Petržalka
hostila Dolný Kubín a tisícka fanúšikov
na štadióne v Prievoze sa futbalom
naozaj bavila. Domáci vyhrali 5:0, ďal-
šie šance pozahadzovali a potvrdili, že
druhé miesto za suverénnym Trenčí-
nom nie je náhodné.  Petržalka najbliž-
šie cestuje do Michaloviec. (mm)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk
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PRE PÁNOVPRE PÁNOV

svetová novinka na podporu potencie,
žuvačka sexletssexlets™™

dostanete kúpiť v každej dobrej lekárni

...vyskúšaj ma! 

www.sexizuvacka.skwww.sexizuvacka.sk

MESTÁ A OBCE 
SÚ DÔLEŽITÉ!
27. 11. 2010
KOMUNÁLNE VOĽBY

Váš hlas pre SMER sa nestratí!
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Rockové 

mrazenie aj 

s Tublatankou
HUDBA
Putovný hudobný festival Rockové
mrazenie opäť zavíta do Bratislavy, v
Estrádnej hale PKO odznie 3.
decembra 2010 o 19.00 h. V 7. roční-
ku festivalu zahrajú slovenské skupi-
ny Tublatanka a Bank Of  Joe, český
Xindl X, ale aj najznámejšia  reviva-
lová skupina Kiss Forever Band z
Maďarska či český Walda Gang.
Fanúšikom skupiny Kiss netreba
predstavovať skupinu, ktorá sa už 15
rokov živí coververziami svojich ido-
lov pod názvom Kiss Forever Band.
K skladbám pridali aj dokonalú kópiu
vizáže. Česká skupina Walda Gang sa
živí recesiou a country-rockovými
úpravami najväčších hitov nesmrteľ-
ného Waldemara Matušku. V ich jedi-
nečnom „crazy“ podaní zaznejú
hitovky Eldorádo, Jó třešně zrály, Pís-
nička pro Zuzanu, Orchestrion alebo
Slavíci z Madridu.
Slovenské farby bude na festivale obha-
jovať Maťo Ďurinda a skupina Tubla-
tanka, ktorí sa v Bratislave predstavia po
dlhšej pauze, ale aj skupina Bank of Joe,
ktorej mottom je zabávať ľudí rockovou
hudbou – nič viac a nič menej. „Osobit-
ne by som dal do pozornosti Ondřeja
Ládka, známejšieho pod pseudonymom
Xindl X. Je to pesničkár, ktorý experi-
mentuje s hip-hopovým frázovaním
namiešaným s folkom, džezom a
blues,“ pozýva Dušan Drobný. 
Časť z výťažku zo vstupného poputuje
pre nevidiace a slabozraké deti do Spo-
jenej školy internátnej v Levoči. (dš)

Jedovatý čierny

pavúk v Prípade

čiernej vdovy
DIVADLO
V Teátre Wüstenrot na Trnavskom
mýte 1 odohrajú ďalšie z predstavení,
ktoré sa po zániku divadla West pre-
sťahovalo do spomínaného divadla.
Bude to komédia Davida Tristrama
Prípad čiernej vdovy a môžete ju
vidieť 22. novembra 2010 o 19.00 h.
Kabaretná komédia s vynikajúcim he-
reckým obsadením, nenechá žiadne oko
suché. Čo sa stane, ak sa vam stratí jedo-
vatý pavúk a k tomu ešte v divadle?
Môže sa stať všeličo a aj sa stane...
V réžii Ľuba Romana hrajú: Jožo Pro-
čko, Roman Pomajbo, Oľga Belešo-
vá. Do Teátra Wüstenrot sa z divadla
West presťahovali aj predstavenia
Hľadá sa nový manžel a Mandarínko-
vá izba. (dš)

Noc divadiel 

sa uskutoční 

aj v Bratislave
DIVADLO 
Bratislava sa 20. novembra 2010 pri-
pojí k siedmim slovenským mestám, v
ktorých sa uskutoční 1. ročník noci
otvorených divadiel, predstavení s
hviezdnou oponou a divadelných
zážitkov, nazvaný Noc divadiel. 
Noc divadiel je nové európske poduja-
tie. Po prvýkrát na Slovensku  prezentu-
je divadlo tvorivým spôsobom v netra-
dičnom časovom rozpätí a za voľné
vstupné. Podujatie je určené pre širokú
verejnosť – pre tých, ktorí cestu do
divadla dobre poznajú, i pre tých, ktorí
si ju ešte hľadajú. 
Podujatie sa koná v 26 divadlách, na 34
scénach a prináša inscenácie, diskusie s
autormi, čítačky, projekcie, ukážky z
netradičnej tvorby, koncerty, improvi-
začné výstupy, tanečné čísla, piesne a
scény z muzikálov, večierku s múzou,
otvorenú prípravu predstavenia, vernisá-
že, prezentačný divadelný kiosk, in-
scenované čítanie na dobrú noc, fotogra-
fovanie v kostýmoch, skúšanie textov s
režisérmi, pád divadelnej opony, nočnú
hodinkovú operetu či prechádzku diva-
delným zákulisím. Heslom prvého roč-
níka je Dnes večer nezhasíname. (dš)

Huslisti majú

Prešporského

Paganiniho 
HUDBA
Už 14. ročník súťaže pre mladých
huslistov Prešporský Paganini sa
uskutoční 27. a 28. novembra 2010. 
Súťaž bola spočiatku pre žiakov v Sta-
rom Meste, dnes má západoslovenský
dosah a pozvánky išli až za hranice. Na
súťaži sa objavili už aj päťroční huslisti
a mladí muži cez dvadsať rokov. Spo-
ločný bol pre nich záujem o husle a o
zmysluplné využívanie voľného času. 
Spomedzi doterajších víťazov dnes už
študujú na vysokých školách doma i vo
svete Lucia Kopsová, Silvia Baráthová,
Silvia Petrášová, bratia Jánoškovci,
Tibor Bertók. Súťaž sa uskutoční 27.
novembra 2010 od 9.00 h v Hudobnom
salóne Zichyho paláca na Ventúrskej 9,
koncert víťazov bude 28. novembra
2010 o 15.00 h v Pálffyho paláci na
Zámockej ulici. Vstup na obe podujatia
je voľný. (dš)

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

J. S. Bach zaznie na začiatok adventu 

v evanjelickom kostole na Panenskej

Historické výrobky podniku Tesla ožijú

v Satelite Slovenského centra dizajnu 

HUDBA.
Koncert piesní a kantát pre sólový
spev a čembalo Johann Sebastian
Bach – duchovný odkaz Schemelliho
zbierky, sa uskutoční 25. novembra
2010 o 18.00 h. v Malom evanjelic-
kom kostole na Panenskej ulici.
Vystúpenie sa organizuje v rámci festi-
valu Johann Sebastian Bach – Sloven-
sko 2010 k 325. výročiu narodenia a
260. výročiu úmrtiu Johanna Sebastiana
Bacha, pri príležitosti Roku kresťanskej
kultúry na Slovensku a začiatku adven-
tu. Na koncerte budú účinkovať popred-
ní slovenskí umelci, špecializujúci sa na
interpretáciu barokovej hudobnej tvorby
– spevák Jaroslav Pehal a čembalista
Peter Guľas. 
Program koncertov: Johann Sebastian
Bach (1685 – 1750): Contrapunctus I.
(Die Kunst der Fuge), Abendlieder č. 2
(39), 3 (40) a 4 (43) – Večerné piesne,
Praeludium und Fuge D-dur (Das Wohl-
temperierte Clavier II.), Von der Geburt
Jesu Christi č. 12 (187), 13 (194) a 16

(203) O narodení Ježiša Krista, Praelu-
dium und Fuge E-dur (Das Wohltempe-
rierte Clavier II.), Cantata Amore tradi-
tore für Bass und Cembalo obligato,
Contrapunctus V. (Die Kunst der Fuge),
Auswahl der Lieder – Výber piesní.
Georg Christian Schemelli (1678 –
1762) bol žiakom Svätotomášskej školy
v Lipsku, neskôr pôsobil ako kantor v
Treuenbrietzene a od roku 1707 až do
konca svojho života pôsobil ako dvorný
kantor v Zeitzi. Jeho spevník Das Musi-
kalisches Gesang-Buch je jediným zná-
mym dielom, nesúcim jeho meno, ktoré
vyšlo v Lipsku v roku 1736. 
Táto pozoruhodná zbierka obsahuje 954
duchovných piesní, hoci iba 69 z nich v
notovanom vydaní. Textovo sa piesne
opierajú o tradíciu pietizmu (protes-
tantské hnutie v 17. a 18. storočí zdôraz-
ňujúce citovú zbožňosť pred nábožen-
skou doktrínou, exaltáciu a aktivizáciu
laikov), a vysoko pravdepodobne boli
určené ako sprievody k domácim
pobožnostiam veriacich. Mnohé z pies-

ní majú charakter jednoduchších árií
alebo chorálov.
Vzťah Schemelliho k Bachovi vznikol
pravdepodobne prostredníctvom Ba-
chovho syna Christiana Friedricha,
ktorý takisto ako Schemelli študoval a
pôsobil v Lipsku. Dnes nie je všeobecne
známe, do akej miery sa Johann Sebas-
tian Bach podieľal na kompozíciách
piesní v zbierke. Hudobní vedci a histo-
rici sa domnievajú, že s vysokou prav-
depodobnosťou je nespochybniteľné
Bachovo výlučné autorstvo troch zo 69
vydaných piesní, a to piesní č. BWV
452, 478 a 505. Avšak všetkých 69 pies-
ní Schemelliho spevníka je dodnes zara-
dených v súbornom diele Johanna
Sebastiana Bacha pod číslami BVW
439 – 507.
Je vysoko pravdepodobné, že Bach bol
inšpirátorom, lektorom a spolutvorcom
veľkej väčšiny uvedených piesní, preto
dodnes nezmenené uverejňovanie jeho
mena ako autora zbierky je nesporne na
mieste. (dš)

VÝSTAVA
Vo výstavnom a informačnom bode
Satelit Slovenského centra dizajnu
na Dobrovičovej 3 je do 28. novem-
bra 2010 sprístupnená výstava
Zapnuté – Vypnuté – Zabudnuté?
Výstava prezentuje dizajn a dizajnérov
podniku Tesla Bratislava a mapuje jeho
históriu od roku 1946 – až do jeho lik-
vidácie v roku 1990. Tesla Bratislava,
ktorá vznikla v roku 1946 znárodnením
budapeštianskej firmy Tungsram, bola
monopolným výrobcom rozhlasových
prijímačov, gramorádií, autorádií a kal-
kulačiek Počas 44 rokov fungovania
podniku tu pôsobili viaceré generácie
dizajnérov. Pre širokú laickú verejnosť
však zostali dodnes neznámi.
Výstava v kurátorskej koncepcii
Ondreja Eliáša odhaľuje skrytú časť
histórie Tesly a predstavuje prácu
dizajnérov a technikov podniku. Doku-
mentuje vývoj rádiami, gramorádiami,
gramofónmi, autorádiami, magneto-
fónmi a inými produktmi. V spoluprá-
ci so Slovenským technickým múzeom
a zberateľmi (Viktor Cingel, Radoslav
Hráč) sa podarilo kurátorovi sústrediť
takmer 80 výrobkov. 
Najstarší z nich pochádza z roku 1938,
posledný z konca osemdesiatych ro-
kov. Výstava je doplnená dobovými
reklamnými letákmi, modelmi výrob-
kov, ktoré vznikli v dizajnérskom štú-

diu Tesly, ako aj obrazovými a texto-
vými informáciami. Dôležitou súčas-
ťou výstavy je prezentácia dizajnérov
podniku: Ján Vikrut, Mikuláš Slatkov-
ský, Pavol Thurzo, Peter Kramár a ich
návrhov. 
K výstave je vydaný 68-stranový kata-
lóg s textami O. Eliáša a Ladislava
Klímu o histórii Tesly, profilmi dizaj-
nérov a bohatou obrazovou prílohou.
Katalóg sumarizuje výsledky výskumu
kurátora O. Eliáša a podáva prvé kom-
plexné spracovanie existencie Tesly.
Výstavu dopĺňa premietanie filmových
dokumentov zapožičaných Filmovým
ústavom v Bratislave a Slovenskou
televíziou Bratislava. 

Ondrej Eliáš absolvoval štúdium prie-
myselného dizajnu na VŠVU v Bratisla-
ve v roku 2007 diplomovou prácou na
tému Dizajn audiovýrobkov firmy
Tesla. Táto problematika ho zaujala
natoľko, že sa jej ďalej venoval a
výsledky svojho výskumu zhrnul v kon-
cepcii výstavy Zapnuté – Vypnuté –
Zabudnuté? Ladislav Klíma vyštudoval
Strojnícku fakultu na Vysokej škole
technickej v Košiciach. Pôsobí ako
kurátor zbierkových fondov dizajn a
fotografická technika v Slovenskom
technickom múzeu. Externe vyučuje
dejiny priemyselného dizajnu na Kated-
re dizajnu FU TU v Košiciach. (dš)

FOTO - archív Jána Vikruta
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Deň otvorených dverí sa koná pri príležitosti 15. jubilejného 
udeľovania Cien Nadácie Tatra banky za umenie.

   uvidíte
viac   deň
  otvorených
     dverí
   v Slovenskom
     národnom divadle

Viac informácií o programe nájdete na 

www.snd.sk

Predstavenie: 
W. A. Mozart: Čarovná fl auta
Foto: 
Ctibor BachratýNová budova SND

Pribinova 17
21/11/2010
10.00 – 18.00 hod. VSTUP VOĽNÝ

Program

10.15 Fanfárový koncert Opery SND/foyer
10.30/17.30   Krajina zázrakov, Kútik masiek, Kútik kostýmov, Skúšky scén z baletu Luskáčik/Veľká a malá baletná sála
11.00/13.40  Ženský zákon/Sála činohry SND
11.00/18.00 Umelecké kreslenie do piesku, Rozprávkari deťom/Štúdio SND
11.00/12.30 Čítanie rozprávok pre deti hercami činohry SND, Bábkové divadlo Činohernej a bábkarskej fakulty
 VŠMU/Modrý salónik
12.30/13.30, 14.30/15.00 Ukážky z predstavenia Martin a slnko/Modrý salónik
13.00/14.00  Komorný koncert sólistov SND s kvízom/foyer
13.30/14.30 Autogramiáda osobností SND/foyer
13.30/14.00, 15.30/16.00 Ukážky z predstavenia Kominárik/Modrý salónik
15.00/17.45  Čarovná fl auta/Sála opery a baletu
16.00/16.45, 17.15/18.00 Autogramiáda osobností SND/foyer
18.00 Fanfárový koncert/foyer

tbn_dod_inzercia_BA_noviny_252x178_opera_1110.indd 1 11.11.2010 10:35:17

BOL OBČAN 
DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI
PRIORITOU

ANDREI
KISZEL

27

Inzerat 48x60.indd 1 15.11.2010 17:11:43

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE 
S VÁŠ OU

Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, IČO: 603 295
V súlade s ustanovením §9a ods. 9 v spojitosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obci

zverejňuje zámer prenechať majetok
vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy v správe MČ Bratislava-Vrakuňa

formou priameho nájmu: 
časť pozemku parc. č. 1173/8 o veľkosti 20 m2 na Kazanskej ulici (pred budovou VÚB v poradí

prvý vľavo) na umiestnenie predajného stánku
Stanovené kritéria: - minimálna cena nájmu vo výške 49,49 €/m2/rok 

- účel nájmu: výroba a predaj zmrzliny, výroba a predaj koláčikov
- doba nájmu - neurčitá
- požiadavka predloženia vizualizácie predajného stánku. 

Kritériá hodnotenia: - najvyššia ponúknutá cena pri splnení stanovených kritérií – 100 %
Záujemcovia o uzavretie nájomnej zmluvy na predmetnú časť pozemku doručia ponuku v zmysle stanovených kritérií poštou
alebo do podateľne Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava v lehote od 22. 11. do
6. 12. 2010 do 16.00 h v zalepenej obálke označenej: „„NNáájjoomm  ččaassttii  ppoozzeemmkkuu  nnaa  KKaazzaannsskkeejj  uull..  --  ppoonnuukkaa  --  NNEEOOTTVVÁÁRRAAŤŤ““..
Prílohou cenovej ponuky pre nájom časti pozemku bude výpis z obchodného registra u právnickej osoby a výpis zo živnostenského registra u fyzickej osoby. Ponuku nie je možné meniť
ani dopĺňať, jej náklady znáša navrhovateľ. Kontaktná osoba na podanie informácií: Mgr. Monika Dudová, ref. správy majetku  tel. č. 02/4020 4880.
MČ Bratislava–Vrakuňa si vyhradzuje právo ponukové konanie kedykoľvek zrušiť, ako aj odmietnuť všetky doručené ponuky. O výsledku ponukového konania, ako aj o jeho prípadnom
zrušení alebo odmietnutí všetkých ponúk budú záujemcovia písomne upovedomení.



16BRATISLAVSKÉ NOVINY 39/2010

SOBOTA 20. novembra
� 14.30 - Prasiatka sa vlka neboja,
Bábkové divadlo, Dunajská 36
� 16.00 - Momentum musicum, cyklus
komorných koncertov, Moyzesovo kvar-
teto, CC centrum, Jiráskova 3
� 16.00 - Postrach Samko, divadlo pre
deti, DK Kramáre, Stromová 18 
�17.00 - Čaj o piatej s Hudobnou sku-
pinou SKAN, Stredisko kultúry BNM,
Vajnorská 21 
� 17.00 - Chorvátsky večer a Katarín-
ska zábava, Istra Centrum, Hradištná 43
�17.00 - Mníšky 2: Milionárky, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
�17.00 - Czerwone gitary, koncert sku-
piny, divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 18.00 - Maratón, Slovenské vojvo-
dinské divadlo Báčsky Petrovec (Srb.),
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
�19.00 - Prezidentky, radikálne kontro-
verzná komédia, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7 

� 19.00 - Acta psychopata, divadelné
predstavenie od 14 rokov, divadlo Ludus,
Heineken Tower Stage, Pribinova 25
� 19.30 - Eo Ipso, kino, divadlo Stoka,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 19.30 - Klietka z červeného zlata,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 20.00 - Seredský dixieland band,
hudba v štýle anglického revivalu, re-
štaurácia Abadona, Žilinská 4
� 19.30 - Voľný čas, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7 
�21.00- Divadelná škola, divadlo LAB,
Svoradova 4
� 21.30 - Koncert a vernisáž výstavy
Festival Astorka 2010, divadlo Astorka,
foyer, Námestie SNP 33 
� 23.00 - J. Luterán a kol.: Bola raz
jedna trieda, divadlo LAB, Svoradova 4 

NEDEĽA 21. novembra
� 10.00 -Vianočný charitatívny bazár
Medzinárodného klubu žien, PKO
� 10.00 - Prasiatka sa vlka neboja,
Bábkové divadlo, Dunajská 36
�10.00 - Popletená pančucha, rozpráv-
ka od 4 rokov, divadlo Ludus, Heineken
Tower Stage, Pribinova 25

� 10.30 - Kamarát Bambulko, divadlo
Happy, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - Nedeľné matiné, Mirbachov
palác GMB, Františkánske námestie 11
� 10.30 - Najsladšia rozprávka, Divad-
lo na kolesách, DK Dúbravka, Saratov-
ská 2/A
�15.00 - Stretnutie na promenáde s ro-
dinou, zábavné popoludnie s výtvarnými
aktivitami, Hviezdoslavovo námestie
� 15.00 - Zakliati bratia a baba Jaga,
muzikálová rozprávka, divadlo Alkana,
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 15.00 - Malá morská víla, pre deti od
4 rokov, Malá scéna STU, Dostojevské-
ho rad 7 
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej: Do
tanca hrá Simax, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.00 - Ľ. Feldek: O kohútikovi a
sliepočke, CDLaV, Školská 14
� 15.30 - Veľkí herci malým deťom,
divadlo Úsmev, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
�19.00 - Poradňa krásy Šereď, Divad-
lo O. Belešovej a L. Kollárovej, Divadlo
v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - P. Horký: Srí Lanka, magic-
ké rituály, film a diskusia, Horáreň Hor-
ský park, Lesná 1
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
�20.00 - Ozveny Famufestu 2010, kino
inak, A4 Nultý priestor, Námestie SNP12

PONDELOK 22. novembra
� 10.00 - Cvičme v rytme, cvičenie
mamičiek s deťmi, Klub 22, Jiráskova 3
�15.00 - Nestarnúce melódie, popolud-
nie s Hudobnou skupinou  Charlie duo,
M klub, Rovniankova 3
� 17.00 - DUO Štefan Bartuš - Klau-
dius Kováč, Coffee&Co, Laurinská 5
� 19.00 - Ma(Zaker) Zakuťanská,
Obrus Brutovský: Quatro Formaggi,
divadlo LAB, Svoradova 4
� 19.00 - Dych lukavických zápiskov
Hany Ponickej, divadelný dokument,
Ticho&spol. CDLaV, Školská 14
�19.00 - Poetický večer pri sviečkach s
J. Sarvašom, DK Kramáre, Stromová 18
�19.00 - Umy si rúčky, divadlo Vertigo,
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Prípad čiernej vdovy, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.09 - Martin Geišberg a skupina
UMK, koncert, Art Café Scherz, Parti-
zánska 2, Palisády

UTOROK 23. novembra
� 14.00 - Čítanie pre najmenších, číta
P. Sklár, Mestská knižnica, Kapucínska 3
� 14.00 - Okno do minulosti, cyklus

tvorivých dielní pre žiakov II.- V. ročníka
ZŠ, CC centrum, Jiráskova 3
� 16.00 - Pre šikovné ručičky, Strom
strašidiel, Klub 22, Jiráskova 3
� 18.00 - Prírodná lekáreň, prednáška,
CDLaV, Gaštanová 19
� 18.00 - Gala mladých umelcov u
Zichyho, Zichyho palác, Ventúrska 9
� 19.00 - P. Weiss: Priateľky, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Slučka pre dvoch alebo
domáca šibenica, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
�20.00 - Koncert Rádia FM, sk. Haff a
Beyuzz, Komorné štúdio SRo, Mýtna 1

STREDA 24. novembra
�16.30 - Milan Michal Harminc, pred-
náška o architektovi, Galéria Artotéka,
Mestská knižnica Kapucínska 1
� 16.30 - Klub Venuša, stretnutie Ligy
proti rakovine, DK Kramáre, Stromová
18
� 17.00 - Danubius bonsai klub, CC
centrum, Jiráskova 3
�17.00 - Zbohom Rio, premietanie hra-
ného filmu, Bulharský kultúrny inštitút,
Jesenského 7
�17.15 - Orientálne brušné tance, Stre-
disko kultúry Nové Mesto, Vajnorská 21 
� 18.30 - Body Balance, kurz pre ženy,
CDLaV, Gaštanová 19
� 19.00 - J. Novák: Tolstoj a peniaze,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
�19.00 - Shirley Valentine, one-woman
show Z. Kronerovej, Divadlo v podpalu-
bí, Tyršovo nábrežie

� 19.00 - Mandarínková izba, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
�19.00 - Voices Live 2010, divadlo Hei-
neken Tower Stage, Pribinova 25
� 19.00 - Lenka Filipová, koncert, Veľ-
ké koncertné štúdio Sro, Mýtna 1

ŠTVRTOK 25. novembra
� 16.30 - Pramene byzantskej tradície
na Slovensku, prednáška, NOS, Námes-
tie SNP 12
� 17.00 - Taliansky operný podvečer,
SNG, Vodné kasárne
� 17.00 - Vokálny koncert, Štátne kon-
zervatórium v Bratislave, Galéria Artoté-
ka, Kapucínska 1

� 18.00 - J. S. Bach - duchovný odkaz
��Schemelliho zbierky, Malý evanjelic-
ký kostol, Panenská ulica
� 19.00 - Urgentný príjem O. Belešo-
vej, čajovňa Shangrila, Michalská 7
�19.00 - Túlavé srdce, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
�19.00 - Nomen Omen, Ticho po anje-
lovi, spomienka na Daniela Tupého, Uni-
verzitná knižnica, Ventúrska 11
� 19.00 - Hypatia z Alexandrie, pred-
náška o živote a diele slávnej filozofky,
Zichyho palác, Ventúrska 9
�19.00 - Ivan Vyskočil: Cesta do Úbic,
divadlo Ívery, Školská 14
� 19.00 - Čajočky, komédia, Heineken
Tower Stage, Pribinova 25
� 19.00 - Country večer s Vierou Mar-
tinovou, koncert, Stredisko kultúry Nové
Mesto, Vajnorská 21
� 19.00 - Lenka Filipová, koncert, Veľ-
ké koncertné štúdio SRO, Mýtna 1
� 19.30 - Poľsko-slovenský večer so
Chopinom na BHS, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 20.00 - Tommy Emmanuel, koncert,
Veľká sála Istropolis, Trnavské mýto 1
�20.00 - Korai Öröm (HU), CHiki liki
tu-a (SK), koncert, Klub Za Zrkadlom,
Rovniankova 3
� 20.00 - Desperanduľa, Dezorzovo
lútkové divadlo, Chillout club Hopkirk,
budova YMCA, Karpatská 2 

PIATOK 26. novembra
� 10.00 - Luskáčik, bábkovo-baletná
feéria, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 17.00 - Trblietanie, uvedenie knihy
Ľudmily Kuníkovej-Šankovej, Galéria
Artotéka, Kapucínska 1
� 19.00 - (Ne)pripravení - herecké
improvizácie, účinkujú: L. Latinák, M.
Miezga, J.Kemka a R.Jakab, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Music Club: Ado Juráček
Band (folk-blues), Chick & Tin (art-
pop), DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Skúška orchestra, pantomi-
mická hra v réžii Milana Sládka, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7 
� 19.30 - Amadis de Gaule, francúzska
baroková opera v naštudovaní francúz-
skeho dirigenta Didiera Talpaina, Histo-
rická budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 20.00 - BB The Original Dixiband,
reštaurácia Abadona, Žilinská 4

� viac podujatí Kam v Bratislave
na www.BratislavskeNoviny.sk
e-mail: kam@banoviny.sk

vyjdú opäť o týždeň

24. novembra 2010

Užívajte si so špičkovou Triedou C. Najmodernej-

šie technické riešenia a široká paleta úsporných 

motorov, ktoré uspokoja aj tie najvyššie nároky na 

výkon a hospodárnosť. Sotva nájdete iné vozidlo, 

ktoré sa tak promptne dokáže prispôsobiť vašim 

požiadavkám a štýlu jazdy. Ak k tomu pripočítame 

charakteristickú kvalitu, dizajn Mercedes-Benz, 

nulový lízing a bezplatné poistenie vozidla na 
3 roky či zvýhodnený balík výbavy,* nie je 

dôvod váhať. Vypočítajte si svoje zvýhodnenie 

na pocitajtesnami.mercedes-benz.sk

6 rokov alebo do 160 000 km servis v cene 
vozidla, záruka s možnosťou predĺženia až 
na 4 roky, záruka mobility v prípade nehody, 
24-hodinová pohotovostná služba – to sú len 
ďalšie z mnohých výhod, ktoré vám ponúka  
značka Mercedes-Benz.
*   Viac na www.mercedes-benz.sk. Limitované počtom vozidiel.

Motor-Car Bratislava, s.r.o. Tuhovská 5, Tel.: 02-4929 4555, E-mail: info@mercedes-benz.sk; Motor-Car Bratislava, s.r.o. Hodonínska 7, Tel.: 02-4929 4399, E-mail: lamac@motor-car.sk
Motor-Car Bratislava, s.r.o. Panónska cesta 31, Tel.: 02-6829 4111, E-mail: panonska@motor-car.sk

Prekážky sú len v našich hlavách
Trieda C - Limited Edition 

Trieda C už od:  

30 553,25 € 

K dispozícii už aj trieda C 250 CDI 4MATIC

Kombinovaná spotreba (l/100km): 5,4 - 13,6  

Emisie CO2 (kombinované, g/km): 141 - 316
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