
V druhej polovici októbra sa v hlav-
nom meste uskutočnili kresťanské
Bratislavské misie - jeden týždeň ako
mestské, ďalší ako farské. Čo bolo
podnetom na zorganizovanie, to sme
sa spýtali jedného z koordinátorov
misí Petra ZAMKOVSKÉHO.
- Samotné rozdelenie na mestské a far-
ské misie ukazuje, že boli určené všet-
kým ľuďom žijúcim alebo v tom čase sa
nachádzajúcim v Bratislave. Mestské
misie chceli osloviť človeka mimo prie-
storu chrámu, tam, kde nie sme zvyknu-
tí, že sa evanjelium ohlasuje. Mali byť
ponukou zamyslieť sa, že Boh nestojí
proti človeku. Veď aj motto misií bolo:
Evanjelium nádeje nemôže sklamať.
Tak sa ľudia mohli stretnúť s evanjeliom
na námestiach, uliciach, v školách, pri
rôznych kultúrnych podujatiach, disku-
siách. Farské misie boli zase ponukou
pre ľudí, ktorí sú veriaci, ktorí rôznymi
spôsobmi praktizujú vieru, navštevujú

bohoslužby. Bolo to pozvanie prehĺbiť
svoj vzťah s Bohom a tiež s ľuďmi, ktorí
majú podobné hodnoty. Myslím, že
dobrým ohlasom zo strany Bratislavča-
nov bol veľký počet tých, ktorí sa
zúčastnili na jednotlivých programoch,
tiež máme niekoľko osobných pozitív-
nych reakcií. Veľký ohlas mal Beh s
nádejou pre jeho atmosféru. Ťažko však
zmerať v nejakých číslach, či boli misie
úspešné. Mnohé sa odohráva na osobnej
úrovni, mnohé príbehy z iných misií sa
dozvedáme po rokoch. 
V rámci mestských misií znel v uli-
ciach napríklad kresťanský rap,
prečo ste zvolili aj takéto netradičné
formy evanjelizácie?
- Evanjelium, ktoré hlásame, je vždy to
isté, ale sme povinní hovoriť jazykom,
ktorému rozumie dnešný človek. Aj pá-

pež vyzýva, aby sa evanjelium hlásalo
novými spôsobmi. Tak bolo možné vi-
dieť kresťanský rap, ale aj vážnu hudbu
či recitál. Tiež to odráža rozmanitosť
Cirkvi, kde sú starší, no aj mladí, rodiny
a zasvätení, ale aj slobodní. Dúfame, že
sa podarilo vytvoriť čo najširší priestor,
kde sa mohol človek stretnúť s Bohom.
V nedeľu sa začína adventné obdobie
ako príprava na Vianoce. Bola to ná-
hoda, že Bratislavské misie sa skonči-
li len mesiac pred adventom?
- Misie neboli plánované tak, aby sa
skončili pred adventom, tak sa dá pove-
dať, že to je náhoda, aj keď v Božej pro-
zreteľnosti nič nie je náhodou. Preto aj
misie môžu pomôcť dobre vnímať to, o
čo ide napríklad počas Vianoc. Tie sú
priestorom, kde chceme dať viac času
Bohu a blízkym. Aj na to pozývali misie
a možno sa snažili o to, aby nielen Via-
noce boli takým časom. 

Zhováral sa Radoslav Števčík
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Národný 

futbalový 

štadión bude

asi v Petržalke
BRATISLAVA
Futbalový štadión pre potreby slo-
venskej reprezentácie má vyrásť v
Petržalke. Informovali o tom mini-
ster financií Ivan Mikloš a prezident
Slovenského futbalového zväzu Ján
Kováčik.
Štadión má vyrásť pri petržalskej hrá-
dzi, v blízkosti plánovaného nultého
diaľničného obchvatu, na mieste, kde
mala stáť multifunkčná hala Danube
Arena. Pozemky poskytne Bratislavský
samosprávny kraj, pri výstavbe sa ráta s
účasťou súkromného sektora. Štadión
má mať kapacitu 25 000 miest.
Národný futbalový štadión mal pôvod-
ne vyrásť na Tehelnom poli, no jeho
výstavba sa odďaľovala. Vláda Roberta
Fica nakoniec určila na financovanie
projektu takmer 70 miliónov eur,
prvých 28 miliónov však ešte pred voľ-
bami stiahol minister financií pre eko-
nomickú krízu a potrebu šetriť. 
Dohoda štátu a zväzu by mohla mať jas-
nejšie kontúry do marca 2011, keď má
ministerstvo financií predložiť návrh na
financovanie projektu. Je predpoklad,
že na štadióne by mohli hrať aj brati-
slavské kluby. Otázne je, či to bude Slo-
van, ktorého priaznivci sa asi ťažko
zmieria so sťahovaním z Tehelného
poľa. Naopak, štadión môže pomôcť FC
Petržalke 1898 k definitívnemu návratu
na pravý breh Dunaja. (mm)

Bratislava si

pripomenula

november 1989
BRATISLAVA
Bratislavčania si aj tento rok pripo-
menuli november 1989, ktorý zname-
nal pád komunistického režimu a pri-
niesol slobodu obyvateľom vtedajšie-
ho Československa.
V predvečer 16. novembra si pri pamät-
nej tabuli na Univerzite Komenského
pripomenuli študentský pochod najvyš-
ší predstavitelia univerzity, Ústavu pa-
mäti národa a vtedajší účastníci pocho-
du. „Obdivuhodná je najmä osobná od-
vaha jednotlivcov, ktorí svoje požiadav-
ky prednášali sledovaní policajnými
autami a kamerami,“ povedal predseda
Ústavu pamäti národa Ivan Petranský.
V stredu 17. novembra, v deň štátneho
sviatku, sa uskutočnilo v meste viacero
spomienkových podujatí. Do Bratislavy
zavítal aj bývalý predák poľského od-
borového hnutia Solidarita Lech Wale-
sa. Na koncerte venovanom 17. no-
vembru na Hviezdoslavovom námestí
tentoraz nechýbali najvyšší vládni a par-
lamentní predstavitelia. (brn)
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STARÉ MESTO
Staromestské trhy na Hviezdoslavo-
vom námestí zdobí tento rok najvyš-
ší vianočný strom v histórii trhov na
tomto mieste. Tridsaťmetrový smrek
doviezli z Valaskej Belej a na námes-
tie ho osadili 10. novembra 2010.
Mestská časť si vyberala z dvoch
ponúk vianočných stromov a už dnes
má ponuky na tri stromy na ďalšiu via-
nočnú sezónu. Tohtoročný pohľad na
strom je príjemný, po celej dĺžke stro-
mu padajú biele vretená, blikajúce
svetlá a nové je aj vianočné osvetlenie
nad vstupmi do pešej zóny – na križo-
vatke Laurinskej, Panskej a Rybárskej

brány, a to v tvare snehovej vločky.
Tohtoročnou novinkou sú aj padajúce
vretená na platanoch pred Kernovým
domom, stromy na promenádnom stro-
moradí Hviezdoslavovho námestia
zdobia svetelné girlandy.
Novú výzdobu kúpila mestská časť
formou elektronickej aukcie a zaplatila
za ňu 32 000 eur. Osvetlenie je založe-
né na LED technológii, pričom ide o
diódy ktoré šetria elektrickú energiu.
Staromestské trhy ponúkajú každoroč-
ne bohatý kultúrny program v piatok, v
sobotu a v nedeľu popoludní. Bývajú
to vystúpenia folklórnych speváckych
skupín či sólových spevákov. Do 23.

decembra budú na Hviezdoslavovom
námestí aj stánky s tradičnými špecia-
litami či predajom rôznych výrobkov. 
V pondelok 22. novembra sme našli 27
otvorených prevádzok. Severnú stranu
vianočných trhov tvoria prevažne pre-
dajcovia rôznych umeleckých výrob-
kov z dreva, šperkov, medoviny, medo-
vých sviečok, ale aj predajcovia domá-
cich špecialít - koláčov, šišiek i brati-
slavských rožkov. 
V ďalších stánkoch sú slovenské špe-
ciality, napríklad lokše, klobásy, cigán-
ske pečienky, zemiakové placky, štrúd-
le, medovina, varené víno či tradičný
vianočný punč. (brn)

Staromestské trhy zdobí najvyšší strom
Vianočný strom na Hviezdoslavovom námestí láka aj svojou tridsaťmetrovou výškou. FOTO - Slavo Polanský

Bratislavčania sa stretávali s evanjeliom

Voľby mestskej

a miestnych 

samospráv

už túto sobotu
BRATISLAVA

Slovensko čaká ďalší volebný deň -
komunálne voľby. V sobotu 27.
novembra 2010 od 7.00 do 20.00 h si
budú môcť aj Bratislavčania zvoliť
primátora, starostov a poslancov
mestského zastupiteľstva a jednotli-
vých miestnych zastupiteľstiev.
Pred hlasovaním je každý volič povin-
ný preukázať sa platným preukazom
totožnosti. Po zázname v zozname
voličov dostane vo volebnej miestnosti
obálku so štyrmi hlasovacími lístkami -
pre voľby primátora mesta, voľby
poslancov mestského zastupiteľstva,
voľby starostu mestskej časti a voľby
poslancov miestneho zastupiteľstva. 
Na hlasovacom lístku pre voľby poslan-
cov mestského alebo miestneho zastu-
piteľstva zakrúžkuje volič čísla jednotli-
vých kandidátov, ale najviac toľkých,
aký má byť počet zvolených poslancov
vo volebnom obvode. Na hlasovacom
lístku pre voľby primátora mesta alebo
starostu mestskej časti zakrúžkuje volič
len číslo jedného kandidáta.
V Bratislave vloží volič do obálky šty-
rio hlasovacie lístky - jeden pre voľby
poslancov mestského zastupiteľstva,
jeden pre voľby primátora mesta, jeden
pre voľby poslancov miestneho zastu-
piteľstva  a  jeden pre voľby starostu
mestskej časti.
Ten, kto nemôže v deň volieb prísť do
volebnej miestnosti, môže požiadať zo
závažných, najmä zdravotných, dôvo-
dov okrskovú volebnú komisiu o hla-
sovanie mimo volebnej miestnosti.
Okrsková volebná komisia vyšle k
voličovi dvoch členov s prenosnou
volebnou schránkou, hlasovacími líst-
kami a s obálkou. (brn)

Na primátora

kandidujú

už len piati
BRATISLAVA
Z pôvodne siedmich kandidátov na
primátora Bratislavy zostali piati.
Dvaja nezávislí Jozef Bonko a Alojz
Hlina sa totiž vzdali kandidatúry.
Bonko sa odstúpil v prospech Jána
Budaja, Hlina nepodporil nikoho.
Najvážnejšími kandidátmi na primátora
Bratislavy zostávajú traja kandidáti (v
abecednom poradí) - Ján Budaj (Zmena
zdola, Demokratická únia Slovenska,
Demokratická strana), Milan Ftáčnik
(nezávislý kandidát) a Magdaléna Vá-
šáryová (SDKÚ-DS, KDH, SaS, Most-
Híd, OKS).
Voľby sú v sobotu 27. novembra 2010
od 7.00 do 20.00 h. (red)



2BRATISLAVSKÉ NOVINY 40/2010

Politické strany
chcú ovládnuť
Bratislavu
Politické strany si uzurpovali sloven-
ský parlament - do Národnej rady SR
nemôžu kandidovať nezávislí kandi-
dáti, iba ak na kandidátke politickej
strany. Radi by podobným spôsobom
nepochybne ovládli aj samosprávu
krajov, miest a obcí, tu sú im však
zdatnými súpermi práve nestraníci -
nezávislí kandidáti.
Komunálne voľby sú pre politické stra-
ny len ďalšou príležitosťou rozdať si to
navzájom a pobiť sa ešte o väčšiu moc.
Vodca parlamentnej opozície tento týž-
deň deklaroval, že SMER-SD chce
prioritne ovládnuť Bratislavu a Košice.
Doslova povedal: „Každý bude potom
interpretovať výsledky volieb podľa
toho, či získa Bratislavu a Košice.“
Bratislavskí voliči by sa teda mali pri-
praviť na to, že politické strany chcú
ich mesto „získať“ len pre seba. 
Politické strany sú neoddeliteľnou sú-
časťou parlamentarizmu. Sú dokonca
jeho jediným nositeľom. To však nepla-
tí o voľbách do orgánov miestnej sa-
mosprávy. Tu voliči nevolia automatic-
ky politické strany, tu si vyberajú jed-
notlivých kandidátov na primátora,
starostov a poslancov. Vyberajú si z
tých, ktorých nominovali politické stra-
ny alebo prostredníctvom petície sa-
motní voliči. A tak si môžu vybrať me-
dzi straníckymi kandidátmi a tými, kto-
rí kandidujú ako nezávislí.
Rozdiel medzi straníkmi a nestraníkmi
v komunálnej politike je prostý - kým
nestraník sa zodpovedá priamo svojim
voličom, stranícky kandidát sa zodpo-
vedá najskôr politickej strane, ktorá ho
nominovala, a až potom môže zobrať
do úvahy aj názor a vôľu voliča.
Sobotné voľby primátora a mestských
poslancov, starostov a miestnych pos-
lancov teda budú aj o tom, kto získa
Bratislavu - či to budú nezávislí zás-
tupcovia občanov, alebo neslobodní
vazali politických strán. Bratislavča-
nia sa slobodne rozhodnú, komu dajú
svoj hlas. Ten potom bude spravovať
mesto na prospech jeho občanov, ale-
bo aj na prospech politických strán. 

Radoslav Števčík

Ocenili 273

bratislavských

darcov krvi
BRATISLAVA
V utorok 23. novembra 2010 Sloven-
ský Červený kríž (SČK) ocenil 273
bratislavských darcov krvi, ktorým
v ružinovskom Dome kultúry odo-
vzdal plakety prof. MUDr. Jána Jan-
ského a prof. MUDr. Jána Kňazovic-
kého za viacnásobné darovanie krvi.
Na slávnostnom večere darcov krvi,
ktorý zorganizoval Územný spolok
SČK Bratislava-mesto, odovzdali 121
bronzových plakiet, 79 strieborných
plakiet, 61 zlatých plakiet a 9 diaman-
tových plakiet prof. MUDr. J. Janské-
ho a 3 plakety prof. MUDr. J. Kňazo-
vického.
Tentoraz mali zastúpenie medzi ocene-
nými darcami aj Bratislavské noviny,
bronzovú plaketu prof. MUDr. J. Janské-
ho si prevzal šéfredaktor Bratislavských
novín Radoslav Števčík. Ďalších darcov
Slovenský Červený kríž ocení na jar
2011 a aj tam bude naša redakcia zástu-
pená - striebornú plaketu prof. MUDr. J.
Janského dostane riaditeľ inzercie Brati-
slavských novín Jozef Špaček. (brn)

Staré Mesto

výrazne ušetrí

na mobiloch
STARÉ MESTO
Samospráva Starého Mesta pred
dvoma týždňami robila ďalšiu elek-
tronickú aukciu na dodávku služieb
pre miestny úrad - výberové konanie
na nákup mobilných telefónnych
služieb. Výsledky boli šokujúce.
Išlo o stanovenie paušálu za všetky
mobilné telefóny (cca 74 ks) - volanie
do siete operátora mesačne cca 13 000
minút a volenie do siete iných operáto-
rov mesačne cca 6000 minút, ďalej
1480 SMS do siete operátora a 1480
SMS do siete iných operátorov.
Do elektronickej aukcie sa zapojili
dvaja mobilní operátori. Jeden na úvod
aukcie ponúkol 2165,80 €, druhý
4286,80 €. Po dvadsiatich minútach
aukcie skončili ich ponuky na 1135.80,
resp. 1134,80 €. Výberové konanie
vyhrala spoločnosť Slovak Telecom, a.
s., ktorá prvotnú ponuku 4286,80 € zní-
žila na 1134.80 €!
Prekvapený priebehom a výsledkom
aukcie bol aj starosta Andrej Petrek.
„Sme, samozrejme, radi, že elektronic-
ké aukcie sa osvedčili a dnes už všetky
služby a tovary pre miestny úrad naku-
pujeme týmto spôsobom. Samého ma
prekvapilo, ako niektorí dodávatelia
predražujú svoje služby a ako hlboko sú
ochotní ísť v elektronickej aukcii dole s
cenou,“ uviedol A. Petrek. (brn)

STARÉ MESTO
Pred rokom prestala autá zo Starého
Mesta odťahovať spoločnosť
ASTER, s.r.o., a nahradila ju nová
spoločnosť CAR TOWING, a.s.,
ktorá formálne prevzala záväzky aj
pohľadávky spoločnosti Aster. Tým
aj zmluvu s mestskou časťou Staré
Mestu o odťahu vozidiel zo staro-
mestských ulíc, ktorú podpísal ešte
bývalý starosta Peter Čiernik.
Spoločník a konateľ Asteru - Ján
Gbúr sa stal podpredsedom predsta-
venstva Car Towing, predsedom
predstavenstva je Radovan Valent.
Viaceré nitky z Car Towing však vedú
k podnikateľovi Martinovi Borguľo-
vi, ktorý je od roku 2006 staromest-
ským miestnym poslancom.
Prepojenie Car Towing na Borguľu
siaha ku dňu vzniku tejto spoločnosti -
5. 3. 2009 bola firma založená so síd-
lom na Špitálskej 27, teda v dome,
ktorý patrí Borguľovej firme SLOV
inn, s. r. o. Vtedy v jej orgánoch ešte
nefiguroval J. Gbúr, v dozornej rade

však sedela JUDr. Bronislava Pavelko-
vá. Tá je od minulého roku likvidátor-
kou spoločnosti AR-CLEANING,
s.r.o., založenej šiestimi upratovacícmi
firmami, ktoré sa chceli nabaliť v škan-
dalóznom tendri na upratovanie vnútor-
ných priestorov na ministerstve obrany.
Spoločníkom AR-Cleaning je aj Borgu-
ľova firma SLOVCLEAN, s.r.o, ktorá
sídli tiež na Špitálskej 27. Pôvodne bol
jediným spoločníkom firmy Martin
Borguľa, teraz ju vlastní prostredníc-
tvom firmy SLOVUNIT, s.r.o, ktorá
patrí jemu a bratovi Michalovi.
V tejto spleti prepojení Borguľovcov na
Car Towing je však aj ďalšie vlákno -
osoba predsedu predstavenstva spoloč-
nosti Radovana Valentu. Ten bol spoloč-
ne s firmou Slovunit, teda bratmi Bor-
guľovcami, spoločníkom vo firme B2B,
s.r.o., ktorú v máji tohto roku predali. Aj
táto firma mala sídlo na Borguľovej
adrese Špitálska 27.
Všetko nasvedčuje tomu, že staromest-
ský poslanec a kandidát na starostu Sta-
rého Mesta má prepojenie na firmu,

ktorá zo staromestských ulíc odťahuje
zle zaparkované autá. Po tom, ako sa
firme pána poslanca nepodarilo v roku
2007 získať zákazku na upratovanie sta-
romestského miestneho úradu, od vlani
v Starom Meste „upratuje“ staromest-
ské cesty od áut firma s prepojením na
jeho osobu. Car Towing je akciová spo-
ločnosť, preto spoznať jej skutočných
vlastníkov nie je jednoduché. Všetko
však nasvedčuje tomu, že časť akcií Car
Towing môžu mať aj bratia z upratova-
cej firmy. V takom prípade by u staro-
mestského poslanca išlo o konflikt záuj-
mov, keďže Car Towing zabezpečuje
odťah áut pre mestskú časť Staré Mesto.
Spoločnosť Car Towing odváža autá
zo Starého Mesta do Petržalky na
odstavné parkovisko na Macharovej
ulici. Zrejme nie je náhoda, že nájom-
nú zmluvu na pozemky na Macharovej
s Car Towing podpísal petržalský sta-
rosta, ktorý kandiduje na primátora
Bratislavy s podporou tej istej politic-
kej strany, ktorej členom je aj Martin
Borguľa. Marián Brezňanský

Zo staromestskej odťahovky vedú

viaceré nitky k miestnemu poslancovi

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

Zalomil sa vám kľúč?

NÚDZOVÉ OTVÁRANIE
kľúčové systémy

0905 310 069, 0904 988 220
predajňa, dieľňa:

Púpavova 30a, Karlova ves

SŤAHOVANIE
Tel.: 02/ 4488 5003

non stop
www.std.szm.sk

BRATISLAVA
Pred týždňom sme sa pokúsili načrt-
núť, aké majú šance kandidáti na
primátora Bratislavy a na starostov
siedmych mestských častí. Teraz pri-
nášame prehľad, kto všetko kandi-
duje v zostávajúcich desiatich mest-
ských častiach Bratislavy.
DEVÍN: Starostom mestskej časti
chcú byť traja - súčasná starostka Ľubi-
ca Kolková stavila na podporu vlád-
nych strán SDKÚ-DS, SaS, KDH,
OKS. Jej vyzývateľmi sú nezávislý
kandidát Rastislav Kunst, ktorý pred
štyrmi rokmi úspešne kandidoval spo-
ločne s Kolkovou za koalíciu KDH,
Prosperita Slovenska, Strana zelených
na Slovensku do miestneho zastupiteľ-
stva, a kandidátka nezávislého fóra Eva
Weiglová. Ktokoľvek vyhrá, nebude to
mať pri riadení obce v nútenej správe
ľahké.
DEVÍNSKA NOVÁ VES: Záujem o
starostovské kreslo v Devínskej Novej
Vsi majú šiesti kandidáti - najväčšie
šance má opäť súčasný starosta Vladi-
mír Mráz. Jeho najvážnejšími konku-
retmi sú Milan Jambor (SDKÚ-DS,
SaS) a Peter Rajkovič za (KDH,
SMER-SD). Ostatní traja kandidujú
ako nezávislí, nie je vylúčené, že roz-
hodovanie voličov môže ovplyvniť
nedávna tragédia, ktorá si vyžiadala
sedem obetí.
DÚBRAVKA: V tejto mestskej časti
kandidujú na starostu traja kandidáti.
O znovuzvolenie sa uchádza doterajší
starosta Ján Sandtner, ktorého pôsobe-
nie na radnici vnímajú Dúbravčania
rozporuplne. To sa snaží využiť favorit
tunajších starostovských volieb - kan-
didát vládnych strán SDKÚ-DS, SaS,
MOST-HÍD, OKS Milan Trstenský.
Starosta Sandtner kandiduje podobne
ako pred štyrmi rokmi ako nezávislý,
môže však rátať s podporou strán ako
SMER-SD  či KDH, ktoré nepostavili
vlastných kandidátov. Vlani Trstenský
uspel župných voľbách, čo mu dáva
veľkú šancu byť úspešný aj tento rok v
boji o kreslo starostu.

KARLOVA VES: Súčasná starostka
Iveta Hanulíková (SMER-SD) pred
štyrmi rokmi uspela len preto, že Karlo-
vešťania už viac nechceli voliť predchá-
dzajúceho starostu. V miestnom zastu-
piteľstve však vtedy získali väčšinovú
podporu poslanci SDKÚ-DS a KDH.
Starostka nedokázala za štyri roky nájsť
spoločnú reč s poslancami, ktorí jej ma-
nifestačne ani raz nepriznali starostov-
skú odmenu. Jej šance na znovuzvole-
nie aj preto nie sú veľké. Niekdajší spo-
jenci SDKÚ-DS a KDH idú tentoraz do
volieb samostatne - za SDKÚ-DS kan-
diduje s podporou SaS, MOST-HÍD a
OKS Rudolf Lachkovič, KDH nomino-
valo podpredsedu BSK Martina Bertu.
Karty však môže zamiešať aj Dana
Čahojová z iniciatívy Naša Bratislava,
ktorá kandiduje pod hlavičkou strany
Slovenská moderná spoločnosť. 
LAMAČ: Zo štvorice kandidátov na
starostku mestskej časti má podľa všet-
kého najväčšie šance súčasná starostka
Oľga Keltošová, ktorá si v uplynulých
štyroch rokoch pri riadení lamačskej
samosprávy počínala celkom dobre. O
návrat do starostovského kresla sa po-
kúša predchádzajúci starosta Peter
Šramko (SDKÚ-DS, KDH, Most-Híd,
OKS). Nezávislý kandidát Vojtech
Novotný má síce podporu miestnych
podnikateľských kruhov, je však otázne,
akú má podporu lamačských voličov.
ZÁHORSKÁ BYSTRICA: Doterajší
starosta mestskej časti Vladimír Kubo-
vič nekandiduje, takže Záhorská Bystri-
ca bude mať nového starostu. Z trojice
kandidátov má azda najväčšie šance
súčasná poslankyňa miestneho zastupi-
teľstva Marta Liďáková, ktorá kandidu-
je ako nezávislá. Proti nej stoja stranícki
kandidáti - pravicový Jozef Krúpa
(SDKÚ-DS, SaS, MOST-HÍD) a ľavi-
cový Ján Kučera (SMER-SD, Slobodné
Fórum, OK). Keďže ani jeden z nich
doteraz nepôsobil v miestnej samosprá-
ve, favoritom je práve Liďáková.
ČUNOVO: Aj v tejto mestskej časti
platí, že čím je menšia, tým má menej
kandidátov na starostu. V Čunove bude

súboj o starostovské kreslo osobitý tým,
že do neho idú súčasná a bývalá starost-
ka Gabriela Ferenčáková a Alžbeta
Broszová - obe kandidujú ako nezávis-
lé. Šance majú obe rovnaké, obe v uply-
nulých mesiacoch navyše vyvolali
okolo seba rozruch - prvá úmyselným
požiarom osobného auta, druhá policaj-
ným vyšetrovaním, keď sa preveruje, či
peniaze na opravu škôlky nepoužila na
opravu kostola.
JAROVCE: V Jarovciach sa zrejme
schyľuje k zmene starostu. Ten súčasný
síce opäť kandiduje ako nezávislý, jeho
šance sú však podstatne menšie, najmä
keď sa prevalilo, že v bývalom režime
bol nadporučíkom XII. správa ZNB -
kontrarozviedky, ktorá bola zložkou
Štátnej bezpečnosti. Favoritom na sta-
rostovskú stoličku je teda nezávislá
kandidátka Hilda Mitterpachová, ktorá
v minulosti už pôsobila v samospráve.
PETRŽALKA: V najväčšej mestskej
časti je aj najviac uchádzačov o post
starostu - kandiduje ich tu jedenásť.
Pravicové strany SDKÚ-DS a KDH
ani tentoraz nedokázali nájsť cestu k
spolupráci a idú do volieb samostatne.
Proti sebe postavili dve žey - Ivetu
Plšekovú (SDKÚ-DS, SaS, MOST-
HÍD, OKS)  a zástupkyňu starostu
Vieru Kimerlingovú (KDH, KDS).
Ako nezávislý kandiduje ďalší zástup-
ca starostu Juraj Kováč, ale aj aktívny
mladý miestny poslanec Oliver Kríž.
Prekvapením je kandidatúra bývalého
starostu Vladimíra Bajana, ktorý sa
spolieha na predchádzajúcu podporu,
ktorú mal v Petržalke ako dvojnásobný
starosta aj pri voľbách župana. Vzhľa-
dom na množstvo kandidátov by práve
on mohol byť čiernym koňom petržal-
ských volieb.
RUSOVCE: Tu opäť kandiduje aj
trestne stíhaný starosta Dušan Antoš
(SDKÚ-DS, MOST-HÍD, KDH), ktorý
je jediným straníckym kandidátom vo
voľbách. Proti nemu stojí trojica nezá-
vislých kandidátov, z nich najväčšie
šance uspieť má miestny poslanec
Róbert Kalmár. (brn)

Najviac kandidátov na starostov je už

tradične vo väčších mestských častiach
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BRATISLAVA
Po ôsmich rokoch v kresle primátora
a dvadsiatich rokoch v samospráve
Starého Mesta a Bratislavy končí
druhé volebné obdobie prvý muž
mesta Andrej ĎURKOVSKÝ. Požia-
dali sme ho o bilanciu uplynulých
ôsmich rokov, ktoré sú všeobecne vní-
mané ako obdobie najdynamickejšie-
ho rozvoja mesta. Ako teda hodnotí
najmä to posledné volebné obdobie
súčasný primátor Bratislavy?
- Pre mňa je to aj veľký vnútorný život-
ný krok, keď po dvadsiatich rokoch prá-
ce v samospráve končím a prechádzam
na plný úväzok do veľkej parlamentnej
politiky. Takýto krok je pre každého veľ-
kou zmenou. Musím povedať, že spo-
ločne s kolegami sa nám podarilo urobiť
mnohé veci. Považujem to pre Bratisla-
vu za mimoriadne plodné obdobie, ktoré
sa tak skoro zrejme už nezopakuje. Mal
som to šťastie byť pri vzniku bratislav-
skej samosprávy pred dvadsiatimi rok-
mi. Mnohé veci, ktoré sú dnes samozrej-
mé, sa za tých dvadsať rokov rodili ťaž-
ko. Máme tu novú generáciu mladých,
ktorá pred dvadsiatimi rokmi ešte nebo-
la na svete. Pre nás, ktorí patríme do tej
strednej generácie, je to naopak neustále
porovnávanie súčasnosti s minulosťou.
Za tie štyri či osem rokov sa mnohé veci
podarili, niečo sa naopak nepodarilo.
Tak to už v živote chodí.
Začnime tými, ktoré sa nepodarili. Čo
najviac ľutujete?
- Mrzí ma, že sme nedokázali ešte viac
posunúť výstavbu električky do Petržal-
ky. Projekt sme začali, máme so štátny-
mi železnicami uzatvorenú dohodu,
ktorá nám garantuje vyše 43 miliónov
eur na výstavbu električky v Petržalke,
čo je výborná vec. Uzlovým bodom ce-
lého projektu je Starý most, kde sa práce
aj vinou štátu zabrzdili. Najskôr totiž
trval na tom, že musíme mostné piliere
odstrániť a most nadvihnúť. Tu sme stra-
tili celý rok, keď sme sa len dohadovali.
Napokon nám štát povolil piliere pone-
chať, podmienka zdvihnutia mosta však
zostala. Projekty sú pripravené, dosť
dlho už čakáme na územné rozhodnutie
Petržalky, čo ma veľmi mrzí, pretože
petržalský stavebný úrad zákonom sta-
novené termíny nedodržiava. Navyše
momentálne nemáme dosť peňazí na
rekonštrukciu mosta, čo ma tiež mrzí.
Pokiaľ ide o rekonštrukciu zimného šta-
dióna, mrzí ma, že sa to nestihne do kon-
ca tohto roka. Spoliehali sme sa na to, že
predchádzajúca vláda sľúbila pomôcť
pri jeho rekonštrukcii. Tá súčasná však
musí šetriť a škrtať, napriek tomu je už
dnes jasné, že štadión bude dokončený
včas, aby sme stihli majstrovstvá sveta
na prelome apríla a mája 2011. Som tiež
sklamaný, že sa nám nepodarilo viac
pokročiť s realizáciou mestského parku
Draždiak, ktorý opäť stroskotal na nedo-
statku peňazí. Všetko je však pripravené
na realizáciu, a keď mesto bude mať
financie, môže sa do toho pustiť. To sú
tri najväčšie projekty, ktoré sa nepodari-
lo dotiahnuť do konca.
Čo považujete za najväčšie úspechy
bratislavskej samosprávy pod vaším
vedením?
- Podarilo sa mnoho veľkých a drobných
vecí, ktoré sú dnes pre Bratislavčanov už
samozrejmosťou. V máji 2007 sme po

náročnej osemročnej práci schválili
nový územný plán, ktorý napriek tomu,
že ho časť verejnosti kritizovala, vniesol
do územnoplánovacieho procesu jasnej-
šie pravidlá. Čo sa týka dopravy, rozšíri-
li sme komunikáciu na nábreží medzi tu-
nelom a Novým mostom, rozšírili sme
Prístavnú a časť Záhradníckej ulice,
opravili sme kilometre ciest. V rámci
verejnej dopravy sme urobili zásadnú
zmenu, ktorú pocítili všetci cestujúci -
vozíme sa v nových moderných auto-
busoch. Pristúpili sme k doteraz najväč-
šej obnove vozového parku dopravného
podniku, čo výrazne zvýšilo kvalitu a
komfort MHD. Pochopiteľne, že nové
autobusy budeme musieť splácať, keby
sme ich však nekúpili, hrozilo, že pre
zastarané a opotrebované Ikarusy by
MHD mohla jedného dňa skolabovať.
Vybudovali sme novú vozovňu doprav-
ného podniku, pridali sme nové linky do
oblastí, kam sa doteraz MHD nedostala.
Investovali sme do do verejnej dopravy,
aby nedošlo k ďalšiemu úniku cestujú-
cich do individuálnej automobilovej
dopravy, čo by nám spôsobilo ďalšie
problémy v dynamickej doprave. Ďalej
sme zrekonštruovali množstvo kultúr-
nych pamiatok. Najviac sa teším, že sa
podarilo zrekonštruovať Apponyiho
palác, do konca roka by mala byť dokon-
čená rekonštrukcia Starej radnice. Po-
darilo sa nám zrenovovať a otvoriť
mestské divadlo, v meste vyrástla celá
nová štvrť Eurovea, čo je aj zásluha sa-
mosprávy mesta. Zrevitalizovali sme
Železnú studienku, čo oceňujú tisíce
Bratislavčanov, vysadili sme množstvo
stromov, podarilo sa pre verejnosť otvo-
riť Františkánsku záhradu. V ZOO sme
postavili nové pavilóny šeliem a primá-
tov na európskej úrovni. Podarilo sa uro-
biť veľa vecí v sociálnej starostlivosti,
postavili sme množstvo nájomných
bytov pre mladé rodiny. Bratislava sa v
prvom desaťročí nového milénia stala
pomerne známou a obľúbenou destiná-
ciou tzv. mestského turizmu, konali sa tu
viaceré špičkové medzinárodné kul-
túrne, spoločenské a kongresové po-
dujatia, ktoré dostali Bratislavu na mapu.
No a ešte jedna mimoriadna stavba, kto-
rú síce mesto nerealizovalo, ale v znač-
nej miere sa na nej podieľalo - je to vý-
stavba protipovodňovej ochrany mesta.
Ak to mám zosumarizovať, nemám sa ja
ani moji spolupracovníci za čo hanbiť.
Niektoré kroky sa však stretli s kriti-
kou časti verejnosti. Napríklad pri
predaji pozemkov pod PKO - nemalo
vedenie mesta postupovať inak?
- PKO sa stalo politickou agendou pre
niektorých ľudí, ktorí sa snažia dostať do
mestského zastupiteľstva. Príklad novej
štvrte Eurovea, ale aj časti River Parku,
jasne dokazujú, že toto je asi jediná cesta
rozvoja mesta v budúcnosti. Samosprá-
va nemá peniaze na to, aby sama finan-
covala takéto rozsiahle projekty. Aj vďa-
ka Eurovei a River Parku máme novú
nábrežnú promenádu, ktorá slúži všet-
kým Bratislavčanom. Možno sme tému
PKO mali lepšie odkomunikovať s ve-
rejnosťou, ale vo svojej podstate je myš-
lienka toho projektu dobrá. Som pre-
svedčený, že kto príde po mne, bude v
tom pokračovať, pretože mesto nemá
peniaze na to, aby opravilo PKO aj upra-
vilo nábrežie. Mesto tu získa novú spo-

ločenskú halu, ktorú bude samo
prevádzkovať a celý verejný priestor
pred halou bude upravený na náklady
investora. Na stole leží zámer, ktorý ráta
so zachovaním vstupnej haly PKO. Je to
veľmi atraktívny projekt, ktorý však po-
nechávam novému vedeniu mesta, aby
ho predstavilo a spoločne s investorom
aj zrealizovalo. Nemalo by ísť o takú
masívnu zástavbu ako v prípade súčas-
ného River Parku, aj keď treba povedať,
že časť tejto nábrežnej promenády Brati-
slavčania vnímajú veľmi pozitívne.
Ozývajú sa aj hlasy spochybňujúce
iniciatívu mesta pri prestavbe Zimné-
ho štadióna Ondreja Nepelu. 
- Úspešnú kandidatúru na usporiadanie
MS v hokeji 2011 mesto privítalo medzi
prvými, ale musím úprimne priznať, že
istý čas som sa cítil, ako keby som bol je-
diný, komu na tom, kde sa v Bratislave
bude hrať, vôbec záleží. Napokon sme
prišli s iniciatívnym návrhom prestavby
zimného štadióna na Tehelnom poli a
dnes sa ukazuje, že bez tohto projektu by
sa MS v Bratislave jednoducho nekona-
li. Vďaka všetkým krokom, ktoré pre-
biehali síce rýchlo, ale v presnej logickej
nadväznosti, bude mať Bratislava v
novom roku k dispozícii modernú viac-
účelovú arénu v tradičnej športovej loka-
lite, v ktorej bude možné okrem zápasov
ľadového hokeja na najvyššej úrovni
organizovať aj zápasy vo väčšine halo-
vých športov, ako aj špičkové kultúrne a
spoločenské podujatia. Bratislave a Bra-
tislavčanom zároveň pribudnú dve úplne
nové umelé ľadové plochy, ktoré výraz-
nou mierou prispejú k výchove mladých

talentov v hokeji a v krasokorčuľovaní a
tiež obohatia ponuku trávenia voľného
času verejným korčuľovaním pre širokú
verejnosť v oveľa väčšom rozsahu, ako
to bolo možné doteraz. V regióne pri-
bližne 200 km od Bratislavy, vrátane
takých miest ako Viedeň, Budapešť a
Brno, vznikne na istý čas najmodernej-
šia viacúčelová hala, ktorá pri dobrom
manažmente zabezpečuje pre Bratislavu
strategickú výhodu pri uchádzaní sa o
špičkové medzinárodné športové, kul-
túrne a spoločenské podujatia. 
Viaceré projekty sa vedeniu mesta po-
darilo zrealizovať aj cenu zadlženia,
pretože z vlastných zdrojov samo-
správa nedokáže financovať rozvoj
mesta. Ako vnímate kritiku, že nechá-
vate mesto zadlžené?
- Musím pripomenúť, že keď som pred
ôsmimi rokmi nastúpil do funkcie pri-
mátora, Bratislava bola zadlžená v pod-
statne vyššej miere, ako je dnes. Celých
osem rokov sme poctivo splácali dlžoby,
ktoré mi tu nechali moji predchodcovia.
To by som chcel pripomenúť každému,
kto kritizuje zadlženosť mesta. Mesto
pravidelne splácalo a spláca svoje dlhy,
pričom mu nehrozí žiadny finančný ko-
laps. Je tu však na mieste diskusia, ktorú
otváram aj na pôde Národnej rady SR, a
to je dokončenie finančnej decentralizá-
cie samosprávy. Systém financovania
samosprávy treba nastaviť tak, aby mes-
tá nemuseli predávať majetok, keď chcú
realizovať rozvojové projekty. To sa
napríklad nedeje vo Viedni, kde sú však
na druhej strane podstatne vyššie miest-
ne dane. Stále sme sa snažili, a verím, že

to bude pokračovať, nezaťažovať oby-
vateľov vysokými daňami a vysokým
cestovným v MHD. Niekoľko rokov
sme zámerne nezvyšovali cestovné v
MHD, na druhej strane však chceme,
aby stále viac ľudí využívalo verejnú
dopravu, to sa však nedá bez toho, aby
sme ju nezatraktívnili pre cestujúcich -
čo sa týka kvality, ceny aj dostupnosti.
Uplynulé štyri roky výrazne poznačilo
preskupenie politických síl v mest-
skom zastupiteľstve, keď koalícia
SDKÚ-DS a KDH, ktorá nominovala
aj vás, pred dvoma rokmi stratila väč-
šinu. Napriek tomu ste so zastupiteľ-
stvom spolupracovali, čo vás zrejme
stálo aj ďalšiu podporu oboch politic-
kých strán. Neľutujete, že ste ako pri-
mátor neprešli radšej do opozície
proti väčšine zastupiteľstva?
- Ste asi prvý, kto presne pomenoval si-
tuáciu, v ktorej som sa ocitol. Mal som
dve možnosti - buď za cenu politickej
podpory nebudem v tomto meste môcť
realizovať akýkoľvek projekt, lebo ne-
budem mať väčšinu v zastupiteľstve,
alebo začnem spolupracovať s posla-
neckými klubmi, ktoré v zastupiteľstve
sú, bez ohľadu na podporu mojej osoby
z ktorejkoľvek strany. Zvolil som si tú
možnosť, ktorú považujem za správnu,
aby sa v tomto meste niečo urobilo. V
opačnom prípade by sme tu stáli, nič by
sa neurobilo a v konečnom dôsledku by
mi na konci volebného obdobia niekto
vyčítal, že sme nič nerobili. Mali by sme
síce peniaze na úložkách v bankách, ale
neboli by opravené cesty, nejazdili by tu
nové autobusy, nemali by sme nové ná-
jomné byty. Aj keď ma to stálo politickú
podporu, považujem rozhodnutie spolu-
pracovať so zastupiteľstvom za správne.
Bratislavčania budú mať po ôsmich
rokoch nového primátora. Aký bude
podľa vás? 
- Bude taký, akého si Bratislavčania zvo-
lia. Len dúfam, že bude mať cit pre toto
mesto, bude mať záujem rozvíjať ho a
budem mu alebo jej držať palce, aby
mesto aj naďalej napredovalo.
Končíte ako primátor Bratislavy,
zostávate však poslancom Národnej
rady SR. Čo môžete a chcete pre toto
mesto urobiť z pozície zákonodarcu?
- Najmä to, čo som už spomínal - zme-
niť systém financovania samosprávy.
Súčasný nie je dobrý a tu bude musieť
práve štát urobiť kroky, aby sa finančná
pozícia miest a obcí finančne stabilizo-
vala. Ukázalo sa, že systém je nastavený
na časy blahobytu, bol totiž vytvorený v
období, keď bolo v krajine dosť peňazí a
nemyslelo sa na to, že môžu prísť aj ťaž-
šie časy. Preto treba systém financovania
samosprávy nastaviť tak, aby fungoval v
dobrých aj v zlých časoch. Ďalšou pri-
oritou je stavebná polícia. Od roku 1999
som sa márne snažil, aby túto problema-
tiku vyriešil zákon. Žiaľ, žiadna politic-
ká garnitúra svoje prísľuby nesplnila,
jednoducho to nepovažovala za dôležité.
Toto bol jeden z primárnych dôvodov,
prečo som sa napokon rozhodol kandi-
dovať na poslanca Národnej rady SR.
Vyskúšal som viacero legislatívnych ini-
ciatív zvonku, kým som dospel k tomu,
že stavebnú políciu možno raz presadiť
iba zvnútra, ako člen parlamentu.

Zhováral sa Radoslav Števčík
FOTO - Marek Velček

Aj keď ma to stálo politickú podporu,
rozhodnutie spolupracovať bolo správne
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U Štrngáča vládne španielska omáčka
Niekdajšie Bistro Natálka na Ruži-
novskej ulici oproti poliklinike zmeni-
lo názov aj charakter. Volá sa to tu U
ŠTRNGÁČA a je to reštaurácia,
ktorá však viac pripomína piváreň či
hostinec. 
Objekt bývalého bistra sa zvonku ne-
zmenil. Pribudol tu len murovaný komín
ku krbu, ktorý je vo fajčiarskej časti reš-
taurácie. Zato vo vnútri je to úplne iný
svet. Dláždená podlaha síce zostala, na
stropoch sú trstinové rohože, steny sú
obložené odhalenou tehlou. Na stenách
visí staré roľnícke náradie, koleso od
voza, hrable a ďalšie staré nástroje, ktoré
však patria skôr do dedinskej krčmy ale-
bo skanzenu, nie však do reštaurácie na
sídlisku hlavného mesta. Reštaurácia je
rozdelená na dve časti - fajčiarsku s vý-
čapom a krbom a nefajčiarsku. Výhodou
je, že každá z nich má vlastný vchod. K
reštaurácii patrí priestranná terasa.
Ponuka jedál je na prvý pohľad pomer-
ne bohatá. Ako predjedlá sú tu napríklad
aj miešané vajcia na cibuľke, pečená
klobása či slanina s vajcom. Nech je to
čokoľvek, nie sú to však predjedlá.
Napríklad po 250-gramových  plnených
palacinkách PREŠPOROK so šunkou,

syrom a smotanou (2,50 €) si asi málok-
to dá ešte hlavné jedlo.
Ponúkajú tu štyri druhy polievok -  sle-
pačiu s mäsom a rezancami (1,30 €),
cesnakovú krémovú s opečeným chle-
bom (1,40 €), francúzsku cibuľačku s
toastom a syrom (1,40 €) a paradajkovú
so syrom (1,40 €). Slepačia bola fakt
vynikajúca, taká ako má byť. Aj cesna-
ková bola podľa očakávania. Cibuľačka
si však prívlastok „francúzska“ nezaslú-
ži a paradajková bola taká slovenská -
ako zo školskej jedálne.
Pobavili sme sa, keď sme medzi bezmä-
sitými jedlami objavili vyprážaný syr so
šunkou (3,20 €). Dali sme si ho s opeka-
nými zemiakmi (1,- €) a tatárskou
omáčkou (0,70 €) a vyšiel nás na 4,90 €.
V mysli sa stále vraciame do nóbl českej
pivárne na dunajskom nábreží, kde ho
majú za 4,69 €!
Z ponuky štyroch druhov cestovín s de-
siatimi omáčkami sme dali na radu čaš-
níka a rozhodli sa pre penne PIPI s kura-
cím mäsom, šampiňónmi, smotanou a
cibuľou (4,- €). Cestoviny boli rozvare-

né a kuracie mäso tam nebolo skoro
žiadne. Porcia síce bola poriadne veľká,
ale vôbec nás to nenadchlo. Z kuracieho
mäsa u Štrngáča síce ponúkajú 18 jedál,
všetko sú to však kuracie prsia. Dali sme
kuracie prsia JÁNOŠÍK na prírodno so
slaninou a cesnakom a španielskou
omáčkou (4,90 €). Opäť žiadna sláva.
Zaujala nás však španielska omáčka.
Ako sme sa dozvedeli, je to vlastne
masový vývar so zeleninou. Škoda, že
sme ju dostali aj k ďalším jedlám. Vie-
denská roštenka na prírodno s praženou
cibuľkou a španielskou omáčkou (5,20
€) aj plnená bravčová kapsa NATALKA
na prírodno s cibuľou, slaninou, vol-
ským okom a španielskou omáčkou
(5,30 €) síce zasýtili, žiadny gurmánsky
zážitok však neponúkli.
Sedliacky interiér U Štrngáča navo-
dzoval domácu kuchyňu, je to však
skôr reštauračná klasika 90-tych rokov.
Ceny majú síce nízke, ale dnes zákaz-
ník hľadá aj kvalitu.
Naše hodnotenie: ��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Na doklade musia byť povinné údaje
Tento prípad inšpektorov Slovenskej
obchodnej inšpekcie sa týka poruše-
nia povinnosti predávajúcich uvá-
dzať na doklade o kúpe názov a
množstvo výrobku. Sú to pritom
nedostatky, ktoré sa vyskytujú
veľmi často.
Dňa 31. augusta 2010 boli inšpektori
SOI na kontrole v prevádzke Kika
nábytok -  domáce potreby na Galvani-
ho ulici. V rámci kontroly inšpektori
SOI vykonali kontrolný nákup, ktorého
predmetom boli tri druhy výrobkov –
1x kartáč na WC á 1,59 €, 1x lano -
húsenica á 1,89 €, 1x lopatka na tortu á
2,59 €. 
Po zaplatení kontrolného nákupu účto-
vaného v hodnote 6,07 € bol inšpekto-
rom SOI vydaný doklad o kúpe, ktorý
neobsahoval všetky zákonom stanove-
né údaje, čiže chýbal presný názov a
množstvo výrobkov zakúpených do
kontrolného nákupu - bola uvedená len
klasifikácia „Darčekový obchod“. Tým
došlo k porušeniu ustanovenia zákona
o ochrane spotrebiteľa. Správny orgán
udelil prevádzke Kika nábytok pokutu
100 eur.

Za zistené protiprávne konanie, a tým
aj za porušenie zákona zodpovedá pre-
dávajúci, ktorý spotrebiteľovi ponúka
alebo predáva výrobky alebo poskytu-
je služby. K oznámeniu o začatí správ-
neho konania o uložení pokuty sa pre-
dávajúci v lehote stanovenej správnym
orgánom nevyjadril, zistený protipráv-
ny skutkový stav žiadnym relevantným
spôsobom nespochybnil. 
Zákon o ochrane spotrebiteľa upravuje
niektoré podmienky podnikania vý-
znamné z hľadiska ochrany spotrebite-
ľa. K týmto podmienkam patrí povin-
nosť predávajúceho uvádzať na dokla-
de o kúpe názov a množstvo výrobkov.
Rozhodujúcim na konštatovanie, či bol
zákon dodržaný alebo porušený, je stav
zistený v čase kontroly. Porušenie
zákona má správny orgán povinnosť
sankcionovať pokutou až do 66 387,83
eura. Pri určovaní výšky postihu SOI
zohľadnil charakter a závažnosť ziste-
ného protiprávneho konania, ktorým
bol  znížený rozsah práv spotrebiteľa

priznaný mu zákonom o ochrane spo-
trebiteľa.
Ďalej správny orgán prihliadol aj na
následky zisteného protiprávneho ko-
nania. Neuvedenie údaju o názve a
množstve zakúpených výrobkov na
doklade o kúpe znemožňuje spotrebite-
ľovi reálne si overiť napríklad deklaro-
vané množstvo alebo objem výrobku.
To mu v konečnom dôsledku môže
sťažiť postup pri uplatňovaní reklamá-
cie kvality či účtovania. 
Z hľadiska posudzovania miery zavi-
nenia správny orgán pri určovaní
výšky pokuty za zistené protiprávne
konanie prihliadol na skutočnosť, že
predávajúci je povinný dodržiavať
všetky zákonom stanovené podmienky
predaja výrobkov, za dodržiavanie kto-
rých zodpovedá objektívne, bez ohľa-
du na akékoľvek okolnosti, ktoré spô-
sobili ich porušenie. Po zvážení a
vyhodnotení všetkých uvedených sku-
točností považuje správny orgán poku-
tu uloženú vo výške 100 eur za prime-
ranú. Marián Taller
(Spracované z právoplatných rozhod-
nutí Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Mestskí policajti

na Partizánskej

len stáli a gánili
LIST ČITATEĽA
Hneď po obede sadám s rodinkou do
auta a naberáme smer Železná stu-
dienka. Pod Červeným mostom mí-
ňam dvoch mestských policajtov sto-
jacich pri služobnom aute. 
Býva zvykom, že v momente, keď je
parkovisko nad areálom obsadené,
hliadka uzavrie prístup k areálu, aby
nedochádzalo ku kolíznym situáciám.
Najprv som prešiel malé parkovisko.
Potom som prešiel okolo druhej hliadky,
ktorá „bránila“ značku Zákazd vjazdu
vyššie do lesoparku. A tým istým tem-
pom, s množstvom vlečúcich sa aút
pred nami, som rovnako neúspešne zdo-
lal aj preplnené veľké parkovisko. 
Nakoniec som opäť v opačnom smere
prešiel okolo „hybernujúcich“ mest-
ských policajtov a našiel miesto na par-
kovanie pri Vojenskej nemocnici. Pešo
sa vraciame späť. Po ľavej strane za
mostom, kúsok od spomínanej hliadky,
ma prekvapí minimálne 15 áut zaparko-
vaných v zákaze vjazdu. Mestskí poli-
cajti vidia, neriešia. 
Tabule na Partizánskej lúke jasne prika-
zujú viesť psa na vôdzke a o kúsok ďal-
šie cyklistom zísť z bicykla. Neprejde-
me ani pár metrov a po detských ihri-
skách pobehujú voľne pustení malí i
veľkí psi. Žiadne vôdzky, ani košíky. 
Deti sa hrajú, mám čas sa trošku poob-
zerať. Darmo by som hľadal cyklistu
tlačiaceho svoj stroj vedľa seba. Na
chodníkoch je veľa ľudí i pobehujúce
deti a pomedzi nich kľučkujú rekreační
cykloturisti. Čítať, žiaľ, nevedia. Vidím
aj „pána“ pretekára na horskom bicykli,
tam už bolo tempo vyššie a ľudia sa
preňho stali lacné slalomové bránky.
Deti som včas stiahol do bezpečia...
Na preliezačkách som ešte ako čerešnič-
ku musel „prehltnúť“ otecka s cigaretou
v jednej a fľašou piva v druhej ruke.
Pomáhal synovi. Fakt, že tam bolo päť-
šesť detvákov, nevnímal. Blb, aj takí
musia byť. Iste, nie je to moja vec...
Lenže je to vec kompetentných a ich
kompetencií. V tomto prípade dvoch
hliadok, ktoré stáli nad areálom znudene
pri služobných autách. Boli v práci, v
ktorej nepracovali. „Oukej“, ide to aj z
mojich daní. A to by už mala byť moja
vec.

Martin Špaček, Devínska Nová Ves

Vymočil sa na

zem so slovami:

Stalo sa...
LIST ČITATEĽA
Môj nedávny zážitok, ktorý sa mi
stal cestou domov pravidelnou lin-
kou mestskej hromadnej dopravy,
ma tak rozrušil, že som sa oň roz-
hodla podeliť aj s ostatnými čita-
teľmi. 
Celá príhoda sa odohrala v linke č. 30
na ceste do Lamača. Okolo pol desia-
tej večer som sedela takmer na konci
vozidla, len dva rady pred hlavným
aktérom tohto príbehu, a preto som
veľmi dobre počula, keď na podlahu
začala dopadať tekutina. Najprv som
tomuto zvuku chcela priradiť nejaké
priateľnejšie vysvetlenie (že sa
napríklad niekomu niečo vylialo
alebo niečo podobné), ale pohľad tro-
cha dozadu ma presvedčil o tom, že
situácia je horšia. 
Starší pán sediaci za mnou, zrejme
trochu podnapitý, sa rozhodol uľaviť
si priamo v autobuse, a to tak okáza-
lo, že sa neostýchal vytiahnuť svoju
„pýchu“  z nohavíc a vymočiť sa rov-
no na podlahu autobusu. Na pohorše-
nie slečny, ktorá tiež sedela blízko
neho a všimla si, ako moč tečie po
podlahe popod jej nohy, reagoval
stručným a výstižným výrokom:
„Stalo sa...“. 
Táto drzosť sa jednoducho nedala
ignorovať, a tak som vstala, povedala
šoférovi o tejto nešťastnej udalosti a
požiadala ho, aby dotyčného pána z
autobusu jednoducho vykázal. A
naozaj, vodič na najbližšej zastávke
prišiel k dotyčnému a pýtal sa ho, čo
to má znamenať. Ten sa však len
ohradil, že sa jednoducho pomočil.
Už spomínaná pohoršená slečna však
dosvedčila, že vážený pán „by si to do
nohavíc nepustil“, a že ona to na
vlastné oči videla... Týmto však celé
vyšetrovanie skončilo, vodič si opäť
sadol na svoje miesto a autobus
pokračoval ďalej. 
Pýtam sa teda, či si už na Slovensku
naozaj každý môže všetko dovoliť, a
to bez akýchkoľvek sankcií! A to nie
iba v takýchto „maličkostiach“. Mňa
celá táto príhoda dosť znechutila a
prajem všetkým ostatným Bratislav-
čanom, aby sa s niečím takýmto
nemuseli stretávať...

Antónia Hergottová, Bratislava

Bližšie informácie aj v slovenskom jazyku: 
00 36 30 218 5849, szabados@hotelsissi.hu
KONTAKT:
Tel.: 00 36 1 215 0082, Fax: 00 36 1 216 6063
hotelsissi@hotelsissi.hu, www.hotelsissi.hu

Hotel���SISSI
Angyal utca 33, 1094 Budapest, Hungary

Hotel sa nachádza v príjemnom a
tichom prostredí, blízko centra mesta. 

V rodinnej atmosfére poskytuje 
prvotriedne služby. 

Komfortne vybavené izby sú 
klimatizované, hotel má aj 

vlastné uzavreté parkovisko. 
Hotel je ľahko dostupný autom a

zastávky MHD sú iba na skok.
Tešíme sa na Vašu návštevu!
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Chodníky sú

pre chodcov

nepoužiteľné
BRATISLAVA
K listu čitateľa Ondreja Semana NA
CYKLISTOV DOBRÉ SLOVO ASI
NEZABERÁ (BN  37/2010), v kto-
rom opísal skúseností s cyklistami na
lesnom chodníku nad Železnou stu-
dienkou, zareagoval Alexander Haas. 
„S obsahom článku súhlasím, považu-
jem za potrebné ho však doplniť. Od
roku 1985 platí zákon o Chránenej kra-
jinnej oblasti Malé Karpaty. Jedno-
značne je v ňom uvedené, že v tejto
oblasti sa cyklisti môžu pohybovať iba
po cestách pre nich vyznačených,“ píše
nositeľ zlatého výkonnostného odzna-
ku cykloturistiky a slovenského cyklo-
turistického odznaku.
Ako ďalej Alexander Haas zdôrazňuje,
„keby sme boli právnym štátom, cyklisti
by po lesných chodníkoch nemohli jazdiť
a arogantne si tam vynucovať prednosť.
Chodníky, určené pre chodcov, premenili,
ako sami hovoria, na tréningové trasy na
získavanie kondičky a adrenalínu“.
Následky sú podľa dlhoročného cyklis-
tu jasné: „Chodníky sa pre chodcov stá-
vajú nebezpečné a prakticky nepouži-
teľné! Stalo sa už niekoľko úrazov, do-
konca aj smrteľných, ktoré zapríčinili
cyklisti svojou bezohľadnou jazdou.
Napríklad na chodníku, ktorý vedie z
Pajštúna do Borinky, sa dokonca orga-
nizujú preteky. Organizátori a pretekári
tým však porušujú zákon o ochrane prí-
rody, pretože táto oblasť je od roku
1984 vyhlásená za Štátnu prírodnú
rezerváciu, kde je zakázaný akýkoľvek
presun, okrem pešej chôdze.“ (brn)

Všetci si bránia

svoje miesto 

na chodníku
AD: NA CYKLISTOV DOBRÉ SLO-
VO ASI NEZABERÁ (BN 37/2010)
List čitateľa Ondreja Semana vyvo-
lal medzi diskutujúcimi veľký ohlas.
Čitateľ v ňom opisuje svoje zážitky
chodca s cyklistami pri jazierku nad
Železnou studienkou. Cyklisti na
tomto mieste využívajú chodník pre
peších, hoci na druhej strane jazier-
ka majú na ceste vyznačený vlastný
pruh. 

~     ~     ~
Tiež sa v lese pohybujem viac na
bicykli ako pešo a problém je skôr s
chodcami, ktorí sa rozťahujú na cyklis-
tickom pruhu. Potom my cyklisti
môžeme chodiť akurát tak po ceste
alebo po lesných cestách. Na Železnú
studienku preto bicyklovať radšej
nechodievam, je to tam menej bezpeč-
né ako na petržalskej hrádzi

~     ~     ~
Osobne som cyklista, konkrétne hor-
ský, respektíve orientovaný viac-menej
na nerovný terén. Veľa jazdím po
lesoch aj na Železnej. Nie, nejazdím po
tzv. cyklistickej časti vyhradenej na
hlavnej ceste a ani tadiaľ jazdiť nebu-
dem, ako väčšina MTB-čkárov, ale na
druhej strane som ohľaduplný ako väč-
šina cyklistov, čo sa tomu športu venu-
jú. Rešpektujem chodcov, sme si tam
rovnocenní, no, samozrejme, všade sa
nájde nejaký blbec. Ak niekto robí pro-
blémy, tak skôr „vyletní“ cyklisti, a to
treba rozlišovať! 

~     ~     ~
Mnohokrát sa stretávam s tým, že ide
vedľa seba 5 až 10 chodcov, ako stádo
dákych teliat, zabrzdím za nimi, kričím
„s dovolením, prosím“ a oni nič. A keď
sa uhnú, tak ešte začnú po mne húkať
nadávky, že čo som si to dovolil ich
vyrušovať, že mám vypadnúť na
„cestu“ a že tu nemám čo hľadať.

~     ~     ~
Chodím dosť často touto lokalitou na
biku a nemám pocit, že by sa po chod-
níkoch ukrutnou rýchlosťou premávali
cyklisti... 

~     ~     ~
Pre cyklistov je určený červený pruh na
vozovke. Držím sa ho, aj keby za mnou
išla vládna kolóna a oproti celý vozový
park MHD s generálnym riaditeľom...
Som na „bajku“, ten pruh je pre mňa!
Keby sme všetci a vždy dodržiavali
všetky predpisy, tak na Slovensku
nebude za rok ani jedna havária.

z diskusie na www. banoviny.sk

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.

Ministerstvo životného prostredia SR zaslalo
rozsah hodnotenia k navrhovanej činnosti
Rozšírenie obchodného domu IKEA

Bratislava, ktorej navrhovateľom
je IKEA Bratislava, s.r.o.,

Ivanská cesta 18, Bratislava
S určeným rozsahom hodnotenia sa možno
oboznámiť v priestoroch Služieb občanom/-
FRONT OFFICE na prízemí budovy Magistrátu
hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. l. (V
elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém
podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže predložiť pripomienky k rozsahu
hodnotenia navrhovanej činnosti do 29. 11. 2010
na Ministerstvo životného prostredia SR, odbor hod-
notenia a posudzovania vplyvov na životné prostre-
die, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava 1.

1 NEBYTOVÝ PRIESTOR
NA STAROMESTSKEJ ULICI

6/D V BRATISLAVE
Podmienky súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli
miestneho úradu na ulici Medená 2 v Bratislave

a internetovej stránke www.staremesto.sk. 

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
oznamuje zámer prenajať na základe

obchodnej verejnej súťaže

Bratislavský župan Pavol Frešo
vyzval starostov, primátorov a
funkcionárov Smeru-SD v brati-
slavskej župe, aby napomenuli
svojho predsedu Roberta Fica vo
vyjadreniach, že nultý obchvat v
Bratislave netreba.
Reagoval tak na slová Fica, ktorý
počas víkendového snemu v Ru-
žomberku uviedol, že momentálne
životnou prioritou Slovenska nie je
obchvat Bratislavy, ale dokončenie
diaľnice na východ. Župan vníma
toto tvrdenie pre komunálnych poli-
tikov ako „politické zadanie“, záro-
veň aj ako ohrozenie nultého do-
pravného okruhu okolo Bratislavy.
Slovenské diaľnice sú totiž podľa
Freša jedna reťaz, ktorá je na jednom
konci napojená na ukrajinskú hra-
nicu a na druhom konci na rakúsku
hranicu. „Zodpovednosťou každé-
ho slovenského politika a vlasten-
ca je preto podporovať túto reťaz
v každom jej ohnivku,“ uviedol.
„Čakal som, že kandidáti, ktorí
kandidujú, sa proti takýmto vyja-
dreniam ohradia,“ povedal s tým,
že sú medzi nimi viacerí podpredse-
dovia strany SMER-SD. „Nestalo sa
tak,“ zdôraznil Frešo. Podľa neho
medzi nimi neexistuje žiadny, ktorý
by si myslel, že nultý obchvat v Bra-
tislave netreba. „To je vec, ktorú
vnímam ako rozpor. Ak zacítim ta-

kéto ohrozenie, tak vyzývam funk-
cionárov, aby napomenuli svojho
predsedu a aby si spravili v strane
poriadok,“ uviedol Frešo. Zároveň
doplnil, že: „pri projektoch, ktoré
budú slúžiť desiatky rokov, by
bolo dobré, aby sme dali stranícke
veci nabok a aby sme postupovali
naozaj ako vlastenci.“
Podľa Freša existuje prísľub z ra-
kúskej strany, že diaľničný obchvat
D4 bude napojený do štyroch

rokov na rakúsku rýchlostnú cestu
S8, to znamená, že cez rieku Mora-
vou pôjde ďalší diaľničný most.
„Zhodou okolností je to v blíz-
kosti Volkswagenu, v tej časti,
kde sa už D4 v súčasnosti stavia.
Znamená to vlastne to, že nultý
obchvat nepovedie niekde do
poľa, ale povedie tam, kde priro-
dzene patrí - do Rakúska,“
doplnil bratislavský župan Pavol
Frešo.

Župan Frešo odmieta spochybňovanie
priority nultého okruhu Bratislavy

Župan Pavol Frešo považuje vybudovanie nultého obchvatu okolo Bratis-
lavy za prioritu číslo jeden.

Stavebný úrad zamietol umiestnenie

bigbordu, stavebník sa hneď odvolal
STARÉ MESTO
Spoločnosť BigBoard Slovensko, a. s.,
ktorá bez stavebného povolenia
umiestnila na rohu Mýtnej a Štefano-
vičovej ulice veľkorozmerný reklam-
ný nosič - bigbord, čaká priestupkové
konanie. Proti rozhodnutiu stavebné-
ho úradu zamietnuť žiadosť o jeho
umiestnenie sa však firma odvolala.
Ako potvrdil starosta Starého Mesta
Andrej Petrek, stavebný úrad mestskej
časti vykonal 26. októbra 2010 štátny
stavebný dohľad priamo na mieste. In-
formoval stavebníka, zástupcu Big-
Board Slovensko, že zamietne jeho žia-
dosť o vydanie stavebného povolenia na

umiestnenie reklamného nosiča, keďže
by bolo v rozpore so všeobecne záväz-
ným nariadením o umiestňovaní rek-
lamných, propagačných a informačných
zariadení na území mestskej časti. 
Firma BigBoard Slovensko sa proti roz-
hodnutiu stavebného úradu odvolala,
pretože nariadenie považuje za proti-
právne. Následne stavebný úrad postú-
pil všetku dokumentáciu odvolaciemu
orgánu, ktorým je Krajský stavebný
úrad Bratislava. Bez ohľadu na to, čo si
BigBoard Slovensko myslí o nariadení,
reklamný nosič bol umiestnený bez sta-
vebného povolenia, teda načierno.
Ako uviedol staromestský poslanec Ján

Mackovič, ktorý je spoluautorom naria-
denia o reklamných zariadeniach, Mýt-
na ulica sa nachádza v pamiatkovej zó-
ne, kde je možné rozmiestňovať len tzv.
citylighty a malé bilbordy, nie však veľ-
korozmernú reklamu, ako je to v prípa-
de reklamného nosiča spoločnosti Big-
Board Slovensko. Očakáva, že táto
reklama z ulice zmizne, pretože je v roz-
pore s nariadením a obťažuje ľudí.
Zrejme preto, aby postup staromestskej
samosprávy regulovať reklamu nenasle-
dovali aj ďalšie mestské časti, kandidu-
je člen predstavenstva BigBoard Slo-
vensko Ivan Malinka na poslanca miest-
neho zastupiteľstva v Ružinove. (brn)
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o k skonze rvat í vna

st ranaPoďme voliť zmenu!

www.rosova.sk

táňa rosová 
Nová starostka pre Staré Mesto

Keď sa ma niekto pýta, ako nájde na našej 
ulici môj byt, hovorím: hľadaj jediné okná, 
v ktorých sú kvety. Ako milujem kvety u mňa 
doma, tak mi záleží na zeleni a parkoch 
v meste. Keď nás s Táňou Rosovou zoznámil 
spoločný kamarát, prišla reč aj na to. Vtedy 
som od nej počula heslo „dopravu v centre 
pod zem, na zem život a zeleň“. Budem 
veľmi rada, keď túto rýmovačku začne 
Táňa Rosová realizovať aj v praxi! Vďaka 
osobnému rozhovoru viem, koho pôjdem 
voliť. Budem si pri tom v duchu hovoriť: 
„Dopravu v centre pod zem, na zem život 
a zeleň“.

Anna Šišková

Potešilo by ma, keby sa starostkou Starého 
Mesta stala pani Rosová. Staré Mesto 
potrebuje sviežu rosu, aby vyzdravelo.

Tomáš Janovic
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V okolí zastávky SAV na Štefánikovej 

víta cestujúcich špina a neporiadok
STARÉ MESTO
Za zastávkou mestskej hromadnej
dopravy SAV smerom na Hodžovo
námestie, medzi ulicami Štefánikova
a Križkova, sa na ostrovčeku
namiesto okrasnej zelene nachádza
zničená lavička obkolesená odpad-
kami. S ich odstránením je však pro-
blém, pozemok patrí mimobratislav-
skej firme, ktorá sa tvári, že neexi-
stuje.
Zastávky mestskej hromadnej dopravy
je povinný udržiavať Dopravný podnik
hlavného mesta Bratislava. Zastávka
spolu so zdevastovanou lavičkou,
vysokou burinou a neporiadkom je
však na pozemku firmy Cesare so síd-
lom v Pezinku a tá sa o svoj pozemok
vôbec nestará. 
Hovorkyňa referátu komunikácie s
verejnosťou z mestskej časti Bratisla-
va-Staré Mesto Alena Kopřivová
uviedla, že „mestská časť Bratislava-
Staré Mesto, v katastri ktorej sa sú-
kromný pozemok nachádza, sa snaží
už dlhšie zabezpečiť na ňom poriadok.
Kontaktovala zástupcov spoločnosti
Cesare s tým, aby sa o svoj majetok
starali v zmysle zákona. Z uvedenej
adresy spoločnosti sa však vracajú
zásielky ako Adresát neznámy. Referát
kontroly poriadku Miestneho úradu
Bratislava-Staré Mesto preto poslal list
aj konateľovi tejto spoločnosti, výsle-
dok bol však rovnaký.“ 
Alena Kopřivová dodala, že hoci po
našom upozornení sa znovu pokúsia
nadviazať kontakt so spoločnosťou, s

najväčšou pravdepodobnosťou sa celá
záležitosť skončí na súde. Zdôraznila
však, že „vzhľadom na stav lavičky,
ktorý môže ohroziť osoby pohybujúce
sa v blízkosti zastávky MHD, ju na
vlastné náklady odstránime“.
O neporiadku sme informovali aj magi-
strát hlavného mesta, ktorému patrí Šte-
fánikova ulica. Z oddelenia marketingu
a cestovného ruchu reagovala Mária

Račková: „Okolie zastávky mestskej
hromadnej dopravy na Štefánikovej
ulici bolo na základe upozornenia vyčis-
tené.“  Keď sme sa však boli na poze-
mok pozrieť začiatkom tohto týždňa,
smeti, burina a zničená lavička nezmiz-
li. Cestujúcich v tejto frekventovanej
časti Bratislavy ďalej víta špina a nepo-
riadok. Martina Chudá

FOTO - autorka

Značka upravila

parkovanie 

na Lotyšskej
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Na Lotyšskej ulici arogantní vodiči
parkovali až priamo pod oknami
obytných domov, na trávnikoch či
na chodníkoch. Mestská časť však
na podnet obyvateľov problém rých-
lo vyriešila premiestnením značky
Zákaz vjazdu bližšie k zdravotnému
stredisku.
Táto značka síce na Lotyšskej ulici
bola aj predtým, ale platilo to len pre
vjazd do ulice po chodníkoch pod
domami. Značka však už neriešila, čo
sa deje pred ňou, a tak si ľudia jazdili a
parkovali, kde chceli. Obyvatelia ulice
sa preto začali sťažovať a mestská časť
tento problém rázne vyriešila presunu-
tím značky.
„Vodičom bolo jedno, či stoja na tráv-
niku alebo na chodníku. Chodník začal
praskať, tvorili sa na ňom výmoly a
všade bolo nanesené blato. Prejsť ta-
diaľ za dažďa alebo vlhkého  počasia
bolo niečo strašné,“ napísal čitateľ Bra-
nislav Blahovca.
Za samosprávu Podunajských Bisku-
píc informoval vedúci referátu životné-
ho prostredia Alexander Vajda: „Na
požiadavku obyvateľov Lotyšskej
ulice, ktorí sa sťažovali na častý vjazd
a parkovanie vozidiel pred bytovým
domom, bola dopravná značka Zákaz
vjazdu premiestnená do polohy bližšie
k zdravotnému stredisku. Od tohto
miesta platí zákaz vjazdu všetkých
vozidiel, okrem dopravnej obsluhy, do
tohto priestoru.“ (mch)

Pre rozvoj 

mesta je dôležitá 

kontinuita
BRATISLAVA
Inštitút urbánneho rozvoja (IUR)
považuje priebežné schvaľovanie
návrhov na zmeny v územnom pláne
za nevyhnutný predpoklad na vyvá-
žený a plynulý rozvoj hlavného mesta
Bratislavy. 
Aj preto vníma negatívne skutočnosť,
že odchádzajúce zastupiteľstvo hlavné-
ho mesta v tomto volebnom období
neschválilo dlhodobo pripravované
zmeny a doplnky územného plánu 02.
Ide pritom o úpravy, z ktorých prevažná
časť nevyvoláva oponentúru ani odbor-
nej, ani širokej verejnosti a ktoré riešia
napredovanie mesta od schválenia
územného plánu v roku 2007. 
„Kontinuita je pre rozvoj mesta najdôle-
žitejšia. Je nám ľúto, že celý rad dôleži-
tých technických a metodických úprav,
ako aj dobrých projektov musí vzhľa-
dom na komunálne voľby ďalej čakať.
Súčasný stav spôsobuje to, že niektoré
návrhy zmien územného plánu môžu
dlhodobo blokovať veľa iných zmien,
ktoré mesto nevyhnutne potrebuje na
svoj plynulý rast a rozvoj. Chceme vyja-
driť nádej, že priebežné prerokovanie
zmien v územnom pláne bude prirodze-
nou prioritou každého vedenia mesta,”
povedal Roman Talaš, predseda IUR.
IUR je neziskovou organizáciou, ktorá
združuje profesie pôsobiace v oblasti
urbánneho rozvoja a tvorby krajiny. Jej
členmi sú architekti, inžinieri, projek-
tanti, stavebné firmy, developeri, mar-
ketingoví odborníci. (brn)
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ROZHODNITE VY,  27. 11.

Milan Ftáčnik
za primátora Bratislavy

BRATISLAVA MÁ DLHY,
ROZHODUJE SA ZA ZATVORENÝMI DVERAMI. 

JE NAJVYŠŠÍ ČAS, ABY MESTO RIADIL 
SKÚSENÝ A ZÁSADOVÝ ČLOVEK  

Juraj Droba
kandidát č. 6 do mestského zastupiteľstva za Staré Mesto

SPOLU ZA PORIADOK 
V STAROM MESTE

www.droba.com

Deti už môžu

odpočítavať čas

do Vianoc
RUŽINOV
V nákupnom centre Avion a v
obchodnom dome IKEA môžu deti
odrátavať čas do začiatku vianoč-
ných sviatkov. V Avione každú sobo-
tu a nedeľu od 10.00, resp. od 14.00
až do 19.00 h, v IKEA každú advent-
nú nedeľu od 14.00 do 19.00 h. 
Okrem zábavy si deti domov odnesú
malé darčeky, ktoré si vlastnoručne
vyrobia, a za účasť dostanú do Vianoč-
nej Losíkovej knižky pečiatky, ktoré si
v IKEA môžu vymeniť za obľúbené
Losíkove peniažky. Pre rodičov tak
zostane voľný čas, ktorý v čase pred-
vianočných nákupov budú určite
vedieť využiť. 
Kto chce zažiť atmosféru švédskych
Vianoc, ktoré so sebou prinesú švédski
škriatkovia Tomtenovia, mal by prísť do
Avionu v pravý čas, pretože Tomten pri-
chádza vždy nečakane. (brn)

BRATISLAVA
Výsledky odborného posudku stavu
bratislavského Starého mosta po
odľahčení od betónovej mostovky
nie sú stále známe. Spoločnosť
Metro Bratislava, ktorá má na sta-
rosti práce na moste, na ne čaká.
Potvrdila to hovorkyňa spoločnosti
Jana Murínová. 
Odstránenie mostovky je spolu s ďalší-
mi opatreniami súčasťou sanácie
mosta, ktorý je pre havarijný stav od
polovice mája tohto roka úplne uzatvo-
rený. „Zatiaľ nemáme k dispozícii no-
vý odborný posudok stavu Starého
mosta, čakáme na vyhodnotenie
posledných meraní. Preto platí, že
Starý most sa nachádza v siedmom
stupni poškodenia, čo je najhorší stu-
peň,“  povedala J. Murínová. Spoloč-
nosť napriek tomu nepredpokladá, že
by sa Starý most zrútil.
Sanačné práce na odstraňovaní havarij-

ného stavu mosta predčasom pozasta-
vili, zrušili aj strážnu službu a kamero-
vý systém monitorovania mosta.
Dôvodom je nedostatok peňazí v mest-
skej pokladnici. Pôvodne bolo na
nosný dopravný systém, ktorého súčas-
ťou je aj riešenie Starého mosta, vyčle-
nených šesť miliónov eur. V septembri
však poslanci schválili zmenu tohto-
ročného rozpočtu mesta a suma sa zní-
žila na 2,5 milióna eur. Toto rozhodnu-
tie spôsobilo, že niektoré faktúry za už
vykonané sanačné práce na moste sú
doteraz nezaplatené a mesto na ich
úhradu momentálne nemá peniaze.
Týka sa to napríklad odstránenia inži-
nierskych sietí, odstránenia vozovky a
mostovky, prieskumných vrtov a saná-
cie pilierov či vyhotovenia projektovej
dokumentácie k týmto prácam. 
Celkovo zostáva neuhradených vyše
1,2 milióna eur. Bratislavskí mestskí
poslanci začiatkom novembra odsúhla-

sili preklenovací úver 1,5 milióna eur
pre spoločnosť Metro Bratislava. Záro-
veň by sa tento úver mal zapracovať do
rozpočtu mesta v budúcich rokoch.
Spoločnosť podľa Jany Murínovej o
preklenovacom úvere rokuje s banka-
mi. Kým však uznesenie mestského
zastupiteľstva nenadobudlo právoplat-
nosť, nemohla spoločnosť podniknúť
ďalšie kroky. Urobiť tak môže až po
riadnom skončení zasadnutia, ktoré
bolo niekoľkokrát prerušené a defini-
tívne ukončené v pondelok. Uznesenie
musí podpísať primátor mesta Andrej
Ďurkovský. „Postup ďalších prác bude
závisieť od dostupnosti financií a stavu
mosta,“ dodala Jana Murínová.
Bratislavský Starý most bol najskôr
uzatvorený pre osobnú dopravu - od
konca roka 2008. Neskôr z neho, od
polovice mája 2010, pre vážny havarij-
ný stav vylúčili aj MHD, cyklistov i
chodcov. (sita, rob)

Starý most ešte stále čaká na výsledky

posudku, jeho spadnutie však nehrozí

Biskupičania

chcú rozšíriť

Ulicu svornosti
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Mestská časť Podunajské Biskupice
neustále bojuje za zlepšenie doprav-
nej situácie, ktorú by prinieslo aj roz-
šírenie Ulice svornosti. 
Starostka Alžbeta Ožvaldová (nezávis-
lá) preto nedávno rokovala na Minister-
stve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
o možnostiach rozšírenia Ulice svornos-
ti. Ulica je hlavnou príjazdovou trasou z
okolitých obcí, ktorá sa najmä v špičke
pravidelne upcháva. Podľa starostky aj
ministerstvo je za rozšírenie tejto komu-
nikácie o jeden jazdný pruh v smere do
hlavného mesta. 
V tejto súvislosti sa majú začať práce na
projekte rozšírenia spolu so Slovenskou
správou ciest a ďalším zainteresovaný-
mi inštitúciami. Mestská časť chce do
riešenia kritickej dopravnej situácie na
Ulici svornosti zapojiť aj Bratislavský
samosprávny kraj. (rob)
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Dopravca súťaží

o čistenie, chce

aj štyri autobusy
BRATISLAVA
Bratislavský dopravný podnik opäť
vypísal verejnú súťaž na čistenie
vozidiel mestskej hromadnej dopra-
vy. Na základe verejnej súťaže na
obstaranie štyroch nízkopodlažných
autobusov získa vozidlá značky SOR
BN 10,5.
Pôvodnú súťaž na čistenie vozidiel
mestskej hromadnej dopravy, ktorá
bola vypísaná na jar tohto roka, zrušil
mestskému dopravcovi Úrad pre verej-
né obstarávanie (ÚVO). Dôvodom bol
zle zvolený postup zadávania zákazky. 
Vedenie podniku vtedy priznalo chybu
svojich odborníkov, ktorí údajne neza-
chytili zmenu v zákone. Predpokladaná
hodnota novej zákazky na čistenie
električiek, autobusov a trolejbusov je
päť miliónov eur, zmluva s víťazom
má trvať päť rokov. Obálky s ponuka-
mi by sa mali otvárať 28. decembra
2010, kritériom na vyhodnotenie
ponúk bude najnižšia cena.
Dopravnému podniku na základe ve-
rejnej súťaže pribudnú do vozového
parku ďalšie štyri nové nízkopodlažné
sólo autobusy na prímestskú a mestskú
dopravu značky SOR BN 10,5. Vybral
ich na základe záujmu jedného uchá-
dzača v súťaži. Spoločnosť SOR Lib-
chavy dodá štyri mestské autobusy v
hodnote 662 684 eur bez DPH. Ide
pravdepodobne o dodanie zvyšných
kusov autobusov, ktoré boli súčasťou
verejnej súťaže, vypísanú dopravcom v
predchádzajúcich rokoch. (rob)

Petržalka potrebuje 
skúseného starostu 

                        Vladimír Bajan

Nez vislý kandidát 
na starostu Petržalky
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Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021, 0905 431 455

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

Vám vyrobí 
a namontuje 

�ŽALÚZIE �MARKÍZY
�ROLETY
�LAMELOVÉ DVERE
�SIETE PROTI HMYZU

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

Potrebujete trezor?

Navrhovateľ Pionierska, s.r.o., Drotárska
19/A, Bratislava predložil zámer

Polyfunkčná zástavba,
Pionierska ulica, Bratislava

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
15. 11. do 6. 12. 2010 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciál-
ne námestie 1, v priestoroch Služieb obča-
nom/FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe
bude zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk
/EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č.
24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže svoje
písomné stanovisko doručiť Obvodnému úra-
du životného prostredia v Bratislave, Karloves-
ká 2, 842 33 Bratislava 4 do 6. 12. 2010.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s
parc. č. 12100/168,169,200,201,122;
22005/4,5 a 12070/2 v lokalite na Pionierskej
ulici, k. ú. a MČ Bratislava - Nové Mesto, územ-
ný obvod Bratislava III.
Územie je vymedzené severne od navrhovanej
činnosti areálom záhradníctva Florco, objektom
Ubytovacieho zariadenia Zvárač s areálom
Výskumného areálu zváračského situovaného
východne, vinohradom z juhu a železničnou tra-
ťou zo severovýchodu.
Účelom navrhovaného zámeru je vybudovanie
dvoch viacpodlažných polyfunkčných objektov B1
(3 podzemné podlažia (PP) a 8 nadzemných pod-
laží (NP) ) a apartmánového domu B2 (2.PP a
7.NP) a tým zvýšiť dostupnosť administratívnych
priestorov a kvalitu občianskej vybavenosti. V poly-
funkčnom objekte B1 tvoria 1.-3. NP prenajímateľ-
né priestory a 4.-8. NP byty. U apartmánového
penziónu tvoria všetky podlažia apartmánové byty.
Areál bude prístupný po existujúcej komunikácii.
Podzemné parkovacie garáže tvoria v objekte B1 3
PP a v objekte B2 2 PP. Navrhovaných je 125 par-
kovacích stojísk pre obsluhu územia. Vo variante č.
1 sa navrhuje 107 p.s. v podzemnej parkovacej
garáži a 18 p.s na teréne. Variant č. 2 má mať 116
p.s. v podzemnej garáži a 9. p.s. na teréne.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia čin-
nosti: cca 2011- 2012

Navrhovateľ  Tatra Residence, s.r.o., 
Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava

predložil zámer
Polyfunkčný súbor

TATRA RESIDENCE, Bratislava

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
19. 11. do 9. 12. 2010 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/-
FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe bude
zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk
/EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č.
24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže svoje
písomné stanovisko doručiť Obvodnému
úradu životného prostredia v Bratislave, Karlo-
veská 2, 842 33 Bratislava 4 do 9. 12. 2010.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
13410/2,4,5,6 v lokalite Biely Kríž na Jurskej ulici, k.
ú. a MČ Bratislava - Nové Mesto, územný obvod Bra-
tislava III. Areál je z južnej strany ohraničený Jurskou
ulicou a železničnou traťou. Zo SV strany je vymedze-
ný komunikáciou, z juhu rodinnými domami a zo
západu vinohradmi. Účelom navrhovaného zámeru
je výstavba viacúčelového polyfunkčného súboru s
dominantnou funkciou obchodno-administratívnych
činností a bývania. Lokalita sa člení na 3 sektory:
1. TATRA BILLING, s.r.o.- Objekt služieb - jedno
a dvoj-podlažné, bez podzemného podlažia. Člení sa
na objekt haly a administratívneho prístavku. Pred ob-
jektom sa navrhuje parkovisko s 10 parkovacími sto-
jiskami.
2. Obchodný súbor TATRA RESIDENCE - výstav-
ba dvoch bytových domov s výškou 6 - 7 nadzemných
podlaží (NP) a so samostatným objektom podzemnej
garáže s 1 podzemným podlažím (PP)
3. Obchodné centrum - výstavba multifunkčného
obchodného centra s 2 PP parkovacej garáže a 8 NP.
Celkovo sa vybuduje 46 p.s. na povrchu a 104 v pod-
zemných garážach. Predmetná lokalita je napojená
na nadradený komunikačný systém (Račianska radiá-
la - zberná komunikácia f.t. B1) v križovatke Račians-
ka ulica - Jurská ulica. 
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnos-
ti: cca 10/2011 - 10/2016

KKaanddiduujjjeemm 
zza SSStaaréé MMeeesstoo, 
ďďakkuujjemm zaa vvášš 

hhlaass pppriatteeeliaa.ppp

www.facebook.com/richard.fekete

doc. PhDr. EEvvaa  JJaaššššoovváá, PhD.
psychologička,vysokoškolská

pedagogička

kandidátka na poslankyňu

mestského zastupiteľstva

za Nové Mesto
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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

Predvianočný čas využívajú vreckári,

treba si dávať pozor na osobné veci
BRATISLAVA
Posledný mesiac pred vianočnými
sviatkami býva obdobím zhonu a
naháňania sa, v tom lepšom prípade
túlania sa po vianočných trhoch.
Práve na toto obdobie však myslia aj
zlodeji a podnikavci, ktorí pohodovo
vyzerajúci deň razom zmenia na
nepríjemné obdobie spojené s vyba-
vovaním vecí, ktoré nás po prípad-
nej krádeži očakávajú.
Sylvia Brliťová z oddelenia prevencie
Okresného riaditeľstva Policajného
zboru Bratislava I preto pripomína nie-
koľko rád, ktorými by sa mali Brati-
slavčania riadiť: „Venovať veľkú

pozornosť svojej taške, kabelke, najmä
v nákupných centrách a na trhovi-
skách, ako aj vo verejných dopravných
prostriedkoch. Nenechávať peňaženku
a doklady navrchu kabelky a nenechá-
vať ich ani v obchodoch na policiach či
v nákupných vozíkoch. Pamätať, že
počas bežného nákupu nepatrí veľká
suma peňazí do peňaženky. Na platenie
využívať najmä platobné karty, na
ktoré si však nesmú písať PIN kód.
Peniaze a osobné doklady je dobré
nosiť oddelene.“
Podľa jej slov najväčší počet trestných
činov vreckových krádeží bol zazna-
menaný najmä v historickom centre

mesta. „Okrem klasických vreckových
krádeží sa zlodeji zameriavajú aj na
zaparkované autá, z ktorých však práve
vodiči často robia výklad a zlodejov
lákajú na cenné veci, ktoré si v nich
nechávajú odložené. Určite pomôže
uzamknutie vozidla a jeho zabezpeče-
nie doplnkovým zariadením proti krá-
deži. Všetky cenné veci z auta treba
pred odchodom vybrať aj vtedy, keď sa
auto opúšťa iba na pár minút.“
Počas predvianočných nákupov je jed-
noducho potrebné pamätať na to, že
opatrnosti nikdy nie je dosť a ľahšie je
dávať si pozor, ako neskôr plakať nad
vlastnou nepozornosťou. (sb)
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Lamačania sa

tešia na novú

ľadovú plochu
LAMAČ
V areáli Súkromnej obchodnej aka-
démie Liberta na Borinskej ulici v
Lamači možno vyrastú nové športo-
vé hviezdy. Do mája 2011 sa tu má
objaviť tréningová ľadová plocha s
rozmermi ihriska NHL (56x26 m). 
Priestor na nej nájdu hokej, krasokor-
čuľovanie, rýchlokorčuľovanie a cur-
ling. Ľad má byť chladený najnovšou
technológiou, čo zabezpečí celoročnú
prevádzku hokejovej a curlingovej plo-
chy. Rozpočet je tri milióny eur, kolau-
dácia by mala byť 6. mája 2011. 
Konateľom a manažérom budúcej ho-
kejovej akadémie má byť bývalý hoke-
jista Slovana Pardubice Ľubomír Piš-
tek. Žiaci sem budú chodiť od prvého
ročníka základnej školy až po koniec
strednej školy s maturitou. V areáli
školy sa ráta s bikrosovým, basketbalo-
vým a volejbalovým ihriskom. (brn)

V Apponyiho

paláci predstavia

remeselníkov
STARÉ MESTO
Múzeum mesta Bratislavy spolu so
združením remeselníkov Slovenska
pripravilo prezentáciu a predaj tra-
dičných remeselných výrobkov. 
V prostredí nádvoria Apponyiho paláca
od piatku 19. novembra 2010 remesel-
níci prezentujú svoju prácu. Trh tradič-
ných remesiel potrvá do 23. decembra.
Výrobky zo skla reprezentuje Peter
Fiala. Miroslav Haroník patrí do veľkej
rodiny výrobcov z kovu. a ponúkne
razenie mincí a drobných predmetov pre
radosť. Ján Tóth sa už dvadsať rokov
venuje ručnej remeselnej výrobe z kože,
výrobe obuvi, tašiek, drobných príve-
skov, ale aj bičov. Michaela Kubacková
zhotovuje drevené hračky: zvieratká,
autíčka, vláčiky, rôzne druhy rámov na
fotografie. Stanislav Otruba zostáva
verný tradícií výroby zvoncov jeho rod-
ného kraja – Zázrivej. (brn)

STARÉ MESTO
Hlavné mesto Bratislava na základe
výsledkov verejnej súťaže prenajalo
nehnuteľnosti v mestskom parku na
Dunajskej ulici súkromníkovi. Všeo-
becne záväzné nariadenie mesta
však ráta s rozšírením plochy zelene
a so zbúraním starých budov.
Mesto, ktorému park patrí, ho zatvorilo
začiatkom roka 2009. Dôvodom bol ha-
varijný stav záhrady, objektov, lavičiek
či detských preliezok. Po dlhšom obdo-
bí magistrát oznámil, že víťazom súťaže
na prenájom nebytových priestorov na
obdobie do desiatich rokov, sa stala spo-
ločnosť Bratislavský Meštiansky Pivo-
var, s.r.o.. Zmluvu o prenájme má mesto
podpísať do 15. decembra 2010.
Podľa mesta prenájom nemuseli schva-
ľovať mestskí poslanci vzhľadom na
dĺžku nájmu. Spoločnosť si v záhrade
zrejme plánuje otvoriť reštauráciu
alebo podobné zariadenie, pričom park

zostáva v správe hlavného mesta. To,
prečo nedošlo v priebehu posledných
rokov k revitalizácii záhrady, zbúraniu
objektov, rozšíreniu zelene a jej sprí-
stupnenie verejnosti, sme sa nedozve-
deli.

Park na Dunajskej ulici je jedinečnou
zelenou oázou v centre mesta, historic-
kou záhradou, v ktorej sa dodnes
zachovalo množstvo vzácnych stro-
mov a rastlín. Robert Lattacher

FOTO - autor

Mestský park na Dunajskej nezväčšili,

magistrát bývalú reštauráciu prenajal
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RUŽINOV
NA IVÁNSKEJ CESTE neznámi
páchatelia krátko po polnoci odcudzili
bankomat v obchodnom dome.  Pácha-
telia prerazili vozidlom Porsche Cayen-
ne únikové dvere pri hlavnom vchode,
vytrhli bankomat zo zeme a následne s
ním ušli. Svojím konaním tak spôsobili
škodu nielen obchodnému domu, ale aj
samotnej banke, ktorej bankomat patrí. 

RUŽINOV
NA ULICI VLADIMÍRA CLEMEN-
TISA osemnásťročný mladík ráno o
4.30 h so zbraňou v ruke vošiel do herne
a žiadal od jej pracovníčky peniaze.
Žena mu vydala 5100, k zraneniu osôb
nedošlo, páchateľ následne ušiel na
neznáme miesto. Policajti ho chytili po
troch dňoch, mladík sa v súčasnosti
nachádza v cele policajného zaistenia.

STARÉ MESTO
NA PALACKÉHO ULICI sa 36-
ročný Bratislavčan vyhrážal svojim
rodičom fyzickou likvidáciou. Hluč-
ným a drzým správaním, nadávkami,
sácaním a odstrkovaním, ktoré jeho
vyhrážky sprevádzali, vzbudil u svo-
jich rodičov obavy o ich život a zdra-
vie, takže musela zasahovať polícia. Tá
výtržníka zadržala.
NA SPOJNEJ ULICI neznámy pá-
chateľ ukradol nadránom vozidlo Audi
Q7, striebornej metalízy. V aute sa na-
chádzala čierna kožená aktovka s obsa-
hom firemných dokladov a s hotovos-
ťou 60 000 eur, osemnástimi kusmi
klieští na stavbu a s inými osobnými
dokladmi. Krádež spôsobila občanovi
z Rakúska celkovú škoda 126 000 eur. 
NA ŠTEFANOVIČOVEJ ULICI
ukradli v noci vozidlo Porsche Cayen-
ne, čiernej metalízy, čím spôsobili
poškodenej nemeckej spoločnosti
škodu vyše 26 600 eur.
NA POŠTOVEJ ULICI ukradol 51-
ročný muž z obce Lukov v predajni
Terranova tovar v hodnote 19,99 eura.
Vyšetrovaním sa zistilo, že podobný
skutok mal na rováši aj v prechádzajú-
cich dvoch rokoch.
NA HVIEZDOSLAVOVOM NÁ-
MESTÍ v kaviarni hotela neznámy
páchateľ vystupujúci pod menou
Zaidar prevzal od pracovníčky firmy
so sídlom v Bratislave províziu za
sprostredkovanie kúpy 39 bytov na
Kolibe v hodnote 13 400 000 eur. V
deň prevzatia uvedenej provízie sa
konateľ poškodenej  spoločnosti na-
chádzal vo Viedni, kde podpísal
zmluvu so sprostredkovateľom vystu-
pujúcim pod menom Davkumar, pri-
čom záloha vo výške 1 000 000 eur
bola konateľovi poškodenej spoloč-
nosti vyplatená, avšak vo falošných
bankovkách. Konateľovi poškodenej
spoločnosti tak vznikla škoda pol
milióna eur. Osoby vystupujúce pod
menami Zaidar a Devkumar sa mali
vydávať za občanov Indie. (mm, sb)

Prvé tituly 

pre Slovan 

boli amatérske 
Rok 1926 priniesol bratislaskému fut-
balu niekoľko radostných udalostí. Vo
februári pribudol v hlavnom meste
Slovenska k I. ČsŠK Bratislava (vzni-
kol v roku 1919) a Slávii Bratislava
(1921) tretí slovenský klub ŠK Typo-
grafia. Pre všestranné a dokonalejšie
vybavenie športového objektu I. ČsŠK
Bratislava v Petržalke rozšírili rozme-
ry futbalového ihriska a zatrávnili ho. 
Okolo neho vybudovali bežeckú dráhu,
za jeho pre vyše päťtisíc divákov zavŕše-
ným  hľadiskom, v ktorého strede pozdĺž
Starohájskej cesty sa skvela nová tribúna
pre 300 divákov, sa rozširoval veniec teni-
sových dvorcov. Ľudia začali tento objekt
nazývať prvým štadiónom na Slovensku.
Mal od toho však ešte ďaleko...
V roku 1927 Bratislavčanom žreb záveru
amatérskeho šampionátu mimoriadne
prial. Začali a až do konca vítali a poráža-
li súperov na vlastnom ihrisku v Petržal-
ke. Majster Stredočeského kraja SK Kro-
čehlavy bol súperom v úvodnom zápase
23. októbra. Petržalské hľadisko burcova-
lo svojich tak výdatne, že mužstvo
obrovské nasadenie uvoľnilo až vtedy,
keď Poláček, Priboj a Čabelka tromi
gólmi zabezpečili víťazstvo 3:1 (1:0). V
semifinále sa postavil do cesty majster
Moravy SK Prostějov. Ten sa ku gólu ani
nedostal. Naopak Šoral prispel prvým
gólom, keď trafil sieť z pokutového kopu
a Priboj pridal druhý na 2:0 (1:0).
Na finále 20. novembra do Petržalky pri-
cestoval kontroverzný klub juhočeských
Nemcov DFC Budweiss. Nabrúsený stre-
lec Pavol Šoral už v 6. minúte otvoril
skóre, a keď pred uplynutím 20. minúty
sformovali Poláček a Priboj stav na 3:0,
zdalo sa o víťazovi rozhodnuté. Húževna-
tí budějovickí Nemci však znížili Pobe-
lom a Weigandom na 2:3. Koniec ich
nádejám štvrťhodinu pred koncom urobil,
kto iný ako – Šoral. Majstrovská zostava
znela: Hollý – Čulík, Mutňanský – Kau-
lich, Karácsonyi, Träger – Uher, Poláček,
Priboj, Čambal, Šoral.
Po dvoch rokoch pôstu sa Bratislavčania
opäť ocitli v záverečnej osmičke amatér-
skeho šampionátu ČSR 1930. S prvým
súperom, nemeckým Brünner SK, boli v
Petržalke trochu problémy, keď súper
dlho odolával a prehral len 1:2, ale v Brne
úplne zlyhal 0:6. Cez druhého súpera si
eškári zabezpečili postup do finále doma
cez stredočeský SK Zlíchov výhrou 5:0,
na výlete v Čechách sa uspokojili s remí-
zou 1:1. Novembrové finále sa začalo v
Kolíne. Návšteva bola rekordná, vraj
2948 platiacich divákov (ktosi vyrátal, že
v pomere k počtu obyvateľov by malo
zápas v Petržalke sledovať 20 000...). Na
Bínov gól odpovedal Priboj v I. polčase a
na Musilov Bulla v druhom. Odvetu v
Petržalke videlo vyše 5000 fanúšikov a
tých nadchlo víťazstvo 4:2 (2:1). Šoral
strelil dva skvostné góly z voľných kopov
asi z 25 m, Priboj pridal z pokutového
kopu a Daučík triumf završoval. V zosta-
ve boli dve zmeny: Šoral prešiel do obra-
ny namiesto Malinovského a s Daučíkom
utvoril ľavú stranu útoku Jurčák: Kardoš
– Čulík, Šoral – Horský, Vojtěch, Polák –
Suchý, Bulla, Priboj, Daučík, Jurčák.

Jozef Kšiňan, Igor Mráz
Z pripravovanej publikácie 

Belasá deväťdesiatka
(Pokračovanie nabudúce)

Mesto je odkázané na súhlas úradníkov
Pri pohľade na priečelie Starej radni-
ce človeka zaráža úprava jeho pravej
časti. Jednotná fasáda, akú mala rad-
nica od konca 15. storočia, je po obja-
ve staršej architektúry gotického
Pawerovho domu (1966) prerušená
jeho čiastočne rekonštruovaným prie-
čelím, a na juh, k Laurinskej ulici,
pokračuje priečelím pôvodne samo-
statného meštianskeho domu. Ten sa
podľa pôvodného majiteľa volá Un-
gerov či Ungerlov dom. K radnici ho
pripojili na začiatku 16. storočia.  
Šírka jeho priečelia, ktorá je približne
rovnaká ako šírka vedľajšieho gotického
Pawerovho domu a ako šírka domu na
Hlavnom námestí 3 je dôkazom o tom,
že pozemky na obvode Hlavného
námestia boli v 13. alebo v 14. storočí
rozdelené na jednotlivé stavebné parcely
práve takto široké. Niektoré ich majitelia
postupne pospájali do väčších pozem-
kov, iba tieto tri sa zachovali vo svojej
pôvodnej šírke.
Na mieste Pawerovho domu s obnove-
nou gotickou fasádou bola ešte v prvej
tretine 15. storočia ulička, ktorá smero-
vala k dnešnému Primaciálnemu námes-
tiu, na trhovisko, kde sa predávalo mäso,
neskôr chlieb. Z uličky sa vchádzalo aj
do Ungerlovho domu, čo potvrdzuje
nedávno na prízemí objavený zdvojený
gotický kamenný portál. Dom mal aj
vozovú bránu z námestia. Na poschodí
boli vtedy určite úzke gotické okná v
kamenných orámovaniach („šambrá-
nach“). Prízemie, ktoré nebolo podpivni-
čené, aj izba na poschodí boli prekryté
drevenými povalami. V roku 1591 pre-
robili fasádu domu. Súviselo to zrejme
so zaklenutím jeho interiérov mohutný-
mi valenými klenbami. Na poschodí dve
veľké okná v kamenných rámoch osve-
tľovali rozsiahlu miestnosť, podkrovie
malo svetlo z okna vo vikieri, na ktorom
sa zachoval nápis s datovaním. V rovna-
kom duchu dalo mesto obnoviť fasádu
priľahlej Starej radnice a pripojilo k nej
aj obnovený  Ungerlov dom. 
Medzi oknami poschodia Ungerlovho
domu je zamurovaná staršia kamenná
konzola, ojedinelá svojím stvárnením.
Sú to dve ľudské hlavy – mužská a žen-
ská. Konzolu medzi okná umiestnili
pravdepodobne v roku 1599, keď zjed-
nocovali vedľajšiu fasádu Pawerovho

domu s ostatným komplexom Starej rad-
nice. Na konzole stojí stredoveká socha
uhorského svätca, ktorého možno podľa
dnes už nejestvujúceho maľovaného
nápisu v jeho blízkosti považovať na
svätého Ladislava. Inžinier architekt
Andrej Fiala, ktorý objekt pred 40 rokmi
skúmal, vyslovil veľmi pravdepodobnú
domnienku, že konzola so sochou bola
pôvodne súčasťou, ozdobou, štítu ved-
ľajšieho Pawerovho domu. V stredove-
ku boli totiž jednotlivé domy zakryté
strechami orientovanými osou k trhovis-
ku a zo strany trhoviska boli strechy
ukončené vysokými trojuholníkovými
štítmi, na ktorých možno predpokladať
gotickú výzdobu.
Uhorský kráľ Ladislav (1040 až 1095),
počas vlády ktorého sa podľa legendy
ukončil proces christinizácie obyvateľ-
stva uhorského kráľovstva, bol v stredo-
vekom Prešporku veľmi populárnym
svätcom. Jemu bola zasvätená už prvá
kaplnka v rezidencii ostrihomského
biskupa na mieste terajšieho Primaciál-
neho paláca, aj kaplnka v radnici (1443),
aj kostolík pri mestskom špitáli pred
Laurinskou bránou, na začiatku neskor-
šej Špitálskej ulice. Do polovice 18. sto-
ročia boli písomnosti mestského archívu
uložené v truhliciach a skriniach v rôz-
nych miestnostiach radnice. Menej dôle-

žité dokumenty dokonca v podkroví,
kde mohli podľahnúť požiaru alebo
zožrať myši. Preto sa vedenie mesta roz-
hodlo sústrediť archiválie do pevnej a
ohňovzdornej miestnosti. Vybrali sieň v
bývalom Ungerlovho dome. Dali vyro-
biť špeciálne archívne skrine s hlbokými
„ladulami“ (zásuvkami) a drevenými
mrežovanými dverami. Do miestnosti sa
vstupovalo len dverami zo „siene vole-
ných občanov“ (zasadacej siene mest-
ského zastupiteľstva). Ťažké železné
krídlo dverí sa zachovalo. Je ozdobené
rokokovými ornamentmi, nesie znak
mesta a datovanie 1749. 
Najvzácnejšie archiválie mesta z obdo-
bia 13. až 19. storočia boli v miestnosti
uložené až do 50. rokov 20. storočia.
Potom ich preniesli do iných priestorov
a miestnosť dostalo Mestské múzeum,
aby v nej rozšírilo svoju expozíciu. Časť
unikátnych vstavaných archívnych skríň
z 18. storočia  bezcitne rozbili a zničili.
Vyhodili dokonca časť historických
archiválií, niektoré strčili vtedajší „zod-
povední archivári“do priestoru za „ladu-
le“, aby mali menej práce s ich sťahova-
ním a evidovaním. Zázrakom ušla mánii
vtedajších reštaurátorov kamenná podla-
ha miestnosti z opukových platní. Na
miesta iných historických dlažieb siení v
objekte radnice v 60. rokoch položili
nevhodné moderné drevené parkety.  
Po roku 1948 prešli všetky archívy
postupne pod štátnu správu. Ľudovode-
mokratický štát si privlastnil aj inštitú-
ciu, ktorá celé storočia patrila mestu –
Archív mesta Bratislavy. S ňou sa stali
štátnym majetkom všetky historické
dokumenty mesta. Po roku 1990 archív
mestu nevrátili. Dnes je mesto odkázané
na láskavý súhlas štátnych úradníkov, či
jeho pracovníci vôbec smú nahliadnuť
do starých listín, privilégií, pozemko-
vých kníh, máp, plánov. Hlavné mesto je
okradnuté o svoje originálne obytné do-
my (sociálne byty!), o historické divadlo
a kultúrny palác (Reduta), o svoje origi-
nálne historické dokumenty, dokonca aj
o pozemok, na ktorom stojí pomník jeho
občanov, ktorí zahynuli počas I. svetovej
vojny (Murmanov vrch). 
Kedy konečne republika vráti svojmu
hlavnému mestu všetko, čo mu minulý
režim odcudzil? Štefan Holčík

FOTO - archív
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HOKEJ
Domáca prehra so Skalicou 2:6 zna-
menala definitívnu rozlúčku trénera
Pavla Hyneka, ktorý sa po stretnutí s
kopaničiarmi dozvedel, že pri muž-
stve končí. Nahradil ho Zdeno Cíger,
no ani on v úvode nezastavil pád
Bratislavčanov. Slovan pod jeho
vedením prehral v Banskej Bystrici,
po predĺžení aj doma s Popradom a
na vedúce Košice stráca už tridsať
bodov.
Duel so Skalicou nasledoval po repre-
zentačnej prestávke, ktorá mala zve-
rencov Pavla Hyneka definitívne pre-
budiť a naštartovať stíhačku za vyššími
priečkami. Zostalo však len pri odhod-
laní. Slovan prehral viac ako hladko a
Pavel Hynek si po svojej bratislavskej
derniére len vzdychol: „Z našej strany
to bol neospravedlniteľný výkon. Na
zápas sme sa celý týždeň poctivo pri-
pravovali a verili sme, že konečne zví-

ťazíme a prerušíme nepriaznivú sériu.
Žiaľ, vôbec nám to nevyšlo a Skalica si
tri body zaslúžila.“
Zdeno Cíger viedol Slovan prvý raz v
Banskej Bystrici a hoci jeho zverenci
tam išli do vedenia a v polovici stretnu-
tia ešte udržiavali vyrovnaný stav, pre-
hra 2:4 znamenala ďalšiu stratu. Brati-
slavčania sa v závere pokúsili o vyrov-
nanie, ale ďalšie góly už nepridali a
vracali sa naprázdno. 
„O výsledku dnešného stretnutia roz-
hodli individuálne chyby. Začali sme
dobre, zápas sme si dobre rozohrali,
ale za stavu 2:2, keď sa stretnutie
lámalo, sme sa dopustili už tradič-
ných chýb. Boli najmä v defenzíve,
kde sme zle preberali hráčov. Na
nedostatkoch musíme popracovať.
Na prípravu sme však mali tri dni a za
taký krátky čas sa nedá všetko zme-
niť. Videl som dobré aj zlé veci,
mrzia ma však individuálne chyby.

Musíme hrať lepšie pozične, nedávať
súperovi priestor a nepúšťať ho pred
našu bránku,“ tvrdil Zdeno Cíger.
Na záver nahusteného týždňa Brati-
slavčania privítali Poprad, ktorý ten-
toraz pricestoval v úlohe favorita a
svoju úlohu aj splnil. Popradčania
väčšinou viedli a gólom v 2. minúte
nadstaveného času aj zvíťazili. Úte-
chou pre Slovan môže byť to, že
konečne zabodoval. 
„Chlapcom nemám čo vyčítať, dali do
toho všetko. Znovu sme však doplatili
na individuálne chyby. Pred nami je
veľa práce, najmä v defenzíve. Pod
výkony sa podpisuje aj psychika, no
chlapci sa počas zápasu dali dohroma-
dy a dokázali vyrovnať nepriaznivý
stav. Takto by sme mali pokračovať  aj
ďalej,“ uzavrel Zdeno Cíger.
V piatok 26. novembra 2010 nastúpi
Slovan v Košiciach, o dva dni neskôr
bude hrať doma so Žilinou. (mm)
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Slovanistická

jeseň - dvaja

noví tréneri 
HOKEJ
Hokejový a futbalový Slovan prežíva-
jú ťažké obdobia. Obidva kluby mali
byť kandidátmi na tituly, namiesto
toho sa motajú v stredoch tabuľky.
Obidva kluby to riešili tradične –
výmenami trénerov.
Zatiaľ čo futbalový ŠK Slovan vymenil
Jozefa Jankecha za Čecha Karla Jarolí-
ma, v hokeji skončil Čech Pavel Hynek
a vrátil sa Zdeno Cíger. Futbalová rošá-
da pritom zatiaľ veľmi nevyšla. Belasí
strácajú body a ich boj o titul so Žilinou
sa stáva skôr utópiou než realitou. V
hokejovom Slovane to bude iné v tom,
že ďalej sa už padať nedá. Jedna prehra
za druhou však spôsobili, že strata na
prvé Košice je pomaly väčšia než gréc-
ky a írsky deficit dohromady...
Zdeno Cíger má však jednu výhodu,
hokejový Slovan už nižšie padnúť
nemôže, môže ísť len a len vyššie. Ako
vysoko to však bude, ukáže zrejme až
play-off. Dušan Blaško

Malí futbalisti 

sa predstavia 

na Junáckej
FUTBAL
Už 16. ročník medzinárodného halo-
vého turnaja Bratislava Cup 2010
bude v sobotu 27. novembra v Špor-
tovej hale na Junáckej 6. 
Poltucet pozvaných tímov tvoria výber
Západoslovenského futbalového zväzu,
výber Belehradu, ŠKP Dúbravka, výber
Bratislavského futbalového zväzu,
výber Burgenlandu a výber Budapešti.
Hrajú futbalisti narodení po 1. januári
1996, začiatok turnaja je o 10.00 h,
vyhodnotenie najlepších o 16.45 h.(db)

V Slovane už

hrajú rugby aj

ženy a juniori
RUGBY
Rugbyový tím bratislavského Slova-
na vznikol v roku 2005. Odvtedy však
už kraľuje slovenskému rugby,
keďže po dvoch turnajoch slovenskej
sedmičkovej ligy nemá na svojom
konte ani jednu prehru.
Nad súpermi vyhráva rozdielom triedy,
pred druhým RK Bratislava vedie roz-
dielom deviatich bodov. Akurát je ško-
dou, že sa mu tak nedarí aj v českej lige,
kde hrá zatiaľ iba druhé husle. V tejto
lige nastupuje už druhú sezónu (pred-
tým odohral tri sezóny maďarskej ligy,
kde sa umiestnil raz na treťom a dvakrát
na nemedailových priečkach). V českej
lige Slovan prezimuje na poslednom
mieste, no počas prestávky plánuje zo-
hnať do svojho kádru nové posily a do
jarnej časti chce vyraziť s cieľom skon-
čiť v strede tabuľky.
Dres slovenskej reprezentácii, ktorá
odohrala koncom októbra kvalifikačný
turnaj na majstrovstvá Európy, oblieklo
až deväť slovanistov! Slovensko odo-
hralo na turnaji v Bosne dva zápasy, pri-
čom v druhom z nich, proti Azerbajdža-
nu, dosiahli body iba slovanisti Mandi-
čák, Majovský, Kubala a Hybben. 
Od septembra funguje v klube aj junior-
ský a ženský tím, čím Slovan pozdvihol
svoj klubový status na Slovensku do
nových poschodí. Juniori aj ženy trénu-
jú dvakrát do týždňa a rýchlo napredujú
k cieľu reprezentovať Slovan tak, ako sa
patrí. Štyria juniori už dokonca nastúpi-
li za Slovan aj v sedmičkových stretnu-
tiach. (vk)

Ani výmena trénerov nezastavila pád 

Slovana, na 1. miesto stráca 30 bodov

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk
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Žilina prehrala, ale Slovan stratu veľmi

nestiahol, v Ružomberku získal iba bod
FUTBAL
Futbalisti bratislavského Slovana
nevyhrali v najvyššej súťaži už piaty
zápas po sebe a pokračujú v sérii
nerozhodných výsledkov. Naposledy
sa po bode rozišli s Ružomberkom a
nevyužili tak žilinské zaváhanie v
Senici, kde prehrala 1:2.
Úvod stretnutia hŕstku divákov v Lip-
tove nezaujal a hrať sa začalo až od
polovice prvého polčasu. Prvú veľkú
šancu hostí nevyužil Šebo a ten istý
hráč mal gólovú príležitosť aj po pre-
stávke, no trafil iba do brvna. V závere
boli blízko ku gólu aj domáci, ale Put-
nocký skvele zakročil pri Kroupovej

šanci. Obaja súperi sa tak rozišli po
bode, Liptáci navyše nevyhrali deviaty
zápas a Slovan piaty...
„Znovu sa potvrdilo, že koncovka je
našou slabinou. Dokážeme sa dostať
do príležitostí, vieme si ich vypraco-
vať, ale nedokážeme ich premeniť. Do
prestávky sme boli lepší a nebezpeč-
nejší, v druhom polčase sa hra vyrov-
nala a obaja súperi mali blízko ku
gólu,“ zhodnotil duel tréner Slovana
Karel Jarolím.
Belasí sa počas víkendu predstavia
doma, v sobotu 27. novembra 2010 o
17.30 h privítajú v šlágri kola druhú
Senicu. 

O šesťsto divákov viac ako v Liptove
prišlo v rovnaký deň v Michalovciach,
kde na prvoligovom zápase s Petržal-
kou narátali vyše 2000 fanúšikov.
Drvivá väčšina však nakoniec odchá-
dzala smutná, pretože Petržalka
potvrdila, že je v tabuľke hneď za
vedúcim Trenčínom a vyhrala 2:0.
Výsledok bol možno pre Zemplínča-
nov krutý, hostia však ukázali, že jeseň
ich zastihla vo výbornej forme.
Petržalčania to budú môcť potvrdiť aj v
záverečnom kole pred zimnou prestáv-
kou, keď v nedeľu 28. novembra 2010
o 10.30 h privítajú v Prievoze ružom-
berské béčko. (mm)
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Bez predsudkov

v Dome kultúry

Dúbravka
DIVADLO
Bez predsudkov zavítajú do Domu
kultúry v Dúbravke na Saratovskej
2/A vynikajúci českí herci Jana Pau-
lová a Pavel Zedníček. 
V rovnomennej komédii sa predstavia
28. novembra 2010 o 19.00 h. Priatelia
Diego a Fiona sa nečakane ocitnú v
spoločnej motelovej izbe. Ako zvládnu
spoločnú noc? Komédia ponúka nie-
koľko možností a herci ich plne využí-
vajú. (dš) 

Pravoslávne

spevy zaznejú

pri cintoríne
HUDBA
V Chráme Povýšenia vznešeného a
životodarného Kríža sa 1. decembra
2010 o 18.00 h uskutoční predvianoč-
ný koncert pravoslávnych spevov
Ženského speváckeho zboru Christi-
ny Morfovej pri Osvetovom dome Dr.
Petra Berona v Sofii. 
Ženský spevácky zbor Christiny Morfo-
vej vznikol na jeseň roku 1936, aby
zvečnil pamiatku veľkej bulharskej
opernej speváčky Christiny Morfovej.
Zakladateľkou zboru bola česká hudob-
níčka prof. Ľudmila Prokopová.
Zbor Christiny Morfovej bol prvý, ktorý
získal Grand prix na medzinárodnej sú-
ťaži zborového spevu roku 1965 v Lan-
golene (Veľká Británia). Koncertné pro-
gramy speváckeho zboru obsahujú diela
od predklasiky po súčasnosť, od zboro-
vých miniatúr - po kantáty a oratóriá. 
Od roku 1996 je dirigentkou zboru
Taňa Nikleva-Vladeva, vokálnym pe-
dagógom zboru dlhoročná sólistka Ná-
rodného divadla pre operu a belet v
Sofii Ľudmila Chadžieva. Kostol, v
ktorom sa koncert uskutoční, sa nachá-
dza pri Ondrejskom cintoríne na Ulici
29. augusta 7. (dš)

V Mozartovej

sieni vystúpi 

S. Stroissnig
HUDBA
V Mozartovej sieni Rakúskeho veľ-
vyslanectva na Ventúrskej 10 sa 29.
novembra 2010 o 18.00 h uskutoční
koncert viedenského klaviristu Stefa-
na Stroissniga. 
Stefan Stroissnig s hrou na klavíri
začal ako sedemročný. Neskôr pokra-
čoval vo vzdelávaní u Olega Maisen-
berga vo Viedni a u ďalších známych
klaviristov, napr. Rudolfa Kehrera,
Dmitrija Bashkirova a Vadima Sucha-
nowa. Od jedenástich  rokov pravi-
delne vystupuje ako sólista aj ako
hráč s orchestrom. 
V roku 2003 založil s Daliborom Kar-
vayom (husle) a Milanom Karanovicom
(violončelo) klavírne trio, ktoré v tom
istom roku získalo Karajanovo štipen-
dium. (dš)

Hľadá sa nový

manžel v Teátre

Wüstenrot
DIVADLO
Hru Mira Gavrana Hľadá sa nový
manžel uvedú v Teátre Wüstenrot na
Trnavskom mýte 1 v pondelok 29.
novembra 2010 o 19.00 h.
Vdova Zdenka (Zuzana Tlučková) má
už dosť samoty a rozhodne sa nájsť si
nového manžela pomocou inzerátu.
Situáciu chce využiť jej dlhoročný
sused (Marián Labuda ml.).
Požiada svojho kamaráta z detstva
(Jozef  Pročko), aby zahral budúcich
nápadníkov tak, že ich vdove zhnusí, a
tým pripraví situáciu preňho ako jedi-
ného možného kandidáta na ženenie.
Majster prevlekov však tiež vidí svoju
životnú šancu v tom, že si ľsťou získa
Zdenkino srdce... Hra sa spolu s pred-
stavením Prípad čiernej vdovy a Man-
darínková izba presťahovala do Teátra
Wüstenrot z divadla West. (dš)

Rozprávka Snehová kráľovná otvorila

pôsobenie Divadla Malá scéna STU

Tri výtvarníčky vystavujú v rozhlase

DIVADLO
Divadlo Malá scéna STU, ktoré sídli
na Dostojevského rade 7, otvorilo
svoje pôsobenie uvedením rozprávky
Hansa Christiana Andersena Sneho-
vá kráľovná.
Divadlo sa snaží dodržiavať generačnú
líniu svojich predchodcov (Malá scéna
VŠMU), a tak prvé predstavenie režíro-
vali minuloroční absolventi VŠMU
Juraj Bielik a Anton Korenči. Rozpráv-
ka je určená deťom od piatich rokov a
dôstojne uviedla veľkolepé oslavy
nedávneho otvorenia divadla. 
V hlavnej úlohe sa predstavuje Anna
Javorková v polohe chladnej, vypočíta-
vej a studenej kráľovnej, ktorá verí len v
moc svojho bezcitného srdca, cvengot
peňazí a bezostyšne manipuluje svoje
okolie. Bozkom pokorí citlivého Kaia,
ktorý dovtedy bezhranične miloval
svoju babičku a nevlastnú sestru Gerdu.
Jej moc má skutočne silné pôsobenie,
nie je však nekonečná a v rozprávke ju
pokorí milujúca Gerda. 
Inscenátori volili kontrast dobra a zla v
polohách hercov, ktorí tieto dva proti-
klady sprostredkúvajú buď s drsnosťou
a chladom (Snehová kráľovná) alebo
naopak s nehou a neoblomnosťou, s
akým nasledujú svoj cieľ (Gerda). 

Predstavenie oživia aj vstupy starého
havrana či rozprávajúceho soba, ktorý
Gerdu prevezie až k zámku Snehovej
kráľovnej. Aj keď na neho padá únava,
vždy opäť vstáva, aby doviezol svoju
pani na miesto, kde je uväznený jej
milovaný brat. Niektoré Andersenove
rozprávky vraj vyznievajú tragicky, táto
k nim určite nepatrí. Láska si nájde
svoje miesto pod slnkom a roztopí aj
ľad, ktorým je pokryté Kaiovo srdce. 
Okrem Anny Javorkovej v úlohe krá-
ľovnej sa na scéne objavujú aj Rebeka
Poláková, Andreja Vozárová, Daniel

Fischer a Dušan Musil. Nielen úlohu
obrazotvorných kulís dobre dopĺňa Voi-
ceband v zložení Lenka Dubníčková,
Lenka Prokopová, Anna Repková a
Barbora Švidraňová. Hudbu zložil Juraj
Bielik, scéna a kostýmy sú dielom Bar-
bory Gálisovej a Lucie Šedivej. 
Rozprávka Snehová kráľovná na Malej
scéne STU je pútavým predstavením
nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov.
Víťazstvo dobra nad zlom totiž určite
poteší v každej dobe a v každom veku.

Dáša Šebanová
FOTO - Andrej Čanecký

VÝSTAVA
V Galérii Slovenského rozhlasu na
Mýtnej 1 sprístupnili výstavu troch
výtvarníčok – Beáty Tarjányiovej,
Babuly Frešovej a Moniky Lacekovej.
Beáta Tarjányiová a Babula Frešová sa
venujú maľbe na hodváb, Monika Lace-
ková je odevná výtvarníčka a módna
návrhárka. Babula Frešová ponúka na
výstave veľkorozmerné objekty, ale aj
práce menšieho rozmeru inšpirované
každodennou skúsenosťou a vzťahom k
príjemným zážitkom a prežívaniam.
Samotné práce obsahujú celé spektrum
motívov, veď ich názov je napríklad
Život I, II či Kvety I, II. Ďalšie témy
ukryla Babula Frešová pod názov Stráž-
kyne Karibiku či Podmorský svet.

Humor, vtip, nadsázka a výtvarné
majstrovstvo sa prejavuje aj v dielach
Beáty Tarjányiovej, ktorá na výstave
prezentuje maľbu na hodváb. Humor je
vlastný umelkyni aj v osobnom živote a
prenáša ho na plátno s jemným štekle-
ním, hravosťou, tvorivosťou a majstrov-
stvom, ktoré zaujme nejedného diváka.
Samotné názvy obrazov sú malými prí-
behmi s inšpiráciou z našej každoden-
nosti: Pred Tescom, Poď na moje
kolienka, Na pasece u lesa, Sex ostrore-
pov v prímestskej prírode, Cesta do
banky, Okrídlená ryba, Pred koncertom,
Hlodavce poľné bezsrsté... Pod názvy
ukryla Beáta Tarjányiová príbehy nie-
len z mestského života, ale aj inšpirá-
ciu prírodou a okolitým svetom. 

Kostýmová výtvarníčka a módna
návrhárka Monika Laceková sa venu-
je odevnému dizajnu od skončenia
školy Odevného dizajnu v Trenčíne.
Neskôr študovala aj fotografiu a po
návrate z Paríža sa vo svojich mode-
loch začala viac sústreďovať na
detail, čo v jej ponímaní znamená
výšivku. Tú aplikuje do šiat a väčši-
nou model doplní krásnym, originál-
nym šperkom. Vytvára originálne
modely pre súkromné klientky, ale
spolupracuje aj s divadelnou tvorbou,
ako kostýmová výtvarníčka sa uplat-
nila v mnohých muzikáloch. 
Výstava v Galérii Slovenského rozhla-
su na Mýtnej 1 potrvá do 30. novembra
2010 a je predajná.  (dš)

POëTE VOLIË, 
STAROME·ËANIA

ZA STAROSTU ·EBESTU
STAROME·ËANA ODMALIâKA. JEDNÉHO Z VÁS. w
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Tradičná drogéria, 
kde nájdete naozaj všetko!

Predaj širokého sortimentu 
drogériového a doplnkového tovaru:
� čistiace potreby � farby, laky, riedidlá � ma-
liarske potreby � kozmetika tuzemská i zahranič-
ná � domáce potreby a drobná galantéria � che-
mikálie, postreky � drevené uhlie, zeminové sub-
stráty � metly, mopy, pracovné rukavice � hygie-
nické potreby � autokozmetika, autolaky � svieč-
ky, kahance a mnoho ďaľšieho
� možnosť platby na faktúru so 14-dňovou splatnosťou
� dovoz nad 150,- Eur bez DPH zdarma

V prípade záujmu nás neváhajte navštíviť 
v našej predajni na Fedinovej č.12 v Petržalke 
(za reštauráciou „Alfa“) počas otváracích hodín-
Po-pia od 800 do 1800 a v sobotu od 800 do 1230

tel. / fax. č.: 02/6382 6195, 0903 958 516
email: drogeriakovar@gmail.com

web: www.drogeriaukovara.sk
Tešíme sa na Vašu návštevu!
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Čo Vás viedlo k tomu, že ste oslovili futbalový klub FC Petržalka 1898?
Je známe, že vaša spolupráca naberá reálne základy.

Každý vie, že Petržalský futbal je Artmedia Petržalka, že je to majster ligy, že
hrala Ligu Majstrov a že je to vizitka Petržalky, ktorý ju predáva v zahraničí.
A ako bývalej športovkyni mi bolo nesmierne ľúto, že ten futbal klesol tak
hlboko, že naši futbalisti musia hrať dokonca mimo Petržalky, že nemajú svoj
vlastný štadión. Nikdy nepochopím kroky samosprávy, ktoré viedli k odpredaju
toho štadióna vedľa Sadu Janka Kráľa. Chcela som urobiť niečo preto, aby
sa to zmenila, tak som oslovila predstaviteľov klubu FC Petržalka, prišla som
za nimi s konkrétnou ponukou na spoluprácu a som rada, že som tam našla
ľudí, ktorí boli ochotní rozprávať sa. Našli sme porozumenie a je veľmi reálne,
že sa do roka zrealizuje projekt výstavby štadióna na Sklodowskej do jedného
roka. Verím, že sa tak obnoví tradícia nedeľných futbalových doobedí
v Petržalke.

Aký je Váš osobný vzťah k športu?

Môj vzťah k športu je dlhodobý a veľmi silný. Som bývalý profesionálny
športovec, navštevovala som lyžiarske gymnázium a moje deti robia zase
modernú gymnastiku v petržalskom klube Danubia Halo Halo, čo je jeden
z najlepších bratislavských klubov nielen v Bratislave, ale aj na Slovensku.
Petržalka má veľa športových klubov, o ktorých sa ale žiaľ veľa nevie. Máme
tu napríklad kvalitných basketbalistov, basketbalistky, ktoré hrávajú extraligu

a hrávajú na škole. Ďalej máme výborných karatistov, zápasníkov, tenistov a ďalších športovcov. Myslím si, že samospráva
by mala s týmito športovcami viac komunikovať, propagovať ich a mali by sme mať jasné pravidlá pri prideľovaní dotácií, aby sme
nepreferovali iba vybrané športy.

Už dlhé roky sa v Petržalke objavuje téma výstavby veľkej športovej haly na pozemkoch Bratislavského samosprávneho
kraja. Aká je vaša predstava o ich využití v prípade Vášho zvolenia za starostku?

V spolupráci so županom Pavlom Frešom nedovolíme prenajať tieto pozemky za jedno euro pochybným firmám, ako to urobil
bývalý župan, ale naopak, postavíme tam športoviská pre širokú verejnosť. Viem si predstaviť, že by tam boli tréningové plochy
či už pre futbalistov, tenistov, basketbalistov, ďalej by tam mohlo byť napojenie na cyklotrasy a mojim osobným snom je, aby
v Petržalke vznikol akvapark. Petržalka ako de facto tretie najväčšie mesto nemá poriadny bazén a aj keď sa už čosi podarilo
vyplepšiť v Matadorke, vidím koľko Petržalčanov sa chodí kúpať do iných mestských častí, alebo do Rakúska, či Maďarska.

Ďalšou veľkou témou posledného obdobia, ktorá zaujíma hádam každého Petržalčana je električka.

Nie som veľký nadšenec električky z jednoduchého dôvodu: projekt električky so sebou nesie aj vybudovanie štvorprúdovej
komunikácie popri električke stredom Petržalky. A ohrozené je i Chorvátske rameno, ktoré je pre Petržalčanov známym
oddychovým miestom, kde chodia na prechádzky, na bicykli, kolieskových korčuliach, kde deti každý rok počítajú vyliahnuté káčatká,
labute, ktoré kŕmia, kde všetci čakajú na to, keď rozkvitnú lekná a tak ďalej. Je to niečo, čo mnohé mestá nemajú a vždy keď poču-
jem, že Petržalka je betónová džungľa, tak sa iba smejem, lebo to tak určite nie je. A ak by toto malo byť štvorprúdovou električkou
ohrozené, tak si myslím že to nie je tá správna cesta. Preto som aj v minulom zastupiteľstve ako poslankyňa hlasovala za podzemný
variant podzemného dopravného systému, čo by malo byť niečo na spôsob ľahkého metra. Keď sa z európskych peňazí ide
budovať tunel pod Dunajom, absolútne nemá význam budovať povrchový variant električky s tým, že aj tak sa majú o 10 rokov koľaje
vytrhať a aj tak má ísť podzemná trať krížom cez Petržalku. Podľa sú to vyhodené peniaze. Viac sa treba venovať vybudovaniu
cyklotrás, vnútrosídliskovej doprave, zveľadeniu okolia Chorvátskeho ramena a nosný dopravný systém by som viedla pod zemou.

Ako sa pozeráte na nové projekty bývania v Petržalke? Niektoré z nich sú už vo výstavbe, napríklad Južné Mesto,
ku niektorým boli výhrady, napríklad Vy a niektorí Vaši kolegovia ste nepodporili výstavbu Petržalka City. Prečo?

Podľa môjho názoru tam bolo viac betónu ako skla. Celý projekt však napriek tomu má niečo do seba – bolo by výborné, keby mala
Petržalka jeden bulvár, jedno kvalitné námestie, ale nie s 30-poschodovými bytovkami a takou hustotou obyvateľov. Preto sme ja,
Fero Šebej a Michal Belohorec ako jediní za tento projekt nehlasovali. Južné Mesto je iná kapitola a naopak, ja som za to, aby takéto
projekty vyrastali.

Plšeková: „Petržalka si zaslúži Aquapark“
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SOBOTA 27. novembra
� 9.00 - Prešporský Paganini, 14. roč-
ník súťaže, Hudobný salón, Zichyho pa-
lác, Ventúrska 9
� 10.00 - Vianočné tvorivé dielne pre
deti a rodičov, Horáreň Horský park,
Lesná 1
� 14.00 - Skús to s nami!, výtvarno-tvo-
rivé dielne, M klub, Rovniankova 3
� 14.30 - Luskáčik, bábkovo-baletná
feéria pre deti, Bratislavské bábkové di-
vadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Detský folklórny súbor Doli-
na, Ľudová hudba Ekonóm, Hviezdo-
slavovo námestie
� 17.00 - Don Quijote podľa Sancha,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Čudné popoludnie dr. Zvon-
ka Burkeho, divadlo Astorka, Námestie
SNP 33
�19.00 - Carmen, tanečné predstavenie,
Heineken Tower Stage, Pribinova 25
� 19.00 - Piaf, monodráma, divadlo
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.30 - Odtiaľ - potiaľ, divadelná
talkshow, divadlo GunaGU, Františkáns-
ke námestie 7
� 20.00 - BB - BAND Jozef Karvaš,
koncert, reštaurácia Abadona, Žilinská 4

NEDEĽA 28. novembra
� 10.00 a 14.30 - Luskáčik, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Vyšla hviezda nad Betlehe-
mom, hra so spevom pre deti, divadlo Lu-
dus, Heineken Tower Stage, Pribinova 25
� 10.30 - Mama kúp mi psíka, divadlo
Strigy, reštaurácia Gullfoss, Čulenova 5 
� 10.30 - Nedeľné matiné, Mirbachov
palác GMB, Františkánske námestie 11
� 10.30 - Rozprávkové šťastíčko, diva-
dielko Dunajka, DK Dúbravka, Sara-
tovská 2/A
�15.00 - Prešporský Paganini - koncert
víťazov, Pálffyho palác, Zámocká ulica
� 15.00 - Peter Ťažký a Chlapi z Dol-
nej Lehoty, Hviezdoslavovo námestie
� 15.00 - Snehová kráľovná, rozprávka
od 5 rokov, Malá scéna STU, Dostojev-
ského rad 7
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Prova, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.00 - Kocúr v čižmách, rozprávka,
Divadlo Bum Bác, CDLaV, Školská 14
� 16.00 - Čas radosti, veselosti, vianoč-
ný program detí, Istra Centrum, Hradišt-
ná 43, Devínska Nová Ves
� 17.00 - Mníšky 2: Milionárky, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Pelikáni v pustatine, divadlo

Úsmev, Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
� 19.00 - Bez předsudků, divadelná
komédia, DK Dúbravka, Saratovská 2/A

PONDELOK 29. novembra
� 17.00 - Coffee&Jazz, Trio Radovan
Tariška, Hanka Gregušová, Klaudius
Kováč, Coffee&Co, Laurinská 5
� 18.00 - Stefan Stroissnig (Viedeň),
klavír, koncert, Mozartova sieň Rakúske-
ho veľvyslanectva, Ventúrska 10
� 18.00 - Sahadža joga, klubové stret-
nutie pre stálych aj nových záujemcov,
Stredisko kultúry, Vajnorská 21
�18.00 - Klarinetové soirée, Seminárna
sála Univerzitnej knižnice, Klariská 5
� 19.00 - Maratón, divadlo Ludus, Hei-
neken Tower Stage, Pribinova 25
�19.00 - Choroba mladosti, sex  ́n  ́drux´
n´ existentialism, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 19.00 - Fragile, koncert, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie

� 19.00 - Hľadá sa nový manžel, Teát-
ro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Martin Chrobák Sanyland,
folkrockový koncert, Ticho&spol., Škols-
ká 14
� 19.09 - Dal by za báseň poslednú
košeľu, k stému výročiu narodenia bás-
nika Jána Kostru, Art Club Scherz, Parti-
zánska 2, Palisády
� 20.00 - Koncert Symfonického
orchestru Slovenského rozhlasu, kon-
cert v rámci BHS, Historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 20.00 - Paranoja, divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

UTOROK 30. novembra
� 9.00 a 11.00 - Veľká cesta z Arktosu,
pre deti od 3 rokov, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Dunajská 36
� 10.00 a 19.00 - Maratón, predpremié-
ra a premiéra, divadlo Ludus, Heineken
Tower Stage, Pribinova 25
� 10.00 - Drevený zámoček, Klub detí
Slniečko, Furdekova 6/A
� 16.30 - Pre šikovné ručičky, adventný
kalendár z orieškov, Klub 22, Jiráskova 3 
� 17.00 - Starobyzantské spevy v ru-
kopisoch z východného Slovenska,

prednáška, Národné osvetové centrum,
Námestie SNP 12
� 17.30 - Joga, Stredisko kultúry, Vaj-
norská 21
� 18.30 - Sahadža joga, začiatočníci,
Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 19.00 - Vydavateľský klub 2: O Blu-
mentálskom blues a Takých rokoch,
rozprávanie o Bratislave 60.-80. rokov,
Ticho&spol. CDLaV, Školská 14
� 19.00 - Noc lesbičiek, freudovská
komédia, Malá scéna STU, Dostojevské-
ho rad 7
�19.00 - Medea, premiéra, divadlo LAB,
Svoradova 4
� 19.00 - Mesiac na dedine, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33

� 20.00 - Keď vám padne sánka, Naj-
silnejšie jednozáberové scény, kino inak,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

STREDA 1. decembra
� 9.00 - Čarbaničky, mikulášska čiž-
mička, Klub 22, Jiráskova 3
� 10.00 a 14.00 - Veľká cesta z Arkto-
su, pre deti od 3 rokov, Bratislavské báb-
kové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Čertovská nádielka, zábavné
dopoludnie pre žiakov ZŠ, M klub, Rov-
niankova 3
� 17.15 - Orientálne brušné tance,
Stredisko kultúry, Vajnorská 21 
� 18.00 - Stretnutia s etikoterapiou,
workshop, CDLaV, Gaštanová 19
� 18.30 - Body Balance, kurz pre ženy,
CDLaV, Gaštanová 19
�18.00 - Predvianočný koncert pravo-
slávnych spevov, Chrám Povýšenia
vznešeného a životodarného Kríža pri
Ondrejskom cintoríne, Ul. 29.augusta 7
� 19.35 - Zumba, pohybový kurz,
CDLaV, Gaštanová 19

ŠTVRTOK 2. decembra
� 8.00 - Mikulášska kvapka krvi,
Základná škola Gessayova
� 9.00 a 11.00 - Veľká cesta z Arktosu,
od 3 rokov, Bratislavské bábkové divad-
lo, Dunajská 36
� 9.30 - Joga v dennom živote, relaxač-
né cvičenia, CDLaV, Gaštanová 19
� 10.00 - Kozliatka a vlk, Klub detí
Slniečko, Furdekova 6/A

�14.00 - Mikulášske dielničky, výtvarné
dielne pre deti, CC centrum, Jiráskova 3
� 15.00 - S nami to zvládneš, vianočné
ozdoby, tvorivé dielne, M klub, Rovnian-
kova 3
� 18.00 - Hovory o zdraví, zdravotná
prednáška, Klub 22, Jiráskova 3
� 18.00 - Princezná Mrazonetka, mu-
zikálová rozprávka, divadlo Alkana, Bat-
kova 2
� 18.00 - Stretnutia s etikoterapiou,
workshop, CDLaV, Gaštanová 19
� 19.00 - D. Harrower: Nožmi do slie-
pok, divadlo Ívery, Školská 14
� 19.00 - Petjazz - 10. narodeniny fes-
tivalu, M. Valihora & Funk Punk Project
(SK), G.Anderson (USA) a M. Sucho-
mel Quartet (SK), Sanyland feat. Z.
Mikulcová (SK), Klub Za Zrkadlom,
Rovniankova 3 
� 20.20 - Prezentácia Pecha Kucha,
Majestic Music Club (YMCA), Karpats-
ká 2

PIATOK 3. decembra
�16.00 - Devínsko-novoveské vianočné
trhy, nádvorie ZŠ, Ulica  I. Bukovčana 1
� 9.00 a 11.00 - Veľká cesta z Arktosu,
pre deti od 3 rokov, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Mikuláš v Klube 22, pre ma-
mičky s deťmi, Klub 22, Jiráskova 3
� 17.00 - 5. medzinárodný festival ad-
ventnej a vianočnej hudby, Zimná pro-
menáda, Hviezdoslavovo námestie 
� 18.00 - Klnka, slovenské, írske a bal-
kánske tance, DK Dúbravka, Saratovská
2/A
� 18.00 - Vernisáž výstavy OZ Archi-
mera, Bake - Na bicykli za kultúrou, CC
centrum, Jiráskova 3
� 19.00 - The European Saxophone
Ensemble, koncert, Slovenský rozhlas,
Mýtna 1
� 19.00 - Bralen, Čo bolo, je a bude,
slávnostný program pri príležitosti 35.
výročia vzniku tanečného divadla, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Rockové mrazenie, koncert,
Estrádna hala PKO
� 19.00 - Music club: Jazz Pops Up,
DK Lúky, Vigľašská 1
� 20.00 - Večer pri tanci, tanečný pod-
večer slovenského a chorvátskeho fol-
klóru, Istra Centrum, Hradištná 43
� 20.00 - Seredský Dixielandband
Band, koncert, reštaurácia Abadona,
Žilinská 4

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

vyjdú opäť o týždeň

2. decembra 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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