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Vtáčiu chrípku

zatiaľ neberú 

v Bratislave

všetci rovnako 
BRATISLAVA
Dvojdňový termín od pozitívneho
nálezu vtáčej chrípky po ukončenie
všetkých nutných opatrení sa ukazuje
nereálny - v takej aglomerácii, ako je
Bratislava nie je možné za taký čas
ani nahlásiť všetky chovy vtáctva a
hydiny.
Samosprávy aj ľudia reagujú odlišne.
Rusovecký starosta Dušan Antoš nás
informoval, že síce občanov vyzývali,
aby prihlásili chovy hydiny a vtákov, ale
nemajú ako kontrolovať, či hlásenia
korešpondujú s realitou. V susedných
Jarovciach sú prihlásení všetci chovatelia
a samospráva spolu s veterinármi kontro-
luje, či sa plnia príkazy veterinárnej
hygieny. V Čunove majú spočítané a izo-
lované nielen chovy hydiny, ale aj dva
veľké chovy holubov, z ktorých jeden s
300 exemplármi sídli v centre obce, a v
súčasnosti kontrolujú, ako sa plnia karan-
ténne opatrenia.
Vo Vajnoroch urobili evidenciu ešte po
prvej výzve v decembri 2005, všetkými
prostriedkami informujú obyvateľov o
situácii, aj o povinnostiach. Groteskná
úloha čakala Vajnory v dileme nedotýkať
sa chránených vtákov a rešpektovať
karanténne opatrenia. Pri družstevnom
chove ošípaných totiž bolo hniezdisko
bociana. Zrušili ho a obec stavia podlož-
ku pod nové hniezdo v intraviláne.
Petržalka informuje svojich občanov aj
internetom, osobnú pozornosť venovali
torzu pôvodných petržalských domov,
kde by sa hydina mohla chovať. Z loka-
lít blízkych ohnisku poplachu v Slovnaf-
te možno spomenúť ešte Vrakuňu, kde sa
darí plniť všetky prijaté nariadenia s
výnimkou evidencie doma chovaných
exotov.
V mestských častiach mimo zóny zatiaľ
neberú problém veľmi vážne s výnimkou
Devínskej Novej Vsi. Tá zriadila krízový
štáb, ktorý má na starosti nielen prípadnú
vtáčiu chrípku, ale aj oveľa pravdepo-
dobnejšie záplavy. V tejto mestskej časti
veľmi účinne využívajú v takýchto situá-
ciách združenia poľovníkov, chovateľov
a záhradníkov.
Od pondelka stavajú v bratislavskej zoo-
logickej záhrade ploty, aby predišli kon-
taktu chovaných vtákov, ktoré počúvajú
volanie jari, s voľne žijúcimi. Ploty by
mali byť hotové do troch týždňov. Do
voliér umiestnili už aj pávy, pre ktoré
údajne nie je vírus nebezpečný. Karanté-
na sa dotýka všetkých zvierat v ZOO,
ktoré budú kŕmiť v uzavretých priesto-
roch, aby neprilákali divé operence.
Kontrola veterinárov nenašla žiadne
nedostatky. Magistrát, ktorý je zriaďova-
teľom ZOO, prisľúbil finančnú pomoc,
pretože prevencia zvýši náklady na pre-
vádzku asi o 100-tisíc korún. (gub)

Mirka s otcom

majú namiesto

núdzového

tábora domov
VRAKUŇA/PETRŽALKA
Osud päťročnej Mirky, ktorá patrila
spolu s otcom k prvým obyvateľom
núdzového stanového tábora pre ľudí
bez prístrešia, mnohých dojal. Iných
inšpiroval k činu. Napríklad Miestny
úrad vo Vrakuni.
Pri pohľade na počet žien vo vedúcich
funkciách v tomto úrade - počnúc starost-
kou - sa môžu vynárať vety o feminizme.
No keby to bol chlapský úrad, asi by
neurobil to, čo ony. Vďaka nim Mirka M.
spolu s otcom Miroslavom majú veľkú
šancu preplávať do kategórie domovci.
Pre oboch je tu prvý domov v živote.
Kým pracovníci charity rozmýšľali, kam
na prvú noc malé dievčatko s otcom
umiestniť, jedna z pracovníčok úradu
zobrala malú do zdravotného strediska a
dala ju poriadne vyšetriť. Úrad zachváti-
la spontánna aktivita, ženy nosili veci na
oblečenie, ale aj drobnosti potrebné na
život, ako zubnú pastu a prášok na pra-
nie. Starostka Ľudmila Lacková vybrala
z kabelky peňaženku a dala zo svojho
Miroslavovi koruny na vybavenie dokla-
dov a cestu do Paty, kde má trvalý pobyt.
A potom zavolala do Paty kolegovi sta-
rostovi a dozvedela sa, že Miroslav je
človek jednoduchý, no slušný. Vyučený
murár a zručný, no nemal šťastie ani na
rodičov, ani súrodencov, ani manželku. A
že mu treba pomôcť, lebo Miroslav
vyrastal v detskom domove a naozaj
nikoho okrem dcérky nemá.
A kým sa toto odohrávalo, ďalšie ženy z
úradu zavesili na internet výzvu, že
potrebujú zamestnanie s bytom pre muža
s dcérkou, lebo práve tak sa dostali títo
dvaja na ulicu, že ocko prišiel o prácu, a
preto o byt. A starostka medzitým zisťo-
vala na ministerstve vnútra, čo robiť s
ponukami finančnej pomoci, s ktorými
prichádzali dobrí Vrakunčania, a tam jej
poradili, nech vypíše verejnú zbierku.
Tak aj to zavesili na internet a peniažky
začali prúdiť na konto, ktoré bude slúžiť
len Mirke, keď na jeseň pôjde do školy.
A vybavili jej materskú školu. A potom
sa im ozvali zo zdravotného strediska v
Petržalke (aby sme zachovali súkromie
otca a dcérky, neuvádzame ktoré), že
potrebujú domovníka. A pani doktorka
Plošeková z tohto strediska nám poveda-
la, že otec si plní pracovné povinnosti
ako má a že aj otcovské plní rovnako,
lebo tak to skonštatovali po kontrole pra-
covníci zo sociálky z Galanty. Že je
zatiaľ v skúšobnej lehote, ako každý iný
nový zamestnanec, ale vraj je presvedče-
ná o tom, že to dotiahne na trvalý pracov-
ný vzťah, a teda aj strechu nad hlavou.
A otec Miroslav prišiel minulý týždeň
do Vrakune poďakovať, lebo slušní
ľudia vždy poďakujú  tým, ktorí im
pomohli. Gustav Bartovic

Po tom, co sa vtáčia chrípka potvrdila aj v Bratislave, ocitlo sa v karanténe všetko chovné vtáctvo na väčšine územia
mesta. Platí to aj pre tieto poštové holuby z Pudunajských Biskupíc.  FOTO - Oto Limpus

BRATISLAVA
Do konfliktu so zákonom sa môžete
dostať aj pre takú maličkosť, ako sú
vtáčiky chované v klietkach v domác-
nosti - aj ony totiž podliehajú nariade-
niu veterinárnej správy v súvislosti s
potvrdením prítomnosti vírusu H5N1.
V čase, keď tieto opatrenia veterinári
nariadili, bola ešte možnosť, že zdochnu-
tý vták, ktorého našli 17. februára v Slov-
nafte, má iný podtyp ochorenia ako N1,
časom sa však neblahé tušenie potvrdilo.
Pretože táto choroba môže znamenať
vážne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí a
zvierat, pri zistení choroby či podozrenia
na ňu je každý majiteľ a chovateľ vtáctva
povinný ihneď to oznámiť na telefónne
čísla 6446 1207, 6446 1210, 6446 1209.

Za príznaky vtáčej chrípky u hydiny, holu-
bov a iných vtákov chovaných v zajatí sa
pokladá pokles príjmu krmiva a vody viac
ako 20%, týždenná miera úmrtnosti vyš-
šia ako 3% či akýkoľvek klinický prejav
alebo posmrtnú zmenu, ktorá svedčí pre
vtáčiu chrípku. 
Veterinári v tejto súvislosti vyhlásili za
ochranné pásmo katastrálne územie Podu-
najské Biskupice. Pásmo dohľadu sú kata-
strálne územia Vrakuňa, Ružinov, Trnáv-
ka, Prievoz, Nivy, Staré Mesto, Vinohra-
dy, Nové Mesto, Koliba, Mlynská dolina,
Petržalka, Čunovo, Jarovce a Rusovce.
V týchto lokalitách sa mali do minulej
stredy urobiť súpisy všetkých chovov
hydiny, holubov a vtákov chovaných v
zajatí a zaslať na regionálnu veterinárnu

a potravinovú správu. Chovatelia sú
ďalej povinní zaistiť biologickú bezpeč-
nosť chovov hydiny, holubov a vtákov a
ustajniť ich tak, aby zabránili priamemu i
nepriamemu kontaktu s inou hydinou či
vtákmi chovanými i voľne žijúcimi.
Hydina sa smie napájať len pitnou
vodou, treba minimalizovať počty ľudí,
ktorí s ňou prichádzajú do styku, použí-
vať ochranné pomôcky, dezinfekčné pro-
striedky na vstupoch a výstupoch z cho-
vov. Platí tiež zákaz presunov živej i
zabitej hydiny a vajec z chovov mimo
zóny, kontrola premiestňovania hydiny a
vtáctva a zákaz zhromažďovania hydiny
alebo vtákov. 
Nesplnenie uvedených nariadení a záka-
zov bude stíhané podľa zákona. (gub)

Prihlásiť treba aj kanárikov či holuby

Osobné záujmy už musia ustúpiť verejným
Bratislava má po vyše desiatich
rokoch hlavného architekta. O tom, v
čom bude ťažisko jeho činnosti, ale aj
o jeho možnostiach ovplyvniť dianie,
sme sa pozhovárali s novým hlavným
architektom Štefanom ŠLACHTOM.
- Zatiaľ sa predstavy o ťažisku činnosti
hlavného architekta dosť rozchádzajú.
Na jednej stane je názor -  radiť a komu-
nikovať, na druhej strane možnosť veci
aj ovplyvňovať. Na jednej strane je to
snaha o nápravu súčasného stavu, ktorý
je zlý, na druhej vytváranie určitých vízií
rozvoja mesta vo veľkej i malej mierke.
Bude to dlhodobý proces a bude treba
hľadať nielen kompromisy, ale aj poro-
zumenie a spoločnú snahu všetkých o
obrátenie vecí k lepšiemu. Predovšetkým
musia osobné záujmy ustúpiť záujmom
verejným. A to je dnes to najťažšie.
Tlaky silných investorov, často politické

záujmy, za ktorými sú však vždy kon-
krétne osoby, sú dnes na dennom poriad-
ku. Chcel by som pomôcť k tomu, aby
im kompetentní odolávali. Osobne sa
cítim nezávislý a nemám problém veci
definovať tak, ako ich vidím.
Myslíte si, že vaše právomoci budú
dostatočné?
- Určite nie. Ony dnes vôbec neexistujú.
Ak médiá vyvolávajú dojem, že hlavný
architekt sám veci zmení, je to úplne
falošné. Právomoci sú dnes predovšet-
kým v rukách poslancov a primátora.
Bude však treba presvedčiť, že zásadné
veci v rozvoji mesta musia určovať
odborné grémiá a zdravý rozum. Nie pe-
niaze. Určite to nebude ľahké. Prvora-
dým sa však musí stať verejný záujem.

Výstavba v meste je v súčasnosti
nekoncepčná a živelná. Dokážete tento
trend ovplyvniť?
- Idem do tejto funkcie s vierou, že áno.
V súčasnosti však nie je všetko nekon-
cepčné a živelné. Myslím si, že veľa vecí
je aj pozitívnych. Nestaviame už veľké
sídliská. To boli jasné, čitateľné a veľké
„koncepcie“. Žiaľ, nikdy nedotiahnuté
do definitívnej podoby. V meste lepíme
rozbité a zničené urbánne štruktúry ako
Zámocká či Podhradie. To je v poriadku
a je to potrebné. Otázkou je kvalita nové-
ho, ktoré nahrádza staré či predchádzajú-
ce. Ľudia vnímajú najmä to, čo je na
očiach. Málokto však vníma napríklad
živelnú zástavbu svahov Koliby a podob-
ne. Všetko, alebo aspoň 99 percent, sa
deje s požehnaním úradov, potvrdené
pečiatkami. Takže nie som prílišný opti-
mista. Zhováral sa Juraj Handzo
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Je fajn bývať 
v meste
Hollywood
Osobne si myslím, že L.A. sa má čo ešte
pechoriť, aby bolo takým mestom ako je
BA. My máme napríklad dvoje Beverly
Hills. Jedno v Záhorskej, druhé v Limba-
chu a navyše v jednom býva aj prezident
celého štátu. Po druhé, dokázali sme
udržať verejnú dopravu dlhšie ako L.A.,
ale už aj u nás sa skoro každý vozí sám.
A napokon - čím som vlastne mal začať -
máme toľko televízií, koľko možno nemá
nielen L.A., ale ani celá Cal.
Teraz k nim pribudne ďalšia. Vlastne pri-
budla? Neviem, posúďte sami. Minulý
týždeň poslanci (nie všetci) jednej staro-
mestskej časti odhlasovali, že televízna
spoločnosť vznikne, ale v obchodnom
registri je zapísané, že už vznikla. Pred
pol rokom a že na ňu tá staromestská
časť aj zložila peniaze, ako sa patrí. Tak
ako to je? Bola? Je? Bude?
Z tých nie všetkých poslancov jeden
povedal, že ide o nekalý kšeft. Možno
súhlasiť s nekalosťou. Ale kšeft? Čo je v
kruhoch našich volených zástupcov neja-
kých päť miliónov?! Možno v L.A. by sa
kvôli piatim miliónom amerických korún
(teda dolárov) zodvihol aj šerif. Ale u
nás?! Tu sa slušné sumy píšu deväťcifer-
ne, aby z toho niečo zostalo, aj keď sa to
rozráta na percentá. V L.A. by sa možno
tiež zdvihli voliči, keby zistili, že na tých
päť miliónov si mesto nechalo len dvad-
saťpercentný rozhodovací podiel, ale aj v
tomto sme ďalej.
V našom Hollywoode tiež neprekáža, že
neboli v poriadku všetky papiere, lebo
keby sme mali dbať na papiere, tak by sa
nám Hollywood tak krásne nerozrastal
do výšky aj úzkosti. A takisto neprekáža,
že sa niektorým poslancom zdal výber
spoločníka netransparentný - to len tí
ostatní v zastupiteľstve vyhoveli dobro-
dincovi, ktorý chce skromne zostať v
pozadí. Do popredia budú vystupovať
naši Rambovia a Terminátori a bude
nám fajn, tu, v Hollywoode.
Lepšie ako v L. A. Tam by už v podobnom
prípade perečká lietali. Aj šerif by zodvi-
hol tú svoju lenivú sedaciu časť.

Gustav Bartovic

Tábor pre 

bezdomovcov

zavreli
VRAKUŇA
Tábor pre bezdomovcov vo Vrakuni,
ktorý ich mal chrániť pred nepriaz-
ňou počasia, zavreli k 1. marcu, práve
keď Bratislavu postihla ďalšia vlna
tuhých nočných mrazov.
Ministerstvo vnútra prejavilo ochotu
ponechať stany vo Vrakuni do 15. marca
s tým, že ich budú prevádzkovať aktivis-
ti občianskych združení. Tí to však podľa
našich informácií pravdepodobne ne-
zvládnu, pretože bez očkovania túto
prácu robiť nemôžu. Doteraz stanový
tábor prevádzkovali hasiči a príslušníci-
civilnej ochrany. 
Podľa informáicií zástupcov občian-
skych združení, o likvidácii tábora sa
rozhodlo už pred týždňom. Podľa Vladi-
míra Jonáša zo združenia Domov pre
každého sú kapacity združení vyčerpané
a približne 150 nocľažníkov sa rozíde po
celom meste. V tábore od jeho vzniku
19. januára prenocovalo vyše 6200 bez-
domovcov. (gub) 

Budovu múzea

čaká generálna

rekonštrukcia
STARÉ MESTO
Takmer nepozorovane sa v roku 2003
začala opravou strechy rekonštrukcia
budovy Slovenského národného mú-
zea na Vajanského nábreží, čím sa do
sucha a bezpečia dostal depozit s asi
dvoma miliónmi prírodovedných
exemplárov.
Napriek tomu, že rekonštrukcia strechy a
podstrešia stála 22 miliónov, je to len zlo-
mok z toho, čo múzeum potrebuje, aby sa
odstránili tie najväčšie neduhy. Podľa ria-
diteľa Petra Marákyho to nie je prasknutá
základová doska, pretože oproti pôvod-
ným predpokladom presné merania v prie-
behu pätnástich rokov potvrdili, že budova
neklesá, ale fasáda, okná a dvere. Fasáda
sa stala obeťou prudkého presadzovania
moderny v osemdesiatych rokoch, keď
celú omietku z prírodného materiálu natre-
li syntetickým náterom, ktorý uzavrel jej
póry. Medzi murivom a tehlami sa usadzu-
je voda, za mrazu praská a dnes je poško-
dená celá vonkajšia omietka.
Rekonštrukcia však nebude znamenať
zmenu vzhľadu múzea. Zástupca riadite-
ľa pre technický rozvoj Benjamín Baráth
uisťuje, že okná aj dvere budú z dreva,
budú rešpektovať pôvodný tvar, veď ide
o národnú kultúrnu pamiatku, zároveň
však zvýšia bezpečnosť budovy a zabrá-
nia prenikaniu hluku. Druhou veľkou
bolesťou budovy sú inštalácie, mnohé z
nich pôvodné ešte z dvadsiatych rokov
minulého storočia.
V rámci rekonštrukcie, ktorej úplné
ukončenie možno očakávať až po roku
2010, sa zrejme verejnosti sprístupnia
dve podlažia slabo využitých suterénov.
Okrem iného by tam mohla byť pasáž, v
ktorej by turisti mohli nájsť predajničky
so suvenírmi, mapami a podobným sorti-
mentom, informačné stredisko, malé
občerstvenie a ďalšie služby korešpon-
dujúce s múzejnou činnosťou.
Na štart rekonštrukcie prispelo minister-
stvo kultúry, ktoré dalo prísľub dotovať
aj projektovú dokumentáciu. Podľa B.
Barátha chce múzeum dokonalý projekt,
a preto tomu bude venovať celý tento
rok. Potom by sa mala uskutočniť verej-
ná súťaž a zároveň sa budú hľadať pro-
striedky. Okrem subvencie od zriaďova-
teľa je možné, že budú čerpať i zo štruk-
turálnych fondov. (gub)

Rekonštrukcia tratí električiek v centre

mesta bude pokračovať až do 30. júna
BRATISLAVA
Od štvrtého marca bude pokračovať
rekonštrukcia tratí električiek v cen-
tre mesta, ktorá sa začala vlani na
jeseň obnovou na Obchodnej ulici.
Jej výsledkom má byť estetickejší
vzhľad priestranstiev a viac miesta
pre chodcov.
Rekonštrukcia električkových tratí, ktorej
prvá časť sa vykonala na jeseň minulého
roku na úseku Obchodnej ulice, sa začne
4. marca a potrvá do 30. júna. Rekon-
štruovať sa bude trať v úseku od kostola
Najsvätejšej trojice cez Hurbanovo ná-
mestie a Obchodnú ulicu až po Kollárovo
námestie v blízkosti reštaurácie Alžbetka.
Súčasťou stavby bude aj rekonštrukcia
inžinierskych sietí chodníkov a Hurba-
novho námestia. Cieľom obnovy je nie-
len odstránenie havarijného stavu tratí a
úprava inžinierskych sietí, ale aj komplet-
ná úprava povrchov od fasády k fasáde
tak, aby sa zvýraznil charakter Obchod-
nej ulice ako pešej zóny. „Cieľom rekon-

štrukcie je skvalitniť mestský priestor,
upokojiť dopravu a uprednostniť peší
pohyb pred individuálnou automobilovou
dopravou,“ uviedol námestník primátora
Karol Kolada. 
Dĺžka rekonštruovanej trate je 600
metrov, spolu s časťou prác vykonaných
vlani na jeseň si vyžiada 200 miliónov
korún. Ďalších 125 miliónov si vyžiada
rekonštrukcia električkovej trate na
Kapucínskej ulici v úseku od tunela po
Hurbanovo námestie, ktorá sa začne
takisto v marci a potrvá do júla tohto
roka. Aj tu je okrem obnovy poškodenej
električkovej trate cieľom prác a úprav
vytvorenie predpokladov na zriadenie
pešej zóny. 
Podľa riaditeľa rezortu technickej infra-
štruktúry Dopravného podniku Bratislava
Viktora Haluzu bude po obnove vďaka
antivibračným vrstvám prevádzka elek-
tričiek spojená s menším hlukom a vibrá-
ciami. Na Obchodnej a Kapucínskej ulice
už nebude trolejové vedenie uchytené na

fasádach priľahlých budov, ale na samo-
statných stožiaroch, ktoré budú zároveň
slúžiť aj ako nosiče verejného osvetlenia.
Podľa architekta Ľudovíta Urbana povrch
Obchodnej ulice bude tvoriť betónová
dlažba, Hurbanovo námestie bude vy-
dláždené žulou. Na obnovených prie-
stranstvách pribudne niekoľko zaujíma-
vých prvkov: na Obchodnej ulici to bude
sústava signálnych svetiel zapustených
do povrchu, ktoré sa budú pri prejazde
električiek postupne zažínať a upozorňo-
vať tak chodcov na blížiace sa vozidlá.
Dlažba v zóne koľají bude vizuálne odde-
lená od dlažby v zóne určenej výhradne
chodcom. Na Hurbanovom námestí bude
odstránená nekvalitná zeleň na súčasnej
trojuholníkovej ploche, pribudne aj nie-
koľko interaktívnych zariadení (hracích
prvkov) pre deti, ktoré okrem iného budú
vydávať rôzne zvuky. Pred kostolom Naj-
svätejšej trojice bude dlažba usporiadaná
do kruhu a prispôsobená svadobčanom
vychádzajúcim z kostola. Juraj Handzo

Kvôli obnove trate sa zmenia linky MHD,

do leta pôjdu po obchádzkových trasách 
BRATISLAVA
Od 4. marca sa začne rekonštrukcia
trate, povrchov a inžinierskych sietí na
Kapucínskej a Obchodnej ulici. Elek-
tričková doprava bude zmenená, elek-
tričky budú premávať po obchádzko-
vých trasách.
Linka číslo 1 bude premávať z Dúbravky
a Karlovej Vsi cez Nábrežie arm. gen.
Svobodu, Šafárikovo námestie (naspäť
cez Jesenského) a ďalej cez Špitálsku,
Krížnu, Trnavské mýto a Vajnorskú k
železničnej stanici Nové Mesto. Medzi
Vajnorskou a centrom mesta nahradí
linku číslo 6, ktorá počas výluky nebude
premávať. 
Linka číslo 13 zabezpečí spojenie centra
mesta s Hlavnou stanicou. Premávať bude
po trase Hlavná stanica, Radlinského,
Vazovova, Krížna, Špitálska, Jesenského,

Námestie Ľudovíta Štúra, Vajanského
nábrežie, Šafárikovo námestie, Špitálska,
Krížna, Vazovova, Radlinského, Hlavná
stanica. Linka číslo 13 nahrádza na Šafá-
rikovom námestí linku číslo 1 pri ceste z
centra mesta na Hlavnú stanicu. 
Linky číslo 5 a 9 budú v centre mesta pre-
smerované, obojsmerne pôjdu z Nábrežia
arm. gen. L. Svobodu na Námestie Ľudo-
víta Štúra, Jesenského, Kamenné námes-
tie a Špitálsku ulicu.
Linka číslo 7 bude premávať obojsmerne
po trase ŽST Vinohrady, Račianske mýto,
Vazovova, Krížna, Trnavské mýto, Vaj-
norská, ŽST Nové Mesto. Linka číslo 7
posilňuje kapacitu na Vajnorskej ulici,
najmä v zaťaženom úseku Polus - Trnav-
ské mýto. Prevádzka na tejto linke je v
odpoludňajšej špičke pracovných dní.
Linka číslo 17 bude premávať z Karlovej

Vsi cez Nábrežie arm. gen. L. Svobodu,
Vajanského nábrežie, Šafárikovo nám.,
Špitálsku a Račianske mýto k železničnej
stanici Vinohrady. Naspäť po svojej stálej
trase, cez Račianske mýto, Špitálsku, Je-
senského a nábrežie do Karlovej Vsi. Pre-
vádzka na tejto linke je v rannom špičko-
vom období pracovných dní.
Dopravný podnik Bratislava upozornil na
náhradné možnosti spojení z Petržalky za
dočasne zrušený prestupový bod Kapu-
cínska - Zochova. V smere do východnej
časti Bratislavy (Vinohrady, Rača, Nové
Mesto, Ružinov) je možné použiť prestu-
pový uzol Vazovova - linka číslo 94. V
smere do západnej časti Bratislavy (Kar-
lova Ves, Dúbravka) je možné použiť pre-
stupový bod Nový most - linka číslo 88,
resp. prestupový bod Šafárikovo námestie
- linka č. 95. (lau)

BRATISLAVA
Rekonštrukcia spomenutých úsekov
električkových tratí si vyžiada aj via-
ceré uzávierky komunikácií a z toho
vyplývajúce zmeny v organizácii
dopravy v priľahlých lokalitách. 
Od 4. do 11. marca treba rátať s čiastoč-
nou uzávierkou Hurbanovho námestia
okrem jedného pruhu v smere Suché
mýto - Námestie SNP. Od 11. marca do

7. mája bude úplná uzávierka Hurbanov-
ho námestia pre cestnú dopravu v úseku
od Suchého mýta po Hlavnú poštu.
Súčasne s prácami na Obchodnej ulici sa
od 4. marca do 30. júna budú rekonštruo-
vať inžinierske siete pod chodníkmi na
oboch stranách v úseku od Kollárovho
námestia po Poštovú ulicu. 
Električková doprava bude na trase
Obchodná - Kapucínska - Tunel vylúče-

ná počas trvania rekonštrukcie. Ob-
chádzkové trasy pre cestnú dopravu budú
určené prenosným dopravným znače-
ním. Treba sa pripraviť aj na to, že práce
na rekonštrukcii trate na Kapucínskej si
vyžiadajú aj čiastočnú uzávierku Staro-
mestskej pod mostným objektom Kapu-
cínska. Stane sa tak v troch víkendových
termínoch - od 24. do 25. marca, od 22.
do 23. apríla a od 6. do 7. mája. (lau)

Obnova si vyžiada uzávierky komunikácií

MÁTE SPOTREBNÝ ÚVER 
ZALOŽENÝ NEHNUTEĽNOSŤOU 

A NESTÍHATE PLATIŤ VYSOKÉ SPLÁTKY? 

VYRIEŠIME VÁŠ PROBLÉM 
(POŽIČIAME VÁM s NAJNIŽŠOU

ÚROKOVOU SADZBOU NA SLOVENSKU)
TEL.: 0910 915 190

Bytové jadrá
Kúpeľne

rekonštrukcie do 5 dní
zľavy na materiál 10-25%

Elektroinštalácie
www.renovum.sk

Tel.: 5249 5431, 0903 430 443

Rekonštrukcia trate električiek na Obchodnej ulici a Hurbanovom námestí je navrhnutá tak, aby sa tieto priestranstvá pri-
spôsobili chodcom a premenili sa na pešiu zónu. VIZUALIZÁCIA - Ateliér Bogár Králik Urban
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Na námestí 

pribudne socha 

H. Ch. Andersena
STARÉ MESTO
Sochu svetoznámeho dánskeho spiso-
vateľa Hansa Christiana Andersena,
ktorého preslávili predovšetkým roz-
právky, odhalia 2. júna v západnej
časti Hviezdoslavovho námestia oproti
hotelu Danube.
Socha spisovateľa v nadživotnej veľkosti
- vysoká viac ako tri metre - je darom
popredného slovenského sochára a
medailéra Tibora Bartfaya deťom a Brati-
slave. Jej osadenie je iniciatívou občian-
skeho združenia Hans Christian Ander-
sen, ktorého členmi sú poprední umelci
(patril medzi nich aj Július Satinský, ktorý
sa o jej osadenie zasadzoval) a podieľať sa
na ňom bude bratislavská samospráva. Jej
odhalenie je načasované k 165. výročiu
návštevy spisovateľa v Bratislave. 
Socha bude obklopená výjavmi z rozprá-
vok H. Ch. Andersena a budú pri nej osa-
dené aj dve tabule. Na jednej z nich má
byť citát z denníka H. Ch. Andersena,
ktorý si počas pobytu v Bratislave zapísal
vetu: „Bratislava je krásne mesto plné
pekných dievčat a dobrého vína.“ Okrem
toho na nej má byť text, že socha je darom
T. Bartfaya deťom a Bratislave. Na druhej
tabuli bude zoznam subjektov, ktorí pri-
speli na výrobu sochy. Dielo bude vyrobe-
né z viacfarebného bronzu, jej hodnota
bude viac ako štyri milióny korún. (juh) 

Staré Mesto

vydá milióny

na televíziu
STARÉ MESTO
Päť miliónov korún vyčlenila mestská
časť Bratislava - Staré Mesto na zriade-
nie lokálnej televízie. Minulý týždeň
staromestskí poslanci schválili vstup
mestskej časti do spoločnosti TV Cen-
trum, ktorá má televíziu prevádzkovať.
Staré Mesto do spoločnosti TV Centrum
vloží 40-tisíc korún, čo je 20-percentný
podiel spoločnosti, väčšinový podiel
80 % bude mať konateľ spoločnosti Ján
Stanek z Obchodnej ulice. Spoločnosť
prevádzkujúca lokálnu televíziu tak bude
v podstate v súkromných rukách.
Nie všetci poslanci s týmto zámerom
(návrh predložil starosta Peter Čiernik)
súhlasili. Poslanec Štefan Holčík označil
zriadenie televízie za „nekalý kšeft“.
Upozornil na to, že v návrhu uznesenia
chýba výpis z obchodného registra spo-
ločnosti TV Centrum a na to, že výber
spoločníka nebol transparentný. Poslan-
kyňa Anna Pavlovičová namietla, že
zastupiteľstvo malo vznik spoločnosti
schvaľovať bez návrhu jej stanov. So
založením televízie nesúhlasil ani posla-
nec Ondrej Dostál. 
Meno konateľa spoločnosti TV Centrum
Jána Staneka figuruje v obchodnom
registri aj v orgánoch bývalých mest-
ských organizácií (Kovospracujúci pod-
nik mesta Bratislavy, Rehos, dnes v likvi-
dácii). Za povšimnutie stojí fakt, že
podiel J. Staneka (160-tisíc korún) a po-
diel Mestskej časti Bratislava - Staré
Mesto (40-tisíc korún) v spoločnosti TV
Centrum sú zapísané v obchodnom re-
gistri už od 23. septembra minulého
roku. Boli tam teda zapísané takmer pol
roka predtým, než vstup mestskej časti
do spoločnosti schválilo staromestské
zastupiteľstvo. Poslanci tak dodatočne
schválili to, čo bolo už  mesiace realitou.
Televízia má podľa dôvodovej správy
„prispievať ku kvalite komunikácie
medzi samosprávou a občanmi“ - jej cel-
kový prínos je vzhľadom na sumu, ktorú
na ňu staromestská samospráva mieni
vynaložiť, otázny. Možno sa len stotožniť
s vyjadrením O. Dostála počas zasadnutia
staromestského zastupiteľstva, že nie je
úlohou samosprávy prevádzkovať televí-
ziu. Toto vyjadrenie je správne, a to aj
napriek skutočnosti, že niektoré brati-
slavské mestské časti svoje televízie majú
(mimochodom, mala ju aj tá najväčšia -
Petržalka - a napokon ju zrušila). 
Mediálni analytici sa zhodujú v názore,
že opodstatnenosť existencie takýchto
lokálnych televízií je pochybná. Ich pre-
vádzka stojí milióny korún ročne a ich
sledovanosť je diskutabilná. Častou
výhradou proti obsahu ich vysielania je,
že jednostranne propagujú starostu mest-
skej časti, ktorá ich prevádzkuje. (juh)

Mestské časti ročne vynakladajú na svoje

časopisy a televízne vysielanie milióny
BRATISLAVA
Len tri zo sedemnástich mestských
častí nemajú ani vlastné noviny, niekto-
ré však majú aj noviny aj televíziu. Pri
zostavovaní rozpočtov patria tieto
položky k tým, po ktorých poslanci pri
skracovaní najradšej siahnu. Aký je
vlastne skutočný stav? Podarilo sa nám
získať odpovede z väčšiny mestských
častí. Tri z nich - Čunovo, Jarovce a
Záhorská Bystrica nemajú ani vlastné
noviny, Rusovce ich vydávajú len spo-
radicky. V ďalších mestských častiach
to vyzerá takto:

~     ~     ~
STARÉ MESTO
Odpoveď z miestneho úradu Staré Mesto
sme do uzávierky nedostali, v schválenom
rozpočte mestskej časti je však vyčlene-
ných na dvojtýždenník Prešporské noviny
vychádzajúci v náklade 30-tisíc výtlačkov
2,5 milióna (tlač a distribúcia), ďalšími
výdavkami sú mzdy redakcie, ktorú tvoria
zamestnanci miestneho úradu. Noviny
teda ročne stoja každého Staromešťana po
prirátaní mzdových nákladov viac ako
60,00 Sk. Na zriadenie lokálnej televízie
vyčlenila mestská časť tento rok 5 milió-
nov korún, čo znamená na obyvateľa
ročný výdavok 119,60 Sk.
RUŽINOV
Samospráva vydáva mesačník Ružinov-
ské echo v náklade 53-tisíc kusov a v
mestskej časti vysiela Televízia Ružinov.
Spoločnosť TVR a RE dostáva ročne z
rozpočtu miestnej časti 7,5 milióna korún,
zamestnáva štyroch ľudí, ďalší pracujú
pre médiá externe. TVR vysiela aj pre
mestské časti, ktoré nemajú vlastnú televí-
ziu. Ružinovské echo stojí ročne 1,5
milióna, čo znamená náklad na Ružinov-
čana za rok 21,42 Sk, na televíziu každý z
nich prispieva 85,71 Sk.
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Mesačník Biskupické noviny s nákladom
9000 výtlačkov viaže na celý úväzok
jednu osobu a na tvorbe sa podieľajú nie-
ktorí poslanci a pracovníci miestneho
úradu ako redakčná rada. Ročne stojí
mestskú časť 460-tisíc korún, jedného
Biskupičana teda 23,00 Sk. Miestnu tele-
víziu v Podunajských Biskupiciach nema-

jú, sú pokrytí signálom Televízie Ružinov
a v budúcnosti by chceli do jej vysielania
zaradiť vlastné bloky.
PETRŽALKA
Dvojtýždenník Petržalské noviny v nákla-
de 46-tisíc kusov pre samosprávu vydáva
aj doručuje spoločnosť M.R.K. za 3,750
milióna korún. Každý Petržalčan teda pri-
spieva sumou 32,60 Sk. Petržalka vlastnú
televíziu už nemá. 
NOVÉ MESTO
Mesačník Hlas Nového Mesta distribuo-
vaný v náklade 21 500 kusov do všetkých
domácností subvencuje mestská časť
sumou 938 420 korún, čo je na jedného
Novomešťana suma 25,07 Sk. Televízia
tu funguje dodávateľským spôsobom 9
rokov, pričom mestská časť na ňu prispie-
va ročne sumou 3,5 milióna, zvyšok (vyše
2 milióny) hradí dodávateľ Omega Plus.
Program je sofistikovaný a TVNM získa-
la už aj rad ocenení. Televízia stojí ročne
každého Novomešťana 93,53 Sk.
KARLOVA VES
Náklady na mesačník Vestník Karlova
Ves klesajú - vlani stál samosprávu 628-
tisíc korún, čo bolo o desať percent menej
ako v roku 2001, vlaňajšie náklady na
miestnu televíziu boli 1,886 milióna
korún, ale tieto výdavky poslanci v roz-
počte na rok 2006 výrazne znížili - na
500-tisíc pre Vestník a 800-tisíc pre televí-
ziu. Webovú stránku a televízne vysiela-
nie si Karlova Ves zabezpečuje dodávateľ-
sky, Vestník viaže jednu pracovníčku
miestneho úradu, distribuujú ho brigádni-
ci. Vestník bude teda Karlovešťana stáť
tento rok 15,22 Sk, televízia 24,35 Sk.
LAMAČ
Vydáva mesačník Lamačan, ktorého tlač v
roku 2005 stála 270-tisíc korún, odmena
redaktora bola 81-tisíc. Symbolické
odmeny dostávajú aj členovia redakčnej
rady. Mesačník distribuujú do všetkých
domácností,  možno si ho však prečítať aj
na webovej stránke Lamača. Tlačí sa do
4000 exemplárov, jeden Lamačan naň
ročne prispeje sumou 51,36 Sk. 
DÚBRAVKA
Dúbravské noviny vychádzajú mesačne v
náklade 16 500 výtlačkov a od mestskej
časti majú 1,3 milióna korún, čo znamená

na jedného Dúbravčana 33,40 Sk.
Dúbravská televízia, s. r. o., ktorej stoper-
centným vlastníkom je mestská časť,
dostáva ročne z obecného rozpočtu 3
milióny korún, každý obyvateľ teda pri-
speje na jej prevádzku sumou 77,08 Sk.
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Mestská časť vydáva v náklade 5000
kusov dvojtýždenník, ktorý ju stojí ročne
210-tisíc korún, televízna stanica DTV je
stopercentnou dcérskou spoločnosťou
mestskej časti a stojí ročne 2,7 milióna
korún. Na noviny ročne prispieva každý
Novovešťan cez obecný rozpočet sumou
12,35 Sk, na miestnu televíziu 158,82 Sk.
RAČA
Račiansky výber nie je víno, ale miestny
mesačník s nákladom 9800 exemplárov,
na ktorý vlani vyčlenila mestská časť 360-
tisíc korún, v skutočnosti však spotreboval
len 315-tisíc. Znamená to, že vlani na kaž-
dého Račana pripadlo z nákladov na obec-
né noviny 14,55 Sk. V hospodárení s tele-
víziou ešte nemajú skúsenosti, lebo začala
vysielať len 3. februára tohto roku s tým,
že poslanci jej priklepli na prevádzku pol
milióna, čo predstavuje na jedného obyva-
teľa výdavok 23,10 Sk.
VAJNORY
Vajnorské noviny dosiaľ nemali elektro-
nickú podobu, ale v súčasnosti už sú na
internetovej stránke Vajnor umiestnené
posledné dva ročníky. Mesačník vychádza
jedenásty rok v náklade 1600 kusov a
ročné výdavky na jeho výrobu predstavu-
jú sumu okolo 180-tisíc Sk. Jedného obča-
na vyjde vydávanie mesačníka 43,90 Sk.
VRAKUŇA
Mesačník Vrakunské listy vydáva obecná
spoločnosť Vrakunská rozvojová, s. r. o., v
náklade 7500 exemplárov. Mestská časť
prispieva spoločnosti na vydávanie sumou
520-tisíc korún, čo znamená, že z obecné-
ho rozpočtu pripadne na jedného občana
ročne výdavok na noviny 28,28 Sk.
DEVÍN
Podľa informácií z Miestneho úradu v
Devíne okrem mzdy jedného pracovníka,
ktorý autorsky pripravuje vydávanie 500
kusov mesačníka Devínčan, nestojí výro-
ba periodika nič, pretože ju hradí nadácia
zriadená na tento účel. (gub) 

Trieda E  VIP Travel Edition

infolinka: 02/49 29 49 49, e-mail: info@daimlerchrysler.sk, BEZPLATNÁ INFOLINKA: 0800 1 MOTOR (66867)

E Dožičte si dovolenku ešte dnes: ak sa do 

konca marca 2006 rozhodnete pre limuzínu 

triedy E* VIP Travel Edition, prví pätnásti 

dostanú exkluzívny zájazd od cestovnej kan-

celárie VIP travel! Okrem úžasného zážitku 

a bohatej sériovej výbavy získate: 

E Výbavu Avantgarde alebo Elegance s bixenóna-

mi v cene vozidla (platí pre šesťvalcové motory).

E Možnosť odpočtu DPH pri modeloch kombi.

E 6 rokov bezplatný servis (do 160 000 km vráta-

ne práce a spotrebného materiálu).

E 3 ročná záruka.

E Garancia mobility Mobilo Life.

E 24 hodinový servis. 

E Mercedes-Card - systém výhod a zliav.

E Bezplatný tréning bezpečnej jazdy v rakús-

kom Pachfurte.

*Platí pre vozidlá k priamemu odberu
  objednané od 27.2.2006 do 31.3.2006.
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BRATISLAVA
Aj v tomto roku zima zanecháva na
cestách stopy v podobe výtlkov. Ich
odstraňovanie na komunikáciách v
správe magistrátu zabezpečuje odde-
lenie cestného hospodárstva priebežne
počas celého roku. 
V zimných mesiacoch sa výtlky opravu-
jú s použitím tzv. technológie teplej zme-
si, s ktorou sa pracuje od začiatku de-
cembra 2005. Na netechnologickú opra-

vu má mesto vyhradených šesť miliónov
korún, celkový rozpočet na údržbu
komunikácií v roku 2006 je 80 miliónov
korún. Oddelenie cestného hospodárstva
prednostne opravuje výtlky na miestnych
komunikáciách a cestách I. triedy, avšak
väčšie výtlky, ktoré môžu spôsobiť
poškodenie motorových vozidiel, rieši
prioritne v rámci celého mesta. V
decembri a januári 2006 opravilo asi 450
výtlkov. Ďalších približne 400 výtlkov

eviduje na komunikáciách (najmä na tzv.
hlavných ťahoch) Mlynská dolina, La-
mačská cesta, Račianska, Trnavská, Rož-
ňavská, Stromová, Vlárska, štátna cesta
do Záhorskej Bystrice po hranicu mesta a
ďalších.
Vlani mesto opravilo asi 6000 výtlkov.
Opravujú sa v závislosti od poveternost-
ných podmienok a kapacitných mož-
ností dodávateľa, ktorým je firma
Dopravia.  (lau)

Na cestách v meste sú opäť stovky výtlkov

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

� 0905 610173
Tel./fax: 02/44644222

Zabuchli ste si auto?
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Pamätník

skladateľa Bellu

zdobia odpadky
LIST ČITATEĽA
Bratislavčania určite ocenili aktivitu
mesta a spoločnosti OLO, keď zriadili
hniezda separovaného odpadu tak, že
rozmiestnili kontajnery do rôznych
častí. 
Aj my obyvatelia ulíc Šulekova, Novos-
vetská, Holubyho, Timravina sme boli
radi, keď sa farebné nádoby objavili na
konečnej trolejbusu č. 208 na Šulekovej
ulici pod múrom bývalej nemocnice.
Neskôr sme s hrôzou spozorovali, že tri
nádoby premiestnili ani nie dvadsať
metrov od pamätníka slovenského
hudobného skladateľa Jána Levoslava
Bellu. Kto mohol takto zneuctiť pamiat-
ku jedného z mála významných sloven-
ských skladateľov? Myslíte si, že niekto-
rý iný národ by takto urazil pamiatku
rodáka? Som presvedčená, že určite nie.
I toto je vizitka kultúrnosti národa, ako aj
fakt, že ak ľudia prinesú odpad a vidia
preplnené nádoby, jednoducho ho posta-
via ku kontajneru a už ich nezaujíma, čo
s ním bude ďalej a ako znečisťujú okolie.
Kontajnery sú, žiaľ, veľmi často preplne-
né, okolo nich sa povaľujú plastové
fľaše. Smetiari ich síce vyprázdnia, ale
porozhadzované plastové fľaše a papier
nechajú tam, kde ich vietor odvial.
Smutné svedectvo neporiadnosti pre
hlavné mesto a najmä pre časť, kde ležia
sídla viacerých zahraničných zastupiteľ-
stiev a rezidencií. Bývajú tu aj členovia
vlády, parlamentu a iných inštitúcií a
zrejme ani im neprekáža, že na okolí sa
šíri špina a neporiadok.
Na situáciu som upozornila pracovníčku
Oddelenia životného prostredia na Miest-
nom úrade Bratislava Staré Mesto ešte v
decembri 2005. Sľúbila nápravu, ale do
dnešného dňa sa nič nestalo. Kontajnery
na separovaný odpad stoja na tom istom
mieste a plastové fľaše lietajú po okolí.
Určite nie som sama z tohto okolia,
komu špina a neporiadok na Šulekovej
ulici pri kontajneroch prekáža. Neviem,
na koho sa obrátiť so žiadosťou, aby
nádoby na odpadky premiestnili aspoň o
pár metrov ďalej na roh Novosvetskej a
Šulekovej ulice. Určite je to vhodnejšie
miesto, ako pri pamätníku uznávaného
slovenského hudobného skladateľa.

Oľga Bakossová, Staré Mesto

Stavebný úrad

nezistil žiadne

pochybenie
AD: NA STAVEBNÝCH ÚRADOCH
VLÁDNE KORUPCIA (BN č. 5/2006)
Vo svojom článku poukázal JUDr.
Hurínský na dva príklady zo Starého
Mesta. My vlastníci bytov na Pražskej
35 - 39 si dovoľujeme jeho príklady
rozšíriť. Nový majiteľ bytu v našom
dome požiadal o prestrešenie terasy,
ktorá plochou patrí k bytu, na stolova-
nie v letných mesiacoch, na čo mu bolo
vydané stavebné povolenie.
Výsledok je, že nový majiteľ začal bez
akejkoľvek dohody s vlastníkmi bytov a
so správcom robiť stavebné úpravy, ktoré
sa skončili prístavbou, takže pôvodný 1-
izbový  byt bol zväčšený o cca 15 m2 (1/2
plochy terasy). Pôvodná úžitková plocha
bytu bola 36,19 m2. Okrem toho bol v
takto vzniknutom novom bytovom prie-
store namontovaný ďalší radiátor na
vykurovanie, vybúrané priečky, čiže
okrem prestavby pôvodného bytu, bola
vlastne terasa prebudovaná na bytový
priestor bez toho, aby majiteľ túto skutoč-
nosť nahlásil správcovi ohľadne zmeny
zmluvy so správcom na zálohové platby.
Druhá časť je zatiaľ nedokončená, ale sú
osadené okenné rámy. Pri tom boli použi-
té obvodové múry, ktoré sú v spoločnom
vlastníctve všetkých majiteľov bytov bez
toho, aby si vyžiadal ich súhlas. Okrem
arogancie nového majiteľa bytu, na ktoré-
ho sme sa ihneď obrátili, aby zastavil
stavbu, ktorá vzhľadovo značne narušila
náš dom, pretože je to nesymetrické,
robotníci, ktorí pracujú na stavbe, poruši-
li izoláciu strechy tak, že začalo zatekať
do spodného bytu, poškodili novú ma-
ľovku schodišťa. Vďaka niekoľkomesač-
nému trvalo preťažovanému výťahu, v
ktorom sa vozil stavebný materiál, je teraz
výťah už od Vianoc mimo prevádzky, pre-
tože po dvoch opravách sme sa rozhodli,
že už ďalšiu opravu nezaplatíme, pretože
stavba nie je ešte dokončená. 
Keď sme sa obrátili na stavebný úrad Sta-
rého Mesta, odpoveďou bolo, že všetko je
v poriadku, dokonca prístavba vôbec
nenarušuje vzhľad domu a zodpovedá
pôvodne schválenému zámeru - vytvoriť
letné sedenie! Je smiešne, že na letné sto-
lovanie na terase treba radiátor, okná!!!
Všetky naše odvolania sa skončili presne
tak, ako píše pán  JUDr. Hurínsky. Nám
občanom platiacim dane zostáva len bez-
mocný  hnev. Vlastníci bytov 

na Pražskej ulici 35 - 39

Vo Vamose kuchyňa zaostáva za interiérom
V priebehu niekoľkých mesiacov sa v
centre Bratislavy objavili hneď tri nové
reštaurácie, ktoré stavili na kubánsku,
resp. španielsku kuchyňu. Jednu z nich
prednedávnom otvorili na Hviezdosla-
vovom námestí číslo 21. Vitajte v Res-
taurant & Coctail bar VAMOS.
Novotou voňajúci interiér je rozdelený na
niekoľko častí, je tu aj separé, opticky
spojené s najväčšou miestnosťou akvá-
riom. Reštaurácia je zariadená skutočne
veľkoryso a pritom vkusne, páčila sa nám
podlaha, ktorej časť tvoria repliky histo-
rických tehál - rovnaký druh tehál je mies-
tami použitý aj ako obklad stien - a časť
tmavohnedá palubovka. Najväčšej miest-
nosti, ktorá má okná orientované do
námestia, dominujú obrovské krištáľové
lustre, aké by sa nestratili ani v Redute,
dopĺňajú ich svietidlá na stenách, nie prí-
liš verne imitujúce mihotavé svetlo svie-
čok. Ďalším výrazným prvkom je mohut-
ný tmavohnedý bar. Ak sedíte pri stole pri
okne, dianie na námestí máte ako na dlani.
V časti orientovanej do dvora je ešte jedna
miestnosť pripomínajúca starodávny pán-
sky salón, zariadená tmavým masívnym
nábytkom bohato zdobeným ornamenta-
mi. Interiér dopĺňajú viaceré ozdobné
predmety, ktoré majú pripomínať, že reš-
taurácia sa orientuje na hispánsku kuchy-
ňu (aj keď sa inšpiruje aj inými, najmä
stredomorskými vplyvmi); žánrovo tomu
zodpovedá aj hudba reprodukovaná s aku-
rátnou hlasitosťou. 
Jedálny lístok svojou skladbou zodpovedá
zameraniu reštaurácie, nechýbajú v ňom
ryby a španielske špeciality, ako napríklad
paella. Chybičky krásy, ktoré možno súvi-
sia s tým, že šéfkuchár nie je Španiel ani
Kubánec, ale Slovák, sa ukázali hneď pri

predjedlách: Pikantné chobotničky na ces-
naku (198 Sk) nám síce chutili, ale Resto-
vané papričky s banánom a klobásou (154
Sk) boli na náš vkus až príliš štipľavé,
Šampiňóny na cesnaku (96 Sk) zasa mast-
né. Vysloveným prepadákom zo strany
kuchára však boli Mušle na cesnaku, ktoré
boli nesprávne pripravené, rozbité a fak-
ticky nekonzumovateľné. Čašníčka našu
reklamáciu uznala, nejedlé mušle odniesla
a situáciu sčasti zachránila tým, že nám
sama poradila a pomerne rýchlo priniesla
iné predjedlo - Krevety na cesnaku (312
Sk). Nepodarené mušle nám napokon
nezarátala do účtu. 
Počas konzumácie sme sa s mušľami
stretli ešte raz, pretože boli súčasťou jed-
nej z polievok - Bujabézy (258 Sk); tá sa,
našťastie, dala jesť, aj keď svojím vzhľa-
dom a konzistenciou mala od pravej buja-
bézy ďaleko a šlo skôr o akúsi krémovú
polievku. Keďže v nej boli celé kúsky kre-
viet a krabov, ktoré neboli vylúpnuté, len
ťažko ju možno jesť bez toho, aby si člo-
vek pomohol rukami. Miska s vodou na
umytie zamastených prstov je v tomto prí-
pade nevyhnutnosťou, čašníčka nám ju
priniesla sama od seba.  Ďalšie dve vybra-
né polievky - Pikantná fazuľová (54 Sk) a
Silný hovädzí vývar s mäsom a zeleninou
(52 Sk) - zasa neboli v nijakom ohľade
„kubánske“, ničím nás mimoriadne ne-
zaujali, boli jednoducho úplne obyčajné,
také, aké možno dostať v hociktorej prie-
mernej reštaurácii. 
Prejdime na hlavné jedlá. Z pokrmov z
rýb nás zaujala Dorada Royal pečená v
morskej soli (348 Sk plus 80 Sk doblok) -

čašníčka rybu predtým, než ju priniesla na
náš stôl, pri vedľajšom stole vyslobodzo-
vala z poriadne hrubej soľnej vrstvy, v
ktorej sa piekla. Chuťovo nebola zlá,
všimli sme si však, že ju neporiadne očis-
tili od šupín, čo by sa v takejto reštaurácii
skutočne nemalo stávať. Pečený králik na
cesnaku (262 Sk) bol naopak vynikajúci.
Kurací steak plnený kozím syrom na
dubákovej omáčke s fritovanými cestovi-
nami (298 Sk) člena nášho hodnotiaceho
tímu, ktorý si ho vybral, natoľko zasýtil,
že ho nevládal ani dojesť. Plnená sviečko-
vica s kozím syrom, olivami a špenátom
(387 Sk) podávaná so zemiakmi zabale-
nými v alobale bola chuťovo priemerná.
Nakoniec prišli na rad dezerty - Bábovka
so zmrzlinou, čokoládou a šľahačkou (98
Sk) bola chutná, no ešte väčšmi nám
zachutil zložením jednoduchý Škoricovo-
jahodový koláč (87 Sk) s dobrými čer-
stvými jahodami.
Naše dojmy z návštevy reštaurácie Vamos
ostali trochu zmiešané. Obsluha je pomer-
ne rýchla, aj keď pri tomto konštatovaní
treba zohľadniť, že nemala veľa práce,
lebo v čase našej návštevy bola reštaurácia
takmer prázdna - jej výkon môže objektív-
ne otestovať len väčší počet hostí. Ako
sme sa presvedčili, kuchyňa svojou úrov-
ňou viditeľne zaostáva za interiérom. Ak
chce reštaurácia uspieť, musí sa zlepšiť
práve v tomto smere, nesmie si dovoliť
také fatálne chyby, akými boli nejedlé
mušle a nemala by zanedbať ani malič-
kosti, lebo tie bývajú neraz rozhodujúce.
Naše hodnotenie:���
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia hradila sama.

Spotrebiteľa treba chrániť, nie strašiť
Láskavý čitateľ mi azda odpustí, ak sa
nepripojím k súčasnej honbe na čaro-
dejnice s názvom Vtáčia chrípka. Ak
by to nemalo také vážne ekonomické
dosahy, skoro by som sa na tejto téme
zasmiala. Že to na smiech nie je, ak ide
o zdravie ľudí? Nuž - ak dosiaľ re-
gistrujeme na svete okolo sto úmrtí na
tento (zaiste nebezpečný) vírus, potom
ako hodnotiť tisíce mŕtvych účastní-
kov dopravných nehôd či pol milióna
detí, ktoré zomreli od hladu? 
Kuriózne otázky v tejto súvislosti som
dostala koncom týždňa. Volala naprík-
lad ustarostená mama, či nemusí utratiť
obľúbeného miláčika svojej dcérky -
vtáčika. živo si viem predstaviť šok die-
ťaťa, ak by tak urobila. Našťastie, vola-
la včas a ja som ju mohla upokojiť, že
vtákom chovaným v byte nákaza nehro-
zí. Zaujímavé boli aj ozázky chovateľov
veľkých psov, či sa nemôžu nakaziť ich
zvieratá, ak sú kŕmené surovými kurací-
mi krídlami a krkmi. Nuž, ak nakupujú
v normálnej obchodnej sieti, nemalo by

sa nič stať. Pravda, ak uvážim, že sle-
pecký vodiaci pes má hodnotu vysoko
nad 100 000 korún, možno by som hy-
dinu dobre prevarila.
Vráťme sa k ľuďom, ich konzumácii.
Naozaj si nemyslím, že je rizikové konzu-
movať hydinové mäso či vajcia. Som
absolútne presvedčená, že nebezpečný
vírus sa v minulosti, aj v časoch našich
predkov, mnohokrát vyskytol. Ibaže sa
toho veľa o ňom nevedelo a aj dostupnosť
informácií bola oveľa nižšia ako dnes.
Nezazlievam médiám, že píšu o aktuál-
nych problémoch. Ak mi niečo prekáža,
tak je to nie celkom uvážené hodnotenie
výsledkov vedy samotnými vedcami.
Koľko nevinných a zdravých kráv sme
zlikvidovali v obave pred ich šialenstvom!
Stálo to strašné peniaze a takmer pre nič.
Poriadnou a dôslednou veterinárnou kon-
trolou sa potravinový reťazec dá ustrážiť.
Po slovensky povedané: ak si veterinárny

a potravinársky dozor plní svoje povin-
nosti, potom sa na pulty obchodov nemô-
žu nebezpečné potraviny dostať. A to ani z
dovozu! Hoci pán minister poľnohospo-
dárstva zdôrazňuje  iba zdravú domácu
hydinu, mal by svoje požiadavky rozšíriť
aj na dovoz. Veď jemu podliehajúca Štát-
na veterinárna a potravinárska správa kon-
troluje - alebo aspoň má kontrolovať -
všetky potraviny a nie iba domáce.
Dovoľte mi vysloviť kacírsku myšlienku:
V časoch tuhých mrazov a nedostatku
potravy je vždy viac obetí. Či už sú to bez-
domovci alebo aj vtáky. Preto by mal
každý podľa svojich možností pomáhať
všetkému živému. A, preboha, nezačať
hneď likvidovať, napríklad chránené
druhy. Nie nadarmo sa hovorí, že čo príro-
da pokazí, to aj napraví. Len jej netreba
príliš fušovať do remesla.
Pre nás spotrebiteľov potom netreba
poplašné správy ani rigoróznosť politi-
kov, ale profesionálne riadený systém
hygienickej a veterinárnej ochrany.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

Vás pozýva 
na stretnutie 

Klubu Podnikavých žien,
ktoré bude 6. 3. 2006 o 15.00 h

na Laurinskej 2 v Bratislave.
Tešíme sa na Vašu účasť. Uvítame všetky, ktoré máte záujem o podnikanie.

Partner klubu: 

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV
- ženy na dlhodobé upratovanie 

domácností a firiem
- možnosť aj pre živnostníčky

Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788
www.domestica.sk

e-mail: domestica@ba.telecom.sk
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Neporiadok v

značení doprave

nepomôže
RUŽINOV
O zlom a nedostatočnom vybavení
našich komunikácií vieme a denne
nám túto skutočnosť potvrdzujú listy
našich čitateľov, ktorí na to doplácajú,
alebo im to proste nedá.
Koncom minulého roku sa napríklad na
Votrubovej zjavila aleja značiek Zákaz
zastavenia. O tri dni tam nebola, lebo v
tom čase ulicu zjednosmernili práve
preto, aby sa tam dalo parkovať. No prí-
beh nášho čitateľa z neďalekých Mlyn-
ských nív nemá obdobu.
Pred budovou, v ktorej tento muž pracu-
je, zaparkoval ráno auto. Pri odchode z
práce ho šokoval pohľad na dve veci.
Vedľa jeho auta v ešte mäkkom betóne
osadená značka zákaz státia a na kolese
„papuča“. Zavolal teda nielen mestskú
políciu, ale aj svedka, ktorý mal potvrdiť,
že značka tam ešte ráno nebola. Policajti
však tvrdili, že je tam už dva týždne a až
po tom, čo sa sami presvedčili o stave
betónu, uznali svoju chybu. V závere listu
čitateľ odporúča mestskej polícii, aby v
ďalších prípadoch pri uplatňovaní tejto
finty používala rýchlotvrdnúci betón.
Hovorca mestskej polície Peter Pleva na
našu žiadosť o stanovisko odpovedal, že
podľa policajta vodič sa dopustil doprav-
ného priestupku a vraj policajt nie je
povinný kontrolovať, kedy osadili značku
(znamená to, že časové okolnosti pri
porušení zákona sú nedôležité? - pozn.
red.). Pripustil však, že slušnosť káže, aby
pri chystaných dopravných zmenách bola
verejnosť informovaná, a že to mala uro-
biť firma, ktorá značku osadzovala. P.
Pleva tiež vyslovil zaujímavý názor, že by
firmy, ktoré takýmto a podobnými spô-
sobmi zasahujú do každodenného života
verejnosti, mali o tom včas informovať aj
cestou Bratislavských novín. Radi by sme
to robili. (gub)

Chcú vrátiť

život Kostolu

svätého Víta
RUSOVCE
Bratislavskej verejnosti nie je príliš
známy, hoci patrí k najvýznamnejším
stavebným pamiatkam na území
mesta a je aj zaradený do zoznamu ná-
rodných kultúrnych pamiatok. Na-
priek tomu Kostol svätého Víta v
Rusovciach chátra.
Chronický nedostatok peňazí na konzer-
váciu a obnovu pamiatok motivoval sku-
pinku obyvateľov z tejto mestskej časti,
aby spravili, čo mal spraviť štát - zachrá-
nili vzácnu stavbu a vrátili ju pôvodnému
účelu. „Bude v ňom omša,“ suverénne
vyhlásila Dagmar Zikmundová, keď nás
prišla informovať o aktivitách občian-
skeho združenia Vitus, ktoré vzniklo
práve s cieľom zachrániť kostol.  Jeho
obnovou pribudne ďalšia ilustrácia o
bohatej histórii obce. Ak kostolík zachrá-
nia, budú na ňom dve pamätné dosky. V
prvej, ktorá tam už je, je vysekané, že 15.
júna 1613 Peter Tislarič, rusovecký farár
s láskavým dovolením kaločského arci-
biskupa Demetra Napragi založil tento
chrám na Božiu česť a počesť mučení-
kov Víta, Modesta a Krescencie. Na dru-
hej doske budú vysekané mená tých,
ktorí poukážu peniaze na konto záchrany
kostola. „Upozorňujeme na to teraz, pre-
tože je možnosť poukázať aj percentá z
odvedených daní,“ hovorí D. Zikmundo-
vá. (gub) 

RUŽINOV
Počas rekonštrukcie Miletičovej ulice a
križovatky Miletičova - Košická bude
Miletičova ulica uzatvorená v úseku od
Záhradníckej po Trenčiansku ulicu aj
pre individuálnu dopravu.
V týchto dňoch je ešte umožnený vjazd
vozidiel k administratívnym budovám
Slovenskej správy ciest, Hydrostavu a
LIKO na Miletičovej ulici. Ako nám pove-
dal Ján Šoltýs, vedúci projektu Most Apol-
lo zo spoločnosti Metro Bratislava, ktorá je
investorom rekonštrukcie, toto riešenie je
len dočasné. Podľa jeho slov sa hľadajú
náhradné vstupy do týchto budov z okoli-
tých ulíc. Hneď potom bude celá Miletičo-
va ulica v úseku od Záhradníckej po Tren-
čiansku ulicu uzatvorená pre individuálnu
automobilovú dopravu. J. Šoltýs tiež

spresnil, že úsek Miletičovej ulice od Tren-
čianskej po Prievozskú sa rekonštruovať
nebude. „Nie je to súčasťou tejto stavby,“
uviedol. 
Projekt rekonštrukcie križovatky ulíc
Košická - Miletičova, ktorý súvisí so stav-
bou Mosta Apollo, zahŕňa jednak rozšíre-
nie úseku Košickej ulice od Gemerskej po
Miletičovu na štvorpruhovú smerovo roz-
delenú komunikáciu so stredovým delia-
cim pásom, jednak rozšírenie úseku Mile-
tičovej ulice od Záhradníckej po Tren-
čiansku ulicu. Ako sme už informovali,
zvýšenie kapacity križovatky a jej prie-
pustnosti sa dosiahne pridaním odbočova-
cích pruhov a svetelnej signalizácie. Sta-
vebné práce zahŕňajú aj prekládky a rekon-
štrukcie inžinierskych sietí, prípojky pre
plynovod, úpravy verejného osvetlenia,

rekonštrukciu trolejového vedenia, realizá-
ciu protihlukových opatrení, sadové úpra-
vy a ďalšie práce v celkovom rozpočto-
vom náklade takmer sto miliónov korún.
Rekonštrukcia trolejového vedenia potrvá
od začiatku až do konca rekonštrukčných
prác, rekonštrukcia vodovodov Košická -
Miletičova DN 100 a DN 200 potrvá asi
od 15. marca do 15. septembra. Vybudo-
vať by sa mala aj cestná svetelná signalizá-
cia na križovatke ulíc Miletičova - Tren-
čianska, ktorá patrí medzi najnehodovejšie
v Bratislave. V uplynulých dňoch sa zača-
la aj výstavba vežiaka Wüstenrot, ktorá je
úzko koordinovaná s rekonštrukciou priľa-
hlej križovatky Košická - Miletičova.
Vežiak bude mať 12 nadzemných podlaží
a budú v ňom prevažne byty. (juh)

FOTO - Oto Limpus

Miletičova ulica bude kvôli rekonštrukcii

čoskoro celkom uzatvorená pre dopravu

VRAKUŇA
Potrebu zaviesť systém do riešenia
problematiky bezdomovcov zdôraz-
ňovali vysokí štátni úradníci práve na
území Vrakune, ktorá na absenciu
takéhoto systému doplatila. Nezdô-
raznili, že tento systém mal dávno
zaviesť štát.
„Počula, že je tu dobre, tak nasadla vo
Vranove do vlaku aj so svojimi piatimi
deťmi a prišla do Vrakune ako brati-
slavská bezdomovkyňa,“ ilustruje jed-
ným príkladom situáciu Ľudmila Lacko-
vá, starostka Vrakune. Podotýkame, že
práve Ľ. Lacková a jej kolegyne vytiah-
li z prepadliska bezdomovectva muža s
dieťaťom, pretože starostka tvrdo trvá na
tom, že treba diferencovať. Oddeliť
medzi bezdomovcami tých, ktorí domov
nepotrebujú a nechcú mať, od tých, ktorí
chcú pre jeho získanie niečo spraviť.

Trvá tiež na tom, že aj keď to dnešná
legislatíva neumožňuje, každá obec,
každá mestská časť by sa mala postarať
o svojho bezdomovca. „Ľahko prídeme
k číslu 3000, ak budeme každého bezdo-
movca nájdeného v Bratislave vešať na
toto mesto. Myslím si, že v skutočnosti
tu nemá trvalý pobyt viac ako štyristo z
nich,” hovorí Ľ. Lacková a dodáva:
„Veľmi veľa nás naučili.“
Pri návštevách v stanovom tábore zria-
denom vo Vrakuni našla väčšinu zná-
mych dílerov drog z Pentagónu obývať
jeden stan. V okolí sú záhradkárske chat-
ky, roky sa tam nič nestratilo, zrazu sa
stráca všetko, aj vďaka televíznemu
zabávačovi, ktorý upozornil celé tulácke
Slovensko na miestnu zberňu surovín.
Miznú ríny, okenné rámy, záhradné
pumpy a podľa starostky to vyzerá
akoby neexistovala žiadna polícia.

Vrakuňa dopláca na fenomén, ku ktoré-
ho existencii sa všetci mocní tohto štátu
stavali, akoby neexistoval. „Nemôžem
dokázať, kto je páchateľ, ale jednodu-
cho vandalstvo a krádeže sa tu rozmoh-
li. Ja však musím obhajovať záujmy
Vrakunčanov, oni ma volili,“ hovorí Ľ.
Lacková Možnosť vyjadriť sa k umiest-
neniu celoslovenského tábora však Vra-
kuňa nedostala. Na argument, že na
takýto tábor netreba stany, ale treba
využiť prázdne objekty kasární, kde je
naozaj všetko, dostala odpoveď, že to je
ďaleko. Akoby bezdomovci nemali čas
cestovať. Hnevá ju aj to, že niektorí oby-
vatelia tábora, tí najšpinavší, znepríjem-
ňujú ráno ľuďom v autobusoch cestu do
práce. Vrakunská samospráva vie, že
treba pomôcť, na vlastnej koži sa však
naučila,  že aj to musí mať mieru a pra-
vidlá. Teda systém. Gustav Bartovic 

Riešenie bezdomovectva musí mať systém
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Čo ponúkajú

v marci 

materské centrá
BRATISLAVA
Bratislavské materské centrá zamera-
né na poskytovanie možností trávenia
voľného času pre najmä mamičky na
materskej dovolenke a ich deti okrem
pravidelného programu aj na marec
pripravili viacero podujatí.

~     ~     ~
LAMAČ
Materské centrum Obláčik (sídli v ZŠ na
Malokarpatskom námestí 1) pripravilo
diskusiu na tému Ako chceme vychová-
vať naše deti, uskutoční sa 15. marca o
16.30 hodine. Dňa 23. marca o 17. hodine
sa koná Popoludnie so zvieratkami určené
deťom, 27. marca o 10. hodine Kurz prvej
pomoci.
DEVÍNSKA NOVÁ VES 
Nové materské centrum Bublinka (sídli v
MŠ na Ulici J. Smreka) 6. marca o 10.
hodine organizuje prednášku na tému
Vývin reči, poruchy, prognózy a terapia,
16. marca o 15.30 hodine prednášku na
tému Poruchy zraku u detí. Na 17. marec
je o 17. hodine naplánované podujatie
Podvečer len pre vás dvoch. Podujatie
Babská jazda, určené pre mamičky, sa
bude konať 10. a 31. marca vždy o 21.
hodine, 11. marca od 10. do 12. hodiny je
na programe Tatodetská jazda pre tatinov
s detičkami.
DÚBRAVKA
Materské centrum Macko (sídli v Kultúr-
nom centre Fontána na Ožvoldíkovej 12)
organizuje akcie vždy v čase od 9.30 do
11.30 hodiny. Už 6. marca oslávi štvrté
narodeniny, 9. marca sa koná diskusia s
mamičkami o materských centrách spoje-
ná s tvorivými dielňami, 11. marca bude
prednáška o výbere správnych hračiek
spojená s predajom detských kníh, 16.
marca je pre mamičky na programe pre-
ventívne vyšetrenie. Prednáška s názvom
Babyfit, cvičenie na fitloptách spojená s
ukážkovou hodinou bude 23. marca, pred-
náška o zdravej výžive bude 27. marca,
Divadielko pre deti bude 30. marca.
STARÉ MESTO
V stredu 8. marca sa v čase od 10. do 12.
hodiny uskutoční slávnostné otvorenie a
krstiny Rodinného centra Prešporkovo
(sídli na Grösslingovej 48), 15. marca o
10. hodine tu bude prednáška Zuzany
Pitoňákovej Aby to u nás doma klapalo.
RUŽINOV
Materské centrum Hojdana (sídli na
Haburskej 2) organizuje 8. marca prednáš-
ku na tému Sny a partnerské vzťahy, 15. a
29. marca o 10. hodine ponúka masáže pre
matky (objednať sa treba vopred), v dňoch
10. a 24. marca o 10. hodine sa tu koná
podujatie Riekankový kolotoč s Mimou,
10. marca o 16. hodine je na programe
Klub dvojičiek.
KARLOVA VES
Materské centrum Klbko (sídli na Lacko-
vej ulici číslo 4) pripravilo na 5. marca o
16. hodine Kúzelnícke predstavenie, 11.
marca sa v obvyklom čase uskutoční tra-
dičná burza detského jarného a letného
ošatenia, 26. marca o 16. hodine bude inte-
raktívne stretnutie s poľnými zvieratkami. 
PETRŽALKA
Materské centrum Bábätko (funguje v
priestoroch Misijného domu Arnolda
Janssena na Krupinskej ulici číslo 1) orga-
nizuje pravidelné stretnutia každý utorok
a štvrtok od 9.30 do 11.30 hodiny.
RAČA
Materské centrum Ráčik (sídli na Peknej
ceste číslo 9 v Rači - Krasňanoch) organi-
zuje svoje aktivity každý utorok, stredu a
vo štvrtok vždy v čase od 9. do 12. a od
15. do 18. hodiny. (lau)

Mesto nechce

na Železnej 

studienke domy
BRATISLAVA
Mesto súhlasí so zámerom spoločnosti
Arca Capital Slovakia prestavať sana-
tórium na Železnej studienke na areál
zdravia, je však proti zamýšľanej vý-
stavbe tzv. rekreačných domov.
Ako sme už informovali, súčasťou záme-
ru je okrem rekonštrukcie pôvodnej
budovy sanatória aj vybudovanie viace-
rých nových objektov, vrátane 24 troj-
podlažných tzv. rekreačných domov.
„Hlavné mesto zatiaľ nevydávalo k sta-
vebnému zámeru záväzné stanovisko na
územné konanie, pretože doteraz nebola
predložená projektová dokumentácia na
vydanie záväzného stanoviska,“ poveda-
la nám hovorkyňa bratislavského magi-
strátu Eva Chudinová. Ako dodala, v
zmysle záväznej časti územného plánu
veľkého územného celku Bratislavského
kraja, ako aj v zmysle zadania pre rieše-
nie Územného generelu karpatskej časti
Bratislavského lesoparku sa treba v chrá-
nených územiach Chránenej krajinnej
oblasti Malé Karpaty zamerať na skvalit-
nenie vybavenostnej štruktúry existujú-
cich rekreačných zariadení, ale nerozši-
rovať ich zastavané územie a nezakladať
v chránených územiach nové lokality. 
„To znamená, že hlavné mesto vo svojom
stanovisku k zámeru prestavby Sanatória
Železná studienka súhlasí s rekonštrukciou
jestvujúceho objektu sanatória, ale dostav-
bu areálu formou rekreačných domov
považuje za nesúlad s aktualizáciou územ-
ného plánu z roku 1993, navyše ak zaria-
denie rekreačný dom nepatrí medzi zdra-
votnícke zariadenia v zmysle zákona o
poskytovaní zdravotnej starostlivosti a prí-
slušnej vyhlášky ministerstva zdravotníc-
tva,“ konštatovala E. Chudinová. 
Spomenuté stanovisko už podpísal primá-
tor Andrej Ďurkovský, ktorý trvá na tom,
že oblasť Železnej studienky má byť v
prvom rade oddychová a plniť rekreačnú
funkciu pre Bratislavčanov. Stanovisko
organizácie Mestské lesy k zámeru je tiež
negatívne. Okrem iného upozorňuje na to,
že navrhované varianty zásobovania
vodou a odvádzanie splaškových vôd z
areálu by narušili ekosystém lokality.
Proti zámeru sa postavilo aj Bratislavské
regionálne ochranárske združenie. (juh)

Vlani staromestská samospráva nechala

zavrieť základnú školu, teraz zasa jasle
STARÉ MESTO
Objekt Detských jaslí na Javorinskej
ulici je dočasne uzatvorený. Po dôklad-
nom zvážení jeho havarijného stavu o
tom rozhodol starosta mestskej časti
Bratislava - Staré Mesto Peter Čiernik. 
Ako ďalej oznámila staromestská samo-
správa, P. Čiernik zároveň rozhodol o
presune detí a nevyhnutného personálu
do jaslí na Hollého ulici číslo 9 a Čajkov-
ského ulici číslo 2. Reagoval tak na
výsledky kontroly z 9. februára, z ktorej
vyplýva, že z poškodenej strechy dochá-
dza k zatekaniu do oddelení detských
jaslí. „Starosta vykonanou kontrolou a
následným rozhodnutím zohľadnil najmä
bezpečnosť a zdravie detí a personálu,
pričom prihliadal aj na možné ďalšie

komplikácie, ktoré by mohol na streche
spôsobiť topiaci sa sneh,“ uvádza sa vo
vyjadrení mestskej časti. Mestská časť
informovala o vzniknutom stave a prija-
tom rozhodnutí všetkých rodičov. Jasle
na Čajkovského a Hollého ulici presun
detí a personálu kapacitne zvládli.
Náš čitateľ zo Starého Mesta, ktorý si
neželá byť menovaný, v liste adresova-
nom redakcii upozornil, že evidentne
došlo k zanedbaniu údržby objektu det-
ských jaslí. Pozastavil sa nad tým, že sta-
romestská samospráva zbytočne míňa
milióny korún na veci, ktorých prínos je
prinajmenšom diskutabilný (ako príklad
uviedol klzisko so syntetickým ľadom na
Hviezdoslavovom námestí v hodnote
troch miliónov korún, ktoré chce mestská

časť kúpiť, hoci verejnosť oň má len malý
záujem) a pritom necháva chátrať nehnu-
teľnosti, ktoré sú v jej správe. Pripome-
nul, že prípad detských jaslí na Javorin-
skej ulici nie je prvý - už vlani musela byť
uzatvorená Základná škola na Lazaret-
skej ulici, pretože budova bola v dezolát-
nom stave. „Takto sa s majetkom nenará-
ba,“ uviedol náš čitateľ, podľa ktorého je
pustnutie týchto objektov „smutnou vizit-
kou súčasnej staromestskej samosprávy
na  čele so starostom Petrom Čiernikom“.
Zároveň odporúčal našej redakcii, aby
pozorne sledovala, aký bude ďalší osud
oboch týchto nehnuteľností a či ešte nie-
kedy budú slúžiť svojmu pôvodnému
účelu, alebo sa „v tichosti dostanú do
súkromných rúk“. (juh)

Viac informácií na:
02/55 56 87 29, info@lucra.sk

www.lucrateam.sk, www.danovakalkulacka.sk

spracovanie podkladov pre DPH

STARÉ MESTO
Priamo na Hviezdoslavovom námestí
chce mestská časť Bratislava - Staré
Mesto nechať postaviť bar. Podnik s
názvom Sektbar má na námestí vybu-
dovať spoločnosť Borároš.
Presklený bar by mal byť situovaný na
námestí za sochou P. O. Hviezdoslava a
má sa rozprestierať na ploche 10 x 10
metrov. Má byť tvarovo a rozmerovo
zhodný s existujúcou stavbou promená-
dového pavilónu na námestí. Má mať
jedno nadzemné podlažie slúžiace ako
bar a jedno podzemné podlažie so samo-
statným vstupom, v ktorom majú byť ve-
rejné toalety a sklad na uskladnenie ša-
chových figurín slúžiacich verejnosti pri
využívaní veľkehj šachovnice situovanej
na Hviezdoslavovom námestí. 

Návrh uznesenia, ktorým staromestské
zastupiteľstvo minulý týždeň tento pro-
jekt schválilo, ráta s tým, že spoločnosť
Borároš vybuduje pre mestskú časť
Bratislava - Staré Mesto bar aj s pod-
zemnými priestormi, pričom cena stav-
by nesmie prevýšiť sumu 10 miliónov
korún. Mestská časť po odkúpení stav-
by poskytne jej nadzemnú časť spoloč-
nosti Borároš na dobu nájmu 20 rokov,
počas ktorých bude táto firma prevá-
dzkovať bar. Výška nájmu bude na jeho
celé obdobie určená vo výške kúpnej
ceny stavby. Splátky za predaj a prená-
jom sa počas spomenutých 20 rokov
budú vzájomne vyrovnávať. Staro-
mestské zastupiteľstvo zároveň splno-
mocnilo starostu Petra Čiernika na
vykonanie všetkých úkonov, ktoré je

potrebné v súvislosti s realizáciou tohto
projektu vykonať.
Proti vybudovaniu baru na Hviezdoslavo-
vom námestí vystúpil poslanec a námest-
ník primátora Bratislavy Štefan Holčík.
Ako uviedol, v projekte nejde o dobudo-
vanie námestia, ale o pokračovanie niče-
nia jeho parkového charakteru. Upozor-
nil, že dôjde k zmenšeniu verejného prie-
stranstva na námestí.
Keďže ide o mimoriadne exponované
verejné priestranstvo, zaujímali sme sa o
názory Bratislavčanov na tento projekt.
Jeden z oslovených sa vyjadril v tom
zmysle, že nový bar je zbytočný, pretože
takýchto zariadení je v centre mesta veľa,
ďalší sa pozastavili nad tým, prečo má
byť bar priamo na námestí. K téme sa ešte
vrátime. (juh)

Promenáda na Hviezdoslavovom námestí 

sa zmenší, mestská časť tu dá postaviť bar

MUDr. Vladimír Savčenko,
renomovaný psychoterapeut, Vás pozýva na kurz 
Partnerské a manželské vzťahy, psychológia
sexuality. Spolužitie, nevera, rozvod, obnova
partnerstva - jedinečný dynamický tréning

ponúka overenú technológiu ako na to.
Bratislava Klub 22, Vavilovova 22 od 10. 3. do 12. 3. 
Info: 0903 281 099, natasa.vamosova@stonline.sk

�AUTOMATICKÉ 
POHONY na brány

Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021-2, 0905 431 455

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

�ŽALÚZIE �ROLETY
�MARKÍZY �DVERE
�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�SIETE PROTI HMYZU
�VSTAVANÉ SKRINE
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AUTOŠKOLA PROFIT 
Sk: AM, A1, A, B, B+E, C1, T

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

Tel.: 4488 5003
Kurzy otvárame 9. 3. 2006
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NOVÉ MESTO
NA KRIŽOVATKE ULÍC RIAZAN-
SKÁ - KUKUČÍNOVA neznámy pá-
chateľ odcudzil 11-ročnému chlapcovi
mobilný telefón. Najprv sa ho opýtal,
koľko je hodín, potom ho zhodil na zem a
pýtal si od neho mobil. Páchateľ ušiel aj s
mobilom za 6200 korún. 
NA VAJNORSKEJ ULICI v obchod-
nom dome neznámy páchateľ odcudzil
14-ročnej dievčine mobilný telefón. Pri-
skočil k nej, pravú ruku jej vykrútil za
chrbát a z predného vrecka bundy jej
zobral mobil v hodnote asi 6000 korún.
Zranená, našťastie, nebola. 

STARÉ MESTO
NA ULICI KRÁĽOVSKÉ ÚDOLIE
neznámy páchateľ násilím vnikol do
rodinného domu. Odcudzil 600-tisíc ko-
rún, šperky v hodnote asi dva milióny a
elektroniku v hodnote asi 400-tisíc korún.
Majiteľke domu spôsobil škodu vo výške
asi troch miliónov korún. Vyšetrovateľ
začal trestné stíhanie pre trestné činy
porušovanie domovej slobody v súbehu s
krádežou.
NA MICKIEWICZOVEJ ULICI
spred nemocnice neznámy páchateľ
odcuzil vozidlo Škoda Octavia. V budove
nemocnice predtým majiteľovi z vrecka
kabáta vzal kľúč od vozidla. Pri prehľa-
dávaní okolia policajná hliadka našla
automobil zaparkovaný na Ulici 29. au-
gusta. Páchateľ z vozidla odcudzil autorá-
dio a okuliare, čím majiteľovi spôsobil
škodu vo výške 27-tisíc korún.

RAČA
NA VÍŤAZNEJ ULICI sa 30-ročný
Martin vlámal do domu, majiteľ domu ho
zadržal i s vecami, ktoré mal pripravené
na odcudzenie a privolal policajnú hliad-
ku. Vyšetrovateľ Martina obvinil z poku-
su krádeže vlámaním v súbehu s preči-
nom porušovania domovej slobody a
umiestnil ho v cele.

RUŽINOV
NA CESTE NA SENEC pred hypermar-
ketom 20-ročný René sotil 52-ročnú ženu
na zem. Z ruky jej vytrhol kabelku, kde
okrem osobných dokladov a kreditných
kariet  mala i finančnú hotovosť vo výške
1000 korún. Zranenie neutrpela. René
čelí obvineniu pre trestný čin lúpeže.
NA BULHARSKEJ ULICI našla pra-
covníčka personálu hotela v jednej z
hotelových izieb mŕtveho 76-ročného
muža. Privolaný lekár nevylúčil cudzie
zavinenie. Ako pravdepodobnú príčinu
smrti určil bodné poranenie hrudníka.
Presnú príčinu smrti určí až súdna pitva.
Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre
trestný čin zabitia.

DÚBRAVKA
NA NEJEDLÉHO ULICI neznámy
páchateľ odcudzil 15-ročnému chlapcovi
mobilný telefón a tenisky. Ohrozoval ho
nožom, päsťou ho udrel do tváre a prikázal
mu vydať veci. Chlapec nebol zranený,
vznikla mu škoda ua 8950 korún. (ver)

Jagelovci

a bratislavské

vinohradníctvo
V rokoch 1440-1526 vládol na uhorskom
tróne rod Jagelovcov. Zakladateľom dynastie
bol kráľ Vladislav I., po ňom nastúpil na trón
Vladislav II.  a Ľudovít  II. Panovanie tohto
rodu bolo prerušené v rokoch 1444-1490 keď
panoval Ladislav Pohrobok ( jeho gubernáto-
rom bol Ján Huňady) a Huňadyho syn Matej
Korvín. 
Uhorský a poľský kráľ Vladislav I. Jagelonský
vládol od r.1440 až do 1444. Počas jeho krátke-
ho panovania nastal rozmach pestovania viniča
na území Slovenska, pričom najviac viníc bolo v
Bratislave. Víno vyrobené v Bratislave v tomto
období z vyše 2000 vinohradov takmer 500 vi-
nohradníkmi bolo určené prevažne na vývoz. 
Kráľ Matej Korvín (1458-1490) obľuboval brati-
slavské vína, ktoré spoznal pri návšteve Bratisla-
vy v júli 1471 a tie sa potom dostali i na jeho pom-
pézny kráľovský dvor. Vína vyberal Úrad nákup-
cu vína, ktorý ustanovil panovník v Bratislave.
Zásluhou tohto úradu sa zvýšil vývoz bratislav-
ského vína najmä do Poľska a Ruska a víno sa za-
čalo vyvážať i do Švédska a pobaltských štátov. 
Počas jeho panovania vydal ostrihomský arcibi-
skup Hyppolyt kódex za roky 1487-1489, podľa
ktorého sa platilo za okov uhorského vína
(54,3 l) v priemere 31-42 denárov, ale za brati-
slavské víno 65-70 denárov. Kráľ Matej pro-
stredníctvom svojho nákupcu za okov bratislav-
ského vína platil až 1 zlatý a 5 denárov, čím sa
toto víno stalo druhým  najdrahším vínom v
Uhorsku. V roku 1464 vydal tzv. Zlatú bulu,
ktorá obsahovala potvrdenie najdôležitejších
hospodárskych výsadných listín, z ktorých via-
ceré sa týkali aj bratislavských vinohradníkov,
vinárov a obchodníkov s vínom (napr. oslobode-
nie od platenia rôznych mýt, odvádzanie poplat-
kov z viníc, tzv. „ tridsiatkov“ a podobne). Mýto
(theloneum) bol poplatok pri riečnych prevozoch
a brodoch za prevoz tovaru. Mýto pôvodne patri-
lo panovníkovi, postupne sa však dostalo do rúk
svetských a cirkevných feudálov a aj miest, vrá-
tane Bratislavy. Šľachtici a mešťania kráľovské-
ho mesta Bratislavy boli od platenia mýta oslo-
bodení. V Bratislave sa počas konania trhov a
jarmokov vyberalo tzv.tržné mýto. Tridsiatok
(tricesima) bolo hraničné mýto (clo) z dováža-
ných a vyvážaných tovarov, z ktorých v tom čase
prevládalo víno. Tento poplatok bol určený na
vydržiavanie kráľovského dvora. Na vyberanie
tridsiatku sa vytvoril systém tridsiatkových sta-
níc s pobočkami pozdĺž celého pohraničia kráľo-
vstva. Napriek názvu tridsiatok bol tento popla-
tok približne 3,3 % aktuálnej ceny precleného
tovaru. Privilégiami z roku 1466 a 1475 udelil
Bratislave monopol a kontrolu nad vývozom a
dovozom vína v celej bratislavskej stolici.
Posledný kráľ z rodu Jagelovcov Ľudovít II.
(1510-1526) navštívil Bratislavu viackrát (prvý
krát 17. 7. 1520) a obľúbil si tiež bratislavské
vína. Viliam Horniak

(Pokračovanie nabudúce.)

Namiesto Bratislavskej burzy presťahovali

do obchodného paláca rektorát univerzity
V roku 1928 oslavovala Českoslovens-
ká republika desiate výročie svojej
existencie. Mestská rada vtedy dala
pripraviť a vydať reprezentačnú troj-
jazyčnú publikáciu pod titulom Zlatá
kniha mesta Bratislavy. 
Bývalý Prešporok sa nestal automaticky
súčasťou Československej republiky v
deň jej založenia v novembri 1918, ale
až vojenským obsadením 1. januára
1919. V marci 1919 mesto premenovali
na Bratislavu a až Versailleskou zmlu-
vou zo dňa 28. júna 1919 bolo mesto
definitívne pričlenené k republike. Jed-
ným z prvých počinov nového štátu
bolo zriadiť v Bratislave namiesto zru-
šenej maďarskej Univerzity svätej
Alžbety novú, ktorú až neskôr pomeno-
vali po Komenskom.  
Bratislava sa podľa vzoru iných európ-
skych metropol mala stať aj priemysel-
ným a finančníckym strediskom. V júni
1922 otvorili Bratislavskú burzu, v roku
1924 sa burza zúčastnila na akcii na
výstavbu viacúčelového obchodného
paláca, na ktorom prisľúbila finančne
participovať. 
V reklamnej časti Zlatej knihy sa objavi-
la prvá informácia o tom, že sa v Brati-
slave pripravuje postavenie obchodného
paláca. Uverejnili tam aj ilustráciu - pro-
jekt pripravovanej budovy. Projektantom
bol architekt František Krupka. Ten
nezaprel svoje pražské školenie. Ním
navrhovaný reprezentačný palác mohol
stáť na predmostí ktoréhokoľvek praž-
ského mostu na nábreží Vltavy. Na vte-
dajšie bratislavské pomery impozantná
stavba mala byť zdôraznená štyrmi
nárožnými vežami s plochými strechami,
obsahujúcimi pohodlné a široké schodiš-
tia s výťahmi. Ak by pred hlavnou fasá-
dou nestál polkruhový objekt s projekto-
vanou dražobnou sieňou, pripomínala by
navrhovaná stavba ruinu hradného palá-
ca, ktorý bol vtedy ešte bez striech. Stav-
bu realizovali s malými zmenami podľa
publikovaného projektu.

Už v čase jej dohotovenia (1932) bolo
známe, že Bratislava viac ako burzu potre-
buje dôstojnú budovu pre rektorát a dve
fakulty univerzity: právnickú a filozofic-
kú, ktoré sa borili s nedostatkom priesto-

rov v bývalom hornom jezuitskom kolé-
giu na Kapitulskej ulici. Univerzite sa
podarilo novostavbu získať a dodatočnou
úpravou preskleného vnútorného nádvo-
ria zriadiť aj potrebnú Aulu maximu. Tá
po roku 1939 poslúžila aj zasadaniam Slo-
venského snemu. Štefan Holčík

FOTO - archív a Oto Limpus

Popolcovou stredou sa začal pôst
BRATISLAVA
V stredu 1. marca sa začal pre kresťa-
nov pôst, ktorý je prípravným obdo-
bím pred Veľkou nocou a trvá 40 dní.
Kresťania si v tomto období pripomí-
najú utrpenie božieho syna Ježiša
Krista, smerujúce k jeho smrti na
kríži, preto sa v tomto čase nekonajú
žiadne sobáše ani zábavy. 
Už kresťania v 2. storočí sa na veľkonoč-
nú slávnosť pripravovali dvojdňovým
smútočným pôstom, neskôr sa rozšíril na
celý Veľký týždeň. Obdobie 40 dní je
možné spájať s viacerými udalosťami:
40 dní sa postil Ježiš po svojom krste v

rieke Jordán, 40 dní trvala cesta Izraeli-
tov na púšti, 40 dní trval Mojžišov pôst
na hore Sinaj.
V evanjelickej cirkvi sa pôst zachováva
pred Večerou Pánovou. V Biblii znamená
pôst zrieknutie sa jedla a pitia, nielen
vynechanie určitých potravín. V evanje-
lickej cirkvi sa pôstom začína veľkonoč-
ný kruh cirkevného roku. Chrámové
rúcho je - podobne ako v advente - fialo-
vej farby. Počas služieb Božích nenosia
farári bielu kamžu, ale iba čierny luterák.
V kostoloch sa spievajú pôstne piesne.
Na Kvetnú a Smrtnú nedeľu a na Veľký
Piatok sa na evanjelických službách

Božích čítajú pašie - história utrpenia
Ježiša Krista. 
Pôst sa začína Popolcovou stredou. Tento
názov pochádza z dávnych čias, keď na
znak smútku sedávali Židia v popole.
Pôst vrcholí tzv. Veľkým týždňom. Pôst
tvoril aj súčasť židovského kultu, Židia
sa postili v pondelok a vo štvrtok.
Postupne sa však pôst sformalizoval.
Ľudia ho začali pokladať za svoj zásluž-
ný skutok. Takýto postoj Ježiš kritizoval.
On vnímal pôst ako znamenie pokánia a
návratu k Bohu, ktoré sa má diať v skry-
tosti. V prvotnej cirkvi sa ľudia počas
pôstu pripravovali na krst. (brn)

Štandardná výbava C5 break:
� pruženie HYDRACTIVE 3 s permanentnou svetlou výškou pri jazde, 

� zmena svetlosti pri jazde v teréne, 

� ABS, ESP, ASR, 

� 7 airbagov, 

� automatická dvojzónová klimatizácia, 

� kompletná elektrická výbava s palubným počítačom. 

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

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

Tel. klampiarske práce: 02/ 6353 5555

Tel. náhr. diely: 02/ 6353 5556

predaj@motorpartner.sk, servis@motorpartner.sk

www.motorpartner.sk

C5 uvidíte aj v salóne na Račianskej 184/A v Bratislave.

od 562 000 Sk*

C5 Break s odpočtom DPH

* Pri kúpe na lízing.



12BRATISLAVSKÉ NOVINY 8/2006

FUTBAL
Stačilo 180 minút a jesenná eufória je
fuč! Pred pár mesiacmi si futbalisti
Artmedie získali množstvo fanúšikov
zo všetkých kútov Slovenska. Ich účin-
kovanie v Lige majstrov bolo náplas-
ťou na všetky predchádzajúce roky,
keď sa slovenskí zástupcovia márne
snažili preraziť v najprestížnejšej fut-
balovej súťaži na starom kontinente.
To všetko je už len minulosťou...
Bezprostredne po žrebe šestnásťfinále
Pohára UEFA sa väčšina hráčov vyjadro-
vala, že Levski je prijateľný súper, cez
ktorého sa dá prejsť. Väčšina tých hráčov
už Petržalku opustila a pre zvyšok bol bul-
harský súper neprekonateľným protivní-
kom... Prehry 0:1 a 0:2 boli ešte v podsta-
te milosrdné, „Modrí“ zo Sofie sa ukázali
lepší vo všetkom, od rýchlosti, techniky,
kombinácii, až po skvele pripravený tráv-
nik v odvete... Nečudo, že ich tréner Sta-
nimir Stoilov si po dueli v Sofii zalebedil:
„Som šťastný, že sme dokázali vyhrať v
oboch zápasoch. Aj doma sme stretnutie
kontrolovali, jeho priebeh sme mali pod
kontrolou. Artmedia síce dosiahla na jeseň
veľa zaujímavých výsledkov, odchody ju
však oslabili a určite chvíľu potrvá, kým
sa mužstvo znovu zohrá.“ 
Kormidelník Petržalčanov Michal Hipp
musel priznať: „Levski bolo lepšie a nad
naše sily. My sme odvetu začali zakrík-
nuto, nervózne, súperovi sme ponúkli
niekoľko príležitostí a on ich využil. V
druhom polčase sme sa zlepšili, iní však
musia posúdiť, či to bolo naším zlepše-
ným výkonom alebo tým, že domáci
poľavili.
Kvality Levski športovo uznali aj samot-
ní futbalisti, Branislav Fodrek: „Bulhari

hrali výborne, dopredu ich hnali skvelí
diváci a musím uznať, že herne boli vo
všetkom lepší ako my.“ Súhlasil s tým aj
brankár Kamenár, ktorý výborne zastúpil
Čobeja: „Snažili sme sa o zvrat, ale rých-
le góly nás zrazili. Bulhari postúpili
zaslúžene.“ Jedným z hráčov, ktorý
mohol čiastočne uspokojiť, bol Peter
Petráš: „Možno som nehral najhoršie, ale
je ťažké, aby som sa hodnotil sám. Bul-
hari boli lepší, zaslúžene idú ďalej, my
musíme popracovať na tom, aby sme sa
lepšie zohrali.“ Zimná posila z Trenčína
Michal Kubala vystihol aj ďalší moment:
„Obidva zápasy sme vlastne hrali

vonku...,“ čím narážal na fakt, že dvojzá-
pas s Levski nezvládli ani funkcionári,
ktorí umiestnili prvý zápas do konku-
renčnej Trnavy a hráčov tým obrali
aspoň o ilúziu, že úvodný duel hrajú na
domácom ihrisku...
Zima sa teda pre Artmediu skončila
smutným dvojzápasom s Levski a
posledný slovenský zástupca v pohároch
sa rozlúčil bez veľkej slávy. Či sa bude
na neskutočnú jeseň 2005 spomínať len
pár mesiacov, alebo niekoľko dlhých
rokov, záleží na nej (prípadne na inom
slovenskom klube)! (mm)

FOTO - TASR

Je tu liga, Petržalčania snívajú o titule,

interisti majú tradičný cieľ - záchranu

Teplú jeseň
vystriedala
studená zima
ŠPORTOVÉ ZAMYSLENIE
V novembri vyzeralo všetko nádejne!
Slovenskú futbalovú reprezentáciu
čakala baráž o postup na majstrovstvá
sveta 2006, Artmedia bola len krôčik od
postupu do osemfinále Ligy majstrov,
tenisti sa hotovali na finále Davisovho
pohára, no a všetci verili, že hokejisti
prelomia olympijské prekliatie a v Turí-
ne budú bojovať o medailu. Prešli však
necelé tri mesiace a futbalovo-hokejo-
vo-tenisová horúčka klesla pod bod
mrazu.
Začali to tenisti, ktorí tak dlho klamali
verejnosť s Beckovým dopingom, až sa to
obrátilo proti nim. Nasledovala prehra v
úvodnom stretnutí v Čile, po ktorom slo-
venský mužský tenis padol hlboko a
bolestivo (nezachránili to už ani rozpráv-
ky o zlých škriatkoch nalievajúcich
doping do Beckových pohárov...)
Futbalisti ešte v novembri pokašlali
baráž, ale verili sme, že zostane aspoň
Artmedia a tá to na jar všetkým ukáže.
Po pár týždňoch však máme aj po petr-
žalskom klube. Najskôr prišli nešťastné
zdravotné patálie Juraja Čobeja, nasle-
doval výpredaj hráčov, do toho prišla
domáca prehra s Levski, odchod trénera
Weissa, naštvatí fanúšikovia, ktorí nesú-
hlasili už s premenovaním klubu a teraz
ani s jeho premiestnením na iné miesto a
jesenná európska šťuka môže znovu začí-
nať od piky.
A minulý týždeň prišiel slovenský fanúšik
aj o poslednú nádej. Hokejisti nedotiahli
svoju olympijskú púť štvrťfinálovým
víťazstvom nad Čechmi a skončili pred
bránami bojov o medaily. Výhry nad
Rusmi, Švédmi a Američanmi síce tešia,
ale ubolenú fanúšikovskú dušičku neza-
chránia.
Je tu marec a športová eufória spred
troch-štyroch mesiacov je zabudnutá.
Isté je, že tenisti na ňu tento rok nenad-
viažu, futbalisti len začnú ďalšiu kvali-
fikáciu a Artmedia sa bude tiež iba
dávať dohromady. Hokejisti to majú
relatívne najľahšie. Už v máji ich čaka-
jú majstrovstvá sveta a tie možno dajú
zabudnúť na Turín, aj keď - olympiáda
je olympiáda a hoci na svetový šampio-
nát prídu všetky tímy, v drvivej väčšine
to budú len torzá z Turína... Slovenský
fanúšik si musí začať zvykať - nie každý
rok sa prežívajú také mesiace ako v
roku 2005! (mm)

Pôjde Slovan

do play-off

z 8. priečky?
HOKEJ
Hokejisti Slovana mali pred nedeľňaj-
ším zápasom jasno - ak by vyhrali vo
Zvolene, mohli ešte vážne zaútočiť na
5. miesto zaručujúce o niečo výhodnej-
šiu pozíciu v play-off. 
Belasí však vo Zvolene sklamali, prehrali
2:3 a ich siedma priečka so stratou piatich
bodov na šiestu Žilinu a sedem bodov na
piaty Zvolen nedávajú veľa šancí na
postup vyššie. Zverenci Jána Jaška sa pred
záverečnými súbojmi predstavia dva razy
doma, v utorok privítali Nitru, v nedeľu
hostia Poprad, v piatok nastúpia v Marti-
ne. Vzhľadom na týchto súperov je prav-
depodobné, že slovanisti už neopustia 7.
priečku, čo znamená, že v 1. kole by sa
stretli s druhým tímom základnej časti
(tesne pred koncom to vyzeralo na Koši-
ce). Dobrou správou by mohol byť fakt,
že v kádri sa už udomácnili aj posledné
posily, Gýna, Afinogenov, no najmä stre-
lec jedného gólu vo Zvolene Míka, ktorí
naznačili, že budú v najdôležitejšej časti
súťaže prínosom! (mm)

Mladí sa zídu

v Slovnafte
HALOVÝ FUTBAL
Pohár SOUCH Vlčie hrdlo patrí na
Slovensku k najstarším a keďže tento
rok sa hrá už 25. ročník, góly v ňom
strieľalo množstvo súčasných či býva-
lých výborných futbalistov (Vittek,
Števko, Sedlák, Bochnovič, Maixner...). 
Spomínaný najbližší ročník je na progra-
me 6.-8. marca a predstaví sa tam desať
družstiev žiakov zo stredných škôl zo
Slovenska a z Maďarska. Turnaj organi-
zuje Klub športov Slovnaft v spolupráci s
SOUCH Vlčie hrdlo a SFZ. (mm)

Lavice vymenia

za halu
ATLETIKA
Piatok 3. marca bude prvý zo štyroch
termínov, keď žiaci a študenti základ-
ných škôl, gymnázií, stredných odbor-
ných škôl a odborných učilíšť môžu
vymeniť školské lavice za tartanovú
dráhu haly Elán. 
Podujatie sa uskutoční v dňoch 3. a 24.
marca, 7. a 28. apríla a súťažiť môžu všet-
ci žiaci a študenti spomínaných škôl. Ve-
kové kategórie sú štyri: dorast, staršie žiac-
tvo, mladšie žiactvo a najmladšie žiactvo,
prihlášky treba poslať najneskôr 1. marca
do 18.00 h na adresu atletika@ba.psg.sk.
Iný spôsob prihlásenia sa, ani neskorší ter-
mín nie je možný. Školy neplatia žiadny
poplatok. (mm)

Artmedia vypadla aj z Pohára UEFA

a rozprávka Ligy majstrov sa tak skončila

FUTBAL
Po vyše troch mesiacoch sa dočkal aj
fanúšik najvyššej slovenskej futbalo-
vej súťaže. Počas víkendu 4. a 5. mar-
ca by sa mali otvoriť brány piatich
prvoligových štadiónov a teoreticky by
sa mali odohrať zápasy 21. kola. Pod-
mieňovací spôsob a slovíčko teoreticky
je tu namieste, spomeňme len na vla-
ňajší začiatok jari, ktorý sa dva razy
preložil a napríklad v Banskej Bystrici
sa vlastne celú odvetnú časť hralo len
na oranisku...
Z dvojice bratislavských tímov je na tom
lepšie Artmedia. Po jeseni vedie prvoli-
govú tabuľku a jej hlavným cieľom bude
obhajoba titulu. Ľahké to však nebude,
naopak, posledné zemetrasenia v klube,
odchody hráčov, choroby, zranenia, „pre-

stup“ trénera Weissa do Ruska spôsobili,
že jeho asistent Michal Hipp začína prak-
ticky od nuly a vôbec nie je isté, že jar
nezačne na lavičke úplne nový kormidel-
ník... V kuloároch sa šušká, že ak Hipp
odíde za Weissom, jeho miesto na lavič-
ke zaujme jeden z dvojice Jánoš - Mol-
nár. Obaja tréneri patria k typom, ktoré
vedia vyburcovať hráčov a zrejme by
nadviazali na líniu nastolenú Vladimí-
rom Weissom. Petržalčania zaznamenali
v kádri veľké zmeny, oproti jeseni chýba-
jú Čobej, Borbély, Ďurica, Kozák, Vaš-
čák, Debnár, stále sa špekuluje aj nad
odchodmi Fodreka, Petráša či Obžeru.
Posilami by mali byť najmä Čišovský,
Sninský, Kubala, Reiter, mladý Piroška,
prípadne navrátilec z hosťovania Straka.
Po vypadnutí z Pohára UEFA sa Artme-

dia môže pokojne pripravovať len na ligu
a pohár, cieľom sú obe trofeje, jar ukáže,
či „nový“ tím dosiahne aspoň na jednu,
alebo či potvrdí povesť najlepšieho slo-
venského tímu v oboch súťažiach... Isté
je však aj to, že táto jar bude posledná pre
petržalský stánok. Štadión za Starým
mostom ustupuje tridsaťposchodovému
hotelu a nedeľňajšie prechádzky po dre-
venom chodníku ponad Dunaj zostanú
spomienkami...
Sťahovaniu sa zrejme nevyhne ani Inter.
Žlto-čierni majú v lige jediný cieľ, zato
už tradičný - záchranu. Tréner Karol
Brezík privítal v kádri niekoľko nových
hráčov, najviac by mu mali pomôcť skú-
sení Bernady so Zavaterníkom, po jari
bude vítané všetko, okrem desiateho
miesta... (mm)

FREELANDER
SPORT EDITION
od 949.000,-Sk

T.O.P. AUTO Bratislava, a.s., Rožňavská 30, 821 04 Bratislava, tel.: 02/4910 9470, fax.: 02/4910 9429, predajlandrover@topautobratislava.sk, www.topautobratislava.sk

• Motor 2.0 diesel 
• Možnosť 3-dverovej a 5-dverovej karosérie
• Rozsiahle štandardné vybavenie

3 roky záruka
alebo 100.000 km

Ak máte záujem 

o reklamu v novinách, 

volajte na telefónne 

číslo 0911-NOVINY
www.bratislavskenoviny.sk
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Petržalský

festival 

Livin Blues 
HUDBA
Festival bluesovej a rhythm&blueso-
vej hudby Livin Blues mali prívrženci
tohto hudobného štýlu možnosť zažiť
v Bratislave už trinásťkrát. Jeho
štrnásty ročník sa uskutoční v sobotu
18. marca v DK Lúky na Vígľašskej
ulici v Petržalke.
Zo slovenskej špičky sa predstaví zvolen-
ský ZVA:12:28 Band,  fenomenálny Re-
né Lacko a jeho súbor Downtown oboha-
tený o klávesistu, či Erich Boboš
Procházka a jeho dobre šlapajúci Frozen
Dozen. Z blízkeho i ďalekého zahraničia
vystúpia  bluesmani Jiří „Little Root“
Kořínek, známa osobnosť českého blues.
Ženské vnímanie blues prezentuje mladá
česká speváčka Petra Börnerová  so svo-
jím medzinárodným bandom vedeným
výborným gitaristom Zsoltom Benkőom.
Vrcholom večera na hlavnom pódiu bude
Američan Big Daddy Wilson a jeho Mis-
sissippi Grave Diggers v obsadení husle,
gitara, ústna harmonika, spev.
Počas hlavného programu, ktorý sa začí-
na o 17.30 h, sa na vedľajšej scéne pred-
stavia slovenské súbory Strempek&Kri-
žan Blues Band, trnavský Second Band a
z východného Slovenska súbor Octopus.
Súčasťou festivalu je i premietanie ame-
térskeho videozáznamu z bluesového
festivalu Rača Blues 1989. Predpredaj
vstupeniek je u Dr. Horáka na Medenej
19, v Artfóre na Kozej ul. č. 20 a v Dome
kultúry Lúky na Vígľašskej ul. č. 1. (dš)

Kamoš obor

a Sophie

v Štúdiu L+S
PRE DETI
Pre deti od päť rokov, ktoré v nedeľu
popoludní už nechodia spať, pripravi-
lo Štúdio L+S na 5. marca o 15.30 h
divadelné predstavenie Kamoš obor.
Podľa knihy Roalda Dahla hru napí-
sala Katarína Aulitisová.
V Štúdiu L+S vystúpi divadlo Piki a
predstaví deťom hru s prvkami hororu a
komédie, osvieženú romantickým závo-
jom príbehu starého obra a malého diev-
čatka Sophie. Hlavní hrdinovia prežijú
spolu najšťastnejšie, najveselšie a najna-
pínavejšie chvíľky svojho života. Spoje-
ním dobra, ktoré sa nájde v každom člo-
veku, aj v tom najväčšom zloduchovi z
pera Roalda Dahla a fantazijných roz-
právkových prvkov, ponúkne divadlo
Piki detským divákom klasicky šťastný
poetický koniec. Hrajú herci divadla Piki
K. Aulitisová a Ľ. Piktor, ktorí predstave-
nie aj režijne pripravili.Vstupenky sú v
predaji v pokladni Štúdia L+S. (dš)

Miro Žbirka 

a jeho hostia

v Bratislave
HUDBA
Koncertné turné Mira Žbirku The Best
Of Tour 2006 so Zuzanou Smatanovou
a hosťami spája to najlepšie z domácej
hudobnej scény: dvoch zlatých slávi-
kov, dve hudobné generácie a hviezd-
nych hostí. V Bratislave vystúpia 15.  a
16. marca v Sibamac Aréne NTC.
Nadchádzajúce turné je pódiovou bilan-
ciou toho najlepšieho z  úspešnej sólovej
kariéry speváka, ktorá presne pred štvrť-
storočím odštartovala albumom Doktor
sen s hitmi ako Balada o poľných vtá-
koch, Ako obrázok či V slepých uličkách
- známeho duetu s Marikou Gombitovou.
Výnimočné postavenie a stabilnú kariéru
Mira Žbirku výstižne charakterizuje jeho
umiestnenie v ankete Zlatý slávik, ktorú
prvýkrát vyhral v roku 1981, keď z trónu
zosadil Karla Gotta a  toto ocenenie získal
aj s odstupom štvrťstoročia. 
Partnerom slovenskej hudobnej legendy
je najvýznamnejšia predstaviteľka nastu-
pujúcej hudobnej generácie Zuzana Sma-
tanová. V priebehu dvanástich koncertov
Žbirkovho turné sa predstavia aj Martha,
Gladiator, Desmod, Ivan Tásler či David
Koller. Špeciálnym hosťom bude Janko
Lehotský. (dš)

V Bibiane 

letí všetko, 

čo má krídla
VÝSTAVA
Keby nebolo krídel, Pegas by bol len
obyčajným koňom a anjeli by nám
nepripadali takí božskí... To je motto
výstavy Letí, letí, čo má krídla, ktorú
otvorili v Medzinárodnom dome ume-
nia pre deti Bibiane. 
Keby nebolo krídel, nielen Pegas by bol
obyčajným koňom. Keby sme nemali v
snoch na čom lietať my ľudia, náš svet
by bol fádny, nezáživný ako ošumelý
bufet na konci Bohom zabudnutej dedi-
ny. Výstava v Bibiane nie je len o kríd-
lach, ktoré majú vtáci a môžu na nás hľa-
dieť zvrchu, pretože majú nadhľad.
Vystavené exponáty návštevníkom
Bibiany hovoria aj o ľuďoch, pre ktorých
je let vtákov impulzom na napodobova-
nie. A predovšetkým snívaniu. 
Výstava mapuje cestu človeka na jeho
ceste od fantázie k realite a späť. Začína
sa pri jeho túžbe po lietaní, pokračuje na-
podobovaním prírody a skutočnými
pokusmi o lietanie. A nakoniec sa k fan-
tázii opäť vráti. 
Výstava o krídlach, lietaní a ceste k slnku
z pohľadu prírody, techniky, ale aj ume-
nia potrvá do 20. 7.  v Bibiane na Panskej
41 v Bratislave. (dš)

Osamelý Don Quichote v Pálffyho paláci
VÝSTAVA
Február je chladný mesiac a zima už
trvá príliš dlho. V Galérii mesta Bra-
tislavy to vedia a v zimných mesiacoch
inštalovali v priestoroch Pálffyho
paláca na Panskej 19 výstavu Klenoty
českého a slovenského moderného
maliarstva 1907-1945.
A tak v čase, keď sa nedá dlho do veče-
ra sedieť vonku a vnímať obrazy sveta
bez toho, aby vám boli sprostredkované
maliarom, máte možnosť nahliadnuť do
histórie slovenského a českého maliar-
stva na výstave mapujúcej prvú polovicu
dvadsiateho storočia. Nielen teplé farby,
také výrazné najmä na obrazoch Antoní-
na Procházku, vás zahrejú. Stretnete sa
so všetkými ročnými obdobiami. Aj s
chladom Vraždy, obrazu Bohumila
Kubištu z roku 1912, stretnutí dvoch
bytostí, umierajúcej a vraždiacej, v kon-
traste dvoch tvárí, ktorú umocňujú geo-
metrické tvary kubizmu a tmavé farby
zločinu. Fascinujúci obraz. Nemenej
užasnuto však zostanete stáť aj pred
Emilom Fillom a jeho vnímania sveta Za
mestom. Ženu pohodenú v pastelových
farbách prírody v jemnom oblečení s
nostalgickým klobúkom, v kontraste so
strohým čmudom mesta v pozadí. A k
tomu Josef Čapek a jeho Češúca sa, dve
ženy V kúpeľni Rudolfa Kremličku, kde
len oblé tvary a prúdom pohodené vlasy
eroticky naznačujú, že v miestnosti
dochádza k najintímnejšej udalosti žen-
ského dňa - očiste tela. Ženské a diev-
čenské akty, Kôň trhaný levom na roz-
mernom obraze Emila Fillu, v zúrivom
zápase, kde končatiny zvierat ustupujú
pred vycereným predsmrtným zúfal-
stvom ostrých hrán zubov, či obrazy
Jana Zrzavého, najmä jeho farebný Krá-
savec, popretkávané nádhernými zátišia-
mi A. Procházku. Časť venovaná české-
mu maliarstvu predstavuje 67 najvýz-
namnejších diel českého moderného

výtvarného umenia. Slovenské obdobie
zachytávajúce roky 1913-1945 prezen-
tuje diela Jána Želibského, Cypriána
Majerníka, jeho oslamelý Don Quichote,
putujúci a unikajúci pred potemnelým
svetom bez čara na svojom neodmysli-

teľnom koni, ďalej  Ľudovít Fulla, Miloš
A. Bazovský či notoricky známe, poetic-
ké krajiny Martina Benku. Umením
českého a slovenského maliarstva minu-
lého storočia sa v Pálffyho paláci môže-
te kochať do 9. apríla. Dáša Šebanová

Sedem mŕtvol stačí, miláčik
FILM
Ako by ste typovali žáner filmu, kde
asi v piatej minúte zabije mladú ženu
ťažká kamenná socha, ktorá jej padne
akoby z neba rovno na hlavu…? Ak si
myslíte, že ide o čiernu komédiu, vaša
odpoveď je správna. Natočil ju anglic-
ký režisér Steen Agro podľa vlastného
scenára v koprodukcii s Českom - celý
dej sa odohráva v súčasnej Prahe - a
volá sa Sklapni a zastřel mě.
Tou prvou mŕtvolou je britská turistka.
Jej úzkostlivému manželovi Colinovi
(Andy Nyman) sa nechce viac žiť, ale
nemá odvahu spáchať samovraždu. Preto
požiada o túto službu - za finančnú
odmenu - hotelového vodiča Pavla
(Karel Roden), ktorý ho mal pôvodne iba
odviezť do márnice, aby si prevzal telo
svojej ženy. Tento ušliapnutý človiečik

má niekoľko zamestnaní, aby mohol
uspokojovať materiálne požiadavky svo-
jej ženy Líby (Aňa Geislerová). Pod jej
vplyvom prijme Colinovu „ponuku“,
lenže prvý vražedný pokus mu nevyjde.
No Colin je neodbytný a za svoje penia-
ze žiada dohodnutú službu. Vinou
Pavlovho ďalšieho bizarného pokusu o
Colinovu fyzickú likvidáciu sa dvojici
skrížia cesty s gangsterom Karlom Kar-
lovičom (Robert Polo) a tu sa už končí
každá psina. Ba vlastne sa začína, lebo
stále sme v žánri čiernej komédie…
Debutujúci S. Agro zvolený žáner výbor-
ne zvládol. Vďaka „medzinárodnej“
zápletke obohatil jeho prvky o jemnú
konfrontáciu českého a anglického natu-
relu. Podľa jeho vlastných slov Prahu
výborne pozná (pochádza odtiaľ jeho
manželka), ale chcel ju ukázať v inom

svetle, než je obvyklé - opäť vzniká zaují-
mavý kontrast medzi zobrazením slnkom
zaliateho mesta v úvodných „turistic-
kých“ sekvenciách (pred nešťastným
pádom sochy) a následným zobrazením v
modrosivých odtieňoch ponurej zimy.
Agro má zmysel pre pointovanie situácií,
ktoré ešte obohacuje jemnými narážkami,
určenými pre vnímavého diváka (chodba
v márnici pripomína tunel so svetlom na
konci, známy z rozprávaní o klinickej
smrti; situácia v márnici má zasa priam
kafkovský charakter).
Ako to v správnej čiernej komédii má
byť, mŕtvoly sa vŕšia jedna za druhou; ak
sme počítali správne, je ich spolu sedem.
Napriek tomu je však film Sklapni a
zastřel mě najmä o priateľstve a chuti do
života. Celkom dobré posolstvo, čo
myslíte? Jaroslav Hochel

Kurátori výstavy zaradili medzi klenoty českej a slovenskej moderny aj Josefa
Čapka (1887-1945) a jeho Harmonikára (1919). FOTO -  Rudolf Červenka

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

CHEVROLET. VEĽKÉ PLUS.4 zimné pneumatiky zdarma pri objednávke do 28.2.2006

Kalos emisie CO2: 159 - 175 g/km, priemerná spotr. paliva: 6,6 - 7,5 l/100km     Lacetti emisie CO2: 171 - 218 g/km, priemerná spotr. paliva: 7,1 - 9,1 l/km

Lacetti už od 367.000,- Sk* Kalos už od 254.000,- Sk*

*pri využití leasingovej ponuky*pri využití leasingovej ponuky
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FUTBAL
�I. futbalová liga
Nedeľa 5. marca
Artmedia Bratislava - Púchov (10.30)

HOKEJ
�EXTRALIGA
Nedeľa 5. marca
Slovan Bratislava - Poprad (18.30)

HÁDZANÁ
�EXTRALIGA mužov
Sobota 4. marca, ŠH Jégeho
ŠKP Bratislava - Nové Zámky (18.00)

VOLEJBAL
�EXTRALIGA mužov
Sobota 4. marca, ŠK PKO
VKP Bratislava - Púchov (18.00)

VODNÉ PÓLO
�1. LIGA mužov
Nedeľa 5. marca, Plaváreň Pasienky
Slávia UK - Komárno (11.00)

HOKEJBAL
�EXTRALIGA
Areál netradičných športov,
Pivoňkova ulica - Ružinov
ŠHBK Ružinov - Martin (10.00)

HALOVÝ FUTBAL
�POHÁR SOUCH Vlčie hrdlo
Pondelok 6. marca - streda 8. marca
denne od 8.00, SOUCH Vlčie hrdlo
Najstarší mládežnícky halový futbalový
turnaj na Slovensku za účasti desiatich
družstiev žiakov zo stredných škôl zo Slo-
venska a z Maďarska.

ATLETIKA
�ZO ŠKOLSKÝCH LAVÍC 
DO ATLETICKEJ HALY ELÁN
Piatok 3. marca od 10.00, ŠH Elán
Športový deň žiakov a študentov základ-
ných škôl, gymnázií, stredných odbor-
ných škôl, stredných odborných učilíšť a
odborných učilíšť.

FUTSAL
�1. Slovenská liga
Piatok 3. marca, ŠH Mladosť
Karpatia Juniors - Górnik Trnava (18.20),
Across Pinerola - Dubnica (20.15)
�2. Slovenská liga
Streda 1. marca, ŠH Mladosť
Across Pinerola B - Zemáci (19.30 -
dohrávka), V sobotu 4. marca, ŠH Mladosť
Jost 04 - Maxima (15.30), Likra Slovakia -
Pohotovosť (16.50), Relax - 4FSC Insta
(18.10), Terno - Semic Atletico B (19.30)
Nedeľa 5. marca, ŠH Mladosť
Jozef Tiso - Danubit (13.30), Jost 04 -

4FSC Insta (15.00 - dohrávka), Zemáci -
Slovmatic FOFO B (16.30), Minimax -
Baraberi (18.00), L.M.H. eam - Across
Pinerola B (19.30)
�1. Bratislavská liga, A-skupina
Sobota 4. marca, ŠH Mladosť
Ružinov - Semic Atletico B (10.10), Čekan
Mekenroff - Wild Boys (11.00), Akademik -
Elzia Lions (12.00), Tre Kronor - Emtrikve
(12.50), TV Com Hurricanes - SATC
(13.40), Gurmáni - Karlovka 1983 (14.30),
Budweiser - Hostinského (20.50)
Nedeľa 5. marca, ŠH Mladosť
Hujeri - Torpedo (9.50), Microcom Team -
Bells (10.40), Dopravoprojekt - Palma (11.30)
�1. Bratislavská liga, B-skupina
Sobota 4. marca, ŠH PKO
Minimax B - VÚB (10.20), Slov-matic
FOFO C - 4FSC Insta B (11.20), Admiral
GFW - Paraboys Šamorín (12.10), Festglas
- Leo Stars (13.10), Cataluna - Danubit B
(14.00), Rač. Výber - Rendez (15.00)
Nedeľa 5. marca, ŠH Mladosť
Karpatia Juniors B - Krátky Proces (8.00),
KPSF 92 - Posam (9.00), AK 47 - Alžbetka
(12.30)
�2. Bratislavská liga
A-SKUPINA
Sobota 4. marca, ŠH Prokofievova
Bôrik - Everton (9.00), Flamengo - Everton
(10.40 - dohrávka), Flamengo - Silver
(12.30), Ex Rapid - Sokol (13.20), Bells B -
King Kongs (14.10), Tornádo - Ex Rapid
(15.00 - dohrávka), Dynamo Energia -
Severka (16.00), Franco - Tornádo (16.50)
B-SKUPINA
Nedeľa 5. marca, ŠH Prokofievova
Šport - Red Devils (8.00), Cataluna B - Šport
(9.50 dohrávka), JVP - MO Slovakia (10.40),
Salamander Pitralon - Cataluna B (11.30),
Surprise 04 - Staré Mesto (12.30), Senátor
Palace - Hyeny (13.20), Corer - Cuba Libre
(14.10), Rusovce - Krátky Proces B (16.00),
Komáre - Slovan Tehelné pole (16.50)
C-SKUPINA
Sobota 4. marca, ŠH Prokofievova
Inter - Engerau (8.00), Respo - Kozmos
(9.50 - dohrávka), Baducci - Hemerhoidi -
Respo (11.30), Vinohrady - Nepočujúci
(17.40), Jokerit - PDAÚder B (18.30), Vine-
rum Plumbum - Rosenheim 04 (19.20),
Indepediente - Kappa (20.10)
Nedeľa 5. marca, ŠH Prokofievova
Horstrans - Kozmos (9.00), Slov-matic
FOFO Juniors -Kofola Ž (15.00)
�LIGA 40
Nedeľa 5. marca, ŠH PKO
Karpatská - Ajax (8.00), Semic Old Boys -
Karpatia 1986 (9.00), Palma - Funus Terno
40 (9.50), Zsl. Tlačiarne - Slov-matic FOFO
Old (10.40), ACC Tufo - Admiral Old
(11.30), Salámi - Tonic 40 (12.30), Dopravo-
projekt - Karlovka (13.20), Záhradnícka -
Santos Karlovka (14.10), Metropol - Rač.
Výber (15.00), Juve - Pošeň (16.00)

DIVADLÁ
DPOH - ČINOHRA SND - 19.00

�4.3., 5.3. - Tak sa na mňa prilepila
�7.3. - Cyrano z Bergeracu
�8.3. - Hypermarket
�9.3. - Cyrano z Bergeracu
�10.3. - Stratégie a rozmary
�11.3. - Tančiareň

MALÁ SCÉNA - 19.00
�4. a 5.3. - Dohodneme sa, veď sme svoji
�7.3. - Ignorant a šialenec
�8.3. - Sekretárky
�9.3. - Stoličky
�10.3.- Riaditelia
�11.3. - Mačka na horúcej plechovej streche

OPERA A BALET SND - 19.00
�4.3. - Turandot, 2. premiéra
�6.3. - Turandot
�7.3. o 11.00 - Narodil sa chrobáčik
�8.3. - Turandot
�9.3. - Don Giovanni
�10.3. - Spiaca krásavica
�11.3. - Aida

NOVÁ SCÉNA - 19.00
�4.3. - Blbec na večeru
�6.3., 7.3., 8.3. a 9.3. - Hello, Dolly
�10.3. - koncert
�11.3. - Klietka bláznov

DIVADLO ARÉNA - 19.00
�7.3. - Boh je DJ
�8.3. o 11.00 - O divnej čiapke
�8.3. a 9.3.  - Tiso
�10.3. - Koza alebo Kto je Sylvia?

Štúdio L+S - 19.00
�4.3. - Shirley Valentine
�5.3. o 15.30 - Kamoš obor
�7.3. o 18.00 - Inkognito
�8.3. o 18.00 - Inkognito
�9.3. - Nech sa páči

Radošinské naivné divadlo - 19.00
�6.3. - Tata
�7.3. - Jááánošííík (po tridsiatich rokoch)
�8.3. a 9.3. - Hra o láske
�10.3. o 18.30 - Desatoro

DIVADLO ASTORKA - 19.00
�6.3. - Satisfactory
�7.3. - Pred odchodom na odpočinok
�8.3. - Priateľky

DIVADLO WÜSTENROT - 19.00
�5.3. o 10.30 - O červenej čiapočke, kavia-
reň Parlamentka
�9.3. - Basisti
�10.3. o 10.30 - Morena do vody hodená,
kaviareň Parlamentka

DIVADLO SKRAT - Námestie SNP 12
�6.3. o 19.00 - Paranoja
�10.3. o 19.00 - Umri, skap a zdochni...

DIVADLO KAPLNKA, 
Ventúrska 3 - 19.00

�8.3. - Top dogs
�10.3. o 10.30 - Bratia Karamazovci, pred-
premiéra
�10.3. - Bratia Karamazovci, premiéra

DIVADLO a.ha, Školská 14 - 19.00
�6.3. - Prezidenti
�10.3. - Poslovia
�13.3. - Zámka škripí

Študentské divadlo ÍVERY - 19.00
�9.3. - Na nože

PODUJATIA PRE DETI
BIBIANA - Medzinárodný dom 

umenia pre deti
�4.3. o 16.00 - Tichá pošta, tvorivé dielne
k výstave Deti ticha
� 5.3. o 16.00 - Snehuliatko, program na
motívy poviedok Jána Uličianskeho
�7.3. o 10.00 - Tichá pošta
� 7.3. o 14.00, 9.3. o 10.00 a 14.00 - O
dvojhlavej dračici, čítané divadlo na motí-
vy knihy Osmijankove rozprávky
� 11.3. o 16.00 - Námesačník a Zázračný
kufor, predstavenia súboru nepočujúcich
hercov DIKO

BBD - Bratislavské bábkové divadlo
�4.3. o 14.30 - Zvonček Bambuľka
�5.3. o 10.00 a 14.30 - Zvonček Bambuľka
�11.3. o 14.30 - Trip / Výlet
�12.3. o 10.00 a 14.30 - Trip / Výlet

KONCERTY
� 5.3. o 19.00 - 55-členný orchester Zlaté
husle a hostia, Sibamac Aréna NTC
�12.3. o 16.00 - Bratislava Hot Serenader,
Hudobná sieň Bratislavského hradu
� 5.3. o 10.30 - Nedeľné matiné: Pavla
Reiffersová, klavír, Mirbachov palác, Fran-
tiškánske námestie 11
� 5.3. o 10.30 - Organový koncert pod
Pyramídou, koncertné štúdio Sl. rozhlasu
�6.3. a 13.3. od 20.00 - 22.30 - Vlado Vizár
Jazz Quartett, reštaurácia Vega Destination 
�10.3. o 19.00 - Po fašangu, Dom kultúry
DK Zrkadlový háj

LITERATÚRA
� 5.3. o 18.00 - Kornel Földvári, slávnosť
knihy o karikatúre, Kníhkupectvo Ex
Libris, Prepoštská 4

VÝSTAVY
� Juraj Meliš: Ideály a ideológie, CC cen-
trum, Jiráskova 3
�Ján Glózik: Insita z Kovačice, Heckenas-
tov palác, Infocentrum Slovenskej ekono-
mickej knižnice, Konventná 1
�Sicilian A/V Project, Space - Galery Prie-
stor for Contamporary Arts, Somolického
1/B, od 10. marca
� Mind your head, Henrich Boráros,
Roland Farkas, Hviezdoslavovo nám. 18
�Christian Eder (Viedeň), Rakúske kultúr-
ne fórum, Zelená 7, od 7. marca
�Medzinárodná výstava mačiek, Dom kul-
túry Ružinov, 4.3. a 5.3. od 10.00 - 17.30
�Lukáš Mjartan: Sklo v priestore - Priestor
v skle, Galéria Nova, Baštová 2, do 31.
marca kultura@ba-noviny.sk

najbližšie vyjdú 9. 3.

Každý týždeň 
v poštových schránkach 
bratislavských domácností.

Stále aktuálnejšie
a podrobnejšie
informácie o meste.

www.bratislavskenoviny.sk


