
Problém bývania v záhradkárskych
a chatových oblastiach sa týka viace-
rých bratislavských mestských častí.
O tom, ako to riešia v Záhorskej
Bystrici, v čom sú najväčšie problé-
my a aké sú perspektívy do budúc-
ností sme sa pozhovárali so staros-
tom tejto mestskej časti Vladimírom
KUBOVIČOM.
- Pokiaľ ide o výstavbu rodinných
domov v záhradkárskych a chatových
oblastiach, treba povedať, že ide o
horúcu tému. V našej oblasti sa to týka
napríklad lokalít Podkerepušky, Plánky
pri Lamači, či Pri Devínskom jazere.
V realitných kanceláriách je na pre-
daj aj dom v lokalite Podkerepušky.
Je to možné?
- Rodinné domy v tejto oblasti nie sú,
tam sú rekreačné chaty alebo objekty
na rekreáciu, takže ide o výmysel, aby
sa to mohlo zrejme lepšie speňažiť. 

Znamená to, že rodinné domy, ktoré
tam vyrastajú, sú stavané načierno?
- Objekty na rekreáciu sa na takomto
území stavať môžu, sú na to dané regu-
latívy na zastavanie plochy. Problémy
sa tu týkajú napríklad podielového
vlastníctva komunikácií vedúcich k
nehnuteľnostiam, ďalej nevyhovujúcej
technickej infraštruktúry, pretože väč-
šinou ide len o zásobovanie elektrickou
energiou. Problémom sú aj úzke komu-
nikácie, ktoré nevyhovujú normám. No
a v neposlednom rade sú pozemky
malé pre prípadné budúce povolenie na
individuálnu výstavbu. Dôležitou ve-
cou je aj problém zabezpečovania slu-
žieb letnej a zimnej údržby v týchto
lokalitách.
Prečo sú pozemky malé, aké by mali

byť veľké, aby boli vhodné na
výstavbu?
- Konkrétne mestská časť Záhorská
Bystrica má pravidlo, podľa ktorého
pre individuálnu výstavbu rátame s
pozemkami na ploche minimálne šesť
árov. No a v týchto rekreačných lokali-
tách majú pozemky často len štyri áre,
prípadne aj menej.
Ktoré ďalšie problémy tam vidíte?
- Odpad musia zabezpečovať menšie
vozidlá OLO, záchody riešia žumpami a
septikmi. Nižší štandard bývania sa týka
najmä komunikačnej siete.
Ako sa dá súčasná situácia vyriešiť? 
- S mestom máme spoločný pohľad na
vec v tom, že je potrebné nechať tieto
lokality ako územia na rekreáciu. V
blízkom čase zrejme usporiadanie
tohto stavu nehrozí, pretože by to znač-
ne zaťažilo rozpočty mesta i mestských
častí. Zhováral sa Robert Lattacher
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Mestské časti

pripravili jarné 

upratovanie,

potrvá do mája 
BRATISLAVA
Pokiaľ v niektorých mestských čas-
tiach pokračuje v marci jarné upra-
tovanie - už vo februári s ním začalo
napríklad Staré Mesto, iné mestské
časti ho zatiaľ len pripravujú.
Na rozdiel od mestských častí, ktoré si
pod jarným upratovaním predstavujú
iba pristavenie kontajnerov na veľko-
rozmerný odpad, staromestská samo-
správa ho poňala ako generálne uprato-
vanie ulíc po dlhej zime a do konca
týždňa by ho chcela dokončiť. 
V jarnom upratovaní pokračuje Ruži-
nov. Robí tak formou triedeného zberu
objemného odpadu do pristavených
kontajnerov. Zberové dvory sú osobit-
ne pre každú obytnú časť. Upratovanie
v tomto mesiaci bude ešte 20. a 27.
marca, vždy od 9.00 do 17.00 h. V
sobotu 27. marca 2010 pristavia kon-
tajner v starom Ružinove na garážo-
vom parkovisku na ul. Priekopy, v
Ružovej doline na parkovisku a na
Nivách pri zdravotnom stredisku na
Kvačalovej ulici.
Mestská časť Vrakuňa začína s prvou
fázou jarného upratovania od 19. do
22. marca v okolí ulíc Malodunajská,
Platanová a ďalších, pokračovať bude
od 9. apríla až do 10. mája. 
Mestská časť Lamač začala s jarným
rozmiestňovaním kontajnerov od 5.
marca, 26. marca budú na Studenohor-
skej ulici, s rozmiestňovaním skončia
21. mája pri penzióne na ulici Bariny.
Tradičné jarné upratovanie je na pro-
grame aj v Petržalke a to od 15. marca
do konca apríla. Počas nasledujúcich
46 dní bezplatne rozmiestnia veľkoka-
pacitné kontajnery v 72 lokalitách -
Ovsište, Zrkadlový háj, Starý háj,
Zadunajec, Kopčany, Dvory a Lúky.
Desať kontajnerov bude postupne,
každý týždeň, rozmiestňovať spoloč-
nosť OLO, a. s., v spolupráci s petržal-
ským podnikom verejno-prospešných
služieb. Na vopred určené miesta budú
veľkokapacitné kontajnery pristavené
každý pondelok, stredu a po troch
dňoch budú odvezené. Do nádob je
možné umiestniť napríklad staré stolič-
ky, skrine, postele a podobne, prípadne
menší stavebný odpad. Bezplatná služ-
ba je určená výlučne pre fyzické osoby
a umiestnenie odpadu zo strany práv-
nických osôb, podnikateľov je prísne
zakázané. Za porušenie môže začať
miestny úrad správne konanie s mož-
nosťou uloženia pokuty až do 6638 eur.
Novomešťania sa budú môcť zbaviť
svojich nepotrebných vecí od 18. do
31. marca. Počas jednotlivých dní pri-
stavia kontajnery na dvadsiatich mies-
tach, kde budú jeden deň vždy od
10.00 do 17.00 h. (rob, brn)
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STARÉ MESTO
Len niekoľko dní po tom, ako mest-
ská polícia zakročila voči autám
robotníkov River Parku, ktorí parko-
vali na zelenej ploche dunajského
nábrežia a ktorú už, mimochodom, aj
zdevastovali, sa mnohé vozidlá presu-
nuli na promenádu priamo k Dunaju
a bez akýchkoľvek problémov tu
začali parkovať.
Práve parkovanie a státie áut na dunaj-
skej promenáde pri River Parku je pro-
blémom už dlhšie. Zaparkované a jaz-
diace autá tu pritom ohrozujú chodcov,
cyklistov i mamičky s kočíkmi. Brati-
slavské noviny na túto situáciu niekoľ-
kokrát upozornili a staromestská miest-

na samospráva preto už osadila na pro-
menádu tabuľu Zákaz vjazdu. Značka je
však asi až po päťdesiatich metroch od
stavby komplexu a na promenáde tak
stále parkujú aj autá, ktorých vodiči sa
síce tvária, že patria k miestnemu podni-
ku, no povolenie nemajú. Stavba River
Parku má pritom k dispozícii veľké par-
kovisko nad Žižkovou ulicou, vodiči by
mohli využiť aj nefunkčný chodník
medzi stavbou a PKO.
Z mestskej časti Staré Mesto sme dosta-
li prísľub, že vjazdu na promenádu
zabráni osadením dopravných značiek,
„aby sa zamedzilo ďalšiemu necitlivé-
mu správaniu nedisciplinovaných vodi-
čov.“ Značky zabránia vojsť na nábrežie

z obidvoch strán, vrátane priľahlých
plôch. „Na nábrežie sa bude možné
dostať vozidlom len s oprávnením
vydaným mestskou časťou,“ uviedol v
stanovisku miestny úrad. 
Podľa našich informácií si prístup k
hrádzi a Dunaju vynucujú aj vodohos-
podári. Vozidlá spoločností, ktoré sa
starajú o veľtok, sme však počas našich
častých návštev nestretli, zato iných áut
jazdiacich a parkujúcich po promenáde
tu bolo vždy dosť. V civilizovaných
krajinách sa podľa názorov našich čita-
teľov za podobné priestupky nemi-
losrdne trestá, navyše domácim by čosi
také, ako jazdenie a parkovanie na zele-
ni, či promenáde ani nenapadlo. (rob)

Autá na promenáde parkujú i jazdia
Dunajská promenáda sa zmenila na jedno veľké parkovisko. FOTO - Robert Lattacher

Rekreačné zóny ešte nie sú na bývanie

Občania sa

obávajú, že 

na električku 

nebudú peniaze
PETRŽALKA
Na pondelkovej verejnej diskusii
občanov k technicko-ekonomickej
štúdii koľajovej trate dominovali
najmä otázky smerujúce na možnos-
ti financovania pripravovaného pro-
jektu nosného dopravného systému
do Petržalky. 
Vyše päťdesiatka ľudí sa zaujímala aj o
to, ako chce mesto financovať projekt
električky do Petržalky, keď má zatiaľ
peniaze len na projekt, pýtali sa naprík-
lad, ako môže niekto začať stavať, keď
nemá peniaze. Niektorí sa obávajú, že
sa trate v rámci prepájania železničných
koridorov TEN-T 17 z Paríža do Bratis-
lavy nedočkajú 
Splnomocnenec primátora pre doprav-
né systémy Tomáš Fabor však tvrdí, že
nie je možné čakať na našetrenie peňa-
zí. Trať treba podľa neho budovať
aspoň z tých peňazí, ktoré sú momen-
tálne k dispozícii. Aj podľa starostu
Milana Ftáčnika sa môže stať, že elek-
trička nebude dočasná, ale už nastálo. 
Mnohí obyvatelia Petržalky však pova-
žujú budovanie električka za zbytočné,
potrebné je vraj okamžite stavanie
železničnej trate. Tomáš Fabor argu-
mentuje časovými a finančnými
dôvodmi. Podľa neho obidva systémy,
električka aj prímestský vlak, by sa
mali v budúcnosti dopĺňať a nie si kon-
kurovať. (brn, sita)

Za neodhrnuté

chodníky dali

až 41 pokút
BRATISLAVA
Od 1. januára 2010 Mestská polícia
v Bratislave zistila 525 porušení
povinností vyplývajúcich zo všeobec-
ne záväzných nariadení o čistote a
poriadku týkajúcich sa zabezpečenia
schodnosti chodníkov. Uviedol to
hovorca mestskej polície Peter Pleva.
Priestupcom za tieto porušenia bolo
uložených 41 blokových pokút. Až 288
priestupkov bolo oznámených na
správne konanie a 102 priestupkov rie-
šili hliadky napomenutím, 73 prípadov
policajti ešte objasňujú.
Podľa cestného zákona a obecných
nariadení za schodnosť chodníkov
nezodpovedá ich vlastník, teda mesto a
mestské časti, ale  vlastník, správca ale-
bo užívateľ priľahlej nehnuteľnosti.
Vlani zistili mestskí policajti v hlavnom
meste 177 takýchto porušení. Priestup-
com bolo uložených 27 blokových po-
kút, 19 priestupkov bolo oznámených
na správne konanie a 112 priestupkov
riešili hliadky napomenutím. (brn)



STARÉ MESTO
Plány investora na prestavbu budov
na Bezručovej ulici 3 a 5, v ktorých
boli donedávna zdravotnícke zaria-
denia, by sa onedlho mohli stať rea-
litou. Staromestská samospráva už
totiž prijala zmeny a doplnky v
Územnom pláne zóny Dunajská.
So zmenami a doplnkami musí ešte
súhlasiť mestské zastupiteľstvo, ktoré
posúdi stanovisko staromestských
miestnych poslancov. Tí na zasadnutí
minulý týždeň vrátili objektom ich
pôvodný administratívny charakter,
pretože napríklad budova nemocnice
bola stavaná pôvodne ako pobočka
poisťovne. 
Miestni poslanci odporúčajú zachovať
zdravotnícke zariadenia na ploche asi
2700 štvorcových metrov, čo je približ-
ne dvadsať percent z celkového rozsa-
hu. Vzniknúť by tam mohlo okolo sto
nových ambulancií. Investor sa zatiaľ

nechce vyjadrovať k plánovanej vý-
stavbe a prestavbe, všetko vraj bude
jasné až po rokovaní mestských po-
slancov. 
Podľa informácií z krajského pamiat-
kového úradu, budovu bývalej polikli-
niky je potrebné zachovať ako pamiat-
ku a práve rekonštrukciou má získať
svoju pôvodnú podobu. V druhej budo-
ve, kde bola nemocnica, bude podľa
pamiatkarov možné zmeniť čiastočne
interiér. Dôvodom je plánovaná
výstavba podzemného parkoviska, kto-
rého väčšia časť by mala byť pod Lo-
monosovovou ulicou. 
Zámer ráta so zachovaním urbanistic-
kého bloku obidvoch objektov na Bez-
ručovej 3 a 5 s hlavnou funkciou hote-
la, doplnenou o občiansku vybavenosť,
bývanie a zdravotnícke zariadenia. 
Priestor vnútornej haly na Bezručova 5
sa má zmeniť na hotelovú halu, z
pôvodných izieb bývalej nemocnice sa

vytvárajú hotelové izby. Pôvodnú
vodoliečbu chce investor nahradiť
novým wellnes a fitnes centrom v sute-
réne. V ľavej časti budovy má byť reš-
taurácia. Budova bude prepojená s
budovou na Bezručovej 3 aj s podzem-
nými garážami. 
Na Bezručovej 3 by mali pribudnúť
dve podlažia. Prvé dve nadzemné majú
byť určené pre občiansku vybavenosť
a zdravotnícke zariadenia. Na ďalších
majú byť byty. Parkovanie s kapacitou
50 parkovacích stojísk bude v podzem-
ných priestoroch. Prestavba predpokla-
dá zachovanie pôvodnej predzáhradky. 
Parkovacia garáž pod Lomonosovou
ulicou má ísť do štyroch podlaží s
maximálnou kapacitou 240 parkova-
cích stojísk. Možný termín začatia a
ukončenia prác sú roky 2011 až 2013,
investorom je spoločnosť Bezručova
Invest s.r.o. (rob)
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STARÉ MESTO
Poškodené stožiare lámp v historic-
kom štýle, ktoré zdobia Námestie
Eugena Suchoňa pred budovou
Reduty, sú už opravené. Pribudli aj
chýbajúce svietidlá na spôsob sta-
rých cylindroviek, ktoré boli kedysi
plynové a zapaľovali sa ručne.
Na poškodené stožiare a chýbajúce
„lucerny“, sme upozornili začiatkom
februára (BN 05/2010). Ako sme sa
vtedy presvedčili, v dvoch prípadoch
zostala z lámp len spodná časť stojana,
z tretej zase trčal kýpeť s elektrickými
káblami, ktoré boli zabalené do modrej
fólie. Odlomenú lampu sme našli poho-
denú v predzáhradke neďalekej Základ-
nej školy na Palackého ulici. Verejné
osvetlenie v Bratislave spravuje spoloč-
nosť Siemens, podľa ktorej sú už tieto
problémy vyriešené. 
Ako prezradil hovorca Siemensu Mar-
tin Noskovič, na Námestí E. Suchoňa
museli kompletne vymeniť tri kusy
dobových stožiarov a tri dobové svie-
tidlá. „Jeden stožiar a jedno svietidlo
bolo treba vymeniť aj na Hviezdoslavo-
vom námestí, namontované bolo aj
jedno svietidlo pred Redutou,“ uviedol.

Celkové náklady na opravu a výmeny
dobových stožiarov a svietidiel vyšli na
16 000 eur bez DPH.
Medzitým sa už jeden zrejme nešikov-
ný vodič „oprel“ autom do jednej z
dobových lámp pred Redutou, ktorú
ohol. Aj preto, aby nedochádzalo k
podobnému poškodzovaniu verejného
majetku, by mal byť tento priestor pre
autá úplne neprístupný, keďže škody v
konečnom dôsledku zaplatia obyvate-

lia Bratislavy. Liatinové lampy však
neničia len autá, často bývajú aj terčom
vandalov - liatinová replika historickej
lampy chýba napríklad na Františkán-
skom námestie, ďalšie dve na tomto
námestí sú zase značne poškodené.
Liatinové repliky historického osvetle-
nia sú už nielen v historickom jadre,
ale aj na vynovenej promenáde dunaj-
ského nábrežia. Robert Lattacher

FOTO - autor
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Prečo má občan
zodpovedať za
obecný chodník?
Keď Mária Terézia zaviedla povin-
nosť, aby si každý poddaný upratal
pre vlastným domom, bol to na tú
dobu značný pokrok. Prečo by sa o
čistotu chodníkov mala starať panov-
níčka?! Nech sa o ňu starajú ľudia,
ktorí po chodníkoch a cestách  cho-
dia. Každý nech si najskôr zametie
pred vlastným prahom.
A tak vzniklo pravidlo, že o čistotu a
schodnosť chodníkov sa nestará ich
vlastník, ale obyvatelia a vlastníci pri-
ľahlých domov. Ako je uvedené v cest-
nom zákone, závady v schodnosti chod-
níkov priľahlých k nehnuteľnosti,... sú
povinní bez prieťahov odstraňovať
vlastníci, správcovia alebo užívatelia
nehnuteľností pokiaľ tieto závady
vznikli znečistením, poľadovicou alebo
snehom.
Akoby nestačilo, že štát núti vlastníkov
starať sa o čistotu a schodnosť obec-
ných chodníkov, podľa toho istého záko-
na sú vlastníci, správcovia a užívatelia
nehnuteľností zodpovední za škody, kto-
rých príčinou boli závady v schodnosti
na chodníkoch, ktoré vznikli znečiste-
ním, poľadovicou alebo snehom a nebo-
li bez prieťahov odstránené.
Absurdnosť tohto právneho stavu
vyvrcholila túto zimu, keď mestskí poli-
cajti pokutovali vlastníkov nehnuteľnos-
tí za to, že včas neodhrnuli z mestských
chodníkov sneh. Namiesto toho, aby ako
mestskí zamestnanci zobrali do rúk
lopaty a odhrnuli sneh z mestských
chodníkov rozdávali pokuty.
Je zjavné, že tento právny vzťah je
nespravodlivý, zakladá nerovnosť vlast-
níctva a podľa všetkého je v rozpore s
ústavou. V Českej republike túto abnor-
malitu vlani zrušili, v Rakúsku štát a
obce kompenzujú občanom starostlivosť
o priľahlé chodníky daňovými úľavami.
Na Slovensku však stále platí, čo zavied-
la Mária Terézia - každý nech sa stará o
chodník pred vlastným domom, aj keď
mu ten chodník nepatrí.
To, čo si mohla dovoliť k poddaným
rakúska a uhorská panovníčka, by si
nemal dovoľovať demokratický štát k
slobodným občanom. Ich volení zástup-
covia by to po vzore českých kolegov
mali zmeniť. Radoslav Števčík

Poškodené lampy v centre mesta sú už

opravené, mesto to stálo 16 000 eur

Každý vyrúbaný

strom mesto

nahradí novým
NOVÉ MESTO
Minulý týždeň začala mestská orga-
nizácia Generálny investor Bratisla-
vy (GIB) na Tehelnom poli s výru-
bom štyroch stoviek stromov. Výrub
súvisí s rozšírením Ulice odbojárov a
Kalinčiakovej ulice a s vybudovaním
nového dopravného prepojenia
Kalinčiakovej a Trnavskej cesty.
Ako ubezpečil primátor Bratislavy
Andrej Ďurkovský (KDH), všetky vyrú-
bané stromy budú v plnej miere nahra-
dené novou výsadbou. „Každý z týchto
stromov bude nahradený iným stro-
mom. Medzi stromami, ktoré boli vyrú-
bané, sú napríklad aj topole, ktoré spô-
sobovali problémy alergikom. Tie budú
nahradené vysokokvalitnými drevina-
mi, ktoré už nebudú spôsobovať obyva-
teľom žiadne problémy,“ uviedol.
Napriek tomu, že Bratislava a mestské
časti majú problém s umiestnením
náhradnej výsadby stromov, veľká časť
nových drevín bude vysadená na
Tehelnom poli. „Stále platí záväzok, že
na mieste terajšieho velodromu vybu-
dujeme park športu a oddychu. Zeleň
tu nahradí existujúci betónový mono-
blok cyklistického oválu a bratislavská
verejnosť získa nový kvalitatívne vyšší
verejný priestor,“ uviedol primátor
mesta.
Výruby stromov verejnosť podľa pri-
mátora vníma veľmi citlivo, naopak
výsadbu nových stromov si všimne
málokto. „Vlani na jeseň sme v Brati-
slave vysadili päťsto nových stromov.
Nikto teda nemôže povedať, že brati-
slavská samospráva likviduje mestskú
zeleň. Naopak, všade, kde je to možné,
sadíme nové stromy a kríky,“ dodal A.
Ďurkovský.
Výrub stromov na Tehelnom poli sa
má skončiť do konca týždňa. Výsadba
náhradných stromov bude postupná.
Väčšina stromov bude vysadená na
Tehelnom poli a v jeho okolí. (brn)

V bývalej nemocnici na Bezručovej by 

mohlo vzniknúť sto nových ambulancií

príjme ľudí

na doručovanie

týždenníka

v mestskej časti

Staré Mesto

Volajte na telefónne číslo

02/6531 6523

alebo píšte na adresu

praca@kolos.sk

nábytok, hodiny, porcelán, staré
obrazy a od význ. slov. autorov.

Platím okamžite.
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972

Email: antik1@stonline.sk
Adr.: P.O.BOX 3, 913 11 Trenč. Stankovce

KÚPIM STAROŽITNOSTI

Hľadáte spoľahlivých

BRIGÁDNIKOV?
www.brigady.info

0903 778 685
02/654 12 143

AGENTÚRA

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV

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

e-mail: info@domestica.sk

- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Potrebujete trezor?



V Petržalke

narátali až 25

čiernych reklám
PETRŽALKA
Petržalská mestská časť začala v
závere minulého roka s pasportizá-
ciou nosičov vonkajšej reklamy vo
svojom katastrálnom území. 
Podľa zistení k marcu 2010 miestny
úrad eviduje 730 vonkajších zariadení,
z toho 490 je osadených v zemi a 240
reklamných plôch sa nachádza na fasá-
dach budov, objektov. Kontrola zistila,
že 25 zariadení bolo postavených bez
stavebného povolenia. Keďže išlo o
„čierne“ stavby, úrad začal správne
konanie a v sedemnástich prípadoch
vydal rozhodnutia o odstránení stavby
reklamného zariadenia. 
Petržalský úrad v prípadoch, keď došlo
k porušeniu zákona (napr. dodatočné
povolenie stavby, neskoré podanie žia-
dosti o predĺženie povolenia), rozhodol
aj o sankciách. V roku 2009 miestna
samospráva udelila 23 pokút v celko-
vej výške 15 000 eur. (mm)

Bratislavčania

si môžu overiť

kvalitu vody
BRATISLAVA
Bratislavská vodárenská spoločnosť
organizuje aj tento rok bezplatnú
analýzu vzoriek vody z domácich
studní. 
Robí tak pri príležitostí Svetového dňa
vody a počas bezplatnej analýzy budú
zisťovať prítomnosť dusičnanov a cel-
kovú tvrdosť. Záujemcovia môžu pri-
niesť vzorku vody do budovy riaditeľ-
stva vodárenskej spoločnosti od pon-
delka 22. marca do stredy 24. marca
2010 od 8.00 do 16.00 h. Vzorku treba
priniesť v trojdecovej až pollitrovej
dôkladne vypláchnutej fľaši (nie skle-
nenej a ani väčšej ako pol litra). 
Výsledky po spracovaní zverejnia na
nástenke vo vestibule vodárenskej spo-
ločnosti na Prešovskej 48, ako aj na
webovej stránke www.bvsas.sk. (brn)

Mestu sa nepáči

zvýšenie Retra

v Ružinove 
BRATISLAVA
Krajský stavebný úrad potvrdil
pôvodné rozhodnutie stavebného
úradu Ružinov o povolení zvýšenia
polyfunkčného komplexu Retro.
Hlavnému mestu sa to nepáči
Stavebný úrad v Ružinove nedávno
povolil zmenu stavby zo 17 na 25
poschodí. Krajský stavebný úrad toto
povolenie potvrdil. 
Podľa hlavného mesta sa tak stalo
napriek tomu, že nejde o zmenu stavby
pred dokončením, ale o stavbu, na kto-
rú je potrebné vyžiadať si nové záväz-
né stanovisko. Hlavné mesto zvažuje
ďalšie právne kroky pre obhájenie
oprávneného záujmu občanov. (rob)
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BRATISLAVA
Na ťažbu a výrub stromov v Brati-
slavskom lesoparku poukazuje už
dlhšie jeden z našich čitateľov. Po-
dľa neho sa stromy v lesoch nad
hlavným mestom rúbu vo zvýšenej
miere, o čom sa stále presviedča pri
svojich prechádzkach.
Ide napríklad o oblasti ako Johanka,
Spariská, Nad Volhoviskom a podob-
ne. Podľa informácií z Mestských
lesov, sú to 140-ročné bučiny, ktoré
mali byť vyťažené už pred pätnástimi
rokmi. „V takýchto prestarnutých
porastoch klesá ich ekonomická využi-
teľnosť,“ uviedol riaditeľ ML Vladimír
Kutka. Podľa neho, najlepšou formou
hospodárenia je najmä podrastový spô-
sob a účelový výber. „Nový porast tu
vzniká pod ochranou materského
porastu,“ uviedol. Lesy vraj nevyuží-
vajú ročnú možnosť ťažby v metroch
kubických, naopak, ťažia menej ako v
predchádzajúcom decéniu, čiže v
rokoch 1996 - 2005. 
Lesný hospodársky plán sa podľa V.
Kutku tvorí na desať rokov a sú pri tom
aj ochranári, štátna ochrana prírody a
schvaľuje ho krajský úrad životného
prostredia. Na fotografiách, ktoré sme
dostali do redakcie údajne často vidieť
polámané stromy - prestarnuté a osla-
bené, vyvalené aj s koreňovým systé-

mom, čo poukazuje na následky veter-
ných kalamít. „Nevyzerá to dobre, no
nie je to práca lesníkov, ale prírody. My
už len spracovávame následky kalami-
ty,“ uviedol. Ako dodal, emócie zvý-
razňuje, že sa ešte neprebudila jar a
stromy sú bez listov - za mesiac by vraj
fotografia z toho istého miesta vyznela
úplne inak.
Mestské lesy vyťažili v minulom roku
16 985 kubických metrov dreva. Horná
hranica bola 17 799 kubických metrov.
Z toho 1835 bolo z náhodnej ťažby -
išlo o spracovanie kalamitného dreva.
Plán ťažby na rok 2010 je v rámci
Mestských lesov 16 500 kubických
metrov.

Mestskí poslanci koncom roka 2001,
po sťažnostiach ochranárov, zastavili
výrub najmä v okolí Železnej studien-
ky, kde sa mal robiť tzv. holorubný
spôsob ťažby, čo je neprípustné.
Následne odišiel z funkcie dovtedajší
riaditeľ Mestských lesov. 
Mestské lesy v Bratislave zriadili v
roku 1994 pôvodne ako oddelenie
magistrátu a od 1. júla 1994 ako samo-
statnú príspevkovú organizáciu. Jej
úlohou je spravovať a zveľaďovať
lesný majetok mesta so zameraním na
podporu mimo produkčných funkcií
lesov. Mestské lesy hospodária na plo-
che približne 3000 ha. (rob)

FOTO - šimi

STARÉ MESTO
Na opustený dom v centre mesta na
Laurinskej ulici číslo 14 nás nedávno
upozornil čitateľ z Gorkého ulice.
Dom podľa neho už dlho pustne a v
historickom centre mesta nepôsobí
budova príjemným a atraktívnym
dojmom.
Ide o budovu bývalého IPOSS-u, ktorú
vraj začal nový vlastník podľa nášho
čitateľa riešiť „vykuchaním vnútorných
priečok, podláh a podhľadov a následne
ponechal svojmu osudu“. Zo strany
Laurinskej ulice načínajú hliníkové časti
fasády bezdomovci, navyše okná na
budove sú miestami otvorené, „vďaka
čomu sa postupne premieňa na hlavný
stan staromestských holubov...“.
Objekt sa už od svojho vzniku nehodil
do historického prostredia centra Brati-

slavy a je vlastne „pamätníkom necitli-
vosti architekta voči chránenému histo-
rickému prostrediu“. Zo staromestského
miestneho úradu nás informovali, že
stavebný úrad vydal 2. novembra 2009
územné rozhodnutie o umiestnení stav-
by s prevažujúcou funkciou administra-
tíva. Podľa informácií úradu majú byť v
prvom podzemnom podlaží obchodné a
komunikačné priestory a CO kryt. 
Na prízemí plánuje vlastník, ktorým je
Tera Trade, s.r.o., vytvoreť vstupnú halu
a niekoľko obchodov. Od prvého po
šieste poschodie budú administratívne
priestory a na ôsmom a deviatom podla-
ží jeden mezonetový byt. 
Vlastník objektu zatiaľ nepožiadal sta-
vebný úrad o vydanie stavebného povo-
lenia.
Územné rozhodnutie je platné dva roky,

potom zanikne. Vlastník zatiaľ nevie
povedať, kedy s rekonštrukciou začne.
Podľa vyjadrenia z Mestského ústavu
ochrany pamiatok síce nejde o pamiat-
kovo chránenú budovu, no aj tak je
situovaná v pamiatkovej rezervácii.
„Zodpovedný pred zákonom za stav
budovy je vždy majiteľ - ten musí dbať
o jej dobrý stav,“ uvádza ústav. 
Spoločnosť Tera Trade prišla so záme-
rom vybudovať pod objektom na Lau-
rinskej ulici 14 podzemné garáže, čo
narazilo na odpor miestnych obyvate-
ľov i staromestskej samosprávy. Staro-
mestskí miestni poslanci preto zmenili
všeobecne záväzné nariadenie o pešej
zóne v tom zmysle, aby sa tu nemohli
budovať nové garáže, pretože tie by
zahustili premávku. (rob)

FOTO - A. T.

Zanedbaný dom na Laurinskej pustne, 

vlastník sa s rekonštrukciou neponáhľa

Mestské lesy údajne neťažia viac dreva 

ako v minulosti, lesy sú však zničenejšie
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Bitka bolela

viac profesora

ako jeho žiaka
LIST ČITATEĽA
Bývali sme na Vodnom vrchu 7,
navštevoval som Hodžovu školu na
Palisádoch a neskôr Meštiansku
školu na rohu Zochovej ulice a Pali-
sád, kam som chodil aj po ukončení
vojny na Vyššiu priemyselnú školu
elektrotechnickú.
S Dunajskou ulicou som sa bližšie zoz-
námil až po druhej svetovej vojne, keď
som sa tu v dome číslo 80 vyučil u
súkromníka remeslu. Dobre si však
pamätám aj samotné vojnové dni,
keďže som sa narodil v roku 1931 a keď
sa skončila, mal som štrnásť. 
Aj ja si pamätám, že keď sme počuli
hlásenie z Viedne: „Achtung, achtung,
die luftlage Meldung...,“ rýchlo sme sa
pratali do bočného vchodu tunela pod
hradom na Palisádach. Považovali sme
to za každodenný normálny stav. Aj
preto sme si do školy nenosili veľa
učebníc a zošitov, keď tak na hodiny od
8.00 do približne 10.00 h. V tuneli sme
bývali približne do 13.00-15.00 h, nie-
kedy aj dlhšie. Aboli sme veľmi prekva-
pení, keď letecký poplach nebol, keď
bojové lietadlá spojencov v ten deň ne-
prileteli a my sme si žiadne ďalšie učeb-
nice do školy nevzali. Prekvapení boli aj
vyučujúci, no napriek tomu nám nič
neodpustili. 
Musím však priznať, že učebné osnovy
v škole boli veľmi preriedené a sloven-
činár, pán profesor Goláň, ktorý do nás
tlačil gramatiku slovenského jazyka, bol
z toho zúfalý. Bol to pritom možno naj-
lepší človek, akého som v živote poznal
a iba raz, a aj to zo zúfalstva, pristúpil ku
karhaniu formou bitky. Priniesol si mož-
no dvojmetrovú trstenicu a začal nás tre-
stať tak, že si ju vzal do pravej ruky, aby
mal asi desať centimetrov palice vpredu
a zvyšných 190 centimetrov mu planta-
lo pod lakťom. Do svojej dlane potom
zobral ruku žiaka, ktorého chcel pokar-
hať a pri úderoch trpel s nami. Zatváral
oči, lebo vraj ho to bolelo viac ako
samotného karhaného.
Druhý môj pán profesor bol Vladimír
Plicka. Poznal veľmi dobre históriu
mesta a sám napísal niekoľko povestí o
bojoch s Turkami. Jeho bratranec bol
známy fotograf, ktorý prekrásne zdoku-
mentoval Slovensko, folklór a ľudové
umenie. Pán profesor Vlado Plicka nás
učil nemčinu, ale na prednáškach sa
viac venoval histórii mesta. 
Po ukončení vojny nás prekvapil, keď
raz vstúpil do triedy, hoci sme nemali
nemčinu, ale ruštinu. Pristúpil k tabuli s
kriedou v ruke a napísal: Sobaka na
dvore guľajet. 
Pána profesora som mal veľmi rád a po
približne desiatich rokov som ho stretol
na námestí, ktoré sa najprv volalo Nám.
Adolfa Hitlera, neskôr Nám. 4. apríla a
dnes myslím Hlavné námestie s rytierom
Rolandom, ktorý sa vraj v nepriaznivých
okolnostiach otáčal do inej polohy. 
Tak na tomto námestí som stretol môjho
pána profesora ako sprievodcu nemec-
kých turistov a keďže som ho nechcel
obísť, pozdravil som ho: Dobrý deň pán
profesor. Opýtal sa ma, či ho poznám a
ja som povedal: Pán profesor, učili ste
ma nemčinu. A on na to nemecky
vysvetľoval turistom: To je môj chlapec,
on ma neobišiel. To je môj chlapec. Pri-
tom ma potľapkával po pleci. A ja som
bol veľmi šťastný, že som mu urobil
radosť. Ján Backstuber, Bratislava

Národné divadlo

si zaslúži oveľa 

krajšie okolie
LIST ČITATEĽA
Pri novom areáli Slovenského
národného divadla nedávno otvorili
hotel Sheraton, koncom mesiaca sa
otvoria ostatne priestory komplexu
Eurovea. Keď som sa bol pozrieť na
nový hotel, všimol som si celé okolie
divadla. 
Pravdupovediac, zostal som zhrozený,
ako vyzerá okolie divadla. Parkovisko
nie je najčistejšie, natiahnuté bielo-čer-
vené pásy z umelohmotnej fólie medzi
stromami, svietidlami, jedna je už pre-
trhnutá, plastové reťaze sú natiahnuté,
alebo pretrhané, jednoducho detaily
nevhodné pre Slovenské národné di-
vadlo. 
Na pravej strane od hlavného vchodu
sú dve zdevastované budovy, počmára-
né, plochy plné špiny, odpadkov a buri-
ny, ktoré sa využívajú na parkovanie.
Plná špiny a buriny je aj plocha pri
zastávke autobusov.
Okolie divadla by malo voňať a kvit-
núť, návštevníka, ako aj okoloidúcich
by malo upútať a nie rozčarovať. Sme
vôbec schopní dať tomuto kultúrnemu
stánku aj kultúrne okolie?

Peter Bella, Bratislava

Zázrak, našli

mi už stratenú

peňaženku!
LIST ČITATEĽAň
Nedávno sa mi stala vec, ktorá tak-
mer pripomína zázrak. Týka sa
mojej nepozornosti a poctivosti pre-
davačiek v Tescu na Kamennom
námestí.
V sobotu podvečer som si išla nakúpiť
do Tesca nejaké ovocie. Počas platenia
som ešte poprosila pokladníčku, aby si
z peňaženky vybrala drobné a po
zaplatení som odišla domov v dom-
nienke, že peňaženku som si dala do
tašky. V pondelok som mala ísť na
návštevu k lekárovi a vtedy som ju
začala prvý raz hľadať. Nenašla som
ju nikde a márne som sa snažila rozpa-
mätať, kde som ju mohla nechať. Zos-
tala som v tom, že je definitívne strate-
ná. 
V utorok ráno mi to predsa len nedalo.
Skúsila som zájsť do Tesca a spýtať sa,
či ju náhodou niekto nenašiel, alebo či
som peňaženku niekde náhodou nene-
chala. Pokladníčka, u ktorej som v
sobotu platila, mi však povedala, že u
nej som peňaženku nestratila, ani že ju
nenašla. Zavolala však vedúcu a tá
potvrdila, že jednu peňaženku odo-
vzdali do reklamačného oddelenia. 
Išla som tam a v reklamačnom oddele-
ní sme po niekoľkých kontrolných
otázkach zistili, že naozaj išlo o moju
peňaženku. Keď som totiž v sobotu
odchádzala z obchodného domu, mu-
sela som ju nejako nešikovne odložiť,
pretože mi vypadla na zem, kde ju
našla jedna pokladníčka a odovzdala
na reklamačnom oddelení. 
Obom dámam, poctivej predavačke,
ktorá peňaženku našla, aj vedúcej,
ktorá ma ochotne nasmerovala na
reklamačné oddelenie, by som sa preto
chcela ešte raz poďakovať, pretože mi
pripravili zážitok, po ktorom verím, že
zázraky sa ešte dejú.

Anna Knežová, Staré Mesto

Capri sa na taliansku kuchyňu nehrá
Po tom, ako na Ventúrskej ulici skra-
chovala reštaurácia Due Amici, bol
tento atraktívny priestor istý čas
prázdny. Nedávno tu otvorili novú
reštauráciu - Ristorante Italiano
CAPRI. Ponúka síce opäť taliansku
kuchyňu, majiteľmi však už nie sú
Slováci, ale praví Taliani.
Interiér zostal nezmenený. O úrovni reš-
taurácie totiž podľa Talianov nerozhodu-
je kvalita mobiliáru, ale kvalita kuchyne.
A v tom im musíme dať za pravdu.
Napriek tomu, že Capri je v historickom
centre mesta, na nič sa nehrá. Je to pravá
talianska reštaurácia. Aj keď...
Priestor reštaurácie, ktorý je prístupný z
ulice nie je veľký, na malo priestore je
napriek tomu dostatok stolov a stoličiek.
Hendikepom zostáva zázemie, presnej-
šie toaleta, ktorá je na poschodí, kde je aj
kuchyňa a salóniky pre uzavretú spoloč-
nosť.
Ponuka jedál v tejto „autentickej talian-
skej reštaurácii“ nie je zbytočné nabu-
bralá. Niekoľko originálnych predjedál,
polievka podľa dennej ponuky, cestovi-
ny ako primi piatti a jedlá z mäsa a rýb
ako secondi piatti. Okrem toho niekoľko
denných jedál, ktoré nie sú v jedálnom
lístku, ale iba na tabuli vo výklade. Ako
sa na pravú taliansku reštauráciu patrí.
Z predjedál sme chceli ochutnať Fašírky

z morských rýb (7,- €), nemali ich, tak
sme si dali Grilovanú chobotnicu so
zemiakmi (10,- €) a Predkrm z mor-
ských plodov Capri - Antipasto di Mare
Capri (12,- €). Obe predjedlá boli z čer-
stvých surovín a boli vynikajúce. Na
bratislavské pomery však pridrahé. V
čase, keď väčšina reštaurácii v meste
bojuje proti kríze a nezáujmu návštevní-
kov znižovaním cien, sú ceny jedál v
Capri trochu prestrelené. Aj keď platí, že
každá zľava ide na úkor kvality, cenovo
sa táto Ristorante Italiano zaradila na
vrchol gastronómie v meste.
Z ponuky jedálneho lístka sme ďalej
ochutnali Kura alla Capri (12,- €) a Mor-
ského vlka v šibnutej (bláznivej) vode -
alla Acqua Pazza (18,- €). Obe jedlá boli
veľmi chutné. Samozrejmosťou boli prí-
lohy - pečené zemiaky a zeleninová
obloha (žiadna kapusta či čalamáda),
ktoré už boli v cene. Prečo bola voda šib-
nutá, sme sa dozvedeli dodatočne. Ide o
starý rybársky recept z oblasti Neapola,
obľúbený aj na ostrove Capri. Ryba sa
rýchlo opečie v slanej vode a olivovom
oleji spolu paradajkami. Trochu blázni-
vé, ale chutné.
Pri opakovanej návšteve sme ochutnali

Brokolicovú krémovú polievku so sla-
ninkou (7,- €), Fazuľovú polievku s cho-
botničkami (7,- €) a Krémovú zelenino-
vú s opekaným chlebom (4,50 €). Všet-
ky tri polievky boli veľmi dobré.
Z dennej ponuky sme si dali Opekaného
barančeka (12,50 €), t.j. jahňacie mäso so
zemiakmi, pečenou cibuľou a parmezá-
novou plackou so sušenými hrozienka-
mi. Jednoducho vynikajúce. Veľmi chut-
né boli Cestoviny alla bolognese (11,50
€) a Cestoviny s darmi mora (11,50 €), v
našom prípade rigatoni a penne.
Capri sme navštívili krátko po otvorení,
v čase, keď tu ešte nie je všetko, ako má
byť. Chýbajúci kávový servis kompen-
zujú plastovým pohárikom, pri druhej
návšteve nám picollo doniesli v šálke na
čaj. Stolovú ponúkajú v 1,5-litrových
plastových fľašiach (2,- €). Osobitnou
kapitolou sú účtenky - napriek tomu, že
registračnú pokladňu majú, zatiaľ zákaz-
níkom dávajú čudný príjmový doklad.
Jednoducho Taliani... 
Capri má poctivú a kvalitnú taliansku
kuchyňu za dosť vysoké ceny. Ale pozor,
hovoria iba po taliansky a po anglicky.
Naše hodnotenie: ����

Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Byť dobrovoľníkom neznamená zarábať
Tento príspevok dostanete do rúk
najskôr o tri dni. To už bude po sveto-
vom dni spotrebiteľov, ktorý sa pri-
pomína každý rok 15. marca. Ako
väčšina rôznych vyhlásených pamät-
ných dní, ani tento nezanechá u väčši-
ny občanov hlbšiu stopu.
Akurát ak poslúži organizáciám, ktoré
chránia práva spotrebiteľov na viac-
menej sebaľútostivé reči o nedostatoč-
ných finančných zdrojoch na ich čin-
nosť. Čo je pravda, je pravda. Ochraná-
ri na Slovensku to nemajú veľmi ružo-
vé. Sčasti je to ich vlastná chyba: Na
papieri je ich niekoľko desiatok, v sku-
točnosti však iba niektoré naozaj vyvíja-
jú nejakú činnosť na dobrovoľnej báze a
už vôbec nedokázali za dvadsať rokov
vytvoriť jednu silnú organizáciu.
Naopak, vznikali stále nové a nové
združenia v nádeji, že sa nejako dostanú
k peniazom z Bruselu alebo z rozpočtu
miest a obcí či vlády. Ak sa táto ich
nádej nenaplnila, zostali existovať iba
na papieri, ale nevyvíjajú prakticky

žiadnu činnosť. Príčinu tohto javu vidím
v zle pochopenom prístupe vlády, ktorá
ponechala problémy ochrany spotrebi-
teľov na pleciach dobrovoľných občian-
skych združení bez toho, aby im vytvo-
rila finančné zázemie. To na jednej stra-
ne. Na druhej je nesprávne pochopená
dobrovoľnícka činnosť. Byť dobrovoľ-
níkom neznamená zárobkovú činnosť.
A už vôbec sa z takých príjmov nedá
uživiť rodina. Preto sa dobrovoľníci vo
svete grupujú predovšetkým z radov
mládeže, ktorých ešte živia rodičia,
dôchodcov, ktorí dostávajú (síce mizer-
ný) dôchodok a v najlepšom prípade z
ľudí, ktorí si môžu dovoliť darovať bez-
platne svoj čas na prospešné projekty. 
Žiaľ, na Slovensku je všetko akosi inak.
K nám, do Fóra spotrebiteľov, sa hlási
pomerne veľa záujemcov. Len čo sa
však dozvedia, že ich práca bude odme-
nená iba „vatikánskou“ valutou, to jest

Pán Boh zaplať, viac sa už neohlásia.
Sem-tam prejaví snahu o spoluprácu
menej známy politik, ale o takých zase
nemáme záujem my, pretože sa chcú
zviditeľniť tak, že im budeme „prihrá-
vať“ hotové materiály, podľa možnosti
spracované v elektronickej podobe,
ktoré oni potom tzv. predajú. 
A preto nastáva reakcia, že sme vlastne
potvory. Áno sme. Dávame rady a bez-
platne aj pomocnú ruku bezradným
spotrebiteľom. Radíme im, ako si sami
môžu pomôcť voči podnikateľom. Ak
vieme, radi pomôžeme aj informáciami
čoho sa majú vyvarovať, či ako nájsť
serióznych podnikateľov. 
Svoju činnosť považujeme za službu a
nič za ňu nechceme. Počas nášho pôso-
benia sme za uplynulých dvadsať rokov
pomohli stovkám bezradných spotrebi-
teľov. Zriedka - ale v poslednom čase
akosi častejšie - sa nám niekto aj poďa-
kuje. A my veríme, že tú „vatikánsku“
valutu naozaj dostaneme.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

DENNÉ ŠTÚDIUM
Súkromné gymnázium

 1. študijný odbor 7902574, gymnázium - 
 BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM
 dĺžka štúdia: 5 rokov

 2. študijný odbor 7902500 -  
 gymnázium
 Dĺžka štúdia: 4 roky

EXTERNÉ ŠTÚDIUM
Realizuje sa na gymnáziu alebo na 
obchodnej akadémii.
Dĺžka štúdia: 2 roky

 Štúdium sa realizuje 4x v školskom  
 roku formou konzultačných 
 stretnutí:
 piatok: 14.30 - 18.00 hod
 sobota 8. 00 - 18.00 hod

POMATURITNÉ ŠTÚDIUM
Realizuje sa ako externé štúdium na 
obchodnej akadémii.
Dĺžka štúdia:2 roky
Študijné odbory:
62926 - hospodárska informatika
68516 - sociálno-právna činnosť
63146 - cestovný ruch

Súkromná obchodná akadémia
Študijný odbor 6317600

 - obchodná akadémia 
 Dĺžka štúdia: 4 roky

Súkromná hotelová akadémia
 Študijný odbor 6323600

 - hotelová akadémia
  Dĺžka štúdia: 5 rokov

prihlasovací formulár: www.ipgymnazium.sk

KONTAKT:

Kremnická 26, 851 01 Bratislava

tel.: +421 2 6383 0290, 6381 2551, 6381 2566

podstavkova@ipgymnazium.sk

AUTOŠKOLA PROFIT
Využite výhodné akcie!

www.auta.szm.sk
1. Pekná cesta 15, Krasňany

2. Vysoká ulica 12, absolútne centrum

Tel. 4488 5003, 
mobil 0905 514 953

nonstop

�AUTOMATICKÉ 
POHONY na brány Z 

Ľ 
A 

V 
Y

5-
15

%

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

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

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

�ŽALÚZIE �ROLETY
�MARKÍZY �DVERE
�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�SIETE PROTI HMYZU
�VSTAVANÉ SKRINE
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Maratón zmení

dopravu 

v Bratislave
BRATISLAVA
Trasa pretekov ČSOB Bratislava
Marathon 2010 v nedeľu 28. marca
od 9.00 do 15.00 h ovplyvní premáv-
ku mestskej hromadnej dopravy.
Účastníci budú štartovať na Hviezdo-
slavovom námestí, pobežia ulicami
Starého Mesta, cez Nový most, Pa-
nónsku cestu v Petržalke, Starý most,
Vajanského nábrežie až po Mostovú
ulicu. Časť trate, po ktorej sa dlhší
časový úsek nepobeží, uvoľnia pre
dopravu, električkovú dopravu od
Dúbravky a Karlovej Vsi nahradí auto-
busová doprava. Prestupným miestom
pre cestujúcich bude autobusová
zastávka Zochova. (sita)

Nová ekomapa

privíta ďalšie

zaujímavé tipy
BRATISLAVA
Už mesiac trvá tvorba ekomapy, na
ktorej sa podieľajú aj obyvatelia
Bratislavského kraja. Ide o projekt
Ekoporadne Živica v spolupráci s
IKEA Bratislava a Bratislavskými
novinami. 
Pomocou všetkých, ktorí posielajú
svoje podnety, sa zostavuje interak-
tívna online mapa Bratislavského
kraja. Budú na nej zobrazené služby a
organizácie z oblasti ochrany životné-
ho prostredia, chránené územia a
náučné chodníky, kde sa návštevníci
tejto oblasti môžu dozvedieť nové
informácie a zároveň zrelaxovať v
prírode. 
Organizátori privítajú všetky nápady,
ako ekomapu obohatiť. Stačí upozor-
niť na obľúbený bioobchodík, či trho-
visko, nejaké pekné miesto v prírode,
alebo poznáte organizáciu, či združenie
ľudí, ktorých vedomosti by mohli
poslúžiť aj iným. Alebo naopak - ak
niekoho trápi dlhodobá čierna skládka,
ktorá zamoruje pôdu a vodu, treba na
to upozorniť. Kto vyplní formulár na
www.eko-mapa.sk, napíše svoje tip,
bude zaradený do žrebovania o nákup-
né poukazy a ekoprodukty od IKEA
Bratislava. (mm)

RUŽINOV
Najväčšie obchodné a nákupné cen-
trum na Slovensku Avion Shopping
Park sa bude opäť rozširovať. Prí-
stavba v novej časti rozšíri úžitkovú
plochu obchodných prevádzok asi o
jednu desatinu. 
V najbližšej etape pribudnú obchody a
služby, budú v prístavbe, ktorú posta-
via v novšej časti komplexu. Projekt
má názov Avion a podľa dostupných
informácií zo správy o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie ide o
štvrtú časť rozširovania, ktorej domi-
nuje aj rozšírenie parkovacích miest.
Ráta sa s výstavbou jedného podzem-
ného parkovacieho podlažia a dvoch
nadzemných. Podzemné podlažie bude
prístavbou s dvoma nadzemnými a jed-
ným podzemným, parkovacia garáž
bude predĺžením pôvodnej, ktorá
vznikla pri výstavbe novej časti od
Ivanskej cesty. 
Štvrtá časť rozširovania zväčší úžitko-
vú plochu obchodného a zábavného

centra pri letisku zo súčasných 132 860
na viac ako 145 000 štvorcových
metrov. Zvýši sa aj počet parkovacích
miest, ktorých má byť viac ako 3100.
Nové priestory dajú šancu príchodu
nových módnych značiek. Dokončenie
výstavby je plánované na rok 2012. 

Avion Shopping Park vlastní Inter
IKEA Centre Group. V správe má viac
ako 800 000 štvorcových metrov malo-
obchodných priestorov, celkove v
ôsmich štátoch. (brn, rob)

VIZUALIZÁCIA - Inter Ikea Centre
Slovensko

BRATISLAVA
Hospodárska a finančná kríza postih-
la aj najväčšie mestské časti. Mnohé
zaznamenali pokles príjmov, mnohé z
nich čerpali aj z rezervného fondu,
ktorý sa im počas predchádzajúcich
rokov podarilo naplniť. Ponúkame
pohľad aspoň do štyroch bratislav-
ských mestských častí.
STARÉ MESTO
„Hospodárska kríza sa v Starom Meste
prejavila tým spôsobom, že samospráva
peniaze z kapitálového rozpočtu určené
na rozvojové programy použila na
financovanie bežných nákladov,“ infor-
muje Alena Kopřivová z miestneho
úradu. V roku 2008 mala miestna samo-
správa bežné príjmy 533,2 milióna Sk
(17,7 mil. eur) a v roku 2009 dosiahli
17,24 mil. eur (519,5 milióna Sk). Ná-
klady na bežné výdavky, ako je napr.
starostlivosť o cesty, zeleň, bola hradená
z kapitálovej časti rozpočtu. Umožnila
to novela zákona o rozpočtových pra-
vidlách v rámci proti krízového opatre-
nie vlády. „Treba však povedať, že táto
novela platí len na roky 2009 a 2010, a
v podstate umožňuje prejedať peniaze,
ktoré by mali obciam a mestám slúžiť
na rozvojové programy a investičné
akcie,“ uvádza v stanovisku miestny
úrad. Ako doplnil, presúvanie peňazí z
kapitálového rozpočtu do bežného si

môžu dovoliť len tie obce a mestá, ktoré
si v predchádzajúcich rokoch vytvorili
rezervy v mimorozpočtových fondoch,
a teda ich neminuli.
NOVÉ MESTO
Novomestská samospráva si podľa
informácií plnila v roku 2009 všetky
svoje úlohy. Výnimkou v kapitálových
výdavkov bola oblasť školstva. Zo
schválených 468 227 eur, ktoré chcela
podľa hovorkyne miestneho úradu A.
Klesnilovej, vložiť do základných a
materských škôl, preinvestovala len
11,3 percenta. Dôvodom je absentujúci
prevod školských budov do vlastníctva
mestských častí. „Miestna samospráva
si zo zákona nemôže dovoliť investovať
do cudzieho majetku,“ uviedol úrad.
Rozpočet na rok 2010 predpokladá prí-
jmy aj výdavky v sume 17 782 697 eur,
oproti rozpočtu roku 2009 je nižší o
34 930 eur. Bežný rozpočet predsta-
vuje suma 13 853 304 eur, kapitálový
3 929 393 eur. 
Vzhľadom na predpokladané nižšie prí-
jmy, časť bežných aj kapitálových
výdavkov sa bude pokrývať z rezervné-
ho fondu a fondu rozvoja bývania mest-
skej časti. Najdrahšou investičnou ak-
ciou je revitalizácia verejného priestran-
stva Nová doba. Náklady na ňu sú tak-
mer 1,16 milióna eur, avšak až 95 per-
cent nákladov sa bude hradiť formou

nenávratného príspevku z európskych
fondov.
RUŽINOV
„Mestská časť predpokladá v roku 2010
výpadok z príjmov na úrovni 16 až 20
percent. Pomohla však finančná injek-
cia od vlády 717 000 eur. Uvažujeme,
ktoré položky v rozpočte na rok 2010
budú znížené, resp. vypustené. Návrh
rozpočtu je pred finálnou fázou,“ uvie-
dol ružinovský miestny úrad. 
PETRŽALKA
Rozpočet Petržalky je poznamenaný
krízou a nižšími príjmami z daní o viac
ako 1,5 milióna eur. Mimoriadna dotá-
cia vlády, peniaze z rezervného fondu a
škrty výdavkov však umožnili zostaviť
vyrovnaný rozpočet. Šetrenie sa týka
napríklad nulových odmien pre starostu,
jeho zástupcov, ale aj zamestnancov
úradu. Najviac verejných financií Petr-
žalky, takmer 13,5 milióna eur, pôjde do
školstva. Týka sa to devätnástich mater-
ských a jedenástich základných škôl. Na
projekty do životného prostredia má ísť
viac ako 2,3 milióna eur. Sú v tom aj
dotácie na budovanie nových kontajne-
rových stojísk ich zastrešenie a uzamy-
kanie, kosenie trávy či vysádzanie stro-
mov. Mestská časť pomôže seniorom,
zdravotne postihnutým, osamelým
občanom a tiež ľuďom v hmotnej núdzi
sumou 1,1 milióna eur. (rob)

Hľadám spoločníkov 
do veľkého biznisu v USA

Firma založená.
Doživotný príjem. 

Nie je potrebný pobyt v USA 
ani znalosť AJ. 

e-mail: jvlsusa@gmail.com 
0905 010 108

INŠTALATÉRI NON STOP
NEODTEKÁ - umývadlo, WC, kanalizácia, rína?
PREČISTÍME - špirálou, tlakom. Zameriame
trasu kamerou, určíme stav, sfunkčníme
TEČIE - radiátor, čerpadlo, vodovod,
preteká WC, vytápa vás sused, výmena stúpačiek
OPRAVÍME - el. zásuvku, osvetlenie, inštaláciu

0905 234 615 � 4363 8184

Navrhovateľ Bezručová Invest, s.r.o., Bratislava
predložil zámer 

Prestavba a rekonštrukcia objektu
Bezručova č. 3 a 5, Bratislava

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
10. 3. do 31. 3. 2010 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k na-
hliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informač-
ný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť Obvodnému úradu životného prostredia v
Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do
31. 3. 2010.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
8964-69,21782, 8958 a 8960 v lokalite na Bezručo-
vej ulici, k. ú. a MČ Bratislava - Staré Mesto, územný
obvod Bratislava I.
Územie je ohraničené líniou ulíc Bezručova - Dobrovi-
čova - Lomonosova a Gajova.
Účelom navrhovaného zámeru je zachovanie existujú-
ceho urbanistického bloku dvoch objektov (Bezručova
č. 3 a 5) v súčasnej štruktúre územia s funkčným využi-
tím nosnej funkcie hotela, doplnenou o občiansku
vybavenosť, bývanie a zdravotnícke zariadenia.
Navrhovaná je komplexná prestavba a rekonštrukcia
dvoch existujúcich budov, zaradených medzi Kultúrne
pamiatky. 
Bezručova č.5 - priestor vnútornej haly má tvoriť hote-
lovú halu, z pôvodných izieb bývalej nemocnice sa
vytvárajú hotelové izby, pôvodná vodoliečba sa nahrá-
dza novým welness-fitness centrom v suteréne. V ľavom
trakte sa vytvorí priestor reštaurácie.
Budova Bezručova č.5 bude prepojená s budovou
Bezručova č.3 a s podzemnými garážami pod Lomo-
nosovou ulicou.
Bezručova č.3 - navrhovaná je nadstavba dvoch pod-
laží. Prvé dve nadzemné podlažia budú určené pre
občiansku vybavenosť a zdravotnícke zariadenia. Ďal-
šie podlažia sú určené bytovej a hotelovej funkcii. Par-
kovanie s kapacitou 50 parkovacích stojísk bude v jej
podzemných priestoroch.
Prestavbou bude zachovaná pôvodná predzáhradka.
Parkovacia garáž pod Lomonosovou ulicou je
navrhnutá so 4. podzemnými podlažiami, s max.
kapacitou 240 parkovacích stojísk. Územie má priame
dopravné napojenie na vnútorný dopravný okruh.
Ulica Bezručova je prepojená s Grosslingovou a Dob-
rovičovou ulicou. Lomonosova ulica je jednosmerná
od Gajovej ulice ku Dobrovičovej ulici.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti:
cca 2011 - 2013

Ministerstvo životného prostredia SR 
upustilo od požiadavky vypracovania správy 

o hodnotení navrhovanej činnosti 
Firma LINKA EUGEN - výkup farebných
kovov, železa a výkup akumulátorov

(autobatérií), Bratislava, 
ktorej navrhovateľom je Eugen Linka, 
Padlých hrdinov 68, 821 06 Bratislava. 

V ďalších krokoch procesu posudzovania bude
správu o hodnotení nahrádzať zámer uvedenej
činnosti. Do zámeru je možné nahliadnuť, robiť si
z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady
zhotoviť kópie v dňoch od 9. 3. do 7. 4. 2010
na prízemí Magistrátu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy, Primaciálne námestie 1, v
priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE.
(V elektronickej podobe bude zámer k nahliadnutiu na
www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Informačný systém podľa
zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.) V spolupráci s
navrhovateľom bude zvolané verejné prerokova-
nie zámeru. 

Wir suchen für unsere 

Garagen- und Raummodule-Produktion:

B E TO N B AU E R
für die Herstellung von Bewehrungen, Schalungs- und Betonierarbeiten 

und für die Bedienung von Schalungsanlagen

Voraussetzungen: einschlägige Praxis in einem Fertigteilbetonwerk, 

selbstständiges Arbeiten, gute Deutschkenntnisse

Vorzustellen bei Herrn Ing. Enigl

Telefonische Terminvereinbarung unter der österr. Tel. Nr.: 02732/888-220

Schnauer Raumzellenbau GmbH & Co KG, Hafenstraße 57, A-3500 Krems

Najväčšie obchodné a zábavné centrum

rozšíria ďalšie priestory a parkoviská

Miestne samosprávy majú v roku 2010 

problémy s nižšími príjmami z daní

Wir suchen zum 

sofortigen Eintritt:

FAHRER bzw. Fahrer von Begleitfahrzeugen 
für den Transport und das Versetzen von Fertiggaragen 

und die Durchführung von Endmontagearbeiten

Voraussetzung: Fahrpraxis und Führerschein C/E (LKW mit Hänger),

handwerkliche Geschicklichkeit, gute Deutschkenntnisse, 

Verantwortungsbewusstsein

Vorzustellen bei Herrn Ing. Enigl

Telefonische Terminvereinbarung unter der österr. Tel. Nr.: 02732/888-220

Schnauer Raumzellenbau GmbH & Co KG, Hafenstraße 57, A-3500 Krems
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PETRŽALKA
NA ŠVABINSKÉHO ULICI zadržali
muža podozrivého z násilnej trestnej
činnosti. Štyridsaťročný Trnavčan vy-
vádzal na križovatke ulíc Ševčenkova,
Švabinského a Prokofievova, kde napa-
dol o tri roky mladšieho Banskobystri-
čana a so zbraňou v ruke sa mu navyše
vyhrážal zabitím. Mladší muž skončil s
práceneschopnosťou s neurčenou do-
bou liečenia, nebezpečný psychopat za-
se v cele policajného zaistenia. Ak mu
dokážu vinu, normálni ľudia by mohli
mať od neho pokoj až tri roky.

NOVÉ MESTO
NA JESÉNIOVEJ ULICI policajti
zadržali dvoch mužov pre podozrenie z
drogovej trestnej činnosti. Muži sedeli
v aute VW Golf, ktoré smerovalo na
Kolibu. Keď vodiča spolu s mužom
sediacim na vedľajšom sedadle poli-
cajti vyzvali na kontrolu, spolujazdec,
24-ročný Bratislavčan Milan, vytiahol
zo svojich nohavíc tri kusy zatavených
injekčných striekačiek s obsahom ne-
známej látky, igelitové vrecko s ob-
sahom zelenej rastliny a jednu papiero-
vú skladačku. Všetky veci policajtom
následne dobrovoľne vydal. Podľa
vyjadrenia jedného z predvedených,
išlo o približne 70 dávok pervitínu a
nezisteného množstva marihuany spo-
lu s heroínom. Podrobnosti, o aký ma-
teriál išlo, mali ukázať až výsledky kri-
minalistickej expertízy. Pre podozre-
nie, že sa dopúšťajú drogovej trestnej
činnosti, boli obaja muži predvedení
pred vyšetrovateľa PZ. Dvadsaťtriroč-
ného Pavla vyšetrovateľ po vypočutí
prepustil na slobodu, Milan je už
umiestnený v cele policajného zaiste-
nia. Vyšetrovateľ už začal trestné stíha-
nie vo veci zločinu nedovolenej výroby
omamných a psychotropných látok,
jedov alebo prekurzorov, ich držanie a
obchodovanie s nimi. (mm)

Volanie na číslo

159 bude opäť

bezplatné
BRATISLAVA
Za telefonát na mestskú políciu sa už
nebude platiť. Spoločnosť Slovak
Telekom informovala, že od 1. apríla
2010 je telefonát na číslo mestskej
polície 159 dočasne zadarmo.
Nedávne spoplatnenie čísla vyvolalo
vo verejnosti negatívnu reakciu, obja-
vili sa aj názory, že obyvatelia už nebu-
dú vo volaní takí aktívni, ako keď išlo
bezplatný hovor. Mnohí volajúci navy-
še v prípade nutnosti netelefonovali
mestskej polícii, ale radšej sa obracali
na hasičov, záchranárov, prípadne na
štátnu políciu. 
Jeho opätovné zaradenie medzi bez-
platné sa zrodilo po rokovaniach Slo-
vak Telekomu so zástupcami mest-
ských polícii. Volanie na mestskú polí-
ciu pritom nie je považované za tiesňo-
vé, kam patria volania na hasičský zbor
(150), záchranku (155) a štátnu políciu
(158). Niečo podobné platí aj v mno-
hých európskych krajinách, kde bývajú
hovory mestskej polícii spoplatnené. 
Podľa informácii spoločnosti, pri
súčasnom bezplatnom volaní ide o pre-
chodné obdobie, ktoré sa skončí kon-
com roka 2011. Ak budú mestské polí-
cie chcieť, aby volania boli aj potom
zadarmo, budú mať k dispozícii tele-
fónne linky začínajúce sa štvorčíslom
0800. (brn)

Závideli sme

obedy v záhrade

pod orechom
V čerstvej pamäti sme ešte mali výjavy
z lúčenia nedobrovoľne odchádzajú-
cich a svoje domovy opúšťajúcich
susedov, ako aj dojmy z petržalského
geta a už do príbytkov „odsunutých“
začali prichádzať prví nájomníci.
Ľudia, ktorých bombardovanie Bratisla-
vy pripravilo o strechy nad hlavami, od
Apolky, z Legio domov, od Zucker-
mandla, Blumentálu. Vtedy sa prisťaho-
vala aj rodina Satinských so štvorročným
Ďuskom. Jeden z bytov pridelili vdove,
matke so siedmimi deťmi, robustnej
energickej žene s beľmom na oku. Keď
karhala ratolesti (robila to denne), jej hlas
sme počuli cez tri dvory, ba až na ulicu.
Kým sa naše mamky starali o domác-
nosť, teta, nazvime ju teta J., chodila do
práce. Na starosti mala verejné WC na
Stalinovom námestí, v blízkostí veľkole-
pej sochy J. V. Stalina. Pretože generalis-
simus svoj zasnený pohľad upieral pria-
mo na uvedenú inštitúciu, verejné WC
zrušili a otvorili nové, pred Mestskou
sporiteľňou. Tam teta začala pracovať a
bola rada, že má bližšie k domovu.
Denne, v čase obeda, opúšťala svoju
podzemnú kukaňu, aby skontrolovala
„ordung“ (poriadok) v byte. Päť mlad-
ších detí chodilo do školy.
Nedele mala voľné. Keď to počasie
dovoľovalo, obedovali na dvore pred ich
bytom pod košatým orechom, na ktorom
orechy nikdy nedozreli. Ešte zelené sme
ich pootĺkali. Nedeľňajší jedálenský stôl
bol zložený zo štyroch školských lavíc,
pri ňom osem stoličiek, všetko prinesené
z vedľajšieho gymnázia. Po vojne takýto
inventár nechýbal nikomu.
Keď ručičky hodín na veži Modrého kos-
tolíka ukazovali dvanástu, srdcia zvonov
sa rozozvučali, ich hlahol sa zlieval s hla-
som zvonov sv. Ladislava na Špitálskej
ulici, vtedy hlava rodiny stojaca na prahu
dverí v miernom rozkroku, s rukami
založenými v silné boky, prekrikujúc
vyzváňanie zvonov, prenikavým hlasom
začala vyvolávať: „Élzáá, Maricáá, Ali-
cáá,“ potom zrýchlila výpočet potom-
kov: „Zdena, Ema, Ola, Rudóóó, obedo-
vať.“ Mená deti zoradené od najstaršej
po najmladšieho. Keď niektoré pribehlo
a sadlo si, kričala ďalej, ibaže vynechala
meno sediaceho decká. Jej vyvolávanie
trvalo dovtedy, kým všetci nezaujali
miesta za stolom.
Až potom začala pomalými pohybmi
veľkou oberačkou naberať z objemného
hrnca váru nedočkavým hladošom. Na
jej pokyn sa začal o preteky ozývať hlas-
ný, rýchly štrngot lyžíc. Počas štrngania
teta J. švacla ofikanec tomu, kto bol k nej
najbližšie s dôrazným napomenutím:
„Nahánajú ta?“. A hneď si aj odpoveda-
la: „Ne! Tak jec jako osoba!“
My zo štyridsaťjednotky, sme sedeli na
múriku ako lastovičky na telegrafnom
stĺpe, hompáľali nohami a trošku závide-
li nedeľné obedy na čerstvom vzduchu.
Závisť nás veľmi rýchlo opustila, keď
otec priniesol domov noviny Slovák a
nahlas čítal: Vyhlasujem, že ja, vdova A.
J (uvedené celé meno) za svoju dcéru M.
J. žiadne dlhy neplatím.“
Žiaľ, na Dunajskej ulici vyrástla aj biela
vrana - ale nebola to pravá Dunajoška.

Helena Kloudová-Jonášová
Dievčatá z Dunajskej ulice (2003)

Pokračovanie nabudúce

Pravosť Jozefa II. potvrdzovali dvorania
Trinásteho marca 1741 sa narodil
budúci rímsky cisár, uhorský a český
kráľ, Jozef II. Narodil sa v cisárskej
rezidencii Schönbrunn pri Viedni. V
čase pôrodu stálo pri rodičke Márii
Terézii množstvo dvoranov, ktorí
mali potvrdiť pravosť novonarode-
ného dieťaťa. 
Mária Terézia to vôbec nemala také ľah-
ké, ako by si dnešný človek predstavo-
val. Ani s chlapčekom, ktorý sa jej naro-
dil ako prvý syn. Dali mu mená Josep-
hus Benedictus Augustus Johannes An-
tonius Michael Adamus. Mária Terézia
tohto svojho prvorodeného syna (pred-
tým mala dve dcéry) už za svojho života
vyhlásila za spolupanovníka, hoci veľmi
často nemali rovnaký názor. Po smrti
svojho otca Františka I. (1765) zdedil
Jozef korunu rímskych cisárov ne-
meckého národa, po smrti matky (1780)
sa stal aj českým a uhorským kráľom.
Uhorský národ si popudil proti sebe roz-
hodnutím nedať sa korunovať korunou,
ktorú vtedy všeobecne považovali za
autentickú pamiatku po prvom uhor-
skom kráľovi Štefanovi. Jozef dal „svä-
toštefánsku“ korunu ako zaujímavú sta-
rožitnosť premiestniť do svojej klenotni-
ce muzeálneho charakteru vo Viedni. 
Predtým ležala v okovanej truhlici v
Korunnej veži prešporskej rezidencie
uhorských kráľov, na terajšom Brati-
slavskom hrade. Z hradu odviezol nie-
len korunu. Do Viedne previezli aj
bohatú zbierku umeleckých diel. Koru-
novať sa nedal, ale vyhovel požiadavke
uhorských magnátov, aby funkciu hlav-
ného mesta kráľovstva a oficiálnu rezi-
denciu kráľa preložil do Budína. 
Do kráľovského paláca na Bratislav-
skom hrade sa rozhodol umiestniť novú
školskú inštitúciu, Generálny seminár.
Pod jeho dozorom tu mali vychovávať
katolíckych kňazov. Túto výsadu odo-
bral uhorským biskupom, lebo si nebol
istý ich lojálnosťou.
Urobte školskú inštitúciu zo stredovekej
panovníckej rezidencie! Tunajší archi-
tekt Josef Tallherr vypracoval r. 1784
plány prestavby či úpravy. Veľké sály
rozdelili priečkami na menšie poslu-
chárne. Do bývalej jazdiarne sa zmestili
až dve. Množstvo miestností premenili
na spoločné spálne, kde spalo až dvad-
sať študentov. Z iných sa stali pracovne

profesorov, študovne, knižnice. Okrem
už jestvujúcich kaplniek vznikli priesto-
ry na rozjímanie. 
Rokokové interiéry z obdobia okolo
roku 1760 sa na triedy kňazského semi-
nára nehodili. Vzácne vyrezávané oblo-
ženie stien demontovali a odviezli do
Viedne, rovnako ako obsah knižnice a
zbierku starožitností. Niektoré obrazy a
časť nábytku sa dostali aj do novej rezi-
dencie na Budínskom hrade. Podľa
nejasnej zmienky v literatúre použili
časť obloženia stien z bratislavského
paláca vo viedenskom Hofburgu ako
dekoráciu miestností súkromného bytu
Jozefa II. 
Už tam nie sú, lebo miestnosti prešli v
19. storočí zásadnou úpravou. No
možno sú ešte stále v zámku Schön-
brunn. Pri nedávnej oprave tam zistili,
že pod rokokovými obloženiami stien
sú na stenách maľované dekorácie z
konca 18. storočia. Vyrezávané drevené
panely teda museli inštalovať neskôr,
možno sú prevezené práve z Bratislavy.
V niektorých priestoroch v Schönbrun-
ne sú dokázateľne od konca 18. storočia
nainštalované dekorácie, ktoré boli ešte
1781 v Bratislave, napríklad obrázky v
takzvanom „porcelánovom kabinete“. 
Čo sa z paláca odniesť nedalo, bola
pozlátená rokoková štuková dekorácia
stien a plafónov. Pravdepodobne ju len
zatreli bielou farbou. Neskôr sa do palá-
ca ako do kasární nasťahovalo vojsko.
Vojaci štukové ozdoby veľmi nechráni-

li, skôr ničili. Po katastrofálnom požiari
28. mája 1811 ich asi veľa nezostalo. To,
čo ostalo, ničili viac ako sto rokov čas,
poveternostné vplyvy a návštevníci.
Malý fragment, ktorý tam prežil až do
60. rokov 20. storočia, sa stal bez dô-
kladného dokumentovania obeťou „re-
konštrukcie“. Zachovali a obnovili sa
len časti dekorácie schodišťa, po ktorom
chodila Mária Terézia.
Kolektív štukatérov pod vedením aka-
demického sochára Vladimíra Višváde-
ra teraz pracuje na obnove dekorácie
miestností na 1. poschodí. Jednoduchšia
je obnova stien a ich výzdoby na hlav-
nom schodišti, kde sa časť zachovala.
Zložitejšie je doplniť výzdobu v miest-
nostiach, ktoré boli úplne zničené.
Nezachovali sa ani pôvodné nákresy,
ani iné dokumenty. 
Reštaurátori museli navštíviť a preštu-
dovať viaceré objekty, najmä vo Viedni
a v Innsbrucku, ktoré pre Máriu Teréziu
upravoval architekt Nicolaus Pacassi.
Ten totiž na všetkých svojich stavbách,
vrátane rezidencie vo vtedajšom Pre-
šporku, používal veľmi podobné motí-
vy, ktoré realizovali pravdepodobne tí
istí remeselníci. Preto nie je problémom
aplikovať ich znovu aj v sieňach kráľov-
ského paláca na Bratislavskom hrade.
Po pozlátení pravým lístkovým zlatom
pôsobia úplne autenticky. Ak sa podarí
získať kópie obrazov, ktoré tu pôvodne
viseli, a zodpovedajúci nábytok v histo-
rických formách, stanú sa interiéry palá-
ca skutočne dôstojnými reprezentačný-
mi priestormi NR SR.  Štefan Holčík 

FOTO - autor



HOKEJ
Sedemnásť gólov v prvých dvoch
zápasoch štvrťfinále play-off medzi
Slovanom a Zvolenom by možno
nadchlo nezaujatého diváka, ale tré-
nerom z nich naskakovala husia
koža. V prvom stretnutí bol utrápený
hosťujúci Ernest Bokroš, po druhom
domáci Antonín Stavjaňa. 
Po druhej tretine svietilo na tabuli 6:0 a
všetkým bolo jasné, že dôležité prvé
víťazstvo vo štvrťfinálovej sérii patrí
Slovanu. Tí dokonale zaskočili hostí
rýchlosťou, tvrdosťou, a keď sa k tomu
pridali zvolenské fauly (pomer vylúče-
ných 4:9), bolo jasné, že líder základnej
časti si dôjde po pohodové víťazstvo, čo
sa nakoniec aj potvrdilo (8:2).
„Pomohli nám práve presilovky, z kto-

rých sme strelili tri góly. Vysoké víťaz-
stvo nás však nesmie učičíkať, eufóriu
treba skrotiť, v nedeľu sa začína zase od
0:0,“ opatrne však pripomínal Antonín
Stavjaňa a hosťujúci Ernest Bokroš na
margo bratislavskej básne len smutne
skonštatoval: „Hrali sme zle, sklamal
ma výkon aj prístup našich hráčov.“
O necelých 24 hodín však bolo všetko
iné - aj keď niečo podobné. Znovu bolo

po druhej tretine 6:0, lenže tentoraz pre
Zvolenčanov, ktorí začali druhý zápas
akoby s inými hráčmi. Od 6. do 20.
minúty nastrieľali päť gólov, z bránky
vyhnali Konráda, ale ani Rybárovi
nedopriali veľa svetlých momentov. Od
druhej tretiny sa stretnutie iba dohráva-
lo a jediným vzrušujúcimi momentmi
boli fauly.
„Čo tvrdil včera môj kolega, to môžem
povedať dnes ja,“ hodnotil sklamaný
Antonín Stavjaňa a pokračoval: „Nedo-
kázali sme premieňať šance, hrali sme

nervózne, navyše sme poľavili v discip-
líne. Ťažko budú zvládať zápasy, ak
niektorí hráči, ako dnes Lažo, budú tri
razy vylúčení. Teraz bude dôležité, aby
sme sa prebrali. Sériu sme si však zby-
točne skomplikovali.“ Jeho slová
potvrdil aj Ernest Bokroš: „Vyhrali sme
vďaka disciplíne. V sobotu dal do 15.
minúty tri góly Slovan, dnes my.“
Vo Zvolene sa hralo v stredu a vo
štvrtok, piaty duel je v nedeľu 21. marca
2010 v Ružinove. (mm)

FOTO - SITA
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Odmeny pre

najlepších budú

o niečo nižšie
DOSTIHY
Závodisko Bratislava zverejnilo
propozície na sezónu 2010. Osem-
násty ročník Slovenského derby v
nedeľu 18. júla v petržalskom Sta-
rom háji ponúkne napríklad maji-
teľom koní dovedna 65 000 eur, čo
je o 2000 eur menej ako v roku
2009. 
Majiteľ víťaza si odnesie 32 500 eur.
Špeciálne sprievodné majiteľské pré-
mie v súvislosti s „modrou stuhou“,
ktoré sú určené pre vlastníkov troch
najlepších štartujúcich zo slovenského
tréningu (s výnimkou posledného v
cieli), klesli z 10 000 na 8100 eur, cho-
vateľské prémie (1. - 10. priečka) majú
hodnotu spolu 1200 eur. Zhodne o
1000 eur nadol išli dotácie vrcholov
medzinárodného podujatia Turf-gala,
ktoré sa na pravom brehu Dunaja usku-
toční 6. júna. 
Veľká cena Slovenska je vypísaná o
29 000 eur a šprintérska Cena Minis-
terstva pôdohospodárstva SR má tento
rok hodnotu 28 000 eur. (sita)

Husárovej turnaj

bude nakoniec

v polovici júna 
TENIS
Bratislavský tenis dostal nový tur-
naj. Je ženský a pod hlavičkou ITF
sa bude hrať o 25-tisíc dolárov.
Jeho pôvodný termín bol koncom prvej
polovice mája, tesne pred definitívnou
uzávierkov termínov ho však zmenili
na 14. až 20. jún 2010. 
Riaditeľkou a spoluorganizátorkou tur-
naja, ktorý sa odohrá na dvorcoch TJ
Slovan Slovenská sporiteľňa, je maj-
sterka sveta WTA Tour 2002 v debli
Janette Husárová. (mm)

Slovan zažil v prvých dvoch zápasoch

štvrťfinále play-off báseň aj horor

Slov-matic

vyhral základnú

časť extraligy
FUTSAL
Bratislavský Slov-matic FOFO Bra-
tislava vyhral základnú časť Kyma
extraligy. 
Bratislavčania neprehrali z dvadsiatich
stretnutí ani raz. Druhý skončil ŠK fut-
sal Program Dubnica, tretí RCS Koši-
ce. Hneď za nimi bola ŠK Across Pine-
rola Bratislava, Slovan FTVŠ obsadil
8. priečku. (mm)

Freestyle futbal

chce vytiahnuť

ľudí do ulíc 
FREESTYLE FUTBAL
Od piatku 19. marca do nedele 21.
marca 2010 bude v Bratislave Heine-
ken Freestyle.
Organizátori akcie, okrem exhibície s
loptou, sľubujú veľa zábavy, pričom do
žonglovania s loptou sa budú môcť
zapojiť aj samotní diváci. Súčasťou
podujatia bude aj freestyle exhibícia
najlepších slovenských žonglérov s
loptou - Michala Rimovského a Marka
Popovského.
Všetci, ktorí sa prídu pozrieť na exhibí-
ciu, môžu získať darčeky, ale aj lístky na
finálový zápas Ligy majstrov či výlet do
Madridu. Trasa povedie medzi podnik-
mi Sladovňa, Bizz Café, Slang Pub,
Norton Pub a Irish Pub. V prípade zlého
počasia bude akcia v Poluse. (brn)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

NOVINKY Z MHD

 Platí vo dne aj v noci  Dve verzie SMS lístok 70 min. (0,80  EUR) a SMS 24 
24 hodín (3,50  EUR)  Viac ako dva milióny predaných lístkov  Je to úplne jednoduché

24 
y predaných lístkov  Je to úplne jednoduché

viac informácií: tel: 02/5950 5950, e-mail: smslistok@dpb.sk

vo dne aj v noci  Dve verzie SMS lístok 70 min. (0,80  EUR) a SMS 2

SMS lístok už viac ako rok 
hitom medzi cestujúcimi

www.dpb.sk

 Platí vo dne aj v noci.
  Pošlite prázdnu SMS na číslo 1100 (70 min. lístok), 1124 (24 hod. lístok) a počkajte na svoj SMS lístok v podobe spätne prijatej SMS správy.
  Do vozidla nastupujte výhradne s prijatým potvrdením o kúpe SMS lístka.
  Vami zaslaná SMS správa je len objednávkou služby a neplatí ako cestovný doklad.

FUTBAL
Nepríjemné počasie dalo zabrať
divákom, zlý terén futbalistom. Aj
tieto dva dôvody sa podpísali pod
úroveň a celkový dojem z víkendové-
ho zápasu ŠK Slovan Bratislava -
Nitra (2:1). Petržalka hrala v Senici
a prehrala 0:2. 
Duel na Pasienkoch mal lepšiu úroveň
po prestávke, keď začali padať góly.
Domáci viedli 2:0, hostia však znížili,
ale v platonickom záverečnom tlaku si
už nedokázali vytvoriť žiadnu gólovú
šancu. „Pred stretnutím sme si uvedo-
movali, že Nitra nedostáva veľa gólov
a aj v tomto zápase ukázala kvalitný
výkon. Bezgólový prvý polčas nás
vyburcoval k ešte väčšej aktivite a po

dvoch góloch sme zaslúžene získali tri
body, ktoré majú pre nás veľkú cenu,“
potvrdil tréner Štefan Horný. 
Obidva góly dal Halenár a vďaka nim
sa dostal na čelo tabuľky ligových
kanonierov, kde predstihol spoluhráča
z Pasienkov Masaryka - Halenár strelil
už 11 gólov, Masaryk o jeden menej.
Slovanistická dvojica vedie pred troji-
cou Oravec, Novák (obaja po 9 gólov),
Rák (8). 
Petržalka sa vrátila zo Záhoria bez
bodu aj vylúčeného Burzu a jej situácia
v tabuľke je zase o niečo komplikova-
nejšia, pretože získavajú bod po bodí-
ku. „Chceli sme bodovať, ale napriek
dobrému výkonu sme nedokázali stre-
liť gól, hoci šance sme si vypracovali.

Po tomto zápase sa máme nad čím
zamyslieť,“ priznal jej tréner Peter Fie-
ber. 
Slovan sa najbližšie predstaví znovu
doma, v sobotu 21. marca o 14.30 h
hostí aj pred televíznymi kamerami
Senicu. Petržalka nastúpi doma už o
deň skôr, v piatok 20. marca, ale keďže
dva zápasy by bolo na aj tak zlý trávnik
Pasienkov priveľa, stretnutie s Prešo-
vom odohrajú o 15.30 h v Senci.
Už v strede ďalšieho týždňa je na pro-
grame nasledujúce kolo. Petržalka
cestuje v stredu 24. marca do Dubnice
a v ten istý deň belasí hostia v šlágri
Žilinu. Stretnutie na Pasienkoch sa
začne o 20.00 h a aj tento duel bude v
televízii. (db)

Belasí nezaváhali doma s Nitrou, 

Petržalka prehrala na ihrisku Senice 



VÝSTAVA
V Dome umenia na Námestí SNP 12
otvorili reprezentatívnu fotografickú
výstavu Asociácie profesionálnych
fotografov Slovenskej republiky.
V oblasti fotografie ide o jednu z naj-
zaujímavejších umeleckých udalostí v
roku 2010 na Slovensku, ktorú zdôraz-
ňuje účasť dvanástich popredných slo-
venských fotografov, predstavujúcich
to najlepšie zo svojich diel. 
„Sme radi, že sa na výstave predstavia
fotografi, ktorí robia v posledných
rokoch veľmi dobré meno Slovensku v
zahraničí. Medzi nimi je viacero držite-
ľov ocenenia a certifikátu QEP (Quali-
fied European Professional Photograp-
her), vrátane Petra Bagiho, ktorý má
ako jediný Slovák titul Master QEP.
Len za rok 2009 získali členovia
APFSR dohromady viac ako tri desiat-
ky zlatých, strieborných a bronzových
ocenení, ktoré v konkurencii 600
európskych fotografov udelila Federá-
cia európskych asociácií profesionál-
nych fotografov,“ povedal viceprezi-
dent APFSR Filip Kulisev, ktorý na
výstave predstavuje kolekciu najnov-
ších fotografií z výnimočných miest na
Novom Zélande a v Tichomorí. 
Okrem neho svoje diela v kategórii
Príroda a Krajina predstavujú Gabriel
Lipták, Ladislav Struhár a Tomáš

Hulík. „V rámci výstavy sa podarilo
dať dohromady širokú škálu fotogra-
fických tém a žánrov. Nechýba
módna fotografia, ktorú reprezentuje
Petra Ficová. Športovú fotografiu
predstavuje Ján Miškovič a svadobnú
Marek Lukacko. Zaujímavý zážitok
sľubuje fine art Ane Struhárovej či
akty od Martina Vrabka. Popredný
slovenský kurátor Marián Pauer je
zárukou, že sa pre návštevníkov
podaril vytvoriť atraktívny mix hod-
notných fotografických diel,“ dodal
viceprezident APFSR Ivan Čaniga,
ktorý spolu s Jenou Šimkovou pred-

stavuje portréty známych i menej
známych osobností. 
APFSR je občianske združenie združu-
júce profesionálnych a aktívnych  foto-
grafov. Je riadnym členom Európskej
federácie profesionálnych fotografov -
FEP, s ktorou úzko spolupracuje pri
prezentácií slovenskej fotografie na
európskej úrovni. APFSR je profesij-
ným združením osobností, pre ktoré je
fotografické umenie poslaním a ktoré
šíria dobré meno slovenskej fotografie
doma a vo svete. Výstava potrvá do 28.
marca 2010. (dš)

FOTO - Filip Kulisev
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Oheň a ľad 

na jar v Teátre

Wüstenrot
HUDBA, TALK SHOW
V Teátre Wüstenrot na Trnavskom
mýte 1 ponúkajú v druhej polovici
marca koncerty aj rozhovory a íreči-
tý český humor. Prvý koncert sa
uskutoční 22. marca o 19.00 h a
vystúpia na ňom Hana a Petr Ulry-
chovci so skupinou Javory. 
V nedeľu 28. marca o 17.00 h sa v Teát-
re Wüstenrot uskutoční ďalší koncert
pod názvom Oheň a ľad. Koncert
neopakovateľného výrazu a fascinujú-
cej intenzity, temperamentu a majstrov-
skej precíznosti. Muzikantsky zrelé
hudobné teleso Orchester Eugena Boto-
ša-Violin Orchestra Bratislava a sólistka
Mária Eliášová pripravili program od
populárnej klasiky - napr. Šabľový
tanec, cez národné - cigánske, grécke,
ruské a iné skladby, operety a muzikál
až po džez... 
Dvojica Karel Šíp a Josef Alois
Náhlovský je bezpochyby jednou z naj-
zábavnejších „postavičiek“ humoru v
Česku. Ich prvé vystúpenie bolo v Teát-
re Wüstenrot koncom februára a 25.
marca 2010 o 19.00 h je pripravené
ďalšie spoločné posedenie humoristov
s divákmi. Všechnopartička je divadel-
né spracovnie Šípovej šou na obrazov-
kách ČT1. „Je to minišou o dvoch
ľuďoch. Na rozdiel od mojej televíznej
šou nemám troch hostí, ale len jedného.
Nečakajte žiadne laserové efekty, skôr
sa to nesie v komornom duchu,“ pove-
dal Karel Šíp. (dš)

Na Námestí SNP

zaznie koncert

dvoch skupín
HUDBA
V Centre súčasného umenia A4
Nultý priestor na Námestí SNP 12
odohrajú 22. marca 2010 o 20.00 h
koncerty dve kapely. Jedna pochá-
dza z domácej scény, tá druhá je
dovoz z USA.
Punk, rock a indie si dávajú derby v
pesničkách amerického zoskupenia
Auxes, ktoré si na slovenskú koncertnú
premiéru privezie nový album. Jeho
názov Ichkannnichtmehr (Už viac
nevládzem) hovorí úplne presný opak
toho, čo sa odohrá na pódiu. 
Žánrov sa urputne nedrží a servítku si
pred nástroje nedáva ani extrémne
elektro-akustické zoskupenie domáce-
ho pôvodu Shibuya Motors, ktoré s
japonskou energiou a názvom na úvod
večera predvedie pravý zvukový har-
matanec. (dš)

Czech Press

Photo 2009 

v Dome umenia
VÝSTAVA
Prestížna výstava Czech Press Photo
2009 začína svoje zahraničné putova-
nie opäť v Bratislave. Výstavu pod
rovnomenným názvom otvorili v
Dome umenia na Námestí SNP 12.
Na súťaži sa zúčastnilo 281 fotografov s
trvalým bydliskom v Českej a Sloven-
skej republike so 4310 fotografiami.
Porota udelila hlavnú cenu - titul Foto-
grafia roku a Krištáľové oko fotorepor-
térovi AFP Joe Klamarovi za snímku
Prezident Barack Obama v Prahe. Prvý
raz v histórii tejto súťaže získal hlavnú
cenu fotograf zo Slovenska. 
Joe Klamar získal pre slovenské farby
prvú cenu aj v kategórii Ľudia, o kto-
rých sa hovorí a Alan Hyža si odniesol
tretiu cenu v kategórii Príroda a životné
prostredie za sériu fotografií Zberači
odpadu na Filipínach. V Dome umenia
je súčasne aj fotografická výstava Aso-
ciácie profesionálnych fotografov Slo-
venska. Obe výstavy potrvajú do 28.
marca 2010. (dš)

Filharmóniu

povedie jej 

šéfdirigent
HUDBA
Slovenská filharmónia uvedie kon-
certy so svojím šéfdirigentom Fran-
cúzom Emmanuelom Villaumíom
25. a 26. marca 2010 o 19.00 h v his-
torickej budove SND. 
Na programe sú diela Richarda Wagne-
ra a Gustava Mahlera. Na oboch veče-
roch zaznie Tristan a Isolda, predohra k
1. dejstvu a Isoldina smrť z lásky / Lie-
bestod Richarda Wagnera, ako aj Parsi-
fal - tajomstvo Veľkého piatku / Kar-
freitagszauber tohto autora. Na progra-
me bude ďalej Symfónia č. 5 cis mol
Gustava Mahlera. 
Emmanuel Villaume rodák zo Štras-
burgu (1964) zastáva post šéfdirigenta
Slovenskej filharmónie od 61. koncert-
nej sezóny. S orchestrom Slovenská fil-
harmónia spolupracoval umelec v
minulých sezónach viackrát. Debutovo
sa tu predstavil v novembri 2005, keď
nezabudnuteľne predviedol francúzsky
repertoár - diela Berlioza, Ravela a
Gounoda. Vzbudil veľké sympatie u
hudobníkov aj obecenstva. (dš)

Dvanásť popredných slovenských

fotografov vystavuje v Dome umenia

Posledný marcový týždeň v Bratislave

patrí filmovému festivalu Febiofest 

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

FILM
Medzinárodná prehliadka filmu,
televízie a videa Febiofest prinesie
množstvo kvalitných titulov neko-
merčnej kinematografie. V Bratisla-
ve bude od 26. do 31. marca 2010.
Cieľom 17. ročníka Febiofestu je pri-
niesť do filmových klubov to najzaují-
mavejšie, čo sa v uplynulom roku obja-
vilo v kinách. Vyše tridsať českých a
slovenských noviniek - hrané, doku-
mentárne a animované filmy organizá-
tori predstavia v sekciách: Nový český
a slovenský film, Český dokumentárny
film 2009-2010, Novinky českej tele-
víznej tvorby, To najlepšie z Febia, Slo-
venský animovaný film: Včera a dnes a
Zvláštne uvedenie. 
V týchto sekciách diváci uvidia film
Marka Najbrta Protektor s jedenástimi
nomináciami na ocenenie Český lev, z
ktorých získal šesť Levov - Najlepší
film (Pavel Strnad, Milan Kuchynka),
Najlepšia réžia (Marek Najbrt), Naj-
lepší scenár (Robert Geisler, Benjamin
Tuček, Marek Najbrt), Najlepší ženský

herecký výkon v hlavnej úlohe (Jana
Plodková), Najlepší strih (Pavel
Hrdlička), Najlepšia hudba (Midi
Lidi). Protektor bude otváracím fil-
mom Febiofestu (26. marca). 
Film Kawasakiho ruža (r. J. Hřebejk) si
z Berlínskeho medzinárodného festiva-
lu Berlinale odniesol cenu pre najlepší
film v sekcii Panorama. Inšpiratívna a
vtipná snímka kombinujúca žáner
dokumentu, animácie a videoklipu je
film Auto*Mat (r. M. Mareček) ako aj
mnoho ďalších titulov z česko-sloven-
ského regiónu. 
V tohtoročnom programe 17. febiofes-
tu diváci uvidia aj ďalšie snímky oven-
čené ocenením CFTA: Českého leva
pre Najlepší dokument si odniesol film
Zabudnuté transporty do Poľska Luká-
ša Přibyla a Cena CFTA pre Audiovi-
zuálny počin roku bola udelená projek-
tu Reštaurované filmy Jána Špáty, kto-
rých výber uvedú v Bratislave za prí-
tomnosti producenta Richarda Nemca
a režisérky Olgy Sommerovej.
Z filmov súčasnej európskej kinema-

tografie zaujme Prorok Jacqua
Audiarda, ktorý získal hlavnú cenu
poroty v Cannes (2009), na Oscara
bola nominovaná animovaná belgic-
ko-luxembursko-francúzska komédia
Panika v mestečku (r. S. Aubier, V.
Patar), zaujímavá je aj trpká komédia
z filmárskeho prostredia Whisky s
vodkou (r. A. Dresen), či netradičný
švédsky upírsky horor Nech vojde ten
pravý (r. T. Alfredson). 
Sekcia Projekt 100-2010 je už šestnás-
ty rok zárukou filmovej kvality. Prine-
sie výber klenotov filmovej klasiky i
súčasnosti: Bielu stuhu Michaela
Hanekeho ocenenú Zlatou palmou v
Cannes (2009), čiernu, ale láskavú
komédiu zo 70. rokov o excentrickom
páre Harold a Maud (r. H. Ashby), film
Akiho Kaurismäkiho z roku 1990
Najal som si vraha, či najnovší film
svetoznámeho poľského režiséra A.
Wajdu Svätá tráva. Febiofest bude v
kinosálach FK Nostalgia, DK Zrkadlo-
vý háj, kino Mladosť, FK 35mm
VŠMU, A4-nultý priestor. (dš)
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SOBOTA 20. marca
� 10.00 - 12.00 - Schôdza záhradkárov
oblasť Pod srdcom, Veľká sála Istra Cent-
ra, Hradištná 43, DNV
� 10.00 - Na všetko je liek, zdravý život-
ný štýl, alternatívny spôsob liečby, Stredis-
ko kultúry, BNM, Vajnorská 21
� 14.30 - O bratislavskej hradnej ku-
chárke, od 5 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 15.00 a 18.00 - Mesto online, účinkuje:
tanečný súbor Haló, haló a klub modernej
gymnastiky Danubia, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
� 15.30 - Farbičková princezná, rozpráv-
ka, účinkuje divadlo Žihadlo, DK Kramáre,
Stromová 18 
� 16.30 - Livin  ́blues 2010, XVIII. ročník
medzinárodného festivalu bluesovej a
rhythm & bluesovej hudby, DK Lúky, Vig-
ľašská 1
� 17.00 - Čaj o piatej s HS Blue Stars,
Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21
� 19.00 - Ne/pripravení, herecké improvi-
zácie, účinkujú: L. Latinák, M. Miezga, J.
Kemka a R. Jakab, Divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 20.00 - Silent Snow + Párty, tanečné
predstavenie, Dom T&D, Miletičova 17/B

NEDEĽA 21. marca
� 10.00 a 14.30 -O bratislavskej hradnej
kuchárke, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 10.00 a 14.00 - J. Mokoš: Hasprčko a
Mrcúlik, rozprávka o dvoch lenivých
kocúroch a myške Terke, od 5 rokov, divad-
lo Ludus, Heineken Tower Stage, Pribino-
va 25

� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse, Čierno-
biela rozprávka, divadlo Vešiak, reštaurácia
Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - Bajaja, účinkuje Teátro Neline,
DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 10.30 -Nedeľné matiné, Graffovo kvar-
teto, ČR, program: F. Mendelssohn-Bart-
holdy, B. Martinů, GMB, Mirbachov palác,
Františkánske námestie 11
� 14.00 - Harmatanec, výučba ľudového
tanca pre ľudí s mentálnym postihnutím, M
klub, Rovniankova 3

� 15.00 - A. Korenči, M. Kaprálik:
Janko a Marienka alebo Čokoládová
chalúpka, rozprávka s pesničkami pre deti
od 4 rokov, Divadlo a.ha, Školská 14
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Prova, DK Lúky, Vigľašská 1
� 16.00 - Galaprogram, účinkuje: Štúdio
tanca Victory, DK Zrkadlový háj, Rovnian-
kova 3
� 16.00 - Momentum musicum, cyklus
komorných koncertov, Jarný barokový špe-
ciál, účinkuje: Komorné združenie Tubaro-
se, program: T. Albinoni, J. B. Loeillet, J. S.
Bach, G. B. Pergolesi,G. F. Händel, A.
Vivaldi, CC centrum, Jiráskova 3
� 17.00 - Mníšky 2 - Milionárky, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 17.00 - H. Garlon: Mikve, dráma súčas-
nej izraelskej autorky, divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 19.00 - Storočie humoru, Túlavé divad-
lo, divadelno-hudobný kabaret komikov J.
Nvotu a K. Žišku, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 20.00 - Nádych, Uhlár a kol. Disk,
divadlo, A4 Nultý priestor, Námestie SNP
12

PONDELOK 22. marca
� 10.00 - J. Mokoš: Hasprčko a Mrcú-
lik, rozprávka o dvoch lenivých kocúroch a
myške Terke, od 5 rokov, divadlo Ludus,
Heineken Tower Stage, Pribinova 25
� 15.00 - Tvorivé písanie poézie, work-
shop pri príležitosti Svetového dňa poézie,
účinkuje D. Hevier, básnik, textár, vydava-
teľ, Seminárna sála Univerzitnej knižnice,
Klariská 5
� 19.00 - Ferdinand Bruckner: Choro-
ba mladosti, sex ´n´drux ´n´existentialism,
divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - L. Kerata: Fantázia, tragifraška
o slabostiach „veľkých“, od 14 rokov,
divadlo Ludus, Heineken Tower Stage, Pri-
binova 25
� 19.00 - 3T - herecké improvizácie,
divadlo 3T, projekt hereckých improvizácií
na témy divákov, Divadlo v podpalubí, Tyr-
šovo nábrežie
� 19.00 - Hanka a Petr Ulrychovci so
skupinou Javory, koncert, Teátro Wüsten-
rot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - L. N. Tolstoj: Živá mŕtvola,
Malá scéna VŠMU, Dostojevského rad 7
� 19.09 - „Háj háj, hájsosáj...hájsosáje-
ty“, rendez-vous s Martinom a Filipom
Kellenbergerovcami, stretnutie otca malia-
ra a syna speváka, Art Club Scherz, Parti-
zánska 2, Palisády
� 20.00 - Auxes (USA), Shibuya Motors
(SK), koncert, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12

UTOROK 23. marca
� 9.00 a 11.15 - O bratislavskej hradnej
kuchárke, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 9.30 - Cesta ku kvalite života, prednáša
Gabriela Škorvánková, Prednášková sála
Univerzitnej knižnice, Ventúrska 11
� 10.00 - L. Kerata: Fantázia, tragifraška
o slabostiach „veľkých“, od 14 rokov,
divadlo Ludus, Heineken Tower Stage, Pri-
binova 25
� 14.00 - Aladinova čarovná lampa, di-
vadelné predstavenie, hrajú: manželia Stra-
žanovci, CDLaV, Gaštanová 19
� 14.00 - Okno do minulosti, cyklus mul-
timediálnych tvorivých dielní inšpirovaný
dejinnými udalosťami O anjeloch a sláv-
nych kráľoch, CC centrum, Jiráskova 3
� 18.00 - O kultúrnej a etnickej rozma-
nitosti, cyklus filmových dokumentov pre
študentov FF UK, Prednášková sála Uni-
verzitnej knižnice, Ventúrska 11
� 18.00 - El sueńo de una noche de San
Juan, animované filmy a filmy pre mládež,
Aula Cervantes, Konventná 1
� 19.00 - J. Novák: Tolstoj a peniaze,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Folklórne zrkadlenie, účinkujú:
DFS Lúčka a hosť FS Karpaty, DK Zrkad-
lový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - György Spiró: Mydlová opera,
činohra zo súčasnosti o súčasnosti, divadlo
a.ha, Školská 14
� 19.00 - Úvodné Gala mladých umel-
cov u Zichyho, E. Melichaříková - soprán,
P. Solotruková - soprán, P. Kubáň - bary-
tón, Hudobný salón, Zichyho palác, Ven-
túrska 9
� 20.00 - Zvyšky, divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

STREDA 24. marca
� 9.00 -O bratislavskej hradnej kuchárke,
Bratislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Stretneme sa v ateliéri, pestrý
mix výtvarných štýlov a zaujímavých akti-
vít pre deti Krasličky, CC centrum, Jirásko-
va 3
� 14.00 - Takto sme jar a leto privoláva-
li, tradičné jarné zvykoslovné podujatie s
deťmi, účinkuje FS Dolina, Kuchajda
� 19.00 - G. Görgey: Na koho to slovo
padne, divadlo Astorka, Námestie SNP
33 
� 19.00 - N. Simon: Každý má svojho
Leona, Malá scéna VŠMU, Dostojevské-
ho rad 7
� 19.00 - Volver, r. Pedro Almodóvar, Fil-
mový klub Nostalgia, SF STU, Imricha
Karvaša 2
� 19.00 - Kabaret - Jemu len rúž, Divad-
lo na kolesách, muzikál, kabaretná show

plná najznámejších broadwayských muzi-
kálových hitov, Divadlo v podpalubí, Tyr-
šovo nábrežie
� 20.00 - Zvyšky, divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

ŠTVRTOK 25. marca
� 15.00 - S nami to zvládneš! - Čaro
batiky, tvorivá dielňa, M klub, Rovnian-
kova 3
� 17.00 - Brány poznania otvárate, sláv-
nostný program ku dňu učiteľov, Veľká sála
Istra Centra, Hradištná 43, DNV
� 19.00 - J. Suchý, I. Vyskočil: Faust,
Margaréta, slúžka a ja, divadlo Ívery,
Školská 14
� 19.00 - F. Kafka: Zámok, Malá scéna
VŠMU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Všechnopartička, K. Šíp, J.
Náhlovský, humor a improvizovaná zába-
va, Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Naďa Urbánková a skupina
Bokomara, koncert, Stredisko kultúry,
BNM, Vajnorská 21

� 19.00 - R. Polák, M. Gorkij: Play Gor-
kiy alebo Letní hostia, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 20.00 - Môže byť návšteva kina škod-
livá? večer prísne zakázaných filmov, kino
inak, A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

PIATOK 26. marca
� 11.00 - V znamení veľkej noci, tvorivá
dielňa pre mládež s mentálnym postihnu-
tím, M klub, Rovniankova 3
� 19.00 - Music Club, Muž davu (bastard
rock), Mind experiment (rock), DK Lúky,
Vigľašská 1
� 19.00 - I. S. Turgenev: Mesiac na dedi-
ne, divadlo Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - R. Wagner, G. Mahler, koncer-
ty Slovenskej filharmónie so šéfdirigentom
E. Villaumeom, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.30 - V. Klimáček: Bar Argentína,
premiéra, čierna komédia o bielom prášku,
hrajú: V. Horján, C. Kassai, Z. Porubjako-
vá, réžia: V. Klimáček, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

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

vyjdú opäť o týždeň
25. marca 2010


