
O aktivitách a novinkách v Brati-
slavskom lesoparku v súvislosti s pri-
chádzajúcou jarnou sezónou sme sa
pozhovárali s riaditeľom mestskej
príspevkovej organizácie Mestské
lesy Vladimírom KUTKOM.
- Vzhľadom na zvyšujúci sa pohyb
turistov v lesoparku sme sa v uplynu-
lých dňoch venovali najmä prečisťova-
niu a sprístupňovaniu vyznačených
turistických trás. 
Aké novinky čakajú návštevníkov v
Lesoparku? 
-  V priebehu mája či júna chceme na
Železnej studienke dobudovať trasu
polmaratónu a postupne ju oficiálne
sprístupniť. Ide o trať, na ktorej sa už v
minulosti súťažne behalo. Zmena spočí-
va v tom, že z nej urobíme oficiálnu cer-
tifikovanú označenú trať. Štart bude
buď z Partizánskej lúky, alebo vyššie, za

parkoviskom. Na september pripravuje-
me spustenie tzv. fitnes dráhy na Kolibe
s rôznymi zaujímavými prekážkami.
Čo je s projektom rekonštrukcie
rekreačného areálu Železnej stu-
dienky?
- Nové vedenie mesta musí k plánom
na tomto mieste zaujať stanovisko, či
bude v nich pokračovať a či podporí
revitalizáciu. Viem, že pán architekt
Oto Nowitzky, ktorý je aj novomest-
ským poslancom, má záujem aby sa
toto miesto zmenilo. V tejto súvislosti
budeme mať s vedením mesta v naj-
bližších dňoch rokovania. Magistrát by
mohlo poskytnúť pozemok a investor
by tam vybudoval reštauráciu. V pred-
chádzajúcom volebnom období sa pro-

jekt rekonštrukcie bufetov na tomto
mieste nedotiahol do konca.
Prostredie nad Klepáčom stále hyzdí
skelet bývalej rybárskej reštaurácie,
čo sa s ním plánuje?
- Budova, respektíve jej torzo, patrí
súkromnej spoločnosti a pozemky
mestu. Spoločnosť nemá stavebné
povolenie, respektíve má, ale ešte z roku
1978. Investor by tam chcel niečo posta-
viť, no nikto nevie, ako sa to skončí.
Momentálne sa na dome, ktorý tam zo-
stal, robia drobné konzervačné práce.
Bude aj v tejto sezóne premávať  na
Kačín autobus?
- Dopravný podnik vraj znovu plánuje
jeho prevádzku až k novému rekreačné-
mu areálu na Kačín, a to od 15. apríla.
Pôjde zase o linky s ekologickým poho-
nom, čiže také, ktoré šetria životné pro-
stredie.Zhováral sa Robert Lattacher
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KARLOVA VES
Na Ulici Hany Meličkovej na Dlhých
dieloch síce majú zastávku MHD
Tománkova, ale priechod z druhej
strany cesty k nej nevedie. Ak ľudia
cestujúci do centra nechcú porušiť
predpisy, musia ísť na inú zastávku,
prípadne prejsť hore kopcom k
priechodu a zase sa vrátiť dole kop-
com na zastávku, ktorá je pritom
hneď oproti ich domom, čo je približ-
ne tristo metrov navyše. 
„Pôvodne bol na tomto mieste priechod
pre chodcov, ale neskôr zmizol a už ho
nikdy neobnovili,“ napísala obyvateľka
Dlhých dielov Mária Búciová. Ako
uviedla, všetci ľudia, či už starí, chorí
alebo deti, na spomínanú zastávku často

prebehujú cez cestu a vystavujú sa tak
riziku, že ich zrazí auto. Obyvatelia
preto podali žiadosť magistrátu  o vybu-
dovanie priechodu, ktorý to však zamie-
tol so zdôvodnením, že blízko sú dva
iné priechody. 
„Krajský dopravný inšpektorát nesúhla-
sí s umiestnením priechodu, pretože
navrhované riešenie je nebezpečné pre
zlé rozhľadové podmienky a v blízkosti
sa nachádzajú ďalšie priechody,“ odpo-
vedala obyvateľom vedúca oddelenia
prevádzky dopravy magistrátu hlavného
mesta Adriana Lichnerová. Referentka
mediálnej komunikácie magistrátu
Daniela Rodinová k tomu doplnila: „V
uvedenom priestore navyše priechod
nikdy nebol.“ 

„Od vchodu na Ulici Hany Meličkovej
26 je to dole kopcom cez dva priechody
a hore kopcom cez jeden priechod,
potom je potrebné prejsť na druhú stra-
nu cez ďalší priechod a vrátiť sa opäť
dole kopcom na zastávku. Navyše je to
v oblúku, sú tam autá, kontajnery,
priechod je neprehľadný,“ reagovala
Mária Búciová.
Aj my sme sa presvedčili,. že prebehá-
vanie je tu veľmi nebezpečné. Autá jaz-
dia pomerne rýchlo a chodec nemá
dostatok rozhľadu, aby posúdil, či stih-
ne alebo nestihne prejsť na druhú stranu.
Neraz sa stáva, že zastane v strede cesty.
Obyvateľom preto nezostáva nič iné,
ako byť trpezliví a vyjsť z domu na
zastávku o niečo skôr. (mch)

Ľudia chcú priechod, magistrát je proti
Ľudia chodia na zastávku krížom cez cestu, stále hrozí nejaká kolízia. FOTO - Martina Chudá

Chystajú oficiálnu polmaratónsku trať

Primátor vetoval

návrh poslancov

a nepodpísal

nominácie 
BRATISLAVA
Primátor Milan Ftáčnik nepodpíše
uznesenie týkajúce sa nominácií do
dozorných rád. Uznesenie prijali
bratislavskí poslanci na mestskom
zastupiteľstve 3. marca 2011 v súvi-
slosti s personálnymi zmenami v
obchodných spoločnostiach s majet-
kovou účasťou hlavného mesta.
Keďže primátor v zákonnej lehote
uznesenie nepodpíše, pozastaví jeho
výkon a praktickú realizáciu. „Prelo-
miť veto primátora môžu bratislavskí
poslanci na najbližšom zasadnutí zas-
tupiteľstva, a to trojpätinovou väčšinou
hlasov všetkých poslancov. „Primátor
zdôraznil, že využíva svoju zákonnú
kompetenciu a nepodpíše uznesenie,
ktoré je podľa jeho názoru nevýhodné
pre samosprávu,“ informoval hovorca
primátora Ľubomír Andrassy.
Podľa primátora je problémom  najmä
to, že v kontrolných inštitúciách, do-
zorných radách obchodných spoloč-
ností (Dopravný podnik Bratislava,
a.s., METRO Bratislava, a.s., Brati-
slavská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.) majú
byť výlučne nominanti  pravicových
politických strán, zastúpených v mest-
skom parlamente. 
„Podľa primátora je nevyhnutné, aby
zloženie dozorných rád zohľadňovalo
dostatočnú pluralitu. Má záujem, aby
nadchádzajúce zastupiteľstvo rozhodlo
o zložení nielen dozorných rád, ale aj
výkonných orgánov, predstavenstiev
spoločností a aby verejnosť mala isto-
tu, že samospráva nominovala do orga-
nizácii nielen straníckych, politických
nominantov, ale aj zástupcov odbornej
verejnosti,“ dodal Ľ. Andrassy. (brn)

Predaj lístkov

na MHD cez 

SMS stále stúpa
BRATISLAVA
Bratislavčania čoraz viac kupujú
cestovné lístky prostredníctvom ese-
mesiek. V roku 2010 ich kúpili o 33
percent viac než v roku 2009. Nárast
sa týka kúpy lístka prostredníctvom
SMS správ v hodnote 80 centov. 
Dopravný podnik Bratislava predal cez
SMS v roku 2010 celkove 3 441 705
kusov týchto cestovných lístkov. 
Lístkov kúpených cez esemesku na 24
hodín bolo v minulom roku 8277.
Jeden celodenný pritom stojí 3,50 eura.
Najskôr sa dal kúpiť lístok prostredníc-
tvom esemesky len na 70 minút,
neskôr, od 1. októbra 2009 k nemu pri-
budol aj 24-hodinový. (rob)

Magistrát tvrdí,

že poškodenú 

dlažbu v centre

mesta dá opraviť
Poškodenú dlažbu v historickom
centre mesta Bratislavy chce dať
magistrát do poriadku. Väčšie opra-
vy dlažby však pre nedostatok finan-
cií neplánuje.
Bratislavské noviny už dávnejšie upo-
zornili na poškodenú dlažbu na Radnič-
nej ulici, na ktorú sa v minulosti pri
generálnej oprave dlažby v pešej zóne,
zabudlo. Najnovšie sme upozornili na
zničenú dlažbu na Námestí E. Suchoňa
a Námestí Ľ. Štúra.
Magistrát odpovedal, že hlavné mesto
eviduje vypadnutú a poškodenú dlažbu
na spomenutých uliciach, ale aj na Mos-
tovej ulici. „Bývalé vedenie mesta sa
rozhodlo, že v centre mesta sa v rámci
rekonštrukcie komunikácií použijú
malé dlažobné kocky. Správca komuni-
kácií však s tým na základe skúseností
nesúhlasí,“ uviedol hovorca mesta
Michal Stuška. 
Problémom je nedodržiavanie zákazu
vjazdu áut s hmotnosťou nad 3,5 ton.
„Tým, že vozidlá sú mnohokrát ťažšie,
sa negatívne vplýva na stabilitu dlažob-
ných kociek, ktoré sa uvoľňujú,“ infor-
moval M. Stuška. V minulosti mesto
dávalo opravovať dlažbu v rámci záruč-
nej lehoty, tá sa však skončila.
Vzhľadom na finančnú situáciu mesta sa
s rozsiahlejšími opravami neuvažuje.
Správca komunikácie zabezpečí len
lokálne opravy poškodenej dlažby „a to
počas vhodnejších klimatických pod-
mienok,“ dodal M. Stuška. (rob)

Výtlky už začali

bratislavskí

cestári plátať
BRATISLAVA
Súťaž Bratislavských novín o najväč-
ší výtlk v meste vyvolal obrovský
záujem čitateľov. Dostali sme však
toľko tipov, že sme ich, žiaľ, neboli
schopní všetky preveriť. Aj preto sme
výhercu napokon vyžrebovali spome-
dzi všetkých súťažiacich.
Tohtoročná zima a výkyvy teplôt naro-
bili na cestách poriadnu šarapatu, takže
o výtlky nebola núdza. Väčšina čitate-
ľov však poslala viacero nominácií.
Keďže mnohí poslali len popis, kde sa
výtlk nachádza, po dvoch týždňoch
musíme priznať, že nie je v našich silách
všetky zmapovať a nájsť ten najväčší.
Najmä, keď cestári začali usilovne
práve tie najväčšie výtlky plátať.
Napokon sme spomedzi všetkých súťa-
žiacich vyžrebovali jedného, ktorý zís-
kava nákupnú poukážku TESCO v hod-
note 100 €. Výhercom sa stáva Anna Zo-
herová z Petržalky. Blahoželáme. (brn)



STARÉ MESTO
Centrum mesta bude zase o niečo živ-
šie. Na 4. poschodí Domu odievania
na Námestí SNP otvárajú Kultúrne
centrum Dunaj. Prvou akciou bude
30. marca 2011 koncert svetoznámej
skupiny Nouvelle Vague, ktorá hrá
moderné bossanova verzie novovln-
ných hitov osemdesiatych rokov. 
Na ploche viac ako 900 štvorcových
metrov nájdu návštevníci denný a
večerný bar s terasou s výhľadom na
Staré Mesto a odhlučnenú koncertno-
divadelnú sálu pre 400 osôb. Súčasťou
poschodia kultúry a oddychu bude galé-
ria, tanečná škola, je vyhradený priestor
aj na obchod s dizajnom. Na štvrté
poschodie sa návštevníci dostanú výťa-
hom aj schodami od zadného vstupu na
Nedbalovej 3. 
„Kultúrne centrum Dunaj bude multi-
funkčný kultúrno-spoločenský priestor s

profesionálnou infraštruktúrou. Priori-
tou bude pestrá multikultúrna ponuka,
ktorá zahŕňa hudbu, literatúru, výtvarné
umenie, divadlo, kultúrne aktivity pre
deti a spoločenské akcie spolkov a zdru-
žení,“ informovala riaditeľka marketin-
gu Dáša Dúbravová.
Podľa jej slov východiskom pre charak-
ter a aktivity kultúrneho centra bude
zázemie slovenskej, maďarskej, židov-
skej, nemeckej a rómskej kultúry, v
súlade s históriou mesta. Dunaj sa záro-
veň chce stať inšipráciou pre budúce
aktivity umelcov a organizátorov vo
všetkých oblastiach súčasného umenia.
„Kultúrne centrum chce poskytnúť zá-
zemie podujatiam a festivalom, ktoré si
doteraz nenašli adekvátne a profesionál-
ne miesto. Bude otvorené aj k občian-
skym aktivitám: od podujatí pre postih-
nutých cez burzy kníh až po stretnutia a
workshopy,“ dodala Dáša Dúbravová.  

Oficiálnym otvorením kultúrneho
centra bude 5. apríla 2011 koncert
Watcha Clan, najlepšej koncertnej
kapely z Marseilles, ktorá hrá amal-
gám stredozemných a balkánskych
melódií, drumandbassu a reggae. O
deň neskôr tu zahrajú István Gyárfás
(gitara) a  Balázs Berkes (kontrabas)
v rámci festivalu Bratislavská komor-
ná gitara, ktorý rozvíja bratislavskú
tradíciu komorného muzicírovania -
predstavuje gitaru v netradičných
komorných zoskupeniach, v rôznych
žánroch.  
V apríli ďalej vystúpia Wilsonic, Moja
Reč, Bene, Busa Pista, MC Bobafett,
Bobakroma, Peko, DJ Inso, DJ Zombla-
ze. Rap a hip-hop z obidvoch brehov
Dunaja, uskutoční sa Tanečný dom,
zahrá Puding pani Elvisovej, predstaví
sa japonský spevák a multiinštrumenta-
lista Shugo Tokumaru. (brn)
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Šampionát je 
strašiakom -
zbytočným!
Dopravné obmedzenia, zákazy vjaz-
dov, kontroly, záchytné parkoviská,
regulovaná doprava, policajti na kaž-
dom kroku. Kto nevie, aká udalosť sa
chystá v Bratislave na prelome apríla
a mája, môže tipovať - olympiáda,
koncert Rolling Stones, prílet Šehere-
zády, príchod pápeža...
Nič také. V Bratislave sa bude hrať
akurát hokej. Majstrovstvá sveta. Ne-
budú však v žiadnej superhale pre 15-
17 tisíc divákov, ale v maličkej aréne,
kam aj s pukancami vojde iba niečo cez
9000 fanúšikov, čiže pätina z toho, čo
chodilo voľakedy na futbal na Tehelné
pole, menej, než chodievalo kedysi na
bratov Šťastných, približne toľko,
koľko pred dvomi rokmi chodievalo na
hokejové play-off. 
Napriek tomu je však tých 9000 fanúši-
kov obrovským problémom, ktorý za-
mestnáva stovky úradníkov. Každý sa
tvári, akoby do Bratislavy mali prísť
desaťtisíce turistov, akoby mali turisti
zahltiť centrum mesta od Priora až po
samotnú halu. Nie, nič také sa nestane. 
Stovky, možno tisícky zahraničných
turistov, ktorí tu aj prespia, ale často
len prežijú jeden deň, stovky Slovákov,
ktorí tu zavítajú, a tisícky Bratislavča-
nov nevytvoria kalamitu. Dopravnú ani
žiadnu inú. Logicky! Bratislava už
zvládla aj oveľa náročnejšie podujatia,
hrali tu Angličania, boli tu majstrov-
stvá sveta v hokeji, mali sme tu pápeža
a nič, ale vôbec nič sa nestalo. 
Skôr sa zdá, akoby niektorým ľuďom
vyhovovalo strašenie obyvateľov, aká
bomba sa to v Bratislave chystá.
Možno aj preto, aby vedeli zdôvodniť,
na čo potrebujú peniaze a na čo sú
vlastne ich dobre zaplatené fleky.
Takže vážení, žiadna bomba v Bratisla-
ve nevybuchne. Maximálne tak malá
prskavka. Tých pár stoviek (možno tisí-
cov turistov) mesto v pohode zvládne a
mnohí obyvatelia mesta ani nebudú
vedieť, že šampionát sa už začal. 
Čo však môže strašiť, to sú vyhodené
peniaze, ktoré mesto táto prskavka
stála a ktoré budú splácať ešte aj dneš-
ní školáčikovia. Dušan Blaško

V obchodnom dome na Námestí SNP 

otvárajú nové Kultúrne centrum Dunaj

Drobné stavebné a údržbárske práce

Hodinoví manželiaHodinoví manželia
Idú Vám už na nervy tzv. odborníci, ktorí

po sebe zanechajú viac škody ako úžitku?
V Británii sme sa naučili robiť perfektne a čisto.

Zavolajte nás 0915 079 311, pomôžeme, perfektne
po sebe upraceme a dáme záruku na robotu.

pomocneprace@gmail.com
www.pomocneprace.biznisweb.sk

DOMESTICA SR, s.r.o.

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

príležitosť aj dôchodkyne a živnostníčky.

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

www.domestica.sk

V Dome kultúry Ružinov sa konal 8.
ročník celoslovenskej súťaže s medzi-
národnou účasťou v darčekovom bale-
ní. Súťaž bola určená pre študentov,
ktorí navštevujú študijné alebo učebné
odbory zamerané na obchod a služby s
ním spojené. Podujatie organizovala
SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurko-
viča, ktorá je v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Bratislavského samosprávneho
kraja (BSK).
Kreativitu študentov v balení darčekov si
boli prezrieť bratislavský župan Pavol
Frešo, podpredsedníčka BSK Gabriella
Németh, starosta Ružinova Dušan Pekár,
ale aj asistent hokejovej reprezentácie Slo-
venska Ľubomír Pokovič. „Som veľmi
hrdý, že Bratislavská župa má školu,
ktorá vie zorganizovať medzinárodnú
súťaž, ako predávať, predstavovať a
aranžovať výrobky. Videli sme exponá-
ty vo veľmi vysokej kvalite a nemám
obavy, že by naši študenti neuspeli na
trhu prace,“ povedal predseda Pavol
Frešo. Zároveň si myslí, že študenti môžu
smelo konkurovať profesionálom. „Naj-
viac ma zaujali exponáty,  ktoré veľmi
vtipne kombinovali tému majstrovstiev
sveta napríklad s pitným režimom alebo
vitamínmi. Tam bolo cítiť spojenie
zdravého životného štýlu a športu,“
doplnil Frešo.
Súťaže sa zúčastnilo 16 škôl zo Slovenska
a jedna z českého Frýdku-Místku. Študenti
si mohli svoje praktické zručnosti vyskúšať
a porovnať v troch disciplínach. Prvou bolo
netradičné balenie fľaše, druhou darček
kamarátovi - kamarátke k narodeninám a
treťou disciplínou bolo aranžovanie výkla-

du s témou práve sa blížiacich majstro-
vstiev sveta v ľadovom hokeji - Tešíme sa
na hokej. Akcia bola súčasťou aktivít kraja
na podporu a propagáciu blížiaceho sa
hokejového šampionátu. „Každá disciplí-
na mala svoj časový limit, pričom sa
hodnotilo, či ho súťažiaci dodržal.
Odborná porota posudzovala aj ďalších
deväť kritérií. Hodnotila sa pevnosť,
presnosť, napr. pri zalomení papiera,
použitá trendovosť materiálu a predo-
všetkým sa hodnotil nápad,“ priblížila
riaditeľka SOŠ obchodu a služieb S. Jurko-
viča Tatiana Mókosová. Odborná trojčlen-
ná porota, ktorá hodnotila jednotlivé práce
študentov, bola zložená z výtvarníčok a
jednej podnikateľky z oblasti dizajnérstva.
Absolútnou víťazkou celej súťaže sa stala
študentka Strednej školy gastronómie a slu-
žieb vo Frýdku-Místku Anna Kahánková.

V Ružinove si študenti zmerali svoju 
šikovnosť v aranžovaní a balení darčekov

Víťazstvo za aranžovanie na tému Tešíme sa na hokej získala práca Anny Kahánkovej
z Frýdku-Místku.

Salámový výklad asi najviac zaujal župana
Pavla Freša, asistenta slovenskej hokejo-
vej reprezentácie Ľubomíra Pokoviča a
starostu Ružinova Dušana Pekára.
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Po večerných 

zápasoch majú 

fanúšikov zvážať 
BRATISLAVA
Bratislavský mestský dopravca v
súvislosti s nadchádzajúcimi hokejo-
vými majstrovstvami sveta neráta s
vyšším nasadzovaním prostriedkov
MHD v okolí Zimného štadióna
Ondreja Nepelu. Územie je vraj
obsluhované dostatočne.
Dopravný podnik tvrdí, že na zvýšenie
obsluhy okolia štadióna nie je dôvod,
pretože zápasy sa začínajú popoludní a
v špičke. Po dueloch, ktoré sa skončia
neskôr, ako idú posledné autobusy,
dopravca ráta s nasadením kyvadlovej
dopravy a zvážaním fanúšikov na
záchytné parkoviská. Dopravca má na
MS v rezerve pripravených približne
dvadsať kĺbových vozidiel, ktoré môže
v prípade potreby použiť nad bežne
využívaný limit.
Dopravný podnik navyše podľa našich
informácií zrejme nedostane kompen-
záciu za vozenie fanúšikov vo svojich
prostriedkoch. Tí budú mať totiž v deň
majstrovského zápasu vďaka zakúpe-
nej vstupenke cestu zadarmo. Zmluva,
ktorú podpísal bývalý primátor mesta,
s kompenzáciou pre dopravcu neráta, o
čom sa vedenie DPB dozvedelo len
nedávno. Spoločnosť pôvodne žiadala
dve eurá za každého návštevníka zápa-
su, postačujúce by však údajne bolo aj
80 centov či jedno euro. (rob)

V Petržalke

pribudol

chránený areál
PETRŽALKA
Nový chránený areál pod názvom
Soví les sprístupnili na území Petr-
žalky. Areál je súčasťou lužných
lesov a súčasťou európskeho význa-
mu Bratislavské luhy. 
Táto lokalita je chránená vzhľadom na
vzácny biotop lužného lesa a mokrade
európskeho významu, na ktoré je via-
zaný výskyt mnohých vzácnych živo-
číšnych druhov, najmä rýb, obojživel-
níkov a vtákov. Dôvodom vyhlásenia
chráneného areálu je zachovanie dru-
hového bohatstva územia, ako aj typic-
kého rázu lužnej krajiny. Chránený
areál Soví les bol vyhlásený vyhláškou
Krajského úradu životného prostredia
v Bratislave z 28. decembra 2010.
Nadobudla účinnosť 1. februára 2011.
Definitívnym vyhlásením Sovieho lesa
za chránený areál s druhým až štvrtým
stupňom ochrany sa skončilo vyše
dvadsaťročné úsilie bratislavských
ochranárov o zachovanie toho cenného
územia. (rob, brn) 

Z Námestia

Slobody zmizli 

betónové skruže
STARÉ MESTO
Minulý týždeň zmizli na Námestí
Slobody betónové skruže, ktoré boli
určené na volebné kampane politic-
kých strán, hyzdili však námestie a
hromadila sa pri nich špina.
Náklady na odstránenie sa pohybovali
okolo 3000 eur za odvoz, rozdrvenie a
spracovanie stavebného odpadu. 
Keďže sa však na túto službu neuza-
tvorila so samosprávou vopred zmluva
a urobila sa operatívne, spoločnosť
Vepos sa rozhodla odstránenie betóno-
vých valcov venovať staromestskej
mestskej časti ako dar. (brn)

BRATISLAVA
Slovensko môže prísť o viac ako 450
mil. eur, ak zastaví projekt TEN-T v
hlavnom meste. Tvrdí to spoločnosť
Dopravoprojekt a uvádza, že túto
sumu schválila a pridelila Slovensku
Európska komisia.
Projektant výstavby prepojenia želez-
ničných koridorov v Bratislave Dopra-
voprojekt upozorňuje, že len projekt
TEN-T, ako jediný na území hlavného
mesta má reálne predpoklady vyčerpať
plánované finančné prostriedky schvá-
lené Európskou komisiou. Spoločnosť
zároveň garantuje, že TEN-T je projek-
čne pripravený. Prvá etapa sa môže

podľa nej začať začiatkom budúceho
roku. „Príprava projektu TEN-T trvala
štyri roky. Preto je malá pravdepodob-
nosť, aby obdobná stavba na území Bra-
tislavy, ktorá musí prejsť porovnateľ-
ným vývojom prípravy, mohla by byť
pripravená rýchlejšie,“ tvrdí generálny
riaditeľ spoločnosti Gabriel Koczkáš. Je
vraj preto nepravdepodobné, že iné pro-
jekty na vyriešenie mestskej hromadnej
dopravy v Bratislave dokážu v stanove-
nom termíne vyčerpať prostriedky z EÚ
rezervované na vybudovanie TEN-T. 
Spoločnosť ďalej uviedla, že náklady
spojené s prípravu TEN-T už dosiahli
19,6 milióna eur. V prípade projektu

TEN-T č. 17, prepojenie železničných
koridorov na území Bratislavy, ide
podľa Dopravoprojektu o jediné dlho-
dobé riešenie regionálnej i mestskej hro-
madnej dopravy. Za posledné štyri roky
bola vyhotovená kompletná projektová
príprava, počas roka 2010 ukončili
dokumentácie na získanie stavebných
povolení na celý projekt. Zároveň v tom
istom období boli na 1. časovú etapu
výstavby projektu TEN-T vypracované
dokumentácie. V procese prípravy pro-
jektov sa konal aj povoľovací proces,
čiže vydanie príslušných územných roz-
hodnutí. Aktuálne sa pokračuje v získa-
vaní stavebných povolení. (brn, rob)

Ak sa zastaví projekt TEN-T, Slovensko

by mohlo prísť až o 450 miliónov eur

Na banke záleží.
Získajte bezúčelový úver pre podnikateľov až do výšky 200 000 €, bez dokladov o tom, na čo poskytnuté 
finančné prostriedky použijete. Teraz navyše s 50 % zľavou zo spracovateľského poplatku.  
Využite skúsenosti a stabilitu Slovenskej sporiteľne, najväčšej banky na Slovensku. Kvalitné bankové služby 
vám poskytnú naši špecializovaní poradcovia v najširšej bankovej sieti v Slovenskej republike.

50 %
zľava

zo spracovateľského

poplatku

Aj menší podnikatelia môžu mať 
veľké plány. Uskutočnite ich s naším 
bezúčelovým úverom pre podnikateľov. 
A s kým bankujete vy?

Bližšie k vám

 www.slsp.sk  |  sporotel: 0850 111 888  |  293 obchodných miest v SR  |  708 bankomatov v SR  |  5 853 bankomatov skupiny Erste  www.slsp.sk  |  sporotel: 0850 111 888  |  293 obchodných miest v SR  |  708 bankomatov v SR  |  5 853 bankomatov skupiny Erste 

Obrazy od významných slovenských,
českých a iných maliarov, 

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

Email: najvyssie.ceny@gmail.com

KÚPIM ZA 
NAJVYŠŠIE CENY
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Zálohujme fľaše

a ulice budú

hneď čistejšie
LIST ČITATEĽA
V Bratislavských novinách sa objavi-
la fotografia záľahy odpadkov pri
zastávke  Jiráskova v Petržalke. Je na
nej dobre vidieť, že smetisko tvoria
hlavne poodhadzované plastové fľa-
še. Takéto smetiská sú v Petržalke
skoro všade a po  každom uprataní sa
objavia veľmi rýchlo znova. 
Nedialo by sa tak, keby sa konečne
podarilo prelomiť obchodnícku loby a
zaviesť zálohy na plastové fľaše. Polo-
vica fliaš, ktoré vidíme na obrázku, by
tam nebola, lebo majitelia by ich vrátili
do obchodu a druhú by odovzdali ľudia
v hmotnej núdzi, ktorí sú dnes odkázaní
len na predaj časopisu Nota Bene, v hor-
šom prípade na odvoz nakradnutých
farebných kovov do zberu. Nebolo by
treba vyzývať samosprávy, ani vlastní-
kov pozemkov. Čistenie mesta od zálo-
hovaných a vykupovaných odhodených
obalov by bolo automatické. 
Zákon o zálohovaní plastových fliaš už
bol pritom niekoľkokrát na spadnutie.
Obchodníkom sa však vždy podarilo
zlomiť niektorú z koaličných strán, pri-
čom skladovanie a prevoz zomletého
plastu je neporovnateľne menej náročný
ako manipulácia s prepravkami sklene-
ných fliaš.  
Experimentálny dôkaz môjho tvrdenia o
obrovskej zmene k lepšiemu poskytol
jeden český hudobný festival pre mlá-
dež, kde na záver vykupovali poháre od
piva. Zanechaný svinčík po takýchto
akciách býva neprekonateľný. Tentoraz
sa lúka skvela perfektnou čistotou.  
Tento zákon by však prospel nielen bez-
domovcom, ale aj ťažko zadlženým
samosprávam, ktoré by peniaze na čis-
tenie mesta mohli využiť účelnejšie.  Na
ťažko obsaditeľné miesta pracovníkov
upratovacích čiat by nastúpili dobrovoľ-
ne a zadarmo ľudia bez prostriedkov.
Malé zvýšenie cien nápojov by možno
kompenzovalo rovnaké zníženie cien
benzínu  vďaka ušetrenej nafte na výro-
bu plastových obalov.
Potom by zostávali už len plastové
nákupné tašky. Ich hromadenie v príro-
de a na uliciach by vyriešil zákaz ich
rozdávania pri pokladniciach hypermar-
ketov a výkup v zberných surovinách za
slušné výkupné (zrejme čiastočne doto-
vané) ceny. Anton Šurda, Petržalka

Na Sládkovičovej ulici na mieste, kde
sme pred dva pol rokom hodnotili
reštauráciu 3 CATS, je dnes iná reš-
taurácia - volá sa podobne divne -
Cafe Restaurant DIVÝ MAK. Jej
predchodkyňa nás vtedy veľmi ne-
ohúrila, tak sme boli zvedaví, či je to
zmena k lepšiemu.
Interiér sa prakticky nezmenil, vône a
pachy jedál je cítiť už pri vchode do
suterénu, zostal drevený obklad stien, aj
mobiliár, na tom istom mieste je aj pre-
sklené akvárium, ktoré plní úlohu skle-
níka s rastlinami.
Napriek tomu, že sme prišli v čase
obeda, nemali problém nám doniesť aj
jedálny lístok so stálou ponukou jedál.
Po skúsenosti z Obchodnej ulice totiž
vieme, že to nie je samozrejmosť. Ponu-
ka jedál okrem raňajok (otvárajú o
10.30 h!), predjedál a polievok obsahu-
je jedlá z hydiny, bravčového a hovä-
dzieho, rýb, špeciality, bezmäsité jedlá,
cestoviny a šaláty.
Z ponuky šiestich polievok sme si chce-
li dať Halászlé (1,49 €) a Fazuľovú
Jókai (1,49 €) - ani jednu však nemali.
Tak sme skúsili Slepačiu s mäsom a
rezancami (1,29 €) a Francúzku cesna-

kovú s krutónmi (1,29 €). Najmä tá fran-
cúzska cesnačka nás zaujala - francúz-
ska cibuľačka je totiž známa, dokonca aj
hydratovaná Francúzska polievka z
Carpathie, ale s francúzskou cesnako-
vou sme sa stretli prvýkrát. K nášmu
údivu to bol nejaký vývar (pravdepodo-
ne ten istý ako pri slepačej) s drveným
sušeným cesnakom (!!). V tanieri pláva-
li ešte nejaklé krutóny so syrom, ale ces-
naková s cesnakovým práškom nás
dorazila. Naposledy sme sa s niečim
podobným stretli v reštaurácii na Gro-
sslingovej ulici, ktorá v našom hodnote-
ní skončila úplne na dne. Napriek tomu-
to gastronomickému barbarstvu sme v
reštaurácii Divý mak zostali.
Oslnivá nebola ani slepačia polievka.
Chuťovo nevýrazná, v tanieri plával až
jeden kúsok vareného mäsa, zopár kús-
kov koreňovej zeleniny a cestoviny.
Servírované to bolo síce na orginálnych
štvorcových tanieroch, ktoré však zrej-
me zostali po Troch kočkách - na serví-
rované polievky by pokojne stačil
menej noblesný servis.

Z hlavných jedál sme si dali špecialitu -
Soté Budapešť z hovädzej sviečkovice,
paradajky, papriky, olív, chilli, smotany
a halušiek  (7,99 €). Netušili sme, že
olivy sú budapeštianska špecialita - boli
v tom jedle ako päsť na oko. Smotana
tam nebola žiadna, zato tam bolo asi
kilo mletej papriky, ktorá prebila všetky
chute. O to, či mäso bolo zo sviečkovi-
ce sa nejdeme prieť, aj keď na sviečko-
vicu to bolo podľa nás trochu tuhé
mäso. Situáciu nezachránil Kapor na
mlynársky spôsob, čiže vyprážaný
kapor v paprikovej múčke (5,49 €). Tu
nám naopak paprika chýbala, na kapra
bolo mäso trochu suché.
Po tom, ako nám doniesli malú čapova-
nú Plzeň teplú a bez peny, zvetraného
bavoráka a rozlievanú minerálku, sme
usúdili, že jedna návšteva Divého  maku
stačila. Hostia, ktorí si dávali obedné
menu vyzerali spokojne a zdravo, my
by sme sem však priateľov na obed
nepozvali.
Naše hodnotenie: �

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

Dobrým slovom

v Bratislave

neurobíme nič
LIST ČITATEĽA
Asi podľa pravidla - nová metla lep-
šie metie - sa začínajú v Bratislave
úvahy o spoplatnení parkovania na
sídliskách, v uliciach mesta, jedno-
ducho povedané, ako eventuálne
prísť k ďalším peniazom. 
Bývam v Bratislave, pracujem v Bra-
tislave, a tak tu teda parkujem. No čo
so stovkami ulíc v Bratislave, kde
počas dňa parkujú ešpezetky z okoli-
tých okresov ako Pezinok, Senec,
Malacky, Dunajská Streda, Trnava.
Platiť by malo, jednoducho poveda-
né, ak chcete pracovať v Bratislave,
príďte verejnou hromadnou dopra-
vou alebo plaťte za parkovanie.
Tento príklad má svoju logiku, lebo
vyberať poplatok od motoristu z
Lamača, keď pracuje v Ružinove, by
bolo smiešne. 
Tieto úvahy sú tak či tak zaujímavé,
lebo ide o možnosť, ako prísť k ďalším
peniazom do miestnych pokladníc.
Všetko pekné, ale už sme rozmýšľali,
koľké státisíce eur nám uletia za to, že
magistrát, miestne úrady a miestna
polícia striktne nevyberá pokuty za
parkovanie na tráve, na chodníkoch v
takmer v celej ich šírke, že miestne
úrady nevyberajú pokuty za neporia-
dok okolo kontajnerových stojísk, že
samospráva nevyberá pokuty za zne-
čisťovanie mesta atď. 
Odpoveďou je, samozrejme, že vybe-
rajú. Ako však vyberajú, keď celé
mesto je stále špinavé, keď sa neustále
porušuje hromadne zákon o prevádzke
na pozemných komunikáciach a tak
ďalej, keď všade je nečistota, neporia-
dok. 
Dvadsať rokov po nežnej revolúcii
sme sa mohli presvedčiť, že dobrým
slovom neurobíme nič, výchovou
nedôjdeme ďaleko, naopak, arogancia,
drzosť a povýšenectvo z roka na rok
stúpa a tu pomôže len represia, kontro-
la a postihy. Iný spôsob zatiaľ neexi-
stuje. Tento totiž platí dlhé roky vo
vyspelých demokraciách a my Brati-
slavčania k tejto úrovni ešte len poma-
ly spejeme. Preto očakávame od všet-
kých našich zástupcov, že takto začnú
konať, pre dobro všetkých, pre krajšiu
Bratislavu, pre poriadok, pre nás Bra-
tislavčanov. Peter Bella, Bratislava

Reštaurácia Divý mak je úplný prepadák

Nešetria, ale zato o tom stále rozprávajú
Zažili sme predpisovo krásny víkend
- teda aspoň my v Bratislave. Vonku
bolo tak príjemne, že som si odpusti-
la nedeľné poludňajšie politické re-
lácie, ktoré človeku iba ak kazia
náladu.
Neviem ako vám, ale mňa už unavujú
tie nekonečné reči o tom, ako všade
šetríme. Prakticky celý život som pra-
covala v kontrole. Priznám sa však, že
som buď oslepla na obe očí, alebo
osprostela: Okrem prapodivných záko-
nov však nebadať naprieč celým štát-
noverejným spektrom ani len náznak
skutočného šetrenia. Keď počujem
argumentáciu, že všetko bolo v
medziach zákona - ide ma šľak trafiť. 
Príklad: Naplánujem si pár desaťtisíc
eur napríklad na obnovu vozového
parku svojho úradu. Nikoho nezaují-
ma, koľko a na čo kúpim vozidlá,
pokiaľ surovo neporuším zákon o
verejnom obstarávaní. Šetrenie je
potom v tom, že kúpim menej (ale
luxusnejších) vozidiel a ušetrím, po-
vedzme, pár tisíc eur z pôvodne naplá-
novaných prostriedkov. Že je to v sku-
točnosti kamufláž? No čo už! Veď

všetko bolo v medziach zákona! Nie je
tajomstvom, že som bola tri a pol roka
členkou európskeho ekonomicko-
sociálneho výboru v Bruseli. 
Zažila som tam kontrolu OLAF-u,
kontrolnej inštitúcie EÚ. Bola vyvola-
ná neoprávneným vyúčtovaním diét zo
strany dvoch šikulkov. Ubezpečujem
čitateľov, že počas vykonávania tej
kontroly tam nikto nedýchal. Nikto -
ani z papalášov - si netrúfal vyskako-
vať, lebo si nebol istý, či nenájdu neja-
kú chybu aj jemu.
Výsledok? Poriadne pritvrdenie vyka-
zovania vyúčtovania cestovných príka-
zov pre všetkých 380 členov komisie.
Žiadne výhovorky, že zákon nebol
porušený, jednoducho u kontrolórov
neprešli. U nás však mám dojem, že sa
kontroly nikto nebojí.
Priznám sa, keď vznikal Najvyšší kon-
trolný úrad, zatúžila som po funkcii
jeho šéfa. Mimochodom, ešte raz som
poškuľovala aj po funkcii ombudsma-
na. Pri tom mi vôbec nešlo o peniaze

alebo o vysoké postavenie - len som
verila, že by mi sadli ako zadok na noč-
ník a že by som vedela, kde hľadať
korene plytvania a krívd.
Lebo kontrola, ktorá stojí v pozore
pred politikmi či žralokmi ekonomi-
ky, stojí za „kočku“. Je len v pozícii
uspávačov hadov pre rôzne vyhláse-
nia papalášov, ktorí kreslia krásne a
ešte krajšie grafy a tabuľky. Bohu
vďaka, že sa mi tieto snahy nepodari-
li: Asi by som už nebola medzi živý-
mi, či už kvôli tomu šľaku, čo by ma
trafil, alebo pre ďalšiu nevyriešenú
vraždu. A kto by našich čitateľov
otravoval každé dva týždne takýmito
článkami? 
Nakoniec trochu optimizmu: Využite
na načerpanie pozitívnej energie všet-
ko, čo je ešte zadarmo - teda pekné
počasie a prebúdzanie sa jari. A keď
sledujete tie hrôzy v Japonsku a inde
vo svete, myslíte na to, ako nám je - pri
všetkej našej biede, tu na Slovensku
zatiaľ dobre. A keďže sme v období
pôstu, pokúste sa urobiť niečo aj pre
svoje zdravie.
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov
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Fisio Gel

Majestic

navštívte nás a využite 

uvádzacie ceny

Genesi HD Evolution
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www.IKEA.sk | Otvorené 7 dní v týždni: 10.00 – 22.00
IKEA Bratislava, s.r.o. – AVION Shopping Park, Ivanská cesta 18, 821 04 Bratislava

MALM, úložný diel €29,99
Pôvodná cena €54,90
Brezová dyha. 85×42, V30 cm. 

IKEA PS STAM, 
zrkadlo €19,99
Pôvodná cena 
€49,99
Sklo, oce .
32×113 cm. EXPEDIT, 

policový diel €19,99 
Pôvodná cena €29,99
Fólia, orechový vzor. 79×39, V79 cm. 

HOPEN, rám 
postele €79,90 Pôvodná cena €159
iernohnedá fólia. Vhodný matrac: 140×200 cm

(predáva sa zvláš ). 

výpredaj
jarný

RADOS  Z KAŽDÉHO D A

€0,10
17. 3. 2011
od 7.00 do 10.00
Ponuka platí pre lenov 
IKEA FAMILY.

PRÍ TE AKO PRVÍ 
NA JARNÝ VÝPREDAJ 
A ZA NITE CHUTNÝMI 
RA AJKAMI

TNÝMIIIUTN

Z AVA

30 %

Z AVA

60%

Z AVA

40%

Z AVA

50 %
Z AVA

30 %

Z AVA

65 %
Z AVA

45 %

Z AVA

45 %

Z AVA

40%

Z AVA

50%

€79,90
Pôvodná cena €159

BILLY, knižnica so sklenenými dvierkami 
KAIBY €59,95 Pôvodná cena €99,95
Biela fólia. 80×28, V202 cm. 

OLEBY, pracovná 
lampa €7,99/ks
Pôvodná cena €14,99
Oce . Ø10, V75 cm. 

FELICIA, po ah
na vankúš €2,99 
Pôvodná cena €5,99
100% hodváb. 
50×50 cm. 

ENGAN, komoda 
s 2 zásuvkami €39,99
Pôvodná cena €59,90
Fólia, orechový vzor. 78×41, V70 cm. 

KLÄPPE, 
oto ná stoli ka
€99,90 
Pôvodná cena €299
Tmavosivý po ah
LEHULT.

OLEBY, stropné 
bodové svietidlo 
€3,99/ks 
Pôvodná cena €6,99
Oce . D36 cm. 

od 17. marca do 6. apríla 
alebo do vypredania

AGNE, stoli ka
€6,99 Pôvodná 
cena €13,99
Oce , masívna 
borovica. 
Ø30, V45 cm. 

Z AVA

50 %
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PETRŽALKA
NA FARSKÉHO ULICI prišiel starší
muž o päťdesiat eur. Na parkovisku ho
oslovila žena a podávala mu zlatý
prsteň, ktorý mu mal vypadnúť. Keď
muž povedal, že nie je jeho, žena mu
navrhla, aby si ho teda kúpil, lebo ona
nemá čas hľadať jeho majiteľa a že mu
ho ponúkne za veľkú zľavu. Muž na-
koniec za prsteň zaplatil 50 eur, u zlatní-
ka však zistil, že prsteň je len napodobe-
nina, a tým aj bezcenný.

STARÉ MESTO
NA HLAVNEJ STANICI v kupé
vlaku pristaveného na nástupišti č. 1
dvaja muži žiadali od cestujúceho
peniaze a mobilný telefón. Tridsaťročný
muž im z obavy o svoj život a zdravie
vydal svoj mobil spolu s 2,50 eurami.
Páchatelia hneď po lúpeži ušli, poško-
dený zranenie neutrpel. Policajti v prie-
behu niekoľkých hodín mužov vypátra-
li a našli aj mobil. Vyšetrovateľ obvinil
23-ročného Mariána z Bratislavy a 32-
ročného Ľuboša z Partizánskeho  z lúpe-
že formou spolupáchateľstva. 
NA PREDSTANIČNOM NÁMESTÍ
sa 39-ročný Bratislavčan v autobuse
číslo 63 vyhrážal vodičovi aj ostatným
cestujúcim zabitím a vulgárne im nadá-
val. Súčasne prehľadával igelitovú
tašku, ktorú mal pri sebe. Keďže jeho
správanie vzbudilo u vodiča a cestujú-
cich obavu o život a zdravie, na zastáv-
ke MHD príslušníci pohotovostnej
motorizovanej jednotky muža zadržali.

LAMAČ
NA ULICI POD ZEČÁKOM sa ne-
známi páchatelia vlámali do rodinné-
ho domu, odkiaľ ukradli 1100 eur a
hodinky zo žltého kovu v hodnote
takmer 1500 eur. Vlámaním poškodi-
li zámok na dverách, trezor upevnený
v podlahe, ako aj samotnú podlahu,
čím majiteľke spôsobili ďalšiu škodu
vo výške 4000 eur. (mm, sb)

Ďalšie úspechy,

tri tituly a tri

druhé miesta
Za úrodné obdobie môžeme označiť
osemročie 1969 - 1976. Belasí v ňom v
lige získali tri majstrovské tituly a tri
druhé miesta. Zrodilo sa slávne víťaz-
stvo v Pohári víťazov pohárov, pribu-
dol Československý pohár aj dve finá-
lové účasti. Päťkrát za sebou vyhrali
skupinu Rappanovho pohára, päťkrát
štartovali v Európskom pohári maj-
strov a v Pohári UEFA. 
Hráči z Tehelného poľa výdatne pomohli
k postupu na MS v Mexiku 1970. Brati-
slava bola najfutbalovejším mestom v
ČSSR a hrávalo sa pred plnými tribúna-
mi. Medzi vrcholy patrili aj majstrovstvá
Európy 1976 v Juhoslávii, keď Slovan
dodával najviac hráčov do reprezentácie a
bol popredným európskym mužstvom.
Víťazstvo v Pohári víťazov pohárov 21.
mája 1969 nad FC Barcelona v Bazileji
(3:2) je najväčším úspechom mužstva v
histórii. Dosiahlo ho sedemnásť hrdin-
ských chlapcov na čele s trénerom
Michalom Vičanom: A. Vencel - bratia
Ján a Ľudovít Zlochovci, dvojičky Ján a
Jozef Čapkovičovci, V. Hrivnák, J. Fillo,
P. Mutkovič, A. Horváth, I. Hrdlička, Ľ.
Cvetler, L. Móder, K. Jokl, B. Bizoň, J.
Határ, J. Hlavenka i náhradný brankár J.
Kontír. Víťazom pomohli aj J. Popluhár,
ktorý práve odchádzal do Francúzska, a v
lige aj M. Sokol. Ročník predtým pripra-
vovali pôdu ešte J. Obert, J. Medviď a J.
Tománek s brankárom M. Sedílkom. 
Slovan postupne vyradil AC Turín po
výsledkoch 1:0 vonku a 2:1 doma, s AFK
Dunfermline remizoval vonku 1:1 a
doma vyhral 1:0. Finále bolo 21. mája v
Bazileji pred 22 000 divákmi. Slovan zví-
ťazil 3:2 po góloch Cvetlera, Hrivnáka a
Jána Čapkoviča, odpovedali Zaldua a
Rexach, rozhodoval Holanďan Van
Ravens. Zostava Slovana: Vencel - Fillo,
Hrivnák, A. Horváth, J. Zlocha - Jozef
Čapkovič, Hrdlička - Cvetler, L. Móder
(Bizoň), Jokl, Ján Čapkovič. Barcelona:
Sadurni - Franch (Pedera), Eladio, Olivel-
la, Rifé - Zabalza, Fusté - Pellier, Castro
(Mendoza), Zaldua, Rexach. 
Predseda UEFA Švajčiar G. Wiederkehra
takto blahoželal hráčom: „Ďakujem va-
šim chlapcom za tento krásny zážitok. Na
finále Slovan - Barcelona sa bude dlho
spomínať. Je to predsa krásne, keď člo-
vek aj vo veľkom zápase vidí päť gólov.
Pohár patrí Slovanu právom.“  Finálový
zápas značne prevýšil očakávanie všet-
kých expertov futbalu. Vyzdvihovali úro-
veň hry aj športovú hodnotu zápasu.
V komentároch sa najviac hovorilo o
nečakane otvorenej hre, čo bolo v období
vtedajšieho defenzívneho futbalu skutoč-
ne raritou. Upútala aj skutočnosť, že Slo-
van sa ani na chvíľu neuchýlil k bráneniu
výsledku a hral vyrovnanú partiu, aj keď
mu, najmä v závere, priháralo. To mu
získalo priateľov na štadióne i pri obra-
zovkách. Domov sa šlo cez Viedeň a Berg
do Petržalky a ďalej na štadión, kde už
vyhrávala dychovka a oslavovalo sa, ako
sa patrí. Bez trénera. Neobyčajne citlivý
muž mal oprávnené obavy, že by slzy
neudržal ako mnohí iní, aj keby sa oslavo-
valo týždeň. Slovan bol v tom ročníku
druhý za Spartakom Trnava a pred Spar-
tou Praha. Jozef Kšiňan, Igor Mráz

Z pripravovanej publikácie 
Belasá deväťdesiatka   

(Pokračovanie nabudúce)

V hostinci si mohli objednať aj fiaker
V 19. storočí bol najlepšou adresou
na prechodné ubytovanie hostí v
meste hotel U zeleného stromu.
Pôvodný zájazdný hostinec na jeho
mieste sa volal U troch zelených stro-
mov. Hostinec sa rozširoval, dva stro-
my asi vyťali, zostal len jeden. Aj v
názve hotela.
V hoteli sa pravidelne ubytovávali
účastníci uhorského snemu, ktorí si to
mohli dovoliť, a ktorí nemali inú mož-
nosť ubytovania v meste, napríklad
svoj vlastný dom alebo izby u príbuz-
ných. Do uhorskej a maďarskej histórie
sa hotel zapísal prejavom Lajosa Kos-
sutha z balkóna  hotela 17.marca 1848,
presne pred 163 rokmi. Bol vlastne
začiatok revolúcie v Uhorsku.
Hotel nebol lacný, izby boli rozdelené
podľa stupňa komfortu a obsluhy. Boli
tam aj drahé apartmány, ktorých hostia
nemuseli chodiť na obedy či večere do
reštaurácie, tie sa im servírovali vo
vlastnej jedálni. Pre služobníctvo hostí,
kočišov a personál hotela boli vyčlene-
né priestory vzadu pri nádvorí, kde bola
aj konečná stanica konskej železnice z
Trnavy, kočovne a stajne. 
V jednom drážďanskom antikvariáte sa
pred niekoľkými týždňami objavil účet,
ktorý vystavili nemenovanému hosťovi
hotela. Nie je uvedený ani rok vystave-
nia, len to, že býval v izbe číslo 24 v
dňoch 13. a 14. októbra (pravdepodob-
ne len jednu noc). Podľa formulára a
písma možno usudzovať na obdobie
okolo roku 1865. Ceny na účte sú účto-
vané v „rakúskej mene“ (oesterreichi-
sche Währung). Ubytovanie stálo 2
zlatky a 30 grajciarov, za osvetlenie sa
platilo zvlášť 20 grajciarov. V izbe asi
bývali dve osoby, lebo sa každý deň
účtuje za dve porcie jedla. Napríklad
dve polievky stáli 1 zl. 66 gr., 2 kuracie
rezne s prílohou 3,60, 2 krémy (?) s
chlebom 88 grajciarov. K tomu fľaša
šampanského 5,50! Hostia si navyše
objednali fiaker, účtuje sa 1 zlatka.

Na druhý deň si dali dve „extra“ poliev-
ky, pstruha, mäso, zasa dva rezy kuraci-
ny, dve porcie karfiolu ( písané „car-
viol“), jednu porciu bažanta s kompó-
tom (spolu 2,45), jeden šalát a dva
krémy spolu za 1,10, ovocie a syr za
1,,20. Za chlieb im zvlášť účtovali 8
grajciarov. Šampanské, ako deň pred-
tým, stálo 5 zlatých a 50 grajciarov.   
Za jedlo za dva dni (zrejme večera prvý
deň a obed na druhý, raňajky sa nespo-
mínajú) zaplatil hosť na tie časy
obrovskú sumu 27,77 zlatých (po odpo-
čítaní 1 zlatky za dovoz fiakrom). Ak za
ubytovanie spolu s osvetlením (svieč-
ky?) zaplatil 2,50, tak suma za jedlo je
neuveriteľne vysoká. V tej však najvyš-
šiu položku spôsobilo vypité šampan-
ské: dva razy po 5,50, spolu 11,40
(jedna zlatka obsahovala 60 grajciarov,

nie 100!!!). Cena šampanského teda v
celkovej sume zaplatenej za jedlo pred-
stavuje viac než 40 percent. Škoda, že
sa nikdy nedozvieme, komu bol účet
vystavený. Formulár účtu vytlačil F.
Fechner v dolnolužickom mestečku
Guben na terajšej poľsko-nemeckej
hranici. Ktovie, prečo si dal pán hotelier
Palugyay vytlačiť formuláre tak ďale-
ko?  Žeby výberové konanie? 
V záhlaví formuláru je litografický
„portrét“ hotela, ešte so slávnym
Kossuthovým balkónom (v Bratisla-
ve odstránený balkón je od roku 1996
ako národná pamiatka vystavený v
Maďarsku v mestečku Cegléd), a s
nápismi v maďarčine, v nemčine, ale
aj vo francúzštine. Unikátny doku-
ment k histórii Bratislavy stojí dnes
50 eur. Určite viac, ako stálo ubytova-
nie v hoteli, v izbe 24, v druhej polo-
vici 19. storočia. Štefan Holčík

FOTO - archív

Koncom februára 2011 ukončila spoločnosť
GEO-KOD, s.r.o. realizáciu projektu vzdeláva-
nia svojich zamestnancov. Projekt pod názvom
“Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti
GEO-KOD, s.r.o. rozvojom ľudského kapitálu“
sa realizoval vďaka podpore z Európskeho
sociálneho fondu v rámci operačného progra-
mu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“.
Celkový rozpočet projektu bol vo výške 97 860,32
EUR a výška nenávratného finančného príspevku
predstavovala sumu 92 967,30 EUR, teda intenzita
pomoci bola vo výške 95 % (ESF + ŠR).
Projekt sa začal realizovať v mesiaci október 2009 a
prebiehal počas nasledujúcich 17 mesiacov - pro-
jekt bol úspešne ukončený ku koncu februára 2011.
Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencie-
schopnosti spoločnosti zavedením systému vzdeláva-
nia, zvýšenie odborných znalostí a zručností zamest-
nancov a vytvorenie stratégie rozvoja ľudských zdro-
jov a plánu vzdelávania.
Tento cieľ bol v plnej miere naplnený - zamestnanci
sa celkovo zúčastnili 7 vzdelávacích aktivít (vzdelá-
vací program “ECDL - Európsky vodičský preukaz na
počítač”,“Geografické informačné systémy - geome-
trické a  tématické aspekty ich aplikácie”, “Moderné
meracie technológie v geodézii”, “ Geodetické
merania v investičnej výstavbe”, “E-learningový jazy-
kový program AJ”, “Mentoring, time mamažment,
riadený tímový konflikt, delegovanie a motivácia“,
“Lektorské zručnosti”).Celkovo sa vyškolilo 24 inter-

ných zamestnancov firmy, jednotlivé vzdelávacie
aktivity sa uskutočnili v priestoroch spoločnosti alebo
v priestoroch školiteľov v rámci Bratislavského samo-
správneho kraja.
Zamestnanci si zvýšili svoju odbornú zdatnosť jednak
v oblasti špecializovanej geodézie, jednak v oblasti
počítačovej zručnosti.Veľký ohlas u zamestnancov
vzbudili vzdelávacie programy z oblasti komunikácie -
„Mentoring,..“, a „Lektorské zručnosti“, ktoré svojou
priam až hravou formou sformovali z radov zamest-
nancov spoločnosti  výborných lektorov,ktorí budú
schopní zapracovať nových zamestnancov.Vzhľadom
na časovú  náročnosť firemných zákazok a pracovnú
vyťaženosť  sa s veľkým úspechom stretlo u zamest-
nancov aj e-learningové vzdelávanie anglického jazy-
ka.Táto forma vzdelávania sa ukázala ako mimoriad-
ne vhodná pri type časovo náročnej práce geodetov.
Výsledkom zrealizovaného vzdelávania bolo vypra-
covanie Stratégie rozvoja ľudských zdrojov, v zmysle
ktorej bude spoločnosť neustále pokračovať v ďal-
šom vzdelávaní súčasných aj novoprijatých zamest-
nancov. 
K úspešnému zakončeniu realizácie projektu a bez-
problémovému priebehu prispela aj ústretovosť a
odborná zdatnosť projektového a finančného mana-
žéra  zo strany Sociálnej implementačnej agentúry.

Kontaktné údaje: Ing. Andrea Kapustová,
tel.: +421 2 4464 6553, fax: +421 2 4464 6552,
e-mail: geokod@geokod.sk, web: www.geokod.sk

VYSKÚŠAJTE TO AJ VY!

GEO-KOD, s.r.o., Karloveská 24, 841 04 Bratislava

www.VaVslovakia.skwww.VaVslovakia.sk
0907 035 335
0911 996 639
0907 035 335
0911 996 639

pre opatrovate¾kypre opatrovate¾ky

KVALITNE a za najlepšiu cenu od 190 €KVALITNE a za najlepšiu cenu od 190 €

VaV

KURZY NEMÈINYKURZY NEMÈINY

trvanie 1,5 mesiaca, len 79 €trvanie 1,5 mesiaca, len 79 €

OPATROVATE¼SKÝ KURZ VaVOPATROVATE¼SKÝ KURZ VaV
akreditovaný MPSVaR - 230hakreditovaný MPSVaR - 230h platnývSRaEUplatnývSRaEU

Nové kurzy KAŽDÝ MESIAC!Nové kurzy KAŽDÝ MESIAC!

RÝCHLORÝCHLO
Kniha C +cert fikát vSJ NJ,A za armo, J+ D i d !Kniha C +cert fikát vSJ NJ,A, J+ D i za armod !

PRÁCAPRÁCA
v Rakúsku, Nemecku,...v Rakúsku, Nemecku,...

(do 24 dní) - denný a veèerný- denný a veèerný(do 24 dní)

pre opatrovate¾kypre opatrovate¾ky

Zaregistrujte sa TERAZ a získajte Z¼AVY!

Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

www.esf.gov.sk                        www.sia.gov.sk

Hodina Zeme
nie je len 60 minút!
Spoločnosť IKEA sa pridá k miliar-
de ľudí na celom svete, ktorí 26.
marca 2011 o 20.30 h na jednu ho-
dinu zhasnú svetlá a podporia tak
celosvetový projekt  WWF (World
Wildlife Fund) - Hodina Zeme. Pri-
dajte sa a ukážte svetu, že vám na
ňom záleží a problém klimatických
zmien vám nie je ľahostajný.
IKEA si uvedomuje, že snaha o trvalú
udržateľnosť nie je len záležitosťou
jednej hodiny, ale je neodlúčiteľnou sú-
časťou každodenného podnikania a
základným kameňom konceptu IKEA
už od úplného začiatku. Projekt Hodi-
na Zeme každému poskytuje príleži-
tosť vyjadriť svoj názor a zdôrazniť
vážnosť klimatických zmien. 
Počas Hodiny Zeme v obchodnom do-
me IKEA ukážu zákazníkom, ako
možno šetriť životné prostredie a peňa-
ženku. Od 17. do 26. marca bude
možné kúpiť si energeticky úsporné
žiarivky ešte výhodnejšie. Prejdite na
zelenú spolu so sortimentom energetic-
ky úsporných výrobkov. Používaním
úsporných žiariviek v obchodnom
dome IKEA v Bratislave za posled-
ných 5 rokov znížili spotrebu elektric-
kej energie o takmer polovicu. 
Ak by každý zákazník IKEA na celom
svete zmenil klasickú 60-wattovú žia-
rovku za úspornú 11W žiarivku, ušetri-
li by sa emisie CO2 rovnajúce sa emi-
siám, ktoré vyprodukuje 750 000 áut.

OBRAZY NAJLEPŠIE

Galéria Art Invest
Dobrovičova 7, Bratislava

T: 0905 659 148, art@artinvest.sk
WWW.ARTINVEST.SK

PREDÁTE V AUKCII
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V novej aréne sa musí zmeniť celý HC Slovan, treba

vybudovať taký tím, ktorý zabojuje o návrat titulu

Doprastaváčky

skončili tretie

vo finále SEL
VOLEJBAL
Volejbalistky VK Doprastav Brati-
slava obsadili tretie miesto vo finálo-
vom turnaji Final Four Stredoeu-
rópskej ligy (SEL). Hralo sa v Pro-
stějove a Doprastav získal bronz
vďaka víťazstvu v zápase o 3. prieč-
ku nad slovinským Nova KBM Bra-
nik Maribor. 
Doprastav je tretím slovenským tí-
mom, ktorý v Stredoeurópskej lige zís-
kal medaily. Pred nimi to boli Seničan-
ky, ktoré súťaž dvakrát vyhrali, a Slá-
via UK, ktorá bola raz druhá.
„Bronz v konkurencii klubov s dvoj- až
desaťnásobne vyšším rozpočtom, ako
je ten náš, je obrovským úspechom
nášho klubu. Považujem ho za historic-
ky najväčší. My sme si chceli Final
Four užiť, zisk medaily je bonus navy-
še,“ uviedol pre agentúru SITA tréner
Marek Rojko. (mm)

HOKEJ
HC Slovan Bratislava sa s touto sezó-
nou hokejovej extraligy rozlúčil neob-
vykle skoro, avšak po peripetiách,
ktoré jeho účinkovanie sprevádzali, to
zase až tak veľmi neprekvapilo, ako-
koľvek to vyznieva bolestne. 
Mužstvo najmä na jeseň decimované
množstvom zranení a chorôb rezultujú-
cimi do predčasnej výmeny hlavného
trénera, horúčkovitého a nie vždy naj-
šťastnejšieho doplňovania oslabeného
kádra, nervozity v samotnom špičkovom
manažmente klubu, ktorá vyvrcholila
dočasnou rezignáciou ikonického gene-
rálneho manažéra Maroša Krajčiho,
zaznamenalo v tejto sezóne hneď nie-
koľko nelichotivých zápisov do štatistík.
Vinou vysokého počtu zranení HC Slo-
van vyskúšal počas sezóny neuveriteľ-
ných 17 obrancov, z ktorých niektoré
mená, žiaľ, rýchlo zapadli do zabudnutia
(Kantor, Turunen, Schnabel). Napriek

tomu - alebo práve preto - hra Slovana
počas celej sezóny v obrannom pásme
výrazne pokrivkávala. Slovan sa často
dostával pod tlak, obrana pôsobila
pomalo a dezorientovane, mužstvo
nedokázalo účinne zmeniť rytmus a štýl
hry v závislosti od vývoja zápasu. Všet-
ko herné situácie, ktorých zvládnutie v
minulosti Slovan zdobilo a robilo prisil-
ným pre väčšinu mužstiev.
Zlomovým sa ukázal 15. október. Vtedy
Slovan - z priebežného 3. miesta pripra-
vujúci útok na čelo tabuľky - prekvapu-
júco zakopol doma po slabom výkone
proti trápiacej sa Dukle Trenčín a načal
tak na bratislavské pomery neuveriteľnú
sériu 14 zápasov, v rámci ktorej zakniho-
val iba jedinú výhru. Z tohto kŕča sa už
belasí do konca sezóny nespamätali, aj
keď isté oživenie po príchode Zdena
Cígera na lavičku predsa len prišlo.
Vyvrcholením sezóny, na ktorú sa bude
snažiť väčšina priaznivcov belasých čo

najskôr zabudnúť, bola prehra s repre-
zentačnou dvadsiatkou a, samozrejme,
štvrťfinálové play off, pretože série z 0:3
na 4:3 sú v ktorejkoľvek hokejovej kra-
jine také zriedkavé, že sa natrvalo zapi-
sujú do hokejových archívov.
Pritom úvod sezóny ani v náznakoch
nesignalizoval, že by z toho mal byť
jeden z najhorších ročníkov belasých v
ére samostatnej extraligy. Hneď v prvom
prípravnom zápase nadelil Slovan
desiatku brnianskej Kométe pred takmer
tisíckou ich verných fanúšikov v zápase,
ktorý hrou a najmä atmosférou pripomí-
nal skôr derby zápas uprostred sezóny.
Potom prišiel úspech, na ktorý by sa
nemalo ani vo frustrácii záveru sezóny
zabudnúť: víťazstvo na skvele obsade-
nomturnaji v Bazileji s dvoma skalpami
mužstiev z KHL, vzápätí vcelku jedno-
značná výhra na nulu v otváracom zápa-
se proti majstrovi z Košíc. Ak k tomu
prirátame 10 hodnotných zápasov Mira

Šatana s orlom na hrudi a priemerom 1,5
bodu na zápas, máme v podstate v jed-
nom odstavci zhrnuté všetky slovanistic-
ké pozitíva uplynulého ročníka.
Ten nasledujúci bude úplne iný. Je jasné,
že s túžobne očakávaným návratom do
modernej domovskej arény sa zmení aj
celková atmosféra okolo klubu. V muž-
stve je stále viacero kvalitných perspek-
tívnych hokejistov, ktorí doplnení o naj-
lepších juniorov (Preisinger, Cíger, Kali-
náč, Trška, Arvay, Ketner, Pék) a
ohrdnutých slovanistov, ktorí sa záuj-
mom hrať v belasom drese nikdy netaji-
li (Hudec, Lažo, možno Vizváry), môžu
vytvoriť tím, schopný vrátiť titul naspäť
do Bratislavy. V novej aréne sa dá oča-
kávať nielen zvýšený záujem fanúšikov
o hokej a celé spoločenské dianie okolo
klubu, ale aj pochopiteľný stúpajúci tlak
sponzorov a partnerov klubu. Jednodu-
cho, v budúcej sezóne sa na HC Slovan
zrejme oplatí chodievať. Milan Vajda

27015_Next_inz_252x118.indd 2 17.1.11 16:35
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Na Pasienkoch

nakoniec finále

SP nebude
FUTBAL
Finále Slovenského pohára 2011
nebude na Pasienkoch. Slovenský fut-
balový zväz rozhodol, že záver roční-
ka uvidia diváci v Banskej Bystrici.
Dôvodom na preloženie dejiska (termín
zostáva - 8. máj) sú hokejové majstro-
vstvá sveta, ktoré budú v prvej polovici
mája v Bratislave a prípadné problémy,
ktoré by mohli nastať v uliciach mesta. 
Známy je už aj presný čas prvého semi-
finálového zápasu Slovana s Trnavou.
Hrať sa bude 5. apríla 2011od 19.00 h
na Pasienkoch (druhú dvojicu tvoria
Žilina a Zlaté Moravce). (mm)

Kulturistický  šampionát na Pasienkoch

aj s hlavnou hviezdou Philom Heathom
KULTURISTIKA
V sobotu 30. apríla budú v hale na
Pasienkoch majstrovstvá Slovenska v
kulturistike. Podujatie sa začne o
16.00 h a diváci uvidia najlepších slo-
venských kulturistov aj ďalších hostí.
Hala na Pasienkoch bola vypredaná
už počas minuloročného šampionátu,
zaplnené hľadisko sa čaká aj teraz. 
Azda najväčším lákadlom bude vystú-
penie Phila Heatha, špičkového profe-
sionálneho kulturistu, ktorý je považo-
vaný za budúceho Mr. Olympia a jedné-
ho z najtalentovanjších kulturistov po-
slednej doby. Za svoje výsledky v
pomerne krátkej kariére si vyslúžil pre-

zývku The Gift (talent alebo dar).  Phil
The Gift Heath totiž začal so súťažením
v kulturistike po tom, čo v roku 2003
ukončil kariéru basketbalistu a prvých
sedem súťaží (z celkových pätnástich),
na ktorých sa zúčastnil (vrátane profe-
sionálnych) suverénne vyhral, pričom
nešlo o druhotriedne preteky. 
Už dva roky po začatí súťažnej kariéry
(v roku 2005) získal titul profesionálne-
ho kulturistu a suverénne sa zaradil
medzi svetovú špičku profesionálnej
kulturistiky, porážajúc dlhoročné stálice
v tomto športe. Phil Heath je známy
svojím inteligentným a sympatickým
vystupovaním a spolu so športovými

výkonmi si získal tisíce fanúšikov po
celom svete. Odborníci sa zhodujú, že je
ideálnym predstaviteľom súčasnej sve-
tovej kulturistiky. 
Organizátori s ním pripravujú seminár,
kde fanúšikom posilňovania predstaví
svoje tréningové metódy, stravovanie
aj „tajné“ triky na úspech. Celé poduja-
tie však nebude založené iba na „one
man show“. Organizácia stavia na širo-
kom pretekárskom zázemí, ktoré sa
prvý raz v histórii najvyššej súťaže roz-
šíri o možnosť prihlásenia sa zahranič-
ných pretekárov, čím majstrovstvá Slo-
venska získali štatút medzinárodnej
súťaže. (brn)

Ušetrite dvakrát
Staviate rodinný dom, prerábate byt, potrebujete zatepľovať alebo sa potrebujete 
rozhodnúť pre najvhodnejší vykurovací systém či montáž solárneho panela?
 

Využite bezplatné rady profesionálov a znížte svoje náklady 

na energiu. Objednajte sa na tel. 0903 250 848 a navštívte 

naše Kontaktné miesta: Bratislava – Hraničná 14
Nitra – Štefánikova tr. 45
Trenčín – 1. mája 13
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Z Dubnice má

Slovan len bod,

doma s DAC tri
FUTBAL
Najvyššia futbalová súťaž a 1. liga
majú za sebou anglický týždeň s
tromi stretnutiami v priebehu sied-
mich-ôsmich dní. V Corgoň lige sa
Slovan najskôr predstavil v Dubnici
(1:1), potom privítal Dunajskú Stre-
du (1:0). V 1. lige Petržalka hostila L.
Mikuláš a cestovala do Šale.
Dubnický zápas možno nepriniesol
najvyššiu kvalitu, určite však nenudil a
takmer 5000 divákov na tribúnach
videlo množstvo šancí. O niečo viac
ich mal Slovan, domáci však potvrdili,
že bod zo Žiliny nebol náhodný a mini-
málne za bojovnosť si bodík zaslúžili.
Belasých obrali o zvyšné dva body
nepremenené príležitosti, z ktorých
najväčšie nevyužili Šebo, Žofčák, Iva-
na či Pauschek. O väčšinu z nich sa
zaslúžil s chuťou hrajúci Milinkovič,
ktorému stačilo pár stretnutí, aby sa stal
jednou z hlavných postáv Slovana!
„K víťazstvu sme mali o niečo bližšie,
nedokázali sme však streliť druhý gól
ani z tých najväčších šancí. Škoda, pre-
tože najmä v druhom polčase sme boli
blízko k vedeniu. Celkovú úroveň
ovplyvnilo počasie, ktoré si vyžadova-
lo skôr kombinácie po zemi, ako nako-
pávanie lôpt,“ priznal tréner belasých
Karel Jarolím. 
V utorok zavítala na Pasienky Dunaj-
ská Streda. Štyri dni predtým obrala o
body Žilinu a čakalo sa, či niečo
podobné nevyvedie aj Bratislavčanom.
V prvom polčase sa hral futbal skôr
medzi šestnástkami. Kým hostia uká-
zali totálnu defenzívu, belasí sa snažili
útočiť, ale ich jedinú šancu nevyužil
Šebo a peknú Milinkovičovu delovku
vyrazil hosťujúci brankár.
Hra sa veľmi nezmenila ani po prestáv-
ke. Slovan naďalej skúšal nájsť nejakú
cestičku k bránke DAC, ale obrana
hostí mu toho veľa nedovolila. V záve-
re mal blízko ku gólu Božič, no Ková-
ča prekonal až Milinkovič. „Ťažký zá-
pas, na oddych sme mali o deň menej
ako súper, navyše sa tesne pred stretnu-
tím zranil Žofčák. Aj tak si však
myslím, že sme si tri body zaslúžili,“
tvrdil Karel Jarolím.
V druhej najvyššej súťaži sa Petržalka
v domácej premiére musela uspokojiť s
bodom. Proti Liptovskému Mikulášu
však potešil, pretože hostia ešte desať
minút pred koncom viedli 1:0, bod
zachraňoval až Schranz. V stredu hrala
Petržalka v Šali, duel sa skončil po
uzávierke tohto vydania. 
V nasledujúcom kole Slovan v sobotu
19. marca 2011 hostí o záchranu boju-
júce Košice (15.30 h), Petržalka privíta
o deň neskôr Senec (10.30 h). (db)

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?

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
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Už 18. ročník medzinárodnej prehliadky

Febiofest otvorí vtipný film Nesvadbovo

Američania 

v Centre pre

súčasnú kultúru
HUDBA
V Centre pre súčasnú kultúru A4
Nultý priestor na Námestí SNP 12 sa
20. marca 2011 o 20.00 h uskutoční
koncert HCHSPNNNG! presents:
Boduf Songs (UK/US), All In The
Golden Afternoon (US). 
Mat Sweet a.k.a. Boduf Songs prinesie
sweetové pesničky, ktoré sa vzpierajú
zaradeniu do nejakej umelo vytvorenej
scény. Americké psych-dream-popové
(manželské) duo All In The Golden
Afternoon vás občerství skreslenými
gitarami a vzdušne bezstarostnými
kompozíciami. (dš) 

Moravanka 

zahrá a poteší 

v DK Dúbravka
HUDBA
Legendárna a všetkým generáciám
dobre známa dychová hudba Mora-
vanka rozihrá žilky všetkým milov-
níkom tohto  žánru 23. marca 2011 o
19.00 h.  v Dome kultúry Dúbravka
na Saratovskej 2/A. 
Pod vedením svojho kapelníka Jana
Slabáka zahrá a zaspieva  všetky známe
a chytľavé moravské pesničky, ktoré
prinesú dobrú náladu, ale aj kúsok nos-
talgie a spomienok na časy minulé. 
Členovia orchestra sú vynikajúci hu-
dobníci, absolventi brnianskeho konzer-
vatória a Janáčkovej akadémie múzic-
kých umení s praxou v symfonických a
divadelných orchestroch. 
V súčasnosti spievajú s Moravankou
Ivana Slabáková, Daniela Magalová,
Břetislav Osička a František Uher.
Moravanka Jana Slabáka vyvolala svo-
jím jedinečným podaním renesanciu dy-
chovej hudby nielen doma, ale aj za hra-
nicami. (dš)

Violin Orchestra

vystúpi v Teátre

Wüstenrot
HUDBA
Teátro Wüstenrot na Trnavskom
mýte 1 uvádza galakoncert Violin
Orchestra Bratislava. Uskutoční sa
20. marca 2011 o 17.00 h. 
Podujatie nesie podtitul Cesta okolo
sveta za 90 minút a ponúka koncertné
predstavenie najznámejších svetových
melódií od Brahmsa, Chačaturjana, Pa-
ganiniho, Lehára, Kálmána... 
Neopakovateľná interpretácia Eugena
Botoša - husle,  Miroslava Raita - cim-
bal, Márie Eliášovej - spev a hudobné-
ho telesa Violin Orchestra Bratislava je
garanciou najvyššej kvality. (dš)

Tanečné umenie

v programe 

Hexen v A4-ke
TANEC
Tanec je na programe v A4 Nultom
priestore 21. marca 2011 o 20.00 h.
Predstaví sa tanečné zoskupenie
Debris Company s programom
Hexen.
Sú vzťahy, ktoré existujú a neexistujú.
Fyzické divadlo o niečom, čo prekrýva
hranice všedného dňa, plynule prerastá
do magického, z ktorého sa nakoniec
stáva realita zvečnená v ráme. Hexen je
asociačnou drámou o predávkovaní
realitou, charakteroch a ich strácaní sa
v labyrinte obyčajného života. (dš)

Unikátny džez,

ktorý má 

príchuť Orientu
HUDBA
Unikátny One Day Jazz Fest, ktorý
sa uskutoční 22. marca 2011 o 19.00
v Slovenskom rozhlase na Mýtnej,
bude mať príchuť Orientu. Vystúpi
na ňom bubeník Martin Valihora a
zoskupenie indických perku-
sionistov Abhijit Banerjee Trio.
„Výsledkom má byť spojenie sloven-
ského džezu a indickej etnickej hudby,“
vysvetľuje zakladateľ One Day Jazz
Festivalu Martin Valihora. 
Slovenský bubeník známy všestrannos-
ťou a sklonmi k spájaniu rôznorodých
hudobných žánrov prezrádza, že vďaka
spojeniu hudobníkov, ktorí doteraz
nemali príležitosť stretnúť sa na pódiu,
ide o prvú takúto akciu na Slovensku.
Zoskupenie bude hlavným programom
festivalu, na ktorom vystúpia aj iní
umelci s podobným zameraním. (dš)

FILM
Od 25. do 30. marca 2011 sa v Brati-
slave uskutoční už 18. ročník medzi-
národnej prehliadky filmu, televízie
a videa Febiofest. Prehliadka sa v
rámci Slovenska začne 25. marca a
potrvá do 17. apríla 2011. 
Pre divákov má pripravených vyše sto
filmov z rôznych období  slovenskej,
českej i svetovej kinematografie. 
V Bratislave sa bude hrať v kinách
Mladosť, FK Nostalgia, FK 35mm
(VŠMU), kinosála SFÚ, DK Zrkadlo-
vý háj, A4-nultý priestor, UPC Mlyn-
ská dolina. Už osemnástykrát sa usku-
toční najväčšie putovné podujatie,
ktoré sa zameriava na prezentáciu
českej a slovenskej filmovej tvorby a
prináša výnimočné tituly z histórie i
súčasnosti svetovej kinematografie. V

piatok 25. marca 2011 prehliadku otvo-
rí tradične česko-slovenská snímka.
Tentoraz však nepôjde o hranú novin-
ku, ale o najnovší dokumentárny film
mladej českej režisérky Eriky Hníko-
vej (Ženy pro měny, Sejdeme se v
Eurocampu, atď.) Nesvadbovo. 
Táto komunikatívna, vtipná snímka
bola uvedená v prestížnej sekcii
Forum na 61. medzinárodnom filmo-
vom festivale Berlinale 2011, kde
získala cenu najčítanejšieho nemec-
kého denníka Der Tagesspiegel.
Akčný starosta Nesvadbova si zaumie-
nil, že ovplyvní nepriaznivý demogra-
fický vývoj obce a vytrvalo sa snaží
dať dokopy miestnych slobodných
tridsiatnikov. Aby neostali na ocot,
spustí sériu úsmevných aktivít. V nos-
nej sekcii prehliadky Nový český a slo-

venský film diváci okrem tohto doku-
mentu uvidia vyše desiatky najnovších
diel známych tvorcov (J. Hřebejk, M.
Janek, M. Šulík, O. Trojan atď.).
Okrem nich Febiofest predstaví filmy v
ďalších tradičných sekciách: Český
dokumentárny film 2010, Novinky
českej televíznej tvorby, To najlepšie z
Febia, Bonus: Novinky ASFK, Projekt
100 - 2011. 
Tohtoročný program obohatia jednotli-
vé sekcie Súčasný taliansky film, Pro-
fil: Marcel a Paweł Łoziński, Kino-
Ikon Archív Plus, Filmy vo vysokom
rozlíšení, Martin Slivka - Výber z tvor-
by a Zvláštne uvedenie. Osemnásty
ročník Febiofestu opäť prinesie nezvy-
čajné filmové zážitky, predstaví pestrú
škálu kvalitných diel a zaujímavých
hostí. (dš)

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

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

Vám vyrobí 
a namontuje 

�ŽALÚZIE �MARKÍZY
�ROLETY
�LAMELOVÉ DVERE
�SIETE PROTI HMYZU
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SOBOTA 19. marca
� 14.30 - Stredoveké opevnenia a
mestské brány, vlastivedná vychádzka,
Dóm sv. Martina
� 14.30 - Kocúr v čižmách, Bratislav-
ské bábkové divadlo, Dunajská 36
�16.00 - Uštrikovaná rozprávka, diva-
delné predstavenie pre deti, divadlo
Nelly, DK Kramáre, Stromová 18
� 16.30 - Livin´ Blues 2011, XIX. roč-
ník medzinárodného festivalu blues a
rhythm&blues, DK Lúky, Vigľašská 1
� 17.45 - Lucia Di Lammermoor, pria-
me prenosy z Metropolitnej opery New
York, Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Tolstoj a peniaze, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Báthoryčka, muzikál, divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - zimOsen, tanečné divadlo
Atak, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3 
� 19.00 - Vy-počúvanie, V. Jedľovský, Š.
Kožka, T. Kulíšková, Z. Skopálová, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.30 - John Lennon je mŕtvy a ja sa
tiež necítim najlepšie (Groupies),
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Kino ušami Daniela Baláža,
kino inak, A4 Nultý priestor, Námestie
SNP 12

NEDEĽA 20. marca
� 10.00 - Mrázik, muzikálová rozpráv-
ka, Nová scéna, Kollárovo námestie
�10.00 a 14.30 - Kocúr v čižmách, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Snežní ľudkovia, účinkuje
Bábkové divadlo spod Spišského hradu,
DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 11.00 - Vozenie detí na poníkovi,
Horáreň Horský park, Lesná 1
� 14.00 - Snehová kráľovná, Medziná-
rodné divadlo Meteorit, Čulenova 3
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, hrá Kar-
tágo Trio, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.00 - Kohútik a sliepočka, rozpráv-
ka, Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 15.30 - Veľkí herci malým deťom,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
�15.30 - Medovníkový domček, divad-
lo Pod hríbikom, Chipicao rozprávky,
hotel Devín, Riečna 4
� 16.00 a 19.00 - zimOsen, tanečné
divadlo Atak, DK Zrkadlový háj, Rov-
niankova 3
� 16.00 - Škola škriatkov, divadlo
Babena, Klub Ponteo, Starorímska 1/a
� 17.00 - Galakoncert, Za 90 minút
okolo sveta, Teátro Wüstenrot, Trnavské
mýto 1 

� 19.00 - Všetko o ženách, komédia, di-
vadlo Apollo, Divadlo v podpalubí, Tyr-
šovo nábrežie

� 19.30 - John Lennon je mŕtvy a ja sa
tiež necítim najlepšie (Groupies),
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - HCHSPNNNG! presents:
Boduf Songs (Uk/Us), All In The Gol-
den Afternoon (US), koncert, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12

PONDELOK 21. marca
� 10.00 a 19.00 - Ľudorezy alebo Moja
pečeň stratila zmysel, komédia, verejná
generálka a premiéra, divadlo Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Lordi, bulvárna komédia,
Divadlo produkcie Sergeart - ČR, Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
�19.00 - Acta psychopata, Plus koncert
skupiny OJV, od 13 rokov, Ludus, Heine-
ken Tower Stage, Pribinova 25
�19.00 - UMK, folkový koncert, Martin
Geišberg, Martin Wittgruber, Ondrej
Kovaľ, Patrik Pačes, Ticho & spol.
CDLaV, Školská 14
� 19.00 - Mandarínková izba, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1 
� 19.30 - Díleri, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - Salsa, Klub Ponteo, Starorím-
ska 1/a, Rusovce
�20.00 - Hexen, tanec, Debris company,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

UTOROK 22. marca
� 10.00 - Abeceda zjedla teba alebo
Cirkus v šlabikári, od 5 rokov, Ludus,
Heineken Tower Stage, Pribinova 25
� 10.00 - Zlatá brána otvorená, Klub
detí Slniečko, Furdekova 6/A
� 10.00 - Kocúr v čižmách, Bratislav-
ské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Jánošíkova banka, autorské
čítanie, Klub slovenských spisovateľov,
Laurinská 2
� 16.30 - Pre šikovné ručičky, Jar je
tu!, Klub 22, Jiráskova 3
� 17.00 - Bratislavský včelársky spo-
lok, stretnutie členov a záujemcov o
poradenské služby, Stredisko kultúry,
Vajnorská 21
� 18.00 - Gala mladých umelcov u

Zichyho, E. Brunclíková - husle, M.
Juráň - husle, Z. Králiková - klavír, Hu-
dobný salón, Zichyho palác, Ventúrska 9
� 19.00 - Poradňa krásy Šereď, Divad-
lo O. Belešovej a L. Kollárovej, Divadlo
v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Don Quijote podľa Sancha,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Priateľky, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - One Day Jazz Fest 2011, Gyp-
sy Classic, Martin Valihora Trio &Abhijit
Banerjee Trio USA/India/HUN/SK, Slo-
venský rozhlas, Mýtna 1
� 19.30 - Díleri, GUnaGU, Františkán-
ske námestie 7
� 20.00 - Morča, divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

STREDA 23. marca
� 10.00 - Don Quijote podľa Sancha,
študentské predstavenie, Teátro Wüsten-
rot, Trnavské mýto 1
� 10.00 - Na dva dni v Chujave, Ludus,
Heineken Tower Stage, Pribinova 25
� 14.00 - Hry jari, divadlo Dunajka,
Klub detí Slniečko, Furdekova 6/A
� 18.00 - Café Griensteidl, večer rakú-
skej prózy Stefan Zweig, Mozartova sieň
Rakúskeho veľvyslanectva, Ventúrska 10
� 18.00 - Túlavé topánky, cestovateľ-
ský klub, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 19.00 - Stand up show NaOstro, di-
vadlo Meteorit, Čulenova 3
� 19.00 - Kentauri, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - Všechnopartička, Karel Šíp,
Josef Náhlovský, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto 1
� 19.00 - Moravanka, koncert, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A

� 19.00 - Storočie humoru - kabaret,
Túlavé divadlo, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 19.30 - Big Bastard Beat Band,
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Flashdance, Klub Ponteo, Sta-
rorímska 1/a, Rusovce

ŠTVRTOK 24. marca
� 10.00 - Príbeh ulice 2, hip-hopový
muzikál, verejná generálka, divadlo
Nová scéna, Kollárovo námestie

�10.00 - Ježko a líška, Klub detí Slnieč-
ko, Furdekova 6/A
� 10.00 - O psíčkovi a mačičke, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - O pyšnej Margarétke, divad-
lo, hrá Martin Žák, CDLaV, Gaštanová 19
� 18.00 - Príbeh ulice 2, hip-hopový
muzikál, predpremiéra, divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Komédia o boháčovi a Laza-
rovi, premiéra, VŠMU, Štúdio 1, Zocho-
va 1
�19.00 - Gazdova krv, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - Caffe RozKOkoš, kabaret, Me-
dzinárodné divadlo Meteorit, Čulenova 3
� 19.00 - Cesta do Úbic, divadlo Ívery,
CDLaV, Školská 14
� 19.00 - Prezidentky, kontroverzná ko-
média, divadlo Malá scéna, Dostojevské-
ho rad 7
� 19.00 - Džezový koncert, Cyklus Štú-
dio mladých, účinkuje Porque Tango,
Malé koncertné štúdio Slovenského roz-
hlasu, Mýtna 1, vstup voľný
� 19.30 - Celkom iný beat, revue s Ma-
riánom Jaslovským, Benem a ich hosťa-
mi, GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Zvyšky, divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

PIATOK 25. marca
� 10.00 - Papierová flotila, pre deti MŠ,
M klub, Rovniankova 3
� 14.00 - Informačné centrum zdra-
via, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 17.00 - Vernisáž výstavy  Sancho a
Luffé: Panoptikum/Iluzórium, výstava,
DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 18.00 - Momentum Musicum, Ro-
mantické violončelo, CC Centrum, Jirá-
skova 3, 
� 19.00 - Príbeh ulice 2, hip-hopový
muzikál, premiéra, divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 - Music Club - Turecký večer,
hrajú Duo Engin a Roman, DK Lúky,
Vigľašská 1
� 19.00 - Rómeo a Júlia, divadlo Astor-
ka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Komédia o boháčovi a Laza-
rovi, VŠMU, Štúdio 1, Zochova 1
� 19.00 - Galakoncert Grand Prix
Svetozára Stračinu, Veľké koncertné
štúdio Slovenského rozhlasu, Mýtna 1
� 19.30 - Odtiaľ-potiaľ, komediálna
talk-show Viktora Horjána, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7

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

vyjdú opäť o týždeň

24. marca 2011

S E R V I S N Á  P R E H L I A D K A

Nechajte si počas jarnej servisnej prehliadky skontrolovať svoj Chrysler, Jeep alebo Dodge a získajte navyše*

15% zľavu na všetky originálne náhradné diely, 10% zľavu na servisné práce a bezplatné prezutie pneumatík.
* Servisná prehliadka bude vykonaná po objednávke vo vybraných autorizovaných servisných strediskách Chrysler, Jeep a Dodge na Slovensku od 14. marca do 15. apríla 2011. 

Bezplatné prezutie pneumatík platí pri kúpe minimálne 4 kusov letných pneumatík. Zľavy sa nevzťahujú na klampiarske/lakovnícke práce.

Motor-Car Bratislava s. r. o., Tuhovská 11, 831 07 Bratislava, 02/49 294 484, email: servis.cjd.tuhovska@motor-car.sk, www.motor-car.sk

Dodge Caliber Jeep Grand Cherokee 2011Chrysler  Grand Voyager

LEN ZA
3€ s DPHJar s       AMERIKOU


