
Slovenské združenie telesnej kultúry -
Múzeum telesnej kultúry pripravuje
výstavu  Život za hokej! (90 rokov ľa-
dového hokeja v Bratislave). O tom,
čo viedlo k jej zorganizovaniu, ale aj o
tom, ako by pri nej mohli pomôcť
samotní Bratislavčania, sme sa pozho-
várali s riaditeľkou múzea Zdenkou
LETENAYOVOU.
- Myšlienka je naša. Výstavu sme mali
zaradenú do výstavného plánu na rok
2011 a dohovorenú s Múzeom mesta
Bratislavy. Pôvodne sa mala uskutočniť
ako sprievodná akcia MS 2011 v ľado-
vom hokeji. Keďže však neboli dokon-
čené priestory Múzea mesta Bratislavy,
výstavu sme presunuli na iný termín. 
Odkiaľ čerpáte informácie zo začiat-
kov hokeja v meste?
- Vychádzame z dobovej tlače, odbornej
literatúry, archívnych materiálov, z
výskumu, z vlastných zbierok, pretože

vlastníme veľa cenných materiálov z
histórie ľadového  hokeja v Bratislave. 
Ktoré obdobie je z hľadiska histórie
asi najzaujímavejšie?
- Podľa môjho názoru obdobie I. ČSR a
obdobie po roku 1945.
Kde a dokedy bude výstava inštalova-
ná a čo všetko sa na nej objaví?
- Slávnostne otvorenie by malo byť 15.
decembra 2011 v Múzeu mesta Bratisla-
vy na Hlavnom námestí, verejnosti bude
sprístupnená o deň neskôr. Potrvá do 19.
februára 2012. Na výstave nájdu zastú-
penie všetky hokejové generácie, ktoré
ovplyvnili  vývoj tohto športu v Bratisla-
ve, prostredníctvom predmetov, ktoré sú
buď vlastníctvom múzea alebo zo
súkromných zbierok. 
Ako môžu pomôcť Bratislavčania,

ktorí majú nejaké staršie fotografie,
predmety či dokumenty? 
- Veríme, že najmä starší obyvatelia
uchovávajú doma fotografie, ktoré
možno sami urobili počas hokejových
zápasov alebo fotografie samotných
hokejistov, možno sa objavia aj pozosta-
losti po hráčoch, ktorí v Bratislave hrali
a my ich v múzeu nemáme zdokumento-
vané. Zaujímavé by iste boli aj fotogra-
fie z „hokejových zápasov dvorových
mužstiev“, zápasov na jazerách a podob-
ne. Potešilo by nás, ak by sa našli aj staré
puky, hokejky, korčule a podobne alebo
časti výstroja  - dresy a dobové hokejové
oblečenie, brankárske masky, prilby,
chrániče, rukavice a majitelia by nám ich
požičali... Vlastníci nás môžu kontakto-
vať na telefónnom čísle 02/443 72 427,
alebo fotografie zaslať aj v elektronickej
podobe na muzeum.tk@stonline.sk. 

Zhováral sa Dušan Blaško
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STARÉ MESTO
Na Námestí SNP sa už neparkuje len
v jeho spodnej a strednej časti, ale
vodiči často odparkujú svoje vozidlá
aj za samotným Pamätníkom SNP.
Touto časťou  námestia pritom
denne prechádza veľké množstvo
chodcov, ktorým autá na chodníku a
medzi stromami logicky prekážajú!
Námestie SNP je voľne prístupné pre
autá z horného konca až po Klobučníc-
ku ulicu. Na jeho ploche parkujú vo
vyhradených boxoch stovky áut,
vyhradené a povolené parkovanie majú
vozidlá štátnych i samosprávnych úra-
dov a firiem. Plocha námestia pre
chodcov v okolí Pamätníka SNP však

bola doteraz nedotknutá. Situácia sa v
posledných týždňoch zmenila. Niektorí
vodiči denne jazdia za pamätníkom
pomedzi chodcov a svoje autá parkujú
neďaleko kaviarní. Neraz aj na dlhší
čas. Napríklad vodič auta s malackou
poznávacou značkou tam podľa našich
pozorovaní stojí neprerušene často aj od
rána do podvečera. 
Autá musia prejsť za pamätník od
Poštovej ulice, pričom povolený vjazd
majú napríklad zásobovacie vozidlá, a
to od 6.00 do 9.00 h. Potom by mali už
mali byť plochy voľné, prípadne vozid-
lá, ktoré sem prídu, musia mať osobitné
povolenie od mestskej časti. 
Niektorí vodiči využívajú voľné plo-

chy na parkovanie nielen za pamätní-
kom, ale známe „parkovisko“ je
napríklad aj pred bývalým veľkým
Baťom na Hurbanovom námestí.
Mestská polícia tvrdí, že ak motoristi
porušujú príslušné ustanovenia zákona
o cestnej premávke - státie na chodní-
koch, jej príslušníci priestupky doku-
mentujú a riešia v zmysle zákona. Týka
sa to vraj aj Námestia SNP. 
Od magistrátu sme zase žiadali vyjad-
renie, koľko vozidiel má do lokality za
pamätníkom povolený vjazd, aké sú
dôvody tohto vstupu a aký dlhý čas
tam môžu vozidlá stáť. Magistrát sa až
do našej uzávierky k otázkam nevyja-
dril. (rob)

Za Pamätníkom SNP sa začína parkovať
Vodiči berú chodník za pamätníkom ako dobré parkovisko v centre mesta. FOTO - Robert Lattacher

Bratislavský hokej v mestskom múzeu

Lokomotíva

viedenskej

električky 

je zachránená
BRATISLAVA
Lokomotíva viedenskej električky z
roku 1914 sa vráti do Bratislavy.
Oznámilo to Združenie priateľov
mestskej hromadnej a regionálnej
dopravy s tým, že zbierku na záchra-
nu električky podporili aj Bratislav-
ský okrášľovací spolok a Bratislav-
ský samosprávny kraj.
Kúpna cena lokomotívy, ktorá by inak
skončila v šrote, je 10 000 €, náklady na
prevoz 4000 €. Jej rekonštrukcia do
vystavovateľnej podoby by mala stáť
ďalších 10 000 €. „Zo získaných pro-
striedkov môžeme kúpiť lokomotívu,
prepraviť ju do Bratislavy a začať re-
konštrukciu. Ak všetko dobre pôjde, do
konca mesiaca je v Bratislave,“ uviedol
predseda združenia Michal Milata.
Združenie zatiaľ získalo peniaze na
kúpu lokomotívy a jej prevoz. Zbierka,
z ktorej bude financovaná rekonštruk-
cia rušňa, preto pokračuje. Prispieť je
možné na účet v Slovenskej sporiteľni
číslo 0635505694/0900, variabilný
symbol: 1914. (brn)

V piatok proti

Žiline, v nedeľu

proti Košiciam
BRATISLAVA
Základná časť Tipsport Extraligy
pokračuje rýchlym tempom a do pr-
vej prestávky v novembri odohrá HC
Slovan ešte 10 zápasov, z toho polovi-
cu doma. Už najbližšie sa predstaví v
Slovnaft Arene vo víkendovom dvoj-
zápase proti MsHK Žilina (v piatok
14. októbra o 18.00 h) a Košiciam (v
nedeľu 16. októbra o 17.00 h).
Posledné dva zápasy belasým príliš
nevyšli. Zvolenskí mladíci prekvapili
Bratislavu odvážnym výkonom podo-
preným skvelým gólmanom Trenča-
nom. Na rozdiel od predchádzajúcich
duelov Slovan svojho súpera tentoraz
ani veľmi neprestrieľal (28:26). 
Podobne to vyzeralo aj v nedeľu v
Poprade, kde si na úzkom klzisku Slo-
van vytvoril v prostrednej časti hry tlak i
niekoľko príležitostí na skórovanie,
paradoxne však práve druhú tretinu pre-
hral 0:2 a celý zápas 2:5.
Slovan mal štyri dni na to, aby sa pokú-
sil nájsť stratenú pohodu z úvodu sezó-
ny. Medzitým sa malo definitívne roz-
hodnúť o zotrvaní Mira Šatana v Slova-
ne. Najbližšie dva duely môžu byť z hľa-
diska ambícií Slovana kľúčové. Žilina si
z Bratislavy málokedy odniesla body,
kožu však nepredáva lacno. No a nedeľ-
ný zápas s Košicami má predpoklady
prilákať až 10-tisíc divákov. (miv)

Cirkev tvrdí, že

nebola povinná

ponúknuť

budovu štátu
AD: BUDOVU ŠKOLY MALA
CIRKEV PRED... (BN 32/2011)
Bratislavské noviny vo svojom vy-
daní z 28. septembra 2011 v článku
Budovu školy mala cirkev pred pre-
dajom ponúknuť štátu, informovali
o tom, že Farnosť sv. Martina nepo-
núkla budovu školy pred predajom
štátu ako národnú kultúrnu pamiat-
ku.
V skutočnosti Rímskokatolícka cirkev
Farnosť sv. Martina takúto povinnosť
nemala, keďže pred predajom dispono-
vala a v súčasnosti aj disponuje  potvr-
dením Pamiatkového úradu Slovenskej
republiky, že objekt školy, ktorá sa
nachádza na parcele číslo 135 so súpis-
ným číslom 197, nie je v zozname ne-
hnuteľných kultúrnych pamiatok.
Každá nehnuteľnosť by mala byť jed-
noznačne identifikovaná parcelným
číslom, kde sa nachádza, a súpisným
číslom. Objekt s uvedenou identifiká-
ciou nie je evidovaný v zozname ne-
hnuteľných kultúrnych pamiatok zve-
rejnenom na stránke Pamiatkového
úradu SR. Rovnako z evidencie v ka-
tastri nehnuteľností vyplýva, že objekt
školy nie je národnou kultúrnou pa-
miatkou.
Farnosť sv. Martina ako vlastník budo-
vy nebola účastníkom žiadneho kona-
nia o zápise objektu školy do zoznamu
kultúrnych pamiatok. Na základe uve-
deného konala Farnosť sv. Martina pri
predaji školy v dobrej viere, že nejde o
kultúrnu pamiatku. Iné predmety, ktoré
sú zapísané v zozname kultúrnych
pamiatok, neboli predmetom predaja. 

Mons. ThDr. Jozef Haľko, PhD.
hovorca Bratislavskej arcidiecézy

Škola je vedená

ako pamiatka

na Palackého 5
STARÉ MESTO
Budova školy na Jesenského ulici 6 je
zapísaná v Ústrednom zozname pa-
miatkového fondu pod evidenčným
číslom 541, ale s adresou na Palacké-
ho ulica 5, kde má budova v súčas-
nosti druhý nepoužívaný vchod.
Eklektická budova bola za národnú
kultúrnu pamiatku vyhlásená ešte v
decembri 1980. Číslo parcely 135, na
ktorej sa budova nachádza, je v zozna-
me uvedené správne, ako súpisné číslo
stavby je uvedené 35, kým v katastri
nehnuteľností je číslo 195.
Aj tieto nezrovnalosti v evidencii by
mali byť predmetom správneho kona-
nia, ktoré v súvislosti s predajom budo-
vy začalo ministerstvo kultúry. (brn)
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STARÉ MESTO
Semafor na Pražskej ulici smerom na
Račianske mýto mal pôvodne pomôcť
pri strážení bezpečnosti odbočky na
Jeleniu ulicu. Nakoniec sa ukázal ako
zbytočný, vodičov skôr brzdil a provo-
koval, než aby im pomáhal. Hoci vodi-
či sa naň sťažovali niekoľko rokov,
problém odstránili len v týchto dňoch.
Na zbytočný semafor naposledy upo-
zornil čitateľ Martin Strižinec. „Na tejto
križovatke sú spolu tri semafory. Jeden
pre odbočenie vľavo a ďalšie dva hneď
tesne za sebou. Kým jeden z nich slúži
pre chodcov, ďalší podľa mňa nemá
absolútne žiadne opodstatnenie,“ uvie-

dol. Konštatoval, že kvôli semaforu sa
vodiči odbočujúci na Šancovú zo Žabo-
tovej ulice dokážu napojiť na zelenú
vlnu až za Račianskym mýtom. Skúse-
nejší taxikári vraj semafor ignorujú a
rešpektujú až ďalší v poradí, na ktorom
je zelená skôr. „Potom sa na zelenú vlnu
stihnú napojiť už pri Žilinskej,“ dodal
Martin Strižinec.
Ako informovali z magistrátu, svetelná
signalizácia na tejto križovatke bola
zriadená na základe požiadaviek chod-
cov prechádzajúcich cez Šancovú ulicu.
Pri projektovaní sa vychádzalo zo zais-
tenie bezpečného výjazdu vozidiel z
parkoviska priamo do križovatky.

Pokiaľ ide o tzv. zelenú vlnu, podľa
mesta je prioritný smer od Trnavského
mýta na Pražskú ulicu. „Smer od Praž-
skej k Trnavskému mýtu mohol byť
skoordinovaný len tak že vozidlá na
začiatku zelenej na Pražskej zastavujú
pred Žilinskou aj pred Račianskym
mýtom, vozidlá na konci zelenej sú spo-
malené len čiastočne. Pripojenie z ved-
ľajších smerov nie je koordinované,“
uvádza magistrát. 
Krajský dopravný inšpektorát navrhol,
aby vozidlá vychádzajúce zo Žabotovej
vľavo stihli koniec zelenej v križovatke
so Žilinskou. Zmena svetelného riade-
nia platí od 16. septembra. (rob)

Zbytočný semafor na Šancovej zostal,

konečne ho napojili na zelenú vlnuNa rozkopané
chodníky sme
si už zvykli
Pred štyrmi týždňami nám na Gorké-
ho ulici rozkopali chodník. Zruční
kopáči nechali po sebe asi dvojmetro-
vú jamu s obnaženým hrdzavým uzá-
verom plynu. Dva týždne sa nič nedia-
lo. Keď sme si na oplotenú jamu upro-
stred chodníka začali zvykať, prišli
ďalší majstri s malým bagrom a jamu
zväčšili. Na druhý deň vymenili ventil
za nový a bezpečnejší. Jamu o niekoľ-
ko dní zasypali a zaliali betónom.
Odvtedy ubehol ďalší týždeň. Chodí-
me okolo diery v chodníku a čakáme,
kedy ju príde niekto zaliať asfaltom.
Takýchto príbehov sú bratislavské ulice
plné. Azda každý už obchádzal jamu,
ktorú na chodníku dômyselne vykopali
pracovité ruky robotníkov. Nejeden z
Bratislavčanov si zašomral nad likna-
vosťou, s akou tie isté alebo iné ruky
vracali chodník do schodného stavu.
Nikto s tým však doteraz nič neurobil,
nepokúsil sa to zmeniť. Chodíme naďa-
lej po zjazvených chodníkoch a jazdíme
po zaplátaných cestách, akoby sme si
nezaslúžili lepšie.
Určite sa dočkáme a príde niekto aj na
Gorkého ulicu a dá na asfaltový ko-
berec ďalšiu záplatu. Nepochybne sa
však dočkáme aj toho, že o mesiac či o
rok príde niekto iný a opäť rozkope ten
istý chodník na tom istom mieste, alebo
o kúsok ďalej. Pretože tak to je v Brati-
slave zvykom. Každý sa hrá na svojom
piesku - plynári, energetici, vodári, te-
lefónni operátori. Niet nikoho, kto by tu
dbal o to, aby chodníky neboli rozkopa-
né dlhšie ako je nevyhnutné. Keď sa
navyše schovajú za haváriu, o rozko-
pávke sa nedozvie stavebný úrad ani
správca komunikácie.
Keď zaplátajú chodník na Gorkého, vy-
dýchneme si a nebudeme sa nikde sťa-
žovať. A možno budeme za to aj vďační.
Potom sa však nečudujme, že nabudúce
budeme zase obchádzať nejakú jamu a
šomrať. Radoslav Števčík

Z Podunajských

Biskupíc už

majú nový pruh
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Motoristi jazdiaci z Podunajských
Biskupíc v smere na Rovinku a opač-
ne si čiastočne vydýchnu. Od 10.
októbra 2011 je prístupná rozšírená
časť komunikácie, po ktorej denne
prejde vyše 20-tisíc vozidiel.
Prvá etapa výstavby rozširovania cesty o
jeden jazdný pruh medzi mestom a
obcou Rovinka sa začala 18. augusta.
Výstavba štyriapol kilometrového pruhu
trvala šesť týždňov. 
V rámci projektu rozšírenia cesty, okrem
pridania jedného jazdného pruhu v
smere do Bratislavy, bola upravená aj
križovatka Slovnaftská a rozšírený
nájazd na diaľničný obchvat D1 z Gaga-
rinovej ulice. (rob, brn)

Na Dunajskej

rekonštruujú

reštauráciu
STARÉ MESTO
Vo Vešeléniho záhrade na Dunajskej
ulici rekonštruujú objekt, kde v minu-
losti fungovalo gastronomické zaria-
denie Prešporská kúria. Kedysi obľú-
bená záhrada je už roky zatvorená.
Staromestský stavebný úrad potvrdil
rekonštrukciu bývalej budovy reštaurá-
cie. Objekt dostane novú tvár nielen
zvonka, ale úpravy sa týkajú aj interiéru. 
Po tom, ako stravovacie zariadenie na
Dunajskej ulici pred rokmi zaniklo,
mesto zatvorilo aj park, ktorý medzitým
spustol. Záhrada bola do roku 2004 chrá-
nenou lokalitou. 
Keďže ide o areál s ojedinelou časťou
zelene v centre, magistrát už dlho hľadá
riešenie, aby mohol byť park znovu
otvorený. Mestskí poslanci prijali v roku
2007 Územný plán zóny Dunajská. V
textovej časti dokumentu sa uvádza, že
mestský park na Dunajskej ulici by sa
mal zrekonštruovať ako novotvar, nie
ako historická replika. Predpokladá sa
vizuálne prepojenie oboch častí parku s
dvorovou časťou nemocnice. (rob)

Primaciálny

palác bude mať

lepšiu fasádu
STARÉ MESTO
Časť fasády Primaciálneho paláca
zahalilo lešenie. Príčinou je nevyhnut-
ná oprava havarijného stavu balkóna
a padajúcej omietky, ktorá má trvať
takmer dva mesiace.
Mesto začalo opravu vzhľadom na zate-
kanie centrálneho balkóna a padajúcu
omietku z historickej fasády. Podľa
magistrátu je plánovaná oprava portiku-
su (stĺpovej predsiene pred hlavným
vchodom) v takom rozsahu, ako postavi-
li lešenie. Náklady sú takmer 60-tisíc
eur. Na opravu bol vypracovaný projekt
schválený Krajským pamiatkovým úra-
dom v Bratislave. (rob)

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

MR SERVIS

Telefón: 0905 90 46 26

deratizácia
dezinsekcia
dezinfekcia

Zabuchli ste si dvere?
NÚDZOVÉ OTVÁRANIE

0905 310 069
0948 310 069 nový kontakt

predajňa, dieľňa: Púpavova 30a, 841 04 BA
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Ten pravý as na renováciu 
vašej kúpe ne je tu.
Krok za krokom k vašej vytúženej kúpe ni.
Ukážeme vám, ako na to jednoducho a rýchlo!

Ruku na to: Všetko za trvale najnižšie ceny!

Inšpirácia pre vašu vysnívanú kúpe uInšpirácia pre vašu vysnívanú kúpe u

RenováciaRenovácia
kúpe nekúpe ne

Témy 
predvádzacej akcie:
Témy
pred

1.10. – 29.10.

Predvádzacia akcia

NAŽIVO
v našich predajniach

Vždy po 12.00 hod.:
27.10. Bratislava
29.10. Košice
• Inštalácia predstenových

WC systémov
• Kladenie obkladov

a dlažieb

Ak nájdete v ktoromko vek miestnom maloobchode identický druh tovaru (rovnaký 
EAN kód) výhodnejšie, ponúkneme vám rovnakú cenu a k tomu dostanete ešte 
10% navyše. Vz ahuje sa aj na z avy a ak né ceny našej konkurencie.
Neplatí pre predaj cez internet, platí pre množstvo bežné pre domácnos .

Platnos  od 5.10.2011 do vypredania zásob, najdlhšie však do 31.10.2011. 
Zmeny cien po 31.10.2011 možné. Za chyby a omyly v texte, tla ové chyby a za 
farebné odchýlky v zobrazení neru íme. Všetky ceny uvedené v eurách vrátane DPH.

Otváracia doba: Po-Pia 700-2100, So-Ne 800-2100

Bratislava  Galvaniho 9 
Košice  Moldavská cesta 22

Ukážky projektov priamo 
v našich predajniach.
Každý mesiac nový projekt.

538.-538.- 115.-115.-

55.-55.- 75.-75.-

110.-110.-odod

11119999
mm22

moderný a trendový 
 bezpe nostné sklo 8 mm

 vrátane WC dosky

20
0 

cm

120 cm

Komfort
modul pre 
závesné WC
-  vr. ovládacieho 

tla idla a 
závesnej misy

-  splachovanie 
Dual 3/6 l

- C 100 110.00
- C 101 179.00
- C 102 179.00

Kúpe ová séria 
„Toscana“
-  60x30 cm 
- rektifikovaná
-  svetlo- a 

tmavobéžová
7979868,7979869

- pásik 30x10 cm
5.39/ks  7979878

14149999
mm22

Kúpe ová séria 
„Fusion“
- 25x40 cm
- hnedá, béžová
8094523,8094526

- dekor 25x40 cm 
5.69/ks 8094524
- pásik 4,8x40 cm 
2.99/ks 8094527

Kúpe ová séria 
„Orfe“
-  25x40 cm 
- krémová, lososová
8241782,84

- pásik 7,5x40 cm 
3.29/ks  8241763
- dekor 25x40 cm
3.90/ks  8241760,69,72

13131919
mm22

WC závesné 
Novalis biele
-  s hlbokým 

splachovaním

Batéria 
Combo
- umývadlová
- chróm

Batéria 
Lauca
- umývadlová
- chrómSprchovací kút Clear Roller

-  120x80x200 cm   449.00
- 120x90x200 cm 529.00
Sprchová vani ka
- 80x120 cm, biela, akryl 89.00
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Na Nevädzovej ulici v novom nákup-
no-obytnom komplexe Retro nechý-
bajú ani gastronomické zariadenia. Je
tu samoobslužná reštaurácia, kavia-
reň aj pub. Vo všetkých sa dá najesť,
skutočnou reštauráciou je len jedna -
Restaurant RETRO. Nachádza sa na
prvom poschodí nákupného centra a
prekvapila nás svojou veľkosťou a
variabilitou.
Rovnako ako celý komplex, ani reštau-
rácia nie je retrom, resp. návratom k nie-
čomu, čo tu bolo. Ako je stavba Retra
modernou architektúrou, tak je aj rovno-
menná reštaurácia modernou reštauráci-
ou bez náznaku návratu kamkoľvek.
Interiér je originálny - ladený v hnedo-
zelenej kombinácii dreva a lešteného
kameňa. Po pravej strane je barový pult
s tmavohnedým dreveným obkladom,
stena za barom je obložená zeleným leš-
teným kameňom. Po ľavej strane je
kaviarenská časť, za drevenou priečkou
s akváriom je jedálenská časť. Pozdĺž
reštaurácie je za presklenou stenou faj-
čiarska časť. Uprostred jedálenskej časti
je oranžové klubové sedenie, priestor je
podľa potreby veľmi dobre deliteľný.

Restaurant Retro ponúka 6 predjedál,
tri polievky, 15 hlavných jedál, 7 cesto-
vín, 3 rizotá a 16 druhov pizze. Snažili
sme sa ochutnať z každého rožka troš-
ka. Kurací vývar s domácimi rezanca-
mi a zeleninou (2,50 €) bol prislaný,
bol síce pomerne silný, ale mäsa v ňom
veľa nebolo. Prislaná bola aj Tirolská
hríbová polievka (2,70 €), ktorá by
inak bola celkom dobrá. Je záhadou,
prečo mnohí bratislavskí kuchári nešet-
ria soľou. Veď je nad zlato a navyše je
na každom stole, takže každý si môže
prisoliť podľa chuti.
Z hlavných jedál nám čašník odporučil
Grilované kuracie prsia obalené v
anglickej slanine podávané s baby
mrkvou (8,30 €). K tomu sme si dali
varené zemiaky s maslom a petržleno-
vou vňaťou (1,50 €). Namiesto anglickej
slaniny boli kuracie prsia v tenulinkom
plátku prerastenej slaniny pripomínajúce
skôr prosciuto crudo. Mäso bolo servíro-
vané na akejsi hnedej omáčke, ktorú tu
používajú zrejme univerzálne k viace-

rým jedlám. Mali sme ju totiž aj pod
Retro ražničím z kuracích pŕs, bravčovej
panenky, slaniny, choriza a papriky,
(6,90 €). Dali sme si to bez prílohy a dva
kusy ražničí sa na tanieri strácali - boli
primalé.
Spagetti Aglio Olio (5,60 €) boli plné
cesnaku a chilli, ale zo záhadných dôvo-
dov nebolo cítiť cesnak ani pikantnosť.
Hranaté špagety boli aldente.
Ochutnali sme aj pizzu - quatro stagioni
(7,00 €) však nebolo o štyroch ročných
obdobiach a štyroch chutiach - mozzare-
la, chorizo, špenát a šampiňóny boli rov-
nomerne rozložené na celom paradajko-
vom základe. Nie sme si istí, či to bolo
tým chorizom, ale aj pizza bola prislaná.
Obsluha bola veľmi pozorná, jedlo sme
mali na stole pomerne rýchlo, nebyť
tých presolených jedál, boli by sme z
Retra odchádzali spokojnejší. Ceny tu sú
na Bratislavu priemerné, porcie sú však
trochu malé.
Naše hodnotenie:��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Reštaurácia Retro soľou vôbec nešetrí

Slovensko ešte stále akosi pospáva
Akási viróza ma dostala na pár dní
nútenej nečinnosti. Teda, niežeby v
posteli bolo normálne zle - ale ak všet-
ko bolí, nie je to žiadna sláva. A čo je
najhoršie, sú noci!
Mozog akosi nie a nie vypnúť a človek
stále uvažuje. Keď Konrad Adenauer a
Robert Schuman (obaja veriaci ľudia)
začali uskutočňovať svoju víziu o vytvo-
rení spojenej Európy - viedla ich ušľa-
chtilá myšlienka pomoci a solidarity.
Určite si ani vo sne nepredstavovali, že
môže dôjsť k situácii, aké v posledných
dňoch zažívame my Slováci - pupok
sveta! Pomýlený a zdivočený šéf mini-
strany čítajúcej okolo 300 (tristo) členov
sa pasuje za neomylného sudcu celej
Európskej únie. 
Za veľmi pochybných päť minút slávy,
keď sa slní v žiare reflektorov a záujmu
masmédií, neváha vrhnúť Slovensko do
temnej budúcností. Lebo budúcnosť
mimo Európskej únie by bola temná!
Aspoň pre absolútnu väčšinu nášho oby-
vateľstva, ktorá nemôže nasadnúť do

svojich superautiakov, lietadiel či jácht a
užívať si svoj domnelý raj niekde na
inom kontinente. Priznám, nie som obdi-
vovateľkou žiadnej veľmoci. Všade je to
o peniazoch a moci a s nimi spojenej
korupcie a nespravodlivosti. Ibaže je
rozdiel v stupni myslenia superboha-
tých. Vysvetlím!
V knihe Vzbura vyvesencov je pasáž o
mučení nevoľníkov. Nahých ich za ruky
vyvesili za obeť pre roje komárov. V jed-
nom prípade išiel okolo chudáka pokry-
tého komármi človek, ktorý chcel po-
môcť tak, že odoženie komárov. Vtedy
sa ten zúbožený obesenec ozval: Pane-
bože, nechajte ich, títo sú už nažraní!
Žiaľ, my tu u nás doma sa asi ťažko
dožijeme ušľachtilosti superboháčov vo
svete, ktorí sa vzdávajú veľkej časti svoj-
ho bohatstva v prospech dobročinnosti.
Tí naši, ktorí „poctivou prácou“ nado-
budli svoje bohatstvo, sa iba ak preteka-

jú, ako sa čo najlepšie ukazovať a vy-
chvaľovať. Možno som ešte poznačená
tou virózou, ale dovoľte mi pripomenúť
známe fakty: Človek si do hrobu nič
nezoberie a Božie mlyny melú síce
pomaly, ale isto. Ani ničí strom nenaras-
tie až do neba. 
Nechcem strašiť, ale viem si predstaviť,
že žiadne vysoké ohrady okolo papalášs-
kych sídel ich neuchránia pred rozzúre-
ných davom ožobráčeného plebsu, kto-
rým tak pohŕdajú. Azostať mimo Európ-
skej únie a jej fondov by zaručene k
ničomu dobrému neviedlo. Je pomerne
ľahké oblbovať ľud obecný rôznymi
nacionalistickými a pseudoekonomický-
mi rečami. Hlavne, ak za ich dôsledky
nie je nikto trestnoprávne braný na zod-
povednosť! V hymne sú slová: To Slo-
vensko naše posiaľ tvrdo spalo. Tvrdím,
že ešte stále pospáva . No Boh buď
milostivý k našej „verchuške“, keď sa
naozaj zobudí a vezme moc do svojich
rúk. Modlím sa, aby som to nezažila.

Marta Černá, Fórum spotrebiteľa

Zarábajú aj 

na pacientoch 

poisťovne
LIST ČITATEĽA
Pri mojej poslednej návšteve Sociál-
nej poisťovne na Záhradníckej ulici
ma nepríjemne zaskočila „novinka“
pred vjazdom na parkovisko. Rampa
s automatom, ktorý po stlačení tlačid-
la vydá parkovaciu kartu, a informač-
ná tabuľa, že parkovisko je platené a
spravuje ho nejaká spoločnosť. 
Hovorím si, dobrý zdroj zárobkovej čin-
nosti. Vedela som, že na parkovisku sú
vyhradené aj parkovacie miesta pre ZŤP
osoby, mám európsky parkovací pre-
ukaz, tak som sa domnievala, že budem
môcť parkovať zadarmo, tak ako to fun-
guje na iných parkoviskách, kde osoby
ZŤP môžu parkovať jednu hodinu bez-
platne. Žiaľ, mýlila som sa. Preukaz
nebolo komu ukázať. Pred budovou je
automat (automatická pokladňa), do kto-
rého sa musí karta vložiť a parkovné
zaplatiť. 
V tomto prípade skutočne nejde o 1,50 €
za 10 minút parkovania, ale o princíp.
Ako je možné, že taká inštitúcia, akou je
poisťovňa, nemá pre svojich klientov
žiadne parkovacie miesto, respektíve na
jej klientoch zarába nejaká iná firma.
Nemusí tam mať ani zamestnanca (par-
kovisko nie je strážene, len platené),
stačí pred vchodom do budovy osadiť
automatickú pokladňu a peniažky sa
sypú. Som onkologická pacientka s reci-
dívou ochorenia, v súčasností opäť v
liečbe, držiteľkou preukazu ZŤP-S, ako
aj parkovacieho preukazu, a to, že práve
Sociálna poisťovňa takto „vychádza“ v
ústrety svojim klientom, je pre mňa
nepochopiteľné. 
Veď denne ju navštívi množstvo ľudí,
ktorí sú povinní prísť či už na posudko-
vú komisiu alebo z iných dôvodov,
mnohí sú nemobilní, ZŤP a odkázaní na
dovoz. Aj ja som sem odniesla lekárske
správy na kontrolnú lekársku prehliadku
z dôvodu poberania invalidného dô-
chodku a teraz čakám na predvolanie na
posudkovú komisiu. A opäť budem
musieť zaparkovať na platenom parko-
visku a dať niekomu zarobiť. Je smutné,
že chorý človek sa stretne s ústretovos-
ťou ohľadom parkovania skôr na hlavnej
stanici či pri tržnici ako pred budovou
Sociálnej poisťovne.
Prečo má parkovisko v prenájme
súkromná firma? Prečo Sociálna pois-
ťovňa dopustila takéto riešenie? V čej
kompetencii bolo prijať také rozhodnu-
tie? To sú otázky, na ktoré nepoznám
odpovede. Pravdou je, že ma táto sku-
točnosť značne rozhorčila, sťažovať sa
však môžem asi len „na lampárni“. 

Lýdia Bendiková, Bratislava

Aj reklama

často kazí 

vzhľad mesta
LIST ČITATEĽA
Súkromné vlastníctvo je podľa ústavy
nedotknuteľné. Paradoxne si tento
fakt mnohí neuvedomujú a tak máme
na vchodových bránach (čo je súčasť
súkromného vlastníctva občanov
domu) povylepované inzeráty a za
stierače motorových vozidiel sa dáva-
jú letáky a podobné reklamy. 
Všetko sa to deje bez súhlasu vlastníkov,
s porušovaním zákonov, nariadení a
vyhlášok. Kompetentné orgány sa vyja-
drujú, že o tom vedia, ale nevedia, ako
proti tomu rázne zakročiť. Prečítame si
štatistiku, koľko bolo zaplatených pokút
a výsledok je taký, aký je - mesto je oble-
pené, zohyzdené a špinavé. V meste
nedávno dávali za stierače áut, samozrej-
me, svojvoľne, nie stovky, ale odhadu-
jem vyše tisíc letákov pozývajúcich na
akciu Malý raj, pod finančným dozorom
Všeobecnej úverovej banky.
Výsledok je taký, že po zemi sa povaľo-
vali stovky modrých letákov, takže orga-
nizátor skutočne výrazne prispel k čisto-
te mesta! Vlastníkov áut viniť nemožno.
Niekto si to nevšimol a plagát mu odvia-
lo počas jazdy, iní to odhodili na cestu.
Prečo by totiž mali hľadať kôš na odpad-
ky, alebo zobrať to do auta, keď im to
bez ich súhlasu dali za stierač. Nie je to
prvý prípad. Tu sa reklamuje pizzéria,
tam predaj náhradných dielcov, inde
otvorenie mäsiarstva a pod. Nedá sa to
nazvať ináč, len podnikateľská drzosť. 
Bratislavčania nech sa nečudujú, že na
trávnatých plochách sú na drevených
kolíkoch inzeráty zapichnuté do zeme,
že po zábradliach sú inzeráty. Vôbec
nikomu neprekáža, že všetky volebné
programy miestnych častí obsahujú
zlepšenie čistoty, poriadku, rozširovanie
zelene a starostlivosť o ňu. 
Vzhľad mesta sa skladá zo stoviek pek-
ných detailov, ale aj jej špinu vytvárajú
stovky detailov. Nič, počkáme na sľuby
ďalších volieb. Peter Bella, Ružinov

OBRAZY NAJLEPŠIE

Galéria Art Invest
Dobrovičova 7, Bratislava

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

PREDÁTE V AUKCII

DOMESTICA SR, s.r.o.

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

príležitosť aj dôchodkyne a živnostníčky.

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

www.domestica.sk

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zasekli sa vám dvere?

�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�AUTOMATICKÉ 

POHONY na brány
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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

Objednávky cez telefón sú výhodnejšie!!!

0903 646 179  0905 646 179  0948 646 179

ABC TAXI
� 02 16 100
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deti milujú chémiu
Vzbudiť u detí nadšenie z chémie je dôležité pre budúcnosť ľudstva. Zatiaľ 
v 15 krajinách sveta sme preto zriadili laboratóriá pre deti, kde sa mladí 
môžu o chémii a vede učiť zábavným a praktickým spôsobom.
Budú si malí študenti a skúmavky nakoniec rozumieť? V BASF tvoríme 
chémiu, ktorá spája. www.basf.sk

Kids' Lab Hókus - Pókus 
po prvýkrát na Slovensku 
od októbra 2011.

Kids Lab 150x178 ISO-V2 SLO 1 22.09.2011 17:26:38 Uhr

V múzeu bude

výstava Ohýbaj

ma mamko
BRATISLAVA
Pre všetkých, ktorí chcú vedieť, aké to
bolo byť dieťaťom pred sto rokmi,
pripravilo Slovenské národné mú-
zeum výstavu Ohýbaj ma mamko.
Prezentuje zbierky ôsmich múzeí do-
plnených exponátmi Slovenského ná-
rodného múzea v Martine a doku-
mentuje kultúru menšín. 
Posteľ s kútnou plachtou, prvý kúpeľ
dieťaťa, bohaté ukážky detského odevu,
hier a hračiek sú jednými z vyše 400
exponátov. Výstava je koncipovaná od
narodenia dieťaťa cez jeho začleňovanie
do rodinného i širšieho spoločenstva,
prvé kroky, hračky, hry a vzdelávanie až
do času, keď dospieva a je pripravené
založiť si novú rodinu. 
Moderná inštalácia výstavy nezabúda
ani na najmladšieho návštevníka, ktoré-
mu umožňuje nielen vidieť, ale aj vyskú-
šať si hry a hračky, s ktorými sa hrávali
ich starí rodičia. Výstava v budove Slo-
venského národného múzea potrvá od
18. októbra 2011 do 15. apríla 2012, je
otvorená denne okrem pondelka od 9.00
do 17.00 h. (brn)

V Zrkadlovom

háji zaznie

Festival perkusií
PETRŽALKA
V Dome kultúry Zrkadlový háj, Rov-
niankova 3 sa 28. a 29. októbra 2011
uskutoční Festival perkusií. V hlavnej
úlohe čakajte akustické bubny rôz-
nych tvarov a veľkostí.
Hlavnými hosťami sú Abhijit Banerjee,
ktorý hral s Ravi Shankarom, Trilokom
Gurtu, džezovými hudobníkmi v USA,
na Womade Petra Gabriela a v marci
2011 spolu s Martinom Valihorom na
One Day Jazz Feste v Bratislave, Hearn
Gadbois &Learned Hands, Amirkasra
Zandian, Patrycja Napierala, Tubabu a
ďalší. Za slovenských perkusionistov
zastupujúci rôzne žánre vystúpia Eddy
Portella presenta El Poderoso 5tet, Bata-
timba, Štefan Bugala, Roman Kozák,
La3no Sessions, a ďalší.
Festival ponúkne ukážky rozmanitej
hudby z rôznych častí sveta, zaznie
latinskoamerická samba, hudba Južnej
Ameriky, africká, perzská, indická aj
keltská hudba. Na tradičných aj netradič-
ných perkusiách, ako sú indické bubny
tabla, perzský bubon tombak a daf, afric-
ké djembe a mnoho iných, sa v rytmic-
kej smršti ukážu tí najlepší hudobníci z
blízkeho i ďalekého okolia. 
Okrem žánrovej a nástrojovej pestrosti
festival predstaví nové nečakané prepo-
jenia hudby Východu a Západu, klasic-
kej a etnickej hudby, aj najnovšie trendy
ako populárny beatbox a ďalšie zaují-
mavosti. (dš)

Akcia trvá do 31. 12. 2011.    Infolinka: +421 2 433 304 00

si môžete uplatni  v Showroomoch 
prvotriedneho spánku
v Bratislave a Košiciach 
v e-shope na stránke 
www.perdormire.sk
a na výstave MODDOM 2011.

�

�
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Bratislavské džezové dni plánujú z PKO

do Incheby preniesť tradičnú atmosféru
PETRŽALKA
Z priestorov PKO sa džezový jesenný
sviatok - Bratislavské jazzové dni -
presúva do areálu Incheba Expo
Aréna. V týchto priestoroch sa usku-
točnia od piatku 21. októbra do nede-
le 23. októbra 2011.
Organizátori chcú spolu s vystupujúcimi
hosťami preniesť do Incheby aj žičlivú a
príjemnú atmosféru, ktorou je tento fes-
tival tradične sprevádzaný. BJD sa
začnú v piatok 21. októbra 2011 vystú-
pením The Illusions Trio s Tatianou
Hicovou. Skupina hrá vlastné kompozí-
cie na pomedzí modern džez, rock, funk
fusion, groove. Hosťom bude mladá,
talentovaná speváčka Tatiana Hicová. V
piatok ešte zahrá skupina Grazyna
Auguścik&Bester Quartet z Poľska.
Speváčka Grazyna Auguścik je prvou
dámou world music džezu. Poľská spe-
váčka už sedemnásť rokov žije v USA.
Na scéne ju vystriedajú Raúl Midón trio

z USA, Raúl Midón je spevák a gitarista
z Nového Mexika, jeho jedinečný štýl je
inšpirovaný džezom, bluesom, folkom aj
soulom. Záver bude patriť Chucho Val-
dés& Afro-Cuban Messengers z Cuby.
Na scéne B zahrajú Comp&Neros,
Michal Balla trio, Andy Belej Quartet a
Nu Folder - všetci zo Slovenska. 
Sobotný večer začne Matúš Jakabčic a
Big Band feat Harry Sokal. Matúš
Jakabčic je na Slovensku známy ako
skladateľ, aranžér, gitarista, producent a
pedagóg. Jeho Big Band sa skladá z
popredných džezmanov z Česka, Slo-
venska a tentoraz aj z Maďarska. Skupi-
nu vystrieda Harold López Nussa Trio z
Kuby. Ani nie tridsaťročný spevák sa
narodil v Havane v muzikantskej rodine.
Curtis Stigers z USA bude ďalším obja-
vom, ktorý tu zahrá. Je dôkazom toho, že
hranice nie sú jednoznačné ani medzi
takými rôznymi štýlmi, ako sú džez,
rock, pop a soul. Sobotný večer ukončí

Nicholas Payton Quintet z USA. Nicho-
las Payton pochádza z džezovej rodiny,
na trúbku začal hrať ako štvorročný. Na
scéne B sa v sobotu predstavia Fanfán
Tulipán, Fabian Supancic Organ Trio,
Andrea Bučková&Mária Kmeťková a
Paul Zauner Quartet feat Donald Smith. 
Nedeľný večer otvorí Viktor Tóth
Ensemble z Maďarska, jeden z najtalen-
tovanejších maďarských džezmanov.
Vystrieda ho Randy Brecker&AMC
Trio. Randy Brecker je špičkový hráč na
trúbku a flugelhorn. AMC Trio je za hra-
nicami Slovenska najčastejšie koncertu-
júca džezová formácia. Nedeľný večer
vyplní Robert Glasper Experiment, čer-
stvá hviezda amerického džezu a Earth,
Wind&Fire Experience feat Al Mckay je
kapela, ktorá džezové dni ukončí. Na B
scéne zahrajú Jana Bezek Trio, FAT
breakFAST, Vanda a Jazz plays Europe
Laboratory formácia zo siedmich európ-
skych štátov. (dš, jm)

Železná privíta

Bratislavský

polmaratón 
NOVÉ MESTO
V sobotu 15. októbra 2011 sa usku-
toční už 9. ročník populárneho
bežeckého podujatia pre všetkých -
Bratislavský polmaratón. 
Štart a cieľ podujatia je na Partizánskej
lúke pri amfiteátri. Organizátori pripra-
vili trate pre všetky vekové a výkon-
nostné skupiny - deti, rekreačných bež-
cov ale aj pre tých najzdatnejších
vytrvalcov. Najskôr sa na štart (o 10.00
h) postavia najmenší, 300-metrová trať
čaká na chlapcov a dievčatá do 5 rokov.
Za nimi budú štartovať malí pretekári na
600 a 1000 metrov, pre starších je pri-
pravená trať dlhá 1500 metrov.
O 11.30 h prídu na rad na dospelí aj
rekreační bežci - spoločne odštartujú
na 10 km aj polmaratón. Trať vedie
Železnou studienkou. Prihlásiť sa dá aj
v deň pretekov - priamo na mieste
behu. (brn)

V Starom háji 

predposledný

dostihový deň
PETRŽALKA
Ak chcú Bratislavčania, prípadne
návštevníci mesta, stráviť posledné
pekné jesenné dni v prírode, zaují-
mavým a určite aj dobrým tipom je
Závodisko v Starom háji a nedeľa
16. októbra 2011, keď sa tu usku-
točnia ďalšie napínavé dostihy. 
Predposledný dostihový deň tohto-
ročnej sezóny 2011 sa ponesie v zna-
mení prehliadky domáceho chovu,
keď obe hlavné skúšky sú vyhradené
práve pre plnokrvníky odchované na
Slovensku.
Divákov čaká v petržalskom Starom
háji pestrý program so začiatkom už o
13.00 h. Okrem samotných rovino-
vých dostihov uvidia aj prútené pre-
kážky, steeplechase a preteky klusá-
kov. Okrem toho je pripravný aj
sprievodný program, nielen pre deti,
ale aj pre ich sprievod. (vk)

Rezervujte na KLM.sk
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STARÉ MESTO
NA HEYDUKOVEJ ULICI v herni
Storm Game Club 22- ročný muž z obce
Plavé Vozokany  spolu s 26-ročnou
ženou z Česka pristúpili k 23-ročnému
mladému mužovi, ktorý hral na počíta-
čovú hru. Cez stoličku mal prevesený
vak, z ktorého mu odcudzili peňaženku
so 150 eurami a z miestnosti herne odiš-
li. Obe osoby obvinili z krádeže.

PETRŽALKA
NAEINSTEINOVEJ ULICI 24-ročná
Beáta z Poľska vzala v jednej z predajní
nákupného centra rôzne dámske obleče-
nie za vyše 3000 eur. S vecami chcela
bez zaplatenia opustiť predajňu. Za
pokladničnou zónou ju zadržal pracov-
ník súkromnej bezpečnostnej služby. 

VRAKUŇA
NA ŠÍRAVSKEJ ULICI zastavili
dvaja pracovníci zo spoločnosti zaobe-
rajúcej sa prevozom peňazí vedľa
banky. Jeden z pracovníkov zostal vo
vozidle a druhý vošiel do banky, kde
vybral 204 000 eur plus peniaze v inej
mene. Následne vyšiel z banky aj s
peniazmi uloženými v kufríkoch. Pred
vchodom do banky k nemu prišli dvaja
neznámi páchatelia (maskovaní prilba-
mi a tmavým oblečením), ktorí ho pod
hrozbou použitia zbrane prinútili, aby
išiel s nimi k neďalekej škole. Tam mu
jeden z páchateľov vstriekol do tváre
neznámu látku a druhý mu vybral z kuf-
ríkov finančnú hotovosť. Páchatelia
odišli na neznáme miesto.   (mm, sb)

Krásne 

korčuľovanie 

je Popoluškou
Už viac než storočie je krasokorču-
ľovanie symbiózou umenia a športo-
vého výkonu. Ľudia vždy sledovali s
uznaním povinné i voľné jazdy,
skoky, piruety i tance. Zanedbateľné
neboli a nie sú ani pohľady na este-
tické umenie krásnych víl a uraste-
ných švihákov. 
Preto sa tomuto starému športu voľa-
kedy hovorilo - krásne korčuľovanie.
Bol to, a ešte aj stále je, druhý najsle-
dovanejší zimný šport sveta. Žiaľ, u
nás sa v minulých rokoch zosunul z
výšin do úlohy Populušky. Podmienky,
a tým aj výsledky sa roztopili ako
čokoláda na slnku. Svet na korčuliach,
divadlo zážitkov a naše bohaté tradície
budú potrebovať najkvalitnejších maj-
strov, aby nasmerovali všetko do sta-
rých pevných a úspešných koľají.
Reč je o veľmi starom športe. Začiatky
kostených korčulí sa pripisujú Dánsku,
kde sa našli zmienky už v roku 1134 a
tam i v okolitom území slúžili na dopra-
vu i zábavu. Aj u nás pri Trnave sa našli
vraj až päťtisícročné korčule, azda aj
prvé na svete, ktoré máme v múzeu. V
Bratislave, vtedajšom Prešporku bolo
prvé verejné klzisko priam v centre
mesta, na Zochovej ulici, kde je budova
starého rozhlasu. Bol to prvý zrod pod-
mienok pre našich budúcich majstrov,
olympijských medailistov Karola Diví-
na, Ondreja Nepelu a Jozefa Sabovčíka.
Koľko len slávy priniesli nášmu mestu.
Ich zásluhou, ale aj predchodcov a
nasledovníkov bolo krasokorčuľovanie
najúspešnejším individuálnym zimným
olympijským športom Slovenska. 
Jeho zrod má historický dátum 14. 9.

1871, keď noviny Pressburger Zeitung
napísali, že vznikol prvý Pressburger
Eislaufclub. Bolo to 129 rokov po zalo-
žení prvého klubu sveta v Edingurgu.
Rozvoj tohto športu bol taký prudký,
že sa roku 1891 dostal do školských
osnov. Bratislava mala už vtedy 9 prí-
rodných, udržiavaných klzísk. Boli
najmä pri hostincoch a cukrárňach, kde
sa našli aj prví sponzori. Zo všetkého
sa vyvinula bujará zábava pre pánov. 
Pred prvou svetovou vojnou mal roku
1911 Londýn prvú umelú plochu, Brati-
slava roku 1941 v priebehu druhej. Tu
sa uchytila generácia, ktorá silno
ovplyvnila históriu. Prvými pretekármi
boli v Bratislave J. Šturm, zo žien F.
Kalenčíková a pár Melišková-Bachratý.
Na majstrovstvách Slovenka 1942 však
zažiarili: L.Trebatický, P. Čanky, J. Loj-
kovič, E. Skákala, I. Mauer. Záujem bol
taký veľký, že tréneri ako J. Mrázková,
J. Dulková, J. Golonková, V. Suchánko-
vá, H. Múdra, J. Jesenský, J. Lojkovič,
V. Gonda a ďalší mali zverencov, koľko
chceli. Motivovali ich úspechy našich
troch menovaných mušketierov, ale aj
Filca, Drahovej, Grožajovej, Ďurišino-
vej, Skotnických, Walachovskej s Bar-
tosievicsom a ďalších. 
Posledným mohykánom s medailou
veľkého podujatia bol roku 1986 na
ME v Ženeve J. Sabovčík. Odvtedy
strmý pád po naklonenej rovine. V
hlavnom meste máme len dva slabé
kluby, KŠK Bratislava a ŠKP Bratisla-
va. Vzhľadom na históriu priam trestu-
hodné. Jozef Kšiňan, Igor Mráz

(Pokračovanie nabudúce)

O vzácnu bránu sa dnes nikto nestará
Na Svoradovej ulici, medzi domovom
dôchodcov Ohel David (č. 11) a inter-
nátom Svoradov (č. 13), stojí kamen-
ná brána, za ktorou sa začínajú scho-
dy vedúce po pomerne prudkom
svahu na Škarniclovu ulicu. Schody
vznikli v tridsiatych rokoch 20. storo-
čia v súvislosti s výstavbou najmlad-
šieho  - východného - krídla vysoko-
školského internátu Svoradov, podľa
projektu architektov Františka Flo-
riansa a Gabriela Schreibera.
Od 17. storočia stál na mieste internátu a
blízkej Hodžovej školy kaštieľ (kúria,
palác) palatína a dedičného župana pre-
šporskej župy grófa Pavla Pálffyho.
Začali ho stavať v roku 1637. Na jeho
stavbe sa zúčastnili najvyhľadávanejší
stavitelia a dekoratéri talianskeho pôvo-
du. Vrchol slávy zažil objekt v 30. ro-
koch 18. storočia, keď bol rezidenciou
uhorského miestodržiteľa, neskoršieho
manžela Márie Terézie a budúceho rím-
skeho cisára nemeckého národa Františ-
ka Štefana, kniežaťa z Lotrinska.
Potom začala sláva kaštieľa upadať.
Pálffyovci žili radšej v iných svojich
rezidenciách, zastaraná prešporská kúria
nevyhovovala požiadavkám  barokové-
ho prepychu. Ani rozsiahla terasová
záhrada, ktorá sa rozprestierala až k
terajšej Zochovej a Pilárikovej ulici, už
nebola udržiavaná ako prv. Panské sídlo
sa postupne menilo na hospodársky
dvor. Po zrušení poddanstva (1848) a
zákona o nescudziteľnosti pôdy sa Pálf-
fyovci rozhodli svojich majetkov v bez-
prostrednej blízkosti vtedy už požiarom
ruinovaného Hradu vzdať.  Za vysoké
odškodné sa ich bývalé poddanské obce
Zuckermandel, Schlossgrund (teraz
Židovská, Mikulášska, Beblavého) a
Schlossberg (Zámocká a okolie) stali
územím mesta. 
Devastovaný palác spolu so zázemím
predali súkromníkovi, od neho majetok
neskôr kúpilo mesto. Z kniežacej a skoro
cisárskej rezidencie sa stala kasáreň, v
hospodárskych priestoroch žila v nevy-
hovujúcich podmienkach mestská chu-
doba. Nádvoria zaplnilo množstvo pro-
vizórne postavených chatrčí. V takých
chudobných pomeroch sa v jednom z
domkov pri nádvorí narodil v roku 1858
v rodine z Moravy prisťahovaných
nádenníkov neskorší geniálny sochár
Johann Fadrusz.  
Ako kasáreň prežil kaštieľ prvú svetovú
vojnu (Pálffykaserne, Pálffylaktanya).
Napriek snahe niekoľkých pamiatkarov

a historikov palácový komplex zachovať
a využiť pre kultúrne ciele - napríklad
ako sídlo Mestského múzea - sa vedenie
mesta rozhodlo objekty predať, pozem-
ky rozparcelovať. Renesančno-baroko-
vý palác bez milosti postupne zbúrali.
Bez akejkoľvek dokumentácie nenávrat-
ne zanikli sály s bohatou štukovou a
maľovanou dekoráciou, ktoré by dnes
boli klenotom mesta. Kamenné architek-
tonické články sa rozpredali, zničili, s
malou výnimkou dvoch brán. Z budov
ostalo len zázrakom zachované záhradné
krídlo. Na jeho mieste mal už stáť inter-
nát pre študentov rabínskej školy, ktorá
stála naproti na Zámockej ulici. Len
nedostatok financií znemožnil jeho
výstavbu.   
Vznikli nové ulice: Svoradova (pôvodne
Schreiberova) a Škarniclova, a medzi
nimi dve otvorené schodiská. Jedno z
nich nesie od 90. rokov pomenovanie
„Soferove schody“. To druhé, pri Svora-
dove, nemá meno. 
Ostenie pôvodnej reprezentačnej vstup-
nej brány druhotne osadili na múr palá-
ca, za ktorým zachovali časť klenby zo
17. storočia s pôvodnou dekoráciou.
Torzo stavby upravili ako priechodný
pavilón, ktorým prechádzali schody
otvoreného schodiska. Dnes je pavilón
pojatý do obnovenej a doplnenej časti

paláca a schodisko odklonené za jeho
obvodový múr. Druhá kamenná brána
stála pôvodne kolmo na vozovku v
miestach, kde dnes Škarniclova ulica
vyúsťuje na Zámockú. Jej situáciu
pomerne dobre vidno na fotografiách z
30. rokov (Hofer). Brána bola priecho-
dom v múre, ktorý navzájom oddeľoval
stiesnený priestor medzibránia od
nádvoria pred reprezentačným vstupom
do vlastného paláca. Múr mal možno aj
fortifikačnú funkciu. Či v ňom boli aj
strieľne, to sa už nedá zistiť. Klenák nad
oblúkom brány je ozdobený zriedkavým
motívom pripomínajúcim padajúce
mince, ojedinelý je štít nad bránou v
tvare kruhového segmentu, zavŕšený
troma kamennými guľami. 
Pred viac ako 70 rokmi bránu rozobrali a
znovu postavili pri Schreiberovej (Svo-
radovej) ulici. Ostala majetkom mesta.
Napriek tomu sa o vzácny relikt archi-
tektúry celé desaťročia nikto nestará. Z
rímsy nad štítom už pred viac ako desia-
timi rokmi jeden kamenný článok vypa-
dol a stratil sa. Iný článok je nebezpečne
uvoľnený. K degradácii historickej ar-
chitektúry brány zo 17. storočia prispie-
vajú najmä náletové dreviny, ktoré sa
zakorenili do spár medzi jednotlivými
článkami. Svojimi koreňmi rozrušujú
tmelivo a roztláčajú kamenné články od
seba. Voda a mráz im pritom výdatne
pomáhajú. Štefan Holčík

FOTO - autor
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SOBOTA 15. októbra
� 8.00 - Medzinárodné výmenné stret-
nutie zberateľov minerálov, fosílií a
výstava drahých kameňov, Stredisko
kultúry, Vajnorská 21
� 11.00 - Techniky extázy/Ananda-
Dance workshop: oslobodené telo, hlas
a duša v pohybe, súčasťou bude Trance-
Dance ritual, Kosatcova 24/A
� 14.30 - Prasiatka sa vlka neboja, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Prvá Československá repu-
blika a Bratislava, vlastivedná vychá-
dzka, stretnutie pred budovou SNM,
Vajanského nábrežie 2 
� 15.00 - Svedectvo času, Z nálezov na
Bratislavskom hrade, lektorované pre-
hliadky výstavou, Bratislavský hrad
� 16.00 - Elá Hop do múzea!, netradič-
ná prechádzka po Apponyiho paláci,
divadlo Piki, Radničná 1
� 17.00 - Čaj o piatej s Color, Stredisko
kultúry, Vajnorská 21
� 18.00 - Devínskonovoveské rockova-
nie, rockový koncert skupiny Horská
chata, predkapely a hostia Spray a Signatu-
re, Veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
� 19.00 - Platonov, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - Música, hudobný večer, Špa-
nielske múzy, Koncertná sieň Dvorana
VŠMU, Zochova ul., vstup voľný
� 19.00 - Komplic, kriminálna komédia
s politickým apelom, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 19.00 - Swingový bál, Bratislava Hot
Serenaders s Milanom Lasicom, Banke-
tová sála, hotel Kyjev, Rajská 2

NEDEĽA 16. októbra
�10.00, 14.30 - Prasiatka sa vlka nebo-
ja, Bratislavské bábkové divadlo,
Dunajská 36
� 10.30 - Nedeľné matiné, I.Černecká,
klavír, F. Pergler, klavír, GMB, Mirba-
chov palác, Františkánske námestie 11
� 10.30 - O pahltnom hadovi, detské
divadelné predstavenie, účinkuje bábko-
vé divadlo MaKiLe, DK Zrkadlový háj,
Rovniankova 3
� 10.30 - Janko Hraško, Divadlo pod
Hríbikom, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 11.00 - Danka a Janka, Chipicao roz-
právky, divadlo Neline, hotel Hilton,
Trnavská cesta 27/A
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, hrá
Roland Live, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.00 - Koncert pri príležitosti
Medzinárodného dňa boja proti chu-
dobe, Dóm sv. Martina 

� 15.00 - Svedectvo času, Z najnovších
a starších nálezov na Bratislavskom
hrade, lektorované prehliadky výstavou,
Bratislavský hrad
� 15.30 - Veľkí herci malým deťom,
divadlo Úsmev, Divadlo v podpalubí,
Tyršovo nábrežie
� 16.00 - Snehová kráľovná, rozprávka
o skutočnej láske a priateľstve, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 17.00 - Mníšky 2, Milionárky, Teátro
Wüstenrot, Trnavské mýto 1
� 18.00 - Zlatá čižma, krajská prehliad-
ka choreografií, DK Zrkadlový háj, Rov-
niankova 3
� 19.00 - Blues na lodi, koncert live,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
�20.00 - Jablko, elledanse, tanečné pred-
stavenie, Dom T&D. Miletičova 17/B

PONDELOK 17. októbra
� 10.00 - Hviezdoslav v sexshope, erotic-
ká komédia o samote, verejná generálka,
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 16.00 - Z úcty k vám, Keď svetu vlá-
dol valčík, Metropolitný orchester Brati-
slava, diriguje Peter Uličný, záverečný
galakoncert IV. ročníka Senior Fest 2011,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3

� 19.00 - 3 T herecké improvizácie,
divadlo 3T, projekt hereckých improvi-
zácií, Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
� 19.00 - Hviezdoslav v sexshope, ero-
tická komédia o samote, predpremiéra,
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Dych Lukavických zápiskov,
divadlo faktu na motívy pamätí Hany
Ponickej, Staromestský klub 10x10,
CDLaV, Školská 14
� 19.00 - Acta psychopata, Nebojme sa
klasiky, inscenácia, kreatívne centrum
mladých Ludus, Tower 115, Pribinova 25
�19.09 - Nomen omen, Milan Lasica a
Peter Lipa, večer rozhovorov a piesní s
osobnosťami umeleckého života s mode-
rátorom Petrom Ilčíkom, Art Club
Scherz, Partizánska 2, Palisády
� 19.30 - Baletky, hackeri, homlesáci
& manažéri, divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7
� 20.00 - Mono, Debris Company,
Dom T&D, Miletičova 17/B

UTOROK 18. októbra
� 14.00 - Krása nevídaná, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 15.00 - Teodor Križka, autorské číta-
mie, Klub slovenských spisovateľov,
Laurinská 
� 17.00 - Lietajte s Rossinantom, pre-
mietanie filmu, Bulharský kultúrny inšti-
tút, Jesenského 7
� 17.00 - Vše pro dobro světa a Nošovic,
Český mír, Kino Lumiére, Špitálska 4
� 18.00 - Túžba po smrti a po živote,
koncert, F. Kleinhapl, violončelo,
A.Woyke, klavír, Mozartova sieň Rakú-
skeho veľvyslanectva, Ventúrska 10
� 19.00 - Tichý dom, divadlo Astorka,
divadelný klub Trezor, Námestie SNP 33
� 19.00 - Stretnutie s divadlom: Mari-
na Cvetajevová: Casanova, DK Zrkad-
lový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Poradňa krásy Šereď, divad-
lo Lucie Kollárovej a Oľgy Belešovej,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Hviezdoslav v sexshope, ero-
tická komédia o samote, premiéra, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Jan Kraus aneb Hvězdy jak
je neznáte, Teátro Wüstenrot, Trnavské
mýto 1
� 19.30 - Baletky, hackeri, homlesáci
& manažéri, divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7

STREDA 19. októbra
� 9.00 - Krása nevídaná, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Pomáda, muzikálové divadlo
Alkana, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 16.30 - Vysťahovalectvo a emigrácia
z ČSR 1939 - 1989, prednáška, Galéria
Artotéka, Kapucínska 1
� 17.00 - Literárne stredy, Karol Lovaš
bude prezentovať svoju knihu rozhovo-
rov s trojicou slovenských prezidentov,
Kníhkupectvo Panta Rhei, Poštová ulica
� 18.00 - Túlavé topánky, podujatie pre
záujemcov o cestovanie a poznávanie
krajín, Stredisko kultúry, Vajnorská 21
� 18.00 - Koncert Momento musicale -
Stretnutia so slovenskou opernou budúc-
nosťou, Rodinné striebro - vokálna tvorba
od romantizmu po súčasnosť, SNG, Vodné
kasárne, Rázusovo nábrežie 2 
� 19.00 - Výročí, české divadlo Do hous-
lí, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Kentauri, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - Zmrňený čért, hosťovanie
Záhoráckeho divadla, Staromestský klub
10x10, CDLaV, Školská 14, vstup voľný
� 19.30 - In da House, (žúrka v Londý-
ne), GUnaGU, Františkánske námestie 7

� 20.00 - Vlasta Redl, koncert, Ateliér
Babylon, Námestie SNP 14, Kolárska 3

ŠTVRTOK 20. októbra
�9.00, 11.00 - Kocúr v čižmách, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
�19.00 - Paraf, divadlo Ívery, Školská 14
�19.00 - Rómeo a Júlia, divadlo Astor-
ka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Poslovia, anjelský kabaret,
Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.30 - Bar Argentína, (čierna komé-
dia o bielom prášku), divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7
�20.00 - Art of Livin', Chiki liki tu - a,
Hugo Čáves Orchestra, Klub Za Zrkad-
lom, Rovniankova 3
� 20.00 - Support Lesbiens: krst CD,
Ateliér Babylon, Námestie SNP 14,
Kolárska 3
� 22.00 - Faya Night (dancehall/dub-
step/whatever), SubClub, Námestie
arm. gen. L. Svobodu

PIATOK 21. októbra
�9.00, 11.00 - Kocúr v čižmách, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská 36
� 9.00 - Tanec sk, stratégie prežitia
tanečného umenia na Slovensku, Staro-
mestský klub 10x10, CDLaV, Školská 14
� 18.00 - Všetko najlepšie!, bláznivá
komédia, účinkuje divadelný súbor For-
bína, Veľká sála Istra Centra, Hradištná
43
�19.00 - FS Gymnik - FS Urpín, vystú-
penie folklórnych súborov, DK Zrkadlo-
vý háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Pred odchodom na odpoči-
nok, divadlo Astorka, Námestie SNP 33
�19.00 - Music Club, Atmosferik (alter-
native rock, rock), DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Prezidentky, komédia, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
�19.30 - John Lennon je mŕtvy a ja sa
tiež necítim najlepšie (Groupies),
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 22.00 - Indie Hits: Moshi Moshi Spe-
cial, SubClub, Nám. arm. gen. L. Svobodu
� 23.00 - Inflagranti, párty, Ateliér
Babylon, Námestie SNP 14, Kolárska 

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

vyjdú opäť o týždeň

20. októbra 2011

Prečo nemusíte robiť kompromisy 
medzi výkonom a úspornosťou? 
Lebo Medveď!Zn
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www.lebomedved.sk/trieda-m

Nový Mercedes triedy M
Motor ML 250 BlueTEC 4MATIC, spĺňajúci emisné normy EURO 6,  poskytuje o 7 % vyšší výkon 
a až o 25 % nižšiu spotrebu paliva: mesto 7,0 – 7,6 l/100 km, mimo mesta 5,4 – 5,8 l/100 km 
a kombinovaná spotreba 6,0 – 6,5 l/100 km. A emisie CO2 len 158 – 170 g/km.  

Efektivita od perfekcionistov.

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