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BRATISLAVA
Od 1. novembra platí na 
území Bratislavy VZN, 
ktoré zakazuje používanie 
zábavnej pyrotechniky ka-
tegórie F2 a F3 celoročne, 
a to aj na Silvestra.
Hoci pyrotechnický boom po 
roku 1989 postupne upadal, 
stále sa našlo dosť šialencov, 
ktorí sa zabávali tým, že vás na 
ulici vydesili petardami. A na 
Silvestra to v meste miestami 
vyzeralo ako na fronte. Avšak 
to, čo pôvodne začalo dobrou 
myšlienkou – teda eliminovať 
hluk a stres pre starších ľudí 
a domáce zvieratá – dostalo 
absurdnú pointu. Predávať sa 
obe kategórie naďalej môžu, 
ale používať v Bratislave nie. 
Spoločnosti, ktoré sa zameria-
vajú na špeciálne efekty a oh-
ňostroje, už podali podnet na 
prokuratúru, pretože VZN je 
podľa nich protizákonné a dis-
kriminačné. A nové pravidlá 

pre bežného človeka? Už dnes 
môžete aj za 70-centimetrovú 
prskavku v ruke dostať poku-
tu až do 500 eur. To isté platí 
aj pre ďalšie pyrotechnické 
výrobky, ktoré síce žiadny ra-
chot nerobia, ale sú, bohužiaľ, 
zaradené v kategórii F2. 
Označenie kategórie nájdete 
na každej škatuli. Na fontán-
ky, rakety, vulkány či rímske 
sviece pre domom navyše 
zabudnite aj počas Silvest-
ra, pretože výnimka v dňoch 
od 31. decembra od 22h do  
1. januára 2 h cez bratislav-
ských poslancov neprešla. 
Ide o najprísnejšie VZN na 
Slovensku. Zákaz pyrotech-
niky schválila tento rok na-
príklad aj Banská Bystrica, 
Trnava alebo Ružomberok. Aj 
tieto mestá však dali na silves-
trovskú noc výnimku. Dokon-
ca aj susedné Rakúsko, ktoré 
ma celoročne niekoľkotisícové 
pokuty za pyrotechniku, je na 

Silvestra benevolentné. „Víta-
nie Nového roka môže prebe-
hnúť s malými prskavkami,“ 
myslí si Iveta Plšeková, jedna 
z poslankýň, ktoré presadzova-
li bratislavské VZN. Ako nám 
však povedalo viacero predaj-
cov, malé prskavky (16 a 28 
cm) už nikto nechce. Chcú tie, 
čo horia dlhšie. Avšak tie už 
patria do kategórie F2. Hovor-
cu mestskej polície sme sa pý-
tali, či majú ľudia rátať s tým, 
že ich budú za ne pokutovať. 
„Podľa VZN č. 9/2016 o pou-
žívaní zábavnej pyrotechniky 
je používanie pyrotechnic-
kých predmetov kategórie F2 
a F3 na území hlavného mesta 
zakázané. Kontrolu dodržia-
vania tohto nariadenia budú, 
prirodzene, hliadky mestskej 
polície vykonávať a za jeho 
porušenie postupovať v zmy-
sle zákona,“ napísal nám Peter 
Pleva.
 Pokračovanie na str. 2

Pokutu môžete dostať aj za prskavku

Overená prémiová kvalita
www.kupaaut.sk

Stihnete  
aj adventnú
BRATISLAVA
Po Bratislave sa môžete po-
voziť v dvoch vyzdobených 
električkách – adventnej 
i vianočnej. 
Pre nostalgikov je priprave-
né historické vozidlo z roku 
1958. Adventná električka 
vozila záujemcov už minu-
lý víkend, využiť príležitosť 
môžete ešte 17. a 18. decem-
bra, a to od 10h do 15h, ka-
ždú hodinu spred historickej 
budovy SND. 
Ak to nestihnete, dopravný 
podnik ponúka aj vianočnú 
električku T6A5 z roku 1991, 
ktorá je zvonku i zvnútra špe-
ciálne upravená. Na streche 
má veľký reproduktor, ktorý 
vyhráva vianočné piesne a ko-
ledy. Je ozdobená 26 svetelný-
mi reťazami v celkovej dĺžke 
702 metrov a osvetľuje ju až 
3120 žiaroviek. Interiér pripo-
mína obývačku, na oknách sú 
záclony a nachádza sa tu do-
konca aj symbolický krb, na 
ktorom boli počas Mikuláša 
zavesené mikulášske čižmy.
Premávať bude až do 30. de-
cembra, s výnimkou Vianoc 
po okružnej trase: Jesenské-
ho - Nám. SNP - Obchodná 
- Radlinského - Vazovova 
- Krížna - Americké nám. 
- Špitálska - Nám. SNP - 
Kapucínska - tunel - nábre-
žie - Jesenského. Odchody 
z Jesenského sú každú hodinu 
od 16 do 20h. Cestovné sa 
v nich platiť nebude. (red)

Nedajte šancu 
zlodejom
BRATISLAVA
Čas vianočných nákupov 
a prechádzok na vianoč-
ných trhoch je tu. Nemali 
by sme však zabúdať na „ši-
kovných zlodejov“. Polícia 
preto odporúča:
	venujte pozornosť svojej 

taške či kabelke, najmä 
v nákupných centrách a tr-
hoviskách, ako aj v MHD,

	tašky a ruksaky, v ktorých 
máte osobné doklady, peňa-
ženky a mobil nenoste na 
chrbte, prípadne voľne pre-
vesené cez rameno, ale maj-
te ich pred sebou, držte ich 
blízko pri tele

	nenechávajte peňaženku 
a doklady navrchu kabelky,

	kabelku alebo tašku nene-
chávajte v obchodoch na 
policiach ani v nákupných 
vozíkoch,

	pamätajte si, že veľká 
suma peňazí nepatrí do 
peňaženky počas bežného 
nákupu,

	na platenie využívajte 
najmä platobné karty, 
na ktoré si však nepíšte  
PIN kód,

	peniaze a osobné doklady 
noste oddelene.

	všetky cenné veci z auta 
pred odchodom vyberte, 
aj keď auto opustíte len na 
pár minút.

Polícia eviduje od 01.01. do 
31.10. 2016 v Bratislavskom 
kraji celkom 521 prípadov 
vreckových krádeží. (brn)
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Pokračovanie zo str. 1

BRATISLAVA
„Poslanci zjavne nepochopi-
li, že pyrotechnika je veľmi 
široký pojem,“ tvrdí Dušan 
Korček zo spoločnosti, ktorá 
sa zameriava na špeciálne 
efekty a ohňostroje. Pyro-
technické výrobky používajú 
aj v divadlách, vo filmoch či 
na kultúrnych podujatiach.
A nie sú jediní, ktorým VZN 
skomplikovalo situáciu. „V 
kategóriách, ktoré poslan-
ci zakázali, sa nachádzajú aj 
výrobky, ktoré sa používajú 
napríklad aj pri výcviku zá-
chranných psov, pri cvičení 
hasičov, pri rôznych simuláci-
ách pre záchranné zložky, fil-
movú a televíznu tvorbu. Čiže 
v princípe psov treba cvičiť za 
tabuľou Bratislava, filmy na-
táčať mimo mesta a už vôbec 
sa nepokúšať cvičiť napríklad 
hasičov? Alebo budú mestskí 
policajti pokutovať dobro-
voľných hasičov napríklad za 
malé dymovničky?“ pýta sa 
Dušan Korček. Sám má psa 
a vie, čo sa s ním deje, keď do-
stane petardy do rúk nezodpo-
vedný človek. Od poslancov 
však čakal, že si vypočujú aj 
argumenty ľudí z branže, pre-
tože aktuálne VZN nič nerieši.
Vo VZN má výnimku scénic-
ká pyrotechnika, detská zá-
bavná pyrotechnika kategórie 
F1 a tiež ohňostroje, ktoré od-
paľuje profesionálna firma. Tá 
však môže od novembra pou-

žívať len kategóriu F4. Firmy, 
ktoré ich robia, však tvrdia, 
že kvôli cenovej dostupnosti 
a bezpečnostnému okruhu na 
ne používali zväčša kategórie 
F2 a F3, ktoré poslanci zaká-
zali. Navyše, kategória F4 sú 
výbušné predmety a vybave-
nie povolení trvá približne tri 
mesiace. Avšak skoro nikto 
neplánuje ohňostroj tri mesia-
ce vopred. Takže ľudia, ktorí 
chceli mať oslavy s profesio-
nálnym ohňostrojom na území 
mesta, dnes pôjdu svoje pe-
niaze míňať inde. 
„Je pre mňa nepochopiteľné, 
že sa chystáme diskriminovať 
aj profesionálne ohňostro-
je, hoci majú veľmi náročné 
bezpečnostné opatrenia, vrá-
tane koordinácie s letiskom 
a plavebnou správou a robia 
ich kvalifikovaní ľudia,“ po-
kračuje Dušan Korček. 
Paradoxne po týchto informá-
ciách znie fakt, že v súčasnosti 

si ktokoľvek dokáže cez inter-
net zohnať dokonca aj výrobky 
kategórie F4, ktoré patria len do 
rúk profesionálov. „Pyrotech-
nika ide bežnou poštou, často 
na dobierku, hoci podľa záko-
na by ju mal doviezť špeciálny 
kuriér ako poistenú zásielku len 
do vlastných rúk človeka, ktorý 
spĺňa vekové kritériá.“
Posielanie balíkov s „výbušni-
nami“ je podstatne nebezpeč-
nejšie ako prskavka na Silves-
tra. Toto však kompetentných 
akoby netrápilo. Rovnako 
ako to, že tovar by mal byť 
prístupný len v odborných 
predajniach a nie v regáloch 
supermarketov. Výsledok? Tí, 
ktorí robia ohňostroje nelegá-
lne, ich budú robiť ďalej, a tí, 
ktorí ich robili legálne, skon-
čili. A my sami sme zvedaví 
na priestupky a počet pokút, 
ktoré tento rok udelia mestskí 
policajti na Silvestra.  (in)

Foto: Shutterstock, archív  

 „Podľa priestupkového zá-
kona je možné riešiť prie-
stupcu v blokovom kona-
ní blokovou pokutou do 
výšky  33 eur.“  Ak však 
použijete pyrotechnické 
výrobky v rozpore so všeo-
becne záväznými právnymi 
predpismi, je to už priestu-

pok proti verejnému poriad-
ku a za ten už hrozí pokuta 
do 500 eur. Na otázku, koľko 
pokút v posledných rokoch 
udelili za nelegálne použitie 
pyrotechniky, nám však ho-
vorca neodpovedal.
Málokto z občanov verí, že 
Silvester v Bratislave bude 
zrazu tichý. Záujem o pyro-

technické výrobky je podľa 
predajcov viac-menej rovna-
ký ako po iné roky. „Ľudia 
budú oslavovať,“ domnieva 
sa jeden z predajcov pyro-
techniky a ohňostrojov To-
máš Medveď. „Nemyslím si, 
že mestskí policajti sú schop-
ní efektívne eliminovať tento 
fakt.“  (in)

Za prskavku pokuta, ale balík s výbuš- 
ninami vám príde aj na dobierku

Koho bude  
pokutovať 
mestský policajt?
K magorovi, ktorý vyhadzu- 
je delobuchy z balkóna sa 
nedostane. Ani nešťastníci 
v tínedžerskom veku nebudú 
čakať s babičkou, ktorej ho-
dili pod nohy petardu, na prí-
chod policajta. Dostupní ale 
budú rodičia s deťmi, ktorí si 
vyjdú na Silvestra na námes-
tia alebo pred svoj panelák. 
Predpokladáme však, že pre-
vinilci neponúknu policajtovi 
škatuľu, na ktorej je infor-
mácia s kategóriou výrobku. 
A tak v snahe uľahčiť prísluš-
níkom výkon ich povolania, 
ponúkame prehľad zakázanej 
detskej pyrotechniky z kategó-
rie F2. Okrem veľkých prska-
viek si všímajte strieborné lie- 
tajúce osičky, zlaté lietajúce 
včeličky, zasiahnuť by ste mali 
aj keď uvidíte veľkého lietajú- 
ceho motýľa a turbo čmelia-
ky. Bolo by dobré naučiť sa 
rozpoznať mini fontánu z ka-
tegórie F1 od tej zakázanej 
z dvojky. A pozor! Žabiak so 
skákajúcim a praskajúcim 
efektom je povolený! A takisto 
farebné guľôčky, ktoré nára-
zom na tvrdý povrch búchajú. 
Nevadí, že sú akýmsi pred-
stupňom petárd, povolené sú.
Ak si od vás vypýta policajt 
33 eur za lietajúcu včeličku, 
nebuďte naňho zlí. Je jeho 
povinnosťou kontrolovať do-
držiavanie akéhokoľvek VZN, 
ktoré schvália vaši poslanci.
 Ingrid Jarunková

Oslava môže 
byť aj tichšia
BRATISLAVA
Poslankyne Ivety Plšeko-
vej, ktorá sa tiež zasad-
zovala za schválenie VZN 
o používaní pyrotechniky 
na území Bratislavy, sme sa 
spýtali, či vie, že v zakáza-
nej kategórii F2 sú aj veľké 
prskavky (70 a 90-centime-
trové). Mali by podľa vás 
mestskí policajti pokutovať 
ľudí aj za ich zapálenie, 
napríklad na Silvestra na 
námestí?
„Zákon, aj keď je nedokona-
lý, lebo nerozlišuje detailne 
jednotlivé druhy pyrotechni-
ky, treba dodržiavať. Nemô-
žeme sa tváriť, že to, čo sa 
nám zdá nelogické, nebude-
me dodržiavať. Aj vítanie 
Nového roka môže prebe-
hnúť s malými prskavkami, 
veď mesto má pripravený 
pekný ohňostroj a aj mest-
ské časti. Tak načo kopiť do 
neprimeranej formy zábavnú 
pyrotechniku? Oslava môže 
byť aj tichšia a príjemnej-
šia. Je to len otázka zvyku. 
Verím, že o pár rokov budú 
prevládať laserové a svetel-
né šou bez nežiadúceho ´ra-
chotenia´.“  (in)

Zákon  
hovorí, že...
...kategória F2, ktorú VZN 
zakázalo, je zábavná pyro-
technika, ktorá predstavuje 
nízke nebezpečenstvo a má 
nízku hladinu hluku a ktorú 
možno používať vonku v ob-
medzených priestoroch.  (in)
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Alkohol môže
byť príjemný,
ale aj zradný
Bratislavčania sú cyklisti!
Vďaka hrádzi a výborným
podmienkam v okolí mesta
patril bicykel už dávno pred
Saganom, a už aj za socializ-
mu, k tradičnej výbave väčšiny
domácností v hlavnom meste.
Aj preto Bratislavčania vníma-
jú fakt, že čo nevidieť sa bude
dať jazdiť aj s 0,5 promile al-
koholu v krvi rozporuplne a
nie všetci nad ním skáču do
výšky Kamzíka...
Prvá skupina cyklistov návrh
podporuje. Zajazdiť si pár desia-
tok kilometrov, najmä v letných
horúčavách, a byť potom odká-
zaný na sladkú kofolu, alebo
čistú vodu, môže niekomu pripa-
dať málo romantické. Táto sku-
pina cyklistov povolený limit
víta, dať si jedno pivečko vo
Vojke či v Rusovciach a ísť
domov bez strachu, že ich zasta-
via policajti, je celkom príjemná
predstava. Najmä keď to robili
aj doteraz, ale s rizikom, že keď
ich strážcovia zákona chytia,
môžu mať problémy.
Druhá skupina odmieta akúkoľ-
vek dávku alkoholu. To sú opatr-
nejší cyklisti, ktorí nechcú žiad-
ny limit. Tvrdia, že cyklisti sú
účastníkmi cestnej premávky,
rovnako ako vodiči áut, a tým by
pre nich mali platiť rovnaké pra-
vidlá ako pre ostatných.
Isté je, že 0,5 promile je pre kaž-
dého iná dávka alkoholu. Pre
niekoho prakticky nepostrehnu-
teľná, pre iného znamená mierne
nabratie odvahy, pre ďalšieho
možno mierne otupenie pozor-
nosti. Je rozdiel, či si dá jedno
pivo štyridsaťkilová žena, stoki-
lový chlap či tínedžer s rašiacimi
fúzmi.
A je tu ešte jeden problém. Prvé
pivo môže byť spúšťačom pre
tých, ktorí nevedia zostať len pri
jednom. Ak vedia, že si ho dať
nemôžu, nedajú si a sú v pohode.
Ak však budú vedieť, že jedno
pivo je povolené, hrozí, že príde
aj druhé, tretie a môže byť zle...
A to už bude problém, lebo len
pri 0,5 promile sa to asi
neskončí! Dušan Blaško

Bratislava tento
rok opraví 
50 km ciest
BRATISLAVA
Hlavné mesto pokračuje v
opravách ciest. Okrem cest-
ných komunikácií opravuje aj
zastávky mestskej hromadnej
dopravy a chodníky, všetky
opravy by mali byť ukončené
do konca októbra. 
V prvom polroku sa podarilo
opraviť približne 37 km ciest, do
konca roka to bude ďalších 13
km. Spolu mesto opraví 5 km
chodníkov, vrátane 70 bezbarié-
rových úprav nájazdov na chod-
níky pri priechodoch pre chod-
cov a 10 ník na zastávkach mest-
skej hromadnej dopravy. 
Do konca roka 2016 opravia
niektoré úseky ciest (niektoré z
nich sú už opravené, ďalšie sa
opravujú): Americké námestie,
Brnianska, Kollárovo námestie,
Podunajská, Rádiová, Kazanská,
Dvojkrížna, Hradská, Tomášiko-
va, Jeséniova, Vajnorská, Kad-
nárova, Saratovská, Karloveská,
Námestie 6. apríla, Vrančovičo-
va, Kremeľská, Panónska, Paj-
štúnska, Romanova-Jiráskova. 
Opravené budú aj chodníky na
uliciach: Matúšova, Dopravná,
Vlárska, Kukučínova, Tomáši-
kova, Vajnorská, Kuklovská,
Podháj, Vrančovičova, Jirásko-
va, Smolenická, Šintavská,
Kutlíkova a Lietavská. 
Opravy zastávok mestskej hro-
madnej dopravy sa týkajú zastá-
vok na uliciach: Brnianska,
Nábrežie armádneho generála L.
Svobodu, Landererova, Trnav-
ská, Stromová, Rybničná a Jan-
tárová cesta. (is)

O hroboch rozhodujú primátor,
vlastník cintorína a pamiatkari
STARÉ MESTO
Ondrejský cintorín patrí v
meste k najstarším, najna-
vštevovanejším a najznámej-
ším. Vznikol už v 18. storočí a
v polovici sedemdesiatych ro-
kov minulého storočia sa po-
stupne prekvalifikoval na
mestský park. „Ondrejský
cintorín je park a údajne by sa
tam nemalo pochovávať.
Výnimku udelili len v prípa-
doch Júliusa Satinského a Igná-
ca Lamara. Nedávno som tam
však objavil nové hroby,  v kto-
rých sú pochovaní Mikuláš
Klimžák, Ján Kalina, Ján Mel-
kovič a iní. Ako to teda s cinto-
rínom je, môže sa tam pocho-
vávať alebo nie?“ zaujíma sa
čitateľ.
Hovorkyňa magistrátu Ivana
Skokanová vysvetľuje:„Hlavné

mesto môže rozhodnúť o pride-
lení vyhradeného hrobového
miesta na vybraných bratislav-
ských pohrebiskách v oddele-
niach vyhradených pre vý-
znamné osobnosti v prípade, že
žiadosť spĺňa Zásady pochová-
vania na bratislavských pohre-
biskách v oddeleniach vyhra-
dených pre významné osobnos-
ti. Zásady pochovávania na
bratislavských pohrebiskách v
oddeleniach vyhradených pre
významné osobnosti sú inter-
ným dokumentom primátora
hlavného mesta, v ktorého prá-
vomoci je rozhodnúť o pridele-
ní vyhradeného miesta. Doku-
ment je v platnosti od 1. januá-
ra 2012. Definuje významnú
osobu ako človeka, ktorý sa
významným spôsobom pričinil
o rozvoj Slovenskej republiky

alebo hlavného mesta SR Bra-
tislavy.
Podľa magistrátu tzv. výnimky
môžu byť udeľované osobnos-
tiam kultúrneho, umeleckého a
politického života a ďalším,
ktoré sa významným spôsobom
pričinili o rozvoj Slovenskej
republiky alebo hlavného mes-
ta Slovenskej republiky Bratis-
lavy.
„Vo všeobecnosti výnimku
musí schváliť vlastník cintorí-
na a stanovisko pri niektorých
pohrebiskách musí poskytnúť
aj Krajský pamiatkový úrad. V
prípade Ondrejského cintorína
je vlastníkom Rímskokatolícka
cirkev, farnosť Bratislava -
Blumentál a stanovisko musí
poskytnúť aj Krajský pamiat-
kový úrad,“ dodala Ivana Sko-
kanová. (db)

Parkovanie na Kramároch je už
roky doslova katastrofálne. Nielen
Bratislavčania, ale aj vodiči z celé-
ho Slovenska zúfalo blúdia najmä
v okolí nemocníc. Autá následne
parkujú v bočných uličkách, čím
komplikujú život najmä miestnym
obyvateľom. Riešením týchto pro-
blémov by bolo vybudovanie par-
kovacích miest.
Miesto toho sa vedľa nemocnice, na
rohu Vlárskej a Limbovej, roky pripra-
vovala nová výstavba. Vlastníci
pozemku mali v minulosti naplánova-
né na ňom postaviť ďalšie kancelárie,
prípadne šesťdesiat nových bytov.
Nakoniec je všetko inak. 
„Všetkým potenciálnym investorom
sme trpezlivo opakovali to isté: Urob-

te niečo pre Kramárčanov. Táto loka-
lita zúfalo potrebuje parkovacie mies-
ta,“ spomína na rokovania s bývalými
vlastníkmi pozemku starosta Nového
Mesta Rudolf Kusý. Situácia sa zme-
nila po príchode nového vlastníka
pozemku.

Nový investor na stretnutí s vede-
ním Nového Mesta ukázal jednodu-
chú štúdiu parkovacieho domu.
„Parkovací dom poskytne 79 štan-
dardných parkovacích miest. Bude
mať jedno podzemné a dve nadzem-
né podlažia, dobudujeme chodník
pre peších, doplníme parkovú
výsadba na zelených plochách,“
uviedol zástupca investora Boris
Deglovič. Starosta Rudolf Kusý
upozorňuje, že projekt garážového
domu je v súlade s územným plá-
nom hlavného mesta.
Investor predpokladá, že stavebné
práce by sa mohli začať na jar 2017,
nové parkovacie miesta na Kramá-
roch pribudnú za rok od začatia
výstavby. �

Šesťdesiat bytov na Kramároch nebude, 
pribudnú parkovacie miesta
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Dovolenka 
a pracovné 
právo II.
V predošlom článku sme sa
venovali základným ustanove-
niam Zákonníka práce o dovo-
lenke. Na článok nadviažeme a
budeme sa venovať spoločným
ustanoveniam Zákonníka práce
o dovolenke.
Zamestnávateľ môže určiť
zamestnancovi čerpanie dovolen-
ky, aj keď dosiaľ nesplnil pod-
mienky na vznik nároku na dovo-
lenku, ak možno predpokladať, že
zamestnanec tieto podmienky
splní do konca kalendárneho roka,
v ktorom dovolenku čerpá, alebo
do skončenia pracovného pomeru.
Čerpanie dovolenky by mal v
zmysle zákona určovať zamestná-
vateľ tak, aby si zamestnanec
mohol dovolenku vyčerpať spra-
vidla vcelku a do konca kalendár-
neho roka. Pri určovaní dovolenky
je potrebné prihliadať na úlohy
zamestnávateľa a na oprávnené
záujmy zamestnanca. Zamestná-
vateľ je povinný určiť zamestnan-
covi čerpanie aspoň štyroch týž-
dňov dovolenky v kalendárnom
roku, ak má na ne nárok, a ak
určeniu čerpania dovolenky ne-
bránia prekážky v práci na strane
zamestnanca. Ak sa poskytuje
dovolenka v niekoľkých častiach,
musí byť aspoň jedna časť najme-
nej dva týždne, ak sa zamestnanec
so zamestnávateľom nedohodne
inak. Čerpanie dovolenky je
zamestnávateľ povinný oznámiť
zamestnancovi aspoň 14 dní
vopred. Obdobie môže byť výni-
močne skrátené so súhlasom za-
mestnanca. Za časť dovolenky,
ktorá presahuje štyri týždne
základnej výmery dovolenky,
ktorú zamestnanec nemohol
vyčerpať ani do konca nasledujú-
ceho kalendárneho roka, patrí za-
mestnancovi náhrada mzdy v
sume jeho priemerného zárobku.
Za nevyčerpané štyri týždne zák-
ladnej výmery dovolenky nemôže
byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať
z dôvodu skončenia pracovného
pomeru. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie
BRATISLAVA
Dispečing bratislavského
magistrátu má dva nové slu-
žobné automobily, ktoré budú
slúžiť pracovníkom dispečin-
gu z oddelenia správy komu-
nikácií na lepšie a operatívnej-
šie zasahovanie.
Služobné autá sú určené na efek-
tívnejšie zabezpečovanie kon-
troly verejných priestranstiev a
operatívnejší zásah v teréne pri
mimoriadnych udalostiach.
Automobily sú ľahko rozpozna-
teľné, pretože sú označené
logom mesta a mestskými far-
bami. 
Bratislavský magistrát kúpil dve
vozidlá, obe sú v bielej farbe a s
logom mesta Bratislavy,  za pri-
bližne 20-tisíc eur. Vozidlá sú
vybavené sú majákom a výstraž-
ným osvetlením na zadnom
okne s nápisom Správa komuni-
kácií, kde je uvedený aj telefo-
nický a e-mailový kontakt na
dispečing mesta na oddelení
správy komunikácií. 
Na uvedené kontakty bude tiež
možné nahlasovať prípadné po-
ruchy na mestských cestách, či
upozorniť na prekážky na mest-
ských komunikáciách alebo na
zníženú zjazdnosť bratislav-
ských ciest. (kk)

INFORMUJTE SA TU:
Antolská 4, Bratislava 85107 
+421 902 605 900 | info@doktormartin.sk 
www.doktormartin.sk 

Navštívte Dr. Martin zubnú kliniku a objednajte 
sa na BEZPLATNÉ VSTUPNÉ VYŠETRENIE!

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU! 
VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD NA ÚSMEV!

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia
STARÉ MESTO
Zreštaurovanie fasády Mir-
bachovho paláca, ktorý bol v
zlom stave, je hotové. Práce
boli zamerané na obnovu
celkovej fasády, doplnenie
modelácie výzdoby, vytvore-
nie kópií jednotlivých prvkov
podľa originálov a došlo aj
na zlátenie kovových do-
plnkov. Mirbachov palác má
aktuálne vzhľad pôvodnej
architektúry zo 60. rokov 18.
storočia.
Cieľom obnovy fasády bolo
reštaurátorským spôsobom do-
siahnuť čo najlepší technický a

estetický stav fasády vrátane
všetkých jej prvkov. Reštaurá-
torské práce boli zamerané na
obnovu fasády, kamenných
portálov, soklov a ostení,
obnovu drevených okien, dverí
a mreží. 
V rámci reštaurátorských prác
sa upravili kamenné fragmenty,
doplnili modelácie štukovej
výzdoby a chýbajúcich častí
omietkovej vrstvy, vytvorili sa
kópie umelokamennej vázy
odliatím a farebne sa upravili
erbové polia v intenciách
heraldickej farebnosti erbov
grófa Nyára. Tie boli následne

osadené do kartuše tympanónu
paláca. Pozlátili sa kovové
doplnky, napríklad rokajový
štítok, kľučky brán či rokajová
výzdoba mreží balkóna, ktoré
boli zlátené aj v pôvodnej
architektúre paláca. 
Opravené boli okenné krídla,
vstupné brány či kamenné
sokle, ktoré vzhľadom na
veľký rozsah poškodenia
nahradili nové kópie. Obnove-
ný bol aj južný štítový múr
nachádzajúci sa nad susedným
objektom, pričom na tieto práce
bola potrebná horolezecká
technika. (kk)

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

7BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016

Policajti a deti
diskutujú 
o grafitoch
BRATISLAVA
Mestskí policajti pokračujú v
preventívnom projekte zame-
ranom na boj proti nelegál-
nym grafitom. V októbri zača-
li s prednáškami a ponúkajú
ich všetkým základným ško-
lám. 
Navštevujú žiakov druhého
stupňa a diskutujú o tom, či sú
grafity umenie alebo vandaliz-
mus. Žiaci majú k dispozícii
rôzne zábery a debatujú o tom, či
tieto aktivity prispievajú k skrá-
šľovaniu alebo či naše okolie
poškodzujú. V minulom škol-
skom roku navštívili 28 základ-
ných škôl, na ktorých besedova-
li s takmer 2 000 deťmi. (ts)

Biela noc lákala,
prišlo stotisíc
zvedavcov
BRATISLAVA
Druhý ročník Bielej noci v
Bratislave prilákal do ulíc
hlavného mesta približne sto-
tisíc návštevníkov. 
Bolo rozdaných 80 000 orien-
tačných mapiek, mobilná apliká-
cia s mapou a popismi diel uľah-
čila navigáciu 10 000 účastní-
kom, ktorí ju využili. 
Vstupenky na Bielu noc, teda
BN PASS, si zakúpilo 6 000
návštevníkov. Počas siedmich
nočných hodín si obyvatelia
mesta, ale aj domáci a zahranič-
ní turisti pozreli 52 umeleckých
projektov v podaní 230 autorov
a účinkujúcich. 
Najviac lákali exteriérové inšta-
lácie farebné vodné prstence na
lúke v Sade Janka Kráľa, dúho-
vo vysvietený Starý most, do
budovy banky, ktorá zaujala naj-
náročnejším laserovým mapin-
gom, aký sa doteraz na Sloven-
sku použil, sa vyviezlo výťahmi
takmer 1 800 divákov. (red)

BRATISLAVA
Regionálne združenie mest-
ských častí hlavného mesta
upozorňuje, že práca magi-
strátu hlavného mesta je
nekoncepčná, magistrát nedo-
držiava termíny a nerieši
zásadné veci. Sedemnásti sta-
rostovia vraj na to viackrát
upozornili primátora. Napo-
sledy prijali k tejto téme spo-
ločné vyhlásenie po zasadnutí
regionálneho združenia mest-
ských častí. 
Namiesto návrhov, ako sfunkčniť
prácu magistrátu, obvinil vtedy
primátor starostov mestských
častí z politikárčenia. „Aj preto
sme sa rozhodli pomenovať veci
konkrétne,“ vyhlásil Jozef

Krúpa, predseda regionálneho
združenia mestských častí. Prí-
kladom nefunkčnosti magistrátu
je podľa neho aplikácia zákona o
príspevku na rozvoj, výstavba
nájomných bytov v Petržalke na
Kopčianskej ulici, ktorá však
nenapreduje, pretože mesto stále
nevydalo záväzné stanovisko,
neprevzatie osvetlenia parku
Andreja Hlinku do správy mesta,
výtlky na mestských cestách zo
zimy v Devínskej Novej Vsi,
problémy s petíciou  Za Bratisla-
vu bez hazardných hier. „Ne-
chceme už ďalej čakať a prize-
rať sa, ako mesto nerieši závažné,
systémové problémy, ale ani
bežné agendy. Vyzývame primá-
tora, aby prestal s hrou na dobré-

ho primátora a zlých starostov,
aby nás bral ako partnerov.
Odporúčame, aby zriadil kon-
taktnú kanceláriu pre komuniká-
ciu mesta a mestských častí,“
doplnil Jozef Krúpa.
Stanovisko primátora vydala
agentúra TASR: „Spolu so sta-
rostami chceme vyriešiť niekoľ-
ko zásadných projektov, ktoré sa
týkajú kompetencií a prerozde-
ľovania peňazí, čo sú vždy
náročné témy. Rozumiem, že si
starostovia vytvárajú nejakú
komunikačnú pozíciu proti
mestu, ale nemyslím si, že ľudia
sú na to zvedaví. Ich zaujímajú
výsledky a verím, že tie nako-
niec dosiahneme,“ tvrdí primá-
tor I. Nesrovnal. (kl) 

Magistrát je stále nefunkčný!  
- tvrdia starostovia mestských častí

N A J L E P Š I A  A P L I K Á C I A  
P R E  M O T O R I S T O V

VODIČI SPOJTE SA !
je na stiahnutie na www.spzsms.com
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Prvé Martinské
hody sa začnú 
11. novembra
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto tento
rok organizuje po prvýkrát Sta-
romestské martinské hody. Sú
zasvätené patrónovi hlavného
staromestského kostola, kto-
rým je Katedrála sv. Martina.
Martinské hody budú od piat-
ku 11. novembra do nedele 13.
novembra 2016 na Rudnayo-
vom námestí a na Panskej ulici
v blízkosti katedrály.
Martinské hody otvoria 11.
novembra 2016 o 16.00 h  staros-
ta Starého Mesta Radoslav Štev-
čík a arcibiskup a metropolita
Bratislavskej arcidiecézy Stani-
slav Zvolenský. O 17.00 h bude
svätá omša v Katedrále sv. Mar-
tina.
V sobotu 12. novembra budú od
10.00 do 17.00 v dome umenia
pre deti BIBIANA na Panskej 41
tvorivé dielne Martinove husi -
Sv. Martin patrón tkáčov a klo-
bučníkov, o 11.00 h a o 17.00 h sa
uskutočnia v Gašparkove na Rud-
nayovom námestí divadelné pred-
stavenia pre deti. O 17.00 bude v
katedrále nasledovať svätá omša a
o 18.00 h bude na Rudnayovom
námestí živý obraz stretnutia
žobráka so sv. Martinom - Martin
z Tours a žobrák. O 18.30 h sa
vyberie lampiónový sprievod z
Rudnayovho námestia cez Pan-
skú ulicu, Hviezdoslavovo ná-
mestie, Rybársku bránu a Sedlárs-
ku ulicu do Zichyho paláca na
Ventúrskej 9.
V nedeľu 13. novembra o 10.30 h
ukončí Martinské hody slávnost-
ná svätá omša v katedrále. (brn)

Čierna stavba
z Rybárskej
brány zmizla
STARÉ MESTO
Po poldruharočnom úsilí súčas-
nej samosprávy Starého Mesta
zmizla z Rybárskej brány nele-
gálna stavba presklenej terasy
reštaurácie Lido. Tá tu bola od
leta 2014, predchádzajúca sa-
mospráva však nekonala a
súčasnej trvalo odstránenie pol-
druha roka.
„Od nástupu do funkcie sme
využili všetky zákonné možnosti
miestneho úradu, aby sme túto
nepovolenú celoročnú terasu
odstránili. Vlastník terasy využil
všetky zákonné možnosti, čo celý
proces odstránenia predlžovalo.
Napokon sme sa však dopracova-
li ku konkrétnemu výsledku,“
uviedol starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík.
Proti rozhodnutiu stavebného
úradu o odstránení čiernej stavby
sa majiteľ odvolal, odvolací orgán
však dal za pravdu samospráve.
Nasledoval návrh na exekúciu,
opäť dovolanie sa stavebníka. Aj
súd však dal pred niekoľkými
týždňami za pravdu Starému
Mestu a presklená terasa musela
ísť preč. Podľa zásad mestskej
pamiatkovej rezervácie Starého
Mesta nesmie byť umiestnená
žiadna celoročná presklená terasa.
Samospráva Starého Mesta tento
rok nastavila aj nové pravidlá pre
letné terasy, čím sa odstránila
svojvôľa niektorých majiteľov
prevádzok, ktorí neváhali zaberať
väčšinu verejného priestoru pešej
zóny. Starosta Starého Mesta po
dohode s Krajským pamiatkovým
úradom v Bratislave rozhodol o
pravidle 50:50, teda 50 percent
komunikácie je možné zabrať let-
nými terasami a 50 percent musí
byť priechodných. Každá pre-
vádzka tak má nárok terasu v
šírke 25 percent šírky ulice.
„Nový spôsob rozmiestňovania
letných terás podnikatelia akcep-
tovali, za čo sa im chcem poďako-
vať. Pravidelne sme v lete kontro-
lovali záber terás, v prípade, že
došlo k väčšiemu záberu, bol
dodatočne zdanený a prevádzka
dostala pokutu. Tí, ktorí prevádz-
kovali terasy bez povolenia,
dostali mastné pokuty,“ uviedol
starosta Števčík. (brn)

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto vo
štvrtok 20. októbra 2016 sláv-
nostne otvorí nový park na
Belopotockého ulici. Ukončí sa
tak niekoľkoročný boj obyvate-
ľov tejto lokality o záchranu
zelenej plochy medzi budovou
rozhlasu a ulicami Belopotoc-
kého a Lehotského. Súčasne s
parkom bude otvorený aj nový
výbeh pre psov v susedstve
parku.
Práce na vybudovaní parku boli
dokončené ešte v lete, samosprá-
va však park zatiaľ nesprístupnila
verejnosti, keďže tráva nebola
dostatočne zakorenená. Bodkou
za vybudovaním parku bola mi-
nulý týždeň výsadba platanu, kto-
rý pochádza z výhonkov stromu z
dunajského nábrežia, ktorý musel
ustúpiť výstavbe River Parku.

„Som rád, že sa nám podarilo
zavŕšiť úsilie obyvateľov tejto
lokality a samosprávy o záchranu
kúska zelene pred výstavbou,
ktorá tu bola naplánovaná aj
povolená. Staromešťania tak
dostávajú do užívania plnohod-
notný park, ktorý by mal slúžiť na
oddych všetkým vekovým skupi-
nám. Súčasne som rád, že sa nám
v tesnej blízkosti parku podarilo
spoločne s RTVS vybudovať
nový výbeh pre psov, keďže do
parku  je vstup so psami zakáza-

ný. Toto by mala byť ukážka
komplexného riešenia verejných
priestorov, aby sme uspokojili
všetky komunity z okolia,“ uvie-
dol starosta Starého Mesta Rado-
slav Števčík.
Slávnostné otvorenie parku za
účasti primátora Iva Nesrovnala,
riaditeľa RTVS Václava Miku a
starostu Radoslava Števčíka je
naplánované na štvrtok 20. októb-
ra 2016 o 15.30 h. Pozvaní sú
všetci obyvatelia Belopotockého
a ďalších okolitých ulíc. (brn)

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbeh
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Rača sa obráti
na generálnu
prokuratúru
RAČA
Mestská časť Rača podala v
apríli odvolanie proti stanovis-
ku ministerstva životného pro-
stredia týkajúceho sa navrho-
vanej megavýstavby Rínok
Rača v areáli bývalých vinár-
skych závodov v centre Rače.
Námietky ministerstvo neakcep-
tovalo, preto chcela račianska
samospráva v odvolaní na ne
znova upozorniť a dožadovať sa
ich zapracovania do procesu
EIA. Ministerstvo životného
prostredia však usúdilo, že Rača
poslala odvolanie neskoro a
neuznala ho. 
„Sme presvedčení, že klasifiká-
ciou nášho odvolania ako onesko-
reného sme boli ukrátení na svo-
jich právach, čo malo za následok
aj nezákonnosť ďalších krokov zo
strany ministerstva, ako aj samot-
ného ministra životného prostre-
dia. Odvolanie je možné podľa
zákona podať v lehote do pätnás-
tich dní odo dňa doručenia stano-
viska a my namietame, že mest-
skej časti ako účastníkovi konania
nikdy nebolo stanovisko doruče-
né do vlastných rúk,“ povedal sta-
rosta Rače P. Pilinský. „Keďže
naše námietky a ich akceptáciu
považujem za extrémne dôležité,
rozhodol som sa podať podnet na
generálnu prokuratúru na preskú-
manie postupu ministra životného
prostredia,“ dodal Pilinský.  (ts)

Dúbravka 
si naplánovala 
promenádu
DÚBRAVKA
Zničené lavičky, rozbité hra-
cie a oddychové prvky, pust-
núce plastiky od čias výstav-
by sídliska. Tak dnes vyzerá
najdlhšia dúbravská pešia
zóna, ktorá vedie od AB Res-
taurant na Ulici M. Sch.
Trnavského smerom dole k
Domu služieb.
Roky bola zanedbávaná a ne-
upravovaná, autá tu  často igno-
rujú zákazy a prechádzajú po
chodníkoch i po tráve. To všet-
ko sa rozhodlo zmeniť vedenie
mestskej časti. Plánuje ulicu
obnoviť a vytvoriť oddychovú
zážitkovú promenádu Dúbravky.
„Vítané sú podnety obyvateľov,

pripomienky, kreatívne návrhy,
zapojiť sa môžu všetci Dúbrav-
čania aj neziskovky,“ pozýva
starosta Martin Zaťovič. Súčas-
ťou pešej zóny bude aj nový
vizuálny štýl mestskej časti,
ktorý Dúbravku predstavuje ako
čerešničku Bratislavy. (lm)

STARÉ MESTO
Ešte začiatkom leta vznikol na
staromestskej Satinského ulici,
ktorá spája Cintorínsku s
Dunajskou, drôtený plot s uza-
mykateľnou bránkou. Obyva-
telia bytovky tým dokončili svoj
boj s ostatnými Bratislavčanmi,
ktorí si ulicou skracovali cestu.
Cestu najskôr zatarasili smetiak-
mi, neskôr dopravnými kužeľmi,
nakoniec prišiel na rad plot s
bránkou. „Keď sme tu kupovali
byty, nevedeli sme, že ulica bude
priechodná. Teraz tu máme veľa
ľudí, navyše si musíme dávať
pozor, keď autami vychádzame z
garáže,“ tvrdili obyvatelia domu.
Bezprostredne po osadení plota
sa magistrát aj mestská časť vyja-
drili, že situáciu preskúmajú a
následne ju budú riešiť. Po šty-
roch mesiacoch Bratislavské no-
viny zisťovali, ako vyzerá aktuál-
ny stav. Už na prvý pohľad je
však všetko po starom, plot stojí a
chodci sa na ulicu nedostanú. 
Čo sa týka mestskej časti Staré
Mesto, reagovala hovorkyňa
Nora Gubková: „Tunajší úrad
nevydal vo veci plota naprieč
Satinského ulicou nijaké stavebné
povolenie ani oznámenie k ohlá-
seniu drobnej stavby. Úrad vyzval
stavebníkov plota, aby predložili
doklady o tom, že predložený
návrh drobnej stavby rozdeľujú-
cej ulicu je v súlade s regulatívmi
záväznej územnoplánovacej do-

kumentácie Územného plánu zó-
ny Dunajská. Vlastníkmi po-
zemku pod časťou „možnej“
verejnej komunikácie Satinského
ulice sú vlastníci bytov a nebyto-
vých priestorov polyfunkčnej
budovy na Dunajskej 15, rovnako
aj stavby komunikácie, vjazdu do
garáže budovy na tomto pozem-
ku. Stavba bola povolená v roku
1998 a v tom čase stavebník
musel preukázať právo k pozem-
ku, ktoré ho oprávnilo zhotoviť
stavbu.“
Stanovisko magistrátu poskytla
Ivana Skokanová: „Ide o účelovú
komunikáciu (nezaradenú), ktorú 
vybudoval investor priľahlej
nehnuteľnosti. Magistrát uvedenú

komunikáciu nespravuje a nevy-
konáva na nej ani žiadnu údržbu,
keďže nie je v našom majetku.
Pravdepodobne sa o ňu stará
správca priľahlej nehnuteľnosti -
prípadne investor stavby. Na to,
aby sme mohli  ulicu prevziať do
správy, je potrebné, aby o to sta-
vebník požiadal. Zatiaľ sa tak
nestalo - na magistráte v súčas-
nosti nie je evidovaná žiadna žia-
dosť investora o bezodplatné odo-
vzdanie novovybudovanej komu-
nikácie medzi Cintorínskou a Du-
najskou ulicou do majetku hlav-
ného mesta SR Bratislavy, bez
toho ju mesto do správy prevziať
nemôže.“ (db)

Foto: Juraj Mladý

Satinského ulica je uzavretá, mesto
ani mestská časť ju riešiť nemôžu

PETER BERONSKÝ, majiteľ reštaurácie

www.slnecnice.sk

„Ja už bývam. A teším
sa na nových susedov.“

#LEPŠIAŠTVRŤ

Predvianočný kolotoč je už v plnom prúde  
a jediné, po čom túžite, je vypadnúť a do-
konale zresetovať. Desí vás len predstava, 
že si musíte rezervovať hotel, cestovať 
stovky kilometrov niekam ďaleko a obeto-
vať celý víkend, čo je teda absolútne nereá-
lne pri všetkom čo vás do Vianoc ešte čaká. 
Máme pre vás tip na exkluzívne miesto, kde 
môžete rýchlo „vypnúť“ buď počas týždňa, 
alebo cez víkend 
a pritom nemusíte 
nič rezervovať, ne-
bude to stať plnú 
nádrž a čo je tiež 
dôležité, nebudú 
vás určite vyru-
šovať žiadne deti. 
Nie, že by sme ich 
nemali radi, ale po-
vedzme si úprimne 
– 3 hodiny relaxu vyhradeného len pre seba 
sú na nezaplatenie. SAI Wellness Senec je 
súčasťou známeho AQUAPARKU Senec, 
doslova na skok od Bratislavy. 
V priestrannom wellness nájdete spolu 8 rôz-
nych sáun. Novinkou tejto sezóny je veľká 
sauna s názvom Ruská baňa, kde prebiehajú 
tradičné ruské metličkové ceremoniály a tiež 
nová väčšia fínska suchá sauna, vonku v ja-

ponskej záhrade, kde je aj vonkajšia vírivka 
a ochladzovací bazén.  SAI Wellness Senec 
ako jeden z prvých saunových svetov u nás 
ponúka program saunových  ceremoniálov. 
Skúsení saunári vám počas 10 minútovej 
show mávajú osuškou nad hlavou rôznymi 
smermi a parnými nárazmi zvyšujú účinok 
tepla. Ceremoniály sú okrem sprievodných 
slov oživené zaujímavými rituálmi ako napr. 

pílingom alebo pri-
daním esenciálnych 
olejov na žeravé 
kamene alebo aj 
„vyšľahaním“ bre-
zovými vetvičkami. 
Za 3 hodinky kedy-
koľvek počas týžd-
ňa tu dokonale vy-
pnete a zabudnete, 
čo sa deje vonku.  

Spomeňte si na takúto možnosť pri vianoč-
nom punči na námestí, keď vás bude štípať 
mráz na lícach a oziabať v čižmách. V SAI 
Wellness Senec sa príjemne prehrejete, vy-
plavíte z tela všetky toxické látky, budete 
ako znovuzrodení a pozitívne naladení, 
čo nepochybne potrebujete, aby ste stihli 
všetky body vášho predvianočného „to do“ 
zoznamu. 

Necestuje za relaxom stovky kilometrov 



DPB nakúpi  
90 nových  
autobusov 
BRATISLAVA
Mestskí poslanci v podsta-
te odobrili pôvodný návrh 
Dopravného podniku Brati-
slava. Len namiesto 30 kĺbo-
vých autobusov, kúpi DPB 
o dva viac. Nákup podnik za-
platí z dlhodobého úveru vo 
výške 24 miliónov eur. 
Podľa Martina Fundáreka 
z Iniciatívy Lepšia doprava, 
ktorá schválenú štruktúru na-
vrhovala prehodnotiť, chýbajú 
od 5. septembra v priemere 
dva kĺbové autobusy denne. 
Navyše, 37 kĺbových má už 
takmer 30 rokov a treba ich 
vyradiť. Dnes však ideme 
nakupovať len 32 autobusov 
dĺžky 18 metrov a až 52 ku-
sov dĺžky do 12 metrov, hoci 
týchto bude vyradených len 
30. Napriek týmto argumen-
tom sa poslanci nestotožnili 
ani s apelom Iniciatívy Lepšia 
doprava, ani s intervenciou 
poslanca Radoslava Olekšáka, 
ktorý navrhoval nakúpiť 48 
kĺbových autobusov. Zastupi-
teľstvo podporilo aspoň jeho 
návrh na pilotný projekt ná-
kupu trolejbusov s batériovým 
pohonom, na ktoré by nám 
ako na ekologickú dopravu 
prispela Európska únia. 
Jeden z argumentov, prečo sa 
orientovať na väčšie autobusy 
bol, že po zavedení parkovacej 
politiky, budú mať ľudia väč-
šiu motiváciu cestovať ráno do 
práce MHD. Faktom však je, 
že schválená podoba parko-
vacej politiky Bratislavčanov 
do MHD až tak motivovať 
nebude. Ak niekto býva v Pe-
tržalke a pracuje v Ružinove 
a mal by tam počas pracovnej 
doby parkovať za istý popla-
tok, ako znel jeden z návrhov, 
zrejme by si rozmyslel, či rad-
šej nepôjde autobusom. Podľa 
schválenej podoby však Brati-
slavčania nebudú platiť za par-
kovanie v jednotlivých mest-
ských častiach s výnimkou 
Starého Mesta. Takže napokon 
možno bude stačiť aj tých 32 
kĺbových autobusov. Zistíme 
to už na budúci rok. (in)

Zatepľovanie 
bez poplatku 
BRATISLAVA
Vďaka novele o miestnom 
poplatku za rozvoj si vy-
dýchli všetci, ktorí sa chys-
tajú zatepliť svoje domy. 
Podľa pôvodného zákona, kto-
rý platil od 1. novembra to totiž 
hrozilo. V novele sú aj ďalšie 
zmeny. Platiť poplatok budú 
ľudia aj za rodinné domy do 
150 metrov štvorcových. Podľa 
Juraja Suchánka, riaditeľa In-
štitútu urbánneho rozvoja, sú 
však majitelia rodinných do-
mov napriek tomu zvýhodnení. 
Do novely sa totiž dostala od-
počítateľná položka 60 metrov 
štvorcových, ktorou sa zníži 
výmera podlahovej plochy jed-
noúčelovej stavby. Lenže v prí-
pade obytného domu sa táto po-
ložka rozpočítava medzi byty.
Ďalšou zmenou je, že popla-
tok sa nebude týkať stavieb 
slúžiacich na športové účely. 
Poplatok sa nebude vzťaho-
vať ani na malé skleníky.
Aby mohli mestské časti po-
platok vyberať od januára 
2017, bolo pôvodne nutné 
schváliť VZN do konca roka 
2016. Bratislavskí poslanci 
na zasadnutí operovali ešte 
s pôvodným stavom, schválili 
preto celomestské VZN o mie-
stnom poplatku za rozvoj. 
Keď však novela zákona na-
dobudne účinnosť, toto stratí 
platnosť a kompetencie prejdú 
na mestské časti. Tie vďaka 
novele môžu prijať svoje VZN 
aj kedykoľvek počas budúceho 
roka. Sadzby poplatku v mest-
skom VZN sú: pri stavbách na 
bývanie 35 eur za každý m2 re-
alizovanej stavby, stavbách na 
pôdohospodársku produkciu 
10 eur, priemyselných stav-
bách 25 eur a ostatných stav-
bách 35 eur.  (tasr, in)

BRATISLAVA
Mestskí poslanci si toho na 
posledné tohtoročné zastu-
piteľstvo naložili viac než 
dosť. Hoci rokovali do nes-
korého večera, primátor 
Ivo Nesrovnal je spokojný, 
podarilo sa schváliť aj roz-
počet mesta aj novú parko-
vaciu politiku. 
O parkovacej politike, ktorá 
vzišla z niekoľkohodinovej 
diskusie, píšeme podrobnej-
šie na strane 13. Poslanci už 
v podvečerných hodinách 
schválili aj Koncepciu rozvo-
ja MHD v Bratislave na roky 
2013-2025. Hoci niektorí žia-
dali presunúť tento bod až na 
ďalšie rokovanie, po primáto-
rom upozornení, že je nutné 
schváliť koncepciu ešte tento 
rok, aby mohlo mesto požiadať 
o eurofondy, nakoniec prešla. 
Rovnako ako Akčný plán roz-
voja cyklistickej a pešej dopra-
vy na rok 2017. V roku 2017 
by sa mala realizovať cyk-

listická doprava na úsekoch 
Starohájska – predpokladané 
výdavky 120 000 eur, Pekná 
cesta – Alstrova - 100 000 eur, 
Rožňavská úsek Tomášikova 
- Žel. nadjazd - 130 000 eur. 
Investície do opráv chodníkov 
a bezbariérových prístupov by 
mali byť vyše 450 000 eur.
Mesto bude v roku 2017 hos-
podáriť s rozpočtom približne 
340 miliónov eur. Rozpočet 
má historicky najvyššie vý-
davky v oblasti školstva, vz-
delávania a voľného času a v 
sociálnej oblasti.
Jednou z oblastí, ktorá počíta 
s významným navýšením, je 
verejná infraštruktúra. Ide na-
jmä o výdavky spojené s vy-
tváraním predpokladov pre 
územný rozvoj mesta, kvalitu 
a rozvoj cestnej a pešej infra-
štruktúry, cyklotrás a parko-
vísk, verejných priestranstiev 
a zelene. Výdavky na zeleň 
v roku 2017 by mali byť 
v celkovej výške 4,1 milió-

na eur, čo je oproti roku 2016 
navýšenie o 1,66 milióna eur. 
Bratislava by mala dostať aj 
päť nových parkov - na Ko-
menského námestí a uliciach 
Svoradova, Molecova, Pri 
kríži či Pod záhradami. Po-
slanec Martin Chren vyjadril 
na sociálnej sieti radosť aj 
z parku v Ružinove pri Cul-
tuse. „Na budúci rok sa začne 
realizovať Ružinovský zele-
ný bulvár,“ informoval.
Mesto v rozpočte vyčlenilo 
aj prostriedky na spoluúčasť 
pri projektoch financovaných 
Európskou úniou. Ide pre-
dovšetkým o projekty z ob-
lasti dopravy a dopravnej 
infraštruktúry. V roku 2017 
sa bude pripravovať pokračo-
vanie električkovej trate do 
Petržalky až po Janíkov dvor. 
Bude sa chystať a realizovať aj 
modernizácia električkových 
radiál Karlovesko - Dúbrav-
ská radiála, Vajnorská radiála 
a Ružinovská radiála.  (kk, in)

Pri modernizácii radiál pomôžu  
rozpočtu peniaze z únie
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Namiesto  
pokoja buchot 
a vŕtanie
LIST ČITATEĽA
 „Konečne,“ povedal si asi 
nejeden Staromešťan, keď 
zbadal čulý ruch na Gor-
kého ulici. Pred bývalým 
riaditeľstvom Národného 
divadla sa začalo pracovať. 
Stará historická budova už 
nebude chátrať. 
Plní očakávania sme sledo-
vali, ako stavbári pripravujú 
miesto pre obrovský žeriav, 
ktorý nám „vyrástol“ pred 
oknami. Čoskoro začali aj 
prerábky a búracie práce. 
S presnosťou švajčiarskych 
hodín nás každý víkend zobu-
dí zbíjačka, buchot a vŕtanie. 
Rovnaký zvuk, s ktorým celý 
týždeň vstávate vás privíta aj 
keď sa vrátite z roboty. Práce 
neutíchajú ani počas víkendov 
a sviatkov. Prosby, podnety, 
sťažnosti – nič nepomáha. Ne-
platia ani všeobecne záväzné 
nariadenia, ktoré rešpektujú 
iné mestské časti hlavného 
mesta pre našu lokalitu. Prečo 
by mali mať obyvatelia cent-
ra nárok na trochu pokoja cez 
voľné dni? Budovu v dražbe 
získala spoločnosť, v ktorej 
je v dozornej rade jeden z na-
jvplyvnejších podnikateľov 
v pozadí vládneho hnutia. 
A všetko preto funguje tak, 
ako na Slovensku má. Sluš-
ní ľudia sa poriadku a práva 
nedovolajú. Jeden predčasný 
vianočný  darček sme už do-
stali. Mladá milá rodina s ma-
lým dieťatkom sa už zbalila 
a z Gorkého ulice sa odsťaho-
vala. Dôvod? V tomto hluku 
ďalej nemohli žiť. A tak som 
plný očakávania, aký dar-
ček nám prinesú robotníci na 
Štedrý deň a na ďalšie sviatky 
radosti, pokoja a lásky. 

Juraj Kaprinay, 
Staré Mesto

Zelený hrad?
LIST ČITATEĽA
Nemám nič proti jednora-
zovým akciám nasvietenia 
(festival svetla, výročia), 
výnimočným dňom (autisti, 
atď), ľudia ich viac vníma-
jú, čo je pozitívne, ale to, čo 
z hradu robí už vyše týždňa 
NR SR trápnym zeleným 
nasvietením, s akousi pohy-
bujúcou sa sviečkou pri prí-
ležitosti toho, že sa otvorili 
vianočné trhy na nádvorí, je 
už priveľa.
Trhy nech sa pokojne konajú, 
dobrý nápad, ale nasvietenie 
hradu je nevkusné, lacné, de-
gradujúce pohľad na mesto, 
pri príjazde z Rakúska do-
slova odpudzujúce.  Pokiaľ si 
dobre pamätám, pri budovaní 
a oznamovaní pompézne-
ho nasvietenia hradu bielou 
(rôzne teploty bieleho/žltého 
svetla na hradby respektíve 
samotný hrad, ktoré „nám 
mali závidieť aj z Viedne“ 
a za normálnych okolností 
naozaj môžu) bolo oznámené, 
že nasvietenie nikdy nebude 
použité na reklamné účely. 
Čo iného toto pseudovia-
nočné nasvietenie je? Čistá 
reklama na vianočné trhy na 
hrade, ktorá robí viac škody 
ako osohu. Toto si majú fotiť 
turisti? Toto sa ma páčiť oby-
vateľom? Toto je vnášanie 
kultúry do národnej rady a jej 
priestorov? Je možné túto 
hanbu vypnúť a vrátiť dôstoj-
ný pohľad na hrad? Ešte som 
sa nerozprával s človekom, 
ktorý by nebol ‚zeleným hra-
dom‘ pohoršený. 
 Michal Brziak, Bratislava
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Parkovaciu
kartu má už
480 obyvateľov
KARLOVA VES
Bezplatnú rezidenčnú kartu na
skúšobný režim parkovania si v
mestskej časti Karlova Ves do
začiatku októbra vybavilo 480
žiadateľov. 
K dispozícii majú 570 parkova-
cích miest určených pre reziden-
tov. Prvá analýza elektronických
žiadostí o vydanie bezplatnej
karty ukázala, že väčšina domác-
ností v Karlovej Vsi má jedno
auto. Mnohí obyvatelia vlastnia
garáž, no nie všetci v nej parkujú.
Potvrdzuje sa, že v parkovacej
zóne býva veľa podnájomníkov
bez trvalého pobytu.
O projekt javia záujem ľudia z
časti Dlhé diely. „Najviac požia-
daviek zaznieva od obyvateľov
ulíc Veternicová a Hlaváčikova,“
povedala dopravná inžinierka T.
Kratochvílová. Podľa slov odbor-
níčky je nový projekt vhodný aj
preto, lebo „upratuje“ verejný
priestor obsadený najmä zaparko-
vanými vozidlami. (bh)

Pokračuje 
bezplatná 
právna poradňa
DÚBRAVKA
Bezplatná právna poradňa
otvorila dvere vlani 8. apríla a
do konca minulého roka stihla
pomôcť viac ako 220 obyvate-
ľom Dúbravky. 
Po letnej pauze pokračuje v dvoj-
týždňovom režime, prvú a tretiu
stredu v mesiaci od 14. do 17. h.
Právnici sú k dispozícii v budo-
ve Miestneho úradu na Žatevnej 2
na prízemí.  Obyvatelia sem cho-
dia najčastejšie s otázkami týka-
júcimi sa rodinných či sused-
ských vzťahov, dedičského kona-
nia či problémov majetkovej
povahy, najčastejšie ide o byty.
Najväčší záujem o rady mali
seniori nad 70 rokov. (st)

BRATISLAVA
Ak pôjde všetko podľa plánu,
zrekonštruovaný podchod na
Trnavskom mýte by mal
začať slúžiť Bratislavčanom
a turistom už na jar 2018.
Stavebné práce sa začnú, len
čo budú potrebné povolenia.
Samotná rekonštrukcia pod-
chodu by mala trvať približ-
ne rok od ich získania.  
Počas prác bude podchod fun-
govať v upravenom režime s
prihliadnutím na to, aby rekon-

štrukcia ovplyvnila jeho pre-
vádzku čo najmenej. 
Uzatvorenie podchodu nehrozí
a ani neprichádza do úvahy,
keďže ním prejdú denne tisícky
ľudí, tvrdia predstavitelia spo-
ločnosti, ktorá ho zrekonštruu-
je.
V rámci projektu sa ráta s
umiestnením elektronických
tabúľ s informáciami o prí-
chodoch a odchodoch MHD,
čo bolo súčasťou aj pôvodného
návrhu predloženého poslan-

com mestského zastupiteľstva.
Investor zároveň potvrdil, že
zaoberať sa budú aj ďalšími
pripomienkami. 
V zrekonštruovanom podcho-
de pribudnú rôzne obchodné
prevádzky a služby pre okolo-
idúcich. 
Chýbať by nemali malé potra-
viny, občerstvenie či trafika. S
bezpečnosťou súvisí aj nepretr-
žitý 24-hodinový kamerový
systém a strážna služba. (pkv)

Vizualizácia:Immocap

Vynovený podchod na Trnavskom 
mýte by mali otvoriť na jar 2018

www.galvanihodvory.sk

uvádzacie ceny
prvých 20 bytov

Uzavretý
vnútroblok

Praktické
dispozície

Výhodné
ceny
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Dovolenka 
a pracovné 
právo II.
V predošlom článku sme sa
venovali základným ustanove-
niam Zákonníka práce o dovo-
lenke. Na článok nadviažeme a
budeme sa venovať spoločným
ustanoveniam Zákonníka práce
o dovolenke.
Zamestnávateľ môže určiť
zamestnancovi čerpanie dovolen-
ky, aj keď dosiaľ nesplnil pod-
mienky na vznik nároku na dovo-
lenku, ak možno predpokladať, že
zamestnanec tieto podmienky
splní do konca kalendárneho roka,
v ktorom dovolenku čerpá, alebo
do skončenia pracovného pomeru.
Čerpanie dovolenky by mal v
zmysle zákona určovať zamestná-
vateľ tak, aby si zamestnanec
mohol dovolenku vyčerpať spra-
vidla vcelku a do konca kalendár-
neho roka. Pri určovaní dovolenky
je potrebné prihliadať na úlohy
zamestnávateľa a na oprávnené
záujmy zamestnanca. Zamestná-
vateľ je povinný určiť zamestnan-
covi čerpanie aspoň štyroch týž-
dňov dovolenky v kalendárnom
roku, ak má na ne nárok, a ak
určeniu čerpania dovolenky ne-
bránia prekážky v práci na strane
zamestnanca. Ak sa poskytuje
dovolenka v niekoľkých častiach,
musí byť aspoň jedna časť najme-
nej dva týždne, ak sa zamestnanec
so zamestnávateľom nedohodne
inak. Čerpanie dovolenky je
zamestnávateľ povinný oznámiť
zamestnancovi aspoň 14 dní
vopred. Obdobie môže byť výni-
močne skrátené so súhlasom za-
mestnanca. Za časť dovolenky,
ktorá presahuje štyri týždne
základnej výmery dovolenky,
ktorú zamestnanec nemohol
vyčerpať ani do konca nasledujú-
ceho kalendárneho roka, patrí za-
mestnancovi náhrada mzdy v
sume jeho priemerného zárobku.
Za nevyčerpané štyri týždne zák-
ladnej výmery dovolenky nemôže
byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať
z dôvodu skončenia pracovného
pomeru. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie
BRATISLAVA
Dispečing bratislavského
magistrátu má dva nové slu-
žobné automobily, ktoré budú
slúžiť pracovníkom dispečin-
gu z oddelenia správy komu-
nikácií na lepšie a operatívnej-
šie zasahovanie.
Služobné autá sú určené na efek-
tívnejšie zabezpečovanie kon-
troly verejných priestranstiev a
operatívnejší zásah v teréne pri
mimoriadnych udalostiach.
Automobily sú ľahko rozpozna-
teľné, pretože sú označené
logom mesta a mestskými far-
bami. 
Bratislavský magistrát kúpil dve
vozidlá, obe sú v bielej farbe a s
logom mesta Bratislavy,  za pri-
bližne 20-tisíc eur. Vozidlá sú
vybavené sú majákom a výstraž-
ným osvetlením na zadnom
okne s nápisom Správa komuni-
kácií, kde je uvedený aj telefo-
nický a e-mailový kontakt na
dispečing mesta na oddelení
správy komunikácií. 
Na uvedené kontakty bude tiež
možné nahlasovať prípadné po-
ruchy na mestských cestách, či
upozorniť na prekážky na mest-
ských komunikáciách alebo na
zníženú zjazdnosť bratislav-
ských ciest. (kk)

INFORMUJTE SA TU:
Antolská 4, Bratislava 85107 
+421 902 605 900 | info@doktormartin.sk 
www.doktormartin.sk 
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Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia
STARÉ MESTO
Zreštaurovanie fasády Mir-
bachovho paláca, ktorý bol v
zlom stave, je hotové. Práce
boli zamerané na obnovu
celkovej fasády, doplnenie
modelácie výzdoby, vytvore-
nie kópií jednotlivých prvkov
podľa originálov a došlo aj
na zlátenie kovových do-
plnkov. Mirbachov palác má
aktuálne vzhľad pôvodnej
architektúry zo 60. rokov 18.
storočia.
Cieľom obnovy fasády bolo
reštaurátorským spôsobom do-
siahnuť čo najlepší technický a

estetický stav fasády vrátane
všetkých jej prvkov. Reštaurá-
torské práce boli zamerané na
obnovu fasády, kamenných
portálov, soklov a ostení,
obnovu drevených okien, dverí
a mreží. 
V rámci reštaurátorských prác
sa upravili kamenné fragmenty,
doplnili modelácie štukovej
výzdoby a chýbajúcich častí
omietkovej vrstvy, vytvorili sa
kópie umelokamennej vázy
odliatím a farebne sa upravili
erbové polia v intenciách
heraldickej farebnosti erbov
grófa Nyára. Tie boli následne

osadené do kartuše tympanónu
paláca. Pozlátili sa kovové
doplnky, napríklad rokajový
štítok, kľučky brán či rokajová
výzdoba mreží balkóna, ktoré
boli zlátené aj v pôvodnej
architektúre paláca. 
Opravené boli okenné krídla,
vstupné brány či kamenné
sokle, ktoré vzhľadom na
veľký rozsah poškodenia
nahradili nové kópie. Obnove-
ný bol aj južný štítový múr
nachádzajúci sa nad susedným
objektom, pričom na tieto práce
bola potrebná horolezecká
technika. (kk)

Tentoraz sme sa vybrali na 
Vianočné trhy na Hlavnom 
námestí, ktoré už tradič-
ne organizuje bratislavský 
magistrát. Zaujímalo nás, 
ako sa zlepšili v porovna-
ní s vlaňajškom, ale aj to, 
ako si vedú v konkurencii 
Staromestských vianočných 
trhov, ktoré na Hviezdosla-
vovom námestí organizuje 
mestská časť Staré Mesto.
Na rozdiel od tých staromest-
ských sa magistrátne vianoč-
né trhy nerozširujú, pretože 
sa nemajú kam. Hlavné ná-
mestie je priestorovo limito-
vané, preto snaha dostať na 
pomerne malé priestranstvo čo 
najviac predajných stánkov, 
spôsobuje zvýšenú hustotu 
stánkov aj návštevníkov. Aj 
preto sa magistrát snaží trhy 
roztiahnuť aj na Františkánske 
a Primaciálne námestie.
Originálne prestrešenie sto-
lov okolo Maximiliánovej 
(Rolandovej) fontány aj tento 
rok vytvára po oboch stra-
nách lievik, ktorý znemož-
ňuje komfortnejší vstup na 
námestie. Nielen náš pocit na 
Hlavnom námestí bol stiesne-
ný v porovnaní s Hviezdosla-
vovým námestím, kde dispo-
zícia trhov vytvára vzdušnejší 
priestor.
Poďme však ochutnať, čo nám 
trhovníci tento rok na magis-
trátnych trhoch ponúkajú. 
Žiaľ, sortiment gastronomic-
kých stánkov tento rok ničím 
neprekvapil, naopak, niektoré 
špeciality tento rok chýbali. 
Ako napríklad zemiaky s ci-

buľou a slaninkou či pečený 
býk. Z pomerne tradičnej 
a fádnej ponuky jedál vianoč-
ných trhov sa vymyká stánok 
s ponukou vegetariánskych 
jedál, ako je ázijská zelenino-
vá polievka či iné jedlá ázij-
skej kuchyne. Na vianočných 
trhoch tento stánok pôsobí 
trochu ako päsť na oko.
Prekvapilo nás, že ceny jedál 
na Hlavnom námestí tento 
rok išli opäť o niečo hore. 
Kým cigánska pečienka vla-
ni stála 3,50 €, tento rok stojí 
prakticky jednotne 3,80 €. 
Pamätníci si iste spomenú na 
časy, keď cigánska pečienka 
v žemli stála 30-35 korún, 
teda v prepočte 1,00-1,15 €. 
Rovnako 3,80 € stojí aj grilo-
vaný encián či oštiepok v že-
mli, za grilovaný kozí syr si 
pýtajú 4,50 €.
Drvivá väčšina stánkov má 
presklené vitríny plné plne-
ných lokší (2,00 €) či štrúdlí 

(1,50 €), o ich čerstvosti však 
možno mať vážne pochyb-
nosti.
Pečenú klobásu ponúkajú 
za 2,80 až 3,00 € (100 g), 
v reáli teda vyjde na 3,50 až  
4,00 €. Predsa sme však ob-
javili obohatenie sortimentu, 
v porovnaní s minulosťou 
pribudli zabíjačkové špeciali-
ty ako jaternice a krvavničky 
(obe 2,00 € za 100 gramov). 
Pečené koleno, ktoré bolo 
kedysi doménou obľúbených 
Mäsiarov, sme v jednom 
stánku objavili za 6,50 €.
Varené víno ponúkajú už od 
1,50 €, ríbezľové od 1,80 €. 
Vianočný punč stojí spravi-
dla 2,00 €.
Celkovo hodnotíme magist-
rátne vianočné trhy na Hlav-
nom námestí ako stagnujúce. 
Oproti minulým rokom sa 
nikam neposúvajú, v kon-
kurencii so staromestskými 
trhmi na Hviezdoslavovom 
námestí pôsobia aj tento rok 
chladne a nie je to spôsobe-
né len studeným osvetlením 
vianočného stromčeka. Tak-
tiež informácia, že magistrát 
pýta nájomné za stánok a deň 
až 1200 €, v nás vyvoláva 
nedôveru. Oproti nájomnému 
400 € na Hviezdoslavovom 
námestí je to priveľa. Aj tento 
rok tu kvantita vyhráva nad 
kvalitou.
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Predajcovia neboli o návšte-
ve informovaní. Útratu za 
konzumáciu si redakcia pla-
tila sama.

Kvantita na úkor kvality
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Všetky naše ponuky nájdete na www.action.eu/at

Od stredy 14. decembra do utorka 20. decembra 2016
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POSTEĽNÉ
PRIKRÝVKY
rôzne farby
100% polyester
umelá kožušina alebo 
mäkký plyš

SVIETNIK
S MOTÍVOM LÍSTIA
rôzne varianty
sklo
21.5x26 cm
bez sviečky

DÁMSKY
PULÓVER
veľkosti S-XL
pruhovaný: 100% akryl
ružový alebo čierny
jednofarebný:
86% polyester/14% akryl
smotanovo biely, ružový, 
alebo čierny

LSC FILAMENT
LED-ŽIAROVKY
rôzne druhy
3W 300 lumenov, číra
alebo 4W 400 lumenov, matná

PORCELÁNOVÝ
VIANOČNÝ TANIER
hviezda 28 cm alebo
vianočný stromček 26 cm

PÁNSKY
SVETER
čierny alebo modrý
100% polyester
veľkosti M-XXL

LED-VIANOČNÉ
OSVETLENIE
teplá biela alebo pestrá
100 svetielok

TKANÝ KOBERČEK 
DO KÚPEĽNE
protišmykové
100% bavlna
50x80 cm

CHLAPČENSKÝ
VIANOČNÝ OBLEK
rôzne vzory
podšité sako
veľkosti 92-140

TEPPAN YAKI
GRILOVACIA DOSKA
nepriľnavý povrch 
1800 W
78x26 cm

CORAL
PRACÍ PRÁŠOK
Universal, Color alebo Sensitive
16 umývacích cyklov
1.12 kg
(1 kg = 2.13)

NESTLÉ
QUALITY STREET
(1 kg = 7.82)

ALLEGRA
POHÁRE NA VÍNO
pohár na biele víno: 35 cl
pohár na červené víno: 49 cl

STROJČEK NA
STRIHANIE VLASOV
Telefunken Pro 
220-240 V

FIGENZI
DARČEKOVÁ SADA
rôzne druhy pre neho i pre ňu
napr. 100 ml Eau de Parfum
+ 150 ml Bodylotion

DURACELL
BATÉRIE
batérie AA alebo
mini-batérie AAA
alkalické

GUESS
EAU DE TOILETTE
Seductive
(1 l = 183.87)

499

797

595299 249

148

279

439595

399

895

349

1495

1495

239

995

LED-VIANOČNÉ
OSVETLENIE 
teplá biela alebo pestrá
140 svetielok

6.95

PRE POUŽITIE
V INTERIÉRI A EXTERIÉRI

279

DIEVČENSKÉ
LEGÍNY
Frozen alebo Princess
95% polyester/5% elastan
veľkosti 92-134

Froté detské ponožky
o. i. Mimoni alebo Paw Patrol
veľkosti 19-34

1.19

1995

DARČEKOVÉ
OBALY
kartónový obal,
kôš
alebo taška

078

LUREX
OBRUS
rôzne druhy
100% polyester
150x210 cm

495

VIANOČNÝ SVIETNIK
NA ČAJOVÚ SVIEČKU
rôzne varianty
o. i. hviezda/strom/srdce cement

072
NA VÝBER NAJNOVŠÍ TREND

220x240 CM1.273 KG

XL-FORMÁT

12KS SADA

4KS SET

JELENIA ALEBO
LOSIA HLAVA
na doske
biele alebo
prirodné farby
polyresin
cca. 30x17x14 cm

399

75 ML
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POSTEĽNÉ
PRIKRÝVKY
rôzne farby
100% polyester
umelá kožušina alebo 
mäkký plyš

SVIETNIK
S MOTÍVOM LÍSTIAAAAAAAAAA
rôzne varianty
sklo
21.5x26 cm
bez sviečky

LSC FILAMENT
LED-ŽIAROVKY
rôzne druhy
3W 300 lumenov, číra
alebo 4W 400 lumenov, matná

PORCELÁNOVÝ
VIANOČNÝ TANIER
hviezda 28 cm alebo
vianočný stromček 26 cm

LED-VIANOČNÉ
OSVETLENIE
teplá biela alebo pestrá
100 svetielok

CHLAPČENSKÝ
VIANOČNÝ OBLEKLEK
rôzne vzory
podšité sako
veľkosti 92-140

CORAL
PRACÍ PRÁŠOK
Universal, Color alebo Sensitive
16 umývacích cyklov
1.12 kg
(1 kg = 2.13)

NESTLÉ
QUALITY STREET
(1 kg = 7.82)

DURACELL
BATÉRIE
batérie AA alebo
mini-batérie AAA
alkalické

99

977

99

48

39

99

95

39

95

LED-VIANOČNÉ
OSVETLENIE 
teplá biela alebo pestrá
140 svetielok

6.95

PRE POUŽITIE
V INTERIÉRI A EXTERIÉRI

79

DIEVČENSKÉKÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
LEGÍNY
Frozen alebo Princess
95% polyester/5% elastan
veľkosti 92-134

Froté detské ponožky
o. i. Mimoni alebo Paw Patrrol
veľkosti 19-34

1.19

DARČEKOVÉ
OBALY
kartónový obal,
kôš
alebo taška

78

VIANOČNÝ SVIETNIK
NA ČAJOVÚ SVIEČKU
rôzne varianty
o. i. hviezda/strom/srdce cement

72
NA VÝBER NAJNOVŠÍ TREND

220x00 240 CMxx1.2777777777733333 K3 K3 K3 K3 K3 K3 KG

12KS SADA

PÁNSKKY
SVETEER
čierny alebo modrý
100% polyesster
veľkosti M-XXXL

995

TKANÝ KOBERČEK 
DO KÚPEĽNE
protišmykové
100% bavlna
50x80 cm

49

GUESS
EAU DE TOILETTE
Seductive
(1 l = 183.87)

95
75 ML

SSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTROJČEK NA
STRIHANIE VLASOV
Telefunken Pro
220-240 V

95

JELENIA ALEBO
LOSIA HLAVA
na doske
biele alebo
prirodné farby
polyresin
cca. 30x17x14 cm

99

ALLEGRA
POHÁREREEEEEEEEEE NNNNNNNNNNA VÍNO
pohár na biele víno: 35 cl
pohár na červené víno: 49 cl

79
4KS SET

LUREX
OBRUS
rôzne druhy
100% polyester
150x210 cm

9999999999955555555555

FIGENZI
DARČEKOVÁ SAADADADADADADADADADADADA
rôzne druhy pre neho i pre ňu
napr. 100 ml Eau de Parfum
+ 150 ml Bodylotion

49

TEPPAN YAKI
RILOVACIA DOSKAGR
riľnavý povrchnepr
0 W180
26 cm78x2

95
XL-FORMÁT

DÁMSKY
PULÓVERR
veľkosti S-XL
pruhovaný: 100% aakryl
ružový alebo čiernyy
jednofarebný:
86% polyester/14% akryl
smotanovo biely, ruužový,
alebo čierny

955

Sledujte
 nás na www.actio

n.eu/at
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Alkohol môže
byť príjemný,
ale aj zradný
Bratislavčania sú cyklisti!
Vďaka hrádzi a výborným
podmienkam v okolí mesta
patril bicykel už dávno pred
Saganom, a už aj za socializ-
mu, k tradičnej výbave väčšiny
domácností v hlavnom meste.
Aj preto Bratislavčania vníma-
jú fakt, že čo nevidieť sa bude
dať jazdiť aj s 0,5 promile al-
koholu v krvi rozporuplne a
nie všetci nad ním skáču do
výšky Kamzíka...
Prvá skupina cyklistov návrh
podporuje. Zajazdiť si pár desia-
tok kilometrov, najmä v letných
horúčavách, a byť potom odká-
zaný na sladkú kofolu, alebo
čistú vodu, môže niekomu pripa-
dať málo romantické. Táto sku-
pina cyklistov povolený limit
víta, dať si jedno pivečko vo
Vojke či v Rusovciach a ísť
domov bez strachu, že ich zasta-
via policajti, je celkom príjemná
predstava. Najmä keď to robili
aj doteraz, ale s rizikom, že keď
ich strážcovia zákona chytia,
môžu mať problémy.
Druhá skupina odmieta akúkoľ-
vek dávku alkoholu. To sú opatr-
nejší cyklisti, ktorí nechcú žiad-
ny limit. Tvrdia, že cyklisti sú
účastníkmi cestnej premávky,
rovnako ako vodiči áut, a tým by
pre nich mali platiť rovnaké pra-
vidlá ako pre ostatných.
Isté je, že 0,5 promile je pre kaž-
dého iná dávka alkoholu. Pre
niekoho prakticky nepostrehnu-
teľná, pre iného znamená mierne
nabratie odvahy, pre ďalšieho
možno mierne otupenie pozor-
nosti. Je rozdiel, či si dá jedno
pivo štyridsaťkilová žena, stoki-
lový chlap či tínedžer s rašiacimi
fúzmi.
A je tu ešte jeden problém. Prvé
pivo môže byť spúšťačom pre
tých, ktorí nevedia zostať len pri
jednom. Ak vedia, že si ho dať
nemôžu, nedajú si a sú v pohode.
Ak však budú vedieť, že jedno
pivo je povolené, hrozí, že príde
aj druhé, tretie a môže byť zle...
A to už bude problém, lebo len
pri 0,5 promile sa to asi
neskončí! Dušan Blaško

Bratislava tento
rok opraví 
50 km ciest
BRATISLAVA
Hlavné mesto pokračuje v
opravách ciest. Okrem cest-
ných komunikácií opravuje aj
zastávky mestskej hromadnej
dopravy a chodníky, všetky
opravy by mali byť ukončené
do konca októbra. 
V prvom polroku sa podarilo
opraviť približne 37 km ciest, do
konca roka to bude ďalších 13
km. Spolu mesto opraví 5 km
chodníkov, vrátane 70 bezbarié-
rových úprav nájazdov na chod-
níky pri priechodoch pre chod-
cov a 10 ník na zastávkach mest-
skej hromadnej dopravy. 
Do konca roka 2016 opravia
niektoré úseky ciest (niektoré z
nich sú už opravené, ďalšie sa
opravujú): Americké námestie,
Brnianska, Kollárovo námestie,
Podunajská, Rádiová, Kazanská,
Dvojkrížna, Hradská, Tomášiko-
va, Jeséniova, Vajnorská, Kad-
nárova, Saratovská, Karloveská,
Námestie 6. apríla, Vrančovičo-
va, Kremeľská, Panónska, Paj-
štúnska, Romanova-Jiráskova. 
Opravené budú aj chodníky na
uliciach: Matúšova, Dopravná,
Vlárska, Kukučínova, Tomáši-
kova, Vajnorská, Kuklovská,
Podháj, Vrančovičova, Jirásko-
va, Smolenická, Šintavská,
Kutlíkova a Lietavská. 
Opravy zastávok mestskej hro-
madnej dopravy sa týkajú zastá-
vok na uliciach: Brnianska,
Nábrežie armádneho generála L.
Svobodu, Landererova, Trnav-
ská, Stromová, Rybničná a Jan-
tárová cesta. (is)

O hroboch rozhodujú primátor,
vlastník cintorína a pamiatkari
STARÉ MESTO
Ondrejský cintorín patrí v
meste k najstarším, najna-
vštevovanejším a najznámej-
ším. Vznikol už v 18. storočí a
v polovici sedemdesiatych ro-
kov minulého storočia sa po-
stupne prekvalifikoval na
mestský park. „Ondrejský
cintorín je park a údajne by sa
tam nemalo pochovávať.
Výnimku udelili len v prípa-
doch Júliusa Satinského a Igná-
ca Lamara. Nedávno som tam
však objavil nové hroby,  v kto-
rých sú pochovaní Mikuláš
Klimžák, Ján Kalina, Ján Mel-
kovič a iní. Ako to teda s cinto-
rínom je, môže sa tam pocho-
vávať alebo nie?“ zaujíma sa
čitateľ.
Hovorkyňa magistrátu Ivana
Skokanová vysvetľuje:„Hlavné

mesto môže rozhodnúť o pride-
lení vyhradeného hrobového
miesta na vybraných bratislav-
ských pohrebiskách v oddele-
niach vyhradených pre vý-
znamné osobnosti v prípade, že
žiadosť spĺňa Zásady pochová-
vania na bratislavských pohre-
biskách v oddeleniach vyhra-
dených pre významné osobnos-
ti. Zásady pochovávania na
bratislavských pohrebiskách v
oddeleniach vyhradených pre
významné osobnosti sú inter-
ným dokumentom primátora
hlavného mesta, v ktorého prá-
vomoci je rozhodnúť o pridele-
ní vyhradeného miesta. Doku-
ment je v platnosti od 1. januá-
ra 2012. Definuje významnú
osobu ako človeka, ktorý sa
významným spôsobom pričinil
o rozvoj Slovenskej republiky

alebo hlavného mesta SR Bra-
tislavy.
Podľa magistrátu tzv. výnimky
môžu byť udeľované osobnos-
tiam kultúrneho, umeleckého a
politického života a ďalším,
ktoré sa významným spôsobom
pričinili o rozvoj Slovenskej
republiky alebo hlavného mes-
ta Slovenskej republiky Bratis-
lavy.
„Vo všeobecnosti výnimku
musí schváliť vlastník cintorí-
na a stanovisko pri niektorých
pohrebiskách musí poskytnúť
aj Krajský pamiatkový úrad. V
prípade Ondrejského cintorína
je vlastníkom Rímskokatolícka
cirkev, farnosť Bratislava -
Blumentál a stanovisko musí
poskytnúť aj Krajský pamiat-
kový úrad,“ dodala Ivana Sko-
kanová. (db)

Parkovanie na Kramároch je už
roky doslova katastrofálne. Nielen
Bratislavčania, ale aj vodiči z celé-
ho Slovenska zúfalo blúdia najmä
v okolí nemocníc. Autá následne
parkujú v bočných uličkách, čím
komplikujú život najmä miestnym
obyvateľom. Riešením týchto pro-
blémov by bolo vybudovanie par-
kovacích miest.
Miesto toho sa vedľa nemocnice, na
rohu Vlárskej a Limbovej, roky pripra-
vovala nová výstavba. Vlastníci
pozemku mali v minulosti naplánova-
né na ňom postaviť ďalšie kancelárie,
prípadne šesťdesiat nových bytov.
Nakoniec je všetko inak. 
„Všetkým potenciálnym investorom
sme trpezlivo opakovali to isté: Urob-

te niečo pre Kramárčanov. Táto loka-
lita zúfalo potrebuje parkovacie mies-
ta,“ spomína na rokovania s bývalými
vlastníkmi pozemku starosta Nového
Mesta Rudolf Kusý. Situácia sa zme-
nila po príchode nového vlastníka
pozemku.

Nový investor na stretnutí s vede-
ním Nového Mesta ukázal jednodu-
chú štúdiu parkovacieho domu.
„Parkovací dom poskytne 79 štan-
dardných parkovacích miest. Bude
mať jedno podzemné a dve nadzem-
né podlažia, dobudujeme chodník
pre peších, doplníme parkovú
výsadba na zelených plochách,“
uviedol zástupca investora Boris
Deglovič. Starosta Rudolf Kusý
upozorňuje, že projekt garážového
domu je v súlade s územným plá-
nom hlavného mesta.
Investor predpokladá, že stavebné
práce by sa mohli začať na jar 2017,
nové parkovacie miesta na Kramá-
roch pribudnú za rok od začatia
výstavby. �

Šesťdesiat bytov na Kramároch nebude, 
pribudnú parkovacie miesta

Cvičiť sa už 
dá v celom 
Horskáči
STARÉ MESTO
V Horskom parku sa síce 
väčšina návštevníkov iba 
prechádza, ale najnovšie si 
tam môžu už aj zacvičiť, či 
poslať deti na mini ihriská.
Kým nedávno sa dalo cvičiť 
iba pri horárni a nad schod-
mi, pred niekoľkými dňami 
začali pribúdať zariadenia na 
cvičenie aj v iných častiach 
Horského parku. Ako infor-
movala hovorkyňa magistrátu 
Ivana Skokanová, nové kúti-
ky na cvičenie a malé detské 
ihriská nepribudnú len v Hor-
skom parku. „Rekonštruuje-
me detské ihriská aj ďalšie 
verejné plochy. Ako prvé 
sme začali upravovať detské 
ihrisko vo Veseléniho záhra-
de na Dunajskej ulici. Aktuál- 
ne dokončujeme aj priestor 
na území Horského parku, 
následne budeme pokračovať 
na Námestí Martina Benku, 
v Líščom údolí či na Sekuri-
sovej ulici.“  (db)

Otužilci  
pozývajú na 
skok do Dunaja
BRATISLAVA
Otužilci zo skupiny Ľadové 
Medvede Bratislava pozý-
vajú na novoročnú otužilec-
kú výpravu. V nedeľu 8. ja-
nuára sa za účasti otužilcov 
zo Slovenska a Česka usku-
toční 19. ročník novoročnej 
plavby v Dunaji.
Približne desiatka plavcov pre-
pláva Dunaj z Petržalky - Peč- 
nianskeho lesa – na ľavý breh, 
kde sa nad Mostom SNP pri-
pojí ďalších asi päťdesiat plav-
cov a spoločne si zaplávajú 
v prúde asi kilometrový úsek 
dole tokom. Nástup otužilcov je 
o 14.00 h na ľavom brehu Duna-
ja oproti súsošiu Štúrovcov (tí, 
ktorí poplávajú v toku). Otužilci, 
ktorí preplávajú Dunaj, vstúpia 
do vody o 14.00 h v Pečnian-
skom lese. Registrácia otužilcov  
je v reštaurácii na Mostovej  
ulici 8.  (ts)

Poľnohospo-
dárske a lesné 
pozemky
Pri delení poľnohospodár-
skych či lesných pozemkov, 
ktoré sa nachádzajú mimo za-
stavaného územia obce, platí, 
že v zmysle ustanovenia § 23 
zákona č. 180/1995 Z. z.- Zá-
kona NR SR o niektorých opa-
treniach na usporiadanie vlast-
níctva k pozemkom, nemôže 
rozhodnutím súdu o vyspo- 
riadaní spoluvlastníctva, roz-
hodnutím o dedičstve alebo 
právnym úkonom, vzniknúť 
rozdelením jestvujúcich po-
zemkov pozemok menší ako 
2000 m2, ak ide o poľnohos-
podársky pozemok, alebo po-
zemok menší ako 5000 m2, ak 
ide o lesný pozemok. Poľno-
hospodárskym pozemkom sa 
rozumie pôda evidovaná ako 
orná pôda, chmeľnice, vinice, 
ovocné sady, záhrady a trvalé 
trávne porasty.
Z vyššie uvedeného ustanove-
nia jestvujú výnimky v zmysle 
§ 24 ods. 3. Ide o prípady: 
a) keď sa pozemok rozdeľu-
je na účely výstavby alebo 
na iné účely, na ktoré by ho 
bolo možné vyvlastniť, alebo 
sa pozemok rozdeľuje podľa 
projektu pozemkových úprav,
b) ide o bezplatný prevod ale-
bo prechod pozemkov podľa 
osobitného predpisu v zmysle 
zákona č. 229/1991 Zb.,
c) odčleňuje sa časť pozemku 
od pozemku, a táto časť sa 
pričleňuje k susednému po-
zemku, pričom sa nevytvára 
samostatný nový pozemok,
d) ide o pozemok, na ktorom 
sa majú zriadiť záhrady.
Výnimka podľa písmena a) 
a b) sa preukazuje stanovis-
kom obce, že na danom úze-
mí je prípustná výstavba ale-
bo zriadenie záhrad.
Treba upozorniť, že právne 
úkony, ktoré sú v rozpore so 
zákazom drobenia pozem-
kov, sú neplatné v zmysle §39 
Obč. zákonníka.

JUDr. Dionýz Stehlík
 JUDr. Pavel Jurek
 0917/822 723

Bratislavské Nové Mesto je 
štvrtým najtransparentnej-
ším mestom na Slovensku. 
Vyplýva to z najnovšieho 
rebríčka samospráv, kto-
rý zverejnila mimovládna 
organizácia Transparency 
International Slovensko. 
„V Novom Meste sa dlho-
dobo snažíme držať hesla: 
Zverejníme všetko, čo sa 
dá a nielen to, čo musíme,“ 
hovorí starosta mestskej 
časti Rudolf Kusý. Keď 
v roku 2010 nastúpil do 
funkcie, Nové Mesto bolo 
na 42. mieste, odvtedy však v rebríčku ne-
ustále stúpa. „Prijali sme balík 80 opatrení 
s cieľom posilniť transparentnosť, zlepšiť 
hospodárenie pri verejnom obstarávaní, 
efektívnejšie fungovanie samosprávy a za-
bezpečiť férové prostredie pre všetkých, 
ktorí so samosprávou prídu do kontaktu,“ 
vraví novomestský starosta Rudolf Kusý 

s tým, že samospráva sa 
snaží intenzívne komuniko-
vať s obyvateľmi o všetkých 
dôležitých rozhodnutiach, 
ako aj vytvárať príležitosti 
pre spolurozhodovanie ľudí 
prostredníctvom participa-
tívneho rozpočtu. 
Odborníci hodnotili u stov-
ky najväčších slovenských 
miest viacero oblastí: prístup 
k informáciám, účasť verej-
nosti na rozhodovaní, verej-
né obstarávanie, rozpočet, 
dotácie, etiku a konflikt zá-
ujmov či územné plánovanie 

a stavebný úrad. „Hodnotenie berieme ako 
spätnú väzbu toho, ako sa nám darí posilniť 
úroveň transparentnosti, obsah a množstvo 
poskytovaných informácií, kvalitu protiko-
rupčných mechanizmov a otvorenosť v infor-
movaní, zároveň je to pre nás záväzok k po-
kračovaniu posilňovania transparentnosti,“ 
uzatvára starosta Kusý. 

Nové Mesto uspelo v hodnotení transparentnosti
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Kniha pre najlepšiu priateľku, 
vitamínové preparáty pre starú 
mamu, taška do školy s motívom 
z filmu Frozen, košeľa pre partnera 
či šaty pre manželku… Zoznam vi-
anočných darčekov vám môže nie-
kedy pripadať nekonečný a času 
na jeho vybavenie je akoby kaž-
dým rokom menej a menej. Ideál- 
nym riešením je tradičné podujatie 
Night Shopping, ktoré organizuje 
nákupné centrum Aupark 20. a 21. 
decembra, od 19:00 do 22:00 hod. 
Okrem širokej ponuky špičko-
vých značiek vás v centre čaká aj  
Vianočné koleso, ktoré obdaruje 
každého, kto ním zatočí. 

Nakupovanie nemusí byť naháňačka
Nechajte doma partnera a ratoles-
ti a vyberte sa na vianočné nákupy 
s ľahkým srdcom. Nejde o nič vážne, 
darčeky majú byť pozornosťou a ra-
dosťou, nie náročnou úlohou. „Nočné 
nakupovanie má obrovskú výhodu 
– muž a deti sú doma, nikto na mňa 
nezazerá a môžem do sýtosti váhať 
medzi dvoma odtieňmi žltej pri výbe-
re svetríkov pre sestru,“ s úsmevom 
hovorí 38- ročná Katka. Okrem toho, 
že na „Nočných lovcov“ v Auparku 
čaká nevyčerpateľná ponuka tých na-
jlepších značiek, pripravený je aj bo-

hatý sprievodný program. „Vianočná 
ponuka nášho centra je výsledkom in-
tenzívnej prípravy. Predajcovia sa na 
sviatky hojnosti pripravujú mesiace, 
vyberajú tovar a starajú sa, aby bolo 
na sklade všetko, o čo by mohli mať 
zákazníci záujem,“ konštatuje Petra 
Foltýnová, marketingová manažérka 
Auparku. Pri nočnom nakupovaní 
aj vďaka tomu nájdete centrum v tej 
najlepšej kondícii. Navyše, pri sa-
motnom výbere darčekov vám budú 
k dispozícii darčekoví poradcovia, 
odborníci na rôzne oblasti, ako naprí-
klad elektronika, móda či kozmetika. 

Pri obdarúvaní nezabudnite sami 
na seba. Zaslúžite si to

Po úspešnom nákupe, pri ktorom ste 
sa sústredili na potreby a túžby všet-
kých blízkych, ste pravdepodobne 
úplne zabudli na seba. Aupark však 
na vás myslí aj za vás. Aj tento rok si 
pre všetkých obetavých lovcov dar-
čekov prichystal tradičné Vianočné 
koleso. A keď hovoríme pre všetkých, 
myslíme naozaj úplne všetkých. „Ka-
ždý, kto nakúpi v čase Night shoppin-
gu (medzi 19:00-22:00 hod.) tovar 
v hodnote nad 100 €, môže kolesom 
zatočiť a skúsiť šťastie. V hre je 
množstvo naozaj cenných darčekov,“ 
hovorí Petra Foltýnová. Ceny do hry 
Vianočné koleso venovali špičkové 
značky, okrem iného napríklad Aldo, 
Gerry Weber, ECCO shoes, Watch 

de Luxe, United Colors of Benetton, 
Samsonite, Optika Siloe, Optika MA-
NIA, SOFIA, Klenoty Aurum, 7Ca-
micie, Magenta, Prolook, GIO kader-
nícky salón, MUZIKER, FAVAB, 
MANUFAKTURA, ŠEVT papier-
nictvo, KFC, Subway či McDonald´s 
Aupark. „Nejde pri tom o žiadne 
drobnosti, ale plnohodnotné a cenné 
darčeky. Získať môžete značkové 
šperky, kozmetiku či dámsku kabel-
ku a množstvo darčekových pouká-
žok až v hodnote 150 €,“ vysvetľuje 
Petra Foltýnová. 

Recept na výber „správnych“ dar-
čekov neexistuje
Ak si neviete rady s výberom dar-
čekov pre blízkych, dajte na radu 
psychológov: odporúčajú vyberať 
darčeky tak, aby vyjadrovali vašu 
osobnosť, nie potreby obdarovaného. 
Samozrejme, aj toto odporúčanie má 
výnimky – najmä, ak máte naozaj špe-
cifické záľuby ako chov tarantúl či as-
trofyzika. V takom prípade riskujete, 
že sa pri výbere darčekov podľa vašej 
osobnosti stretnete minimálne s nepo-
chopením. Ak stále neviete, siahnite 
po overených riešeniach – ponožkách 
či knihách. Myslite pritom na to, že 
nie je až také dôležité, čo dávate, ale 
to, že to dávate z lásky.

Doprajte si viac času na vianočné nákupy. 
Vyberte sa na Night Shopping
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BRATISLAVA
Po tom, ako parlament schválil no-
velu zákona o hazardných hrách, 
je v Bratislave na rade návrh všeo-
becne záväzného nariadenia (VZN) 
o obmedzení hazardu v Bratislave. 
Čo nová právna úprava priniesla 
hlavnému mestu? Pýtali sme sa Petra 
Beňa z iniciatívy Zastavme hazard.
Aké zmeny vyplývajú z novely pre 
Bratislavu? Bude nám napríklad 
stačiť už skončená petícia za zákaz 
hazardu aj bez stratených lístkov?
Novela priniesla 2 zásadné zmeny, 
ktoré výrazne ovplyvnia Bratislavu. 
Prvou je zníženie kvóra pre petíciu 
na 15 percent pre Bratislavu a Košice. 
Toto kvórum by malo stačiť, nakoľko 
sa podľa našich výpočtov zachova-
li originály petičných hárkov s vyše  
83 000 podpismi. Druhou zmenou je, 
že sa mení charakter VZN. Už sa ne-
bude prijímať regulácia kasín, výher-
ných prístrojov a videohier spoločne, 
ale mestskí poslanci sa môžu rozhod-
núť, či hazard zakážu úplne alebo ho 
povolia v hoteloch, obchodných prie-
storoch, kultúrnych zariadeniach, prí-
padne bytových domoch.  

Akú by podľa vás malo mať VZN po-
dobu? 
Sme za to, čo vyjadrilo 136 tisíc obyva-
teľov Bratislavy podpisom petície, a to 
úplné zrušenie hazardu na území mes-
ta. Regulácia hazardu v medziach zá-
kona nebude účinná a obávame sa, že 
táto akože “regulácia” bude len na za-
lepenie očí obyvateľom mesta. Zákon 
jednotlivé kategórie budov, v ktorých 
je možné prevádzkovať hazard, zade-
finoval tak široko, že prísnejšia regu-
lácia prakticky nie je možná. Viete si 
predstaviť prísnejšiu reguláciu, ktorá 
by povolila herne v hoteloch, moteloch 
a penziónoch, keď ich je v Bratislave 
114? Vie si niekto predstaviť prísnej-
šiu reguláciu, ak by sa herne povolili 
v bytových domoch, keď tu máme ob-
rovské sídliská? Alebo v budovách pre 
obchod a služby? Tých priestorov je tu 
tak veľa, že prísnejšia regulácia sa nedá 
podľa nového zákona dosiahnuť. Ma-
jiteľovi herne predsa nemôžeme zaká-
zať, aby si svoju herňu presťahoval do 
prenajatého priestoru, kde VZN herňu 
povoľuje. Znížiť počet závislých a po-
čet prehraných peňazí sa dá teraz len 
úplným zákazom. Dúfame, že poslanci 

mesta nenaletia na nefunkčné riešenia 
a nezmaria vôľu 136 139 Bratislavča-
nov, ktorí žiadajú, aby hazard z ich 
mesta zmizol.
Čo nastane po prípadnom schválení 
a vydaní VZN? Herne asi nezmiznú 
zo dňa na deň…
V roku 2017 musia všetky herne 
obnoviť svoje licencie. Ak sa VZN 
prijme pred obnovením licencií, do 
konca roka 2017 budú herne postupne 
zanikať. Ak si majitelia herní stihnú 
požiadať o nové licencie, herne môžu 
byť v Bratislave až do roku 2019. Pre-
to je dôležité VZN čo najskôr prijať. 
Hlavné mesto dostalo vlani do rozpoč-
tu z prevádzkovania hazardných hier 
na jeho území 5,5 milióna eur. Zrejme 
preto nedôjde k úplnému zákazu....
Mesto ani po úplnom zákaze herní ne-
stratí 5,5 milióna EUR, nakoľko mu 
ostane 2,12 milióna EUR na odvodoch 
od stávkových kancelárií a prevádzko-
vateľov binga. Stávkové kancelárie sú 
najrýchlejšie rastúci druh hazardných 
hier za rok 2015. Ak by sme porovnali 
príjmy mesta z hazardných hier a daní 
z príjmov fyzických osôb v roku 2015, 
kedy bola petícia spustená, s plánom 

na rok 2018, kedy herne reálne ubud-
nú, zistíme, že mesto bude mať v roz-
počte 16 miliónov EUR navyše. Brati-
slavčania zaplatia na daniach z príjmu 
o 19,4 milióna EUR ročne viac, majú 
preto právo niečo za to požadovať.
Nehrozí nám po úplnom zákaze hazar-
du to, čo v Česku - že vznikne sieť ne-
legálnych a nekontrolovaných herní?
Presne túto otázku sme sa pýtali na 
ministerstve financií. Ministerstvo nás 
ubezpečilo, že sú pripravení proti nele-
gálnemu hazardu bojovať. Aj preto na 
Slovensku stúpli pokuty za nelegálne 
herne až na 500 000 EUR. To je úp-
lne iný signál ako pokuty 100 000 Kč 
(asi 4 000 eur), ktoré české súdy uk-
ladajú. Mali tam už prípad, že majiteľ 
nelegálnej herne pokutu zaplatil a ďalej 
podnikal, lebo zarobiť si na pokutu mu 
trvalo necelé dva týždne. Slovenský 
zákon je však oveľa tvrdší. Ale ani 
v Čechách to nie je tragické s nelegál-
nym hazardom, ako sa nám to snaží na-
hovoriť prohazard lobby. Podľa zistení 
českých orgánov je v ČR nelegálnych 
1700 automatov, pričom len v roku 
2014 bolo v Českej republike zruše-
ných 17 500 automatov.  (in)

Nebudeme po zákaze hazardu nasledovať Česko?

STARÉ MESTO
Od 7. decembra funguje do-
časná zastávka na Námestí 
SNP pred Starou tržnicou. 
Mesto pristúpilo k tomuto 
opatreniu v rámci prekle-
nutia dopravnej situácie 
v tejto lokalite, kým dô-
jde k vybudovaniu trvalej 
zastávky v priestore pod 
Manderlákom, ktoré je na-
plánované na jar 2017.
Dočasná párová zastávka na 

Námestí SNP pred Starou 
tržnicou spolu s dočasnou 
zastávkou na Kamennom 
námestí majú slúžiť cestujú-
cej verejnosti na pohodlnejší 
a komfortnejší spôsob pre-
pravy pri prestupovaní ces-
tujúcich na trase, ktorá spája 
centrum mesta s Petržalkou 
v oboch smeroch. Na novo-
vybudovanej dočasnej za-
stávke pred Starou tržnicou 
zastavujú linky električiek č. 

1 a 8 v smere jazdy z Hlav-
nej stanice do Petržalky a tiež 
z Ružinova na Nám. Ľ. Štúra. 
Stavebné náklady predsta-
vovali cca 20 000 €, vrátane 
osadenia zábradlia a doprav-
ného značenia. Oba vstupy na 
električkové nástupište sú vy-
budované ako bezbariérové 
a ešte aj nástupište je opatre-
né bezpečnostným zábradlím 
kvôli zvýšenej ochrane cestu-
júcich. (is)

Nastúpite už aj na Námestí SNP
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www.galvanihodvory.sk

uvádzacie ceny
apartmány v štandarde

s kuchynskou linkou

USAĎTE SA
v ružinove

Súkromný 
park a ihrisko

Praktické
dispozície

Výhodné
ceny

Občianska
vybavenosť

Žite svoje sny naplno! Či už žijete single život, alebo ste 
veľká rodina, z našej širokej ponuky bytov si vyberie každý.
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Pod hlavnou 
stanicou majú
novú kameru
STARÉ MESTO
Mestská polícia bude môcť lep-
šie dohliadať na verejný poria-
dok v meste. Rozšírila počet
kamier, ktoré sú napojené na
mestský kamerový systém. Ešte
koncom leta  spustili kameru na
Námestí Franza Liszta. Mestskí
policajti v súčasnosti používajú
95 kamier. Všetky kamery sú
otočné, digitálne a poskytujú
obraz vo vysokom rozlíšení. Zo
všetkých sa dá v prípade potre-
by urobiť záznam. 
Kameru na Námestí Franza
Liszta nainštalovali preto, lebo
ide o prístupové miesto turistov
do Bratislavy a aj týmto spôso-
bom chcú zvyšovať ich bezpeč-
nosť. V okolí Hlavnej železničnej
stanice dochádza k zhromažďo-
vaniu viacerých neprispôsobi-
vých osôb, policajti kontrolujú
najmä dodržiavanie všeobecne
záväzného nariadenia o čistote a
poriadku a nariadenie o zákaze
požívania alkoholu na verejnosti.
V rozširovaní počtu kamier v
meste sa má pokračovať, keďže
kamerový systém zvyšuje bez-
pečnosť v uliciach Bratislavy.
Kamery pôsobia v prvom rade
preventívne. 
V prípade páchania priestupku
alebo trestného činu zase môže
operátor na miesto rýchlo
poslať hliadku. Kamerové
záznamy pomáhajú aj Policaj-
nému zboru SR pri objasňovaní
trestných činov.
Od začiatku roka fungujú tri nové
kamery za približne 17-tisíc €
(vrátane inštalačných prác).
Magistrát navrhuje aj vytvorenie
jednotného mestského kamerové-
ho systému, ktorý by zjednotil
všetky existujúce kamerové sys-
témy v Bratislave - kamerový
systém Dopravného podniku Bra-
tislava, Krajského riaditeľstva
Policajného zboru SR v Bratisla-
ve a Mestského kamerového sys-
tému mestskej polície.
V súčasnosti totiž mesto financu-
je tri oddelené kamerové systémy.
Ich využitie nie je pritom optimál-
ne vzhľadom na rôzne poslanie
koncových užívateľov. Kamero-
vý systém sa tak využíva jedno-
stranne. (lm)

Deti môžu 
športovať na
novom ihrisku 
PETRŽALKA
Futbal, hokejbal, volejbal či
hádzanú, ale aj ďalšie športy
si môžu zahrať deti a mládež
na novom multifunkčnom
ihrisku v pri Základnej škole
na Nobelovom námestí v
Petržalke. 
Okrem školákov sa môžu tešiť
aj miestni obyvatelia, ktorým
bude ihrisko k dispozícii mimo
vyučovacích hodín. Hracia plo-
cha ihriska má rozlohu 600
štvorcových metrov. (st)

BRATISLAVA
Na stretnutí pracovníkov
oddelenia Sprostredkovateľ-
ského orgánu hlavného mesta
(SO) pre Integrovaný regio-
nálny operačný program
(IROP) so zástupcami mest-
ských častí Bratislavy rozobe-
rali možností poskytnutia
pomoci pri projektoch jedno-
tlivých mestských častí.
Starostov napríklad informovali
o výzve na výstavbu a rekon-
štrukciu materských škôl, ktorá

by mala byť zverejnená už v
najbližšom čase. Zástupcov
mestských častí však zaujímali
aj výzvy týkajúce sa bezpečnej a
ekologickej dopravy, prostred-
níctvom ktorej bude možné
financovať napríklad aj výstav-
bu cyklotrás. 
Na čerpanie z programu IROP
boli v krajských mestách zria-
dené sprostredkovateľské orgá-
ny priamo v mestských úra-
doch. V prípade Bratislavy túto
úlohu plní magistráte. Jednou z

jeho hlavných činností sú tvor-
ba a aktualizácia riadiacej do-
kumentácie. Ďalej ide o prípra-
vu výziev na predkladanie pro-
jektových zámerov a žiadostí o
nenávratný finančný príspevok
a o posudzovanie projektových
zámerov a ich odborné hodno-
tenie v časti aplikácie bodova-
ných kritérií v rámci konania o
žiadosti o nenávratný finančný
príspevok/vypracovanie hodno-
tiacich správ k projektovým
zámerom. (kk)

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne

už viac ako 24 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 777 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je
truhla, čalúnenie, obliekanie,

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

ponúkame bezplatne tieto služby:
� prepožičanie štyroch 
umelých vencov už aj 

so štandardnými stuhami
� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
� kondolenčnú listinu

~ ~ ~
Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

240 eur
Mlynské nivy 8
02 /  5263 1181
www.pieta.sk

Novovznikajúce Malé Kras-
ňany vás pozývajú od štvrtka
20.10 do soboty 21.10. priamo
do svojho areálu. Dni otvore-
ných dverí ponúknu počas
predĺženého víkendu atrak-
tívny program a zábavu aj
pre najmenších. Tešiť sa
môžu všetci, ktorí sa zaujíma-
jú o moderné trendy v bývaní
a zdravý životný štýl.     
Svoje brány doširoka otvoria
Malé Krasňany vo štvrtok o
15.00. Počas troch dní tu môže-
te navštíviť úplne nové vzorové
byty navrhnuté profesionálny-
mi bytovými dizajnérmi.
Možno sa nimi dáte inšpirovať
pri zariaďovaní vlastného býva-
nia. Odborníci vám ochotne

poradia aj s možnosťami finan-
covania pri kúpe nehnuteľnosti. 
V piatok sa program začína už
ráno po desiatej. Pri predajnom
mieste Malých Krasňan na
Račianskej ulici si poobede
môžete dať poradiť od športov-
ca, špecialistu na výživu a
životný štýl a moderátora Mar-
tina Šmahela, s ktorým môžete
absolvovať aj špeciálny tréning
na posilnenie imunity a na
správne chudnutie.
Sobotou vás od 10.00 až do
19.00 bude svojím koncertom
sprevádzať speváčka Barbara
Weiss. K špeciálnej atmosfére
isto prispeje ochutnávka výni-
močných malokrasňanských
vín z miestnych viníc. 

PD Vinohrady vás zasvätí do
tajov tradičného vinárstva v
priamom susedstve s modernou
mestskou architektúrou. Aby
ste nedegustovali naprázdno,
chýbať nebude ani chutný
domáci guláš podľa receptu
miestneho pivničného. 
Počas troch dní vás čaká bohatý
program, ktorý si užije celá
rodina vrátane najmenších.
Kreatívne dielne pre šikovné
ruky, maľovanie na tvár a
zábavné hry s animátormi. 
Vezmite so sebou na Dni otvo-
rených dverí do Malých Kras-
ňan svojich najbližších a prog-
ram si užijete dvojnásobne. 

www.malekrasnany.sk �

Zažite Dni otvorených dverí 
v Malých KrasňanochSTARÉ MESTO

V uplynulých dňoch pred-
stavili viaceré vizualizácie 
stavieb, ktoré zmenia podo-
bu Bratislavy. 
Po šiestich rokoch fungova-
nia sa bude projekt Eurovea 
rozširovať o približne tretinu 
terajšej plochy, s ambíciou 
rozšíriť centrum mesta po-
zdĺž rieky. „Chceme do Euro-
vey priniesť značky, ktorým 
sme dlhodobo nevedeli 
ponúknuť priestor z dôvodu 
vysokej obsadenosti. Keď 
hovoríme o konkrétnych ne-
vyhnutných zmenách, tak pô-
jde, samozrejme, o zväčšenie 
foodcourtu, ktorý je už dnes 
na svojom maxime, nárast a 
typ zákazníkov si vyžaduje 
aj zväčšenie počtu kinosál a 
tiež rozšírenie tak obľúbenej 
promenády s gastro segmen-
tom, ktorý je čoraz žiadanejší 
u našich návštevníkov,“ vyja-
dril sa majiteľ Peter Korbač-
ka. Na vizualizáciách vidno 
aj most pre peších, ktorý je 

potrebný aj preto, aby spojil 
Euroveu s Novým Lidom. 
A ľudia polemizujú aj nad 
významom koľajníc na pešej 
zóne.  
Odhadované náklady na ex-
tenziu projektu sú plánované 
v objeme približne 300 mili-
ónov eur. Obchodná časť Eu-
rovea 2 sa bude rozširovať na 
3 podzemných podlažiach, z 
ktorých dve budú opäť parko-
visko pre verejnosť a jednom 
podzemnom podlaží obchod-
nej zóny a na 2 nadzemných 
obchodných podlažiach. 
Dôkazom, že nám v mes-
te vyrastá nové centrum, je 
aj ďalší projekt hneď vedľa 

nákupného centra Eurovea, 
Klingerka od J&T Real Esta-
te. Bude pozostávať z dvoch 
budov, jednej veže s 36 pod-
lažiami a nižšej 11-podlažnej 
časti. Stavba vyrastie v pe-
šej dostupnosti historického 
centra a autobusovej stanice. 
Pri bytovke bude verejný 
park s ihriskom a športovis-
ká na ploche viac ako 4-tisíc 
štvorcových metrov. Projekt 
ponúkne takmer 400 bytov 
a približne 10-tisíc štvorco-
vých metrov administratívnej 
plochy. Prví obyvatelia sa do 
bytov podľa plánov nasťa-
hujú v priebehu roka 2019. 
Ceny bytov by sa mali pohy-

bovať od 2 200 eur za štvor-
cový meter.
Novú štvrť mrakodrapov do-
tvorí Stanica Nivy s nákup-
ným centrom a najvyššou 
administratívnou budovou. 
Nedávno získal developer HB 
Reavis právoplatné územné 
rozhodnutie a aktuálne čaká na 
stavebné povolenia. A taktiež 
Skypark Zahy Hadid z Penta 
Investments, ktorý budú tvo-
riť tri 30-poschodové veže a 
ponúkne záujemcom viac ako 
700 bytov. Prvá fáza by mohla 
byť ukončená v roku 2019. Do 
projektu chcú investovať 300 
miliónov eur. (red)

Foto:  J&T Real Estate

Novému centru mesta budú dominovať mrakodrapy

Pohľad na budúce nové centrum mesta zo Starého mosta.
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Aj keď sa známy slovenský spevák 
narodil v Trnave, už ako štrnásť- 
ročný prišiel do Bratislavy a na 
konzervatóriu vyštudoval hru na 
gitare. Po skončení školy vystriedal 
viacero podnájmov, až kým si ne- 
kúpil domček kúsok od Bratislavy, 
kde dnes býva s manželkou Katkou 
a takmer trojročnou dcérou Han-
kou.  
Ešte si občas spomeniete na vaše štu-
dentské časy?
Jasné. Býval som na internáte v cen-
tre mesta – hneď oproti Prioru, ktorý 
mal prezývku „pohrebák“. Kúsok od 
neho bol bufet Tempo, kde som cho-
dieval na tresku či iné šaláty a míňal 
som tam vreckové, ktoré som každý 
týždeň dostával od otca. A ešte som 
chodil jedávať aj do Srdiečka, čo bola 
reštaurácia na Námestí SNP, kde pra-
covala moja príbuzná. Blízko bol aj 
legendárny V-klub, kde bývali kon-
certy a mládež vtedy vo veľkom cho-
dievala do mesta aj na diskotéky. Ešte 
si rád spomínam aj na internát Uršu-
línky, kde boli ubytované dievčatá, 
takže aj my chalani sme sa v blízkosti 
dosť často vyskytovali. 
Asi sa vám v Bratislave zapáčilo, 
keďže ste sa do Trnavy už nevrátili 
a zostali tu žiť. Kde ste sa usadili po 
skončení konzervatória?
Býval som na rôznych privátoch asi 
až do svojich 25 rokov a postupne 
som vystriedal skoro všetky mestské 
časti. Najviac sa mi páčilo na Heydu-
kovej ulici, odkiaľ bolo blízko do cen-
tra, aj keď moja domáca mala kocúra 
a ja som bol skoro stále chorý. Na-

pokon sa ukázalo, že som na mačky 
alergický, takže som sa musel odsťa-
hovať a môj zdravotný stav sa hneď 
zlepšil. Odvtedy sa im vyhýbam. 
Kde a ako odštartovala vaša sólová 
spevácka kariéra?
Už počas pôsobenia na konzervatóriu 
som bol členom speváckeho zboru, 
ktorý cestoval po celom svete a ku 
koncu školy som hrával ako gitarista 
v Arkádii či Perugii, čo boli podniky, 
kde už vtedy hrávali živú hudbu. Svo-
je prvé verejné spevácke vystúpenie 
som absolvoval na módnych prehli-
adkach Lýdie Eckhardt a Ivety Lede-
rerovej. Pamätám si, že premiérová 
skladba, s ktorou som sa pred obecen-
stvo postavil, bola pieseň New York, 
New York od Franka Sinatru.
Určitý čas ste žili aj v Japonsku. Čo 
ste tam robili?
Išiel som si otestovať svoju schopnosť 
presadiť sa aj inde vo svete. Spieval 
som v jednom klube najmä swingový 
repertoár a asi som mal úspech, pre-

tože mi neustále predlžovali angaž-
mán. Celkovo som letel do Japonska 
či nazad deväťkrát. Dokonca som si 
tam našiel aj priateľku Annu z Poľska 
a v roku 2001 som tam oslavoval 30. 
narodeniny.
Pred niekoľkými dňami ste pokrstili 
nový album Vianočné duetá. Vždy sa 
vám podarí prehovoriť na spoločnú 
pesničku každého, koho oslovíte?
Všetko to odštartovalo v roku 1998 
duetom Čas sviečok s Janou Kirschne-
rovou, ktorú dodnes hrajú v rádiách. 
To, že by som mohol spraviť vianoč-
ný album, mi napadlo o desať rokov 
neskôr. Bola na ňom aj skladba Via-
nočná pošta a predalo sa vtedy toľko 
cédečiek, že som získal platinovú 
platňu. Najťažšie to bolo asi vlani pri 
oslovovaní Márie Čírovej, ktorej part-
ner a manažér Maroš Kachút spočiat-
ku nechcel, aby po duete Kto vie s Pe-
trom Bažíkom naspievala ďalší duet. 
Jej sa však pesnička páčila a sama sa 
rozhodla, že do spolupráce so mnou 

pôjde. Napokon sme ku skladbe Via- 
noce nakrútili aj klip s našimi deť-
mi. Celkovo vzniklo už 12 nových 
autorských skladieb. Tento rok som 
nahrával napríklad s Barborou Švi-
draňovou, Mirom Dvorským, Simou 
Martausovou, Katkou Koščovou či 
Petrom Cmorikom. Akurát Moniku 
Hilmerovú som chvíľu presviedčal, 
ale krásna skladba Láska vianočná 
určite stála za to!
Vy sám ste vianočné dieťa, keďže na-
rodeniny máte 25. decembra. Tento 
rok dovŕšite 45 rokov, čo sa dá ozna-
čiť za určité životné jubileum. Chys-
táte sa ho nejako špeciálne osláviť?
Aj by som chcel, ale nie je s kým. 
Každý je na Vianoce doma alebo pri 
svojej rodine. Pár ľuďom som volal, 
ale nikto by v ten deň nemohol. Takže 
aj ja budem so svojimi blízkymi a so 
známymi to oslávim asi až niekedy 
v januári.
Už viete, aký program vás čaká počas 
sviatkov?
Momentálne som na vianočnom turné 
s Máriou Čírovou, takže som skoro 
každý deň mimo domu a veľa cestu-
jem, ale inak mne ten sviatočný zhon 
vôbec nevadí, hoci spievam ešte aj 
24. decembra dopoludnia na Brati-
slavskom hrade. Hneď potom vypí-
nam mobilný telefón a venujem sa 
už len rodine. Budeme doma – cítim, 
žeby tieto Vianoce mohol byť sneh, 
takže sa chystám kúriť v krbe a teším 
sa na všetky tie dobroty, ktoré navarí 
a napečie moja manželka Katka.

ROMAN SLUŠNÝ
Foto: René Miko

Robo Opatovský bude spievať ešte aj na Štedrý deň

 TUJETOIN Inzercia BA Noviny 206x85 3. Faza.indd   1 11.3.2016   14:57

Robo Opatovský sa na sviatky teší - veď on  
sám je vianočné dieťa narodené 25. decembra
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Na nelegálne 
skládky už
dostali peniaze
RAČA
Mestská časť Rača požiadala
o dotáciu od Enviromentálne-
ho fondu na odstránenie nele-
gálnych skládok na svojom
území .
Celkové náklady na odstráne-
nie skládok vyčíslili na približ-
ne 39 000 eur, Enviromentálny
fond poskytol mestskej časti
33 000 eur, zvyšok rozpočtu
musí prefinancovať račianska
samospráva z vlastného roz-
počtu. (ts)

Rekonštrukcia
stála takmer
dvestotisíc eur
KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves
využila letné mesiace na
rekonštrukčné práce škol-
ských budov a zariadení. Naj-
väčšia rekonštrukcia sa týkala
ZŠ Alexandra Dubčeka na
Majerníkovej 62, v ktorej
kompletne opravili sociálne
zariadenia na štyroch podla-
žiach. 
Komplexne zrekonštruovali a
zateplili aj strechu Základnej
školy na Karloveskej 61, kom-
pletne vymenia aj PVC krytinu. 
Z nevyužívaných priestorov
bývalého školníckeho bytu v
MŠ Majerníkova 11 sa vytvorili
priestory pre novú triedu. 
Ďalších takmer dvadsať škôlka-
rov sa môže tešiť do novej triedy
v Materskej škole Majerníkova
60, kde upravili bývalé triedy
základnej školy  na triedy pre
materskú školu, vrátane kom-
pletnej rekonštrukcie sociálnych
zariadení. (bh)

STARÉ MESTO
Chodník na Banskobystric-
kej ulici síce opravili, ale v
najbližších mesiacoch ho
zrejme opäť čaká rekon-
štrukcia. Dôvodom sú vyvrá-
tené kocky na okraji cesty a
doslova rozpadávajúci sa
obrubník chodníka.
Na prelome mája a júna síce
povrch opravovali, no obyvate-
lia si čoskoro všimli nekvalitne
odvedenú prácu. 
„Už po pár týždňoch bolo
jasné, že uloženie kociek s
takto širokými medzerami je
nestabilné a s takým málom
cementu v zmesi nevydrží ani
rok. Magistrát však prácu pre-
vzal bez mihnutia oka, hoci
sme ich na to upozorňovali.
Zostalo to bez ohlasu,“ napísal
čitateľ Jozef Dugovič.
Podľa magistrátu k druhotnému
poškodeniu chodníka mohlo
dôjsť i v dôsledku parkujúcich
áut na opravovanej časti obrub-
níka. Je zaujímavé, že mesto s

tým vopred nepočítalo, hoci
ulica nie je a ani nebola pešou
zónou. 
Navyše po vybudovaní cyklis-
tického chodníka sa parkovanie
obmedzilo. Dodatočne je ťažké
určiť, do akej miery sa na
poškodení chodníka podieľalo
parkovanie vozidiel. 
Magistrát však tvrdí, že autá na

opravenej dlažbe parkovali aj
napriek zákazu, ktorý bol jasne
viditeľný. Katarína Kohútiková
z magistrátu uviedla, že mesto
stavebnú spoločnosť obozná-
milo s poškodeniami a spoloč-
ne sa dohodli na druhej, obyva-
telia veria, že už poslednej,
oprave. Daniela Mihoková

Foto: Jozef Dugovič

Banskobystrická ulica má opravený 
a hneď aj zase zničený chodník

Novootvorená 
zubná ambulancia

prijíma nových
pacientov

My zuby neťaháme,
my ich liečime

Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk

PÚCHOVSKÉ
KABÁTY

ISTROPOLIS | Trnavské mýto

PO-PI: 10.00 - 18.00 h
SO:       9.00 - 12.00 h
www.peknekabaty.sk

Predľžená záruka 
na 3 roky

KABÁTY
UŽ OD 39 €

DREVENÉ
ROLETY

Esslingerové
popruh-navíjač-náter

Generálne opravy
Pri výmene okien pomôžeme 

so zachovaním drevených roliet

mobil: 0903 349 274
e-mail: 

info@drevenerolety.sk
Peter Korenačka 
Klimkovičova 4

841 01 Bratislava

www.drevenerolety.sk

S kupónom 10 %Zľava na celú zákazku
Platnosť kupónu 

do 15. 2. 2017
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Prvé Martinské
hody sa začnú 
11. novembra
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto tento
rok organizuje po prvýkrát Sta-
romestské martinské hody. Sú
zasvätené patrónovi hlavného
staromestského kostola, kto-
rým je Katedrála sv. Martina.
Martinské hody budú od piat-
ku 11. novembra do nedele 13.
novembra 2016 na Rudnayo-
vom námestí a na Panskej ulici
v blízkosti katedrály.
Martinské hody otvoria 11.
novembra 2016 o 16.00 h  staros-
ta Starého Mesta Radoslav Štev-
čík a arcibiskup a metropolita
Bratislavskej arcidiecézy Stani-
slav Zvolenský. O 17.00 h bude
svätá omša v Katedrále sv. Mar-
tina.
V sobotu 12. novembra budú od
10.00 do 17.00 v dome umenia
pre deti BIBIANA na Panskej 41
tvorivé dielne Martinove husi -
Sv. Martin patrón tkáčov a klo-
bučníkov, o 11.00 h a o 17.00 h sa
uskutočnia v Gašparkove na Rud-
nayovom námestí divadelné pred-
stavenia pre deti. O 17.00 bude v
katedrále nasledovať svätá omša a
o 18.00 h bude na Rudnayovom
námestí živý obraz stretnutia
žobráka so sv. Martinom - Martin
z Tours a žobrák. O 18.30 h sa
vyberie lampiónový sprievod z
Rudnayovho námestia cez Pan-
skú ulicu, Hviezdoslavovo ná-
mestie, Rybársku bránu a Sedlárs-
ku ulicu do Zichyho paláca na
Ventúrskej 9.
V nedeľu 13. novembra o 10.30 h
ukončí Martinské hody slávnost-
ná svätá omša v katedrále. (brn)

Čierna stavba
z Rybárskej
brány zmizla
STARÉ MESTO
Po poldruharočnom úsilí súčas-
nej samosprávy Starého Mesta
zmizla z Rybárskej brány nele-
gálna stavba presklenej terasy
reštaurácie Lido. Tá tu bola od
leta 2014, predchádzajúca sa-
mospráva však nekonala a
súčasnej trvalo odstránenie pol-
druha roka.
„Od nástupu do funkcie sme
využili všetky zákonné možnosti
miestneho úradu, aby sme túto
nepovolenú celoročnú terasu
odstránili. Vlastník terasy využil
všetky zákonné možnosti, čo celý
proces odstránenia predlžovalo.
Napokon sme sa však dopracova-
li ku konkrétnemu výsledku,“
uviedol starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík.
Proti rozhodnutiu stavebného
úradu o odstránení čiernej stavby
sa majiteľ odvolal, odvolací orgán
však dal za pravdu samospráve.
Nasledoval návrh na exekúciu,
opäť dovolanie sa stavebníka. Aj
súd však dal pred niekoľkými
týždňami za pravdu Starému
Mestu a presklená terasa musela
ísť preč. Podľa zásad mestskej
pamiatkovej rezervácie Starého
Mesta nesmie byť umiestnená
žiadna celoročná presklená terasa.
Samospráva Starého Mesta tento
rok nastavila aj nové pravidlá pre
letné terasy, čím sa odstránila
svojvôľa niektorých majiteľov
prevádzok, ktorí neváhali zaberať
väčšinu verejného priestoru pešej
zóny. Starosta Starého Mesta po
dohode s Krajským pamiatkovým
úradom v Bratislave rozhodol o
pravidle 50:50, teda 50 percent
komunikácie je možné zabrať let-
nými terasami a 50 percent musí
byť priechodných. Každá pre-
vádzka tak má nárok terasu v
šírke 25 percent šírky ulice.
„Nový spôsob rozmiestňovania
letných terás podnikatelia akcep-
tovali, za čo sa im chcem poďako-
vať. Pravidelne sme v lete kontro-
lovali záber terás, v prípade, že
došlo k väčšiemu záberu, bol
dodatočne zdanený a prevádzka
dostala pokutu. Tí, ktorí prevádz-
kovali terasy bez povolenia,
dostali mastné pokuty,“ uviedol
starosta Števčík. (brn)

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto vo
štvrtok 20. októbra 2016 sláv-
nostne otvorí nový park na
Belopotockého ulici. Ukončí sa
tak niekoľkoročný boj obyvate-
ľov tejto lokality o záchranu
zelenej plochy medzi budovou
rozhlasu a ulicami Belopotoc-
kého a Lehotského. Súčasne s
parkom bude otvorený aj nový
výbeh pre psov v susedstve
parku.
Práce na vybudovaní parku boli
dokončené ešte v lete, samosprá-
va však park zatiaľ nesprístupnila
verejnosti, keďže tráva nebola
dostatočne zakorenená. Bodkou
za vybudovaním parku bola mi-
nulý týždeň výsadba platanu, kto-
rý pochádza z výhonkov stromu z
dunajského nábrežia, ktorý musel
ustúpiť výstavbe River Parku.

„Som rád, že sa nám podarilo
zavŕšiť úsilie obyvateľov tejto
lokality a samosprávy o záchranu
kúska zelene pred výstavbou,
ktorá tu bola naplánovaná aj
povolená. Staromešťania tak
dostávajú do užívania plnohod-
notný park, ktorý by mal slúžiť na
oddych všetkým vekovým skupi-
nám. Súčasne som rád, že sa nám
v tesnej blízkosti parku podarilo
spoločne s RTVS vybudovať
nový výbeh pre psov, keďže do
parku  je vstup so psami zakáza-

ný. Toto by mala byť ukážka
komplexného riešenia verejných
priestorov, aby sme uspokojili
všetky komunity z okolia,“ uvie-
dol starosta Starého Mesta Rado-
slav Števčík.
Slávnostné otvorenie parku za
účasti primátora Iva Nesrovnala,
riaditeľa RTVS Václava Miku a
starostu Radoslava Števčíka je
naplánované na štvrtok 20. októb-
ra 2016 o 15.30 h. Pozvaní sú
všetci obyvatelia Belopotockého
a ďalších okolitých ulíc. (brn)

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbeh

BRATISLAVA
Horšie to už ani nemôže 
byť, lamentovali pred ro-
kom milovníci korčuľova-
nia pod holým nebom. Hoci 
len v centre mesta mali 
k dispozícii dve umelé ľa-
dové plochy, korčuľovania 
si veľmi neužili. Bolo teplo, 
potom pršalo, zase prišlo 
oteplenie a dni, kedy sa dalo 
korčuľovať, by sa dali spo-
čítať na prstoch oboch rúk.
Nová sezóna vyzerá nádej-
nejšie. Na Hviezdoslavovom 
námestí, kde inštalovala 
mestská časť Staré Mes-
to svoju ľadovú plochu, sa 
dá zadarmo korčuľovať už 
od konca novembra. Ihris-
ko je v prevádzke denne od 
10.00 h do 22.00 h, kto nemá 
vlastné korčule, môže si ich 
požičať. Ak počasie dovolí, 
otvorené bude až do konca 
januára. Požičanie a brúsenie 
korčúľ vyjde na 4 eurá.
O pár desiatok metrov ďa-
lej, na nádvorí Primaciá-
lneho paláca, je otvorené 
druhé verejné klzisko, ktoré 
začali zamrazovať v posled-

ný novembrový deň. Keď-
že jeho rozmery sú menšie, 
býva obsadené skôr deťmi 
s rodičmi. „Klzisko bude ot-
vorené denne od 10.00 do  
22.00 h, predbežne do 6. ja-
nuára. V prípade veľkého 
záujmu však aj dlhšie,“ infor-
movala hovorkyňa magistrá-
tu Ivana Skokanová. 
Komu sa predsa len nepáči 
na otvorenom klzisku, ten 
si môže odskočiť na niek-
torú z ľadových plôch pod 
strechou. Petržalčania môžu 
napríklad využiť zimný šta-
dión Hockey club Petržalka 
2010 v Ovsišti na Ulici M. C. 
Sklodowskej. Zimný štadión 
O. Nepelu na ulici Odbojárov 
je klasikou, verejné korčuľo-
vanie je tu v stredu a v piatok 
od 16.00 do 17.30 h, v sobotu 
a nedeľu od 10.00 do 12.00 h 
a od 14.00 do 16.00 h. 
Zimný štadión na Harmin-
covej ulici v Dúbravke nemá 
ešte ani dvadsať rokov, ale aj 
tak patrí k tým najobľúbenej-
ším. Verejnosť sa dostane na 
ľad vždy v utorok od 16.00 do 
17.30 h, v sobotu od 16.15 do 

17:45 h a od 18.30 do 20.00 h, 
kto dá prednosť nedeli, ten 
si môže obuť korčule od 
9.45 do 11.30 h a od 17.30 do 
19.00 h. Najzápadnejšia ho-
kejová aréna je v Lamači, kde 
si záujemcovia môžu korčule 
aj požičať. Ak si však chcú 
vyskúšať iný zimný šport, 
k dispozícii je curlingová 
dvojdráha. Smerom na vý-
chod sú hneď dve ľadové plo-
chy. Zimný štadión V. Dzu-
rillu pri Štrkoveckom jazere 
ponúka nedeľňajšie verejné 
korčuľovanie v Hale II., ale 
pozor, len podľa špeciálneho 

rozpisu. Informácie poskytu-
jú aj na informačnom telefón-
nom čísle zimného štadióna: 
+421 917 688525.
Na záver prírodné klziská. 
Kým pamätníci si určite vy-
bavia, že sa korčuľovali na-
príklad na mŕtvom ramene 
v Karlovej Vsi, prípadne na 
Štrkovci, dnes vznikajú prí-
rodné klziská najmä na Že-
leznej studničke. Podmien-
kou je jediné, teplota hlbšie 
pod nulou, inak hrozí zimný 
triatlon – korčuľovanie, plá-
vanie, beh...  (db)
 Foto: Magistrát

Ohodnoťte 
uvádzačov
STARÉ MESTO
Slovenské národné divadlo 
spustilo v rámci skvalitňo-
vania svojich služieb uni-
kátny projekt. 
V spolupráci s hodnotiacim 
systémom Staffino chce po-
znať názor návštevníkov 
divadla na svoj personál, 
priestory či informačné ma-
teriály. Pochvaly či pripo- 
mienky dostáva priamo vede-
nie SND a hneď sa nimi môže 
zaoberať. Hodnotenia môžu 
návštevníci divadla posielať 
cez web www.staffino.sk/snd 
alebo cez rovnomennú mobil-
nú aplikáciu. Do hodnotenia 
je zapojená historická budova 
SND na Hviezdoslavovom 
námestí a nová budova SND 
na Pribinovej ulici. Vedenie 
SND zaujíma, aký majú ľudia 
názor na služby pre zákazní-
kov, ktoré sú rozdelené do 13 
kategórií.  (brn)

O krok bližšie  
k obnove  
Trnavského mýta 
NOVÉ MESTO
Developerská spoločnosť 
Immocap Group, ktorá 
má zrekonštruovať pod-
chod na Trnavskom mýte 
v Bratislave, pred pár 
dňami podpísala s hlav-
ným mestom nájomnú 
zmluvu.
Zmluvu schválilo mest-
ské zastupiteľstvo ešte 
koncom septembra, keď 
odsúhlasilo prenájom pod-
chodu na 15 rokov, s mož-
nosťou opcie na ďalších 
päť rokov, za ročné nájom-
né jedno euro.
Spoločnosť tak môže za-
čať s projekčnými prácami 
na podchode. Tie  by mali 
trvať približne tri až štyri 
mesiace. Následne požia- 
da o potrebné povolenia 
v rámci povoľovacích pro-
cesov. Samotná rekonštruk-
cia a revitalizácia verejného 
priestranstva sa odhaduje na 
zhruba rok. Počas nej bude 
podchod fungovať v upra-
venom režime, aby rekon-
štrukcia ovplyvnila jeho 
prevádzku čo najmenej. 
V súčasnosti sa predpokla-
dá, že verejnosť by nový 
podchod mohla využívať na 
jar 2018.
Immocap Group chce vy-
tvoriť z podchodu oddycho-
vú zónu, funkčnú obchodnú 
časť a bezpečné moderné 
prostredie. Snahou je vytvo-
riť zaujímavý mix pre ľudí, 
ktorí využívajú MHD, ale aj 
pre tých, ktorí podchodom 
prechádzajú. Pribudnúť by 
tu mali po novom aj prevád-
zky a služby pre verejnosť, 
napr. obchod s potravina-
mi, občerstvenie či trafika. 
Zároveň tu bude nepretržitý 
24-hodinový kamerový sys-
tém a strážna služba, ktoré 
budú súčasťou prevádzky 
podchodu. V rámci pro-
jektu sa počíta aj s umie-
stnením elektronických 
tabúľ s informáciami 
o príchodoch a odchodoch 
MHD. (tasr)

Korčuľovať sa dá na námestiach, ale aj na Železnej

Klzisko na Primaciálnom námestí
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Podľa prieskumu MML Omnibus 2016/III agentúry MEDIAN SK
až 24% ľudí vo veku 14 - 79 rokov vníma televízne spravodajstvo 
RTVS ako najobjektívnejšie.

V A Š E  S P O Ľ A H L I V É  I N F O R M Á C I E

Aj dnes sledujte 
najobjektívnejšie správy

WWW.RTVS.SK
FACEBOOK.COM/SPRAVYRTVS
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Dúbravka 
vracia chodníky
chodcom
DÚBRAVKA
Mestská časť Dúbravka chce
zmeniť neprehľadné parko-
viská, boxy rôznej veľkosti,
množstvo tabúľ, autá na
chodníkoch, na zeleni.
Miestny úrad po novom zabez-
pečí po vydaní parkovacieho
miesta očíslovanie boxov, reali-
záciu zvislého aj vodorovného
značenia, a užívateľ tak dosta-
ne box na parkovanie v zmysle
platnej legislatívy. 
Chcú tak sprehľadniť všetky
parkoviská, aby bolo jasné,
ktoré miesta sú a ktoré nie sú
vyhradené. Následne plánujú
vyhradené parkovacie miesta
zlúčiť do jedného celku, regu-
lovať počet tabúľ na parkovi-
skách a chodníky vrátiť chod-
com.
Obyvatelia s trvalým pobytom
v Dúbravke budú môcť parko-
vať alternatívne. Na jeden par-
kovací box tak bude možné
vydať viac parkovacích pre-
ukazov, pre obyvateľov, ktorí
žijú v spoločnej domácnosti.
Dosiaľ platné povolenia aj pre-
ukazy ostávajú v platnosti, pri-
čom užívateľ môže požiadať o
vydanie ďalších preukazov.
Povolenia budú vydávané
maximálne na dva roky a aj
naďalej budú viazané na evi-
denčné číslo. 
Vlastník bude povinný mať
parkovací preukaz, ktorý obsa-
huje identifikačné údaje vozid-
la, umiestnený na nejakom
viditeľnom mieste. 
Žiadosti, ktoré prišli do sep-
tembra 2016, úrad už riešil, pre
91 uchádzačov zamestnanci
úradu parkovacie miesta našli a
komunikujú postupne so všet-
kými záujemcami. 
Prisľúbené miesta budú pride-
lené podľa dohody, 25 uchá-
dzačom miestny úrad v súčas-
nosti nedokáže prideliť miesta
pre nedostatok kapacity, keďže
ide o problematické lokality. 
Sú to najmä ulice Fedáková,
Batkova, Nejedlého, Saratov-
ská a Cabanova, ktoré bude
mestská časť riešiť v ďalšej
vlne dobudovávania parkova-
cích miest. (zm)

NOVÉ MESTO
Bratislavčania si môžu užiť noc
priamo v korunách stromov.
Domček na strome (Tree
house) je pod Kačínom v brati-
slavských mestských lesoch a je
prvý nielen v Bratislave, ale aj
na Slovensku.
Domček je určený aj pre rodiny s
deťmi a nachádza sa pod Kačí-

nom na území Vinohradov. Jeho
kapacita sú maximálne tri osoby
vrátane detí. V domčeku je man-
želská posteľ a ďalšie samostatné
lôžko. Záujemcovia si môžu pre-
nocovanie v domčeku rezervo-
vať na stránke mestskej organizá-
cie Mestské lesy v Bratislave -
www.ba-lesy.sk. 
Domček vyšiel na 16 400 eur a

je financovaný z mestského roz-
počtu. 
Celková rozloha objektu je 26
štvorcových metrov, skladá sa z
vnútornej časti a z vonkajšej tera-
sy, ktorá je zabezpečená zábrad-
lím a ochrannou sieťou. Stavba je
šesť metrov nad zemou. 
Domček je zaistený oceľovými
lanami, pomocou ktorých je

zavesený do koruny stromov.
Oceľové laná sú podložené dubo-
vými doštičkami a nezasahujú
do stromov. 
Prístup do domčeka je po točitom
schodisku. V objekte nie je voda,
ani elektrina. Pri domčeku sa
nachádza ekologická toaleta. 

(kk)
Foto: Marek Velček

Pod Kačínom môžete prenocovať, postele 
nájdete v domčeku, ktorý postavili na strome

– garážových státí  
nachádzajúcich sa na  
Bajzovej 8/A v Bratislave,
k.ú. Nivy, garážových státí
na Blumentálskej 10, k. ú.
Staré Mesto garážových státí
na Námestí M. Benku 16, k.
ú. Staré Mesto, garážových
státí na Jurigovom nám.- 
KOTVA, k. ú. Karlova
Ves, garáží na Tománkovej
5, k. ú. Karlova Ves,  
garáže na Jasovskej 1-3, k. ú.  
Petržalka a  garáží na Jasovskej
6-8, k. ú. Petržalka formou
priameho nájmu v termíne
od 09.12.2016 do 15.02.2017. 
Podmienky sú k dispozícii na
webovej stránke hlavného 
mesta SR Bratislavy 
www.bratislava.sk a na 
pracovisku Služby občanom,
cenovú ponuku je potrebné
doručiť do 15.2.2017 do 16:00 
hod. do podateľne Magistrátu
hlavného mesta SR 
Bratislavy, Primaciálne nám. 1, 
814 99 Bratislava, alebo zaslať
poštou. V prípade doručovania 
cenovej ponuky poštou sa za 
deň doručenia cenovej ponuky
považuje deň doručenia 
poštovej zásielky vyhlasovateľovi. 

Hlavné mesto SR Bratislava 

vyhlasuje zámer na nájom 
nebytových priestorov

Účtovníctvo, mzdy, DPH, 
daňové priznanie

pre firmy a živnostníkov
tel: 0905 970 467

info@olicorp.sk www.olicorp.sk

Je tu nový 
sprievodca  
po Bratislave
BRATISLAVA
Chcete tip na zimnú pre-
chádzku mestom, aby vás 
uličky Starého Mesta chrá-
nili pred vetrom? Aj ten 
nájdete v novom turistic-
kom sprievodcovi  po Bra-
tislave.
Dvadsaťštyriročný šudent 
Juraj Kucharík do nej zbie-
ral materiály vyše päť rokov. 
Vďaka unikátnym mapám 
a viac než 600 fotografiám 
si čitatelia vytvoria detailnú 
predstavu o tom, ako vyze-
ralo mesto v jednotlivých ob-
dobiach.  (red)

Satinského I.7770/1,  
811 08 Bratislava
IČO: 44 570 783

HĽADÁ DO 
PRENÁJMU  
SKLADOVÝ 
PRIESTOR  
V MESTE 

BRATISLAVA
PODMIENKY

výmera cca 300m2, pevná 
prístupová komunikácia 
pre dodávkové vozidlá do 
3,5t a výšky 3m, uzavretý 
strážený areál, vstup do 
skladu z úrovne prístupo-
vej komunikácie bez ram-
py, sklad suchý, nevyku-
rovaný, IS iba elektrina na 
osvetlenie, ponuky prosí-
me posielať elektronicky 
do 23.12.2016

KONTAKT: 
Ing. Igor Ondrášik, 

02/3261 3258, 
igor.ondrasik@nsmas.sk

BRATISLAVA
Podľa schváleného VZN 
budú Bratislavčania s 
prvým autom parkovať 
v celej Bratislave okrem 
Starého Mesta len za cenu 
rezidentskej karty.
Mestskí poslanci schválili 
dlho očakávané všeobecne 
záväzné nariadenie, ktoré 
upravuje pravidlá parkovania 
v hlavnom meste a zavádza 
pri parkovaní na území Bra-
tislavy jednotné pravidlá. „Je 
pred nami ešte dlhá cesta, kým 
sa tieto prijaté pravidlá zavedú 
do praxe, ale urobili sme ne-
smierne dôležitý prvý krok 
na to, aby sme v parkovaní 
urobili poriadok,“ vyjadril sa  
primátor Ivo Nesrovnal. 
Na základe schváleného VZN 
budú Bratislavčania na území 
celého hlavného mesta, s vý-
nimkou Starého Mesta, par-
kovať s prvým autom zadar-
mo v rámci ceny rezidentskej 

karty. Druhé auto viazané na 
byt bude mať pri krátkodo-
bom parkovaní v Bratislave, 
okrem Starého Mesta, 50 % 
zľavu. Cenu rezidentskej par-
kovacej karty určí mestská 
časť v rozmedzí od 20 – 100 
eur pre prvé auto, môže však 
rozhodnúť, že počas prvých 
24 mesiacov bude zadarmo. 
Cena karty pre druhé auto by 
mala byť od 50 – 500 eur. Aj 
v tomto prípade však platí, že 
ak sa mestská časť rozhod-
ne, tak počas prechodného 
24-mesačného obdobia môže 
byť vydaná tiež zadarmo. 
Majitelia áut bez trvalého po-
bytu v Bratislave budú platiť 
hodinové parkovné vo vy-
značených zónach od 0,20 do  
3 eur alebo zaplatia za abo-
nentskú kartu od 100 – 1 000 eur 
za auto, ak ju mestská časť 
bude vydávať. 
Po schválení VZN bude nasle-
dovať zmena Štatútu hlavného 

mesta SR Bratislavy, ktorou 
sa mestským častiam zve-
ria mestské komunikácie na 
účely parkovania. Konkrétne 
podmienky parkovania v jed-
notlivých mestských častiach 
si budú následne schvaľovať 
zastupiteľstvá v jednotlivých 
mestských častiach.
Podľa kritikov parkovacích 
možností nepribudne, naopak, 
ak sa začnú maľovať zákonom 
stanovené parkovacie miesta, 
bude ich ešte menej.
VZN sa významne dotkne 
tých, ktorí dochádzajú do 
Bratislavy za prácou. Záchyt-
né parkoviská ešte k dispo-
zícii nemajú, v meste však 
budú platiť aj do troch eur za 
hodinu parkovania.
Systém je však len na počiat- 
ku, primátor aj viacerí po-
slanci avizovali, že problémy, 
ktoré prinesie, budú sledovať 
a riešiť. Dôležité je, že mesto 
spravilo prvý krok.    (ik)

V otázke parkovacej politiky sú  
teraz na rade mestské časti 
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Koncom roku 2017 rozšíri (po investíciách 
niekoľko sto miliónov eur) portfólio značky 
s hviezdou prvý ozajstný prémiový pick-up:  
Mercedes-Benz Trieda X. Nový stredne veľký 
päťmiestny pick-up môže odviezť popri náklade 
(užitočné zaťaženie viac ako 1,1 tony; ťažná sila 
3,5 tony) až päť osôb (v dvojitej kabíne). Ponúkne 
rozmanitú paletu motorov (vrcholový model  
s dieselovým motorom V6), dostane robust-
ný rebrinový rám a stály pohon všetkých kolies  
4MATIC; zabezpečí vysoký komfort jazdy a po-
skytne príkladnú bezpečnosť. 

Trieda X je určená najmä pre Európu, Latinskú Ame-
riku, Južnú Afriku a Austráliu. Osloví zvyšujúci sa 
počet užívateľov pick-upov, ktorí si pri nich želajú 
viac vlastností osobného motorového vozidla. Uspo-
kojí i rastúci záujem o pick-up, ktorý sa uplatní ako 
štýlové rodinné vozidlo. 

Konkrétnu podobu novinky predstavili prostredníc-
tvom dvoch štúdií v švédskom Štokholme. V prvej 
štúdii Trieda X v prevedení „powerful adventurer“ 
(veľký dobrodruh) sa snúbia všetky silné stránky kla-
sického pick-upu – robustnosť, funkčnosť, odolnosť 
a priechodnosť terénom. Druhá štúdia nazvaná „stylish 
explorer“ (štýlový prieskumník) zvýrazňuje navyše 
vlastnosti pick-upu s hviezdou: počnúc typickým dizaj-
nom, cez komfort a dynamiku jazdy až po bezpečnosť. 

„Vozidlom pick-up značky Mercedes-Benz vypĺňame 
jednu z posledných medzier v našom portfóliu. Čo je 
náš cieľ? Každému zákazníkovi chceme ponúknuť 
také vozidlo, ktoré sa dokonale hodí na jeho účel 
použitia. Trieda X pritom bude v tomto rastúcom 
segmente udávať nové štandardy.“ Charakterizuje no-
vinku Dieter Zetsche, predseda predstavenstva spo-
ločnosti Daimler.

Obdobne ako celá rodina vozidiel s hviezdou získa 
nová Trieda X rôzne prvky výbavy, ktoré umožnia 
individuálne prispôsobiť exteriér a interiér. Príklad-
nú bezpečnosť a komfort riadenia nového pick-upu 
zabezpečia moderné asistenčné systémy vodiča (veľa 
z nich ako sériová výbava) založené na kamerách, ra-
darových a ultrazvukových snímačoch. 

Viac informácií na www.motor-car.sk 
alebo www.mercedes-benz.sk .

O rok nastúpi prvý prémiový pick-up Mercedes-Benz



BRATISLAVA
V aktuálnom rebríčku 
transparentnosti miest je 
na tom najlepšie brati-
slavská mestská časť Nové 
Mesto, skokanom je Karlo-
va Ves. 
Hodnotenie Transparency 
International Slovensko Ot-
vorená samospráva 2016 
zobrazuje úroveň transpa-
rentnosti, obsah a množstvo 
poskytovaných informácií, 
kvalitu protikorupčných me-
chanizmov a otvorenosť v 
informovaní u obyvateľov. 
Hodnotenie prebiehalo v ob-

dobí júl až november 2016.
Mestská časť Nové Mesto 
skončila celkovo spomed-
zi slovenských miest na  
4. mieste, nasleduje ju Pe-
tržalka na 7. mieste. Na tre-
ťom mieste spomedzi brati-
slavských mestských častí 
sa umiestnilo Staré Mesto, 
ktoré v rebríčku poskočilo 
o 30 miest na 11. miesto. 
Nasleduje Bratislava ako 
mesto (17. miesto) a Kar-
lova Ves (26. miesto), kto-
rá si polepšila o 52 miest. 
Ďalej v rebríčku sú Ruži-
nov (28. miesto) a Rača  

(35.miesto), ktorá si polep-
šila o 24 miest, Podunaj-
ské Biskupice (58. miesto)  
a Devínska Nová Ves  
(68. miesto). Do stovky 
sa ešte dostala Vrakuňa 
(76. miesto) a Dúbravka 
(77. miesto). Pokiaľ ide 
o prístup k informáciám, 
dosiahli všetky vysoké 
percentuálne ohodnotenie. 
S výnimkou Starého Mesta 
však majú podľa ukazova-
teľov rebríčka všetky ešte 
výrazné rezervy pri trans-
parentnosti predaja a pre-
nájme majetku. (red)

Bratislavské mestské časti si v novom 
rebríčku transparentnosti polepšili DÚBRAVKA

Hlavné mesto chystá opa-
trenia, ktorými chce za-
medziť častým zrážkam 
chodcov s električkami 
v bratislavskej Dúbravke. 
V Dúbravke nedávno došlo 
k zrážke chodca s električkou 
a takéto prípady sa v tejto 
mestskej časti stali aj v októbri 
i septembri. Magistrát tvrdí, že 
má rad opatrení, ako podob-
ným situáciám v budúcnos-
ti predchádzať, a to napríklad 
inštaláciou zvukového za- 
riadenia na priechode, ktoré 
upozorní chodca, že prichádza 
električka. Taktiež umiestne-
ním vodorovného dopravné-

ho značenia, ktoré upozorní, 
že v tomto úseku má prednosť 
električka a chodec má byť ostra- 
žitý. Takéto opatrenia budú 
podľa Kataríny Kohútikovej 
z komunikačného oddelenia 
magistrátu použité na priecho-
doch pre chodcov Saratovská 
pri OD Saratov, pri križovatke 
Saratovská - Drobného a na 
Ulici Mikuláša Schneidera  
Trnavského. 
Dopravný podnik však vy-
zýva aj cestujúcich, aby boli 
pri prechádzaní cez električ-
kovú trať obozretnejší. Elek-
tričke totiž musia dať chodci 
podľa zákona vždy prednosť 
aj na priechode.  (tasr)

Električka má prednosť!
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Bratislavský samosprávny kraj spolu so Slo-
venským národným divadlom a OZ Living 
Memory  uviedli premiéru hry Natálka – 
projekt proti extrémizmu. Putovné predsta-
venie má za cieľ otvoriť so stredoškolákmi 
diskusiu o extrémizme, jeho podobách a ná-
sledkoch a zodpovednosti za svoje činy. Až 
do decembra 2017 by malo predstavenie na-
vštíviť každý mesiac 5 stredných škôl.

Bratislavská župa si berie za svoje práve zápas 
o demokraciu a zápas proti extrémizmu, ale aj 
proti tomu, čo ten extrémizmus vyvoláva. Teda 
strach a neistoty v mnohých ľuďoch, ktorí sa 
cítia sklamaní možno že naozaj ohrozovaní a 
ktorí sa potom utiekajú k takýmto „filozofiám“. 
Treba o veciach rozprávať, treba veci poznať 
lepšie a netreba im podliehať.
Presvedčenie župy ako takej je, že my tu máme 
demokratické zriadenie a musíme ho brániť. 
To je dôvod prečo Bratislavská župa finančne 
podporuje aj tento projekt, jeho účasť na našich 
školách a diskusiu o týchto vážnych témach,“ 
vyjadril sa po premiére hry predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Bratislavský samosprávny kraj a Slovenské ná-

rodné divadlo spolu s partnermi pripravili putovnú 
miniinscenáciu Natálka – projekt proti extrémiz-
mu. Ten je venovaný predovšetkým študentom 
stredných škôl, ktorí spoznajú skutočný príbeh 
dvojročného rómskeho dievčatka, Natálky, ktorá 
takmer zomrela po tom, ako do domu jej rodičov 
hodili štyria mladíci molotovove koktejly.
Súčasťou putovnej inscenácie je aj diskusia po 
predstavení. Na nej by sa študenti mali rozprá-
vať nielen o diskriminácii, ale aj o mediálnej 
manipulácii a dôsledkoch nenávisti na internete. 
Diskusie prebehnú pod vedením členov o. z. Li-
ving Memory, Ľubomíra Morbachera a Martina 
Slávika. Školy, ktoré majú záujem o predstave-
nie, môžu svoj záujem hlásiť na adresu kristina.
letenayova@snd.sk

PF 2017

Predpredaj vstupeniek: Hotel Barónka, 
02/44 87 23 24, www.baronka.sk

VÁS POZÝVA NA 
SILVESTROVSKÚ ZÁBAVU

∙ ŽIVÁ HUDBA, 
∙ NO LIMIT, DJ MAJLING,
∙ SPEVÁK MIROSLAV ŠVÁBA,
∙ SVETELNÁ SHOW, 
∙ CHUTNÉ MENU,
∙ SPOLOČENSKÉ  
  TANCE, 
∙ TOMBOLA, 
∙ OHŇOSTROJ, 
  ...

CENA 
IBA

55 €

V meste  
pribudne sto 
prístreškov
BRATISLAVA
Bratislavskí cestujúci, ktorí 
každý deň čakajú na mest-
skú hromadnú dopravu, do-
stali predvianočný darček. 
Na desiatkach zastávkach 
v celom meste pribudli nové 
prístrešky, ďalšie sa budú 
stavať v priebehu prvých 
dní nového roku.
„Ide o aktivitu hlavného 
mesta, ktoré má uzatvorenú 
zmluvu so súkromnou spo-
ločnosťou a na základe nej 
spoločnosť osadila a osadí 
pre mesto sto kusov prístreš-
kov v lokalitách, ktoré určilo 
hlavné mesto,“ prezradila ho-
vorkyňa hlavného mesta Iva-
na Skokanová.
Podľa nej ide o prístrešky na 
všetkých druhoch zastávok 
verejnej dopravy, pričom 
pôjde buď o výmenu starého 
prístreška za nový, osadenie 
prístreška na zastávke bez 
zastrešenia alebo zdvojenie 
prístreškov na zastávkach, 
kde bol jeden prístrešok ne-
dostačujúci. 
„Prístrešky sú postupne osa-
dené v jedenástich mestských 
častiach, konkrétne Nové 
Mesto, Rača, Ružinov, La-
mač, Dúbravka, Podunajské 
Biskupice, Vrakuňa, Petržal-
ka, Záhorská Bystrica, Staré 
Mesto a Karlova Ves. Ich in-
štalácia sa začala v novembri, 
posledné osadia začiatkom 
nového roku,“ dodala Ivana 
Skokanová.  (db)

Padol  
osemročný  
rekord
BRATISLAVA
V novembri prešlo Letis-
kom M. R. Štefánika v Bra-
tislave takmer stotisíc pasa-
žierov, čo je najvyšší počet 
cestujúcich v novembri za 
posledných osem rokov. Od 
začiatku roka do konca no-
vembra vzrástol letisku po-
čet cestujúcich o 13 percent. 
V novembri vybavilo letisko 
spolu 99 425 osôb, čo pred-
stavuje nárast o 8 % oproti 
rovnakému obdobiu vlani. O 3 
percentá narástol tiež počet po-
hybov lietadiel na 1 793 odletov 
a pristátí, množstvo vybavené-
ho leteckého nákladu pokleslo 
v novembri o 1 % na 2 050 ton. 
„Osemročný rekord v počte 
vybavených cestujúcich v no-
vembri je dôkazom, že náš 
obchodný model, ktorý okrem 
nových liniek dominantného 
dopravcu Ryanair do Manches-
teru, na Korfu, do Nišu, Eilatu, 
do Leeds, priniesol na letisko 
aj nové letecké spoločnosti Po-
beda a Wizz Air s linkami do 
Moskvy a Skopje, je nastavený 
správne a zabezpečuje od začiat- 
ku roka každý mesiac rekordný 
rast,“ informoval generálny ria-
diteľ a predseda predstavenstva 
Letiska M. R. Štefánika v Bra-
tislave Ivan Trhlík. 
Celkovo vybavilo letisko spo-
lu za 11 mesiacov roka 2016 
už 1 653 868 cestujúcich, čo 
predstavuje nárast o 13 % 
v porovnaní s rovnakým ob-
dobím vlani. Pozitívne čísla 
vykazuje aj celkový dotera-
jší počet pohybov lietadiel –  
24 022 letov, čo je o 4 % viac 
ako minulý rok.  (brn)

STARÉ MESTO
Centrum environmentálnej 
a etickej výchovy Živica 
urobilo nedávno zaujíma-
vý pokus. V stánku pred 
Starou tržnicou predávali 
lacné potraviny, ale každé-
ho záujemcu informovali, 
že dôvodom nízkej ceny sú 
detskí otroci alebo týrané 
zvieratá. Veľa ľudí to neod-
radilo, nakupovali ďalej.
Pod značkou Fér farma 
ponúkali štyri banány za 0,40 
eura, čokoládu za 0,50 eura, 
kávu za 2 eurá, kakao za 0,60 
eura či šesť vajec za 0,40 
eura. 53 ľudí napriek vedo-
miu, že nákupom podporujú 
ničenie životného prostredia, 
detskú prácu, týranie zvierat 
či nízke mzdy zamestnan-

cov, produkty kúpilo. Predaj 
dokonca išiel tak rýchlo, že 
zhruba za hodinu museli or-
ganizátori obchod zavrieť. 
Odmietlo ich len zopár. 
„Nekúpil som si u vás nič, 
lebo mi to príde strašné,“ ho-
voril jeden z mladých mužov, 
ktorí sa pri stánku zastavili. 
Okrem neho nákup v stánku 
odmietli ešte ďalší traja ľudia 
a jedna rodina tovar vrátila. 
„Či nám zákazníci skutoč-
ne uverili, že týrame deti, 
nevieme odhadnúť. Mnohí 
však hovorili, že takto je to, 
bohužiaľ, v každom obcho-
de a nemajú silu to zmeniť,“ 
hovorí Petra Ježeková zo 
Živice. Ich cieľom je však, 
naopak, ukázať ľuďom, že 
ako spotrebitelia majú silu 

zmeniť pracovné podmienky 
či požadovať ochranu život-
ného prostredia u firiem, od 
ktorých nakupujú. Tiež, že 
existuje certifikát férového 
obchodu Fair Trade, ktorý za-
ručuje producentom dôstoj-
nú odmenu za ich výrobky. 
Prekážkou v kúpe etickejšej 
a ekologickejšej varianty 
býva pre mnohých práve vyš-
šia cena. Slováci sa stále cítia 
ako chudobný národ, napriek 
tomu, že vo svetovom rebríč-
ku krajín podľa HDP sme na 
39. mieste zo 185. „Zaplatiť 
o niečo viac za nákup, ktorý 
prispeje k tomu, že kvôli nám 
netrpia iní sa však oplatí,“ 
hovorí Ježeková. Video z ak-
cie nájdete na našej stránke 
www.banoviny.sk (red)

Súťažíme 

o 2 poukazy 

na lyžovačku autobusom 
do Stuhlecku!

Od 14. decembra na 
www.banoviny.sk

Čo sme ochotní obetovať pre lacný nákup? 

SLOVAK LINES

Divadlom proti extrémizmu
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tip na (nielen) vianočný darček
Výborná kniha, jeden z vianočných bestsellerov opäť v ponuke.
Autorom knihy je renomovaný a vyhľadávaný telovýchovný lekár. Už tretie desaťročie je primárom 
kliniky telovýchovného lekárstva Univerzitnej nemocnice Bratislava. Kniha je zúročením desiatok 
rokov vlastných lekárskych skúseností autora, ktoré doplnil o poznatky viacerých odborníkov zo 
sveta, venujúcich sa zdravému životnému štýlu a rôznym faktorom, významne ovplyvňujúcim 
kvalitu a dĺžku života.

Skvelá inšpirácia 
ako si udržiavať zdravie, sviežosť, 
výbornú fyzickú a psychickú kondíciu 
do vysokého veku.

Pokiaľ si knihu zakúpite vo VITALBODY 
speedfitness studio na Dunajskej 12 v Bratislave 
(vždy v piatok od 17:00 do 18:00)  
získate kupón na 50% zľavu na EMS tréning 
(www.vitalbody.sk).

Viac o knihe na: www.akosiudrzatmladost.sk

Autorom knihy je renomovaný a vyhľadávaný telovýchovný lekár. Už tretie desaťročie je primá-
rom kliniky telovýchovného lekárstva Univerzitnej nemocnice Bratislava. Kniha je  zúročením 
desiatok rokov vlastných lekárskych skúseností autora, ktoré doplnil o poznatky viacerých 
odborníkov zo sveta, venujúcich sa zdravému životnému štýlu a rôznym faktorom, významne 
ovplyvňujúcim kvalitu a dĺžku života.
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užitočné informácie, ktoré prídu iste vhod (bez ohľadu na vek a pohlavie) 

Knižná publikácia MUDr. Pavla Maloviča „Ako si udr-
žať mladosť“, je zúročením bohatých odborných vedo-
mostí, znalostí a desiatok rokov praktických skúseností 
tohto vyhľadávaného lekára. Tie autor knihy dopĺňa 
výsledkami odborných štúdií, poznatkov radu odborní-
kov, zaoberajúcich sa problematikou zdravia, zdravého 
životného štýlu, správneho a vyváženého stravovania 
a ďalšími faktormi, významne ovplyvňujúcimi kvalitu 
a dĺžku života človeka.

Autor tejto publikácie znovu pripomína a potvrdzuje 
svoju životnú fi lozofi u lekára, preferujúceho preventív-
nu medicínu a zdravý spôsob života, primárne založe-
ného na dostatku pohybu, športu, správneho stravova-
nia a pozitívnom prístupe k životu.

MUDr. Pavel Malovič nielen poučne a veľmi pútavo 
píše, ale je aj sám dôkazom, že pokiaľ človek uvažuje 
pragmaticky a žije podľa základných noriem, stanove-
ných odborníkmi na zdravie a dlhovekosť, dokáže pri-
búdajúce roky naplno užívať vo výbornej fyzickej a psy-
chickej kondícii.
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tip na (nielen) vianoèný darèek
Výborná kniha, jeden z vianočných bestsellerov opäť v ponuke.

Viac o knihe na: www.akosiudrzatmladost.sk .

Skvelá inšpirácia 
ako si udržiavať zdravie, sviežosť, 
výbornú fyzickú a psychickú 
kondíciu do vysokého veku.

Poznámka: 
Pokiaľ si knihu zakúpite vo VITALBODY 
speedfitness studio na Dunajskej 12 v Bratislave 
(vždy v piatok od 17:00 do 18:00), 
získate kupón na 50% zľavu na EMS tréning 
(www.vitalbody.sk).

BRATISLAVA 1

Ako už zo slovného spojenia „pe-
šia zóna“ vyplýva, mala by to byť 
časť mesta určená pre peších. 
V našom hlavnom meste to nieke-
dy tak nevyzerá.

Poplatky za vjazd a zotrvanie mo-
torového vozidla v historickej časti 
Bratislavy sú zadefinované a riadia 
sa Všeobecne záväzným nariadením 
z marca 2016. V súvislosti s rekon-
štrukciami ulíc v Starom Meste sa 
po novom do pešej zóny pripojili aj 
ulice Židovská, Mikulášska a Bebla-
vého (s čím, mimochodom, nie som 
vôbec stotožnený). Túto zmenu bolo 
potrebné začleniť do spomínaného 
VZN, takže bolo zaradené do pro-

gramu rokovania 
decembrového sta-
romestského zastu-
piteľstva.

Pre mňa to bola 
zároveň príležitosť 
navrhnúť aj ďalšie 
zmeny, ktoré by 
mohli priniesť vý-
razné zlepšenie do 
tejto oblasti. Podľa 
mňa je počet áut 
v historickom cent-
re stále veľmi vysoký, často môžete 
vidieť, že sa niekto len potreboval 
priviezť na svojom aute až do naj-
užšieho centra mesta...

Myslím si, že keby 
boli poplatky za 
vjazd áut do pešej 
zóny vyššie, ich 
pohyb by sa v tejto 
časti mesta výraz-
ne obmedzil. Veď 
naším cieľom by 
malo byť maximá-
lne eliminovať po-
hyb áut v historic-
kom centre. Preto 
som na zasadnutí 
zastupiteľstva navr-

hol dvojnásobné zvýšenie tohto po-
platku pre podnikateľov. Bohužiaľ, 
zastupiteľstvo sa postavilo proti 
môjmu návrhu a neschválilo ho. 

Som rád, že sme vyšli v ústrety 
aspoň rezidentom centra mesta 
a v zastupiteľstve prešiel návrh na 
zníženie poplatku pre tých, ktorí 
majú v historickom centre trvalý 
pobyt, a to zo 70 eur na 10 eur za 
kalendárny rok. 

Škoda, že návrh na zvýšenie poplat-
ku pre podnikateľov neprešiel, my-
slím si, že by sa počet áut v centre 
mesta výrazne znížil.

Martin Borguľa
poslanec mesta za  

mestskú časť Staré Mesto
a predseda KLUBU  
pre BRATISLAVU

Pešia zóna pre autá: slovný antagonizmus? V Bratislave realita
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štvrtok 15. decembra
 10.00 - J. Michalová: Ka-
diaľ do Afriky? Bibiana, Pan-
ská 41
 15.45, 17.00 - Ako „na-
maľovať“ správne gesto, 
tvorivé dielne pre deti, A4, 
Priestor súčasnej kultúry, 
Karpatská 2
 16.00 - Detské Vianoce, 
Staromestské vianočné trhy, 
Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - A. P. Čechov:  
Pytačky s medveďom/
Betlehemci, Divadlo Ívery,  
Školská 14
 19.00 - Slovenský filhar-
monický zbor, Slovenská 
filharmónia, Koncertná sieň 
SF, Námestie E. Suchoňa
 19.00 - P. Zelenka: Job 
interviews, Divadlo P. O. 
Hviezdoslava, Laurinská 19
 19.00 - P. Canev: Panna 
Jana a Čajka, Malá scéna 
STU, Dostojevského rad 7
 19.00 - The Golden Voices 
of Gospel, Veľká sála, Dom 
odborov Istropolis, Trnavské 
mýto 1
 19.00 - Večer s osobnos-
ťou – I. Bázlikom, Národné 
osvetové centrum. V-klub, 
Námestie SNP 12
 20.00 - V. Bednárik, Ľ. 
Burgr, D. Vicen: Umri, 
skap a zdochni…!, Divadlo 
SkRAT, A4, Priestor súčas-
nej kultúry, Karpatská 2

piatok 16. decembra
 17.00 - Lojzo, koncert, 
Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - Slovenský filhar-
monický zbor, Slovenská 
filharmónia, Koncertná sieň 
SF, Námestie E. Suchoňa
 19.00 - Olympic, koncert, 
Veľká sála, Dom odborov 
Istropolis, Trnavské mýto 1
 19.00 - Jednofázové kvase-
nie a hostia, Divadlo TICHO 
a spol., vianočný koncert, 
Staromestské centrum kultú-
ry a vzdelávania, Školská 14
 19.00 - S. Štepka: Zmieša-
ná štvorhra, Radošinské naiv-
né divadlo, Záhradnícka 95
 19.00 - S. Mrožek: Láska 
na Kryme, Divadlo Astorka 
Korzo´90, Námestie SNP 33 
 19.30 - V. Klimáček: Dí-

leri - všetko je na predaj,  
GUnaGU, Františkánske ná-
mestie 7
 19.30 - K. Vosátko: Dobro-
družstvá Dona Dušana, Diva-
dlo La Komika, Michalská 5
 20.00 - A. Bratten (Nór.), 
Ventolin (Česko), RSS Boys 
(Poľsko), koncert, A4, Pries-
tor súčasnej kultúry, Karpat-
ská 2

sobota 17. decembra
 14.30 - P. I. Čajkovskij: 
Luskáčik, Bratislavské báb-
kové divadlo, Malá scéna 
STU, ul. Dostojevského  
rad 7
 17.00 - R. Geri, D. Hevier, 
K. Vosátko: Frida, muzikál, 
Teatro Wüstenrot, Dom od-
borov Istropolis, Trnavské 
mýto 1
 17.00 - SKLO, A. Zimá-
nyiová a J. Burian, koncert, 
Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - Čechomor a Taiko 
Drummers, koncert, Dom 
odborov Istropolis, Trnavské 
mýto 1
 19.00 - M. Vajdička: Jama 
deravá, Divadlo Astorka Kor-
zo´90, Námestie SNP 33
 19.30 - V. Klimáček: Muži 
sa minuli, GUnaGU, Františ-
kánske námestie 7
 19.30 - K. Vosátko: Raňaj-
ky u Jima Morrisona, Diva-
dlo La Komika, Michalská 5

nedeľa 18. decembra
 10.00, 14.30 - P. I. Čajkov-
skij: Luskáčik, Bratislavské 
bábkové divadlo, Malá scé-
na STU, ul. Dostojevského  
rad 7
 15.00 - Siesta v galérii: 
Nestex: Možnosť rozprávať 
a schopnosť povedať, SNG, 
Esterházyho palác, Námestie 
Ľ. Štúra 4

 16.00 - F. Pagitsch organ, 
Koncertná sieň SF, Námestie 
E. Suchoňa
 16.00 - A. Bukovčanová, 
M. Mihálek: Ahoj, pán Sova! 
Bibiana, Panská 41
 17.00 - Robo Patejdl Band, 
koncert, Hviezdoslavovo ná-
mestie
 17.00 - R. Geri, D. Hevier, 
K. Vosátko: Frida, muzikál, 
Teatro Wüstenrot, Dom od-
borov Istropolis, Trnavské 
mýto 1
 17.00 - A máme tu sviat-
ky..., Metropolitný orchester 
Bratislava, Mestské divadlo 
P. O. Hviezdoslava, Laurin-
ská 20 
 19.00 - K. Rozhin: Hamlet, 
Divadlo Kontra, A4, Priestor 
súčasnej kultúry, Karpatská 2
 20.00 - S. Vondrášková: 
Never Sol akusticky, koncert, 
SNG, Esterházyho palác, 
Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4

pondelok 19. decembra
 19.00 - Raj alebo Láska je 
mo-drina, zoskupenie Stopy 
snov, Školská 14
 19.00 - J. Korec: spoveď II., 
Malá scéna STU, ul. Dostoje-
vského rad 7
 19.30 - K. Vosátko: Eng-
lish dvojka - Nová krv, Diva-
dlo La Komika, Michalská 5
 20.00 - P. Tejnorová a kol.: 
Uhozené květinou, A4, Kar-
patská 2

utorok 20. decembra
 10.00, 14.30 - P. I. Čajkov-
skij: Luskáčik, Bratislavské 
bábkové divadlo, Malá scéna 
STU, ul. Dostojevského rad 7
 10.00, 19.00 - Vianočné 
koncerty, Slovenská filhar-
mónia, Slovenský filhar-
monický zbor, Bratislavský 
chlapčenský zbor, Koncertná 

sieň SF, Námestie E. Sucho-
ňa
 14.00 - L. Seppová, M. Ko-
prdová: Cínový vojačik a iné 
rozprávkové bytosti, Bibiana, 
Panská 41
 19.00 - P. Pörtner: Šialené 
nožničky, Teatro Wüstenrot, 
Dom odborov Istropolis, Tr-
navské mýto 1 
 19.00 - W. Shakespeare: 
Sen noci svätojánskej, Diva-
dlo Astorka Korzo´90, Ná-
mestie SNP 33 
 19.30 - V. Klimáček: Od-
vrátená strana mesiaca, GU-
naGU, Františkánske námes-
tie 7
 19.30 - K. Vosátko: Na-
vždy alebo nikdy, Divadlo La 
Komika, Michalská 5
 20.00 - Projekt One-
gin - predvianočný work 
in progress vrátane kapust-
nice, Divadlo SkRAT, A4, 
Priestor súčasnej kultúry,  
Karpatská 2 

streda 21. decembra
 10.00 - P. I. Čajkovskij: 
Luskáčik, Bratislavské báb-
kové divadlo, Malá scéna 
STU, ul. Dostojevského  
rad 7
 19.00 - Vianočné koncerty, 
Slovenská filharmónia, Slo-
venský filharmonický zbor, 
Bratislavský chlapčenský 
zbor, Koncertná sieň SF, Ná-
mestie E. Suchoňa
 19.00 - Voľby 2020: Gaga-
ji, Táraji a Prďusi!!!, kabaret, 
Malá scéna STU, ul. Dostoje-
vského rad 7
 19.00 - M. Bango: Volám 
ťa láska, koncert, Národné 
osvetové centrum. V-klub, 
Námestie SNP 12
 19.30 - V. Klimáček: Od-
vrátená strana mesiaca, GU-
naGU, Františkánske náme. 7

štvrtok 22. decembra
 17.00 - Nový Modus, kon-
cert, Hviezdoslavovo nám.
 19.00 - Slovenská filharmó-
nia, Slovenský filharmonický 
zbor, Bratislavský chlapčen-
ský zbor, Koncertná sieň SF, 
Námestie E. Suchoňa
 19.30 - V. Klimáček: He-
rečky, GUnaGU, Františkán-
ske námestie 7
 19.30 - K. Vosátko: Bo-
hyňa vo vani, Divadlo La Ko-
mika, Michalská 5

sobota 24. decembra
 21.00 - Oldies video Disco 
live, Calabria club, Far- 
ského 24

pondelok 26. decembra
 15.00 - Adoremus 
a Warchalovci, Katedrála sv. 
Martina, Rudnayovo nám. 1
 19.30 - V. Klimáček: Mi-
lujem svoj mobil, GUnaGU, 
Františkánske nám. 7
 21.00 - Štefánska oldies, 
Roman a Juro, Randal club, 
Karpatská 2

utorok 27. decembra
 19.00 - W. Russell: Pokrvní 
bratia, Nová scéna, Živnos-
tenská 1
 19.30 - V. Klimáček: So-
cík, zlatý socík, GUnaGU, 
Františkánske námestie 7

streda 28. decembra
 19.00 - A. L. Webber: 
Mačky, Nová scéna, Živnos-
tenská 1
 19.30 - V. Klimáček: So-
cík, zlatý socík, GUnaGU, 
Františkánske námestie 7

štvrtok 29. decembra
 19.00 - A. L. Webber: 
Mačky, Nová scéna, Živnos-
tenská 1

24/2016

Krásne sviatky a šťastný nový rok 2017 
aj v spoločnosti Cinema City

Navštívili ste tento rok aspoň raz niektoré z kín Cinema City? Ste našimi vernými divákmi a radi sa 
k nám vraciate pre nové zážitky? Pravidelne sa s kamoškami zúčastňujete Marionnaud Ladies Movie 
Night?  Alebo ste si vychutnali počas roka skvelé premietania v kinosálach SUPERSCREEN a 4DX? 
Tešíme sa, že ste sa rozhodli práve pre nás. Prajeme Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov, šťast-
ný a úspešný rok 2017 a množstvo skvelých filmov a premiér v spoločnosti Cinema City. Už teraz 
sa môžete tešiť na také filmové trháky, akými budú Päťdesiat odtieňov temnoty, či dráma Spojenci 
s Bradom Pittom a Marion Cotillard v hlavných úlohách. Ostaňte verní Cinema City aj v roku 2017!
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NA NÁMESTÍ SNP 40-roč-
ný vodič, občan Rakúska, 
viedol osobné motorové 
vozidlo a nerešpektoval vo-
dorovné dopravné znače-
nie.  Hliadka pohotovostnej 
motorizovanej jednotky ho 
zastavila a počas dychovej 
skúšky zistila prítomnosť al-
koholu. Rakúšana umiestnili 
do policajnej cely.
NA HRADSKEJ ULICI 
31-ročný Robert z Bratislavy 
v nočných hodinách v jed-
nom z bytov vulgárne nadá-
val a nebezpečne sa vyhrážal 
žene. Po predchádzajúcom 
požití alkoholických nápojov 
ženu nakoniec polial horľa-
vou látkou a vyhrážal sa, že 
ju podpáli. Skončil v cele po-
licajného zaistenia. 
NA RÖNTGENOVEJ ULI-
CI zhorela Škoda Fabia. 
Zisťovateľ príčin požiarov 
uviedol, že požiar, ktorý 
poškodil prednú časť auta 
a elektroinštaláciu a spôso-
bil škodu približne 2000 €, 
bol s najväčšou pravdepo-
dobnosťou založený úmyse-
lne. Po páchateľovi policajti 
pátrajú. 
NA KARPATSKEJ ULI-
CI vo dvore jedného z byto-
vých domov napadol ženu, 
ktorá otvorila bráničku, pes 
a pohryznutím  jej spôsobil 
niekoľko tržno-zmliaždených 
rán na dlani a zápästí, ako aj 
zlomeninu kosti pravej ruky. 
Žena týmto napadnutím utr-
pela zranenia vyžadujúce si 
lekárske ošetrenie. Keďže 
majiteľ psa vedel o návšteve 
ženy a aj napriek tomu psa 
neuviazal alebo nezabezpečil, 
dopustil sa porušenia zákona. 
Z trestného činu ublíženia na 
zdraví obvinili 56-ročného 
Milana z Bratislavy. 
NA KOMÁRNICKEJ ULI-
CI neznámy páchateľ mas-
kovaný kuklou a ozbrojený 
krátkou guľovou zbraňou 
vošiel do priestorov pobočky 
banky a pod hrozbou použitia 
zbrane si odniesol finančnú 
hotovosť. Následne z mies-
ta ušiel na neznáme miesto. 
Prepadnutie sa zaobišlo bez 
zranení.  (mm)

Záver roku 1998 bol pre Bra-
tislavčanov naozaj zimný. 
Mikuláša privítali na Fran-
tiškánskom námestí nie- 
len zástupy ľudí, ale aj čer-
stvo napadnutý sneh, a tak 
nečudo, že obyvatelia hlav-
ného mesta sa dočkali prvej 
zimnej kalamity. Tí, ktorí 
mysleli už dopredu, sa tešili 
na nový úsek diaľnice sme-
rom na Lamač a historik 
Štefan Holčík zase pripome-
nul, že Bratislava má možno 
najmenší palác na svete!

Mäso oblievali 
pivom už 
od piatka 
Mikuláš s takmer všetkým, 
čo k nemu patrí, prilákal 
v sobotu 6. decembra do 
centra mesta také davy 
ľudí, že čerstvo napadnutý 
sneh sa im priam topil pod 
topánkami. Neprekážalo. 
Veď na Františkánskom 
námestí sa už od piatka 
opekal vyše tristokilový vôl 
permanentne oblievaný pi-
vom, na Hlavné i Hviezdo-
slavovo námestie mal prísť 
Mikuláš a jarmočné pred-
vianočné stánky sa priam 
prehýbali pod dobrotami.
Pečený vôl sa v Bratislave 
naposledy predával pred 257 
rokmi, a tak nečudo, že viac 
ako tisíc zvedavcov si muselo 
vystáť skoro nekonečný rad, 
kým sa dostali k svojej porcii 
vola. Podľa aktérov podujatia 
– združenie Devínska brána 
– sa od roku 1741 v meste 
dosť premnožili voly, a tak sa 
„znovuoživením tejto histo-
rickej tradície pokúsime opäť 
zredukovať ich počet.“
Kým gurmáni koštovali 
(ochutnávka vola trvala do 
neskorého večera), na Hlav-
nom a neskôr na Hviezdosla-
vovom námestí sa na radosť 
tisícov detí rozžiarili dva via- 
nočné stromy. Pred národné 

Vianočná
buchta začala
Štedrý deň
Na Štedrý večer dodnes 
býva prísny pôst. Ak ho deti 
vydržia, uvidia večer zlaté 
prasiatko. Obyčajne sú ne-
posedné a neuvidia nič. 
Obedovala sa medom sladená 
pôstna polievka z jablčných 
a hruškových štiepok, suše-
ných sliviek, hrozienok a fíg. 
Potom prišli na stôl vianoč-
né záviny, najmä makovník 
a orechovník. Ježiška mohol 
večer vidieť len ten, kto celý 
deň nejedol nič, no takých 
ľudí v Prešporku nebolo. 
Gazdiné celé poobedie vyvá-
rali, podvečer poslali starých 
rodičov alebo otca s deťmi 
na prechádzku, náhlivo oz-
dobili stromček a slávnostne 
prestreli štedrovečerný stôl.
Pod každý z plytkých tanie-
rov sviatočného servisu po-
ložila matka zopár kaprích 
šupiniek, ktoré sa patrilo celý 
rok nosiť v peňaženke, aby 
vždy boli peniaze. Priložila 
k nim zlatú, striebornú či as-
poň obyčajnú mincu, aby pri-
pomenula pánbožkovi, čoho 
v rodine nikdy nie je dosť. Na 
vrchný hlboký tanier každé-
mu dala kúsok oblátky, lebo 
dávnym predkom stačil ku 
šťastiu aj nekvasený chlieb, 
oblátku obliala lyžičkou 
medu, aby každému slúžilo 
zdravie, pridala oriešok pre 
dobré myšlienky a obielený 
strúčik cesnaku, ktorý mal 
chrániť pred pokúšaním dia-
blov, zlých démonov a iných 
nepríjemných duchovných 
bytostí. Okolo šiestej večer 
vyobliekaná rodina vošla do 
jedálne. Otec prečítal evanje-
lium o narodení Krista Pána. 
Rodina sa pomodlila najsam-
prv za seba, potom za Pre-
šporok a potom za drahých 
zosnulých, ktorí si na tomto 
svete na štedrej večeri už  
nikdy nepochutnajú. Len Boh 
vie, ako sa varí na druhom 
svete... Peter Ševčovič

Z kuchyne starého
Prešporku (krátené)

divadlo prišiel aj nefalšovaný 
Mikuláš so sprievodom v koči 
s pravým dvojzáprahom. Cez 
masu ľudí sa však ledva do-
stal. „Chcete, aby som roz-
svietil vianočný stromček??“ 
spýtal sa a odpoveďou bolo 
zborové: „Áno!“ Vianočný 
stromček charity zažiaril a na 
námestí zavládla naozajst-
ná vianočná atmosféra. Pred 
drevený Betlehem sa kúsok 
po kúsku posúval rad a celé 
námestie sa rozjasnilo pest-
rofarebným ohňostrojom. Po 
rokoch teda Mikuláš ako má 
byť, so snehom, aj so sneho-
vou kalamitou a dopravnými 
zápchami.

Pripravujú 
nový úsek  
diaľnice
Nasledujúci rok sa začne 
s výstavbou diaľnice D2 
Bratislava Lamačská cesta 
– Staré grunty. Tento diaľ- 
ničný úsek by mal okrem 
iného prispieť k zlepšeniu 
dopravnej situácie v Brati-
slave, k dopravnému odľah- 
čeniu vo vnútri mesta a k 
zlepšeniu životného pro-
stredia.
Súčasťou projektu je aj tunel 
pod Sitinou dlhý 1335 me-
trov, ktorý značnou mierou 
prispeje k zlahčeniu dopravy 
na Patrónke. Tunel budú tvo-
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riť dve samostatné paralelné 
tunelové rúry. Každá bude 
vybavená pre jednosmernú 
dopravu s dvomi jazdnými 
pruhmi. Podľa odborníkov, 
v prípade nevybudovania toh-
to úseku diaľnice, Lamačská 
cesta nebude už v roku 2000 
spĺňať kapacitné nároky a ne-
vyhovie pri zaťažení ani pri 
najnižšej povolenej požado-
vanej rýchlosti 50 km/hod. 

Najmenší  
palác na svete 
je na Uršulínskej
Miniatúrny šľachtický pa-
lác, hádam najmenší na 
svete, vznikol prestavbou 
meštianskeho domu začiat- 
kom 20. storočia. Vtedy 
na staršie múry suterénov 
a prízemia postavili nové 
poschodie a fasádu upra-
vili v novoklasickom slohu. 
Jedna z typických mreží na 
okne je označená menom 
kováča „Schima“ a dato-
vaním 1918. Nad bránou je 
umiestnený kamenný erb 
šľachtickej rodiny.
Pri úprave objektu a jeho 
prestavbe sa objavili zvyšky 
murív, ktoré možno datovať 
do stredoveku. V zadnej 
miestnosti na poschodí sa 
pod omietkou ukázal frag-
ment gotického okna bývalej 
synagógy, ktorú zrušili po 
roku 1530 a ktorá bola vý-
razne viditeľná ešte okolo 
roku 1730. Dodnes je zacho-
vaná v obvodových múroch 
susedného domu. Po prvej 
svetovej vojne „palácik“ obý-
val kaviarnik Julius Prüger 
zo známej rodiny hotelierov 
Prügerovcov. Jeho brat Henry 
neskôr zjednotil Savoy a Car-
lton. Objekt bol do polovice 
80. rokov obývaný, po rekon-
štrukcii sa stal sídlom Mest-
ského kultúrneho strediska.

Bratislavské noviny 
10. decembra 1998 (krátené)
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Prídu legendy 
90. rokov  
Wedding Present
STARÉ MESTO
Koncom februára uvidíme 
v Bratislave jednu z pos- 
ledných kľúčových kapiel 
nezávislej scény 90. rokov, 
ktorá sa zatiaľ našim kon-
činám vyhýbala. The Wed-
ding Present absolvuje svo-
ju slovenskú premiéru 24. 
februára 2017 v Randali. 
The Wedding Present sa 
sformovali už v roku 1985 
v Leedse a ako svoje naj-
väčšie počiatočné inšpirácie 
uvádzajú The Fall a Buzz-
cocks. Je to práve silný vplyv 
post-punku, ktorý ich zvuk 
odlišuje od ďalších pionierov 
nezávislej scény ako The Sto-
ne Roses či Happy Mondays.
Minimalistický spev, častej-
šie skôr temné recitovanie, 
je spoločnou črtou The Wed-
ding Present s Joy Division či 
Nickom Caveom, neurotické 
búšenie do gitár zase inšpi-
rovalo kapely ako Placebo 
či Ned‘s Atomic Dustbin. Aj 
kultoví Pixies sú podľa niek-
torých americkou odpoveďou 
na The Wedding Present. (ts)

vyjdú o 2 týždne
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Podklad je v uzamknutej vrstve: Tools     Object Manager !!!
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Utorok 20.12. 2016

-2
3

Streda 21.12. 2016
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Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.  Prevádzka Tuhovská 5, tel.: +421 2 492 94 413, jazdene.tuhovska@motor-car.sk
www.kupaaut.sk Prevádzka Hodonínska 7, tel: +421 918 424 280, p.hyravy@motor-car.sk 

Mimoriadna predvianočná ponuka
Jazdené vozidlá za zvýhodnené ceny

MERCEDES-BENZ 
CLA 200 CDI SHOOTING BRAKE 
jupiterová červená, 7 st. automat
2/2016, 27 356 km

35 000 € s DPH   32 900 € s DPH

Registračná daň po 31. 1. 2017: 172 €

MERCEDES-BENZ
A 250 4MATIC SEDAN
horská sivá designo magno, 7 st. automat
11/2015, 16 851 km

39 500 € s DPH 36 900 € s DPH

Registračná daň po 31. 1. 2017: 748 €

STARÉ MESTO
Chcete sa schuti pobaviť 
na inteligentne napísaných 
a herecky zahraných prí-
behoch, aj keď s neočaká-
vaným koncom? Činohra 
SND ponúka na začiatku 
novej divadelnej sezóny 
čiernu komédiu nazvanú 
Apartmán v hoteli Bristol. 
Jej autorom je D. Majling, 
ktorému sa šikovným spô-
sobom podarilo skĺbiť do 
jedného kompaktného cel-
ku niekoľko samostatných 
poviedok Roalda Dahla. 
Na paškál si zobral zopár ne-
gatívnych ľudských vlastnos-
tí, akými sú žiarlivosť, las-
cívnosť, manželská nevera, 
hráčska vášeň, škodoradosť. 
Zohratý herecký tím vedený 
režisérom Michalom Vaj-
dičkom sa zrejme pri naštu-
dovaní svojich úloh aj počas 
predstavenia výborne zabáva, 
čo divák vycíti už hneď na za-
čiatku a drží palce Danielovi 
Fischerovi, ktorý ľahkovážne 
pristúpi na hazardnú stávku, 
v ktorej príde najskôr o ma-
líček, postupne o celú ruku. 
Tento čierny humor má však 
okrem temnej stránky aj tú 
svetlejšiu v mnohých pona-
učeniach.  Aj keď Zdena Stu-
denková ako recepčná toho 
veľa nenavraví, vtipnými 

gestami, grimasami a zvukmi 
nahráva humorným situáciám 
odohrávajúcim sa vôkol nej. 
V luxusnom hoteli, kde pracu-
je, sa zíde spoločnosť znude-
ných boháčov, podvodníkov, 
stávkarov a ďalších excen-
trických indivíduí, ktoré sa 
zúčastnia vernisáže už nebo-
hého maliara. Ani nebožtík 
nikdy nepatril medzi štan-
dardných umelcov, no vari 
najčudesnejšie dielo sa mu 
podarilo, keď chudobnému 
tulákovi vytetoval na chrbát 
obraz, ktorý sa po jeho smrti 
stal veľmi cenným. A tak do-
vtedajší bedár dostal ponuku 
ukazovať umelecký skvost na 
vlastnej koži v prepychovom 
hoteli Bristol. Šokujúca poin-
ta každého príbehu vyvoláva 
prekvapenie a potlesk. 
Tomáš Maštalír ako vidiečan, 
ktorý všetko pozoruje a sko-
molene komentuje udalosti, 
ku ktorým vždy pridá akúsi 

smiešno-drsnú príhodu z jeho 
dediny a teší sa z nešťastia 
iných, stvárňuje svoju posta-
vu vynikajúco, vyvoláva sal-
vy smiechu i keď v podstate 
ide o udalosti kruté a smutné. 
V hre účinkujú aj K. Magálo-
vá, M. Hilmerová, G. Dzurí-
ková, E. Horváth, Ľ. Kostel-
ný, M. Geišberg, O. Kovaľ 
a F. Kovár, ktorému sa ušla 
úloha potkanára. Muža, ktorý 
miluje potkany, no za prachy 
je ochotný nasypať im jed. Aj 
v tom je kus symboliky, čoho 
je človek za peniaze schopný.
Dahl svoje poviedky napísal 
pred vyše pol storočím, no 
vonkoncom sa neminul od-
hadu na ľudské povahy a ľud-
stvo ako také, či už žilo vtedy 
alebo v súčasnosti. Nemali 
by sme však nikdy zabúdať 
na overenú múdrosť - Každý 
sa raz chytí do vlastnej pasce. 

Anna Sláviková
Foto: SND

Poviedky Roalda Dahla pripomínajú, 
že každý sa raz chytí do vlastnej pasce

24/2016
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www.kia.com

TEMPERAMENTNÁ
GT LINE SlovaKIAedícia

Kia Sportage v edícii GT Line SlovaKIA s pohonom 4x4
Teraz si môžete užiť športovú a zároveň štýlovú jazdu bez kompromisov v meste aj mimo neho.

Edícia GT Line SlovaKIA okrem iného obsahuje: 
Dizajnový balík GT Line, aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu (LKAS), 
systém monitorovania dopravných značiek (SLIF), predné LED svetlomety do hmly, Bi-xenónové svetlomety
s funkciou natáčania do zákrut (AFLS), navigačný systém so 7” dotykovou obrazovkou, 19“ disky kolies z ľahkých 
zliatin, elektricky nastaviteľné predné sedadlá, vyhrievané predné a zadné sedadlá s koženým poťahom, vyhrievaný 
volant, zatmavené sklá od B-stĺpika a sadu 19“ zimných pneumatík značky Yokohama v hodnote 900 €.

Kia Sportage 2015 sa stala víťazom v hodnotení
dlhodobých testov nad 100 000 km časopisu AUTO BILD.*

Autosalón a servisné centrum, Panónska cesta 30, Bratislava – Petržalka
slovakiaauto@slovakiaauto.sk  • www.slovakiaauto.sk

Kombinovaná spotreba paliva 4,7-7,6 l/100 km, emisie CO2: 124-177 g/km. *Záruka 7 rokov/150 000 km. Obrázok je ilustračný. 

10.
výročie
SlovaKIA Auto
na Slovensku

PETRŽALKA
Ďalšiu možnosť zacvičiť 
si ponúka petržalská sa-
mospráva pri promenáde 
Chorvátskeho ramena.
Pri detskom ihrisku, ktoré sa 
nachádza pri nadjazde Roma-
nova, vybudovala street-
-workoutovú zostavu zame-
ranú na crossfit, kde si môžu 
obyvatelia precvičiť všetky 

svalové skupiny. Pribudnú aj 
dva vonkajšie fitness stroje – 
veslovací a eliptický trenažér 
– vhodné na doplňujúce kon-
dičné cvičenie.    (mp) 
 Foto: MČ Petržalka

PETRŽALKA
Petíciu so 4200 podpismi 
proti výstavbe náhradných 
bytov v Ovsišti odovzdali 
začiatkom tohto týždňa na 
magistráte.
Ľudia nechcú, aby im pred 
školou na Pankúchovej vy-
rástli dva osemposchodové 
domy a na Mamateyovej 
pred Domom seniorov jeden 
desaťposchodový a jeden 
dvanásťposchodový panelák. 
Aj preto pozvali zástupcovia 
vlastníkov bytov v dotknu-
tých oblastiach na stretnutie 

primátora Iva Nesrovnala. 
Podľa iniciátora petície po-
slanca Milana Vetráka sa 
diskusia aj za účasti riaditeľa 
Generálneho investora Brati-
slavy a riaditeľa sekcie dopravy  
a investičných činností ma-
gistrátu mala uskutočniť 
v pondelok 12. decembra 
u Saleziánov. V čase našej 
uzávierky ešte nebolo jasné, 
ako diskusia o možných al-
ternatívnych lokalitách pre 
výstavbu v Petržalke dopad-
la. Bližšie informácie prinesi-
eme v ďalšom čísle. (in)

PETRŽALKA
Zdá sa, že vzhľad protihlu-
kovej steny na Rusovskej 
ceste by sa konečne mohol 
zmeniť k lepšiemu. Keď nič 
iné, zatiaľ aspoň miznú roz-
padávajúce sa tehly, ktoré 
dehonestovali aj okolie.
„V týchto dňoch odstraňu-
jeme poškodenú rozpadnutú 
tehlovú výplň protihluko-
vých stien na Rusovskej 
ceste,“ informoval na sociál- 

nej sieti magistrát.  S násled-
nou obnovou objektu sa však 
začne až na jar budúceho 
roka. Uvidíme, čo staré tehly 
nahradí. „Čo by ste poveda-
li na to, keby sme namiesto 
klasických tehál alebo inej 
výplne použili popínavú ze-
leň?“ pýtal sa magistrát ľudí. 
Väčšina sa zhodla, že ide 
o výborný nápad, za ktorý 
mesto pochválili. „Už pred 
časom sme robili v Petržalke 

prieskum, vyhrala možnosť 
nahradiť tehly popínavou ze-
leňou na striedačku s tehlami. 
Tie podľa niektorých odbor-
níkov majú aj rozptyľovací 
efekt proti hluku,“ zapojila 
sa aj poslankyňa Iveta Plše-
ková. Ľudia sa však zhodli, 
že o zeleň sa následne treba 
aj starať a skôr ako paviniču, 
dať prednosť vždyzelenému 
brečtanu.   (ms)

Foto: Magistrát

Zakryje protihlukovú stenu zeleň?Hľadajú alternatívu

Zaveslujte si
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www.nchron.sk Dudvážska 5, Bratislava - Podunajské Biskupice

ROZPRÁVKOVÉ 
 VIANOCE
Výstava Chrobáčikovia do 31.12.
Premietanie Snehová Kráľovná 16.12. o 17:00

Spoločnosť BMTI SK hľadá 
pre svoj závod v Bratislave 

v Podunajských Biskupiciach

PRACOVNÍKOV 
DO SKLADU

A PRACOVNÍKOV 
S OPRÁVNENÍM NA VZV

V prípade vášho záujmu, pošlite životopis 
na e-mail: martina.hornackova@bauholding.com, 

poprípade na adresu BMTI SK, s.r.o. ,Ul. Svornosti 69,
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice.

Kontaktná osoba: Horňáčková, tel.: + 420 515 282 032
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RUŽINOV
Seniori z Ružinova, ktorí 
nemajú s kým tráviť via-
nočné sviatky, sa nebudú 
počas tohtoročného Štedré-
ho dňa cítiť osamelo. 
V Ružinovskom domove 
seniorov na Sklenárovej 
ulici bude totiž pre nich  
24. decembra od 13.30 
h pripravená vianočná ve-
čera. „Spoločnú vianočnú 

večeru organizujeme už 
niekoľko rokov. Chceme 
spríjemniť slávnostné chví-
le aj tým, ktorí už nemajú 
nikoho blízkeho. Pre skôr 
narodených Ružinovčanov 
to má veľký význam,“ ho-
vorí ružinovský starosta 
Dušan Pekár s tým, že osa-
melí dôchodcovia sa môžu 
tešiť aj na hudobný program 
a malý darček. (tasr)

VRAKUŇA
Občianske združenie Ody-
seus organizovalo vo Vra-
kuni, v lokalite známej ako 
Pentagon, jesenné brigády. 
Zapojilo do nich 20 ľudí, 
ktorí užívajú drogy a záro-
veň sú bez domova.
Ide pritom o ľudí, ktorých 
možnosti, ako si nájsť prácu 
sú veľmi obmedzené. Chý-
bajú im základné doklady, 
majú záznam v registri tres-
tov. V pravidelnej práci im 
bráni aj fakt, že nemajú kde 
bývať alebo bojujú so zdra-
votnými problémami. Forma 
dobrovoľníctva s benefitom 
poukážky do obchodu pre 
nich môže predstavovať al-
ternatívu, ako aspoň dočasne 
zlepšiť svoju náročnú životnú 
situáciu.
Združenie pracuje s ľuďmi, 
ktorí injekčne užívajú dro-
gy v Pentagone už od roku 
2001. Zabezpečuje tam vý-
menu a distribúciu sterilných 
striekačiek a zdravotníckeho 
materiálu, nechýba ani pora-
denstvo v sociálnych a zdra-
votných otázkach. Ročne 
z tejto lokality zlikvidujú až 
30 000 použitých striekačiek, 
tie na výmenu prinesú samotní 
užívatelia a užívateľky drog.
Pentagon dlhodobo trápi ot-
vorená drogová scéna a s ňou 
spojené problémy. Ide naj- 
viac o neporiadok či použité 

striekačky na zemi. Odyseus 
hľadá cesty, ako z Pentago-
nu spraviť lepšie miesto pre 
život každého obyvateľa. 
„Ide o sídlisko, ktoré si ko-
nečne zaslúži riešenia svo-
jich problémov. Tie by mali 
byť systematické. Viac ako  
10 rokov sa sľubuje, že drogy 
budú odtiaľ vytlačené, hoci 
všetci vieme, že to je nereál- 
ne. My hľadáme iné riešenia, 
ktoré sú založené na zapájaní 
ľudí z komunity a na spolu-
práci,“ tvrdí Iveta Chovanco-
vá, predsedníčka združenia. 
Okrem upratovacích brigád 
v lokalite vďaka mimovládke 
dlhodobo pôsobia aj tzv. ko-
munitní dobrovoľníci. Tí, hoci 

užívajú drogy, prispievajú 
k zlepšeniu situácie tým, že 
likvidujú použité striekačky 
a šíria osvetu medzi ďalšími 
užívateľmi drog.
Upratovanie je jedno z viace-
rých riešení, ktoré Odyseus 
Vrakuni aktívne ponúka. Ich 
iniciatívu finančne podpori-
lo Hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava, odvoz 
odpadu zabezpečila mestská 
časť Vrakuňa. O túto loka-
litu sa stará aj Detský fond 
Slovenskej republiky, ktorý 
v lokalite prevádzkuje nízko-
prahové centrá pre deti, mla-
dých ľudí a rodiny Mixklub 
a Mixáčik.  (brn)

Foto: OZ Odyseus

Drogovo závislí upratovali PentagonNa Štedrý deň pripravili 
večeru pre seniorov

Viac článkov zo života  
v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku  

www.facebook.com/banoviny

Píšte, pýtajte sa, komentujte
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Prvý ročník varenia vianočnej kap�tnice podľa tradičného novom�tského receptu.

Pol� City Center
Vajnorská 100, Brat�lava, (pred hlavným vchodom)

sponzori podujatia

vás pozývajú na

               17. 12. 2016 od 14:00 

Zuzana Rattajová a Tomáš Korček

inzercia_122x132_PRESS.pdf   1   09/12/16   07:49

V sobotu 17. decembra 2016 to bude pred nákupným 
centrom Polus City Center rozvoniavať vianočnou ka-
pustnicou. Novomestskí poslanci Zuzana Rattajová 
a Tomáš Korček sa totižto rozhodli takýmto spestrením 
vyzbierať peniaze pre tých, ktorí zasvätili svoju prácu 
sociálne slabším skupinám obyvateľov. Kúpou kapust-
nice za symbolické jedno euro, tak môžete prispieť na 
činnosť Domova sv. Jána z Boha a Centra včasnej in-
tervencie Bratislava. Svojím darom sa stanete súčasťou 
pomoci pre ľudí v núdzi a rodinám so zdravotne znevý-
hodnenými deťmi.
Vianočný úsmev je symbolom pomoci pre tých, ktorí 
ju skutočne potrebujú. Z toho dôvodu sa Zuzana Ratta-
jová a Tomáš Korček rozhodli pokračovať v tom, čo sa 
ukázalo byť dobrým nápadom už minulý rok.
Nultý ročník bol skúškou a vďaka tým, čo kúpou ka-
pustnice podporili túto myšlienku, sa podarilo pre Do-
mov sv. Jána z Boha vyzbierať 492,96 eur. Tentokrát 
si organizátori vybrali dva subjekty, ktoré budú pod-
porovať. Preto tí z Vás, ktorí chcete byť súčasťou tejto 
iniciatívy a zároveň si pochutnať na dobrej kapustnici, 
sa určite zastavte. Začiatok je naplánovaný na 14:00 h 
a kapustnica sa bude podávať do minutia zásob. Tešia 
sa na Vás Zuzana Rattajová a Tomáš Korček spoločne 
s partnermi, vďaka ktorým sa môže táto benefičná akcia 
realizovať.

Vyčarujme na Vianoce úsmev 
tým, ktorí to nemajú v živote ľahké.
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KARLOVA VES
Podľa samosprávy má zvý-
hodnenie rezidentov pri 
parkovaní v Karlovej Vsi 
silnú podporu. Ozývajú sa 
však aj kritické hlasy.
Podľa hovorcu samosprávy 
Karlovej Vsi Branislava Hel-
desa skúšobný parkovací pro-
jekt ukázal, že až 73 percent 
držiteľov rezidenčnej parko-
vacej karty v lokalite Silván-
ska podporuje zvýhodnenie 
rezidentov. 
Vyplýva to z elektronického 
dotazníka, ktorý Karlova Ves 
zaslala 561 držiteľom par-
kovacích kariet, pričom na 
otázky odpovedala viac ako 
polovica, 395 respondentov. 
V dotazníku odpovedali oby-
vatelia zóny Silvánska. Z nich 
61 percent vyjadrilo názor, že 
pilotný projekt parkovania by 
odporučilo aj obyvateľom z 
iných častí Karlovej Vsi. Na 
otázku, či pociťujú pri par-

kovaní menšie problémy s 
nájdením voľného miesta, 57 
percent odpovedalo rozhodne 
alebo skôr áno. 
Nadpolovičná väčšina dr-
žiteľov rezidenčných kariet 
sa vyslovila za ponechanie 
približne desiatich až dvad-
siatich percent parkovacích 
miest pre nerezidentov v čase 
od 18.00 do 7.00 h. V ostat-
ných hodinách je povolené v 
zóne parkovať všetkým vodi-
čom.
Nielen na Facebooku Karlo-
vej Vsi sa však ozývajú aj 
niektoré kritické hlasy. Po-
čet miest sa údajne zmenšil 
aj pre nové značenie, par-
kuje sa vraj rovnako ako 
predtým, len nerezidenti 
sa presunuli do iných častí 
Karlovky. A policajti vraj 
dávajú pokuty za parkova-
nie len nerezidentom, hoci 
aj rezidenti blokujú chod-
níky. 

Mestská časť pripúšťa, že 
parkovacích miest v zóne je 
580 a vydaných bolo 710 re-
zidenčných kariet, ale podľa 
ich prieskumov zostávajú 
voľné miesta aj večer. Ná-
vštevám odporúča prísť cez 
deň do 18 h, vtedy môžu 
parkovať aj na rezidenčných 
miestach. 
Na pokuty však dosah nemá, 
to je záležitosť bratislavskej 
mestskej polície. Sťažnos-
ti obyvateľov z iných častí 
Karlovky, že im pred doma-
mi začali pribúdať parkujúce 
autá, chce samospráva vyrie-
šiť rozšírením rezidenčného 
systému. 
Mestská časť Karlova Ves 
má okrem toho v pláne roz-
širovať parkovacie miesta a 
pripravuje aj niekoľko pro-
jektov výstavby parkovacích 
domov, konkrétne napríklad 
na Pustej, Veternicovej a Ma-
tejkovej ulici.  (brn)

Dúbravka je 
proti dodatku 
o parkovaní
DÚBRAVKA
Poslanci mestskej časti 
Dúbravka sa na svojom mi-
moriadnom zastupiteľstve 
síce zhodli na tom, že par-
kovanie je nutné riešiť, 
s navrhovaným dodatkom 
štatútu  hlavného mesta 
v oblasti parkovacej poli-
tiky však zatiaľ vyjadrili 
nesúhlas. 
Mestská časť a jej poslanci 
sa k nemu museli vyjadriť 
pre zámer prijať všeobecne 
záväzne nariadenie o do-
časnom parkovaní motoro-
vých vozidiel na vymed-
zených úsekoch miestnych 
komunikácií na území Bra-
tislavy. 
„Myslím, že predložený 
návrh je vhodný pre hlav-
né mesto, no neviem, či je 
vhodný aj pre mestské časti,“ 
hodnotil poslanec samosprá-
vy Maroš Repík. (brn)

Nerezidenti sa vraj len presunuli  
do iných častí Karlovej Vsi

Tešia  
sa na novú  
lodenicu 
KARLOVA VES
Bratislavskí mestskí poslan-
ci schválili v rozpočte na 
rok 2017 uvoľnenie sumy 
335 012,95 eur. Bude použi-
tá na vybudovanie lodenice 
v zátoke v Karlovej Vsi.
Karlova Ves pripravila pro-
jekt a má stavebné povole-
nie na vybudovanie novej 
lodenice. „Na novú lodeni-
cu čaká športová verejnosť 
niekoľko rokov. Keď mest-
ská časť v minulosti predala 
tieto pozemky súkromnému 
investorovi, vodákom bola 
sľúbená nová lodenica. Do-
dnes na ňu čakajú. Veľmi 
nás teší podpora zo strany 
mestských poslancov,“ po-
vedala starostka Dana Ča-
hojová. Karlova Ves chce s 
výstavbou trojpodlažnej lo-
denice začať na budúci rok. 
Bude slúžiť nielen športov-
com, ale aj verejnosti. (bh)




