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NOVÉ MESTO
Obyvatelia bývajúci v blíz
kosti stavby Národného fut
balového štadióna na Tehel
nom poli sú zúfalí. Denne, aj 
počas víkendu či sviatkov, 
musia znášať hluk strojov, 
buchot a prach, v noci im 
do okien svietia reflektory 
a ich možnosti parkovania 
pri domoch sú katastrofál
ne. Dostali síce parkovacie 
karty, ale tie sú im nanič. 
Od začiatku tohto roka sa 
začali pre obyvateľov Nová 
Doba I a Nová Doba II, najmä 
tých bývajúcich tesne pri uli-
ci Viktora Tegelhoffa, nároč-
né dni. V mestskej časti Nové 
Mesto sa cítia ako najviac 
týraní obyvatelia. „Stavali 
NTC, trpeli sme. Dostavali 
ho a trpíme ďalej. Po každom 
koncerte či tenise buchot, lo-

moz a nevyspatá noc. Autá sú 
natlačené všade, blokujú nám 
vchody do domov a polícia 
nič nerieši. A teraz stavajú 
štadión,“ posťažovali sa nám. 
„V lete sme sa už ráno 
o šiestej budili na prenikavý 
zvuk píly či vŕtačky. Áno, 
je to stavba, ale prečo musia 
pracovať aj počas víkendu 
a sviatkov?“ pýta sa jedna 
z obyvateliek Viera Václav-
ková, keď starosta Rudolf 
Kusý ešte vlani vyzval ak-
ciovú spoločnosť Národný 
futbalový štadión, aby pri 
výstavbe neporušovala v noci 
a v dňoch pracovného poko-
ja ústavné právo občanov na 
primeraný odpočinok. „Sta-
viteľ nemá žiadnu výnimku 
na práce v noci, cez víkend či 
cez sviatky, samospráva ani 
nemá právo takúto výnimku 

udeliť. Hneď, ako sme dostali 
podnet týkajúci sa hluku po-
čas prác cez víkend, písomne 
sme vyzvali staviteľa, aby 
upustil od týchto činností. 
Poslednú sťažnosť na hluk 
sme dostali v júli,“ informo-
val nás hovorca Nového Mes-
ta Marek Tettinger.
Ale výzvu nikto nevypočul. 
„Cez víkend sa pracuje ďa-
lej,“ hovorí Viera Václavko-
vá. „Rovnako dopadla sused-
ka pani Miroslava P., ktorej 
v noci silný reflektor svieti do 
izby.“
Hovorca Nového Mesta na to 
reagoval: „Na základe podne-
tu od jedného z obyvateľov 
sme vyzvali staviteľa, aby 
upravil osvetlenie tak, aby 
v noci nesvietilo do okien 
okolitých budov. 
 Pokračovanie na str. 2

Trpia pre stavbu futbalového štadióna

Overená prémiová kvalita
www.kupaaut.sk

Sanácia na 
budúci rok
VRAKUŇA
Hlavné mesto poskytne mi
nisterstvu životného pro
stredia za symbolické euro 
svoje pozemky vo Vrakuni 
na sanáciu skládky.
Rozhodli o tom mestskí po-
slanci. Ministerstvo potrebo-
valo získať vzťah k týmto 
pozemkom, aby sa pohlo 
s územným konaním. Rezort 
životného prostredia chce v 
rámci sanácie skládky vo Vra-
kuni využiť metódu enkapsu-
lácie. Rozhodnutie poslancov 
im umožní vybudovať tam 
podzemnú tesniacu stenu, 
ktorou sa zdroj znečistenia 
odizoluje od okolitého pro-
stredia. Náklady na odstráne-
nie environmentálnej záťaže 
sa predpokladajú na viac ako 
30 miliónov eur. Proces sa-
nácie skládky vo Vrakuni je 
rozbehnutý, momentálne pre-
bieha verejné obstarávanie. 
So samotnou sanáciou plánu-
jú začať v roku 2018.  
„Už len štyri fyzické oso-
by a magistrát boli tí, ktorí 
nedali stanovisko k pozem-
kom. Dúfam, že rozhodnutie 
nakopne aj tých posledných 
štyroch a už na budúci rok 
sa s tou sanáciou začne niečo 
robiť,“ skonštatoval starosta 
Vrakune a mestský poslanec 
Martin Kuruc. Kontaminač-
ným mrakom je podľa mini-
sterstva zasiahnutá Vrakuňa, 
Podunajské Biskupice a Ru-
žinov. (tasr)

Tradičné 
či netradičné? 
Testovali sme špeciality na 
vianočných trhoch. Ktoré 
jedlá nás sklamali a ktoré 
milo prekvapili?

Komenského ná-
mestie sa dočkalo
Z prázdneho priestoru bý
valého parkoviska za budo
vou SND bude už na budúci 
rok mestský park. 

Zase pyžamo 
na Vianoce?
Stand up komička Evelyn 
prezrádza v rozhovore, 
kedy a ako zistila, že Ježiš
ko darčeky nenosí, ale aj 
to, čo má rada na živote v 
Bratislave.

Dobrý trh zabaví 
aj deti
Divadlo, workshopy aj 
Detský trh. Týždeň pred 
Štedrým dňom  zabudnete 
v centre mesta na predvia
nočný zhon.
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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

8BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

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

Účtovníctvo, mzdy, DPH, 
daňové priznanie

pre firmy a živnostníkov
tel: 0905 970 467

info@olicorp.sk www.olicorp.sk

www.peknekabaty.skwww.peknekabaty.sk

ISTROPOLIS
Trnavské mýto 1. poschodie

00 00Po-Pia 10 -18  hod.
00 00Sobota 9 -12  hod. 

PÚCHOVSKÉ
KABÁTY

Predĺžená

záruka

na 3 roky!
Predĺžená

záruka

na 3 roky!
Predĺžená

záruka

na 3 roky!
KABÁTY OD 39 €
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DREVENÉ ROLETY
4 ESLINGEROVÉ 4 VÝMENA POPRUHU 4 NÁTER

SERVIS AJ TÝCH NAJSTARŠÍCH VONKAJŠÍCH 
DREVENÝCH ROLIET

DREVENÉ ROLETY – Korenačka
Klimkovičová 4, 841 01 Bratislava

info@drevenerolety.sk
www.drevenerolety.sk 0903 349 274

Niekedy nie je 
možné prácu 
prerušiť
BRATISLAVA
O stanovisko sme požiadali 
aj staviteľa Národného fut
balového štadióna spoloč
nosť STRABAG. 
„Stavebné práce na uve-
denej stavbe realizujeme 
výhradne mimo dobu noč-
ného pokoja. Práce prebie-
hajú najmä v pracovných 
dňoch, s výnimkou činnos-
tí, ktoré nie je možné pre-
rušiť z technologických 
dôvodov,“ napísala nám 
hovorkyňa spoločnost i 
Edita Novotná. „Staveb-
ná činnosť, zvlášť pokiaľ 
ide, ako v tomto prípa-
de, o výstavbu monolitov 
a realizáciu oceľových 
konštrukcií, je zo svo-
jej povahy hlučná a hluk 
teda, bohužiaľ, nejde ni-
kdy celkom eliminovať. 
Podľa prevedených meraní 
sú však hladiny hluku zo 
stavby v norme.“ 
Na podnet obyvateľov, 
ktorý sa týkal osvetlenia 
stavby, podľa jej slov za-
reagovali obratom už pred 
n i e k o ľ k ý m i  t ý ž d ň a m i . 
„Osvetlenie na žeriavoch 
bolo okamžite presmero-
vané tak, aby nedochádza-
lo k osvetleniu priľahlých 
domov.“ 
Na margo kompromis-
ného riešenia problému 
obyvateľov skonštatovala, 
že ako zhotoviteľ stavby, 
bohužiaľ, nemôžu obyva-
teľom lokali ty ponúknuť 
iný druh kompenzácií , 
než s  akým bolo počíta-
né v projekte.  (in)

Autá zaparkované na Príkopovej ulici bez povolenia. 

Pokračovanie zo str. 1
Staviteľ síce tvrdil, že 
osvetlenie upravil, pri kont-
role sa však zistilo, že sa tak 
nestalo, preto sme v tejto veci 
kontaktovali staviteľa i pria-
mo stavbyvedúceho. Vec rie-
šime.“
A hluk, ktorý musia obyva-
telia znášať, je údajne tiež 
v poriadku. „Nezávislým 
odborníkom bola vykonaná 
zvuková štúdia, ktorá kon-
štatovala, že hodnoty hluku 
v čase vykonávanej práce 
boli na úrovni limitu pre den-
ný a večerný referenčný čas 
(50 decibelov), pričom me-
raná hodnota prekročila limit 
o 0,2 decibela,“ odpovedal 
Marek Tettinger. 
K týmto zdanlivo (vy)rieše-
ným problémom sa pridalo 
ešte komplikovanejšie par-
kovanie. V septembri stav-
ba zabrala miesta pri plote 
a počet parkovacích miest 
na ulici Viktora Tegelhoffa 
sa radikálne znížil. „Miestny 
úrad vydal parkovacie kar-
tičky platné do konca tohto 
roka majiteľom áut s trvalým 
pobytom v ND I a II a na 
Príkopovej ulici. Pribudla aj 
dopravná značka so zákazom 
státia v spomínaných ulici-
ach len s povolením prísluš-
ného úradu. Vodiči ju však 
totálne ignorujú,“ hovorí 
Viera Václavková a dodáva, 
tí s povoleniami tak musia 
parkovať v susedných ulici-
ach, kým pred ich domami 
stoja autá bez povolenia. 
Eviduje tento ich problém 
mestská časť? „Miestny úrad 
vydal parkovacie karty pre 
miestnych obyvateľov podľa 
trvalého pobytu a umiestni-
li sme dopravné značenie, 
ktoré umožňuje v týchto mie-

stach parkovať iba držiteľom 
týchto kariet. Následne sme 
požiadali mestskú a štátnu 
políciu o súčinnosť pri dodr-
žiavaní dopravného značenia. 
Po tom, ako sa ukázalo, že na 
vyhradených miestach parku-
jú autá, ktoré tam nemajú čo 
robiť, opakovane sme políciu 
požiadali, aby zabezpečila 
dodržiavanie dopravného 
značenia,“ informoval nás 
Marek Tettinger. 
A čo na to policajti? „Pokiaľ 
ide o parkovanie motorových 
vozidiel na Príkopovej uli-
ci a ulici V. Tegelhoffa bez 
povolení príslušnej mests-
kej časti, túto problematiku 
hliad ky OS MsP Nové Mesto 
pravidelne riešia a vodičov 
bez oprávnení tu parkovať 
za zistené priestupky sank-
cionujú v zmysle zákona. 
V prípadoch, že na mieste nie 
je prítomná hliadka mestskej 
polície a vodiči bez povolení 
tu zaparkovali svoje vozidlá, 
je potrebné túto skutočnosť 
oznámiť na telefónne číslo 
159 a oznam bude následne 
preverený najbližšou možnou 
voľnou hliadkou,“ informo-
val nás hovorca MsP Peter 
Pleva.

Lenže ľudia majú pocit, že 
kontroly nie sú dostatočné. 
„Nedávno som si fotila autá 
z iných okresov parkujúce na 
Príkopovej ulici (pri NTC) 
bez kartičiek. Bolo ich 41...“ 
konštatuje Viera Václavko-
vá a nie je veľmi optimistic-
ká ani v otázke budúcnosti. 
Keď občania ešte v roku 
2012 pripomienkovali roz-
hodnutie o umiestnení stav-
by, žiadali, aby po dostavbe 
bola ulica Viktora Tegelhof-
fa vyhradená na parkovanie 
pre miestnych. A pripomi-
enka bola akceptovaná ako 
opodstatnená. Teraz ju sta-
rosta podľa jej slov odmieta. 
„V rozhodnutí je uvedené 
aj to, že na štadióne žiadne 
kultúrno-spoločenské ak-
cie, ako napríklad koncer-
ty, nebudú. Lenže už teraz 
veľa z toho, čo tam bolo 
uvedené, neplatí. Napríklad 
malé zariadenie cestovného 
ruchu sa už nespomína a z 
malometrážnych bytov budú 
3-4-5-izbové. A namiesto 
pôvodných 314 bytov je ich 
v predaji 334. Ktovie, čo 
všetko sa ešte zmení,“ dodá-
va.  (in)
 Foto: Archív V. V.

Sľubom  
už neveria
Na prvý pohľad to z vyja-
drení zainteresovaných 
vyzerá, že každý robí,  čo 
môže. Staviteľ stavia len 
cez pracovné dni, mest-
ská časť rieši problémy 
svojich obyvateľov a od 
júla žiadnu sťažnosť na 
hluk nedostali ,  polícia 
pomáha, aby mali rezi-
denti,  kde zaparkovať. 
Realita? Pracuje sa aj cez 
víkendy, a to, že ľudia re-
zignovali na sťažnosti, 
neznamená, že sú už spo-
kojní. „V nedeľu 26. no-
vembra sa konali naraz dve 
spoločenské akcie v NTC 
(koncert) a na zimnom šta-
dióne. Naša ulica Viktora 
Tegelhoffa sa napriek vy-
značenej rezidentskej zóne 
stala takmer neprejazdná, 
čo tu stálo zase auto na 
aute. Rezidentská zóna tu 
je len na to, aby sa zale-
pili oči rezidentov? Prečo 
si mestská polícia nerobí 
svoju prácu?“ pýta sa je-
den z obyvateľov na strán-
ke odkazprestarostu.sk.
Najsmutnejšie je, že keď 
bezmocnos ť  spôsobenú 
výstavbou miestni prežijú, 
nečaká ich vytúžený pokoj 
a priestor na parkovanie. 
K NTC a zimnému štadi-
ónu sa totiž o rok prida-
jú akcie aj na futbalovom 
štadióne. Nie nelogicky sa 
národné futbalové stán-
ky stavajú na okraji me-
tropol a nie takmer v ich 
centre. 

Ingrid Jarunková

BRATISLAVA
V Bratislave opäť po roku 
bezplatne premáva vianoč
ná električka. Jej trasa zo
stala prakticky nezmenená. 
Nastupuje sa na Jesenského 
ulici (vedľa historickej bu
dovy SND) a cez Námestie 
SNP, Kapucínsku, tunel, 
Nábrežie armádneho ge
nerála Ludvíka Svobodu, 
a Mostovú späť na Jesen
ského k budove SND. 
 Oproti minulým rokom nejde 
o klasickú červenú električ-
ku, na akú sú ľudia v Bra-
tislave z uplynulých rokov 
zvyknutí, ale je hnedá, pre-
tože tento rok sa bude niesť 

v duchu rozprávky Perníková 
chalúpka.  Aj interiér elek-
tričky pripomína domček 
alebo chalúpku a dominuje 
mu imitácia tehlového krbu. 
Tohtoročnou novinkou je aj 
krásne vyzdobená zastávka 
SND, ktorá je stanoviskom 
Vianočnej električky.
Na vyzdobení Vianočnej 
električky T6A5 z roku 1991 
pracovalo 7 zamestnancov do-
pravného podniku spolu 150 
hodín. Na osvetlenie sa použilo 
30 svetelných reťazí v celkovej 
dĺžke 672 metrov, električku 
tak rozžiari až 2680 svetie-
lok, z toho 560 je v interiéri 
ako hviezdne nebo. Ozdobné 

girlandy majú 37 metrov. Na 
uchytenie bolo použitých 1350 
samolepiacich úchytiek a 1500 
viazacích pások. 
Vianočná električka bude pre-
mávať od 6. do 31. decembra 
okrem dvoch vianočných svi-
atkov - 24. a 25.12. 2017. Od-
chody vianočnej električky 
z Jesenského sú cez pracovné 
dni každú polhodinu v čase od 
16. do 20. hodiny, cez víken-
dy bude premávať už od 10.00 h.  
DPB tento rok opäť posky-
tol Vianočnú električku na 
prezentáciu neziskovým or-
ganizáciám a školám, tie vo 
vozidle môžete stretnúť hlav-
ne počas víkendových jázd. 
A keďže Dopravný podnik 
Bratislava chce, aby sa blížia-
ca atmosféra niesla v celom 
meste, na každej električko-
vej radiále bude jazdiť jedno 
vozidlo vyzdobené svetelný-
mi reťazami. (ars, zo)
 Foto: Marek Velček, 
 Magistrát 

Električka ako perníková chalúpkaAkcia roka – 
radiála
BRATISLAVA
Poslanci mestského zastu
piteľstva schválili rozpočet 
hlavného mesta na rok 2018.  
Prioritami rozpočtu sú veľké 
dopravné projekty, oprava 
ciest, čistota a revitalizácia 
verejných priestranstiev. 
Rozpočet hlavného mesta 
na rok 2018 plánuje celkové 
príjmy vo výške viac ako 369 
miliónov eur. 
Poslanci jednohlasne schváli-
li pozmeňovací návrh, ktorým 
sa 2 250 000 eur určených na 
poslanecké priority pridelilo 
na konkrétne projekty v jed-
notlivých mestských častiach.
V rozpočte sa počíta aj s ná-
vrhom na zmenu financova-
nia hlavného mesta a mest-
ských častí, pričom je v ňom 
vyčlenených 1,95 milióna eur 
na financovanie solidarity pre 
mestské časti vychádzajúc 
z návrhu zmeny štatútu. Toto 
financovanie musia schváliť 
ešte mestskí poslanci. Nové 
sú výdavky na úpravy Zimné-
ho štadióna Ondreja Nepelu 
v súvislosti s konaním maj-
strovstiev sveta v ľadovom 
hokeji v roku 2019, zatiaľ vo 
výške 655 000 eur. 
Najväčšou investičnou ak-
ciou v roku 2018 bude mo-
dernizácia električkovej trate 
– Karlovesko - Dúbravská 
radiála. Ďalej sa bude pokra-
čovať v prípravných prácach 
na modernizácii Vajnorskej 
a Ružinovskej radiály. 
Mesto sa zameria aj na veľké 
dopravné projekty, ako sú na-
príklad križovatky Rusovská 
– Lenardova, Ivánska – Vra-
kunská – Trnavská, Vrakun-
ská – Podunajská – Komárov-
ská, Detvianska – Kubačova 
– Rustaveliho, kruhový ob-
jazd Vrakuňa a iné. Pokračo-
vať bude aj v budovaní cyk-
lotrás.  (zo)

Na Štrkovci  
nechcú rybárov
RUŽINOV 
Vybudovanie KulturParku 
pre mladých či nová nízka 
ekologická budova, vytvo
renie funkcie správcu oko
lia jazera a záhradníka, zo
nácia brehov jazera, lepšie 
prechody pre peších a cyk
listov či riešenie problému 
s parkovaním a nedostatoč
nou vybavenosťou. Aj to sú 
návrhy obyvateľov k pri
pravovaným trom územným 
plánom zón na Štrkovci.
„Bol to prvý z dvoch 
workshopov občanov a archi-
tektov, ktorí spracovávajú pre 
mestskú časť Územný plán 
zóny Štrkovec. Výsledkom je 
59 návrhov občanov, z ktorých 
väčšina bude zapracovaná,“ 
uviedol spracovateľ ÚPZ Bra-
nislav Kaliský. Myslí si, že po-
dobné interaktívne workshopy 
by mali byť štandardom pri 
riešení akéhokoľvek územia.
„Veľmi zaujímavé bolo zi-
stenie, že ľudia si napríklad 
neželajú v tomto území rybá-
rov,“ priblížil Kaliský. Skon-
štatoval, že ako riešitelia ná-
vrhu chcú ale nájsť priestor 
pre všetkých užívateľov.
Riešiť bude potrebné tiež pro-
blematický prechod peších 
a cyklistov od Štrkovca cez 
Ružinovskú ulicu k jednému 
z polyfunkčných objektov, 
kde obyvatelia navrhujú nad-
chod alebo široký prechod 
s rýchlosťou obmedzenou na 
20 km/hod. Privítali by tiež 
parkovú úpravu pre mladých 
a pre kultúru, prípadne pre-
sunúť do tejto časti amfiteáter 
z areálu Radosť. „Zaujíma-
vou myšlienkou bolo vytvoriť 
funkciu správcu parku, okolia 
jazera a záhradníka, ktorý sa 
bude starať len o túto lokalitu,“ 
doplnil Kaliský. (tasr)
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Od januára budú mať staro-
mestské kuchárky, upratovač-
ky a školníci v materských 
školách vyššie platy. Ako 
štatutár mestskej časti, ktorá 
je zriaďovateľom materských 
škôl, som využil možnosť zvý-
šiť platy 56 nepedagogickým 
pracovníkom materských škôl 
v našej mestskej časti.
Tetám kuchárkam sa zvýšia 
platy v priemere o 16,3 per-
centa, upratovačkám a škol-
níkom v priemere o 13,54 
percenta. Ide prevažne 
o ženy, ktorých mzda niekedy 
nedosahovala ani minimál-
nu mzdu. Od januára budú 
mať pomocnice v kuchyni, 
školníčky a upratovačky zá-
kladný plat 500 eur, kuchár-
ky dostanú 600 eur a vedúce 
školských jedální 800 eur. 
Ide o najvyššie zvýšenie pla-
tov nepedagogickým pracov-
níkom v materských školách 
za posledné roky.
Keďže štát nedokázal zabez-
pečiť zvýšenie miezd nepe-
dagogických pracovníkov 
na primeranú úroveň, je po-
vinnosťou samosprávy za-
bezpečiť im zodpovedajúcu 
mzdu. So zvýšením platov 
počíta návrh rozpočtu mest-
skej časti na rok 2018.
Dôvodov, pre ktoré pristu-
pujeme k zvýšeniu platov, je 
viacero. Jednak ide o stabi-
lizáciu súčasného stavu, ale 
najmä o obsadenie voľných 
miest v niektorých školách. 
Pri zvyšovaní školských 
platov sa vždy zabúdalo 
na kuchárky, upratovačky 
a školníkov. Aj oni sú však 
súčasťou našich škôl a za-
slúžia si adekvátnu odmenu 
za vykonanú prácu.
 Radoslav Števčík

Tety kuchárky 
budú mať 

vyššie platy



Silvester na ostrove
už od 249,- € za 2 osoby a pobyt
Zažite skvelú zábavu a spríjemnite si oslavy 
pobytom vo svetoznámych kúpeľoch.

 ` Ubytovanie pre 2 osoby na 1 noc v izbe vybranej kategórie 
v hoteli Danubius Health Spa Resort Esplanade**** 

 ` Slávnostná silvestrovská gala večera vrátane aperitívu 
   a novoročného prípitku

 ` Silvestrovská zábava  - varieté s rotujúcim programom
 ` Neskoré novoročné raňajky
 ` Vstup do Vodného a saunového sveta a ostatné výhody 
hotela

piestany.danubiushotels.sk

Viac informácií na
tel.: +421 33 775 5999 

e-mail: esplanade@spapiestany.sk
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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)

Tradičné kontra netradičné
Vyskúšali sme špeciality, 
ktoré ponúkajú na vianoč
ných trhoch v centre mesta.
Mnoho stánkov sa podobá je-
den na druhý, vitríny sú plné 
pripravených lokší, niektorí 
predajcovia sa snažia svoju 
cigánsku odlíšiť tak, že ju 
napríklad ponúkajú so syrom 
alebo s kusom pečienky. My 
sme sa však najskôr zamerali 
skôr na netradičnú ponuku. 
Kaukazská kuchyňa, japon-
ské špeciality, bezlepkové 
jedlá. Mnohé mali veľmi za-
ujímavú chuť, ale napokon sa 
redakcia zhodla, že pre bež-
ného človeka vianočné trhy 
nie sú miestom na gurmáns-
ke experimenty (a to aj kvôli 
pomerne vysokým cenám) 
a niet nad klasickú cigánsku, 

ak ju dostanete v čerstvej, 
chrumkavej žemli so sladkou 
cibuľkou a poctivé lokše vy-
robené v stánku priamo pred 
vašimi očami. Najpríjemnej-
ším prekvapením bol posúch 
s názvom Podymník, ktorý 
nájdete na konci Hviezdo-
slavovho námestia. Niekto 
mu hovorí slovenská pizza. 
Vyrábajú ho priamo na mies-
te, v peci vám ho aj zohrejú 
a nebojte sa, žeby bol suchý 
a tvrdý. Cesto je mäkučké 
a chrumkavé a ingrediencií 
tak akurát. V jednoduchosti 
je totiž krása.   

Všetky testované jedlá si re-
dakcia platila sama.

Výborne vyze-
ral a spočiatku 
aj chutil. Tro-
cha zle sa jedol, 
vzhľadom na svoju výšku, 
aj väčšie ústa mali problém 
ho pojať. To, že je mäso 
divinové, ste postrehli len 
ťažko, chuť majonézy jeho 
špecifickú chuť prebila. 
Uspokojivý pocit z bur-
gra nám pokazil fakt, že 
už v polovici konzumácie 
bola žemľa studená, pre-
tože nám ju nedostatočne 
zohriali. 

Bezlepková lokša s paštétou 
z kačacej pečienky

Oproti klasic-
kej nebola taká 

chrumkavá, hoci 
bola čerstvá. Zdala sa nám 
trocha kyslá a niekomu aj 
málo slaná, pozitívom bolo, 
že nebola pripečená, pre-
tože aj také až do čierna na 
trhoch ponúkali. Keby sme 
si však mali vybrať, zvolíme 
čisto zemiakovú. 

3,00 €

6,90 €

2,90 €
Veľké sklamanie. Paštéta bola riedka, chutila 
horko-kyslo, ani sme nedojedli. Pritom samotná 
bezlepková lokša bola na nerozoznanie od bežnej. 

Divinový 
burger

Zemiakovo-
tekvicová 
placka

Sladká palacinka so sladkoslaným karamelom 
Na tú už potrebujete príbor, obsah je príliš teku-
tý. Je sladká, deťom bude chutiť. My sme čakali 
hustejší karamel, a upozorňujeme, že viac ako kara-
mel v nej cítiť vaječné žĺtko s cukrom. Túto palacinku neod-
porúčame jesť, ak nebudete mať voľný stôl.

Chez Amélie
Slaná palacinka z pohánkovej múky so šunkou, ementálom 
a vajcom. 
Milý Francúz vám zaželá príjemný zážitok, a hneď máte iný 
pocit z jedla. Palacinka z pohánkovej múky je hrubšia, ale má 

delikátnu chuť, ktorá nesklame, uspokojí vás, aj keď ste 
hladní a odporúčame jesť ju rukami. Kto by ju chcel 

šťavnatejšiu, mal by si vybrať palacinku z bielej 
múky.

3,50 €

4,50 €

Ramen 
Na pulte nezaliaty vývarom vyzeral zaují-
mavejšie, ako neskôr chutil. Ak neviete jesť 
hrubé slíže udon a kúsky zeleniny paličkami, 
dajte radšej prednosť iného jedlu. Lyžičkou sa 
táto polievka je veľmi zle a keď nie ste dosť 
rýchli, o chvíľu je studená. Vývar bol navyše 

chuťovo nevýrazný, bežný človek, ktorý sa 
chce zahriať na trhu polievkou, by zaváhal, 
či ho vlastne vypiť, alebo len vyjesť zeleninu. 
Napriek tomu stánok Foodstocku na trhy pat-
rí. Drevenými vidličkami aj recyklovateľnými 
obrúskami nám pripomína našu zodpoved-
nosť voči životnému prostrediu. 

Foodstock
Gyoza 
Japonské pirôžky sú lahôdkou pre oko. Jedlo vy-
zerá veľmi lákavo, uprostred pachov prepečené-
ho oleja pôsobí, aj vonia sviežo. Pirôžky plnené 

4,90 €

4,90 €

zeleninou sú prekvapivo chrumkavé, Teriya-
ki omáčka so sezamovými semiačkami pripo-
mína hustejšiu sójovú omáčku a je úžasná, mäso 
vám tam vôbec nechýba. Je to ideálna voľba, keď 
nie ste hladní, ale chcete len nejakú chuťovku. 
Táto nesklame svojou nevšednou chuťou.

Odžachuri z kaukazskej 
kuchyne
Reštaurácia na Hviezdoslavovom ná-
mestí má tiež svoj stánok. Odžagu-
ri, to sú zemiaky s mäsom a ci-
buľkou. Jedlo chutilo dobre, len 
mohlo byť viac zohriate, ale za 
štyri eurá sme dostali len mi-
niporciu. 

4,00 €

Klasická lokša s kačacou 
pečienkou
Vybrali sme si ju 
v stánku, kde ju 
priamo pripra-
vujú, takže ju 
netreba zo-
hrievať v mik-
rovnke. A urobili 
sme dobre. Bola čers-
tvá, nemala vysušené 
okraje, a mala aj pocti-
vú hrúbku. Vo vnútri 
boli kúsky výbornej pe-
čienky. Len detail je, že 
okraje mohli byť trocha 
vymastenejšie a možno 
by nám neprekážalo, 
ani keby bola teplejšia. 
 

Klasická cigánska 
Cigánsku sme si vybrali podľa toho, 
kde bol najdlhší rad. A urobili sme 
dobre. Bola dostatočne zohriata, 
žemľa chrumkavá, cibuľka sladučká, 
mäsko jemné, chute sa navzájom do-
pĺňali. Má ideálnu veľkosť, dá sa jesť bez 
problémov aj postojačky. Veľké plus je, že aj 
keď sme dojedali, bola stále teplá. 

Podymník
Príjemne prekvapil. Vyrábajú ho čerstvý priamo v stán-
ku. Vyskúšali sme variantu s klobásou a syrom. V ponu-

ke je však aj slaninový, s nivou alebo s úde-
ným mäsom. Je to jedlo, ktoré sa absolútne 
hodí na vianočné trhy. Obávali sme sa, že 
cesto bude tvrdé a suché, ale nie, bolo kreh-
ké a chrumkavé, s vôňou po tom, ako sa zo-
hrievalo v peci. 

Zemiaková 
placka 
Rovnako čerstvá, s vi-
diteľným množstvom zemiakov, 
okraje chrumkavé, chuť vyvážená. 
Bola však veľmi sýta, oleju sa pri 
jej príprave nedá vyhnúť. Ak by ste 
ju však porovnali s inými, patrila 
k tým menej mastným.

3,00 €

3,00 €

4,90 €

3,00 €

Silvester na ostrove
už od 249,- € za 2 osoby a pobyt
Zažite skvelú zábavu a spríjemnite si oslavy 
pobytom vo svetoznámych kúpeľoch.

 ` Ubytovanie pre 2 osoby na 1 noc v izbe vybranej kategórie 
v hoteli Danubius Health Spa Resort Esplanade**** 

 ` Slávnostná silvestrovská gala večera vrátane aperitívu 
   a novoročného prípitku

 ` Silvestrovská zábava  - varieté s rotujúcim programom
 ` Neskoré novoročné raňajky
 ` Vstup do Vodného a saunového sveta a ostatné výhody 
hotela

piestany.danubiushotels.sk

Viac informácií na
tel.: +421 33 775 5999 

e-mail: esplanade@spapiestany.sk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Pri objednávaní prosím uveďte kód BN17
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Dokedy  
môžem žiadať 
odškodné?
Dobrý deň, zaujímalo by 
ma, do akej doby po súde 
v prípade trestného stíhania 
a obvinenia z ublíženia na 
zdraví, si môže poškodený 
požiadať o odškodné. Môže 
to byť aj po dobe napríklad 
3 rokov? Ďakujem.
Dobrý deň, poškodený si 
môže uplatniť náhradu škody 
aj v prebiehajúcom trestnom 
stíhaní, najneskôr však do 
skončenia vyšetrovania. Toto 
právo mu vyplýva z ustano-
venia § 46 ods. 3 Trestného 
poriadku, podľa ktorého: Po-
škodený, ktorý má podľa zá-
kona proti obvinenému nárok 
na náhradu škody, ktorá mu 
bola spôsobená trestným či-
nom, je tiež oprávnený navrh-
núť, aby súd v odsudzujúcom 
rozsudku uložil obžalované-
mu povinnosť nahradiť túto 
škodu; návrh musí poškode-
ný uplatniť najneskoršie do 
skončenia vyšetrovania ale-
bo skráteného vyšetrovania. 
Z návrhu musí byť zrejmé, 
z akých dôvodov a v akej 
výške sa nárok na náhradu 
škody uplatňuje. Náhradu 
škody však môže uplatňovať 
aj v civilnom súdnom konaní 
(súdnou žalobou na miestne 
príslušnom okresnom súde). 
Uplatnením náhrady škody či 
už v trestnom konaní, alebo 
civilnom konaní, premlčacia 
doba od tohto uplatnenia po 
dobu konania neplynie. Inak 
sa právo na náhradu škody, 
ak ide o škodu na zdraví, pre-
mlčí za dva roky odo dňa, keď 
sa poškodený dozvie o škode 
a o tom, kto za ňu zodpovedá. 
JUDr. Milan Ficek, advokát

www.ficek.sk
02/38104750

Ministerstvo pôdohospo
dárstva v spolupráci s potra
vinovými inšpektormi zrea
lizovalo po celom Slovensku 
tisíce kontrol na všetkých 
stupňoch reťazca zamerané 
na potraviny, ktoré sa kon
zumujú počas Vianoc a no
vého roku. Čo zistili?
Potravinoví inšpektori vy-
konali do 31. 10. 2017 zatiaľ 
43 439 kontrol. Nedostatky 
našla v 3 775 prípadoch, čo 
predstavuje 8,7 % pochybení. 
Inšpektori udelili 1 943 bloko-
vých pokút v celkovej hodnote 
47 046 €. Medzi zistené nedo-
statky patril napríklad predaj 
potravín po uplynutí dátumu 
minimálnej trvanlivosti, predaj 
klobásy a salámy bez dokladu 
o pôvode, ako problematické 
sa podobne ako vlani ukázalo 
ovocie a zelenina. Väčšinou 
išlo o problémy s čerstvosťou. 
Kontrolóri sa zamerali aj na 

importované suroviny a potra-
viny rastlinného pôvodu z tre-
tích krajín a krajín mimo EÚ 
(napr. výživové doplnky, rafi-
nované oleje, citrusy, nealko 
nápoje, káva, arašidy). Počas 
2 505 úradných kontrol preve-
rili 3 309 zásielok. Z 309 odo-
bratých vzoriek nevyhovelo 
12 (kokosové mlieko z Viet-
namu, kakaová nátierka s lie-
skovcami zo Srbska, nelúpané 
arašidy z Číny, paradajková 
pasta z Iránu, sušienky po-
lomáčané v kakaovej poleve 
s posypom škorice).
Medzi ďalšie potraviny, 
u ktorých našli inšpektori 
pochybenia, patria orechy. 
„Vo vlašských sa nachádzal 
nadlimitný počet škrupín, ne-
funkčný obal pri arašidoch bol 
prelepený lepiacou páskou,“ 
vymenoval chyby Jozef Bí-

reš, ústredný riaditeľ Štátnej 
veterinárnej a potravinovej 
správy. Prekročené množ-
stvo chemických látok našli 
inšpektori vo včelom mede 
kvetovom, podobne ako vlani 
neuvádzali niektorí výrobco-
via čokolády a čokoládových 
figúrok množstvo kakaovej 
sušiny alebo produkt pre-
dávali po dátume expirácie.  
V ananásových rezoch sa na-
šla prítomnosť syntetických 
farbív, v údenom bôčiku do-
šlo k prekročeniu najvyššieho 
prípustného množstva uhlovo-
díka benzoapyrén, v konzerve 
tresčej pečeni sa vyskytovali 
mŕtve škrkavky,  u domácej 
bravčovej masti namerali kon-
trolóri prekročený limit kyse-
liny olejov.
„V kontrolách pokračujeme 
až do konca roka,“ dodala 
vicepremiérka a ministerka 
Gabriela Matečná. (mf)

Verte slovenským výrobcom
Zákazník je pán

13. decembra bude prvé 
výjazdové rokovanie vlády 
v Bratislave. Samozrejme, 
vláda v Bratislave zasadá 
stále: význam výjazdové-
ho rokovania je v tom, že 
sa riešia otázky súvisiace 
s konkrétnym regiónom - 
v tomto prípade s naším 
mestom.

Všetci vieme, že Bratislava 
je dlhodobo podfinancova-
ná, má obrovský investičný 
dlh, z ktorého odkrajuje-
me len postupne a cítiť to 
na každodennej prevádzke 
mesta. Rokovanie vlády je 
príležitosť upozorniť a v 
ideálnom prípade aj riešiť 
najväčšie problémy mesta, 
ktoré sú v kompetencii vlá-
dy. Na toto stretnutie sme 
sa pripravovali dôsledne, 
ideme naň s materiálom, 
ktorý má takmer 40 bodov: 
od najväčších problémov, 
ako sú financie, toxická 
skládka vo Vrakuni, či 
veľké dopravné projekty, 
cez dlhodobo neriešené 
veci ako náhradné nájom-
né bývanie, až po drobné 
zlepšenia, skvalitňujúce 
život v meste, napr. pešie 
lávky na moste Lanfranconi 
a Prístavnom moste.

Vláda už vo svojom progra-
movom vyhlásení naznačila 
vyššiu pozornosť potrebám 
Bratislavy. Verím, že toto 
rokovanie bude úspešné 
a prinesie novú kvalitu 
vzťahu vlády a hlavného 
mesta. Aby Bratislava ne-
bola večnou Popoluškou, 
ale modernou metropolou 
Slovenskej republiky, na 
ktorú môžeme byť všetci 
hrdí.
  Ivo Nesrovnal 

Šanca posunúť 
sa dopredu

Wir sind ein österreichweit führendes und ausgeprägt qualitätsorientiertes Unternehmen im 
Bereich der Seniorenpflege und -betreuung. Für drei unserer „Wie daham...“ Seniorenschlössl 
in Wien suchen wir ab sofort

Diplomiertes Gesundheits-
 und Krankenpflegepersonal

sowie 

P flegeassistent/innen
Wir erwarten ...
Liebe zur Arbeit mit älteren Menschen, ausgezeichnete Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, 
Kommunikationsgeschick und soziale Kompetenz, Flexibilität und Eigenständigkeit sowie 
lösungsorientiertes Arbeiten im Team. 

Dafür bieten wir Ihnen ...
einen sicheren Arbeitsplatz, die Arbeit in einem motivierten und engagierten Team, eine 
moderne Infrastruktur, eine interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit, ein ausgezeichne-
tes Betriebsklima sowie eine attraktive Entlohnung je nach Qualifikation und Berufserfahrung.

Senden Sie Ihre Bewerbung an:
„Wie daham…“ Seniorenschlössl Atzgersdorf
z. Hd. Dir.in Christina Mück . Hödlgasse 19 . 1230 Wien
direktion.wien@wiedaham.at                                                           www.wiedaham.at

Wie  daham. . .  Sen iorensch löss l  S immer ing  .  Or iongasse  9  und  11  .  1110  Wien
Wie  daham. . .  Sen iorensch löss l  Br ig i t t enau  .  Winarskys t raße  13  .  1200  Wien

Wie  daham. . .  Sen iorensch löss l  A t zgersdor f  .  Höd lgasse  19  .  1230  Wien  

Die erste Adresse für Betreuung und Pflege

Popredná spoločnosť „Wie daham ...“ poskytujúca služby v oblasti seniorskej starostlivosti so sídlom v Rakúsku okamžite prijme do svojich zariadení vo Viedni:

Diplomovaný zdravotnícky personál a Ošetrovateľský/Opatrovateľský personál

Podmienky: Ovládanie nemeckého jazyka slovom a písmom. Vzťah k práci so staršími ľuďmi. Komunikačné a sociálne zručnosti. Flexibilita a nezávislosť. Tímovosť a schopnosť práce 
v kolektíve.
Ponúkame: Atraktívnu mzdu podľa vašej kvalifikácie. Moderné a príjemné pracovné prostredie. Zaujímavú a zodpovednú prácu v motivovanom kolektíve. 
Žiadosti v nemeckom jazyku odošlite na adresu:
„Wie daham ...“ Seniorenschlössl Atzgersdorf, z. Hd Dir.in Christina Mück, Hödlgasse 19, 1230 Wien, Austria, email: direktion.wien@wiedaham.at       www.wiedaham.at

KONIEC 
VYPADÁVANIA
A POHYBU 
PROTÉZY!
jedinečná metóda 
fixného upevnenia

komfortnejší každodenný život
opäť sa budete môcť naplno zahryznúť
vráti sa vám úsmev na tvár

+421 2 4569 1979 alebo www.fixneprotezy.sk
Antolská 4, 851 07 Bratislava

zubná klinika
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6BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

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)

Tematicky pestré decembrové aktivity 
v Poluse spríjemnia predvianočné dni ka
ždému členovi rodiny. Príďte si ukrojiť zo 
sviatočnej atmosféry!

VIANOČNÉ TRHY
Až do 23.decembra môžete navštíviť  
v Poluse tradičné vianočné trhy so širokou 
ponukou vianočných motívov, ozdôb a drob-
ných radostí a sladkostí. Nevynechajte ich ani 
tento rok. Nájdete tu pravý slovenský med, 
propolis i medovinu, odevy z ľanu, originá-
lne výrobky z ovčej vlny, originálne šperky, 
drevené hračky i rôzne vianočné ozdoby.

VÝROBA OZDÔB A VÝZDOBA 
MEDOVNÍČKOV
V sobotu a v nedeľu 16. a 17.decembra, 
vždy od 15:30 do 18:30, priamo v hlavnej 
rotunde Polusu vás naučia, ako tradične či 
netradične vyrobiť vianočné ozdoby a ori-
ginálne darčeky. Srdečne vítaní sú veľkí aj 
malí.

Zastavte sa v predvianočnom čase  
v Poluse, nechajte zhon pred dverami 
a pozrite sa na slovenské Vianoce očami 
našich predkov – uvidíte, že sú ešte fareb
nejšie a voňavejšie, ako ste si mysleli. 

Príďte si po štedrú dávku vianočných  
inšpirácií do Polusu! www.polus.sk

Vianočná radosť v Poluse



STARÉ MESTO
Čitateľ Alex Tahy nám do 
redakcie poslal fotografie 
bývalého parkoviska na 
Komenského námestí, za 
budovou SND v Starom 
Meste. „Od ukončenia pre
vádzky parkoviska prešli 
už dva roky a s priestorom 
sa nielenže nič nedeje, ale 
jeho vnútorný priestor je 
zanedbaný, plný odpadkov 
a s  provizórne izolovanými 
elektrickými vývodmi po 
zariadeniach parkoviska,“ 
napísal.
Už v roku 2014, keď mest-
ské zastupiteľstvo neschvá-
lilo predĺženie nájmu pre 
súkromné parkovisko, sa 
hovorilo, že magistrát, ktorý 
má námestie od januára 2016 
zase v správe, tento pries-
tor zrevitalizuje a vráti mu 
pôvodnú funkciu mestského 
parčíka. 
„Kým parkovisko neslúži 
a ešte nedošlo k realizácii 
parkovej úpravy, mohol 
tento priestor slúžiť ako 
dočasné parkovisko pre re-
zidentov, ktorých BPS po-
stupne vytlačila takmer zo 
všetkých parkovacích mož-
ností v našej časti mesta,“ 
píše Alex Tahy. „Je trestu-
hodné takýto vzácny a ex-
ponovaný priestor nechávať 
nevyužitý a napospas svoj-
mu osudu, bez akejkoľvek 
údržby.“ 

 Ako nás informovala ho-
vorkyňa magistrátu Zuzana 
Onufer, mesto plánuje prie-
stor revitalizovať a vznikne 
tam park. „Projekt je mo-
mentálne v štádiu prípravy 
na verejné obstarávanie na 
zhotoviteľa,“ napísala nám. 
Výdavky na Mestský park 
Komenského sú už zahrnu-
té v rozpočte na rok 2018. 
„V Bratislave sa počas ro-
kov 2016 až 2017 otvorilo 
mnoho parkov, napríklad 
parčík na Svoradovej, Ur-
šulínskej či Belopotockého 
ulici, okrem toho chceme 
vytvoriť nový park na Mo-
lecovej ulici v Karlovej Vsi 
a na spomínanom priestore 
na Komenského námestí 
za SND v Starom Meste. 
Ďalšie dva parky by mali 
vzniknúť v Dúbravke Pri 
kríži a Pod záhradami a tiež 
v Ružinove a v Novom 
Meste.“  (in)
 Foto:  ms, at 

Komenského námestie 
sa dočká revitalizácie LAMAČ

V rovnakom čase, ako štát 
oznámil, že sa rozhodol 
zbúrať rozostavanú nemoc
nicu Rázsochy, potvrdila 
finančná skupina Penta, že 
na jar budúceho roka chce 
získať stavebné povolenie 
na výstavbu novej nemocni
ce v lokalite Bory.
Ešte v apríli tohto roka 
mestská časť Lamač vítala 
rozhodnutie vlády pokra-

čovať v koncepte, ktorý pri 
výstavbe novej univerzitnej 
nemocnice ráta s dostavbou 
Rázsoch. Koncom augusta 
ministerstvo zdravotníctva 
zaplatilo 111-tisíc eur za 
nový plot okolo komplexu.
Koncom novembra však mi-
nister zdravotníctva Tomáš 
Drucker vyhlásil: „V krátkom 
čase bude vypísaná verejná 
súťaž na búranie.“ Časom by 
sa tam mala postaviť nová 

univerzitná nemocnica, kedy 
by sa však mohlo začať s vý-
stavbou, nie je zatiaľ zrejmé. 
Detailnejšie rozpracovaný 
materiál týkajúci sa výstavby 
a rozpočtu má minister pred-
ložiť do konca budúceho roku.
Novú nemocnicu v hlavnom 
meste za vyše sto miliónov eur 
oveľa skôr postaví finančná 
skupina Penta. Prví pacienti by 
ju podľa jej plánov mali navští-
viť v roku 2021. (brn, tasr)

Rozostavané Rázsochy zbúrajú
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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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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

STARÉ MESTO
Až do 22. decembra sa mô
žete prejsť Uličkou vianoč
ných želaní pod imelom 
na Kostolnej ulici. Mesto 
Bratislava a Bratislavské 
kultúrne a informačné stre
disko ju pripravilo v rámci 
podujatia Vianočná Brati
slava 2017.
Počas Vianoc má imelo 
schopnosť spoľahlivo „liečiť“ 
predovšetkým vzťahy medzi 

ľuďmi.  Už od pohanských 
čias znázorňuje pevnosť ro-
dinných zväzkov. Táto viera 
má racionálny základ: bie-
le perličkovité plody imela, 
ktoré dozrievajú v decem-
bri, priliepajú pevne všetko 
k sebe. Zaľúbené páriky či 
manželské dvojice si pod via-
nočným imelom dávajú pusu  
ako znak vernej lásky a pev-
nosti svojho partnerského 
zväzku. Tento zvyk je popu-

lárny na celom svete. Keď si 
imelo zavesíme počas svia tkov 
doma veríme, že nám prine-

sie lásku, šťastie a spokoj-
nosť. (brn)
 Foto: BKIS

Potešili 
kuchárky aj 
upratovačky
STARÉ MESTO
Bratislavské Staré Mesto 
zvýši od nového roka platy 
všetkým nepedagogickým 
pracovníkom vo svojich 
škôlkach. 
Na vyššie mzdy sa môžu od 
januára 2018 tešiť vedúce je-
dální, kuchárky, upratovačky, 
školníci i tí, ktorí sú zamest-
naní ako pomocné sily.
Hovorkyňa Starého Mesta 
Nora Gubková informovala, 
že zvýšenie platov sa týka 
viac ako 50 zamestnancov 
materských škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mestskej 
časti. „V prípade zamestnan-
cov v jedálňach ide o prie-
merné zvýšenie platov o 16,3 
percenta, mzdy zamestnan-
cov zabezpečujúcich poria-
dok budú vyššie o 13,54 per-
centa,“ spresnila.
Ich platy v mnohých prípa-
doch nedosahovali ani mini-
málnu mzdu.  (tasr)

STARÉ MESTO
Vianočné trhy na Hviezdo
slavovom námestí, ktoré sú 

pod patronátom mestskej 
časti, sú tento rok ešte roz
manitejšie.

Oproti Hlavnému námestiu 
majú výhodu komfortnejšie-
ho nestiesneného priestoru, 
mestská časť myslela aj na 
deti, môžu si tu pohladkať 
živé domáce zvieratká a ná-
vštevník nie je odkázaný len 
obzerať stánky, ale po trhoch 
sa aj rád prejde, pretože je 
obohatený o dedinku reme-
siel. Útulné drevené stánky, 
v nich štýlovo oblečení re-
meselníci, ktorí vám ukážu, 
čo vlastnými rukami dokážu, 

remeselne vyrábané pivo, 
podymníky priamo z pece, 
čerstvé langoše... ,,Naše trhy 
v Starom Meste nechcú byť 
len o konzume, ale aj zapaľo-
vaním sviece každú nedeľu si 
chceme pripomenúť význam 
adventu, počas ktorého sa 
ľudia duchovne naladia na 
najkrajšie a najväčšie sviatky 
v roku,“ povedal starosta Sta-
rého Mesta Radoslav Števčík.
 (brn)
 Foto: MČ Staré Mesto

Zaželajte si pod imelom

Vianočné trhy obohatili aj o dedinku remesiel
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Zomrelo 
už sedem 
bezdomovcov
BRATISLAVA
Počas tohtoročnej zimy za
hynulo v uliciach Bratislavy 
už sedem ľudí, informuje 
občianske združenie Vagus, 
ktoré sa v hlavnom meste 
venuje práci s ľuďmi bez 
domova. Vagus sa odvoláva 
na interné zdroje.
Štatutár Vagusu Sergej Kara 
označil stav za alarmujúci. 
„Ešte nikdy nezahynulo toľko 
ľudí za tak krátky čas. Sneží 
a mrzne už nielen v noci, ale 
aj počas dňa, a to nás to naj-
chladnejšie obdobie ešte len 
čaká,“ skonštatoval Kára.
Občianskemu združeniu sa 
podľa jeho slov podarilo ďal-
ších desiatich ľudí bez do-
mova pred zimou zachrániť, 
priznal však, že OZ potrebuje 
na ďalšiu pomoc ľuďom na 
ulici v tomto kritickom ob-
dobí finančnú pomoc. „Ak 
im nebudeme môcť v uliciach 
pomáhať my, nepomôže im 
už nikto, pretože sme v mno-
hých prípadoch jediní, ktorí 
to dokážu,“ vyhlásil. 
Vagus spustil kampaň Vo-
láme SOS, cez ktorú možno 
pomôcť ľuďom bez domova. 
Verejnosť môže prispieť na 
stránke www.volamesos.sk.
Primátor Bratislavy Ivo Ne-
srovnal tvrdí, že kto nechce 
byť v hlavnom meste na ulici, 
má kam ísť. „Kapacity mesta 
sú podľa mojich informácií 
dostatočné, aby každý, kto 
nechce byť na ulici, mal kde 
prespať, kde sa umyť, najesť, 
či vyhľadať zdravotnícku po-
moc,“ uviedol. Mesto podľa 
neho zvyšuje každoročne fi-
nančné zdroje na prácu s ľuď-
mi bez domova a z pôvodných 
50.000 eur sú teraz na 500 
000 eur. Deklaruje, že mesto 
je pripravené operatívne pri-
jať v krízových situáciách, 
ako sú tuhé mrazy, potrebné 
opatrenia pre ľudí bez domo-
va. Napríklad postaví stany. 
Odhadovaný počet ľudí bez 
domova je v Bratislave podľa 
organizácií, ktoré s nimi pra-
cujú, 4000 až 5000. (tasr)

Ešte stále nie je na rozhodnutie neskoro. Stále 
dúfam, že nový župan Juraj Droba prijme moju 
výzvu a zníži doterajší počet vicežupanov v Bra
tislavskej župe. Päť podpredsedov je vôbec naj
viac zo všetkých samosprávnych krajov! Pritom 
sme podľa počtu obyvateľov najmenšia župa na 
Slovensku. Zvládneme to aj s jedným, maximálne 
dvoma vicežupanmi. 

Argument, že to nie je najvyššia a najdôležitejšia 
položka, ako sa nedávno dal Juraj Droba počuť, 
nie je pre mňa relevantný. Župa nemá peňazí na-
zvyš, trápi ju množstvo akútnych problémov. Pre-
to je potrebné prehodnotiť aj personálne náklady. 
Je počet päť vicežupanov skutočne nutný a pre 
nás, občanov, užitočný? Čo v reálnom živote za 
to vlastne dostaneme? Poďme cestou raciona
lizácie nákladov a efektívneho hospodárenia 
s peniazmi župy. Dajme ich radšej seniorom 
a mládeži. Každé jedno ušetrené euro sa po
číta.

Bežný občan ani netuší, že režijné náklady na vice-
županov a prevádzku ich sekretariátov sú enormné. 
Ide o sumu 79 321 eur ročne. To sú len režijné ná-
klady, bez platov. Tieto náklady pri troch osobách 
a päťročnom volebnom období vychádzajú takmer 
na 1,2 milióna eur! Neplytvajme zbytočne pe

niazmi na vyšší počet podpredsedov, ako je nut
ný pre efektívnu prevádzku župy. 

Za župana Ľuba Romana mala Bratislavská župa 
dvoch vicežupanov, za Vladimíra Bajana troch. 
Počas prvého volebného obdobia Pavla Freša boli 
traja. V ostatných župách – oveľa väčších - majú 
dvoch až troch vicežupanov. 

Navrhol som novému županovi, aby sme sa vrá
tili k najefektívnejšiemu variantu, ktorý sme tu 

už raz mali a fungoval, teda k počtu dvoch vice
županov. Týmto opatrením by sa nám podarilo 
ušetriť uvedenú sumu 1,2 milióna eur. Treba sa 
správať maximálne hospodárne a racionálne. 
Ušetrené peniaze budeme potrebovať na dôle
žitejšie veci, konkrétne riešenie neúnosnej do
pravnej situácie v kraji, vybudovanie nových 
zariadení sociálnych služieb pre seniorov či re
konštrukcie zničených škôl.

Podľa môjho názoru je tiež mimoriadne dôleži-
té, aby noví bratislavskí vicežupani pracovali 
na župe na plný úväzok a nezastávali viaceré 
funkcie v miestnej samospráve, napríklad posty 
starostov mestských častí. Inými slovami – aby 
nesedeli na dvoch stoličkách. Ak má mať pozícia 
vicežupana zaslúženú úroveň a skutočne aj výkon-
nú funkciu, nech pracujú na plný úväzok a plno-
hodnotne len v prospech župy.

Na záver by som rád zablahoželal všetkým svojim 
novým kolegom - župným poslancom k ich zvole-
niu. Verím, že spolu urobíme pre náš krásny kraj 
kus dobrej práce! 

Martin Borguľa
poslanec mesta za mestskú časť Staré Mesto

martin@borgula.sk, 0905 803 527

Nemrhajme peniazmi obyvateľov Bratislavského kraja!



BRATISLAVA
Súťaž na nového prevádzko
vateľa verejného osvetle
nia v Bratislave opäť predĺ
žili. Ponuky k tendru môžu 
záujemcovia predkladať 
najnovšie až do 10. januára 
2018. Ponuky by sa mali ot
várať 23. januára. 
V rámci tohto tendra ide pri-
tom už o štvrtú úpravu dá-
tumu. Pri vyhlásení tendra 
koncom mája sa na začiatku 
predpokladalo, že sa budú po-
nuky predkladať do 10. júla. 
S otváraním ponúk sa pôvod-
ne rátalo už 21. júla.
„Celý proces prebieha trans-
parentne a striktne podľa zá-
kona o verejnom obstarávaní. 
Konkurenčné prostredie ge-
neruje množstvo doplňujúcich 
otázok zo strany uchádzačov, 
na ktoré mesto musí odpove-
dať. Ide o štandardný proces, 
kedy si uchádzači ozrejmujú 
a vyjasňujú podmienky súťa-
že, aby mohli predložiť mes-
tu svoju ponuku,“ vysvetlila 
hovorkyňa Bratislavy Zuzana 
Onufer. 
Mestskí poslanci však opa-
kovane žiadajú primátora 
túto súťaž zrušiť, pretože je 
podľa nich vo viacerých bo-
doch dôvodná pochybnosť 
z porušenia zákona o verej-
nom obstarávaní. Primátor 
Bratislavy Ivo Nesrovnal to 
ale odmieta.
Bratislavský magistrát chce 
s víťazom súťaže uzavrieť 
zmluvu na 20 rokov v pred-

pokladanej výške 143,69 mi-
lióna eur bez DPH. 
V súvislosti s predĺžením 
súťaže do 10. januára 2018 
Bratislavské noviny  zau-
jímalo, kto sa bude starať 
o osvetlenie v roku 2018. 
Koncom septembra totiž po-
slanci zverejnili informácie, 
že Úrad pre verejné obstará-
vanie odhalil pochybenia pri 
uzatvorenej zmluve medzi 
hlavným mestom a spoloč-
nosťou Siemens na verejné 
osvetlenie. Mestskí poslan-
ci totiž požiadali v januári 
ÚVO, aby preveril, či hlavné 
mesto mohlo koncom roka 
2016 uzatvoriť priamym ro-
kovaním zmluvu na dodávku 
komplexnej služby správy 
verejného osvetlenia s firmou 
Siemens. A to bez verejnej 
súťaže, na obdobie 12 mesia-
cov s možnosťou opcie na 
ďalších 12 mesiacov. Ročne 
má tento kontrakt mesto vyjsť 
do dvoch miliónov eur. Mes-
to ho uzavrelo po tom, čo mu 
koncom roka 2016 skončila 
20-ročná zmluva so Siemen-
som a chcelo, aby bola táto 

služba zabezpečená až po vý-
bere nového prevádzkovateľa 
verejného osvetlenia.
„ÚVO potvrdilo, že za súťaž 
na rok 2017 s opciou na rok 
2018 bude mesto platiť pokutu 
vo výške zhruba 72 000 eur za 
prvý rok. Keďže zmluva má 
opciu, pravdepodobne bude 
pokračovať ďalší rok, tak táto 
pokuta môže byť aj vyššia,“ po-
dotkla poslankyňa Štasselová.
„Využila sa opcia na predĺže-
nie ročnej zmluvy so Siemen-
som?  Bude teda Siemens pre-
vádzkovať osvetlenie v meste 
aj na budúci rok?“ opýtali sme 
sa magistrátu. „Až do ukon-
čenia verejného obstarávania 
na nového dodávateľa kom-
plexných služieb verejného 
osvetlenia bude prevádzku 
osvetlenia zabezpečovať hlav-
né mesto na základe platných 
zmlúv. Samozrejme, pre-
vádzka verejného osvetlenia 
v Bratislave bude zabezpeče-
ná aj v roku 2018,“ informo-
vala nás hovorkyňa oddelenia 
komunikácie magistrátu Zu-
zana Onufer. (in, tasr)
 Foto: Matúš Husár

Ako žiť?
BRATISLAVA
Bratislavskí herci v diva
dle Malá scéna vytvárajú 
na javisku svet plný mo
týľov, chrobákov, svrčkov, 
húseníc, kukiel, mravcov 
a podeniek, aby spolu s Tu
lákom nastavili v príbehu 
Zo života hmyzu zrkadlo 
ľudským slabostiam. 
Karel a Jozef Čapkovci napísali 
divadelnú hru Zo života hmyzu 
takmer pred sto rokmi, no už 
v roku 1921 tušili, že raketový 
rozmach priemyselnej výro-
by a spotreby prinesie planéte 
veľa tém, s ktorými sa bude 
musieť ľudstvo popasovať. 
Hra je jednoduchou a záro-
veň hlbokou metaforou, ktorá 
dokáže vysvetliť ľudský život 
v jeho úplnosti. V inscenácii sa 
predstavia herci bratislavské-
ho bábkového divadla spolu 
so študentkami Bratislavského 
konzervatória. Rolu Tuláka 
stvárni herec, mím a klaun 
Cirque du Soleil Juraj Benčík. 
Premiéra je naplánovaná na 16. 
december o 19.00h. (brn)

Kto sa bude starať o osvetlenie 
v meste na budúci rok?

Zimná  
pohotovosť 
BRATISLAVA
Počas zimnej sezóny bude 
v meste v pohotovosti nasa
dených 43 sypačov, 11 mul
tikár, 1 snehová fréza a 88 
ručných pracovníkov. Aj 
tento rok budú môcť Bra
tislavčania sledovať online 
pohyb vozidiel zimnej údrž
by na webe hlavného mesta. 
Hlavné mesto na údržbu ve-
rejných priestorov vo svojej 
správe používa chlorid sodný/
posypovú soľ, ale aj ekolo-
gickú posypovú soľ Solmag, 
ktorá je šetrnejšia k životnému 
prostrediu. Solmag používa 
na mostoch, ich nájazdoch, 
všetkých lokalitách v pásmach 
hygienickej ochrany spodných 
vôd (napríklad lokalita Že-
leznej studničky), na údržbu 
schodov, lávok, nadchodov a v 
historickom centre mesta. Dôle-
žité telefónne čísla na dispečing 
zimnej služby, ktoré zverejnil 
magistrát na svojom webe: Te-
lefón:+421 2 59 356 761, mo-
bil: +902 985 887. (brn, zo)
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Karel a Josef Čapek ZO ŽIVOTA 
HMYZU

Komické mystérium alebo prírodopisná 
„show“?

Komédia o hmyze, ktorý nápadne 
pripomína človeka:

Divoká motýlia párty, finančné starosti 
hovniválov, vzostup a pád  

jedného mraveniska...

preklad, úprava, dramaturgia a réžia:  
Anton Korenči 

scéna a kostýmy: Marek Gašpar Šafárik 
hudba: Marián Zavarský 

choreografia: Barbora Tirpák   
asistent dramaturgie a réžie:  

Brian Brestovanský

účinkujú: Juraj Benčík, Lucia Barczi, 
Mirka Dudková, Kristína Grolichová, 

Michal Adam, Juraj Bednarič,  
Simon Fico, Andrej Kováč,  

Alexandra Duračková*, Barbora 
Labudová*, Michaela Nemcová*, Diana 

Ristová*, Rebeka Ryšková*, Monika 
Slodičková*, Lucia Velebná*

* - študentky Konzervatória v Bratislave
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15.12. / piatok / 19:00 / PREDPREMIÉRA

16.12. / sobota / 19:00 / PREMIÉRA

22.12. / štvrtok / 10:00 /  
VIANOCE V DIVADLE
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Ďakujeme, že s nami zdieľate vaše názory. Každé dva týždne z nich vyberieme  
tie najpodnetnejšie, trefné aj vtipné a uverejníme. Chcete sa s nami podeliť  
o skúsenosť či o to, čo vás vo vašej štvrti trápi? Píšte, pýtajte sa, komentujte na mejl  
redakcia@banoviny.sk, pod článkami na našej stránke www.banoviny.sk alebo na  
našom Facebooku www.facebook.sk/banoviny.

Váš názor nás zaujíma
28.11. Ja som les, ty si les, my sme les, ale Kolibu sme si 
nechali vyrúbať pred očami!
Na Slovensku naberá na obrátkach iniciatíva za záchranu le-
sov. Neraz my, Bratislavčania, riešime Tatry. No viete, ako je 
to s lesmi u nás doma, v hlavnom meste?
Propagujeme chodenie pešo Rúbe sa nadmerne všade po ce-
lej BA aj na Devínskej Kobyle aj na sídliskách...Otázka je, čo 
môže bežný občan proti tomu urobiť. Ak sa obráti na úrad, ten 
si dokáže na všetko vyrobiť akýkoľvek papier. Výruby sa sta-
rostlivo taja, aby nikto do nich nerýpal a ľudia už majú akurát 
tak možnosť zanadávať si na 
internete. Určite by mohla 
vzniknúť aj iniciatíva proti 
výrubu zelene v BA a oko-
lí a za jej dosadenie, kde sa 
len dá. Nepochybne by tiež 
našla podporu u ľudí.
 
Aliancia proti povodniam Sú výruby tzv. náletov. Aj za ne 
treba robiť náhradnú výsadbu. Problém je v tom, že kde? Nikto 
sa tým vážne nezaoberá, nekoordinuje tieto náhradné výsadby.

27.11. Obľúbený vodič 
električky sa dočkal odme
ny: Deti mu pripravili pre
kvapenie
Peter Presporsky Škoda, 
že takýchto pozitívnych 

správ nie je viac. Takých Beusakov by malo byť viac.

4.12. Rebríček najdrahších ulíc sveta: Je v ňom aj brati
slavská Obchodná!
Katarína Eckhardt Vtip týždňa? Chudera Obchodná sa za 
roky „demokracie“ zmenila na škaredú gýčovú hrôzu, zamo-
renú veľmi potrebnými predajňami ke-
babu, gyrosu, ázijských jedál a meká-
čov, takými typickými pre Slovensko, 
ktorou sa prezentujeme turistom.

Anna Betting Buď sa niekto pomýlil, 
alebo zbláznil.

FACEBOOK

Z REDAKČNEJ POŠTY
Anketa o parkovacom dome Trhová v Dúbravke
Takmer celý život prežil v Dúbravke na Saratovskej ulici. Posledné roky tu začal byť problém 
s parkovaním. Autá dnes stoja aj na chodníkoch, kde sme sa niekedy preháňali ako deti na 
bicykloch. 
Prednedávnom sa tu začalo hovoriť o investorovi, ktorý chce miestne parkovisko zbúrať a 
postaviť tam súkromný parkovací dom. Miestnym obyvateľom sa to  nepáči, lebo už teraz vie-
me, že sa tam za parkovanie bude platiť a určite to nebudú malé sumy. Či tam budú aj verejné 
parkovacie miesta, je otázne. A tak budú mnohí ľudia nútení presunúť svoje autá ešte viac na 
chodníky, trávu a kade, tade, kde sa to bude dať. 
Investor pod hlavičkou mestskej časti poslal obyvateľom anketu, v ktorej sa môžu anonymne 
k projektu vyjadriť. Hneď v prvej otázke sa však pýtajú na e-mailovú adresu... V ankete sú 
zavádzajúce otázky, neexistuje napríklad možnosť nesúhlasiť s vybudovaním parkovacieho 
domu. Namiesto toho sú tam otázky typu: parkovacie miesto by ste: a) kúpili b) prenajali. 
Cena, ktorú som ochotný zaplatiť je... 
Zaujímalo by ma, ako môže mestská časť takto intenzívne podporovať súkromný projekt, ktorý 
nebude postavený s cieľom zjednodušiť a spríjemniť obyvateľom bývanie v Dúbravke, ale z 
nich vymámiť čo najviac peňazí, ktoré pôjdu do súkromného vrecka. 
 Peter Miskovic

Brigády nie sú na smiech
Dovoľte mi reagovať na Váš článok pod názvom „Čo môžem urobiť pre svoju štvrť“, kde sa 
píše o používaní participatívneho rozpočtu v mestskej časti Nové Mesto. V našej mestskej časti 
sa organizujú aj brigády na čistenie verejného priestranstva a vykonávajú sa aj iné spoločné 
aktivity. Takáto činnosť je u nás často predmetom výsmechu, niektorí ju považujú za nežiaduci 
pozostatok minulej doby, ktorý by už dávno mal zaniknúť. No v Spojených štátoch amerických 
je to bežná vec, za ktorú sa nikto nehanbí. Nedávno mi písal spolužiak, ktorý žije v USA,  
o zbie raní odpadkov pozdĺž tri kilometre dlhého úseku štátnej cesty v jednom z amerických 
štátov, kde žije. „Rôzne spolky si vezmú pod patronát určitý úsek štátnej diaľnice a dvakrát 
do roka pozdĺž nej zdarma vyzbierajú odpadky. Správa ciest tam potom umiestni tabuľu, aký 
spolok sa tejto časti cesty ujal,“ píše.
 Ing. Jozef Norulák

Upravte pomenovania 
zastávok
Siedmeho októbra som písal na DPBA nasledujúcu pripomien-
ku: Chcel by som upozorniť na vznikajúce nedorozumenia, ktoré 
(nielen mne) komplikujú cestovanie mestskou dopravou v Brati-
slave.: Ide o pomenovanie zastávok = mnohé sa volajú rovnako, 
ale sú od seba vzdialené aj 150 metrov a prestupovanie sa často 
mení na veľkú katastrofu. Chcel by som sa preto opýtať, či ste ne-
rozmýšľali o doplnení názvov zastávok - napr. „Račianske mýto 
- Mýtna“, „Račianske mýto - Šancová“, „Račianske mýto - park“, 
atď. Presnejšie názvy by priniesli oveľa menej zmätku pre cudzin-
cov ako aj pre tých, ktorí cestujú do rôznych častí Bratislavy, v 
ktorých cesty a prestupy nepoznajú. Odpoveď prišla už 9. októb-
ra: Ďakujeme za podnet, Vaše podanie sme postúpili na vedomie 
a k prípadnému využitiu príslušnému odbornému útvaru DPB,a.s.
Do dnešného dňa sa však neudialo nič ďalšie. Tak posielam 
svoj nápad vám, možno to pomôže.
 Matúš Uhliarik

www.facebook.sk/banoviny

Vážení naši hostia,
značka Pizza Mizza obsadila vďaka Vašej 
priazni v prieskume agentúry KPMG zákaznícky 
najobľúbenejších značiek na Slovensku  
v roku 2017 prvé miesto v segmente reštaurácií.  
 Ďakujeme.
Želáme Vám pokojné prežitie Vianočných 
sviatkov a v novom roku 2018 veľa zdravia, 
šťastia a úspechov.
Vaša

STARÉ MESTO
Ako by mohlo v budúcnosti 
vyzerať Kollárovo námestie? 
Aby bol z neho aktívny 
a atraktívny park, musel by 
prejsť kompletným re-dizaj-
nom. Bolo by to mikronámes-
tie v aktívnom spojení s Múze-
om dizajnu, Satelitom. Musela 
by sa tu upokojiť, či vylúčiť 
doprava, zlepšiť priechod na 
Námestie slobody, integrovať 
prepojenie na Obchodnú ulicu, 
vytvoriť nový peší bulvár Mic-
kiewiczova, opraviť mobiliár, 
lavičky, amfiteáter, zefektívniť 
osvetlenie a vytvoriť izolačný 
mikropark s oddychovými 
mikropriestormi. To je zhrnu-
tie Igora Marka, konzultanta 
a poradcu projektu čiastočnej 
revitalizácie Kollárovho ná-
mestia. Jeho inciátorom je na-
dácia Green Foundation. 

Idea projektu vznikla kon-
com minulého roka a postup-
ne sa pretransformovala do 
reálnych a strategických akti-
vít v spolupráci so samosprá-
vou, t.j. MČ – Staré Mesto 
(správca námestia) a magis-
trátom, ktorý je vlastníkom 
tohto územia. Do prieskumov 
bolo zapojených približne 
500 ľudí, uskutočnilo sa 300 
rozhovorov a 150 pracovných 
stretnutí, ako aj 3 pracovné 
brigády na námestí.
Aktuálne čakajú nadáciu 
Green Foundation ďalšie 

strategické kroky, rokova-
nia, plánovanie krátkodobých 
i dlhodobých aktivít a na-
stavenie ďalšieho procesu 
zmeny Kollárovho námestia. 
Práve pre tento zámer už zre-
alizovala Green Foundation 
na námestí prvé kroky a akti-
vity. Čistila námestie, umie-
stnila chýbajúce smetné koše, 
prezentovala projekt revita-
lizácie a čistila a maľovala 
znehodnotené steny budovy 
v spodnej časti námestia. 
 (brn)
 Foto: Green Foundation

Snažia sa, aby “Kollárko” ožilo Hlas za 50 eur?
BRATISLAVA
Do hlasovania Občianskeho 
rozpočtu 2018, na ktorý mes
to vyčlení 50tisíc eur, sa za
pojilo 1007 Bratislavčanov. 
Väčšina prostredníctvom 
mejlu. Vyberali spomedzi 
troch projektov. Financie 
budú rozdelené pomerom na 
základe počtu hlasov, infor
movala webová stránka mes
ta. Hodnota jedného hlasu 
tak vyšla zhruba na 50 eur.
Najviac hlasov získal projekt 
Riešenie problému túlavých 
mačiek z kategórie Životné 
prostredie. Za tento projekt 
hlasovalo 856 Bratislavčanov. 
V rovnakej kategórii získal pro-
jekt Revitalizácia parčíka pri 
nemocnici Antolská 199 hlasov. 
Malo by teda na ňu ísť 9950 
eur. Ktovie, či bude viditeľná, 
veď si zoberte, že len jedenásť 
nových košov na Štrkoveckom 
jazere stálo osemtisíc eur alebo 
revitalizácia jazera Rohlík 30-ti-
síc... V kategórii Kultúra a šport 
uspel projekt Spoznaj osobnosti, 
po ktorých sú pomenované ulice 
v meste, s 87 hlasmi.  (brn)

Ďalšie klzisko 
zdarma

STARÉ MESTO
Pravidelne udržiavané kl
zisko s rozlohou 375 m2 
a vstupom zadarmo, poži
čovňa korčúľ a prevádzko
vá doba pre verejnosť od 
desiatej do deviatej večer 
každý deň okrem sviatkov, 
to všetko ponúka ľad v Ri
ver Parku. 
V predchádzajúcich rokoch 
si obyvatelia z priľahlých 
mestských štvrtí, ale aj z Pe-
tržalky, pochvaľovali dôsled-
nú starostlivosť o ľad, jed-
noduchú dostupnosť pešo, 
mestskou dopravou a autom. 
Deň si tiež môžu spríjemniť 
prechádzkou po promenáde 
popri Dunaji. Tento rok ot-
vorili klzisko 10. decembra. 
Otvorené bude aj 24. decem-
bra – od 10.00h do 17.00h, 
26. decembra – od 10.00h do 
21.00h, 31. Decembra – od 
10.00h do 17.00h alebo 1. 
januára od 12.00h do 21.00h. 
Počas víkendov a sviatkov sú 
tri hodiny parkovania zadar-
mo. (brn)
 Foto: JTRE

Viac článkov 
zo života  

v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku  

www.facebook.com/banoviny

Píšte, pýtajte sa, komentujte

PF 2018
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Príjemné prežitie 
vianočných sviatkov, 
veľa šťastia, zdravia 
a osobných úspechov 

v novom roku 
Vám prajú
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ŠIESTA PUBLIKÁCIA Z EDÍCIE BELASÉ LEGENDY
V PREDAJI UŽ OD 3.12.2017

v dobrých kníhkupectvách alebo na shop.skslovan.com

ten najlepší darček pre všetkých 
s belasým srdcom.

Viac info na www.skslovan.com
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Na Stuhleck
so Slovak Lines

Výhodná ponuka:
DOPRAVA + SKIPASS

za skvelú cenu 
www.slovaklines.sk
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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

Je mladá, vtipná, pohoto
vá a talentovaná. Poznajú 
ju všetky generácie Slová
kov už odvtedy, čo zúfalá 
hľadala v Chorvátsku živé 
kuny, aby nimi mohla za
platiť. Odvtedy sa posunula 
ďalej. Účinkovala v seriáli 
Svet podľa Evelyn, tanco
vala v tanečnej súťaži. Pre
čo študovala andragogiku? 
Dokáže sa uživiť v sloven
skom šoubiznise? A kedy 
prišla na to, že Ježiško 
darčeky nenosí? Stand up 
komička, herečka Evelyn 
Kramerová.

Tešíte sa na Vianoce? 
Samozrejme, je to môj obľú-
bený čas v roku.
Čo máte na Vianociach naj
radšej? 
Mám rada celú tú atmosféru. 
Mám rada nakupovať všet-
kým darčeky, milujem sneh 
a stromček, a to, že môžem 
byť s rodinou.
Darčeky kupujete v pred
stihu alebo na poslednú 

chvíľu, ako takmer všetci? 
Ako vždy a všetko - na po-
slednú chvíľu. (úsmev)
Aký darček by vás najviac 
potešil tieto Vianoce? 
Milujem prekvapenia, takže 
hocijaké prekvapko je super. 
Pokiaľ to nie je 450-te pyža-
mo, ktoré nebudem nosiť.
Kedy a ako ste zistili, že Je
žiško darčeky nenosí? 
Asi mi to doplo, keď som 
našla darčeky pod posteľou. 
Akože naozaj slabá skrýša...
Bolo to trpké sklamanie? 
Samozrejme. Ale keď boli 
pod stromčekom darčeky, tak 
bola spokojnosť. Bolo mi asi 
jedno, či to je Ježiško alebo 
rodičia.
Slovensko ste okamžite zau
jali vaším videom o kunách, 
ktoré ste zháňali v Chorvát
sku a nevedeli ste, či majú 
byť živé či mŕtve... Ako ste 
toto geniálne video dokázali 
vymyslieť? 
Trvalo to chvíľku. Napadlo 
mi to najprv v aute smerom 
do Chorvátska. No povedala 
som si, že to už isto niekto 
urobil, že je to totálny pr-
voplán. A potom som bola 
raz večer na prechádzke, 
zobrala som si telefón a bľa-
botala v chorvátskej dedine 
pod lampou. 
Viete, že niektorí ľudia si na 
začiatku fakt mysleli, že ste 
to mysleli vážne? 
Áno viem, hocikto sa ma 

opýtal: Si naozaj taká jedno-
duchá? A vtedy si tak sama 
pre seba poviem … naozaj 
sa ma niekto môže opýtať tak 
hlúpu otázku? 
Vo videách raz máte vý
chodniarsky, niekedy aj 
bratislavský prízvuk. Ktorý 
vám najlepšie sedí? 
Podľa toho, s kým trávim čas 
a kde. Teraz na východ veľ-
mi nechodím, tak môj akcent 
nejako mizne.
Kde ste brali inšpiráciu na 
vaše videá? 
Inšpiráciu čerpám v každo-
dennom živote. To sú pre 
mňa najvtipnejšie veci. 
Kedy ste zistili, že máte ko
mediálny talent? 
Neviem, stále skúšam a sna-
žím sa robiť život zábavným aj 
sebe aj iným. Neviem datovať, 
od kedy. Asi to tak bolo vždy.
Študovali ste andragogiku. 
Na wikipédii som si našla, že 
je to aplikovaná veda o vý
chove a vzdelávaní. Čo ste 
na tejto škole so svojím he
reckým talentom robili? Čo 
vám to dalo?
Chodila som na andragogi-
ku a potom na marketingovú 
a masmediálnu komunikáciu. 
Škola bola dobrá hlavne na 
nekonečné množstvo skve-
lých zážitkov. Študovala som 
to, čo ma bavilo. Školu som 
si nevyberala s víziou do 
budúcnosti. Povedala som si, 
že keď budem niečo päť ro-

kov študovať, tak nech ma to 
aspoň baví.
Ešte stále študujete odbor 
marketingová a masmediál
na komunikácia? Nie je vás 
na týchto školách naozaj 
škoda? Čakala som, že bu
dete mať záujem o VŠMU.
Mňa tá škola bavila a zaujala. 
Už som ju skončila. Chvala-
bohu. Keby som mala napísať 
ešte jednu zbytočnú seminár-
nu prácu na desať strán, asi 
by som to fakt neprehrýzla. 
Máte 27 rokov. Wikipédia 
uvádza, že vaše rodné meno 
je Gloneková. No všade sa 
píše, že ste sa rozišli s pria
teľom... Boli ste už vydatá? 
Či ako ste sa dostali k menu 
Kramerová?
Wikipédia nie je dobrý zdroj 
:-) Moja mamina s otcom sa 
zobrali, keď som mala 17. 
Preto som sa premenovala na 
otcovo priezvisko.
V jednom videu ste hovo
rili, že ste rada sama. Stále 
ste sama, či máte partnera? 
Z akej brandže je?
Mám partnera. Robí v gas-
tronómii. Som rada sama. 
Podľa mňa, až keď je človek 
sám, môže riešiť skutočne 
seba, lebo konečne má na to 
čas. 
Natočili ste úspešný seriál 
Svet podľa Evelyn, máte 
desiatky úspešných videí na 
youtube, ste výborná stand 
up komička. Naposledy ste 

hviezdili v Let´s dance. Dá 
sa v tejto umeleckej oblasti 
prežiť z toho, čo robíte? 
Raz áno, inokedy nie. Je to 
ako na húsenkovej dráhe. 
Možno to je na tom tá sranda, 
že človek nikdy nevie...
Narodili ste sa v Dolnom 
Kubíne. Tam ste aj žili, kým 
ste neprišli do Bratislavy? 
Narodila som sa v Dolnom 
Kubíne. Od 6 do 10 rokov 
som žila v Amerike. Potom 
sme sa vrátili naspať. Od 14 
do 18 som žila v Liptovskom 
Mikuláši. Od konca strednej 
školy som v Bratislave. Už 
som tu niekoľko rokov a Bra-
tislavu považujem za domov. 
Aký to bol pocit, keď ste 
sem prišli? Niektorí sa 
chceli otočiť a rýchlo ute
kať naspať… 
Určite nie. Bratislavu som si 
zamilovala od prvej chvíle.
Čo vám na Bratislave pre
káža? 
Zápchy.
A čo sa vám najviac páči?
Je toho veľa. Mám rada ži-
vot v tomto meste. Mám rada 
možnosti. A niekedy sa mi 
páči, že je taká malá. 
Plánujete si založiť rodinu 
v Bratislave? Alebo budete 
odtiaľto utekať? 
Neplánujem zakladať rodinu 
v dohľadnej dobe. Nechávam 
to otvorené. Uvidím, kam ma 
nohy zavedú. (úsmev) (lb)
 Foto: FB

Evelyn verí, že na Vianoce nedostane štyristopäťdesiate pyžamo

BRATISLAVA
Keď ochranári spustili 
kampaň My sme les, zrejme 
nečakali takú podporu ve
rejnosti. Vyše 58tisíc pod
pisov nahnevaných obča
nov pod petíciu za týždeň. 
Lesy sa stali témou dňa. 
V týchto dňoch finišujú 
práce aj na novej Koncep
cii rozvoja mestských lesov 
v Bratislave. 
„Táto iniciatíva sa týka aj 
Bratislavy. Jednou z hlav-
ných požiadaviek je aj 
šetrné hospodárenie v na-
šich lesoch,“ hovorí Jakub 
Mrva, predseda občians-
keho združenia Iniciatíva 
Naše Karpaty. „Zatiaľ čo 
v Mestských lesoch v Bra-
tislave sa od roku 2015, 
vďaka veľkému tlaku ve-
rejnosti a ochranárov, ťaží 
3x menej dreva ako roky 
predtým, v obľúbených le-
soch na Devínskej Kobyle 
je časť lesov stále klasifi-
kovaná ako hospodársky 
les. A ťažba dreva zo strany 
Lesov SR je povýšená nad 
všetko ostatné. Pritom ide 
o obľúbené spádové územie 
pre tisíce turistov, cyklistov 
či bežcov z Dúbravky, Kar-
lovej Vsi, Devína či Devín-
skej Novej Vsi. Je nepocho-
piteľné, že tak cenné územie 
pre obyvateľov Bratislavy 
mestu nepatrí a obhospoda-
ruje ho štát. Podobne ako aj 
iné cenné lesy v okolí Bra-
tislavy.“ Aj preto je dobré, 
že túto kampaň podporili aj 
Bratislavčania.
Tí, ktorým záleží na mest-
ských lesoch, by mali tiež 
vedieť, že v týchto dňoch 
finišujú práce na novej Kon-
cepcii rozvoja mestských 
lesov v Bratislave. Svoj ná-

zor na rozvoj lesoparku ste 
mohli vyjadriť aj v ankete. 
Podľa jej prvých výsledkov 
patria k najčastejším ná-
vštevníkom lesoparku oby-
vatelia Nového Mesta spolu 
s Petržalčanmi a Staromeš-
ťanmi. Ukazuje sa však, že 
niet mestskej časti, ktorej 
obyvatelia by do lesoparku 
nechodili a nevedeli sa vy-
jadriť k jeho rozvoju. Ľudí 
najviac zaujíma, ako sa 
zlepší prístup do mestských 
lesov pre peších a cyklistov, 
či pribudnú ihriská, špor-
toviská a rekreačné zóny 
pri vstupoch do lesoparku, 
alebo ako by mohli bezpeč-
nejšie koexistovať chodci 
a cyklisti.
„Mestské lesy sú klenotom 
Bratislavy a územím s obrov-
ským potenciálom pre šport 
či oddych a zaslúžia si mo-
dernú koncepciu, ktorá bude 
zvýrazňovať rekreačnú funk-
ciu a podporí ochranu tohto, 
tak obľúbeného prírodného 
prostredia,“ hovorí Jakub 
Mrva.
Cieľom tímu odborníkov 
pod vedením architekta Pe-
tra Žalmana je momentálne 
vypracovať strategický doku-
ment reagujúci na meniace sa 
potreby verejnosti a vysoký 
záujem Bratislavčanov o re-
kreáciu, šport a oddych v prí-
rodnom prostredí. Koncepcia 
zadefinuje súčasný stav a na-
vrhne opatrenia a projekty re-
alizovateľné v krátkodobom 
i dlhodobom (10 rokov) ho-
rizonte. 
„Základom koncepcie je 
zonácia územia, ktorá má 
zvýrazniť nadradenosť re-
kreačnej funkcie a ochrany 
prírody tejto obľúbenej časti 
Malých Karpát nad hospo-

dárskou činnosťou. Doku-
ment navrhuje rozdeliť úze-
mie do 3 zón,“ vysvetľuje 
ochranár. „Zóny intenzívnej 
rekreácie (Partizánska lúka, 
Kamzík alebo okolie Horár-
ne Krasňany), kde má jasnú 
prioritu rekreácia širokej 
verejnosti. V tomto území 
sa počíta s údržbou a budo-
vaním nových prvkov rekre-
ácie (ihriská, športoviská, 
menšie stravovacie zariade-
nia, toalety a vybavenie pre 
cyklistov). Mala by tu však 
byť aj minimalizovaná ťažba 
dreva.“
Druhá zóna predstavuje 
územie rekreácie a hos-
podárskej činnosti. Ide 
o územia, kde je o niečo 
menšia intenzita návštevní-
kov a kde sa počíta s opra-
vou a údržbou altánkov, 
lavičiek či ohnísk. Je od-
porúčané v tejto časti ob-
medziť budovanie nových 
väčších prvkov rekreácie. 
Prioritou by mala byť údrž-
ba turistických chodníkov, 
cyklotrás a asfaltových 
ciest a minimalizovanie 
pohybu motorových vozi-
diel. V tretej zóne je pri-
orita kladená na rekreáciu 
a ochranu prírody. Mnoho 
Bratislavčanov vyhľadáva 
lesopark kvôli prirodzené-
mu prírodnému prostrediu, 
pokoja bez hospodárskej 
ťažby dreva či pohybu mo-
torových vozidiel. Táto 
navrhovaná zóna je práve 
takýmto územím. Patrí sem 
napríklad územie v okolí 
Vydrice či Panovej lúky. 
„Je dôležité zvýrazniť, že 
pohyb turistov, cyklistov, 
bežcov nebude nijako ob-
medzený na celom území 
lesoparku,“ dodáva.  (jm)

Najčastejšími návštevníkmi lesoparku
sú Novomešťania a Petržalčania

Výborné podmienky na lyžovanie, bežkovanie či pestrá  
ponuka osvedčených služieb sú lákadlom rakúskeho stredis
ka Stuhleck pre mnohých obyvateľov Bratislavy a okolia. 
Slovak Lines opäť prináša obľúbenú zimnú ponuku, kto
rej súčasťou je autobusový lístok, a to spolu s lyžiarskym  
skipassom za zvýhodnenú cenu.

Autobusy Slovak Lines jazdia do Rakúska každú sobotu, nedeľu, 
vo sviatočné dni a počas prázdnin, až pokiaľ budú vhodné lyžiar-
ske podmienky. Cestovné lístky vrátane skipassu sa dajú zakú-
piť pohodlne a rýchlo na webe slovaklines.sk. Rovnako je pre  
cestujúcich dostupný nákup v pokladniach na autobusovej stanici 
Nivy, odkiaľ z nástupišťa č. 4 premávajú „lyžovačkové“ spoje. 

Autobusy z Bratislavy odchádzajú o siedmej hodine ráno a pri-
bližne za dve hodiny vystupujete už priamo pod lyžiarskym 
svahom. Skipassy rozdáva skúsený vodič autobusu, ktorý záro-
veň lyžiarom ochotne poradí a poskytne praktické informácie. 
Výhodou autobusovej lyžovačky je, že v čase obeda si môžete 
prísť do autobusu oddýchnuť. Slovak Lines nezabúda ani na 
bežkárov alebo na záujemcov o prechádzky po zasneženej  
krajine. Pre nich sú v ponuke lístky na autobus bez skipassu. 

Ak sa rozhodne ísť na lyžovačku väčšia skupina, je možnosť ob-
jednať si aj samostatný autobus. V takom prípade odporúčame 
poslať e-mail na bus@slovaklines.sk a dohodnúť si individuálne 
podmienky.

Stuhleck sa teší priazni mnohých slovenských lyžiarov, o čom 
hovorí aj veľký záujem práve o lyžovačky so Slovak Lines.

Lyžovačky na Stuhlecku: autobusom 
Slovak Lines komfortne a výhodne
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Pondelok – 18.12.2017

ŠTEFAN PAPČO: PSY
CHOVERTICAL
Kunsthalle Bratislava
Výstava je poctou legendár-
nej Galérii Ganku – fiktívnej 
ustanovizni, ktorú v roku 
1982 vytvoril Július Koller 
v ťažko dostupnej sutinovej 
tatranskej terase.

Utorok –19.12.2017

YOUTUBERI (Ó BOŽSKÝ 
INTERNET)
GUnaGU, 19:30
Digitálna komédia v rých-
lych a krátkych klipoch 
s pesničkami, s absurdným 
humorom Made in GUnaGU.

Streda – 20.12.2017

LUSKÁČIK
SND, Historická budova, 

11:00 a 18:00
Vo výpravnej inscenácii, 
plnej výtvarne bohatých 
obrazov, ako aj technicky ná-
ročných variácií, sa aj detskí 
diváci vydajú na rozprávkovú 
cestu vianočným príbehom.

Štvrtok – 21.12.2017

VIANOČNÝ KONCERT

Slovenská filharmónia, 19:00
Žiaden sviatok v roku sa 
nezaobíde bez výdatnej pod-
pory zo strany hudby a hu-
dobníkov. Vianoce nie sú vý-
nimkou, skôr naopak, hudba 
počas zimných dní nadobúda 
posvätnú moc.

Piatok – 22.12.2017

VIANOČNÝ KONCERT 
ŽIVÉ KVETY
Klub .pod 
lampou, 
19:00
Bratislav-
ská kapela, 
ktorá hrá 
vlastné 
pesničky 

Streda – 13.12.2017

MIRO ŽBIRKA  VIA
NOČNÉ SYMPHONIC 
TOUR 2017
Zimný štadión Ondreja Ne-
pelu (Slovnaft Aréna), 19:00
Najväčšie hity Mira Žbirku 
spolu s hosťami, ktorých 
mená zatiaľ ostávajú pre-
kvapením, predstaví Miro 
spolu so symfonickým or-
chestrom.

Štvrtok – 14.12.2017 

KARPATSKÉ CHRBÁ
TY, VRBOVSKÍ VÍTAZI, 
ABUSUS

Randal 
Club, 
20:00
Tak ako 
každý 
rok 
všetky 
novinky 

z Vrbového v Randal klube.

Piatok – 15.12.2017

VIANOČNÉ SASHE
Pistoriho palác

Príďte si poobzerať bohatú 
nádielku z dielne handmade, 
dizajnových a remeselných 
tvorcov zo SAShE.sk. Akcia 
potrvá až do 17. decembra.

Sobota – 16.12.2017

VIANOČNÝ DOBRÝ TRH
Stará trž-
nica, 10:00 
– 20:00
Pred Vi-
anocami 
zažije Stará 
tržnica 
a okolie 
kúzelný deň plný svetiel 
a via nočnej atmosféry. Ko-
nať sa tu bude špeciálne vy-
danie Dobrého trhu.

Nedeľa – 17.12.2017

STARÁ HUDBA 17  CO
RELLI / PORSILE / VI
VALDI/ SAMMARTINI / 
GALUPPI
Pálffyho palác, 18:00
Vianočný koncert jesenného 
komorného cyklu na tému 
Z baroka do rokoka, s od-

borným 
výkladom 
v úvode 
a stretnu-
tím s účin-
kujúcimi 
umelcami 
v prestáv-
ke.

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk
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821 04 Bratislava 
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Zabudnuté prípady inšpektora Šétaffyho

Hodinky od 
pána biskupa 
Stalo sa to na Vianoce 
v roku 1940. Sestre pána 
biskupa ukradli zlaté hodin
ky a v obci Závod zavraždili 
starenku Teréziu Polákovú. 
Počas vianočných sviatkov 
služby nebývali nikdy cel
kom pokojné, ale takúto 
„nádielku“ som počas mo
jej dlhoročnej praxe u polí
cie ešte nikdy nedostal. Keď 
som prevzal tieto úplne od
lišné a nesúvisiace prípady, 
ešte som netušil ako šťastná 
náhoda ovplyvní postup ich 
vyšetrovania a pomôže mi 
pri vypátraní vrahov. 
Začalo to ohlásením krádeže 
zlatých hodiniek. Poškodená 
bola sestra pána biskupa, pro-
minentná osoba. Takéto „špe-
ciálne“ prípady policajný riadi-
teľ s dôverou prideľoval práve 
mne. Totiž aj banálne škandály 
u významných ľudí boli v no-
vinách neprimerane dramati-
zované a medializované, ich 
rýchle úspešné vyriešenie spá-
jali s dobrým menom polície 
a jej šéfov. Tí potom netrpez-
livo očakávali pozitívny výsle-
dok. Prípad teda nezniesol od-
klad. Okamžite som sa vybral 
do vily prominentnej dámy. 
Moja predtucha ma nesklama-
la, milostivá pani bola v stave 

pretrvávajúceho hysterického 
záchvatu. Tomuto stavu zod-
povedala aj naša komunikácia, 
z ktorej som sa až po hodnej 
chvíli dozvedel, že z jej šper-
kovnice zmizli drahocenné 
zlaté švajčiarske hodinky zn. 
Schaffhausen, rodinný klenot 
so zaujímavou históriou, ktorý 
dostala od svojho brata bisku-
pa. Zaujímavé bolo, že v do-
tyčnej šperkovnici bolo viac 
cenností, avšak zmizli len tie 
zlaté hodinky.
Obhliadol som miesto a po-
stupne vypočul domovníčku 
a záhradníka. Išlo, pochopi-
teľne, o veľmi pobožnú rodinu 
a takí boli aj ich zamestnanci. 
Domovníčka ani záhradník 
nemali kľúče ani prístup do 
miestnosti, v ktorej bola šper-
kovnica zamknutá. Keďže 
zámky poškodené neboli, 
predbežne som ich z podo-
zrenia vylúčil. Potom som 
chcel vypočuť slúžku. „To je 
zbytočné,“ odvetila pani do-
máca, „naša Mariška je veľ-
mi bohabojné, poctivé dievča 
z chudobnej, ale počestnej 
rodiny. Odporúčala mi ju 
gazdiná osvieteného pána 
biskupa, môjho brata.“ Aj 
napriek tomu som trval na jej 
vypočutí. „Bohužiaľ, je to vy-
lúčené, Mariške som dala cez 
sviatky štyri dni voľna.“ To je 
neobvyklé, počas sviatkov je 
v domácnosti najviac práce, 
namietol som. „Mariška do-

stala list, že má ťažko chorú 
matku, tak som ju pustila do-
mov,“ zdôvodnila milostivá 
pani. Vypýtal som si povo-
lenie prezrieť slúžkinu izbu. 
Bola veľmi skromná, okrem 
pár kúskov šatstva tam boli 
tri ružence, modlitebná kniž-
ka a sväté obrázky. Hodinky 
tam neboli. Vypýtal som si 
ešte Mariškinu domácu adre-
su a úctivo sa odporúčal.
Hneď popoludní som sa vy-
bral za Mariškou domov, do 
Borského Svätého Jura. Ma-
riškina ťažko chorá mama 
prala pri studni bielizeň a jej 
mrazom vyštípané líca kypeli 
zdravím. Poprosil som ju, aby 
zavolala dcéru, že mám pre 
ňu odkaz od jej pani. „Voľá-
ka je nesvoja, stále polihuje. 
Je smutná, lebo ten jej fešák, 
čo slúži v bratislavskom re-
gimente, nedostal na sviatky 
vychádzku.“ Dievča sa vydá, 
povinie dieťa a bude po cho-
robe, pomyslel som si. „Ma-
riška, tvoja pani ťa potrebuje, 
odveziem ťa do Bratislavy,“ 
povedal som priateľsky, aby 
som neznepokojil jej ma-
mičku. Mariška si bez slova 
prehodila cez plecia vlniak 
a nasledovala ma k autu. To 
dievča je alebo chladnokrv-
né, alebo drzé, alebo nevin-
né, prebleslo mi hlavou. Po-
chádzam zo Záhoria, takže 
cestou do Bratislavy sme sa 
zastavili u môjho známeho 
hostinského v obci Závod. 
Práve tam sa mi prihodilo 
neobvyklé stretnutie, ktoré 

13. časť 

mi pomohlo vyšetriť vraždu 
babičky Polákovej. To je ale 
iná história, popíšem ju v na-
sledujúcom príbehu.
Cestou do Bratislavy som 
sa v duchu utvrdil, že kľúč 
k rozlúšteniu záhady strate-
ných hodiniek je u Marišky. 
Ihneď po príchode do úradu 
som začal s výsluchom. Ma-
riška bola ale tvrdá ako štol-
verka (obľúbený cukrík). Ne-
pomohli prosby ani vyhrážky. 
Vrchnosť ale naliehala na 
rýchle vyriešenie prípadu, tak 
som sa rozhodol využiť pre 
dobro veci jej vrúcne nábo-
ženské cítenie. V kancelárii 
daktyloskopie sme naaranžo-
vali interiér akože kaplnky, 
teda oltár, kríž, dokonca sme 
využili aj kosti a lebku, kto-
rá tam bola na preskúmanie. 
Marišku zlomilo, keď mala 
na bibliu odprisahať svoju 
nevinu. Priznala, že hodinky 
zobrala a darovala svojmu 
milému ako vianočný dar. 
Ten cirkus s kaplnkou ma 
však mohol vyjsť draho. Cir-
kev mala veľkú moc a vyše-
trovacie metódy, ktoré vy-
užívali náboženské cítenie, 
neboli legálne. Rozhodujúce 
ale nakoniec bolo, že sa ho-
dinky našli a milostivá pani 
bola spokojná. Mariške od-
pustila, oznámenie krádeže 
stiahla, trvala však na po-
čestnom vyriešení jej „pro-
blému“. Čoskoro bola svadba 
a Mariška mala do roka pro-
roka. Vojačik, ktorému tie 
hodinky pôvodne darovala, 
sa stal jej manželom. S božím 
požehnaním, ale bez hodiniek 
od biskupa. 
 Jozef Šétaffy
 Foto: Archív J. Š.

Inšpektor Šétaffy (vľavo) rieši prípad v teréne

Zlaté hodinky Schaffhausen

DÔCHODCOVIA
Od jedného z Vás odkúpim 

Váš byt/dom s Vašim 
doživotným užívaním.  

Poskytnem Vám aj pomoc.

Tel: 0908/43 12 69

NA ULICI PADLÝCH HR
DINOV v Podunajských Bis-
kupiciach obvinený 33-roč-
ný Ján R. z Bratislavy 29. 
novembra krátko pred 05.45 
h rozbil zadné sklo batožino-
vého priestoru osobného mo-
torového vozidla značky Ford 
Focus, zaparkovaného pred 
jedným z domov. Z batoži-
nového priestoru sa následne 
pokúsil odcudziť päťlitrovú 
bandasku s obsahom vody 
do ostrekovača. Nakoľko bol 
pri tomto konaní vyrušený 
27-ročným mužom, z vozidla 
vyšiel von a z miesta sa dal na 
útek na detskom bicykli bie-
lo-ružovej farby smerom na 
Biskupskú ulicu. Svedok krá-
deže začal Jána naháňať, ná-
sledne ho v blízkosti jedného 
z obchodov na Trojičnom ná-
mestí spozorovali aj policajti, 
ktorí ho zadržali. Ukázalo sa, 
že Ján už bol v minulosti za 
majetkovú trestnú činnosť 
odsúdený. V prípade preuká-
zania viny mu teraz hrozia tri 
roky za mrežami. 
NA BRIGÁDNICKEJ ULI
CI sa 27. novembra po ôs-
mej hodine večer 16-ročný 
N. S. z Macedónska zmocnil 
bez vedomia majiteľa kľúčov 
od motorového vozidla zn. 
Nissan Navara, s ktorým po 
pár minútach jazdy v Deví-
ne havaroval. Došlo k zrážke 
s vozidlom zn. Audi A3. Pri 
dopravnej nehode sa nikto 
nezranil. Výsledok dychovej 
skúšky bol u oboch vodičov 
negatívny. V prípade preuká-
zania viny hrozí cudzincovi 
trest odňatia slobody na jeden 
až päť rokov. Ak je obvinenou 
osobou mladistvý, trestná sad-
zba sa znižuje na polovicu..

od roku 1993. Každoročne 
pred Vianocami robí koncert, 
tento rok v novom priestore 
v Klube .pod lampou.

Sobota – 23.12.2017

MAJSTER PAVOL Z LE
VOČE. RUKY A ZLATO 
V SLUŽBE DUCHA.
Historické múzeum SNM
Výstava pri príležitosti 500. 
výročia ukončenia prác na 
hlavnom oltári v Chráme sv. 
Jakuba v Levoči predstavuje 
osobnosť Majstra Pavla z Le-
voče a jeho tvorbu v širšom 
dobovom kontexte..

Nedeľa – 24.12.2017

BILLY BARMAN  TRI 
ORIEŠKY PO VEČERI?
Majestic Music Club, 23:00
Štedrovečerný koncert, kde 
vás čaká živý betlehem 
a množstvo zaujímavých 
hostí a prekvapení. Vítaný je, 
samozrejme, slušný sviatoč-
ný outfit.

Pondelok – 25.12.2017

ŠTEFÁNSKA 2017
Re:fresh Club, 22:00
ŠtefánSKA párty v meste. 
Rokmi overená tancovačka, 
na ktorej si to tentokrát za 
DJským pultom rozdajú The 
Ugly Selectors, Rankin Andy 
a Selector Abnorman. 

Utorok – 26.12.2017

VIANOČNÝ KON
CERT / ADOREMUS 
A WARCHALOVCI
Veľký evanjelický kostol, 
16:00
Po roku opäť prichádzajú 
umelecké telesá Adoremus 
a Warchalovci do Bratislavy, 
aby Vám svojím tradičným 
koncertom priniesli hudobné 
stvárnenie tajomstva Vianoc.
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STARÉ MESTO
Týždeň pred Vianocami sa 
oplatí zájsť do Starej trž-
nice. V sobotu 16. decemb-
ra zabudnete nielen tu, ale 
aj v blízkych uličkách, na 
predvianočný zhon, kúpite 
originálny darček, dobre sa 
najete a zabavia sa aj vaše 
deti. Pretože Dobrý trh my-
slel aj na ne. 
Okrem stánkov s kvalitnými 
potravinami, originálnym di-
zajnom, knihami, doplnkami 
či oblečením bude od 10.00h 
do 20.00h pripravených via-
cero sprievodných podujatí. 
Zamerali sme sa na tie pre 
deti. 
„V galérii pod divadlom MD-
POH sa o 11.00h uskutoční 
detské predstavenie profesio-
nálneho divadelného kolektí-
vu 5 Hertzov s názvom Ty si 
iná ako ja,“ informovala nás 
PR manažérka Dobrého trhu 
Lívia Gažová. Vtipná, vý-
chovná rozprávka s pesnička-
mi bude o dvoch úplne pro-
tikladných dievčatkách, ktoré 
sa stratia v čarovnom lese. 
Predstavenie trvá 50 minút 
a vstup je voľný.
Vo foyeri divadla Mestského 
divadla P. O. Hviezdoslava 
bude od 10.00h do 17.00h aj 
Detský trh. Deti budú predá-
vať hračky, ktoré už nechcú 
alebo vlastnoručne vyrobené 
veci. „Kapacita Detského 

trhu je už naplnená, už sa 
nedá prihlásiť, ak ale hľadáte 
darček na poslednú chvíľu, 
možno ho nájdete a zároveň 
podporíte malých trhovní-
kov.
Ak máte doma malého kuchá-
ra či kuchárku, prihláste ich 
na minikurzy varenia. Možno 
to ocenia viac ako Detský kú-
tik, ktorý je v rámci Dobrého 
trhu tiež k dispozícii. Jem 
iné pripravilo v Starej tržni-
ci štyri hodinové workshopy 
pre deti. O 10.00h a o 11:30h 
bude menu tvoriť pečený čaj 
z čerstvého ovocia, škorice, 
klinčekov a badiánu a vanil-
koví panáčikovia s citróno-

vou kôrou. O 13.00h a 14.30h 
to bude voňavý detský punč 
a slané hviezdičkové via-
nočné pečivo. Kapacita je 
obmedzená na 12 detí, opla-
tí sa preto objednať skôr, 
hoci nejaké voľné miesta sa 
zrejme nájdu aj v deň akcie. 
Kurzovné je 10 eur na osobu, 
výhodou je hodinka, počas 
ktorej nakúpite, čo by detské 
oči nemali vidieť. 
Aj v Poľskom inštitúte 
budú workshopy, a to zdo-
benia nádherných sklene-
ných vianočných ozdôb, 
ktoré vznikli v spolupráci 
so svetoznámym poľským 
výrobcom sklenených via

nočných ozdôb tradičnou 
metódou. „Na workshopoch 
v Poľskom inštitúte budú 
záujemcovia všetkých veko-
vých kategórií pod vedením 
umeleckých zástupcov fir-
my zdobiť vlastné vianočné 
sklenené ozdoby,“ hovorí 
Lívia Gažová. 
„Workshopy sa uskutoč-
nia počas Dobrého trhu  
16. decembra o 10.00h, 
11.30h a 13.00h, ale aj 
deň vopred 15.decembra 
o 16.00h a 17:30h. Trva-
jú 60 minút. Na jednom 
workshope sa môže zúčast-
niť maximálne 20 osôb, teda 
počet miest je obmedzený. 
Po ukončení workshopu 
si každý účastník zoberie 
vlastné výrobky so sebou 
a môže si ich zavesiť na via-
nočný stromček. Záujemcov 
prosíme o prihlásenie sa na 
konkrétny termín a hodinu 
emailom na adresu teresa.
lukacova@instytutpolski.
org. Vstup je voľný.“
A napokon, celý deň budú 
umelci z Galérie 4D pripra-
vovať rôznymi metódami 
ľadové sochy na Laurins-
kej ulici. Vernisáž výstavy 
nasvie tených objektov z ľadu 
bude o 17.00h. Pre deti je 
vždy zážitok vidieť, ako z ľa-
dových kvádrov vznikajú 
umelecké diela. (in)
 Foto: Dobrý trh

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

Trieda X: spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 9,9–7,7/7,4–6,7/7,9–7,3 l/100km. 
Emisie CO2 kombinované: 209–192 g/km. Ilustračné foto.

Zvládne každú výzvu
Nová Trieda X. Prvá svojho druhu

vyjdú o 2 týždne
27. decembra 2017

Zhudobnené 
Vianoce
BRATISLAVA
Tradičný vianočný koncert 
speváckeho zboru Adore-
mus a Warchalovcov bude 
tento rok 26. decembra 
2017 o 16.00h vo Veľkom 
evanjelickom kostole na Pa-
nenskej ulici. 
Minuloročný vianočný kon-
cert Slovenského speváckeho 
zboru ADOREMUS a členov 
Slovenského komorného or-
chestra Bohdana Warcha-
la v Dóme sv. Martina bol 
beznádejne vypredaný, po-
dobný záujem organizátori 
predpokladajú aj tento rok. 
Vianočná hudba interpretova-
ná v autentickom monumen-
tálnom sakrálnom priestore 
totiž ponúka nevšedný a jedi-
nečný umelecký zážitok.
Koncert predstavuje Pastorál-
nu omšu zo zbierky  Andreja 
Kmeťa „Prostonárodné vianoč-
né piesne“ z 19. storočia. Prí-
beh príchodu Kráľa ľudských 
sŕdc v mnohorakej a rozma-
nitej podobe zvestujú vianoč-
né koledy. Neopakovateľnú 
atmosféru koncertu umoc-
ní v závere obľúbená Grubero-
va Tichá noc. (brn)

Na Dobrom trhu sa zabavia aj vaše deti




