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Stihnete
aj adventnú

Nedajte šancu
zlodejom

BRATISLAVA
Po Bratislave sa môžete povoziť v dvoch vyzdobených
električkách – adventnej
i vianočnej.
Pre nostalgikov je pripravené historické vozidlo z roku
1958. Adventná električka
vozila záujemcov už minulý víkend, využiť príležitosť
môžete ešte 17. a 18. decembra, a to od 10h do 15h, každú hodinu spred historickej
budovy SND.
Ak to nestihnete, dopravný
podnik ponúka aj vianočnú
električku T6A5 z roku 1991,
ktorá je zvonku i zvnútra špeciálne upravená. Na streche
má veľký reproduktor, ktorý
vyhráva vianočné piesne a koledy. Je ozdobená 26 svetelnými reťazami v celkovej dĺžke
702 metrov a osvetľuje ju až
3120 žiaroviek. Interiér pripomína obývačku, na oknách sú
záclony a nachádza sa tu dokonca aj symbolický krb, na
ktorom boli počas Mikuláša
zavesené mikulášske čižmy.
Premávať bude až do 30. decembra, s výnimkou Vianoc
po okružnej trase: Jesenského - Nám. SNP - Obchodná
- Radlinského - Vazovova
- Krížna - Americké nám.
- Špitálska - Nám. SNP Kapucínska - tunel - nábrežie - Jesenského. Odchody
z Jesenského sú každú hodinu
od 16 do 20h. Cestovné sa
v nich platiť nebude. (red)

BRATISLAVA
Čas vianočných nákupov
a prechádzok na vianočných trhoch je tu. Nemali
by sme však zabúdať na „šikovných zlodejov“. Polícia
preto odporúča:
 venujte pozornosť svojej
taške či kabelke, najmä
v nákupných centrách a trhoviskách, ako aj v MHD,
 tašky a ruksaky, v ktorých
máte osobné doklady, peňaženky a mobil nenoste na
chrbte, prípadne voľne prevesené cez rameno, ale majte ich pred sebou, držte ich
blízko pri tele
 nenechávajte peňaženku
a doklady navrchu kabelky,
 kabelku alebo tašku nenechávajte v obchodoch na
policiach ani v nákupných
vozíkoch,
 pamätajte si, že veľká
suma peňazí nepatrí do
peňaženky počas bežného
nákupu,
 na platenie využívajte
najmä platobné karty,
na ktoré si však nepíšte
PIN kód,
 peniaze a osobné doklady
noste oddelene.
 všetky cenné veci z auta
pred odchodom vyberte,
aj keď auto opustíte len na
pár minút.
Polícia eviduje od 01.01. do
31.10. 2016 v Bratislavskom
kraji celkom 521 prípadov
vreckových krádeží.
(brn)

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

pre bežného človeka? Už dnes
môžete aj za 70-centimetrovú
prskavku v ruke dostať pokutu až do 500 eur. To isté platí
aj pre ďalšie pyrotechnické
výrobky, ktoré síce žiadny rachot nerobia, ale sú, bohužiaľ,
zaradené v kategórii F2.
Označenie kategórie nájdete
na každej škatuli. Na fontánky, rakety, vulkány či rímske
sviece pre domom navyše
zabudnite aj počas Silvestra, pretože výnimka v dňoch
od 31. decembra od 22h do
1. januára 2 h cez bratislavských poslancov neprešla.
Ide o najprísnejšie VZN na
Slovensku. Zákaz pyrotechniky schválila tento rok napríklad aj Banská Bystrica,
Trnava alebo Ružomberok. Aj
tieto mestá však dali na silvestrovskú noc výnimku. Dokonca aj susedné Rakúsko, ktoré
ma celoročne niekoľkotisícové
pokuty za pyrotechniku, je na

Silvestra benevolentné. „Vítanie Nového roka môže prebehnúť s malými prskavkami,“
myslí si Iveta Plšeková, jedna
z poslankýň, ktoré presadzovali bratislavské VZN. Ako nám
však povedalo viacero predajcov, malé prskavky (16 a 28
cm) už nikto nechce. Chcú tie,
čo horia dlhšie. Avšak tie už
patria do kategórie F2. Hovorcu mestskej polície sme sa pýtali, či majú ľudia rátať s tým,
že ich budú za ne pokutovať.
„Podľa VZN č. 9/2016 o používaní zábavnej pyrotechniky
je používanie pyrotechnických predmetov kategórie F2
a F3 na území hlavného mesta
zakázané. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia budú,
prirodzene, hliadky mestskej
polície vykonávať a za jeho
porušenie postupovať v zmysle zákona,“ napísal nám Peter
Pleva.

Pokračovanie na str. 2
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Za prskavku pokuta, ale balík s výbušninami vám príde aj na dobierku

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU!
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Magistrát je stále nefunkčný!
- tvrdia starostovia mestských častí
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DPB nakúpi
90 nových
autobusov

Pri modernizácii radiál pomôžu
rozpočtu peniaze z únie

Rača sa obráti
na generálnu
prokuratúru

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

listická doprava na úsekoch na eur, čo je oproti roku 2016
BRATISLAVA
Mestskí poslanci si toho na Starohájska – predpokladané navýšenie o 1,66 milióna eur.
BRATISLAVA
Mestskí poslanci v podsta- posledné tohtoročné zastu- výdavky 120 000 eur, Pekná Bratislava by mala dostať aj
te odobrili pôvodný návrh piteľstvo naložili viac než cesta – Alstrova - 100 000 eur, päť nových parkov - na KoDopravného podniku Brati- dosť. Hoci rokovali do nes- Rožňavská úsek Tomášikova menského námestí a uliciach
slava. Len namiesto 30 kĺbo- korého večera, primátor - Žel. nadjazd - 130 000 eur. Svoradova, Molecova, Pri
vých autobusov, kúpi DPB Ivo Nesrovnal je spokojný, Investície do opráv chodníkov kríži či Pod záhradami. Poo dva viac. Nákup podnik za- podarilo sa schváliť aj roz- a bezbariérových prístupov by slanec Martin Chren vyjadril
na sociálnej sieti radosť aj
platí z dlhodobého úveru vo počet mesta aj novú parko- mali byť vyše 450 000 eur.
Mesto bude v roku 2017 hos- z parku v Ružinove pri Culvýške 24 miliónov eur.
vaciu politiku.
Podľa Martina Fundáreka O parkovacej politike, ktorá podáriť s rozpočtom približne tuse. „Na budúci rok sa začne
z Iniciatívy Lepšia doprava, vzišla z niekoľkohodinovej 340 miliónov eur. Rozpočet realizovať Ružinovský zelektorá schválenú štruktúru na- diskusie, píšeme podrobnej- má historicky najvyššie vý- ný bulvár,“ informoval.
vrhovala prehodnotiť, chýbajú šie na strane 13. Poslanci už davky v oblasti školstva, vz- Mesto v rozpočte vyčlenilo
od 5. septembra v priemere v podvečerných hodinách delávania a voľného času a v aj prostriedky na spoluúčasť
pri projektoch financovaných
dva kĺbové autobusy denne. schválili aj Koncepciu rozvo- sociálnej oblasti.
Navyše,
37 kĺbových
už ja MHD v Bratislave na roky Jednou z oblastí, ktorá počíta Európskou úniou. Ide preBRATISLAVSKÉ
NOVINYmá
20/2016
takmer 30 rokov a treba ich 2013-2025. Hoci niektorí žia- s významným navýšením, je dovšetkým o projekty z obvyradiť. Dnes však ideme dali presunúť tento bod až na verejná infraštruktúra. Ide na- lasti dopravy a dopravnej
nakupovať len 32 autobusov ďalšie rokovanie, po primáto- jmä o výdavky spojené s vy- infraštruktúry. V roku 2017
dĺžky 18 metrov a až 52 ku- rom upozornení, že je nutné tváraním predpokladov pre sa bude pripravovať pokračosov dĺžky do 12 metrov, hoci schváliť koncepciu ešte tento územný rozvoj mesta, kvalitu vanie električkovej trate do
STARÉ
abyMESTO
mohlo mesto požiadať a rozvoj cestnej a pešej infra- Petržalky až po Janíkov dvor.
týchto bude vyradených len rok,
RAČA
začiatkom
leta vznikol
na štruktúry, cyklotrás a parko- Bude sa chystať a realizovať aj
eurofondy,
nakoniec
prešla.
30.
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Satinského
ulici,
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ministerstva
životného
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plot s2017
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bránkou.
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jeho ktorí si ulicou skracovali cestu.
Predvianočný kolotoč je už v plnom prúde ponskej záhrade, kde je aj vonkajšia vírivka
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Necestuje za relaxom stovky kilometrov

Zatepľovanie
bez poplatku
BRATISLAVA
Vďaka novele o miestnom
poplatku za rozvoj si vydýchli všetci, ktorí sa chystajú zatepliť svoje domy.
Podľa pôvodného zákona, ktorý platil od 1. novembra to totiž
hrozilo. V novele sú aj ďalšie
zmeny. Platiť poplatok budú
ľudia aj za rodinné domy do
150 metrov štvorcových. Podľa
Juraja Suchánka, riaditeľa Inštitútu urbánneho rozvoja, sú
však majitelia rodinných domov napriek tomu zvýhodnení.
Do novely sa totiž dostala odpočítateľná položka 60 metrov
štvorcových, ktorou sa zníži
3
výmera podlahovej plochy jednoúčelovej stavby. Lenže v prípade obytného domu sa táto položka rozpočítava medzi byty.
Ďalšou zmenou je, že poplatok sa nebude týkať stavieb
DÚBRAVKA
slúžiacich
na športové účely.
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alizovanej
stavby,
stavbách
na
starosta Martin
Zaťovič.
Súčaspôdohospodársku
produkciu
ťou pešej zóny bude aj nový
10
eur, priemyselných
stavvizuálny
štýl mestskej časti,
bách
25
eur
a
ostatných
stavktorý Dúbravku predstavuje ako
bách
35 eur.

(tasr,(lm)
in)
čerešničku
Bratislavy.

Dúbravka
si naplánovala
promenádu

© 2013 Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a verejný prenos článkov. Vydavateľ nedal súhlas na monitoring tlače.
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ň potvrdil, že
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nom podchozne obchodné
žby pre okolo-
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Namiesto
pokoja buchot
a vŕtanie
LIST ČITATEĽA
„Konečne,“ povedal si asi
nejeden Staromešťan, keď
zbadal čulý ruch na Gorkého ulici. Pred bývalým
riaditeľstvom Národného
divadla sa začalo pracovať.
Stará historická budova už
nebude chátrať.
Plní očakávania sme sledovali, ako stavbári pripravujú
miesto pre obrovský žeriav,
ktorý nám „vyrástol“ pred
oknami. Čoskoro začali aj
prerábky a búracie práce.
S presnosťou švajčiarskych
hodín nás každý víkend zobudí zbíjačka, buchot a vŕtanie.
Rovnaký zvuk, s ktorým celý
týždeň vstávate vás privíta aj
keď sa vrátite z roboty. Práce
neutíchajú ani počas víkendov
a sviatkov. Prosby, podnety,
sťažnosti – nič nepomáha. Neplatia ani všeobecne záväzné
nariadenia, ktoré rešpektujú
9
iné mestské časti hlavného
mesta pre našu lokalitu. Prečo
by mali mať obyvatelia centra nárok na trochu pokoja cez
voľné dni? Budovu v dražbe
získala spoločnosť, v ktorej
je v dozornej rade jeden z naDÚBRAVKA
jvplyvnejších podnikateľov
Bezplatná právna poradňa
v pozadí vládneho hnutia.
otvorila dvere vlani 8. apríla a
A všetko preto funguje tak,
do konca minulého roka stihla
ako na Slovensku má. Slušpomôcť viac ako 220 obyvatení ľudia sa poriadku a práva
ľom Dúbravky.
nedovolajú.
predčasný
Po letnej pauzeJeden
pokračuje
v dvojvianočný
darček
sme
dotýždňovom režime, prvú aužtretiu
stali.
Mladá
milá
rodina
s
mastredu v mesiaci od 14. do 17. h.
lým
dieťatkom
sa už vzbalila
Právnici
sú k dispozícii
budoavezMiestneho
Gorkého úradu
ulice na
saŽatevnej
odsťaho-2
vala.
Dôvod?
V tomto
na prízemí.
Obyvatelia
semhluku
choďalej
nemohli
žiť.
A
tak týkasom
dia najčastejšie s otázkami
plný
darjúcimi očakávania,
sa rodinných aký
či susedček
prinesú
robotníci
na
skýchnám
vzťahov,
dedičského
konaŠtedrý
a na ďalšie
sviatky
nia či deň
problémov
majetkovej
radosti,
a lásky.
povahy, pokoja
najčastejšie
ide o byty.
JurajoKaprinay,
Najväčší záujem
rady mali
Staré Mesto
seniori nad 70 rokov.
(st)

Pokračuje
bezplatná
právna poradňa

ali malé potrae či trafika. S
visí aj nepretrvý kamerový
služba. (pkv)
ácia:Immocap

Kvantita na úkor kvality
Tentoraz sme sa vybrali na
Vianočné trhy na Hlavnom
námestí, ktoré už tradične organizuje bratislavský
magistrát. Zaujímalo nás,
ako sa zlepšili v porovnaní s vlaňajškom, ale aj to,
ako si vedú v konkurencii
Staromestských vianočných
trhov, ktoré na Hviezdoslavovom námestí organizuje
mestská časť Staré Mesto.
Na rozdiel od tých staromestských sa magistrátne vianočné trhy nerozširujú, pretože
sa nemajú kam. Hlavné námestie je priestorovo limitované, preto snaha dostať na
pomerne malé priestranstvo čo
najviac predajných stánkov,
spôsobuje zvýšenú hustotu
stánkov aj návštevníkov. Aj
preto sa magistrát snaží trhy
roztiahnuť aj na Františkánske
a Primaciálne námestie.
Originálne prestrešenie stolov okolo Maximiliánovej
(Rolandovej) fontány aj tento
rok vytvára po oboch stranách lievik, ktorý znemožňuje komfortnejší vstup na
námestie. Nielen náš pocit na
Hlavnom námestí bol stiesnený v porovnaní s Hviezdoslavovým námestím, kde dispozícia trhov vytvára vzdušnejší
priestor.
Poďme však ochutnať, čo nám
trhovníci tento rok na magistrátnych trhoch ponúkajú.
Žiaľ, sortiment gastronomických stánkov tento rok ničím
neprekvapil, naopak, niektoré
špeciality tento rok chýbali.
Ako napríklad zemiaky s ci-

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

(1,50 €), o ich čerstvosti však
možno mať vážne pochybnosti.
Pečenú klobásu ponúkajú
za 2,80 až 3,00 € (100 g),
v reáli teda vyjde na 3,50 až
4,00 €. Predsa sme však objavili obohatenie sortimentu,
v porovnaní s minulosťou
pribudli zabíjačkové špeciality ako jaternice a krvavničky
(obe 2,00 € za 100 gramov).
Pečené koleno, ktoré bolo
kedysi doménou obľúbených
Mäsiarov, sme v jednom
stánku objavili za 6,50 €.
Varené víno ponúkajú už od
1,50 €, ríbezľové od 1,80 €.
Vianočný punč stojí spravidla 2,00 €.
Celkovo hodnotíme magistrátne vianočné trhy na Hlavnom námestí ako stagnujúce.
Oproti minulým rokom sa
nikam neposúvajú, v konkurencii so staromestskými
trhmi na Hviezdoslavovom
námestí pôsobia aj tento rok
chladne a nie je to spôsobené len studeným osvetlením
vianočného stromčeka. Taktiež informácia, že magistrát
pýta nájomné za stánok a deň
až 1200 €, v nás vyvoláva
nedôveru. Oproti nájomnému
400 € na Hviezdoslavovom
námestí je to priveľa. Aj tento
rok tu kvantita vyhráva nad
kvalitou.
Naše hodnotenie:
Maximum: 5 hviezdičiek
Predajcovia neboli o návšteve informovaní. Útratu za
konzumáciu si redakcia platila sama.
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Nemám nič proti jednorazovým akciám nasvietenia
(festival svetla, výročia),
výnimočným dňom (autisti,
atď), ľudia ich viac vnímaBRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016
jú, čo je pozitívne, ale to, čo
z hradu robí už vyše týždňa
NR SR trápnym zeleným
nasvietením, s akousi pohybujúcou sa sviečkou pri príležitosti toho, že sa otvorili ST
vianočné
trhy na nádvorí, je Zr
BRATISLAVA
už
priveľa. bratislavského ba
Dispečing
Trhy
nech samápokojne
konajú,
magistrátu
dva nové
slu- zlo
dobrý
nápad, ale nasvietenie
žobné automobily,
ktoré budú bo
hradu
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de- cel
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pracovníkom
dispečingradujúce
pohľad
na
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gu z oddelenia správy komu- mo
pri
príjazde
z aRakúska
do- nie
nikácií
na lepšie
operatívnejslova
odpudzujúce.
Pokiaľ
si po
šie zasahovanie.
dobre
pamätám,
pri
budovaní
Služobné autá sú určené na efek- na
atívnejšie
oznamovaní
pompéznezabezpečovanie
kon- pln
ho
nasvietenia
hradu
bieloua ak
troly verejných priestranstiev
(rôzne
teploty
bieleho/žltého
operatívnejší
zásah
v teréne pri arc
svetla
na
hradby
respektíve sto
mimoriadnych
udalostiach.
samotný
ktoré
„nám Cie
Automobilyhrad,
sú ľahko
rozpoznamali
Viedne“ reš
teľné, závidieť
pretože ajsúz označené
alogom
za normálnych
okolností
mesta a mestskými
far- sia
naozaj
bami. môžu) bolo oznámené,
Bratislavský
magistrát
dve
že
nasvietenie
nikdykúpil
nebude
vozidlá, obe
v bielej farbe
as
použité
na súreklamné
účely.
logominého
mesta Bratislavy,
za priČo
toto pseudoviabližne 20-tisíc
eur. Vozidlá
sú
nočné
nasvietenie
je? Čistá
vybavené na
sú majákom
reklama
vianočnéa výstražtrhy na
ným osvetlením
hrade,
ktorá robí na
viaczadnom
škody
okneosohu.
s nápisom
Správa
komuniako
Toto
si majú
fotiť
kácií, kde
je uvedený
aj telefoturisti?
Toto
sa ma páčiť
obynický a e-mailový
na
vateľom?
Toto jekontakt
vnášanie
dispečing
na rady
oddelení
kultúry
do mesta
národnej
a jej
správy komunikácií.
priestorov?
Je možné túto
Na uvedené
kontakty
tiež
hanbu
vypnúť
a vrátiťbude
dôstojmožné
nahlasovať
prípadné
poný pohľad na hrad? Ešte som
ruchy
na
mestských
cestách,
či
sa nerozprával s človekom,
upozorniť
na
prekážky
na
mestktorý by nebol ‚zeleným hraských pohoršený.
komunikáciách alebo na
dom‘
zníženú
bratislav Michalzjazdnosť
Brziak, Bratislava
ských ciest.
(kk)

Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie

PÁNSKA
veľ. 41-46
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Zelený hrad?

NOVINKA

14€

Nevyhadzujte

M
p
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rôzne varianty
o. i. hviezda/strom/srdce cement

PORCELÁNOVÝ
VIANOČNÝ TANIER
hviezda 28 cm alebo
vianočný stromček 26 cm

LED-VIANOČNÉ
OSVETLENIE

LED-VIANOČNÉ
OSVETLENIE
teplá biela alebo pestrá
140 svetielok

teplá biela alebo pestrá
100 svetielok

6.95
PRE POUŽITIE
V INTERIÉRI A EXTERIÉRI

NA VÝBER

072

148

399

LSC FILAMENT
LED-ŽIAROVKY

DÁMSKY
PULÓVER
R

TEPPAN YAKI
GR
RILOVACIA DOSKA
GRILOVACIA

rôzne druhy
3W 300 lumenov, číra
alebo 4W 400 lumenov, matná

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

299

neprriľnavý povrch
nepriľnavý
1800
180
0W
78x26
78x2
26 cm

CORAL
PRACÍ PRÁŠOK
(1 kg = 2.13)

NESTLÉ
QUALITY STREET

49955 ás
n

jte

7977
FIGENZI
DARČEKOVÁ SADA
SA
ADA
rôzne druhy pre neho i pre ňu
napr. 100 ml Eau de Parfum
+ 150 ml Bodylotion

t
a
/

u
e
.

SVIETNIK
S MOTÍVOM LÍSTIA
A
rôzne varianty
sklo
21.5x26 cm

n
o
95
49 ti
19
2ac
499
.
w
w
w
a
n
ALLEGRA
NA
POHÁRE
RE
EN
A VÍNO

DARČEKOVÉ
OBALY

4KS SET

078

pohár na biele víno: 35 cl
pohár na červené víno: 49 cl

rôzne druhy
100% polyester
150x210 cm

239

NAJNOVŠÍ TREND

XL-FORMÁT

LUREX
OBRUS

Universal, Color alebo Sensitive
16 umývacích cyklov
1.12 kg

rôzne vzory
podšité sako
veľkosti 92-140

bez sviečky

5955

3

CHLAPČENSKÝ
VIANOČNÝ OBLEK
LEK

279

kartónový obal,
kôš
alebo taška

ST
STROJČEK
ST
NA
STRIHANIE VLASOV

POSTEĽNÉ
PRIKRÝVKY

l
S
399
9

895

220x240
220x
0x240 CM

1495

DIEVČENSKÉ
KÉ
É
LEGÍNY

TKANÝ KOBERČEK
DO KÚPEĽNE

PÁNSK
PÁNSKY
KY
SVETER
SVETE
ER

DURACELL
BATÉRIE

59955

12KS SADA

(1 kg = 7.82)

1.273
1.27
73 KG
K

95

JELENIA ALEBO
LOSIA HLAVA

u
d
e

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

na doske
biele alebo
prirodné farby
polyresin
cca. 30x17x14 cm

GUESS
EAU DE TOILETTE
Seductive
(1 l = 183.87)

Telefunken Pro
220-240 V

protišmykové
100% bavlna
50x80 cm

rôzne farby
100% polyester
umelá kožušina alebo
mäkký plyš

čierny alebo modrý
polyester
100% polyes
ster
M-XXL
veľkosti M-X
X XL

batérie AA alebo
mini-batérie AAA
alkalické

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

1.19

279

75 ML

1495

349

Od stredy 14. decembra do utorka 20. decembra 2016

Všetky naše ponuky nájdete na www.action.eu/at
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

439

Chyby v sadzbe
sadzbe a tlačové
tlačové chyby vyhr
vyhradené
vyhradené.
adené..

VIANOČNÝ SVIETNIK
NA ČAJOVÚ SVIEČKU

jú fakt, že čo nevidieť sa bude Výnimku udelili len v prípa- bratislavských pohrebiskách v „Vo všeobecnosti výnimku
dať jazdiť aj s 0,5 promile al- doch Júliusa Satinského a Igná- oddeleniach vyhradených pre musí schváliť vlastník cintoríkoholu v krvi rozporuplne a ca Lamara. Nedávno som tam významné osobnosti sú inter- na a stanovisko pri niektorých
nie všetci nad ním skáču do však objavil nové hroby, v kto- ným dokumentom primátora pohrebiskách musí poskytnúť
výšky Kamzíka...
rých sú pochovaní Mikuláš hlavného mesta, v ktorého prá- aj Krajský pamiatkový úrad. V
Prvá skupina cyklistov 24/2016
návrh Klimžák, Ján Kalina, Ján Mel- vomoci je rozhodnúť o pridele- prípade Ondrejského cintorína
podporuje. Zajazdiť si pár desia- kovič a iní. Ako to teda s cinto- ní vyhradeného miesta. Doku- je vlastníkom Rímskokatolícka
tok kilometrov, najmä v letných rínom je, môže sa tam pocho- ment je v platnosti od 1. januá- cirkev, farnosť Bratislava horúčavách, a byť potom odká- vávať
alebo nie?“
stanovisko musí
s tým, žea samospráva
sa
Bratislavské
Novézaujíma
Mesto sa
je ra 2012. Definuje významnú Blumentál
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osobu
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aj
Krajský
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komunikoštvrtým najtransparentnejčistú vodu, môže niekomu pripa- Hovorkyňa magistrátu Ivana významným spôsobom pričinil kový úrad,“ dodala Ivana Skoším mestom na Slovensku.
vať s obyvateľmi o všetkých
dať málo romantické. Táto sku- Skokanová vysvetľuje:„Hlavné o rozvoj Slovenskej republiky kanová.
(db)
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d) ide o pozemok, na ktorom
pláva Dunaj z Petržalky - PečNavštívte Dr. Martin zubnú kliniku a objednajte
sa majú zriadiť záhrady.
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JUDr. Pavel Jurek
je v reštaurácii na Mostovej
Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!
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ulici 8. 
(ts)

Cvičiť sa už
dá v celom
Horskáči

Nové Mesto uspelo v hodnotení transparentnosti

Šesťdesiat bytov na Kramároch nebude,
pribudnú parkovacie miesta

Otužilci
pozývajú na
skok do Dunaja
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Doprajte si viac času na vianočné nákupy.
Vyberte sa na Night Shopping
Kniha pre najlepšiu priateľku,
vitamínové preparáty pre starú
mamu, taška do školy s motívom
z filmu Frozen, košeľa pre partnera
či šaty pre manželku… Zoznam vianočných darčekov vám môže niekedy pripadať nekonečný a času
na jeho vybavenie je akoby každým rokom menej a menej. Ideálnym riešením je tradičné podujatie
Night Shopping, ktoré organizuje
nákupné centrum Aupark 20. a 21.
decembra, od 19:00 do 22:00 hod.
Okrem širokej ponuky špičkových značiek vás v centre čaká aj
Vianočné koleso, ktoré obdaruje
každého, kto ním zatočí.
Nakupovanie nemusí byť naháňačka
Nechajte doma partnera a ratolesti a vyberte sa na vianočné nákupy
s ľahkým srdcom. Nejde o nič vážne,
darčeky majú byť pozornosťou a radosťou, nie náročnou úlohou. „Nočné
nakupovanie má obrovskú výhodu
– muž a deti sú doma, nikto na mňa
nezazerá a môžem do sýtosti váhať
medzi dvoma odtieňmi žltej pri výbere svetríkov pre sestru,“ s úsmevom
hovorí 38- ročná Katka. Okrem toho,
že na „Nočných lovcov“ v Auparku
čaká nevyčerpateľná ponuka tých najlepších značiek, pripravený je aj bo-
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de Luxe, United Colors of Benetton,
Samsonite, Optika Siloe, Optika MANIA, SOFIA, Klenoty Aurum, 7Camicie, Magenta, Prolook, GIO kadernícky salón, MUZIKER, FAVAB,
MANUFAKTURA, ŠEVT papiernictvo, KFC, Subway či McDonald´s
Aupark. „Nejde pri tom o žiadne
drobnosti, ale plnohodnotné a cenné
darčeky. Získať môžete značkové
šperky, kozmetiku či dámsku kabelku a množstvo darčekových poukážok až v hodnote 150 €,“ vysvetľuje
Petra Foltýnová.
hatý sprievodný program. „Vianočná
ponuka nášho centra je výsledkom intenzívnej prípravy. Predajcovia sa na
sviatky hojnosti pripravujú mesiace,
vyberajú tovar a starajú sa, aby bolo
na sklade všetko, o čo by mohli mať
zákazníci záujem,“ konštatuje Petra
Foltýnová, marketingová manažérka
Auparku. Pri nočnom nakupovaní
aj vďaka tomu nájdete centrum v tej
najlepšej kondícii. Navyše, pri samotnom výbere darčekov vám budú
k dispozícii darčekoví poradcovia,
odborníci na rôzne oblasti, ako napríklad elektronika, móda či kozmetika.
Pri obdarúvaní nezabudnite sami
na seba. Zaslúžite si to

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

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

BRATISLAVA
Po tom, ako parlament schválil novelu zákona o hazardných hrách,
je v Bratislave na rade návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
o obmedzení hazardu v Bratislave.
Čo nová právna úprava priniesla
hlavnému mestu? Pýtali sme sa Petra
Beňa z iniciatívy Zastavme hazard.
Aké zmeny vyplývajú z novely pre
Bratislavu? Bude nám napríklad
stačiť už skončená petícia za zákaz
hazardu aj bez stratených lístkov?
Novela priniesla 2 zásadné zmeny,
ktoré výrazne ovplyvnia Bratislavu.
Prvou je zníženie kvóra pre petíciu
na 15 percent pre Bratislavu a Košice.
Toto kvórum by malo stačiť, nakoľko
sa podľa našich výpočtov zachovali originály petičných hárkov s vyše
83 000 podpismi. Druhou zmenou je,
že sa mení charakter VZN. Už sa nebude prijímať regulácia kasín, výherných prístrojov a videohier spoločne,
ale mestskí poslanci sa môžu rozhodnúť, či hazard zakážu úplne alebo ho
povolia v hoteloch, obchodných priestoroch, kultúrnych zariadeniach, prípadne bytových domoch.

Akú by podľa vás malo mať VZN podobu?
Sme za to, čo vyjadrilo 136 tisíc obyvateľov Bratislavy podpisom petície, a to
úplné zrušenie hazardu na území mesta. Regulácia hazardu v medziach zákona nebude účinná a obávame sa, že
táto akože “regulácia” bude len na zalepenie očí obyvateľom mesta. Zákon
jednotlivé kategórie budov, v ktorých
je možné prevádzkovať hazard, zadefinoval tak široko, že prísnejšia regulácia prakticky nie je možná. Viete si
predstaviť prísnejšiu reguláciu, ktorá
by povolila herne v hoteloch, moteloch
a penziónoch, keď ich je v Bratislave
114? Vie si niekto predstaviť prísnejšiu reguláciu, ak by sa herne povolili
v bytových domoch, keď tu máme obrovské sídliská? Alebo v budovách pre
obchod a služby? Tých priestorov je tu
tak veľa, že prísnejšia regulácia sa nedá
podľa nového zákona dosiahnuť. Majiteľovi herne predsa nemôžeme zakázať, aby si svoju herňu presťahoval do
prenajatého priestoru, kde VZN herňu
povoľuje. Znížiť počet závislých a počet prehraných peňazí sa dá teraz len
úplným zákazom. Dúfame, že poslanci

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

Nastúpite už aj na Námestí SNP
STARÉ MESTO
Od 7. decembra funguje dočasná zastávka na Námestí
SNP pred Starou tržnicou.
Mesto pristúpilo k tomuto
opatreniu v rámci preklenutia dopravnej situácie
v tejto lokalite, kým dôjde k vybudovaniu trvalej
zastávky v priestore pod
Manderlákom, ktoré je naplánované na jar 2017.
Dočasná párová zastávka na
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Námestí SNP pred Starou
tržnicou spolu s dočasnou
zastávkou na Kamennom
námestí majú slúžiť cestujúcej verejnosti na pohodlnejší
a komfortnejší spôsob prepravy pri prestupovaní cestujúcich na trase, ktorá spája
centrum mesta s Petržalkou
v oboch smeroch. Na novovybudovanej dočasnej zastávke pred Starou tržnicou
zastavujú linky električiek č.

1 a 8 v smere jazdy z Hlavnej stanice do Petržalky a tiež
z Ružinova na Nám. Ľ. Štúra.
Stavebné náklady predstavovali cca 20 000 €, vrátane
osadenia zábradlia a dopravného značenia. Oba vstupy na
električkové nástupište sú vybudované ako bezbariérové
a ešte aj nástupište je opatrené bezpečnostným zábradlím
kvôli zvýšenej ochrane cestujúcich.
(is)

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

policajti v súčasnosti používajú pomoci pri projektoch jedno95 kamier. Všetky kamery sú tlivých mestských častí.
otočné, digitálne a poskytujú Starostov napríklad informovali
obraz vo vysokom rozlíšení. Zo o výzve na výstavbu a rekonvšetkých sa dá v prípade potre- štrukciu materských škôl, ktorá
by urobiť záznam.
24/2016
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rozširovať
na
nia. Odborníci vám ochotne
záznamy
pomáhajú
Policaj- 3 podzemných podlažiach, z
typ
zákazníkov
si aj
vyžaduje
zboru SR
pri objasňovaní
ajnému
zväčšenie
počtu
kinosál a ktorých dve budú opäť parkotrestných činov.
tiež rozšírenie tak obľúbenej visko pre verejnosť a jednom
Od začiatku roka fungujú tri nové
promenády s gastro segmen- podzemnom podlaží obchodkamery za približne 17-tisíc €
tom, ktorý je čoraz žiadanejší nej zóny a na 2 nadzemných
(vrátane inštalačných prác).
u našich návštevníkov,“ vyja- obchodných podlažiach.
Magistrát navrhuje aj vytvorenie
dril sa majiteľ Peter Korbač- Dôkazom, že nám v mesjednotného mestského kamerovéka. Na vizualizáciách vidno te vyrastá nové centrum, je
ho systému, ktorý by zjednotil
aj most pre peších, ktorý je aj ďalší projekt hneď vedľa
všetky existujúce kamerové systémy v Bratislave - kamerový
systém Dopravného podniku Bratislava, Krajského riaditeľstva
Policajného zboru SR v Bratislave a Mestského kamerového systému mestskej polície.
V súčasnosti totiž mesto financuje tri oddelené kamerové systémy.
Ich využitie nie je pritom optimálne vzhľadom na rôzne poslanie
koncových užívateľov. Kamerový systém sa tak využíva jednostranne.
(lm)

boli v krajských mestách zriadené sprostredkovateľské orgány priamo v mestských úradoch. V prípade Bratislavy túto
úlohu plní magistráte. Jednou z

ných kritérií v rámci konania o
žiadosti o nenávratný finančný
príspevok/vypracovanie hodnotiacich správ k projektovým
zámerom.
(kk)

Zažitebudú
Dnidominovať
otvorených
dverí
Novému centru mesta
mrakodrapy
v Malých Krasňanoch

poradia aj s možnosťami finan- PD Vinohrady vás zasvätí do
covania pri kúpe nehnuteľnosti. tajov tradičného vinárstva v
V piatok sa program začína už priamom susedstve s modernou
ráno po desiatej. Pri predajnom mestskou architektúrou. Aby
mieste Malých Krasňan na ste nedegustovali naprázdno,
Račianskej ulici si poobede chýbať nebude ani chutný
môžete dať poradiť od športov- domáci guláš podľa receptu
ca, špecialistu na výživu a miestneho pivničného.
Pohľadštýl
na abudúce
novéMarcentrum
mesta
Počas
troch zo
dníStarého
vás čaká mosta.
bohatý
životný
moderátora
nákupného
Eurovea,
bovať od ktorý
2 200 sieuružije
za štvorcelá
tina Šmahela,centra
s ktorým
môžete program,
absolvovaťod
aj špeciálny
vrátane najmenších.
Klingerka
J&T Realtréning
Esta- rodina
cový meter.
na Bude
posilnenie
imunity
a na Kreatívne
pre šikovné
Novú štvrťdielne
mrakodrapov
dote.
pozostávať
z dvoch
ruky,
maľovanie
a
správne
chudnutie.
budov, jednej veže s 36 pod- tvorí Stanica Nivynas tvár
nákupzábavné
hry
s
animátormi.
Sobotou
vás
od
10.00
až
do
lažiami a nižšej 11-podlažnej ným centrom a najvyššou
19.00 bude svojím koncertom Vezmite so sebou na Dni otvočasti. Stavba vyrastie v pe- administratívnou budovou.
sprevádzať speváčka Barbara rených dverí do Malých Krasšej dostupnosti historického Nedávno získal developer HB
Weiss. K špeciálnej atmosfére ňan svojich najbližších a progReavis
právoplatné
územné
centra
a autobusovej
stanice.
isto prispeje
ochutnávka
výni- ram
si užijete
dvojnásobne.
rozhodnutie
a
aktuálne
čaká na
Pri
bytovke
bude
verejný
močných malokrasňanských
stavebné
povolenia.
A
park
s
ihriskom
a
športoviswww.malekrasnany.sktaktiež
vín z miestnych viníc.

ká na ploche viac ako 4-tisíc Skypark Zahy Hadid z Penta
štvorcových metrov. Projekt Investments, ktorý budú tvoponúkne takmer 400 bytov riť tri 30-poschodové veže a
a približne 10-tisíc štvorco- ponúkne záujemcom viac ako
vých metrov administratívnej 700 bytov. Prvá fáza by mohla
plochy. Prví obyvatelia sa do byť ukončená v roku 2019. Do
bytov podľa plánov nasťa- projektu chcú investovať 300
(red)
hujú v priebehu roka 2019. miliónov eur.
Foto: J&T Real Estate
Ceny bytov by sa mali pohy-

USAĎTE SA
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v ružinove
Praktické
dispozície

Výhodné
ceny

Občianska
vybavenosť

Súkromný
park a ihrisko

Žite svoje sny naplno! Či už žijete single život, alebo ste
veľká rodina, z našej širokej ponuky bytov si vyberie každý.
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

uvádzacie ceny

apartmány v štandarde
s kuchynskou linkou
www.galvanihodvory.sk

Okrem školákov sa môžu tešiť
aj miestni obyvatelia, ktorým
bude ihrisko k dispozícii mimo
vyučovacích hodín. Hracia plocha ihriska má rozlohu 600
štvorcových metrov.
(st)
9

Pieta

pohrebná služba
Pomáhame
24 hodín denne
už viac ako 24 rokov
~~~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti
za 777 eur

~~~
Súčasťou balíka služieb je
truhla, čalúnenie, obliekanie,
úprava, smútočný obrad,
vybavenie matriky
a kremácia
vrátane štandardnej urny
~~~
V obradnej miestnosti Pieta
ponúkame bezplatne tieto služby:
 prepožičanie štyroch
umelých vencov už aj
so štandardnými stuhami
 zobrazenie fotografie
zosnulého na LCD monitore
 prehratie foto prezentácie
zo života zosnulého
 kondolenčnú listinu
~~~

Na týchto službách
ušetríte minimálne
240 eur
Mlynské nivy 8
02 / 5263 1181
www.pieta.sk
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Robo Opatovský bude spievať ešte aj na Štedrý deň
Aj keď sa známy slovenský spevák
narodil v Trnave, už ako štrnásťročný prišiel do Bratislavy a na
konzervatóriu vyštudoval hru na
gitare. Po skončení školy vystriedal
viacero podnájmov, až kým si nekúpil domček kúsok od Bratislavy,
kde dnes býva s manželkou Katkou
a takmer trojročnou dcérou Hankou.
Ešte si občas spomeniete na vaše študentské časy?
Jasné. Býval som na internáte v centre mesta – hneď oproti Prioru, ktorý
mal prezývku „pohrebák“. Kúsok od
neho bol bufet Tempo, kde som chodieval na tresku či iné šaláty a míňal
som tam vreckové, ktoré som každý
týždeň dostával od otca. A ešte som
chodil jedávať aj do Srdiečka, čo bola
reštaurácia na Námestí SNP, kde pracovala moja príbuzná. Blízko bol aj
legendárny V-klub, kde bývali koncerty a mládež vtedy vo veľkom chodievala do mesta aj na diskotéky. Ešte
si rád spomínam aj na internát Uršulínky, kde boli ubytované dievčatá,
takže aj my chalani sme sa v blízkosti
dosť často vyskytovali.
Asi sa vám v Bratislave zapáčilo,
keďže ste sa do Trnavy už nevrátili
a zostali tu žiť. Kde ste sa usadili po
skončení konzervatória?
Býval som na rôznych privátoch asi
až do svojich 25 rokov a postupne
som vystriedal skoro všetky mestské
časti. Najviac sa mi páčilo na Heydukovej ulici, odkiaľ bolo blízko do centra, aj keď moja domáca mala kocúra
a ja som bol skoro stále chorý. Na-
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Robo Opatovský sa na sviatky teší - veď on
sám je vianočné dieťa narodené 25. decembra
pokon sa ukázalo, že som na mačky
alergický, takže som sa musel odsťahovať a môj zdravotný stav sa hneď
zlepšil. Odvtedy sa im vyhýbam.
Kde a ako odštartovala vaša sólová
spevácka kariéra?
Už počas pôsobenia na konzervatóriu
som bol členom speváckeho zboru,
ktorý cestoval po celom svete a ku
koncu školy som hrával ako gitarista
v Arkádii či Perugii, čo boli podniky,
kde už vtedy hrávali živú hudbu. Svoje prvé verejné spevácke vystúpenie
som absolvoval na módnych prehliadkach Lýdie Eckhardt a Ivety Ledererovej. Pamätám si, že premiérová
skladba, s ktorou som sa pred obecenstvo postavil, bola pieseň New York,
New York od Franka Sinatru.
Určitý čas ste žili aj v Japonsku. Čo
ste tam robili?
Išiel som si otestovať svoju schopnosť
presadiť sa aj inde vo svete. Spieval
som v jednom klube najmä swingový
repertoár a asi som mal úspech, pre-
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tože mi neustále predlžovali angažmán. Celkovo som letel do Japonska
či nazad deväťkrát. Dokonca som si
tam našiel aj priateľku Annu z Poľska
a v roku 2001 som tam oslavoval 30.
narodeniny.
Pred niekoľkými dňami ste pokrstili
nový album Vianočné duetá. Vždy sa
vám podarí prehovoriť na spoločnú
pesničku každého, koho oslovíte?
Všetko to odštartovalo v roku 1998
duetom Čas sviečok s Janou Kirschnerovou, ktorú dodnes hrajú v rádiách.
To, že by som mohol spraviť vianočný album, mi napadlo o desať rokov
neskôr. Bola na ňom aj skladba Vianočná pošta a predalo sa vtedy toľko
cédečiek, že som získal platinovú
platňu. Najťažšie to bolo asi vlani pri
oslovovaní Márie Čírovej, ktorej partner a manažér Maroš Kachút spočiatku nechcel, aby po duete Kto vie s Petrom Bažíkom naspievala ďalší duet.
Jej sa však pesnička páčila a sama sa
rozhodla, že do spolupráce so mnou

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

11.3.2016 14:57

BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016

10

24/2016
Prvé Martinské
Vo štvrtok slávnostne otvoria park
Korčuľovať
hody
sa začnú sa dá na námestiach, ale aj na Železnej
na
Belopotockého a nový psí výbeh
BRATISLAVA
ný novembrový deň. Keď11.
novembra STARÉ
MESTO

Horšie to už ani nemôže
STARÉ
MESTO
byť, lamentovali
pred roMestská
časť StarékorčuľovaMesto tento
kom milovníci
rok
ponebom.
prvýkrátHoci
Staniaorganizuje
pod holým
romestské
martinské
hody.
Sú
len v centre mesta mali
zasvätené
patrónovi
hlavného
k dispozícii dve umelé ľastaromestského
kostola, ktodové plochy, korčuľovania
rým
je
Katedrála
Martina.
si veľmi neužili. sv.
Bolo
teplo,
Martinské
hody
budú
piatpotom pršalo, zaseodprišlo
ku
11.
novembra
do
nedele
13.
oteplenie a dni, kedy sa dalo
novembra
2016
na
Rudnayokorčuľovať, by sa dali spovom
a na Panskej
ulici
čítaťnámestí
na prstoch
oboch rúk.
vNová
blízkosti
katedrály.
sezóna vyzerá nádejMartinské
otvoria 11.
nejšie. Na hody
Hviezdoslavovom
novembra
o 16.00
h starosnámestí, 2016
kde
inštalovala
tamestská
Starého Mesta
Števčasť Radoslav
Staré Mesčík
a arcibiskup
metropolita
to svoju
ľadovúa plochu,
sa
Bratislavskej
Stanidá zadarmoarcidiecézy
korčuľovať
už
slav
O 17.00 hIhrisbude
od Zvolenský.
konca novembra.
svätá
v Katedráledenne
sv. Marko jeomša
v prevádzke
od
tina.
10.00 h do 22.00 h, kto nemá
Vvlastné
sobotu korčule,
12. novembra
od
môžebudú
si ich
10.00
do 17.00
v dome dovolí,
umenia
požičať.
Ak počasie
pre
deti BIBIANA
na Panskej
41
otvorené
bude až
do konca
tvorivé
Martinove
husi januára.dielne
Požičanie
a brúsenie
Sv.
Martin
patrón
korčúľ
vyjde
na 4tkáčov
eurá. a klobučníkov,
o 11.00 h ametrov
o 17.00 hďasa
O pár desiatok
uskutočnia
Gašparkove
na Rudlej, na vnádvorí
Primaciálneho paláca,
je otvorené
nayovom
námestí divadelné
preddruhé verejné
klzisko,
ktoré
stavenia
pre deti. O
17.00 bude
v
začali zamrazovať
v posledkatedrále
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
STARÉlampiónový
MESTO sprievod z
vyberie
Slovenské národné
divadlo
Rudnayovho
námestia cez
PanOPOLIS
| Trnavské
mýto
spustilo
rámci skvalitňoskú
ulicu, vHviezdoslavovo
návania Rybársku
svojich bránu
služieb
unimestie,
a Sedlárskátny
ku
ulicuprojekt.
do Zichyho paláca na
V spolupráci
Ventúrskej
9. s hodnotiacim
Staffino
nedeľu -13.18.00
novembra
o 10.30poh
PO-PI:Vsystémom
10.00
h chce
znať
názor
návštevníkov
SO: ukončí
9.00Martinské
- 12.00hody
h slávnostdivadla
na v svoj
personál,
ná
svätá omša
katedrále.
(brn)
www.peknekabaty.sk
priestory či informačné materiály. Pochvaly či pripomienky dostáva priamo vedenie SND a hneď sa nimi môže
zaoberať. Hodnotenia môžu
návštevníci divadla posielať
cez web www.staffino.sk/snd
alebo cez rovnomennú mobilnú aplikáciu. Do hodnotenia
je zapojená historická budova
SND na Hviezdoslavovom
námestí a nová budova SND
na Pribinovej ulici. Vedenie
SND zaujíma, aký majú ľudia
názor na služby pre zákazníkov, ktoré sú rozdelené do 13
kategórií. 
(brn)

Ohodnoťte
ÚCHOVSKÉ
uvádzačov

KABÁTY

Predľžená záruka
na 3 roky
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že jeho rozmery sú menšie,
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deťmi
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2016
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park do
na
vorené otvorí
denne nový
od 10.00
Belopotockého
ulici.
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sa
22.00 h, predbežne do 6. jatak
niekoľkoročný
boj
obyvatenuára. V prípade veľkého
ľov
tejtovšak
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o záchranu
záujmu
aj dlhšie,“
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plochy
medzi
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movala hovorkyňa magistrározhlasu
a ulicami Belopotoctu Ivana Skokanová.
kého
a
Lehotského.
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parkom
bude
otvorený
aj
na otvorenom klzisku, nový
ten
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si môže
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torú z ľadových plôch pod
Práce
na vybudovaní
parkumôžu
boli
strechou.
Petržalčania
dokončené
v lete,zimný
samospránapríklad ešte
využiť
štava
všakHockey
park zatiaľ
nesprístupnila
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club
Petržalka
verejnosti,
keďženatráva
2010 v Ovsišti
Ulici nebola
M. C.
dostatočne
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Bodkou
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a od 14.00 do 16.00 h.
Zimný štadión na Harmincovej ulici v Dúbravke nemá
ešte ani dvadsať rokov, ale aj
tak patrí k tým najobľúbenejším. Verejnosť sa dostane na
ľad vždy v utorok od 16.00 do
17.30 h, v sobotu od 16.15 do
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celoročnú podterasu
povolená.
slav Števčík.
Informácie poskytu- odsúhlasilo
17:45 h a odStaromešťania
18.30 do 20.00tak
h, rozpisu.
odstránili.
terasy
využil
dostávajú
do užívania
plnohodSlávnostné
otvorenie parku
za chodu
kto dá prednosť
nedeli,
ten jú
na Vlastník
15 rokov,
s možaj na informačnom
telefónvšetky zákonné
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Aj dnes sledujte
najobjektívnejšie správy

V A Š E

S P O Ľ A H L I V É

I N F O R M Á C I E

Podľa prieskumu MML Omnibus 2016/III agentúry MEDIAN SK
až 24% ľudí vo veku 14 - 79 rokov vníma televízne spravodajstvo
RTVS ako najobjektívnejšie.
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V otázke
Pod Kačínom
môžeteparkovacej
prenocovať,politiky
postele sú
teraz naktorý
rade postavili
mestské časti
nájdete v domčeku,
na strome
Satinského I.7770/1,
811 08 Bratislava
IČO: 44 570 783

HĽADÁ DO
PRENÁJMU
SKLADOVÝ
PRIESTOR
V MESTE
BRATISLAVA
PODMIENKY
výmera cca 300m2, pevná
prístupová komunikácia
pre dodávkové vozidlá do
3,5t a výšky 3m, uzavretý
strážený areál, vstup do
skladu z úrovne prístupovej komunikácie bez rampy, sklad
suchý, nevykuNOVÉ
MESTO
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BRATISLAVA
Podľa schváleného VZN
budú Bratislavčania s
prvým autom parkovať
v celej Bratislave okrem
Starého Mesta len za cenu
rezidentskej karty.
Mestskí poslanci schválili
dlho očakávané všeobecne
záväzné nariadenie, ktoré
upravuje pravidlá parkovania
v hlavnom meste a zavádza
pri parkovaní na území Bratislavy jednotné pravidlá. „Je
pred nami ešte dlhá cesta, kým
sa tieto prijaté pravidlá zavedú
do praxe, ale urobili sme nesmierne dôležitý prvý krok
nomto,naaby
území
Vinohradov.
Jeho
na
sme
v parkovaní
kapacitaporiadok,“
sú maximálne
tri osoby
urobili
vyjadril
sa
vrátane detí.
domčeku je manprimátor
IvoVNesrovnal.
želská
posteľschváleného
a ďalšie samostatné
Na
základe
VZN
lôžko.
Záujemcovia
môžu
prebudú Bratislavčaniasi na
území
nocovanie
v
domčeku
rezervocelého hlavného mesta, s vývať na stránke
mestskej
organizánimkou
Starého
Mesta,
parcie
Mestské
lesy
v
Bratislave
kovať s prvým autom zadar-www.ba-lesy.sk.
mo
v rámci ceny rezidentskej
Domček vyšiel na 16 400 eur a

karty. Druhé auto viazané na
byt bude mať pri krátkodobom parkovaní v Bratislave,
okrem Starého Mesta, 50 %
zľavu. Cenu rezidentskej parkovacej karty určí mestská
časť v rozmedzí od 20 – 100
eur pre prvé auto, môže však
rozhodnúť, že počas prvých
24 mesiacov bude zadarmo.
Cena karty pre druhé auto by
mala byť od 50 – 500 eur. Aj
v tomto prípade však platí, že
ak sa mestská časť rozhodne, tak počas prechodného
24-mesačného obdobia môže
byť vydaná tiež zadarmo.
Majitelia áut bez trvalého poje financovaný
z mestského
rozbytu
v Bratislave
budú platiť
počtu.
hodinové
parkovné vo vyCelková rozloha
objektu
je do
26
značených
zónach
od 0,20
sa z
3štvorcových
eur alebo metrov,
zaplatiaskladá
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častioda z100
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– 1 000teraeur
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za auto, ak ju mestskázábradčasť
lím a ochrannou
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vydávať. sieťou. Stavba je
šesť
metrov
zemou.
Po schválenínad
VZN
bude nasleDomček
je
zaistený
dovať zmena Štatútu oceľovými
hlavného
lanami, pomocou ktorých je

Je tu nový
sprievodca
po Bratislave

mesta SR Bratislavy, ktorou
sa mestským častiam zve- BRATISLAVA
ria mestské komunikácie na Chcete tip na zimnú preúčely parkovania. Konkrétne chádzku mestom, aby vás
podmienky parkovania v jed- uličky Starého Mesta chránotlivých mestských častiach nili pred vetrom? Aj ten
si budú následne schvaľovať nájdete v novom turisticzastupiteľstvá v jednotlivých kom sprievodcovi po BraÚčtovníctvo,
mestských častiach.
tislave. mzdy, DPH,
Podľa kritikov parkovacích daňové
Dvadsaťštyriročný
priznanie šudent
možností nepribudne, naopak, Juraj Kucharík do nej zbiepre firmy
a živnostníkov
ak sa začnú maľovať zákonom
ral materiály
vyše päť rokov.
stanovené parkovacie miesta, Vďaka
unikátnym
mapám
tel: 0905 970
467
bude ich ešte menej.
a viac nežwww.olicorp.sk
600 fotografiám
info@olicorp.sk
VZN sa významne dotkne si čitatelia vytvoria detailnú
tých, ktorí dochádzajú do predstavu o tom, ako vyzeBratislavy za prácou. Záchyt- ralo mesto v jednotlivých obné parkoviská ešte k dispo- dobiach. 
(red)
zavesený
do koruny
stromov.
zícii
nemajú,
v meste
však
Oceľové
lanáajsúdo
podložené
dubobudú
platiť
troch eur
za
vými doštičkami
a nezasahujú
hodinu
parkovania.
do stromov.
Systém
je však len na počiatPrístup
do domčeka
je po točitom
ku,
primátor
aj viacerí
poschodisku.
V
objekte
nie je voda,
slanci avizovali, že problémy,
ani elektrina.
domčeku
sa
ktoré
prinesie,Pri
budú
sledovať
nachádza
ekologická
toaleta.
a riešiť. Dôležité je, že mesto
(kk)
spravilo prvý krok. 
(ik)
Foto: Marek Velček

Hlavné mesto SR Bratislava

vyhlasuje zámer na nájom
nebytových priestorov
–
garážových
státí
nachádzajúcich
sa
na
Bajzovej 8/A v Bratislave,
k.ú. Nivy, garážových státí
na Blumentálskej 10, k. ú.
Staré Mesto garážových státí
na Námestí M. Benku 16, k.
ú. Staré Mesto, garážových
státí na Jurigovom nám.KOTVA, k. ú. Karlova
Ves, garáží na Tománkovej
5, k. ú. Karlova Ves,
garáže na Jasovskej 1-3, k. ú.
Petržalka a garáží na Jasovskej
6-8, k. ú. Petržalka formou
priameho nájmu v termíne
od 09.12.2016 do 15.02.2017.
Podmienky sú k dispozícii na
webovej stránke hlavného
mesta
SR
Bratislavy
www.bratislava.sk
a
na
pracovisku Služby občanom,
cenovú ponuku je potrebné
doručiť do 15.2.2017 do 16:00
hod. do podateľne Magistrátu
hlavného
mesta
SR
Bratislavy, Primaciálne nám. 1,
814 99 Bratislava, alebo zaslať
poštou. V prípade doručovania
cenovej ponuky poštou sa za
deň doručenia cenovej ponuky
považuje
deň
doručenia
poštovej zásielky vyhlasovateľovi.
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Bratislavské mestské časti si v novom Električka má prednosť!
ho značenia, ktoré upozorní,
rebríčku transparentnosti polepšili DÚBRAVKA
Hlavné mesto chystá opa- že v tomto úseku má prednosť
BRATISLAVA
V aktuálnom rebríčku
transparentnosti miest je
na tom najlepšie bratislavská mestská časť Nové
Mesto, skokanom je Karlova Ves.
Hodnotenie Transparency
International Slovensko Otvorená samospráva 2016
zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo
poskytovaných informácií,
kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v
informovaní u obyvateľov.
Hodnotenie prebiehalo v ob-

dobí júl až november 2016.
Mestská časť Nové Mesto
skončila celkovo spomedzi slovenských miest na
4. mieste, nasleduje ju Petržalka na 7. mieste. Na treťom mieste spomedzi bratislavských mestských častí
sa umiestnilo Staré Mesto,
ktoré v rebríčku poskočilo
o 30 miest na 11. miesto.
Nasleduje Bratislava ako
mesto (17. miesto) a Karlova Ves (26. miesto), ktorá si polepšila o 52 miest.
Ďalej v rebríčku sú Ružinov (28. miesto) a Rača

(35.miesto), ktorá si polepšila o 24 miest, Podunajské Biskupice (58. miesto)
a Devínska Nová Ves
(68. miesto). Do stovky
sa ešte dostala Vrakuňa
(76. miesto) a Dúbravka
(77. miesto). Pokiaľ ide
o prístup k informáciám,
dosiahli všetky vysoké
percentuálne ohodnotenie.
S výnimkou Starého Mesta
však majú podľa ukazovateľov rebríčka všetky ešte
výrazné rezervy pri transparentnosti predaja a prenájme majetku.
(red)

trenia, ktorými chce zamedziť častým zrážkam
chodcov s električkami
v bratislavskej Dúbravke.
V Dúbravke nedávno došlo
k zrážke chodca s električkou
a takéto prípady sa v tejto
mestskej časti stali aj v októbri
i septembri. Magistrát tvrdí, že
má rad opatrení, ako podobným situáciám v budúcnosti predchádzať, a to napríklad
inštaláciou zvukového zariadenia na priechode, ktoré
upozorní chodca, že prichádza
električka. Taktiež umiestnením vodorovného dopravné-

električka a chodec má byť ostražitý. Takéto opatrenia budú
podľa Kataríny Kohútikovej
z komunikačného oddelenia
magistrátu použité na priechodoch pre chodcov Saratovská
pri OD Saratov, pri križovatke
Saratovská - Drobného a na
Ulici Mikuláša Schneidera
Trnavského.
Dopravný podnik však vyzýva aj cestujúcich, aby boli
pri prechádzaní cez električkovú trať obozretnejší. Električke totiž musia dať chodci
podľa zákona vždy prednosť
aj na priechode. 
(tasr)

O rok nastúpi prvý prémiový pick-up Mercedes-Benz
Koncom roku 2017 rozšíri (po investíciách
niekoľko sto miliónov eur) portfólio značky
s hviezdou prvý ozajstný prémiový pick-up:
Mercedes-Benz Trieda X. Nový stredne veľký
päťmiestny pick-up môže odviezť popri náklade
(užitočné zaťaženie viac ako 1,1 tony; ťažná sila
3,5 tony) až päť osôb (v dvojitej kabíne). Ponúkne
rozmanitú paletu motorov (vrcholový model
s dieselovým motorom V6), dostane robustný rebrinový rám a stály pohon všetkých kolies
4MATIC; zabezpečí vysoký komfort jazdy a poskytne príkladnú bezpečnosť.
Trieda X je určená najmä pre Európu, Latinskú Ameriku, Južnú Afriku a Austráliu. Osloví zvyšujúci sa
počet užívateľov pick-upov, ktorí si pri nich želajú
viac vlastností osobného motorového vozidla. Uspokojí i rastúci záujem o pick-up, ktorý sa uplatní ako
štýlové rodinné vozidlo.

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

„Vozidlom pick-up značky Mercedes-Benz vypĺňame
jednu z posledných medzier v našom portfóliu. Čo je
náš cieľ? Každému zákazníkovi chceme ponúknuť
také vozidlo, ktoré sa dokonale hodí na jeho účel
použitia. Trieda X pritom bude v tomto rastúcom
segmente udávať nové štandardy.“ Charakterizuje novinku Dieter Zetsche, predseda predstavenstva spoločnosti Daimler.
Konkrétnu podobu novinky predstavili prostredníctvom dvoch štúdií v švédskom Štokholme. V prvej
štúdii Trieda X v prevedení „powerful adventurer“
(veľký dobrodruh) sa snúbia všetky silné stránky klasického pick-upu – robustnosť, funkčnosť, odolnosť
a priechodnosť terénom. Druhá štúdia nazvaná „stylish
explorer“ (štýlový prieskumník) zvýrazňuje navyše
vlastnosti pick-upu s hviezdou: počnúc typickým dizajnom, cez komfort a dynamiku jazdy až po bezpečnosť.

Obdobne ako celá rodina vozidiel s hviezdou získa
nová Trieda X rôzne prvky výbavy, ktoré umožnia
individuálne prispôsobiť exteriér a interiér. Príkladnú bezpečnosť a komfort riadenia nového pick-upu
zabezpečia moderné asistenčné systémy vodiča (veľa
z nich ako sériová výbava) založené na kamerách, radarových a ultrazvukových snímačoch.
Viac informácií na www.motor-car.sk
alebo www.mercedes-benz.sk .
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V meste
pribudne sto
prístreškov
BRATISLAVA
Bratislavskí cestujúci, ktorí
každý deň čakajú na mestskú hromadnú dopravu, dostali predvianočný darček.
Na desiatkach zastávkach
v celom meste pribudli nové
prístrešky, ďalšie sa budú
stavať v priebehu prvých
dní nového roku.
„Ide o aktivitu hlavného
mesta, ktoré má uzatvorenú
zmluvu so súkromnou spoločnosťou a na základe nej
spoločnosť osadila a osadí
pre mesto sto kusov prístreškov v lokalitách, ktoré určilo
hlavné mesto,“ prezradila hovorkyňa hlavného mesta Ivana Skokanová.
Podľa nej ide o prístrešky na
všetkých druhoch zastávok
verejnej dopravy, pričom
pôjde buď o výmenu starého
prístreška za nový, osadenie
prístreška na zastávke bez
zastrešenia alebo zdvojenie
prístreškov na zastávkach,
kde bol jeden prístrešok nedostačujúci.
„Prístrešky sú postupne osadené v jedenástich mestských
častiach, konkrétne Nové
Mesto, Rača, Ružinov, Lamač, Dúbravka, Podunajské
Biskupice, Vrakuňa, Petržalka, Záhorská Bystrica, Staré
Mesto a Karlova Ves. Ich inštalácia sa začala v novembri,
posledné osadia začiatkom
nového roku,“ dodala Ivana
Skokanová. 
(db)
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VÁS POZÝVA NA
SILVESTROVSKÚ ZÁBAVU
∙ ŽIVÁ HUDBA,
∙ NO LIMIT, DJ MAJLING,
∙ SPEVÁK MIROSLAV ŠVÁBA,
∙ SVETELNÁ SHOW,
∙ CHUTNÉ MENU,
∙ SPOLOČENSKÉ
TANCE,
∙ TOMBOLA,
∙ OHŇOSTROJ,
...
Predpredaj vstupeniek: Hotel Barónka,
02/44 87 23 24, www.baronka.sk
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Čo sme ochotní obetovať pre lacný nákup?
STARÉ MESTO
Centrum environmentálnej
a etickej výchovy Živica
urobilo nedávno zaujímavý pokus. V stánku pred
Starou tržnicou predávali
lacné potraviny, ale každého záujemcu informovali,
že dôvodom nízkej ceny sú
detskí otroci alebo týrané
zvieratá. Veľa ľudí to neodradilo, nakupovali ďalej.
Pod značkou Fér farma
ponúkali štyri banány za 0,40
eura, čokoládu za 0,50 eura,
kávu za 2 eurá, kakao za 0,60
eura či šesť vajec za 0,40
eura. 53 ľudí napriek vedomiu, že nákupom podporujú
ničenie životného prostredia,
detskú prácu, týranie zvierat
či nízke mzdy zamestnan-

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

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

Divadlom proti extrémizmu
Bratislavský samosprávny kraj spolu so Slovenským národným divadlom a OZ Living
Memory uviedli premiéru hry Natálka –
projekt proti extrémizmu. Putovné predstavenie má za cieľ otvoriť so stredoškolákmi
diskusiu o extrémizme, jeho podobách a následkoch a zodpovednosti za svoje činy. Až
do decembra 2017 by malo predstavenie navštíviť každý mesiac 5 stredných škôl.
Bratislavská župa si berie za svoje práve zápas
o demokraciu a zápas proti extrémizmu, ale aj
proti tomu, čo ten extrémizmus vyvoláva. Teda
strach a neistoty v mnohých ľuďoch, ktorí sa
cítia sklamaní možno že naozaj ohrozovaní a
ktorí sa potom utiekajú k takýmto „filozofiám“.
Treba o veciach rozprávať, treba veci poznať
lepšie a netreba im podliehať.
Presvedčenie župy ako takej je, že my tu máme
demokratické zriadenie a musíme ho brániť.
To je dôvod prečo Bratislavská župa finančne
podporuje aj tento projekt, jeho účasť na našich
školách a diskusiu o týchto vážnych témach,“
vyjadril sa po premiére hry predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Bratislavský samosprávny kraj a Slovenské ná-

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


Padol
osemročný
rekord
BRATISLAVA
V novembri prešlo Letiskom M. R. Štefánika v Bratislave takmer stotisíc pasažierov, čo je najvyšší počet
cestujúcich v novembri za
posledných osem rokov. Od
začiatku roka do konca novembra vzrástol letisku počet cestujúcich o 13 percent.
V novembri vybavilo letisko
spolu 99 425 osôb, čo predstavuje nárast o 8 % oproti
rovnakému obdobiu vlani. O 3
percentá narástol tiež počet pohybov lietadiel na 1 793 odletov
a pristátí, množstvo vybaveného leteckého nákladu pokleslo
v novembri o 1 % na 2 050 ton.
„Osemročný rekord v počte
vybavených cestujúcich v novembri je dôkazom, že náš
obchodný model, ktorý okrem
nových liniek dominantného
dopravcu Ryanair do Manchesteru, na Korfu, do Nišu, Eilatu,
do Leeds, priniesol na letisko
aj nové letecké spoločnosti Pobeda a Wizz Air s linkami do
Moskvy a Skopje, je nastavený
správne a zabezpečuje od začiatku roka každý mesiac rekordný
rast,“ informoval generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Ivan Trhlík.
Celkovo vybavilo letisko spolu za 11 mesiacov roka 2016
už 1 653 868 cestujúcich, čo
predstavuje nárast o 13 %
v porovnaní s rovnakým obdobím vlani. Pozitívne čísla
vykazuje aj celkový doterajší počet pohybov lietadiel –
24 022 letov, čo je o 4 % viac
ako minulý rok. 
(brn)
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na lyžovačku autobusom
do Stuhlecku!
Od 14. decembra na
www.banoviny.sk

Pešia zóna pre autá: slovný antagonizmus? V Bratislave realita

Ako už zo slovného spojenia „pešia zóna“ vyplýva, mala by to byť
časť mesta určená pre peších.
V našom hlavnom meste to niekedy tak nevyzerá.

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

gramu rokovania
decembrového staromestského zastupiteľstva.

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

mudr. pavel malovič

mudr. pavel malovič ako si udržať mladosť
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ako si udržať mladosť

Myslím si, že keby
boli poplatky za
vjazd áut do pešej
zóny vyššie, ich
pohyb by sa v tejto
časti mesta výrazne obmedzil. Veď
naším cieľom by
malo byť maximálne eliminovať pohyb áut v historickom centre. Preto
som na zasadnutí
zastupiteľstva navrhol dvojnásobné zvýšenie tohto poplatku pre podnikateľov. Bohužiaľ,
zastupiteľstvo sa postavilo proti
môjmu návrhu a neschválilo ho.

Som rád, že sme vyšli v ústrety
aspoň rezidentom centra mesta
a v zastupiteľstve prešiel návrh na
zníženie poplatku pre tých, ktorí
majú v historickom centre trvalý
pobyt, a to zo 70 eur na 10 eur za
kalendárny rok.
Škoda, že návrh na zvýšenie poplatku pre podnikateľov neprešiel, myslím si, že by sa počet áut v centre
mesta výrazne znížil.
Martin Borguľa
poslanec mesta za
mestskú časť Staré Mesto
a predseda KLUBU
pre BRATISLAVU
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Poznámka:
Pokiaľ
si knihu zakúpite vo VITALBODY
Pokiaľ si knihu zakúpite vo VITALBODY
speedfitness studio na Dunajskej 12 v Bratislave
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Viac o knihe na: www.akosiudrzatmladost.sk
www.akosiudrzatmladost.sk.
Viac

užitočné informácie, ktoré prídu iste vhod (bez ohľadu na vek a pohlavie)
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štvrtok 15. decembra
 10.00 - J. Michalová: Ka-

diaľ do Afriky? Bibiana, Panská 41
 15.45, 17.00 - Ako „namaľovať“ správne gesto,
tvorivé dielne pre deti, A4,
Priestor súčasnej kultúry,
Karpatská 2
 16.00 - Detské Vianoce,
Staromestské vianočné trhy,
Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - A. P. Čechov:
Pytačky
s
medveďom/
Betlehemci, Divadlo Ívery,
Školská 14
 19.00 - Slovenský filharmonický zbor, Slovenská
filharmónia, Koncertná sieň
SF, Námestie E. Suchoňa
 19.00 - P. Zelenka: Job
interviews, Divadlo P. O.
Hviezdoslava, Laurinská 19
 19.00 - P. Canev: Panna
Jana a Čajka, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
 19.00 - The Golden Voices
of Gospel, Veľká sála, Dom
odborov Istropolis, Trnavské
mýto 1
 19.00 - Večer s osobnosťou – I. Bázlikom, Národné
osvetové centrum. V-klub,
Námestie SNP 12
 20.00 - V. Bednárik, Ľ.
Burgr, D. Vicen: Umri,
skap a zdochni…!, Divadlo
SkRAT, A4, Priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2
piatok 16. decembra
 17.00 - Lojzo, koncert,
Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - Slovenský filharmonický zbor, Slovenská
filharmónia, Koncertná sieň
SF, Námestie E. Suchoňa
 19.00 - Olympic, koncert,
Veľká sála, Dom odborov
Istropolis, Trnavské mýto 1
 19.00 - Jednofázové kvasenie a hostia, Divadlo TICHO
a spol., vianočný koncert,
Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14
 19.00 - S. Štepka: Zmiešaná štvorhra, Radošinské naivné divadlo, Záhradnícka 95
 19.00 - S. Mrožek: Láska
na Kryme, Divadlo Astorka
Korzo´90, Námestie SNP 33
 19.30 - V. Klimáček: DíWWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

leri - všetko je na predaj,
GUnaGU, Františkánske námestie 7
 19.30 - K. Vosátko: Dobrodružstvá Dona Dušana, Divadlo La Komika, Michalská 5
 20.00 - A. Bratten (Nór.),
Ventolin (Česko), RSS Boys
(Poľsko), koncert, A4, Priestor súčasnej kultúry, Karpatská 2
sobota 17. decembra
 14.30 - P. I. Čajkovskij:

Luskáčik, Bratislavské bábkové divadlo, Malá scéna
STU, ul. Dostojevského
rad 7
 17.00 - R. Geri, D. Hevier,
K. Vosátko: Frida, muzikál,
Teatro Wüstenrot, Dom odborov Istropolis, Trnavské
mýto 1
 17.00 - SKLO, A. Zimányiová a J. Burian, koncert,
Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - Čechomor a Taiko
Drummers, koncert, Dom
odborov Istropolis, Trnavské
mýto 1
 19.00 - M. Vajdička: Jama
deravá, Divadlo Astorka Korzo´90, Námestie SNP 33
 19.30 - V. Klimáček: Muži
sa minuli, GUnaGU, Františkánske námestie 7
 19.30 - K. Vosátko: Raňajky u Jima Morrisona, Divadlo La Komika, Michalská 5
nedeľa 18. decembra
 10.00, 14.30 - P. I. Čajkovskij: Luskáčik, Bratislavské
bábkové divadlo, Malá scéna STU, ul. Dostojevského
rad 7
 15.00 - Siesta v galérii:
Nestex: Možnosť rozprávať
a schopnosť povedať, SNG,
Esterházyho palác, Námestie
Ľ. Štúra 4

 16.00 - F. Pagitsch organ,

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

sieň SF, Námestie E. Suchoňa
 14.00 - L. Seppová, M. Koprdová: Cínový vojačik a iné
rozprávkové bytosti, Bibiana,
Panská 41
 19.00 - P. Pörtner: Šialené
nožničky, Teatro Wüstenrot,
Dom odborov Istropolis, Trnavské mýto 1
 19.00 - W. Shakespeare:
Sen noci svätojánskej, Divadlo Astorka Korzo´90, Námestie SNP 33
 19.30 - V. Klimáček: Odvrátená strana mesiaca, GUnaGU, Františkánske námestie 7
 19.30 - K. Vosátko: Navždy alebo nikdy, Divadlo La
Komika, Michalská 5
 20.00 - Projekt Onegin - predvianočný work
in progress vrátane kapustnice, Divadlo SkRAT, A4,
Priestor súčasnej kultúry,
Karpatská 2

pondelok 19. decembra
 19.00 - Raj alebo Láska je

streda 21. decembra

mo-drina, zoskupenie Stopy
snov, Školská 14
 19.00 - J. Korec: spoveď II.,
Malá scéna STU, ul. Dostojevského rad 7
 19.30 - K. Vosátko: English dvojka - Nová krv, Divadlo La Komika, Michalská 5
 20.00 - P. Tejnorová a kol.:
Uhozené květinou, A4, Karpatská 2

 10.00 - P. I. Čajkovskij:

utorok 20. decembra
 10.00, 14.30 - P. I. Čajkov-

skij: Luskáčik, Bratislavské
bábkové divadlo, Malá scéna
STU, ul. Dostojevského rad 7
 10.00, 19.00 - Vianočné
koncerty, Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor, Bratislavský
chlapčenský zbor, Koncertná

Luskáčik, Bratislavské bábkové divadlo, Malá scéna
STU, ul. Dostojevského
rad 7
 19.00 - Vianočné koncerty,
Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor,
Bratislavský chlapčenský
zbor, Koncertná sieň SF, Námestie E. Suchoňa
 19.00 - Voľby 2020: Gagaji, Táraji a Prďusi!!!, kabaret,
Malá scéna STU, ul. Dostojevského rad 7
 19.00 - M. Bango: Volám
ťa láska, koncert, Národné
osvetové centrum. V-klub,
Námestie SNP 12
 19.30 - V. Klimáček: Odvrátená strana mesiaca, GUnaGU, Františkánske náme. 7

štvrtok 22. decembra
 17.00 - Nový Modus, kon-

cert, Hviezdoslavovo nám.
 19.00 - Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický
zbor, Bratislavský chlapčenský zbor, Koncertná sieň SF,
Námestie E. Suchoňa
 19.30 - V. Klimáček: Herečky, GUnaGU, Františkánske námestie 7
 19.30 - K. Vosátko: Bohyňa vo vani, Divadlo La Komika, Michalská 5
sobota 24. decembra
 21.00 - Oldies video Disco

live, Calabria club, Farského 24
pondelok 26. decembra
15.00 - Adoremus
a Warchalovci, Katedrála sv.
Martina, Rudnayovo nám. 1
 19.30 - V. Klimáček: Milujem svoj mobil, GUnaGU,
Františkánske nám. 7
 21.00 - Štefánska oldies,
Roman a Juro, Randal club,
Karpatská 2


utorok 27. decembra
 19.00 - W. Russell: Pokrvní

bratia, Nová scéna, Živnostenská 1
 19.30 - V. Klimáček: Socík, zlatý socík, GUnaGU,
Františkánske námestie 7
streda 28. decembra
 19.00 - A. L. Webber:

Mačky, Nová scéna, Živnostenská 1
 19.30 - V. Klimáček: Socík, zlatý socík, GUnaGU,
Františkánske námestie 7
štvrtok 29. decembra
 19.00 - A. L. Webber:

Mačky, Nová scéna, Živnostenská 1

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

Záver roku 1998 bol pre Bratislavčanov naozaj zimný.
Mikuláša privítali na Františkánskom námestí nielen zástupy ľudí, ale aj čerstvo napadnutý sneh, a tak
nečudo, že obyvatelia hlavného mesta sa dočkali prvej
zimnej kalamity. Tí, ktorí
mysleli už dopredu, sa tešili
na nový úsek diaľnice smerom na Lamač a historik
Štefan Holčík zase pripomenul, že Bratislava má možno
najmenší palác na svete!

Mäso oblievali
pivom už
od piatka
Mikuláš s takmer všetkým,
čo k nemu patrí, prilákal
v sobotu 6. decembra do
centra mesta také davy
ľudí, že čerstvo napadnutý
sneh sa im priam topil pod
topánkami. Neprekážalo.
Veď na Františkánskom
námestí sa už od piatka
opekal vyše tristokilový vôl
permanentne oblievaný pivom, na Hlavné i Hviezdoslavovo námestie mal prísť
Mikuláš a jarmočné predvianočné stánky sa priam
prehýbali pod dobrotami.
Pečený vôl sa v Bratislave
naposledy predával pred 257
rokmi, a tak nečudo, že viac
ako tisíc zvedavcov si muselo
vystáť skoro nekonečný rad,
kým sa dostali k svojej porcii
vola. Podľa aktérov podujatia
– združenie Devínska brána
– sa od roku 1741 v meste
dosť premnožili voly, a tak sa
„znovuoživením tejto historickej tradície pokúsime opäť
zredukovať ich počet.“
Kým gurmáni koštovali
(ochutnávka vola trvala do
neskorého večera), na Hlavnom a neskôr na Hviezdoslavovom námestí sa na radosť
tisícov detí rozžiarili dva vianočné stromy. Pred národné
REDAKCIA
Gorkého ulica 6
SK-811 01 Bratislava 1
Šéfredaktor: Ingrid Jarunková
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divadlo prišiel aj nefalšovaný
Mikuláš so sprievodom v koči
s pravým dvojzáprahom. Cez
masu ľudí sa však ledva dostal. „Chcete, aby som rozsvietil vianočný stromček??“
spýtal sa a odpoveďou bolo
zborové: „Áno!“ Vianočný
stromček charity zažiaril a na
námestí zavládla naozajstná vianočná atmosféra. Pred
drevený Betlehem sa kúsok
po kúsku posúval rad a celé
námestie sa rozjasnilo pestrofarebným ohňostrojom. Po
rokoch teda Mikuláš ako má
byť, so snehom, aj so snehovou kalamitou a dopravnými
zápchami.

Pripravujú
nový úsek
diaľnice
Nasledujúci rok sa začne
s výstavbou diaľnice D2
Bratislava Lamačská cesta
– Staré grunty. Tento diaľničný úsek by mal okrem
iného prispieť k zlepšeniu
dopravnej situácie v Bratislave, k dopravnému odľahčeniu vo vnútri mesta a k
zlepšeniu životného prostredia.
Súčasťou projektu je aj tunel
pod Sitinou dlhý 1335 metrov, ktorý značnou mierou
prispeje k zlahčeniu dopravy
na Patrónke. Tunel budú tvoE-mail: redakcia@banoviny.sk
Telefón: 02 5441 0028
Inzercia: 0911 668 469
E-mail: inzercia@banoviny.sk

riť dve samostatné paralelné
tunelové rúry. Každá bude
vybavená pre jednosmernú
dopravu s dvomi jazdnými
pruhmi. Podľa odborníkov,
v prípade nevybudovania tohto úseku diaľnice, Lamačská
cesta nebude už v roku 2000
spĺňať kapacitné nároky a nevyhovie pri zaťažení ani pri
najnižšej povolenej požadovanej rýchlosti 50 km/hod.

Najmenší
palác na svete
je na Uršulínskej
Miniatúrny šľachtický palác, hádam najmenší na
svete, vznikol prestavbou
meštianskeho domu začiatkom 20. storočia. Vtedy
na staršie múry suterénov
a prízemia postavili nové
poschodie a fasádu upravili v novoklasickom slohu.
Jedna z typických mreží na
okne je označená menom
kováča „Schima“ a datovaním 1918. Nad bránou je
umiestnený kamenný erb
šľachtickej rodiny.
Pri úprave objektu a jeho
prestavbe sa objavili zvyšky
murív, ktoré možno datovať
do stredoveku. V zadnej
miestnosti na poschodí sa
pod omietkou ukázal fragment gotického okna bývalej
synagógy, ktorú zrušili po
roku 1530 a ktorá bola výrazne viditeľná ešte okolo
roku 1730. Dodnes je zachovaná v obvodových múroch
susedného domu. Po prvej
svetovej vojne „palácik“ obýval kaviarnik Julius Prüger
zo známej rodiny hotelierov
Prügerovcov. Jeho brat Henry
neskôr zjednotil Savoy a Carlton. Objekt bol do polovice
80. rokov obývaný, po rekonštrukcii sa stal sídlom Mestského kultúrneho strediska.
Bratislavské noviny
10. decembra 1998 (krátené)
PR reklama
je graficky vyznačená.
www.banoviny.sk

Vianočná
buchta začala
Štedrý deň
Na Štedrý večer dodnes
býva prísny pôst. Ak ho deti
vydržia, uvidia večer zlaté
prasiatko. Obyčajne sú neposedné a neuvidia nič.
Obedovala sa medom sladená
pôstna polievka z jablčných
a hruškových štiepok, sušených sliviek, hrozienok a fíg.
Potom prišli na stôl vianočné záviny, najmä makovník
a orechovník. Ježiška mohol
večer vidieť len ten, kto celý
deň nejedol nič, no takých
ľudí v Prešporku nebolo.
Gazdiné celé poobedie vyvárali, podvečer poslali starých
rodičov alebo otca s deťmi
na prechádzku, náhlivo ozdobili stromček a slávnostne
prestreli štedrovečerný stôl.
Pod každý z plytkých tanierov sviatočného servisu položila matka zopár kaprích
šupiniek, ktoré sa patrilo celý
rok nosiť v peňaženke, aby
vždy boli peniaze. Priložila
k nim zlatú, striebornú či aspoň obyčajnú mincu, aby pripomenula pánbožkovi, čoho
v rodine nikdy nie je dosť. Na
vrchný hlboký tanier každému dala kúsok oblátky, lebo
dávnym predkom stačil ku
šťastiu aj nekvasený chlieb,
oblátku obliala lyžičkou
medu, aby každému slúžilo
zdravie, pridala oriešok pre
dobré myšlienky a obielený
strúčik cesnaku, ktorý mal
chrániť pred pokúšaním diablov, zlých démonov a iných
nepríjemných duchovných
bytostí. Okolo šiestej večer
vyobliekaná rodina vošla do
jedálne. Otec prečítal evanjelium o narodení Krista Pána.
Rodina sa pomodlila najsamprv za seba, potom za Prešporok a potom za drahých
zosnulých, ktorí si na tomto
svete na štedrej večeri už
nikdy nepochutnajú. Len Boh
vie, ako sa varí na druhom
svete...
Peter Ševčovič
Z kuchyne starého
Prešporku (krátené)
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Poviedky Roalda Dahla pripomínajú,
že každý sa raz chytí do vlastnej pasce

Prídu legendy
90. rokov
Wedding Present

STARÉ MESTO
Chcete sa schuti pobaviť
na inteligentne napísaných
a herecky zahraných príbehoch, aj keď s neočakávaným koncom? Činohra
SND ponúka na začiatku
novej divadelnej sezóny
čiernu komédiu nazvanú
Apartmán v hoteli Bristol.
Jej autorom je D. Majling,
ktorému sa šikovným spôsobom podarilo skĺbiť do
jedného kompaktného celku niekoľko samostatných
poviedok Roalda Dahla.
Na paškál si zobral zopár negatívnych ľudských vlastností, akými sú žiarlivosť, lascívnosť, manželská nevera,
hráčska vášeň, škodoradosť.
Zohratý herecký tím vedený
režisérom Michalom Vajdičkom sa zrejme pri naštudovaní svojich úloh aj počas
predstavenia výborne zabáva,
čo divák vycíti už hneď na začiatku a drží palce Danielovi
Fischerovi, ktorý ľahkovážne
pristúpi na hazardnú stávku,
v ktorej príde najskôr o malíček, postupne o celú ruku.
Tento čierny humor má však
okrem temnej stránky aj tú
svetlejšiu v mnohých ponaučeniach. Aj keď Zdena Studenková ako recepčná toho
veľa nenavraví, vtipnými

STARÉ MESTO
Koncom februára uvidíme
v Bratislave jednu z posledných kľúčových kapiel
nezávislej scény 90. rokov,
ktorá sa zatiaľ našim končinám vyhýbala. The Wedding Present absolvuje svoju slovenskú premiéru 24.
februára 2017 v Randali.
The Wedding Present sa
sformovali už v roku 1985
v Leedse a ako svoje najväčšie počiatočné inšpirácie
uvádzajú The Fall a Buzzcocks. Je to práve silný vplyv
post-punku, ktorý ich zvuk
odlišuje od ďalších pionierov
nezávislej scény ako The Stone Roses či Happy Mondays.
Minimalistický spev, častejšie skôr temné recitovanie,
je spoločnou črtou The Wedding Present s Joy Division či
Nickom Caveom, neurotické
búšenie do gitár zase inšpirovalo kapely ako Placebo
či Ned‘s Atomic Dustbin. Aj
kultoví Pixies sú podľa niektorých americkou odpoveďou
na The Wedding Present.(ts)

vyjdú o 2 týždne
29. decembra 2016

7.40 h.

35 000 € s DPH

32 900 € s DPH

Registračná daň po 31. 1. 2017: 172 €

Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
www.kupaaut.sk
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

-3 °C
3 °C

15.54 h.

Piatok 16.12. 2016

7.40 h.

-4 °C
3 °C

15.54 h.

Sobota 17.12. 2016
gestami, grimasami a zvukmi
nahráva humorným situáciám
odohrávajúcim sa vôkol nej.
V luxusnom hoteli, kde pracuje, sa zíde spoločnosť znudených boháčov, podvodníkov,
stávkarov a ďalších excentrických indivíduí, ktoré sa
zúčastnia vernisáže už nebohého maliara. Ani nebožtík
nikdy nepatril medzi štandardných umelcov, no vari
najčudesnejšie dielo sa mu
podarilo, keď chudobnému
tulákovi vytetoval na chrbát
obraz, ktorý sa po jeho smrti
stal veľmi cenným. A tak dovtedajší bedár dostal ponuku
ukazovať umelecký skvost na
vlastnej koži v prepychovom
hoteli Bristol. Šokujúca pointa každého príbehu vyvoláva
prekvapenie a potlesk.
Tomáš Maštalír ako vidiečan,
ktorý všetko pozoruje a skomolene komentuje udalosti,
ku ktorým vždy pridá akúsi

smiešno-drsnú príhodu z jeho
dediny a teší sa z nešťastia
iných, stvárňuje svoju postavu vynikajúco, vyvoláva salvy smiechu i keď v podstate
ide o udalosti kruté a smutné.
V hre účinkujú aj K. Magálová, M. Hilmerová, G. Dzuríková, E. Horváth, Ľ. Kostelný, M. Geišberg, O. Kovaľ
a F. Kovár, ktorému sa ušla
úloha potkanára. Muža, ktorý
miluje potkany, no za prachy
je ochotný nasypať im jed. Aj
v tom je kus symboliky, čoho
je človek za peniaze schopný.
Dahl svoje poviedky napísal
pred vyše pol storočím, no
vonkoncom sa neminul odhadu na ľudské povahy a ľudstvo ako také, či už žilo vtedy
alebo v súčasnosti. Nemali
by sme však nikdy zabúdať
na overenú múdrosť - Každý
sa raz chytí do vlastnej pasce.
Anna Sláviková
Foto: SND

Mimoriadna predvianočná ponuka
Jazdené vozidlá za zvýhodnené ceny
MERCEDES-BENZ
CLA 200 CDI SHOOTING BRAKE
jupiterová červená, 7 st. automat
2/2016, 27 356 km

Štvrtok 15.12. 2016

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

39 500 € s DPH

36 900 € s DPH

Registračná daň po 31. 1. 2017: 748 €

Prevádzka Tuhovská 5, tel.: +421 2 492 94 413, jazdene.tuhovska@motor-car.sk
Prevádzka Hodonínska 7, tel: +421 918 424 280, p.hyravy@motor-car.sk

7.41 h.

-5 °C
0 °C

15.55h.

Nedeľa 18.12. 2016

7.42 h.

-5 °C
1 °C

15.55 h.

Pondelok 19.12. 2016

7.42 h.

-5 °C
2 °C

15.55 h.

Utorok 20.12. 2016

7.43 h.

-3 °C
2 °C

15.56 h.

Streda 21.12. 2016

7:43 h.

-2 °C
3 °C

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

primátora Iva Nesrovnala.
Podľa iniciátora petície poslanca Milana Vetráka sa
diskusia aj za účasti riaditeľa
Generálneho investora Bratislavy a riaditeľa sekcie dopravy
a investičných činností magistrátu mala uskutočniť
v pondelok 12. decembra
u Saleziánov. V čase našej
uzávierky ešte nebolo jasné,
ako diskusia o možných alternatívnych lokalitách pre
výstavbu v Petržalke dopadla. Bližšie informácie prinesieme v ďalšom čísle.
(in)

Zaveslujte si
PETRŽALKA
Ďalšiu možnosť zacvičiť
si ponúka petržalská samospráva pri promenáde
Chorvátskeho ramena.
Pri detskom ihrisku, ktoré sa
nachádza pri nadjazde Romanova, vybudovala street-workoutovú zostavu zameranú na crossfit, kde si môžu
obyvatelia precvičiť všetky

Zakryje protihlukovú stenu zeleň?

svalové skupiny. Pribudnú aj
dva vonkajšie fitness stroje –
veslovací a eliptický trenažér
– vhodné na doplňujúce kondičné cvičenie. 
(mp)

Foto: MČ Petržalka

PETRŽALKA
Zdá sa, že vzhľad protihlukovej steny na Rusovskej
ceste by sa konečne mohol
zmeniť k lepšiemu. Keď nič
iné, zatiaľ aspoň miznú rozpadávajúce sa tehly, ktoré
dehonestovali aj okolie.
„V týchto dňoch odstraňujeme poškodenú rozpadnutú
tehlovú výplň protihlukových stien na Rusovskej
ceste,“ informoval na sociál-

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

prieskum, vyhrala možnosť
nahradiť tehly popínavou zeleňou na striedačku s tehlami.
Tie podľa niektorých odborníkov majú aj rozptyľovací
efekt proti hluku,“ zapojila
sa aj poslankyňa Iveta Plšeková. Ľudia sa však zhodli,
že o zeleň sa následne treba
aj starať a skôr ako paviniču,
dať prednosť vždyzelenému
brečtanu. 
(ms)
Foto: Magistrát

www.kia.com

TEMPERAMENTNÁ
edícia GT LINE SlovaKIA

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

Kia Sportage v edícii GT Line SlovaKIA s pohonom 4x4
Teraz si môžete užiť športovú a zároveň štýlovú jazdu bez kompromisov v meste aj mimo neho.
Edícia GT Line SlovaKIA okrem iného obsahuje:
Dizajnový balík GT Line, aktívny asistent udržiavania v jazdnom pruhu (LKAS),
systém monitorovania dopravných značiek (SLIF), predné LED svetlomety do hmly, Bi-xenónové svetlomety
s funkciou natáčania do zákrut (AFLS), navigačný systém so 7” dotykovou obrazovkou, 19“ disky kolies z ľahkých
zliatin, elektricky nastaviteľné predné sedadlá, vyhrievané predné a zadné sedadlá s koženým poťahom, vyhrievaný
volant, zatmavené sklá od B-stĺpika a sadu 19“ zimných pneumatík značky Yokohama v hodnote 900 €.
Autosalón a servisné centrum, Panónska cesta 30, Bratislava – Petržalka
slovakiaauto@slovakiaauto.sk • www.slovakiaauto.sk

10.

výročie
SlovaKIA Auto
na Slovensku

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

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

BRATISLAVA 5
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Na Štedrý deň pripravili Drogovo závislí upratovali Pentagon
VRAKUŇA
večeru pre seniorov
Občianske združenie OdyRUŽINOV
Seniori z Ružinova, ktorí
nemajú s kým tráviť vianočné sviatky, sa nebudú
počas tohtoročného Štedrého dňa cítiť osamelo.
V Ružinovskom domove
seniorov na Sklenárovej
ulici bude totiž pre nich
24. decembra od 13.30
h pripravená vianočná večera. „Spoločnú vianočnú

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

Spoločnosť BMTI SK hľadá
pre svoj závod v Bratislave
v Podunajských Biskupiciach

PRACOVNÍKOV
DO SKLADU
A PRACOVNÍKOV
S OPRÁVNENÍM NA VZV
V prípade vášho záujmu, pošlite životopis
na e-mail: martina.hornackova@bauholding.com,
poprípade na adresu BMTI SK, s.r.o. ,Ul. Svornosti 69,
821 06 Bratislava - Podunajské Biskupice.
Kontaktná osoba: Horňáčková, tel.: + 420 515 282 032

Viac článkov zo života
v Bratislave nájdete na

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku
www.facebook.com/banoviny

Píšte, pýtajte sa, komentujte

seus organizovalo vo Vrakuni, v lokalite známej ako
Pentagon, jesenné brigády.
Zapojilo do nich 20 ľudí,
ktorí užívajú drogy a zároveň sú bez domova.
Ide pritom o ľudí, ktorých
možnosti, ako si nájsť prácu
sú veľmi obmedzené. Chýbajú im základné doklady,
majú záznam v registri trestov. V pravidelnej práci im
bráni aj fakt, že nemajú kde
bývať alebo bojujú so zdravotnými problémami. Forma
dobrovoľníctva s benefitom
poukážky do obchodu pre
nich môže predstavovať alternatívu, ako aspoň dočasne
zlepšiť svoju náročnú životnú
situáciu.
Združenie pracuje s ľuďmi,
ktorí injekčne užívajú drogy v Pentagone už od roku
2001. Zabezpečuje tam výmenu a distribúciu sterilných
striekačiek a zdravotníckeho
materiálu, nechýba ani poradenstvo v sociálnych a zdravotných otázkach. Ročne
z tejto lokality zlikvidujú až
30 000 použitých striekačiek,
tie na výmenu prinesú samotní
užívatelia a užívateľky drog.
Pentagon dlhodobo trápi otvorená drogová scéna a s ňou
spojené problémy. Ide najviac o neporiadok či použité

striekačky na zemi. Odyseus
hľadá cesty, ako z Pentagonu spraviť lepšie miesto pre
život každého obyvateľa.
„Ide o sídlisko, ktoré si konečne zaslúži riešenia svojich problémov. Tie by mali
byť systematické. Viac ako
10 rokov sa sľubuje, že drogy
budú odtiaľ vytlačené, hoci
všetci vieme, že to je nereálne. My hľadáme iné riešenia,
ktoré sú založené na zapájaní
ľudí z komunity a na spolupráci,“ tvrdí Iveta Chovancová, predsedníčka združenia.
Okrem upratovacích brigád
v lokalite vďaka mimovládke
dlhodobo pôsobia aj tzv. komunitní dobrovoľníci. Tí, hoci

užívajú drogy, prispievajú
k zlepšeniu situácie tým, že
likvidujú použité striekačky
a šíria osvetu medzi ďalšími
užívateľmi drog.
Upratovanie je jedno z viacerých riešení, ktoré Odyseus
Vrakuni aktívne ponúka. Ich
iniciatívu finančne podporilo Hlavné mesto Slovenskej
republiky Bratislava, odvoz
odpadu zabezpečila mestská
časť Vrakuňa. O túto lokalitu sa stará aj Detský fond
Slovenskej republiky, ktorý
v lokalite prevádzkuje nízkoprahové centrá pre deti, mladých ľudí a rodiny Mixklub
a Mixáčik. 
(brn)
Foto: OZ Odyseus

ROZPRÁVKOVÉ
VIANOCE

Výstava Chrobáčikovia do 31.12.
Premietanie Snehová Kráľovná 16.12. o 17:00
www.nchron.sk
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Vyčarujme na Vianoce úsmev
tým, ktorí to nemajú v živote ľahké.
V sobotu 17. decembra 2016 to bude pred nákupným
centrom Polus City Center rozvoniavať vianočnou kapustnicou. Novomestskí poslanci Zuzana Rattajová
a Tomáš Korček sa totižto rozhodli takýmto spestrením
vyzbierať peniaze pre tých, ktorí zasvätili svoju prácu
sociálne slabším skupinám obyvateľov. Kúpou kapustnice za symbolické jedno euro, tak môžete prispieť na
činnosť Domova sv. Jána z Boha a Centra včasnej intervencie Bratislava. Svojím darom sa stanete súčasťou
pomoci pre ľudí v núdzi a rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi.
Vianočný úsmev je symbolom pomoci pre tých, ktorí
ju skutočne potrebujú. Z toho dôvodu sa Zuzana Rattajová a Tomáš Korček rozhodli pokračovať v tom, čo sa
ukázalo byť dobrým nápadom už minulý rok.
Nultý ročník bol skúškou a vďaka tým, čo kúpou kapustnice podporili túto myšlienku, sa podarilo pre Domov sv. Jána z Boha vyzbierať 492,96 eur. Tentokrát
si organizátori vybrali dva subjekty, ktoré budú podporovať. Preto tí z Vás, ktorí chcete byť súčasťou tejto
iniciatívy a zároveň si pochutnať na dobrej kapustnici,
sa určite zastavte. Začiatok je naplánovaný na 14:00 h
a kapustnica sa bude podávať do minutia zásob. Tešia
sa na Vás Zuzana Rattajová a Tomáš Korček spoločne
s partnermi, vďaka ktorým sa môže táto benefičná akcia
realizovať.
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Prvý ročník varenia vianočnej kapustnice podľa tradičného novomestského receptu.

Polus City Center

Vajnorská 100, Bratislava, (pred hlavným vchodom)

sponzori podujatia
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Tešia
sa na novú
lodenicu
KARLOVA VES
Bratislavskí mestskí poslanci schválili v rozpočte na
rok 2017 uvoľnenie sumy
335 012,95 eur. Bude použitá na vybudovanie lodenice
v zátoke v Karlovej Vsi.
Karlova Ves pripravila projekt a má stavebné povolenie na vybudovanie novej
lodenice. „Na novú lodenicu čaká športová verejnosť
niekoľko rokov. Keď mestská časť v minulosti predala
tieto pozemky súkromnému
investorovi, vodákom bola
sľúbená nová lodenica. Dodnes na ňu čakajú. Veľmi
nás teší podpora zo strany
mestských poslancov,“ povedala starostka Dana Čahojová. Karlova Ves chce s
výstavbou trojpodlažnej lodenice začať na budúci rok.
Bude slúžiť nielen športovcom, ale aj verejnosti. (bh)
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Nerezidenti sa vraj len presunuli
do iných častí Karlovej Vsi
KARLOVA VES
Podľa samosprávy má zvýhodnenie rezidentov pri
parkovaní v Karlovej Vsi
silnú podporu. Ozývajú sa
však aj kritické hlasy.
Podľa hovorcu samosprávy
Karlovej Vsi Branislava Heldesa skúšobný parkovací projekt ukázal, že až 73 percent
držiteľov rezidenčnej parkovacej karty v lokalite Silvánska podporuje zvýhodnenie
rezidentov.
Vyplýva to z elektronického
dotazníka, ktorý Karlova Ves
zaslala 561 držiteľom parkovacích kariet, pričom na
otázky odpovedala viac ako
polovica, 395 respondentov.
V dotazníku odpovedali obyvatelia zóny Silvánska. Z nich
61 percent vyjadrilo názor, že
pilotný projekt parkovania by
odporučilo aj obyvateľom z
iných častí Karlovej Vsi. Na
otázku, či pociťujú pri par-

kovaní menšie problémy s
nájdením voľného miesta, 57
percent odpovedalo rozhodne
alebo skôr áno.
Nadpolovičná väčšina držiteľov rezidenčných kariet
sa vyslovila za ponechanie
približne desiatich až dvadsiatich percent parkovacích
miest pre nerezidentov v čase
od 18.00 do 7.00 h. V ostatných hodinách je povolené v
zóne parkovať všetkým vodičom.
Nielen na Facebooku Karlovej Vsi sa však ozývajú aj
niektoré kritické hlasy. Počet miest sa údajne zmenšil
aj pre nové značenie, parkuje sa vraj rovnako ako
predtým, len nerezidenti
sa presunuli do iných častí
Karlovky. A policajti vraj
dávajú pokuty za parkovanie len nerezidentom, hoci
aj rezidenti blokujú chodníky.

Mestská časť pripúšťa, že
parkovacích miest v zóne je
580 a vydaných bolo 710 rezidenčných kariet, ale podľa
ich prieskumov zostávajú
voľné miesta aj večer. Návštevám odporúča prísť cez
deň do 18 h, vtedy môžu
parkovať aj na rezidenčných
miestach.
Na pokuty však dosah nemá,
to je záležitosť bratislavskej
mestskej polície. Sťažnosti obyvateľov z iných častí
Karlovky, že im pred domami začali pribúdať parkujúce
autá, chce samospráva vyriešiť rozšírením rezidenčného
systému.
Mestská časť Karlova Ves
má okrem toho v pláne rozširovať parkovacie miesta a
pripravuje aj niekoľko projektov výstavby parkovacích
domov, konkrétne napríklad
na Pustej, Veternicovej a Matejkovej ulici. 
(brn)

Dúbravka je
proti dodatku
o parkovaní
DÚBRAVKA
Poslanci mestskej časti
Dúbravka sa na svojom mimoriadnom zastupiteľstve
síce zhodli na tom, že parkovanie je nutné riešiť,
s navrhovaným dodatkom
štatútu
hlavného mesta
v oblasti parkovacej politiky však zatiaľ vyjadrili
nesúhlas.
Mestská časť a jej poslanci
sa k nemu museli vyjadriť
pre zámer prijať všeobecne
záväzne nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych
komunikácií na území Bratislavy.
„Myslím, že predložený
návrh je vhodný pre hlavné mesto, no neviem, či je
vhodný aj pre mestské časti,“
hodnotil poslanec samosprávy Maroš Repík.
(brn)
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