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BRATISLAVA
Na Troch kráľov bol na brati-
slavskom úseku Dunaja vy-
hlásený 1. stupeň povodňovej
aktivity. Hladina rieky za 24
hodín stúpla o 3 metre a v no-
ci z nedele na pondelok ata-
kovala hranicu 7 metrov.
Dunaj v Bratislave kulminoval
od 21.00 do 23.00 h, keď hladi-
na dosiahla 695 cm. Potom za-
čal klesať. Príčinou náhleho
vzostupu rieky bolo prudké ote-
plenie v povodí rieky v predchá-

dzajúcich dňoch a dážď, ktorý
zdvihol aj hladinu rieky Mora-
va. Na jej úseku v Devínskej
Novej Vsi bola tiež vyhlásená
povodňová aktivita, Morava v
tom istom čase kulminovala na
úrovni 525 cm.
V Rusovciach Dunaj v noci na
pondelok hranicu 7 metrov pre-
kročil, keď jeho hladina dosiah-
la 707 cm. V pondelok ráno
však aj tu začala voda klesať.
V Bratislave veľká voda nespô-
sobila vážnejšie problémy, ostali

tu uväznené dve výletné lode a
ich pasažieri boli evakuovaní, na
druhý deň po poklese hladiny
rieky však bratislavský osobný
prístav opustili.
K výraznejšiemu vzostupu hla-
diny Dunaja došlo v Bratislave
už na Štedrý deň, keď hladina
rieky za 12 hodín stúpla o 2 met-
re, vtedy však nedosiahla úro-
veň povodňovej aktivity. V Bra-
tislave býva 1. stupeň pov-
odňovej aktivity vyhlásený, keď
hladina prekročí 650 cm. (pol)

Dunaj stúpol na takmer 7 metrov

Na bratislavskom úseku dosiahla hladina Dunaja 695 cm. FOTO - Slavo Polanský

V sobotu sa

začína sezóna

plesov a bálov
BRATISLAVA
V nedeľu sa na Troch kráľov
začalo obdobie fašiangov, kto-
ré potrvá do Popolcovej stre-
dy - tá tento rok vychádza na
13. februára. S fašiangami sa
v meste ako je Bratislava spá-
jajú plesy a bály, tie prvé
budú už tento víkend.
V sobotu 12. januára 2013 otvo-
ria bratislavskú plesovú sezónu
už tradične dva plesy - 13. Ples
v opere a Ples matičiarov z De-
vínskej Novej Vsi. V tento deň
však bude aj Ples elektrotechni-
kov a informatikov, ktorý bude
v zrekonštruovanej budove Slo-
venskej filharmónie v Redute.
Plesovú sezónu v meste aj tento
rok podrobne mapujú Brati-
slavské noviny, ktoré spoločne s
organizátormi vytvárajú na we-
be zoznam bratislavských ple-
sov a bálov. Už teraz vieme, že
niektoré plesy tento rok nebudú,
iné naopak budú mať svoju pre-
miéru. Ak ten svoj ples v zozna-
me nenájdete, môžete ho bez-
platne pridať.
Keďže plesová sezóna bude
tento rok predsa len o niečo
kratšia, vyberte si niektorý z
plesov a bálov, ktoré ponúka
KAM V BRATISLAVE na we-
be Bratislavských novín. (brn)

Odteraz máme

nový formát

a vyšší náklad
BRATISLAVA
V septembri uplynie 15 rokov
o vzniku Bratislavských no-
vín. Celý tento rok bude preto
pre redakciu aj vydavateľa
sviatočný. Prvý darček sme si
k výročiu dali už teraz - držíte
prvé vydanie Bratislavských
novín v novom formáte. 
Menší novinový formát je v prí-
pade schránkových novín prak-
tickejší - ľahšie vojde do pošto-
vej schránky a lepšie sa číta ces-
tou do práce.
Pred 15 rokmi si Bratislavčania
veľmi rýchlo zvykli na nové
celomestské noviny. Nič po-
dobné tu vtedy nebolo a infor-
mácií o živote v meste mali ľu-
dia vtedy málo. Verím, že si
Bratislavčania rýchlo zvyknú aj
nový formát najčítanejších no-
vín v meste.
A ešte s jednou novinkou začí-
name rok 2013. Bratislavské
noviny zvyšujú náklad na 212-
tisíc kusov. Náš poštový operá-
tor eviduje o 4000 viac pošto-
vých schránok - niektoré pri-
budli vďaka novej výstavbe,
ďalšie boli pre doručovateľov
nedobytné. Takže v novom roku
veľa šťastia Bratislave, Bratis-
lavčanom a ich Bratislavským
novinám. Radoslav Števčík
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Aj chudobný 
človek (nielen)
môže byť čistý
Kdesi sa zvykne hovoriť, že
chudoba a čistota sa nehádajú.
Inými slovami, ak je človek
chudobný, neznamená to, že
nemôže byť aj čistý a uprave-
ný. Dokonca neraz, čím je člo-
vek chudobnejší, tým je čistot-
nejší, pretože chudoba cti ne-
tratí a na vodu a mydlo zostane
každému.
Čo však s človekom, ktorý je
chudobný a ešte aj špinavý?
Málokto mu bude chcieť podať
ruku. Aj v útulkoch pre ľudí bez
domova býva jednou z podmie-
nok osobná hygiena.
Čo však s mestom, ktoré je chu-
dobné a špinavé? Po nástupe
nového vedenia magistrátu dva
roky počúvame, ako je mesto za-
dlžené, ako na nič nie sú penia-
ze, ako treba šetriť, ako nie je
možné opravovať chodníky a
cesty, starať sa o zeleň, ako je
Bratislava chudobná. A popri-
tom sa dennodenne presviedča-
me, že ulice sú špinavšie, smet-
né koše rozbité a preplnené,
verejná zeleň zanedbaná.
Magistrát šetrí a znížil výdavky
na čistenie a údržbu zelene o
jednu tretinu. Len pre porovna-
nie, samospráva mestskej časti
Nové Mesto výdavky na čistenie
ulíc neznížila, šetrí však tým, že
za tie isté peniaze vyžaduje viac
odvedenej práce.
Milí radní páni, aj keď sme teda
chudobní, nemusíme byť aj špi-
naví... Radoslav Števčík

Námestníkom

primátora je

aj Ján Budaj
BRATISLAVA
Primátor Milan Ftáčnik (ne-
závislý) využil novú právo-
moc, ktorú poskytla zmena
zákona o Bratislave a vyme-
noval aj tretieho námestníka
primátora. Od 1. januára ním
je mestský poslanec Ján
Budaj (Zmena zdola, DÚ).
Doteraz volili námestníkov na
návrh primátora mestskí pos-
lanci. Tí v roku 2011 aj zvolili
dve námestníčky - Vieru Kimer-
lingovú (KDH) a Petru Nagyo-
vú - Džerengovú (Most-Híd),
na ktorých sa primátor dohodol
s mestskými poslancami. Ako
tretieho námestníka primátor
navrhol Jána Budaja, poslanci
ho však na dvakrát nezvolili.
A čo bude mať v náplni práce
nový bratislavský viceprimátor
Ján Budaj? „Primátor Ftáčnik
odo mňa očakáva najmä kon-
takt s priestorom občianskeho
aktivizmu. Okrem toho sa roz-
hodol preniesť na mňa jednu z
kompetencií, ktoré mal dosiaľ
sám - oblasť mestskej polície a s
tým súvisiace témy,“ povedal
pre Bratislavské noviny Ján
Budaj.
A čo od novej funkcie očakáva?
„Viac priestoru pre prácu pre
občanov, ktorú som robil a
robím. Verím totiž, že tu je stále
viac Bratislavčanov, ktorí sú
patrioti mesta. Ktorí chcú hovo-
riť do riadenia mesta, chcú sa
zaujímať o konanie samosprá-
vy. Verím, že tu je čoraz viac
ľudí, ktorí sa cítia partnermi rad-
nice a budú čoraz náročnejší  na
služby, ktoré od mesta dostáva-
jú. O nich sa chcem opierať pre-
dovšetkým,“ uviedol námestník
primátora Ján Budaj. (ado)

STARÉ MESTO
Nové značenie, ktoré na brati-
slavských cestách upozorňuje
na cyklistov, sa po niekoľkých
týždňoch začali drať. Pritom
nešlo o lacnú záležitosť - len
náklady na vymaľovanie Špi-
tálskej a Štúrovej ulice vyjdú
na 43 067 eur.
Vodorovné dopravné značenie
V8c (Koridor pre cyklistov) je z
termoplastu a začal z vozovky
miznúť už začiatkom decembra.
Bratislavský magistrát sa bráni
tým, že realizáciu prác bude
reklamovať, keď dodávateľ die-

lo oficiálne odovzdá. Ešte totiž
neboli urobené všetky práce - na
Kamennom námestí ešte majú
namaľovať priechody pre
cyklistov.
S maľovaním koridoru pre cyk-
listov sa malo podľa zmluvy za-
čať ešte v polovici augusta s
tým, že práce mali byť dokon-
čené do šiestich týždňov. Maľo-
val až v novembri. Problémom
tak mohla byť podľa všetkého
vlhkosť, nízke teploty, ale aj
kvalita asfaltu. To by však nit-
rianska firma BP BAU, s.r.o.,
ktorú vybrala Správa telový-

chovných a rekreačných zaria-
dení, mala dobre vedieť.
Podľa zmluvy, ktorú uzavrela
STaRZ s dodávateľom, „objed-
návateľ je oprávnený odstúpiť
od zmluvy v prípade, že napriek
upozorneniu trvajú u zhotovite-
ľa závažné kvalitatívne alebo
termínové nedostatky“. Práca
firmy BP Bau obe podmienky
spĺňa.
Magistrát tvrdí, že kvalitu prác
bude o dodávateľa reklamovať.
Termoplastové značenie malo
vydržať päť rokov. Vydržalo
niekoľko týždňov. (ado)

Piktogramy koridoru pre cyklistov
na Špitálskej ulici sa rýchlo ničia

BRATISLAVA
O tom, že v Bratislave je nedo-
statok cyklistických chodní-
kov, naozaj niet pochýb. Priví-
tal by som, keby bolo na ces-
tách Bratislavy viac bicyklov
ako automobilov. Príkladom
nech sú pre nás krajiny ako
Holandsko alebo Dánsko. 
U nás je stále drvivá väčšina
tých, ktorí dávajú prednosť
štvorkolesovému tátošovi, i
napriek tomu, že musia platiť
drahé pohonné hmoty i parkov-
né, ak vôbec nájdu parkovacie
miesto v autami preplnenej Bra-
tislavy.
Vážení motoristi, už aj vám sa
stalo, že ste znenazdajky začali
jazdiť po cyklistickom chodní-
ku? Niet sa ani čo čudovať. Sú
len kde-tu, takže konkrétnu
cestu musíte naozaj poznať. V
spleti značiek ste si nevšimli
dopravnú značku C8: Cestička
pre cyklistov. Ani sa nečuduje-
me. Na čiernom asfalte ste

zrazu donedávna zbadali pás
nevýraznej tmavo-sivo-zelenej
farby (bolo to síce podľa záko-
na o cestnej premávke, ale urči-
te to nebolo najlepšie farebné
riešenie a zasluhovalo by si
úpravu farby aspoň na tých
miestach, kde ešte zostala),
ktorá sa len veľmi málo odlišo-
vala od farby asfaltu. Dnes sú
oddelené iba bielym pásom.
Preto si treba dávať veľký
pozor, aby ste náhodou nezrazi-
li ekologického účastníka cest-
nej premávky.
Nemôžem sa ubrániť pocitu,
ale bezpečnejšie umiestnenie
cestičky alebo svietivá zelená
by bola adekvátnou farbou na
to, aby viac bila vodičom do očí
a upozorňovala ich na cyklistic-
ký chodník, najmä vtedy, ak
prehliadli dopravnú značku C8.
Je zaujímavé, ako vyriešili
dopravní inžinieri cestičku
napríklad na Košickej ulici a
nielen tam. Jeden jazdný pruh

pre vozidlá je vľavo, vpravo od
neho cestička pre cyklistov
ďalej pozdĺžne parkovacie
miesta a chodník. A tak sa pýta-
me, nebolo by bezpečnejšie
vymeniť cestičku s parkovací-
mi miestami tak, aby cyklistov
chránili parkovacie boxy so
zaparkovanými automobilmi.
Predsa sa len môže stať, že
cyklista vybočí z cyklistickej
cestičky a ak v momente pre-
chádza automobil, k tragédii
nemusí byť ďaleko.
Vážení vodiči, dajte si od
cyklistu odstup aj jeden a pol
metra, a to aj vtedy, keď ho
predbiehate, pretože nikdy
neviete, ako dokáže zvládnuť
stratu rovnováhy, zapríčinenú
dierou vo vozovke či kameňom.
Dôkladne si všímajte aj značky
a nejazdite stále po pamäti, pre-
tože pri odbočovaní doprava,
ale i doľava má cyklista na ces-
tičke či priechode pre chodcov
prednosť. Pavel Jacz

Nevýrazne označené cyklistické
chodníky môžu spôsobiť aj nehodu

Novootvorená

ZUBNÁ POHOTOVOSŤ
Krížna 44, Bratislava

Otvorené: PO-PIA 18.00 - 24.00
SO-NE  08.00 - 24.00

Ošetrenie bez objednania
Zastávka električiek, bus Trnavské mýto

Telefón: 0907 797 347, 02 3310 4670
www.bolimazub.sk
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Od januára idú

hore náklady

na bývanie
BRATISLAVA
Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví stanovil od 1. januára
2013 nové maximálne ceny
vody, plynu, elektriny a tepla,
čo sa prejaví vo zvýšených
nákladoch na bývanie.
Maximálna cena za výrobu a
dodávku pitnej vody verejným
vodovodom (vodné) je od
nového roka s DPH 1,1082 €
za kubický meter, čo je oproti
minulému roku zvýšenie o
0,0155 €. 
Maximálna cena za odvedenie
a čistenie odpadovej vody ve-
rejnou kanalizáciou (stočné)
stojí od nového roku s DPH
1,08612 € za kubický meter, čo
zvýšenie oproti vlaňajšku o
0,00252 € za kubík stočného.
Cena zemného plynu pre
domácnosti sa od januára 2013
zvýšila v priemere o 0,46 %.
Odberatelia plynu v tarife D1,
ktorí na plyne len varia, zaplatia
mesačne viac o 0,01 eura.
Odberateľom v tarife D2, ktorí
používajú plyn aj na ohrev
teplej vody, sa mesačné poplat-
ky zvýšia o 20 centov.
Priemerná cena elektriny na
Slovensku pre domácnosti ten-
to rok klesne o 3,28 %. Sieťové
poplatky, ktoré tvoria polovicu
jej ceny, vzrastú o 0,15 eura.
Zníženie koncovej ceny elektri-
ny však nemusí byť konečné,
keďže cena sa dá znížiť aj pro-
stredníctvom výberu vhodného
dodávateľa.
Priemerné náklady za teplo na
Slovensku na jeden byt pokles-
nú o 2,4 %. Bratislavskej teplá-
renskej, a.s., úrad síce znížil va-
riabilnú zložku maximálnej ce-
ny tepla o 0,001 €/kWh, fixnú
zložku maximálnej ceny tepla s
primeraným ziskom pre od-
berné miesta v meste Bratislave
však regulačný úrad zvýšil
11,691€/kW bez DPH. (brn)

Nezabudnite,

treba zaplatiť

miestne dane!
BRATISLAVA
Január je už tradične mesia-
com, keď nielen Bratislavča-
nia platia svojej samospráve
niektoré miestne dane.
Do konca januára je povinný
ten, kto v Bratislave vlani na-
dobudol nehnuteľnosť, podať
magistrátu ako príslušnému
správcovi dane daňové prizna-
nie. Platiť ho bude do 15 dní od
doručenia platobného výmeru.
Do 31. januára  je splatná daň za
psa, ktorej správcom je prísluš-
ná mestská časť.
V prípade dane z motorových
vozidiel je daňovník povinný
podať daňové priznanie za mi-
nulý rok do 31. januára. Správ-
com dane je Bratislavský samo-
správny kraj. (brn)

Blíži sa zápis

budúcich

prvákov
BRATISLAVA
Úvod každého kalendárneho
roka patrí zápisov budúcich
prvákov do základných škôl.
Niektoré bratislavské školy
majú zápis v januári, iné si to
nechali na február.
Ako prví budú mať zápis budú-
ci staromestskí prváci  - 25. ja-
nuára v čase od 14.00 do 18.00
h a 26. januára 2013 od 8.00 do
12.00 h.
Väčšina bratislavských základ-
ných škôl si zvolila termín 8.-9.
februára. V Petržalke bude zá-
pis do základných škôl 8. 2.  od
15.00 do 18.00 h a  9. 2. od 8.00
do 12.00 h. Ružinovských pr-
váčikov môžu rodičia zapísať
8. 2. od 14.00 do 18.00 h a  9. 2.
od 8.00 do 12.00 h.
V Novom Meste majú zápis 8.
2. od 14.00 do 18.00 h a  9. 2.
od 8.00 do 12.00 h, v rovnakom
čase budú mať zápis aj budúci
prváci v Karlovej Vsi, v šies-
tom týždni kalendárneho roka
budú mať zápis aj v Dúbravke -
8. 2. od 15.00 do 18.00 h a  9. 2.
od 8.00 do 12.00 h. (pol)
Prehľad bratislavských základ-
ných škôl a termínov zápisu náj-
dete na www.banoviny.sk

STARÉ MESTO
Bratislavčania sa dočkali a už
niekoľko týždňov môžu cho-
diť na Pribinovej ulici od mi-
nisterstva vnútra k obchodné-
mu centru Eurovea novom
chodníku. Na pozemku minis-
terstva ho vybudoval investor
obchodného centra.
Po troch rokoch od otvorenia
obchodného centra a výhovo-
riek, prečo pred sídlom minis-
terstva vnútra nemôže byť nor-
málny chodník, riešenie ponúk-
la náhoda aj nehoda. „ Na vo-
dovodnej prípojke do objektu
ministerstva na vznikla havarij-
ná situácia, ktorá spôsobovala
zatekanie do garáží blízkeho
nákupného centra. Na základe
spoločných rokovaní s investo-
rom nákupného centra sa

dohodlo, že v rámci opravy
havarijného stavu vodovodnej
prípojky sa vybuduje aj chýba-
júca časť chodníka pred parko-
viskom ministerstva. Finančné
náklady znášal investor,“ infor-
movali nás z ministerstva.

Na budúci týždeň má byť
odstránené aj prebytočné dop-
ravné značenie, ktoré na novo-
vybudovaný chodník zakazuje
vstup chodcom a prikazuje im
prejsť na druhú stranu. (ado)

Foto - Slavo Polanský

K centru Eurovea na Pribinovej 
vedie konečne bezpečný chodník

BRATISLAVA
Vianočná poľadovica zane-
chala v Bratislave poriadnu
spúšť. Vrstva ľadu vtedy po-
kryla všetko v meste - aj stro-
my a kríky, ktorých suché a
oslabené konáre tejto záťaži
podľahli a zlomili.
Aj po troch týždňoch sú niekto-
ré bratislavské ulice plné polá-
maných konárov. Zisťovať, aké
škody vianočný ľad spôsobil na
verejnej zeleni je zrejme ešte

predčasné. Niektoré mestské
časti totiž doteraz ešte nemajú
zmapovaný rozsah škôd. V
niektorých častiach síce odstrá-
nili polámané konáre po niekoľ-
kých dňoch, v iných sa povaľu-
jú doteraz.
V Sade Janka Kráľa a na Tyršo-
vom nábreží sa objavili pílčici
hneď po vianočných sviatkoch
a pomerne rýchlo urobili poria-
dok - odlomené konáre odviez-
li, poškodené stromy orezali.

Naopak, na druhej strane Duna-
ja sú odlomené konáre aj po
troch týždňoch stále pod stro-
mami, na detskom ihrisku na
Fajnorovom nábreží sa ešte v
pondelok váľali veľké konáre
po hracích prvkoch.
Škoda na verejnej zeleni podľa
odborníkov nemusela byť taká
rozsiahla, keby sa správcovia
zelene o ňu pravidelne starali a
suché či slabé konáre by odbor-
ne orezávali. (brn)

Poľadovica zničila stromy a kríky

od nedele 13. 1.
do piatku 18.1. 2013

10.00 - 18.00 h
ISTROPOLIS

Trnavské mýto 1
(1. poschodie)

VEĽKÝ VÝPREDAJ
PÚCHOVSKÝCH
KABÁTOV

www.peknekabaty.sk

Nevyhadzujte
knihy

- darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786
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Námestie Biely

kríž je opäť

v ohrození
LIST ČITATEĽA
Stavby v okolí Námestia Bie-
ly kríž jeho obzvatelia dlho-
dobo vnímajú za nesmierne
škodlivé. Táto lokalita bola
vybudovaná ako „zelené“
územie kompenzujúce nega-
tívne vplyvy okolitých fabrík
(Palma, Istrochem) a
dopravných uzlov (železnica,
Račianska ulica).
Námestie nebolo projektované
na veľké developerské zásahy.
Jeho infraštruktúra nie je pri-
pravená zvládať nadštandardný
počet obyvateľov. Úzke ulice
nedovoľujú rozširovanie inak
ako na úkor existujúcej zelene.
Námestie je uzavreté pred oko-
litým hlukom a poskytuje svo-
jim obyvateľom, ktorých tvoria
najmä dôchodcovia a mladé
rodiny, primeraný komfort.
Domnievam sa, že otvorením
námestia (zarovnaním terénu
medzi železnicou a pozemkom
stavby) novým stavbám sa
tento niekoľkoročný komfort
zlikviduje a z námestia sa stane
ďalšia rušná časť mesta. 
Námestie Biely kríž sa čoraz
viac stáva stredobodom aro-
gantných developerov a nemo-
húcnosti samosprávy. Boli sme
svedkami vybudovania okres-
ného súdu a bytovky na Skalic-
kej ulici. V oboch prípadoch sa
obyvateľom nedostalo kom-
penzácií v podobe zveľadenia
infraštruktúry alebo životného
prostredia napriek tomu, že sa
proti stavbám zdvihla vlna
odporu. Biely kríž je teraz v
situácii, že sú tu nové stavby s
nedostatočnou infraštuktúrou,
zničenými cestami a zeleňou.
Akékoľvek stavanie bez nad-
štandardných kompenzácií tr-
valo poškodí už znížený život-
ný štandard obyvateľov tejto
časti Nového Mesta.

Ján Papuga, Nové Mesto

Parkovanie na

chodníkoch je

neslušné
LIST ČITATEĽA
V Bratislavských novinách
(22/2012) sa hneď dvaja páni
zamýšľali, prečo je brati-
slavská odťahovka taká ak-
tívna. K postupu mestských
policajtov sa nebudem vyja-
drovať, každý máme svoj ná-
zor. Nemôže však zostať bez
povšimnutia, že obaja sa k
téme vyjadrili preto, lebo
niečo porušili a nepáči sa im
sankcia.
Údajne oni sú tí slušní a sú kaž-
dodenne nútení parkovať na
chodníku alebo na iných konf-
liktných miestach, lebo je málo
parkovacích miest. Ak si niekto
myslí, že parkovať na chodníku
z akýchkoľvek dôvodov je sluš-
nosť, tak je na veľkom omyle.
Autá na chodníku sú pre chod-
cov nežiaducim elementom. 
Nemalo by byť na svojvôli vo-
diča, kde a na ktorý chodník
zaparkuje. Určiť by to mali
mestské časti. Takéto chodníky
by mali označiť (nutnosť zme-
niť platnú legislatívu z roku
2009, ktorá dostala autá na
chodníky) a mali by zabezpečiť
kontrolu, aby sa na iných chod-
níkoch neparkovalo.
Kde je napísané, že niekto, kto
vlastní automobil, má právo ho
aj zaparkovať? Je na vodičovi,
kde parkovanie nájde. Jednodu-
cho treba zaparkovať aj o pár
blokov ďalej, kde taká možnosť
existuje. Ide mi najmä o tých,
ktorí to radi všetko zadarmo. A
práve toto, dúfam, vyrieši nový
parkovací systém mesta, kde sa
vytvoria zóny, ktoré budú spo-
platnené. Av nich je parkovanie
na chodníkoch zakázané (chápe
sa to ako obchádzanie platenia
poplatku). Taká zvrátenosť ako
divoké parkovanie na chodní-
koch existuje len v krajinách,
kde sa slušnosti ešte nenaučili...

Martin Kosír, Ružinov

Pri prvej tohtoročnej návšte-
ve bratislavských reštaurácií
sme mali sťaženú situáciu
tým, že niektoré v novom
roku neotvorili, iné si urobili
jeden a viac sanitárnych dní.
Napokon sme nešli ďaleko,
ale navštívili sme exotiku na
Zelenej ulici Restaurant &
Spirit Bar GREEN BUDHA.
Nachádza sa v Zelenom dome,
kde bola naposledy banková po-
bočka. Interiér je zariadení v
ázijskom štýle - drevený náby-
tok pochádza z Thajska a Indie.
Oproti vstupu je obrovská socha
Budhu, ktorý dostal prívlastok
podľa názvu ulice a domu, v
ktorom sa reštaurácia nachádza.
Interiér je členený na dve časti -
vpravo je reštaurácia s barom a
minipódiom, vľavo je fajčiareň.
V podzemí sú toalety a ďalší
priestor, kde sú každú stredu
meditácie.
Nás ale najviac zaujímal jedálny
lístok a ako tu varia. Na naše
prekvapenie, jedálne lístky tu

majú vlastne až tri. Jeden od
11.00 do 15.00 h a ponúka
polievku, predjedlá, sedem
hlavných jedál a dezert. Od
15.00 do 18.00 h si môžu náv-
števníci vybrať malé popolud-
ňajšie snacky a hlavný jedálny
lístok je na výber od 18.00 h.
Okrem toho tu majú obedové
menu za 5,90 €. Všetko jedlá
thajskej kuchyne.
Z polievok sme si dali tradičnú
thajskú polievku s krevetami,
hríbikmi, citrónovou trávou, li-
metkou a bylinkami Tom yum
(3,90 €), z predjedál európskejší
tataráčik s bylinkami a sezamo-
vým olejom (8,50 €) a jelenie
plátky so šalátom, syrovou plac-
kou, pečenými morskými riasa-
mi a lahodným dresingom (9,80
€). Polievka bola chutná, tatarák
výborný, pochutili sme si aj na
jeleňom mäse.
Hlavné jedlá tu majú rozdelené

podľa chutí na more, oheň, zem
a vzduch. Dali sme si marinova-
nú bravčovú panenku s omáč-
kou zo sójovej pasty a baby
zemiaky s voňavým korením
(12,00 €), hovädzie chilly re-
zančeky zo sviečkovej so zele-
ninou a vajíčkovou ryžou
(12,00 €) a ohnivé Green kura-
cie curry v kokosovej omáčke s
so zeleninou a ryžou (10,50 €).
Sójová omáčka bola na nás prí-
liš slaná a potláčala chuť mäsa,
baby zemiaky neboli s voňa-
vým korením, ale s cesnakom.
Ostatné jedlá boli vynikajúce.
Pri pikantnej zelenej kuracine
sme sa trochu aj spotili.
Celkovo sme boli v Green
Budha spokojní. Obsluha bola
pozorná, porcie boli dosť veľké
a ceny boli pre tento typ gastro-
nómie primerané.
Naše hodnotenie:����
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Green Budha varí thajské jedlá

Sviatky sú za nami a život sa
vracia do starých koľají.
Vlastne by som mala všetkým
zaželať iba to najlepšie do
nového roku 2013. Žiaľ na
našom e-maili sa hromadia
otázky a potreby čitateľov
našich novín v súvislosti s via-
nočnými darčekmi, ktoré
akosi nespôsobili radosť.
Pokúsim sa teda o akési „glo-
bálne“ zhrnutie problémov.
V mene nevinných živých dar-
čekov prosím: nevyhadzujte ich
niekde na cestách či v lesoch.
Ony naozaj nemôžu za nič a ne-
zaslúžia si krutú smrť. Obetujte
pár eur a zavezte ich do útulku –
v krajnom prípade ich dajte
milosrdne utratiť veterinárom. 
Pokiaľ ste dostali elektrospotre-

biče, ktoré vám nevyhovujú,
získajte od darcu paragon o
zaplatení a urýchlene ho odnes-
te do obchodu, kde bol zakúpe-
ný. Väčšina serióznych obcho-
dov takéto výrobky vymení za
iné. Ale pozor! Nečakajte príliš
dlho, lebo každý typ obchodu
má pre tieto „vratky“ určenú
dobu a zo zákona ich vymieňať
nemusí! Ak sú výrobky v pô-
vodnom, nepoškodenom obale,
skoro určite pochodíte. Problé-
my môžu byť textilné výrobky.
Napríklad bielizeň zakazujú hy-
gienické predpisy vymieňať.
Ani rôzne druhy elektronických
nosičov (CD, kazety a pod.) –

ak nie sú v pôvodnom (zatave-
nom) obale, pravdepodobne
nezameníte.
Žiaľ, vynaliezavosť „tiežspotre-
biteľov“ je na Slovensku veľká,
a aj obchod sa musí brániť pred
zneužitím! A ešte jedna dôležitá
pripomienka: ak ste napriek
varovaniu nakupovali na ob-
čiansky preukaz alebo iné ne-
bankové peniaze, začnite včas
dlžoby splácať! Nespoliehajte
sa na ďalšiu amnestiu preziden-
ta republiky, pretože tá terajšia
by sa na vás nevzťahovala!
Prajem všetkým čitateľom ús-
pešný, pokojný a požehnaný
rok a sebe čo najmenej sťažnos-
tí od sklamaných spotrebiteľov.

Marta Černá,
Fórum spotrebiteľov

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk vás pozýva na tieto výlety:
12.1. krojový ples v moravskej obci Týnec, vstupné = 90 Kč
19.1. krojový ples v moravskej obci Prušánky, vstupné = 100 Kč
26.1. krojový ples v moravskej obci Čejkovice, vstupné = 120 Kč
2.2. krojový ples v moravskej obci Mikulčice, vstupné = 100 Kč

doprava na ples = 10 €, nástup na žel.stanici a na Patrónke v Bratislave
9.2. kúpanie v termáli v Mosonmagyaróvári, doprava = 10 €
16.2. baňa Cígeľ + súkromná skláreň Valaská Belá, doprava = 18 €

nástup do autobusu na Patrónke v Bratislave
Informácie o plesoch a všetkých výletoch CA na rok 2013 nájdete na
www.jednodenne-vylety.sk alebo na tel. 0903 122 438, 0918 987 224�

�

Prijmeme pracovníkov
do automobilového priemyslu na pozície

zámočník, pomocný zámočník,
montážny pracovník, skúšobný vodič

Telefón: 0911 323 350
E-mail: mesing2@personalsq.sk

KÚPIM ZA
NAJVYŠŠIE CENY

Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972
Email: najvyssie.ceny@gmail.com

Obrazy od významných slovenských,
českých a iných maliarov,

staré obrazy a starožitnosti

S vrátením darčekov sa ponáhľajte
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Hovorí sa, že „kto má zlato, má penia-
ze“. A že je to pravda, dokazujú aj deji-
ny: V priebehu 10 rokov vzrástla hod-
nota jednej unce zlata o viac než 500
percent! Spolu s kurzom zlata, priro-
dzene, vzrástla aj hodnota starých
šperkov, zlomkového zlata, roztrhnu-
tých retiazok, príliš malých prsteňov –
šperkov od bývalého priateľa alebo
pokladov zdedených po starých rodi-
čoch. Mnohých týchto vecí sa môžete
vzdať, pretože aj tak iba ležia bez
povšimnutia, zabudnuté a nenosené v

zásuvke alebo šperkovnici. Všetky
teraz môžete predať so ziskom – vďaka
vysokej cene zlata je možné, že dosta-
nete oveľa vyššiu cenu, ako ste za ne
zaplatili v minulosti. Spoločnosti Gold-
party však môžete predať aj zubné
zlato z poslednej návštevy zubára
alebo mince.

Testy predaja potvrdzujú –
nie všetci platia férové ceny!

Čo všetko si za predaj týchto vecí
budete môcť dovoliť, ˙závisí od toho,
komu predávate. Testy dokazujú: Nie
pre každého nákupcu zlata sú samo-
zrejmosťou férové a denne aktualizo-

vané ceny a seriózna a transparentná
realizácia obchodu. Práve v poslednom
čase sa čoraz viac objavujú poštou
zasielané reklamy rozličných nákupcov
zlata, v ktorých však vo väčšine prípa-
dov okrem telefónneho čísla nie sú
žiadne firemné údaje. Práve od taký-
chto firiem by ste mali dať ruky preč.
Mag. Maria Hell-Höflinger, majiteľka
Goldparty, hovorí: „Denne aktuali-
zovaná a férová štruktúra ceny je pre
nás rovnako dôležitá ako transparentná
realizácia obchodu a dobré poraden-
stvo pre zákazníkov. Množstvo zákaz-
níkov, ktorí k nám prichádzajú len na
základe odporúčania iných, dokazuje,
že naši klienti cítia, že u nás je o nich
dobre postarané.“

Goldparty platí
najférovejšie ceny

Naši zákazníci dostanú priemerne od
300 do 1000 eur – táto suma zodpove-
dá množstvu starých zlatých šperkov,
ktoré sa doma povaľuje takmer každé-
mu. Naši zákazníci sú vždy prekvapení,
koľko môžu u Goldparty dostať za „…
tie staré veci …“! 
Skutočnosť, že dobré ceny a seriózna
realizácia obchodu, žiaľ, nie sú samo-
zrejmosťou u všetkých nákupcov zlata,

potvrdzuje aj príbeh pani Márie M. z
Bratislavy 1: „Najprv som bola u jedné-
ho nákupcu z Bratislavy, ktorý vykonal
skúšku zlata a ponúkol mi cenu 26 eur
za gram. Potom som si nechala zlato
preskúšať aj od Goldparty a dostala
som ponuku, ktorá bola nižšia. Vrátila
som sa teda späť k prvému nákupcovi,
aby som dostala „dobrú“ cenu. Keď
som všakprišla, chcel mi zaplatiť omno-
ho nižšiu sumu, než mi povedal pred-
tým, pričom bola nižšia ako suma, ktorú
by som dostala od Goldparty. Výhovor-
kám nákupcu som neverila a išla som
naspäť do Goldparty, kde som zlato aj
predala. Tím z Goldparty bol seriózny,
priateľský a nakoniec som bola veľmi
spokojná aj so sumou za zlato.“

Transparentnosť,
kompetencia a istota

Mag. Walter Hell-Höflinger, konateľ
Goldparty, vysvetľuje: „Špecializujeme
sa na recykláciu starého zlata, striebra
a platiny, sami ho roztavíme, a preto

môžeme zákazníkom z Bratislavy
ponúknuť najlepšie podmienky. Za-
mestnanci Goldparty sú špecialisti v
overovaní pravosti, a preto môžeme
vykupovať všetky druhy drahých kovov
– a teda aj nepuncované šperky! Naši
zamestnanci zákazníkom vysvetlia
skúšku drahých kovov pomocou špe-
ciálnych testovacích kyselín, pričom
zákazník sa môže prizerať. Pracujeme,
samozrejme, výlučne s kalibrovanými,
štátom kontrolovanými váhami od
nemeckého výrobcu. Za najdôležitejšie
považujeme čo najvyššiu spokojnosť
zákazníkov, férové ceny a transparent-
nú realizáciu obchodu pre našich
zákazníkov.“
Spoločnosť Goldparty je registrovaná a
kontrolovaná na Puncovom úrade SR a
bola testovaná aj zo strany televízie a
novín. Táto jednotka v oblasti mobilné-
ho výkupu zlata získala najlepšie
známky a zožala mnoho chvály aj za
transparentnú realizáciu obchodov a
veľmi dobré poradenstvo.

Jeden zlatý prút s hmotnosťou 250g mal
pred 10 rokmi hodnotu 2500 eur – dnes stojí viac ako 10 500 eur!

GGoollddPPaarrttyy  jjee  ttuu  pprree  VVááss – 14. a 15. januára 2013 v Hoteli Tatra
na Námestí 1. mája 5 (Staré Mesto) a 16. januára 2013 v budove
Technopolu na Kutlíkovej ulici 17 (Petržalka).
Informácie nájdete aj na: http://www.goldparty.at/výkup-zlata-bratislava.html

alebo info@goldparty.at

Nastal čas, keď je na mieste hovoriť o zlate!
Hodnota unce zlata by mohla čoskoro prekonať hranicu 1400 eur a v súčasnosti sa drží na úžasnej rekordnej úrovni. Ak by ste mali pre-
dať zlaté šperky, ktoré sa Vám už nepáčia, striebro alebo mince – teraz je ten najlepší čas! Goldparty je opäť v Bratislave – tím odborníkov
z Goldparty poskytuje bezplatné skúšanie a ohodnotenie šperkov.
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V uliciach jazdí

15 nových

autobusov
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava
(DPB), a.s., nasadil od 7.
januára 2013 do prevádzky
15 nových kĺbových autobu-
sov Mercedes-Benz CapaCi-
ty. Ide o autobusy, ktoré kú-
pilo ešte predchádzajúce ve-
denie DPB.
Nové nízkopodlažné autobusy
boli zaradené do vozovne Petr-
žalka. Jeden naraz prepraví až
187 ľudí. Vozidlá majú štvoro
dverí s otváraním dovnútra s
dopytovým ovládaním.
Ich súčasťou je aj ochrana
proti privretiu tlakovými spí-
načmi. Pri druhých dverách je
plošina pre nástup telesne pos-
tihnutých. Cestujúcich poteší
aj moderný vykurovací systém
a klimatizácia. (mch)

NOVÉ MESTO
Na mieste starého mlyna a
pekárne medzi Račianskou a
Kukučínovou ulicou sa ne-
bude stavať projekt Wigro
Trade Center. Namiesto neho
sa tam už začala stavať ďal-
šia predajňa rakúskeho ob-
chodného reťazca BILLA.
Projekt Wigro Trade Center
počítal s výstavbou takmer 30-
poschodového vežiaka so stov-

kami bytov, parkovacích miest
a administratívnymi priestor-
mi. Pôvodne sa malo začať sta-
vať ešte v roku 2011, investor
však narazil na nesúhlas mest-
skej časti Nové Mesto. Tá
požadovala, aby rešpektoval
okolitú zástavbu. Investor na to
reagoval zámerom postaviť
prevádzku na spracovanie plas-
tov.
Táto hrozba sa však napokon

nenaplnila a investor časť po-
zemku s rozlohou 7500 štvor-
cových metrov odpredal spo-
ločnosti BILLA. Tá tu začala
stavať predajňu, ktorej celková
plocha sa bude blížiť k tisícke
štvorcových metrov, pričom
zákazníci budú mať k dispozícii
takmer 80 parkovacích miest.
Už 24. bratislavská predajňa
BILLA by mala byť otvorená v
prvom štvrťroku 2013. (brn)

Na Račianskej ulici nebude vežiak,
začali tu stavať predajňu BILLA

DÚBRAVKA
Na Saratovskej ulici za koneč-
nou električiek sa začala na
jeseň plánovaná výstavba
menšieho obchodného domu,
ktorého súčasťou má byť aj
ďalšia predajňa britského
obchodného reťazca TESCO.

V prípade Obchodného centra
Saratovská ide o dvojpodlažnú
budovu, kde je pre obchody a
služby plánovaných takmer
5000 štvorcových metrov.
TESCO má zabrať vyše polovi-
cu, zvyšok bude pre necelú
dvadsiatku menších prevádzok.

Na prvom nadzemnom podlaží
bude 85 parkovacích státí a ďal-
ších 160 bude v okolí na
povrchu.
V súvislosti s termínom dokon-
čenia sa objavila informácia, že
centrum by malo byť otvorené
už na jar 2013. (brn)

Na Saratovskej ulici stavajú TESCO

LYŽOVAČKY
Talianske, 

Rakúske a Francúzske Alpy 
skipas v cene

POZNÁVACIE ZÁJAZDY
ZĽAVA AŽ 10%

Island letecky z Bratislavy 
len 899 EUR komplet vrátane 

poplatkov

EXOTICKÉ DOVOLENKY
last minute odlety z Viedne

Kuba, Mexiko, SAE, Maledivy, 
Dominikánska republika, Maurícius

LETNÉ DOVOLENKY 
UŽ V PREDAJI

zľava až 33% a deti len 99 EUR
novinky letecky: Tabarka, Severný

Cyprus, Sardínia a Kalábria

VIANOČNÝ KUPÓN
na zľavu 33 EUR/objednávka 

platí do 25.01.2013 
len na pobočke v OC Polus Bratislava
0911/116 010, bratislava@fi rotour.sk

www.fi rotour.sk

Kúpa električiek

a trolejbusov sa

trochu oddiali
BRATISLAVA
Tri tendre na nákup nových
trolejbusov a električiek, kto-
ré Dopravný podnik Bratisla-
va, a.s., vyhlásil v novembri
2012, rieši Úrad pre verejné
obstarávanie. Dôvodom sú
viaceré nešpecifikované ná-
mietky.
Či konanie o námietkach môže
viesť k zrušeniu súťaže je zatiaľ
len špekuláciou. Koľkí sa do
súťaže prihlásili mestský dop-
ravca špecifikovať nechcel a
obálky sa podľa DPB ešte neot-
vorili. Predpokladá, že sa tak
stane v apríli. 
Na nákup električiek a trolejbu-
sov je vyčlenených z eurofon-
dov 139,2 milióna eur s DPH,
ktoré boli určené na železničný
projekt TEN-T. (mch)



7BRATISLAVSKÉ NOVINY 1/2013

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK



8BRATISLAVSKÉ NOVINY 1/2013 9BRATISLAVSKÉ NOVINY 1/2013

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SKWWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

NOVÉ MESTO
Aký bol uplynulý rok z pohľa-
du novomestskej miestnej sa-
mosprávy, o tom sme sa pozho-
várali so starostom mestskej
časti Nové Mesto Rudolfom
KUSÝM (nezávislý).
- V uplynulom roku sme rozbeh-
li pomerne veľa projektov. Časť
sme zrealizovali, väčšinu dokon-
číme na jar a v lete. Celkovo
tento rok chceme zrealizovať
trojnásobok projektov a aktivít
ako za uplynulé dva roky cel-
kom. V samospráve žiaľ, všetko
trochu dlhšie trvá. Musíme verej-
ne obstarať projektanta a násled-
ne realizátora – to všetko dlho
trvá. Takže uplynulý rok bol
najmä rokom príprav, ale podari-
lo sa nám otvoriť novú materskú
školu, vymeniť na základnej
škole eternitovú strechu, na ďal-
šej základnej škole sme vymeni-
li okná, na jednom školskom
dvore sme zlikvidovali starý
sklad, o likvidácii ktorého sa 12
rokov len hovorilo, na ďalšej
škole sme opravili telocvičňu,
vyregulovali kúrenie. Pre mňa je
mimoriadne dôležité aj to, že
predminulý ani minulý rok sme
neskončili v strate. V súčasnej
situácii, keď si iné samosprávy
berú ďalšie úvery a má byť len
horšie, je pre mňa dôležité
udržať obecné financie v pluse,
hoci len miernom. Všetko, čo
ideme robiť, dôkladne zvažuje-
me, aby sme to urobili, čo najlep-
šie. Som hrdý na to, že sme pre
sociálne najslabších Novomešťa-
nov urobili v Tržnici sociálnu
výdajňu. O to viac ma teší, že to
všetko sa nám podarilo pri mini-
málnych nákladoch. A takto sa
snažíme fungovať pri každom
projekte.
Zdá sa, že najviac energie ste
venovali materským a základ-
ným školám. Práve základné
školstvo v novom roku čakajú
ťažké časy. Ako to chcete
zvládnuť?
- Aby sme sa dokázali prispôso-
biť tomu, čo vláda schválila,
musíme v školách hľadať všetky
možnosti, ako šetriť a klásť si
otázky. Keď zateplíme, koľko
ušetríme? Keď vymeníme okná,
ako rýchlo to prinesie úsporu?

Keď vymeníme kúrenie, ako sa
to prejaví? Len týmto spôsobom
vieme totiž zabezpečiť, aby
škola s peniazmi vyšla. Teším sa,
keď vidím, že riaditeľ školy a
učitelia sa snažia, zapájajú aj
rodičov, ktorí tiež pomôžu ako
vedia, tak spolu rýchlejšie aj
výhodnejšie nachádzame spô-
sob, ako čosi opraviť. Vtedy
mám ešte väčšiu radosť, keď
môžeme investovať do takejto
školy, či škôlky.
V prípade základných škôl ide
o prenesený výkon štátnej
správy a peniaze, ktoré dá štát
na platy, musíte dať v plnej
výške učiteľom. Môžete ich
teda nejako zvyšovať?
- Sumu, ktorú dostaneme od
štátu v plnej výške dávame na
platy učiteľov. Niektoré školy
dnes nemajú vykryté náklady ani
na prevádzku, o zvyšovaní pla-
tov nehovoriac. Každý rok sa
nájdu dve – tri školy, ktorým
treba pomôcť. Keď vďaka
rekonštrukciám znížime školám
náklady na prevádzku, zvládne-
me to, že školy budú sebestačné
a vytvorí sa aj priestor na odme-
ny pre učiteľov.
Ako jedna z mála bratislav-
ských mestských častí ste ohlá-
sili, že tento rok budete učite-
ľom v materských školách a
školských kluboch pridávať.
Kde na to zoberiete peniaze?
- V podstate už tretí rok v tichos-
ti postupne zvyšujeme podporu
škôlok. Pre tento rok sme si však
povedali, že to zafixujeme tak,
aby to išlo na platy. Odkiaľ nato
berieme? Každý štvrťrok nájde-
me spôsob, ako môžeme niečo
ušetriť, ako môžeme niečo uro-
biť lacnejšie. Nie som zástanca
takého šetrenia, že nerobme nič a
ušetríme. Snažíme sa robiť všet-
ko, čo doteraz, ale lacnejšie a
efektívnejšie. Často sú to drob-
nosti, ale v konečnom dôsledku
to ako celok predstavuje veľkú
úsporu. Ušetrili sme na poiste-
ní(nemenili sme pritom rozsah
poistenia), vďaka namontova-
ným GPS na pohonných hmo-
tách, od januára ušetríme naprík-
lad na upratovaní - doteraz to
robila externá firma, od nového
roka si budeme upratovať sami.

Kúpili sme multifunkčný stroj,
ktorý čistí kanalizačné vpuste,
odhŕňa sneh, ale dokáže tiež
opravovať komunikácie. Kúpili
sme tiež plošinu potrebnú na ore-
závanie stromov. Takže to, čo
sme si doteraz objednávali u
externých firiem, si budeme
robiť sami vo vlastnej réžii.
Svojho času bolo veľmi módne
všetko outsoursovať, čiže objed-
návať si u externých firiem. Ja si
však myslím, že v podmienkach
samosprávy má zmysel mnohé
veci si robiť sám. Keď to robia
naši ľudia, vieme byť operatív-
nejší, kontrolovať musíme tak, či
tak a v konečnom dôsledku je to
často lacnejšie. Inšpiroval ma
napríklad starosta Kechneca, kde
si obec zriadila dokonca vlastnú
stavebnú firmu. Keď to funguje
u nich, prečo by to nemohlo aj u
nás?

PREVÁDZKA TRŽNICE
JE NÁKLADNÁ

Uplynulý rok ste riešili, čo s
tržnicou na Trnavskom mýte.
Jej prevádzka musí byť
neefektívna – v lete ju treba
vychladiť a v zime vykúriť. Čo
s ňou chcete robiť? Rekon-
štruovať? Alebo zbúrať a
postaviť novú?
- Prevádzka tržnice je nenormál-
ne nákladná. Je to v podstate
skleník, ktorý sa v lete prehrieva
a v zime je tam pekelná zima.
Chceme ju zachovať, potrebuje
však rekonštrukciu. Nechceme
ju však zatvoriť, zrekonštruovať
a potom otvoriť, to nie je rieše-
nie. Chceme sa vyhnúť osudu
Starej tržnice. Snažíme teda
postupne do nej investovať, aby
však naďalej fungovala. Nie je to
ideálne, ale sme hrdí na to, že to
stále ide. Predminulý rok sme si
povedali, že nebudeme z tržnice
brať peniaze, takže dnes idú všet-
ky zisky do osobitného fondu,
ktorý slúži na rekonštrukciu
tržnice. Zatiaľ ide o malé veci,
ale aj ich efekt sa postupne preja-
ví. Ak by sme chceli ísť do veľ-
korysej opravy, museli by sme na
to dať milión eur, ktoré síce
máme, ale chýbali by nám na
niečo iné. Či už ide o oprava
ciest, základných a materských

škôl, jaslí, budovy miestneho
úradu, zeleň. Požiadavky prekra-
čujú viac, než 30-násobne mož-
nosti mestskej častí. Preto si
vždy musíme povedať, čo je naj-
dôležitejšie, čo je zmysluplné
urobiť, a čo naopak odložíme na
neskôr, alebo na to získame
peniaze niekde inde. Je tu, samo-
zrejme, riziko, že jedného dňa
celý systém vypovie službu, ale
inú možnosť dnes nevidím.
Ako teda chcete odstrániť
napríklad skleníkový efekt
tržnice?
- Potrebujeme s tým niečo urobiť
a je nám jasné, že sa to dotkne
architektúry tržnice. Videli sme
podobnú prestavbu tržnice v
zahraničí, kde sklenené steny
zamurovali a už to nie je skleník.
Zatiaľ nechceme robiť žiadne
radikálne riešenia. Otázka je, ako
bude reagovať architekt, ktorý
Tržnicu za socializmu projekto-
val. Dnes kumulujeme peniaze
na rekonštrukciu, robíme nevyh-
nutné opravy a snažíme sa objekt
udržať v prevádzke. Zvažujeme
aspoň čiastočné prekrytie časti
fasády, aj keď to budovu zrejme
neskrášli. Pre mňa je však najdô-
ležitejšie jedinú fungujúcu tržni-
cu v Bratislave zachovať.
Hneď vedľa tržnice je ďalším
problém – podchod pod
Trnavským mýtom, ktorého

rekonštrukciu magistrát sľu-
buje už niekoľko rokov a stále
nič. Nové Mesto a Ružinov sa
ponúkli, že podchod opravia a
zrekonštruujú. Dočkajú sa
Bratislavčania opravy podcho-
du?
- Som presvedčený, že áno. S
mestom sme si vyjasnili, že
nemôže zveriť podchod do sprá-
vy mestskej časti, pretože ide o
súčasť mestskej komunikácie.
Rešpektujeme to, ale sme naďalej
aktívni. Oslovili sme investora
Centrálu, ktorý má tiež záujem,
aby bol podchod čistý a bezpeč-
ný. Nechceme sa unáhliť, pretože
naše odhady sú na úrovni 850-
tisíc eur, ale investor podchodu
pod Hodžovým námestím tvrdí,
že to môže stáť aj 2 milióny eur.
Nechceme dopadnúť tak, že uro-
bíme podchod a potom zistíme,
že na viac nám nezostalo. Musia
sa spojiť sily mesta, mestských
častí a investora, ktorý by mohol
získať tým, že tam budú aj
obchodné prevádzky, že podchod
bude čistý a bezpečný. My máme
v našom rozpočte už druhý rok
vyčlenené peniaze ako príspevok
na rekonštrukciu podchodu.
Nemôže to však byť mestská
časť, ktorá ponesie hlavnú ťarchu
rekonštrukcie. Sme pripravení
pomôcť, prispieť, ale vyžaduje si
to silného partnera. A tým by

podľa nášho názoru mohol byť
práve investor Centrálu.
Nebolo by možné podchod
napojiť priamo na tržnicu či
Centrál?
- Uvažovali sme aj o tom, ale
vyžiadalo by si to prekládku
množstva sietí a bolo by to veľmi
nákladné. V tejto chvíli to nevi-
dím reálne.

PROJEKTY PARKOVANIA
MÁME PRIPRAVENÉ

Centrum mesta a jeho širšieho
okolia, kam patrí aj časť Nové-
ho Mesta, dlhodobo trápi
nedostatok parkovacích miest.
Vlani magistrát pripravoval
celomestskú koncepciu parko-
vania s tým, že od apríla majú
v Bratislave platiť jednotné
pravidlá. Ukazuje sa, že to
magistrát nezvláda a petržal-
ský starosta už ohlásil, že sa do
toho pustia sami štyri najväč-
šie mestské časti – Staré Mesto,
Nové Mesto, Petržalka a Ruži-
nov. Ako je na to pripravené
Nové Mesto?
- Keď Staré Mesto pred dvoma
rokmi zaviedlo rezidenčný sys-
tém parkovania, vytvorilo veľký
tlak aj na veľkú časť Nového
Mesta. Sám som cítil, že treba
vytvoriť podobný systém aj v
našej mestskej časti. Ľudia,
ktorí do Bratislavy prichádzajú

využívajú na parkovanie naše
ulice – najmä v okolí Račianskej
ulice a Vajnorskej ulice. Ďalším
problémovým územím sú Kra-
máre – najmä v okolí nemocni-
ce, ale aj v hornej časti Kramá-
rov, kde je také množstvo áut, že
niet kde zaparkovať. Veľkým
problémom je tiež parkovanie
firiem. Rozumiem, že firmy šet-
ria tým, že svoje autá odstavia
na ulici, ale pre nás sú a musia
byť najdôležitejší naši obyvate-
lia. Tento rok si nový systém
parkovania chceme vyskúšať na
jednej-dvoch zónach, kde je
situácia najkritickejšia. Ide pre-
dovšetkým o oblasť Tehelného
poľa – medzi Vajnorskou,
Trnavskou a Bajkalskou ulicou.
Nechceme to robiť bez diskusie
s obyvateľmi. Objavujú sa totiž
hlasy, že samospráva chce na
parkovaní len zarábať. To však
nie je pravda. Veď s tým sú spo-
jené aj nemalé náklady. S oby-
vateľmi dotknutých ulíc si chce-
me jasne povedať, či to chceme,
alebo nie. Ísť do rezidenčného
parkovania znamená oveľa viac
práce, pričom cieľom tejto
zmeny nie je získanie peňazí,
ale zlepšenie situácie v parkova-
ní. Funguje to vo Viedni a v
iných európskych mestách,
nevidím preto dôvod, prečo by
to nemalo fungovať aj u nás.
Projekty už máme pripravené,
akonáhle bude pekné počasie
môžeme začať vyznačovať
vodorovné a osádzať zvislé
dopravné značenie. Na Tehel-
nom poli sme pripravení to k 1.
7. 2013 spustiť. Druhou zónou,
kde to máme pripravené, je v
dotyku so Starým Mestom
–medzi Legionárskou a Šanco-
vou. Keď budú ľudia súhlasiť,
tak to zrealizujeme aj tu. A skú-
senosti z týchto dvoch zón nám
povedia, či to má zmysel robiť v
celom Novom Meste. Komuni-
kujeme o tom s mestom, ale trvá
to príliš dlho a my chceme
vidieť konkrétne výsledky už
tento rok. Ani vo Viedni neza-
viedli parkovací systém naraz v
celom meste. Postupne ho rozši-
rujú od centra po jednotlivých
obvodoch a vždy sa o tom
diskutuje.

Bratislavčania začínajú byť
stále viac citliví na čistotu a
verejný poriadok v meste.
Magistrát redukoval výdavky
na čistenie ulíc a údržbu zelene
o jednu tretinu. To sa zákonite
prejavilo v náraste špiny a
neporiadku v uliciach. Ako sa
so správou verejného priestoru
vysporiadavate v Novom
Meste?
- Na čistenie ulíc dávame stále
rovnaké množstvo peňazí, chce-
me však za to viac výkonov.
Zabezpečujeme si to vlastnou fir-
mou a stále od nej chceme, aby
hľadala spôsoby, ako viac ušet-
riť. Do všetkých vozidiel inštalo-
vali lokalizátor GPS a zrazu
poklesla spotreba pohonných
hmôt. Vďaka tomu môžu najaz-
diť viac kilometrov a urobiť viac
práce. Zverejňujeme plán čiste-
nia ulíc a spoločne s obyvateľmi
to kontrolujeme. Ľudia najlepšie
vedia, či bola vyčistená ich ulica
alebo nie. Je na nás, aké čisté
budeme mať ulice. Či budeme
fungovať ako v Aténach a povie-
me si, že nech to niekto uprace,
však na to platíme dane(majú na
to špeciálnu a nie malú daň),
alebo budeme žiť ako Rakúša-
nia, Nemci alebo severania, a
čistota bude našim spoločným
záujmom – nebudeme odhadzo-
vať odpadky, po psovi si uprace-
me. S Novomešťanmi robíme
brigády a aj to je spôsob, ako si
ľudia vybudujú vzťah k miestu,
kde žijú. Verím, že takíto ľudia si
budú viac vážiť poriadok okolo
seba. Viete, pre mňa je čistenie
ulíc vlastne vyhadzovaním peňa-
zí, ktoré by sa dali použiť účel-
nejšie – napríklad na opravu
ciest. To by sme však museli byť
ohľaduplnejší k nášmu okoliu,
aby sme nemuseli toľko peňazí
míňať práve na čistenie verejné-
ho priestoru.
Na údržbu verejného priestoru
by mal slúžiť výnos z dane z
nehnuteľností. Tá bola vlani
síce zvýšená, magistrát však
priznáva, že výber dane sa
nezlepšil. Ozývajú sa hlasy,
aby túto domovú daň opäť
vyberali mestské časti...
- Faktom je, že odkedy mesto
zobralo mestským častiam výber

dane z nehnuteľností, jeho efek-
tivita klesá. Keď bola správcom
dane mestská časť, poznala svoje
územie lepšie, fungovalo aj
dohľadávanie, keď sa zmenila
klasifikácia nehnuteľností a tým
aj výška sadzby dane. Toto dnes
nefunguje tak dobre, ako pred-
tým. Za väčší problém však
považujem slabé zapojenie oby-
vateľov do života mestskej časti,
či mesta. S tým, že niektorých
častiach je toľko prenajatých
bytov, že sú skôr nocľahárňou,
než fungujúcou komunitou veľa
neurobíme. Ak však chceme
zabezpečiť rozvoj mestskej časti
a udržanie toho, čo sa urobí,
nemôžeme vynechať našich oby-
vateľov. Preto robíme brigády a
preto tento rok plánujeme prvý
raz vyčleniť aj peniaze na partici-
patívny rozpočet, teda peniaze, o
ktorých rozhodnú sami obyvate-
lia. Cieľom je zintenzívniť v
ľuďoch vzťah k miestu kde žijú,
čo so sebou prinesie aj vyššiu
kontrolu samosprávy.
Už niekoľko rokov organizuje-
te dobrovoľnícke brigády
Novomešťanov – v okolí Ra-
čianskeho mýta, Nobelovej
ulice a ďalších lokalít. Ako
hodnotíte túto skúsenosť
- Mám pocit, že tá situácia je lep-
šia ako napríklad pred dvoma
rokmi. Na brigády chodí viac
ľudí a čo je príjemné, tak minulý
rok sa objavili nové lokality,
napríklad na Kramároch, kde
obyvatelia sami prejavili záujem
a nakoniec bola nie len pekná
účasť, ale odviedol sa aj kus dob-
rej roboty.
Na jeseň ste vysadili a rozdali
Novomešťanov 50-tisíc cibu-
liek tulipánov, aby na jar bola
mestská časť krajšia. Neobá-
vate sa, že všetky sadenice
neboli zasadené alebo nevyras-
tú?
Je to pekná otázka, pretože je v

nej aj trochu symboliky, ale
dobrý záhradník takto nemôže
uvažovať. Výsledky svojho úsi-
lia nevidíme často okamžite, ale
o polroka, o rok, o dva, niektorí
hovoria, že v samospráve ho nie
je vidieť ani za štyri roky, že je
treba aspoň šesť rokov, aby sme
videli plody našej práce. Keď

vysadíte a rozdáte 50-tisíc cibu-
liek, časť z nich sa určite uchytí.
Polovicu sme vysadili a polovicu
rozdali. Verím, že na jar bude
Nové Mesto plné rozkvitnutých
tulipánov. 
Problémom často nie je niečo
vybudovať, opraviť či skráš-
liť, ale starať sa a udržiavať
to. Mnohé verejnoprospešné
projekty sa v Bratislave síce
realizovali, ale stroskotali na
tom, že po roku-dvoch došlo k
úpadku, pretože sa zanedbala
údržba. Ako chcete tomu pred-
ísť?
- Toto je problém nielen Bratis-
lavy, ale celého Slovenska. To je
naša mentalita. Boli tu priatelia z
Česka a priamo na príkladoch
poukázali na to, aká je škoda, že
na Slovensku veľa ráz necháme
veci rozpadnúť, či zhniť namies-
to toho, aby sme ich udržiavali a
priebežne opravovali. Je to
vidieť všade okolo nás – na
zábradliach, lavičkách, odpad-
kových košoch, detských ihri-
skách, budovách. Na našich
dvoch najväčších a najdrahších
ihriskách sme sa dohodli s dodá-
vateľom, že každý rok urobíme
revíziu a opravia sa nedostatky.
Prvé dva roky to budú robiť oni,
potom to bude robiť náš EKO-
podnik. Podobne postupujeme aj
pri ostatných ihriskách. Urobili
sme ich pasport a stanovili sme
plán, kedy sa bude čo natierať,
opravovať, ktoré prvky bude
treba vymeniť. Za uplynulé roky
sme opravili a natreli asi 350
lavičiek. Ale nie len tak, že po
štyroch mesiacoch to začalo
opadávať. Odmontovali sme ich,
odviezli k stolárovi, očistili, opá-
lili, obrúsili a natreli. Podobne je
to s našimi budovami, kde audit
ukázal, čo je kde zlé a postupne
ich opravujeme. Riaditelia škôl a
škôlok budú musieť každý rok
zdokladovať, že urobili všetky
potrebné revízie a kontroly, škol-
níci prejdú školením. Nechce-
me, aby sa kvôli zanedbanej
údržbe vytvárali škody, ktorých
odstránenie bude niekoľkoná-
sobne drahšie.
Zhováral sa Radoslav Števčík

Celý rozhovor nájdete na 
www.bratislavskenoviny.sk

R. Kusý: Šetríme tým, že veci robíme lacnejšie a efektívnejšie
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Slovanisti

zvyšujú šancu

na postup
BRATISLAVA
Hokejisti HC Slovan Bratisla-
va vstúpili do nového roka tou
správnou korčuľou. V oboch
prvých tohtoročných zápa-
soch na domácom ľade vy-
hrali, keď najskôr v piatok 4.
januára 2013 porazili pos-
ledný tím KHL Avtomobilist
Jekaterinburg 3:1 a o dva dni
zdolali po samostatných ná-
jazdoch jeden z najlepších
tímov ligy Metallurg Magni-
togorsk 4:3.
Nedeľný zápas proti hviezdne-
mu tímu „železiarov“ na čele s
Jevgenijom Malkinom a Serge-
jom Gončarom bol pre oba tímy
výnimočný. Bol to posledný
zápas pre hviezdy NHL, ktoré si
v čase zámorského lockoutu
obliekli dresy tímov KHL.
Bratislavčania sa rozlúčili s
dvojicou vynikajúcich obran-
cov - Ľubomíra Višňovského a
Andreja Sekeru. „Takáto partia,
takýto fanúšikovia sa ťažko
opúšťajú. Celé toto mesto žije
hokejom a dúfam, že aj naďalej
bude. Som rád, že som tu mohol
hrať, som vďačný trénerom,
vedeniu, chalanom, ktorí mi
utvorili super podmienky,“
vyznal sa po zápase Sekera.
Naopak, Ľubo Višňovský na-
značil, že by sa do Slovana rád
čo najskôr vrátil. „Dostal som
ponuku do konca sezóny ostať v
Slovane. Zvažujem ju a neviem,
ako mám na ňu odpovedať.
Musím to ešte riešiť s agentom i
mojím zámorským zamestnáva-
teľom. Veľmi silno nad tým roz-
mýšľam. Musím zároveň zistiť,
či sa to dá. Nechcem spraviť nič
poza chrbát Islanders. Budeme
rokovať a uvidíme, ako to
dopadne,“ prezradil Višňovský.
V utorok privítali Slovanisti
doma Traktor Čeľjabinsk a teraz
cih čaká 15. januára 2013 zápas
v Prahe proti Levu a potom troj-
zápasový výjazd  u súperov -
Jugra Chanty-Mansijsk, Avan-
gard Omsk  a Barys Astana. Na
domácom ľade Slovnaft Arény
sa Bratislavčania predstavia naj-
bližšie v sobotu 26. januára
2013 proti Severstaľu Čerepo-
vec. (ado)

Futbalisti začali

prípravu na

jarnú časť ligy
BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan Bratisla-
va ako prví začali prípravu na
jarnú časť najvyššej domácej
súťaže. Do 11. januára 2013
sa budú pripravovať v Brati-
slave, potom sa na týždeň pre-
sunú na sústredenie do Vyso-
kých Tatier.
„V zimnej príprave vycestuje-
me na dve sústredenia. Prvé
bude mať kondičný charakter v
Tatrách. Následne pôjdeme do
Turecka, kde odohráme aj tri
priateľské zápasy proti tímom z
Poľska, Srbska a Rumunska,“
uviedol generálny riaditeľ klubu
Petr Kašpar.
Káder Slovana posilnil guinej-
ský ofenzívny stredopoliar Sey-
douba Soumah. „Chcem, aby
mužstvo vystužil a priniesol do
neho niečo nové. Je to kvalitný
hráč, no bude musieť zapadnúť
do tímu, ktorý takisto má svoje
kvality. Verím, že bude pre ká-
der prospešný,“ povedal o posi-
le z Nitry tréner belasých Samu-
el Slovák.
Aj Soumah ma jasno v tom, čo
sa od neho očakáva a s čím pri-
chádza do najslávnejšieho slo-
venského klubu. „Chceme vy-
hrať titul, aj pohár. Tam niet čo
riešiť. Neprišiel som sem len
tak, chcem mužstvu pomôcť na
ceste za úspechmi. Ja osobne sa
chcem hlavne zapojiť do hry.
Futbal mi už veľmi chýba.
Úspechom pre mňa bude ak
zapadnem do kolektívu a bu-
dem pre tím prospešný. Samo-
zrejme, chcem nastrieľať aj čo
najviac gólov. Veď preto hráme
futbal,“ prezradil Seydouba
Soumah.
Futbalisti Slovana Bratislava
začnú jarnú časť ligy 2. marca
2013 domácim zápasom proti
Zlatým Moravciam. (ado)

STARÉ MESTO
Po zastávke MHD Zochova
sa rekonštrukcie dočká aj
podchod po Staromestskou
ulicou, ktorý vedie práve zo
zastávky na druhú stranu
frekventovanej štvorprúdo-
vej cesty. Rekonštrukciu na
vlastné náklady urobí deve-
loperská spoločnosť J&T
Real Estate.
„Chceme nadviazať na úspeš-
nú revitalizáciu zastávky Zo-
chova z augusta 2012. V roku
2013 vyčistíme a vymaľujeme
aj podchod. Súčasťou revitali-
zácie bude aj oprava zdevasto-
vaného prístrešku na strane v
smere do centra mesta. Na

okenných tabuliach budú vy-
obrazené bratislavské domi-
nanty tak, aby dizajn prístrešku
korešpondoval s dizajnom zas-
távky na druhej strane cesty,“
uviedla hovorkyňa J&T Real
Estate Katarína Krajňáková. 

Developer o revitalizácii roko-
val  aj so zástupcami magistrá-
tu. S prácami plánuje začať na
jar s tým, že sa bude snažiť
neobmedziť prevádzku pod-
chodu. (brn)

Vizualizácia - JTRE

Po zastávke Zochova zrekonštruujú
podchod pod Staromestskou ulicou

STARÉ MESTO
To, že je v našej mestskej
časti Staré Mesto veľa
malých, ale významných pro-
blémov je každému jasné. O
čo krajšie sa však ľuďom
žije, keď sa tieto problémy
jeden po druhom odstraňujú.
Práve preto som sa uchádza-
la o dôveru občanov a teraz
môžem povedať - problém je
za nami, hurá na ďalšie. 
Bolo iba otázkou času, kedy sa
na križovatke Havlíčková –
Schillerová stane nešťastie.

Táto križovatka bola nepre-
hľadná a preto sa často krát stá-
valo, že vodiči riskovali a pre-
chádzali cez ňu naslepo. Pritom
bolo potrebné urobiť tak málo.
Áno, malý problém, ktorý
mohol spôsobiť katastrofu.
Povedala som si, je potrebné
tento problém vyriešiť, a tak
som v spolupráci s oddelením
dopravy na úrade Starého
Mesta  vymyslela riešenie,
ktoré križovatku sprehľadnilo a
tak vyriešilo tento malý, no
podstatný problém. 

Dnes už viem, že vodiči pre-
chádzajú cez túto križovatku
bezpečnejšie. Poslanec môže
pomôcť, keď chce. Mne sa
chcelo, a viem, že v mojom
úsilí pomáhať občanom bu-
dem pokračovať.  Má to zmy-
sel, a keď sa chce, tak sa dá.
Som matka, a preto si ani
nechcem predstaviť, že by sa
takýto malý problém stal príči-
nou obrovskej tragédie. 

PaedDr. Barbora Oráčová, 
poslankyňa miestneho

zastupiteľstva Staré Mesto

Poslanec môže pomôcť, keď chce
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NA NERUDOVEJ ULICI v
skorých ranných hodinách hore-
lo vozidlo Kia Sportage. Vyše-
trovateľ na mieste konštatoval,
že auto bolo zapálené úmyselne.
Požiar spôsobil škodu vo výške
približne 10-tisíc eur. Iná mate-
riálna škoda nevznikla. Polícia
po páchateľovi pátra.
NA BUDOVATEĽSKEJ ULI-
CI sa popoludní vlámali dvaja
páchatelia do zaparkovaného
zamknutého auta Suzuki Ignis.
21-ročný Tomáš a 27-ročná
Diana z auta ukradli programo-
vacie zariadenie a kufrík s pra-
covným náradím. Pri krádeži
ich zadržala policajná hliadka,
ktorej krádež niekto nahlásil na
linku 158. Obvineným hrozí
trest až dva roky väzenia.
NA SVÄTOVOJTEŠSKEJ
ULICI v skorých ranných hodi-
nách vylúpili dvaja muži auto
značky Audi. Polícia ich chytila
na Bajkalskej ulici, pričom u
27-ročného Petra a 36-ročného
Michala našla tablet a iné ukrad-
nuté predmety. Spôsobili škodu
vyše 1300 eur. Obaja muži
skončili v policajnej cele.
NA VAJNORSKEJ ULICI
prepadol neznámy muž večer
pobočku banky. Pod hrozbou
použitia zbrane žiadal muž od
pracovníčok v banke finančnú
hotovosť. Tie mu v obave o
život a zdravie vydali približne
50-tisíc eur. Muž z banky ušiel,
polícia po ňom pátra.
NA PANÓNSKEJ ULICI v
blízkosti Umelého kopca bol
postrelený 33-ročný muž. Strel-
né poranenie v oblasti brušnej
dutiny utrpel počas poľovačky.
Zranenie si vyžiadalo prevoz do
nemocnice. Polícia zadržala
podozrivého 56-ročného Brati-
slavčana, voči ktorému začne
trestné stíhanie vo veci ublíže-
nia na zdraví z nedbanlivosti.
NA KRÁNOHORSKEJ ULI-
CI horel na Nový rok pol hodi-
nu po polnoci byt. Požiar vzni-
kol pravdepodobne neodbornou
manipuláciou s pyrotechnikou.
Tú nezistený páchateľ vyhodil z
okna alebo balkóna iného bytu.
Pyrotechnika dopadla na bal-
kón, od ktorých sa požiar rozší-
ril do vnútra bytu. Majiteľovi
vznikla škoda odhadnutá na naj-
menej  50-tisíc eur. (mch)

Akcia B zničila

životy stovkám

Bratislavčanov
Pred šesťdesiatimi rokmi sa
stovkám bratislavským rodi-
nám zmenil život. Komunis-
tický režim, ktorý získal v
Československu moc v rok
1948, sa rozhodol vysťahovať
z mesta 678 rodín „nespoľah-
livých osôb, alebo osôb, ktoré
využívajú byt proti verejné-
mu záujmu“. Tak vznikla
Akcia B, pričom písmeno B
znamenalo „byty“.
Komunisti sa rozhodli jednou
ranou zabiť dve muchy - dostať
na vidiek nespoľahlivé osoby a
získať tak byty pre robotnícke
kádre z celého Slovenska.
„Bolo nás šesť malých detí od
dvoch do desať rokov. Keď nás
sťahovali z Bratislavy na Zlatno
v okrese Zlaté Moravce, ľudia
okolo sa zbehli a veriť tomu
nechceli. Židovka, pani Sache-
rová, a pani Havlová mame dali
peniaze, lekár jej dal plnú tašku
liekov. Židovka hovorila: Vez-
mite si 5000 korún, vezmite si,
my sme to zažili, idete do
neznáma a budete to potrebo-
vať. A robotníci, ktorí nás sťa-
hovali, doniesli mame obrovskú
kyticu červených ruží a poveda-
li: Tu máte pani, aby ste si
nemysleli, že všetci ľudia sú
svine,“ spomína Marta Zatkalí-
ková, rodená Rosová, ktorá bola
jedným zo šiestich detí Júliusa a
Eleonóry Rosovcov z domu pri
hoteli Carlton.
„Keď sa u nás prvýkrát objavili
muži v kožených kabátoch,
mama práve varila. Povedali jej,
aby nerobila cirkus a nech nevo-
lá manželovi, že on už o všet-
kom vie. A aby sme si zbalili
všetko potrebné, ostatné, čo tu
ostane, nám prepadne. Muži
všetko starostlivo zapisovali -
jedna obyčajná chladnička,
jeden obyčajný koberec, šesť
detských postelí. Avojde sa šesť
detských postieľok tam, kam
ideme? pýtala sa mama. To nie
je naša starosť, odvrkli jej muži
v kožených kabátoch,“ spomína
Marta Zatkalíková.

Pokračovanie nabudúce.

Najstarší kresťania si najprv
pripomínali utrpenie, popra-
vu, zmŕtvychvstanie a nane-
bovstúpenie Ježiša Krista. Až
neskôr sa k týmto spomienko-
vým dňom pamätných uda-
lostí pridružili ďalšie, naprík-
lad sviatok jeho narodenia.
Návštevníkov vianočného trhu
v jednom veľkom európskom
meste „prepadli“ žurnalisti s
otázkou, čo sú vlastne Vianoce.
Len málokto odpovedal správ-
ne, že ide o oslavu narodenín
Krista. Každý ich však spájal s
vianočným stromčekom, ktorý
sa stal symbolom Vianoc až v
priebehu 19. a 20. storočia. V
50. rokoch 20. storočia stál v
Bratislave jediný vianočný
strom na verejnom priestran-
stve: pred Mestským divadlom
(teraz Národným). Mánia sta-
vať vianočné stromy sa tu rozší-
rila tak, že už musí byť postave-
ný pomaly pred každým do-
mom. Aj na Hlavnom námestí,
aj pred prezidentskou reziden-
ciou. Tam jeden ani nestačí - na
balkóne musia byť ďalšie tri!
Obyvatelia Prešporku si Viano-
ce - božie narodenie - pripomí-
nali inak. Na prepychovom go-
tickom oltári v martinskom
dóme, ktorý daroval chrámu
kráľ Matej Korvín, bola scéna
Ježišovho narodenia, stredove-
ká predstava betlehemských
jasličiek v stredoeurópskej kra-
jine (teraz SNG). Na veži kosto-
la klarisiek sa nachádzala skupi-

na kamenných sôch z druhej
polovice 14. storočia (dnes
kópie), ktorá predstavuje legen-
dárnych troch kráľov, ako priná-
šajú dary novorodenému Je-
žišovi, ktorého má sediaca mat-
ka na kolenách. Jeden z „krá-
ľov“ sa v priebehu času nená-
vratne stratil. Zachovala sa pos-
tava kráľa Baltazára. Ďalšiu scé-
nu z Ježišovho pohnutého živo-

ta - útek do Egypta - si dal
namaľovať na priečelie domu
na dnešnom Námestí SNP maji-
teľ v 18. storočí. Dom stál pri-
bližne na mieste terajšieho Poľ-
ského kultúrneho strediska.
Maliar mal možno na mysli
obraz Kristovej či svätej rodiny
a použil práve scénu s Jozefom,
ktorý naložil Máriu s dieťaťom
na somárika a vybral sa na cestu
do zahraničia. Dom zbúrali a
obraz zničili pred rokom 1907,
keď predlžovali a rozširovali
Klobučnícku ulicu až k námes-
tiu. Na iných miestach boli
možno aj obrazy vraždenia
neviniatok či ďalšia populárna
scéna „dvanásťročný Kristus v
chráme“. 
Z kresťanského sviatku sa stal
profánny sviatok. Vedci sa
pokúšajú už desaťročia zistiť
skutočný dátum Ježišovho naro-
denia. Zdá sa, že to mohlo byť
niekedy medzi 9. marcom a 4.
májom v roku 5 pred naším
letopočtom. No vedeckými vý-
počtami, podloženými presný-
mi historickými záznamami
astrológov a presnými matema-
tickými výpočtami, by sa dátum
Ježišovho narodenia dostal do
obdobia Veľkej noci, keď si
kresťania pripomínajú Ježišovu
smrť. Takže bude lepšie pripo-
mínať si Ježišovo narodenie aj
naďalej v decembri. Možno
skromnejšie a bez toľkých „via-
nočných“ stromov a stromče-
kov. Štefan Holčík

Kedysi stačil jeden vianočný strom
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Trasy liniek MHD v Bratislave
aktuálny stav k 1. 1. 2013

Električky
2 - NÁM. Ľ. ŠTÚRA, Šafárikovo nám., Námestie
SNP, Poštová, Vysoká, Floriánske nám., Vazovova,
Legionárska, Trnavské mýto, Odbojárov, Nová
doba, Polus City Center, Zátišie, ŽST NOVÉ
MESTO, Zátišie, Polus City Center, Nová doba,
Odbojárov, Trnavské mýto, Legionárska, Vazovova,
Floriánske nám., STU, Vysoká, Poštová, Jesenské-
ho, NÁM. Ľ. ŠTÚRA
3 - KOMISÁRKY, Pri vinohradoch, Záhumenice,
Detvianska, Hybešova, Hečkova, Černockého, Pek-
ná cesta, Nový záhon, Vozovňa Krasňany, ŽST
Vinohrady, Nám. Biely kríž, Mladá garda, Riazanská,
Pionierska, Ursínyho, Račianske mýto, Floriánske
nám., Americké nám., Mariánska, NÁMESTIE SNP
/ KAMENNÉ NÁM., Mariánska, Americké nám.,
Vazovova, Račianske mýto, Ursínyho, Pionierska,
Riazanská, Mladá garda, Nám. Biely kríž, ŽST Vino-
hrady, Vozovňa Krasňany, Nový záhon, Pekná
cesta, Černockého, Hečkova, Hybešova, Detvians-
ka, Záhumenice, Pri vinohradoch, KOMISÁRKY
4 - PRI KRÍŽI, OD Saratov, Drobného, Alexyho,
Švantnerova, Damborského, Horné Krčace, Dolné
Krčace, Karlova Ves, Borská, MiÚ Karlova Ves, Nad
lúčkami, Segnerova, Jurigovo nám., Molecova, Bo-
tanická záhrada, Lafranconi, Park kultúry, Chatam
Sófer, Most SNP, Šafárikovo nám., Kamenné nám.,
Mariánska, Odborárske nám., Legionárska, Trnavs-
ké mýto, Odbojárov, Nová doba, Polus City Center,
Zátišie, Odborárska, Magnetová, Jurajov dvor, PPA
Controll, Cesta na Senec, ZLATÉ PIESKY, Cesta
na Senec, PPA Controll, Jurajov dvor, Magnetová,
Odborárska, Zátišie, Polus City Center, Nová doba,
Odbojárov, Trnavské mýto, Legionárska, Americké
nám., Mariánska, Jesenského, Nám. Ľ. Štúra, Most
SNP, Chatam Sófer, Park kultúry, Lafranconi, Bota-
nická záhrada, Molecova, Jurigovo nám., Segnero-
va, Nad lúčkami, MiÚ Karlova Ves, Borská, Karlova
Ves, Dolné Krčace, Horné Krčace, Damborského,
Švantnerova, Alexyho, Drobného, OD Saratov, PRI
KRÍŽI
5 - PRI KRÍŽI, OD Saratov, Drobného, Alexyho,
Švantnerova, Damborského, Horné Krčace, Dolné
Krčace, Karlova Ves, Borská, MiÚ Karlova Ves, Nad
lúčkami, Segnerova, Jurigovo nám., Molecova, Bo-
tanická záhrada, Lafranconi, Park kultúry, Chatam
Sófer, Most SNP, Šafárikovo nám., Námestie SNP,
Poštová, Vysoká, Floriánske nám., Vazovova, Ra-
čianske mýto, Ursínyho, Pionierska, Riazanská,
Mladá garda, Nám. Biely kríž, ŽST Vinohrady, Vo-
zovňa Krasňany, Nový záhon, Pekná cesta, Čer-
nockého, Hečkova, Hybešova, Detvianska, Záhu-
menice, Pri vinohradoch, KOMISÁRKY, Pri vino-
hradoch, Záhumenice, Detvianska, Hybešova, Heč-
kova, Černockého, Pekná cesta, Nový záhon,
Vozovňa Krasňany, ŽSTVinohrady, Nám. Biely kríž,
Mladá garda, Riazanská, Pionierska, Ursínyho, Ra-
čianske mýto, Floriánske nám., STU, Vysoká, Poš-
tová, Jesenského, Nám. Ľ. Štúra, Most SNP, Cha-
tam Sófer, Park kultúry, Lafranconi, Botanická záh-
rada, Molecova, Jurigovo nám., Segnerova, Nad
lúčkami, MiÚ Karlova Ves, Borská, Karlova Ves,
Dolné Krčace, Horné Krčace, Damborského, Švan-
tnerova, Alexyho, Drobného, OD Saratov, PRI
KRÍŽI
6 - BORSKÁ, MiÚ Karlova Ves, Nad lúčkami, Seg-
nerova, Jurigovo nám., Molecova, Botanická záhra-
da, Lafranconi, Park kultúry, Chatam Sófer, Most
SNP, ŠAFÁRIKOVO NÁM., Jesenského, Nám. Ľ.
Štúra, Most SNP, Chatam Sófer, Park kultúry, Laf-
ranconi, Botanická záhrada, Molecova, Jurigovo
nám., Segnerova, Nad lúčkami, MiÚ Karlova Ves,
BORSKÁ
7 - ŽST VINOHRADY, Nám. Biely kríž, Mladá
garda, Riazanská, Pionierska, Ursínyho, Račianske
mýto, Floriánske nám., Americké nám., Mariánska,
NÁMESTIE SNP, Poštová, Vysoká, Floriánske
nám., Vazovova, Račianske mýto, Ursínyho, Pio-
nierska, Riazanská, Mladá garda, Nám. Biely kríž,
ŽST VINOHRADY
8 - NÁMESTIE SNP, Poštová, Vysoká, Floriánske
nám., Vazovova, Legionárska, Trnavské mýto, Sale-
ziáni, Slovanet, Pri jazere, Herlianska-OC Retro, To-
mášikova, Súmračná, Chlumeckého, ASTRONO-
MICKÁ, Chlumeckého, Súmračná, Tomášikova,
Herlianska-OC Retro, Pri jazere, Slovanet, Saleziá-
ni, Trnavské mýto, Legionárska, Vazovova, Floriáns-
ke nám., STU, Vysoká, Poštová, KAMENNÉ NÁM.
9 - BORSKÁ, MiÚ Karlova Ves, Nad lúčkami, Seg-

nerova, Jurigovo nám., Molecova, Botanická
záhrada, Lafranconi, Park kultúry, Chatam Sófer,
Most SNP, Jesenského, Kamenné nám., Mariáns-
ka, Odborárske nám., Legionárska, Trnavské
mýto, Saleziáni, Slovanet, Pri jazere, Herlianska-
OC Retro, Tomášikova, Súmračná, Chlumeckého,
ASTRONOMICKÁ, Chlumeckého, Súmračná,
Tomášikova, Herlianska-OC Retro, Pri jazere, Slo-
vanet, Saleziáni, Trnavské mýto, Legionárska,
Americké nám., Mariánska, Jesenského, Nám. Ľ.
Štúra, Most SNP, Chatam Sófer, Park kultúry, Laf-
ranconi, Botanická záhrada, Molecova, Jurigovo
nám., Segnerova, Nad lúčkami, MiÚ Karlova Ves,
BORSKÁ

Trolejbusy
33 - KUKLOVSKÁ, ZŠ Majerníkova, Matejkova,
Tománkova, Hany Meličkovej, Pri podchode, Jano-
tova, MOLECOVA, Janotova, Pri podchode, Hany
Meličkovej, Tománkova, Matejkova, ZŠ Majerníko-
va, KUKLOVSKÁ
64 - LOVINSKÉHO, Vozovňa Hroboňova, Hrobo-
ňova, Sokolská, Nám. Franza Liszta, Karpatská,
Račianske mýto, Trnavské mýto, JELAČIČOVA,
Trnavské mýto, Račianske mýto, Karpatská, SAV,
Sokolská, Hroboňova, Prokopa Veľkého, Vozovňa
Hroboňova, LOVINSKÉHO
201 - HLAVNÁ STANICA, Nám. Franza Liszta,
Karpatská, Račianske mýto, Trnavské mýto, Sale-
ziáni, Trhovisko, BBC1 Plus-Miletičova, Prievozská,
Hraničná-OC Retro, Gagarinova, Brodná, Ondrejo-
vova, Ríbezľová, Cintorín Ružinov, Priekopnícka,
Komárovská, Toryská, Hronská, Dudvážska,
ČILIŽSKÁ, Žitavská, Dudvážska, Hronská, Toryská,
Komárovská, Priekopnícka, Cintorín Ružinov, Ríbe-
zľová, Ondrejovova, Brodná, Gagarinova, Hraničná-
OC Retro, Pažítková, Prievozská, BBC1 Plus-Mile-
tičova, Trenčianska, Trhovisko, Saleziáni, Trnavské
mýto, Račianske mýto, Karpatská, HLAVNÁ STA-
NICA
202 - RAJSKÁ, Ul. 29. augusta, Autobusová stani-
ca, Košická, Novohradská, BBC1 Plus-Miletičova,
Prievozská, Hraničná-OC Retro, Gagarinova, Brod-
ná, Ondrejovova, Ríbezľová, Cintorín Ružinov, Prie-
kopnícka, Komárovská, Toryská, Hronská, Dud-
vážska, ČILIŽSKÁ, Žitavská, Dudvážska, Hronská,
Toryská, Komárovská, Priekopnícka, Cintorín Ruži-
nov, Ríbezľová, Ondrejovova, Brodná, Gagarinova,
Hraničná-OC Retro, Pažítková, Prievozská, BBC1
Plus-Miletičova, Novohradská, Svätoplukova, Auto-
busová stanica, Cintorínska, RAJSKÁ
203 - BÚDKOVÁ, Červený kríž, Jančova, Rad-
vanská, Inovecká, Hrad, Zámocká, Partizánska,
Kozia, Hodžovo nám., Nám. slobody, Štefanovičo-
va, Šancová, Tupého, Jeséniova, Čremchová,
Husova, KOLIBA, Husova, Čremchová, Jeséniova,
Tupého, Šancová, Štefanovičova, Nám. slobody,
Hodžovo nám., Kozia, Partizánska, Zámocká, Hrad,
Inovecká, Radvanská, Hummelova, Červený kríž,
BÚDKOVÁ
204 - VALAŠSKÁ, Pri Suchom mlyne, Nemocnica
Kramáre, Magurská, Siemens, Sokolská, Nám.
Franza Liszta, Karpatská, Račianske mýto, Trnavs-
ké mýto, Zimný štadión, Bajkalská, Sabinovská,
Trnavská, Slovinská, Hanácka, Spoločenská, Bul-
harská, RÁDIOVÁ, Bulharská, Spoločenská,
Hanácka, Slovinská, Trnavská, Sabinovská, Baj-
kalská, Zimný štadión, Trnavské mýto, Račianske
mýto, Karpatská, SAV, Sokolská, Stromová, Sie-
mens, Magurská, Nemocnica Kramáre, Pri Suchom
mlyne, Hýrošova, VALAŠSKÁ
205 - RÁDIOVÁ, Bulharská, Spoločenská, Hanác-
ka, Slovinská, Trnavská, Sabinovská, Bajkalská,
Zimný štadión, Saleziáni, Kvačalova, Kulíškova,
Páričkova, Svätoplukova, Autobusová stanica, Cin-
torínska, RAJSKÁ, Ul. 29. augusta, Autobusová
stanica, Svätoplukova, Páričkova, Kulíškova, Kva-
čalova, Saleziáni, Zimný štadión, Bajkalská, Sabi-
novská, Trnavská, Slovinská, Hanácka, Spoločens-
ká, Bulharská, RÁDIOVÁ
206 - NÚSCH, Vlárska, Magurská, Siemens,
Sokolská, SAV, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Špi-
tálska, Ul. 29. augusta, AUTOBUSOVÁ STANICA,
Cintorínska, Špitálska, Kollárovo nám., Hodžovo
nám., SAV, Sokolská, Stromová, Siemens, Magurs-
ká, Vlárska, NÚSCH
207 - RUŽOVÁ DOLINA, BBC1 Plus-Miletičova,
Novohradská, Svätoplukova, Páričkova, Kulíškova,
Karadžičova, Americké nám., Kollárovo nám.,
Hodžovo nám., Kozia, Partizánska, Zámocká, Hrad,

Inovecká, Radvanská, Hummelova, Červený kríž,
Búdková, Horský park, Vozovňa Hroboňova, Lovin-
ského, VALAŠSKÁ, Lovinského, Vozovňa Hrobo-
ňova, Horský park, Búdková, Červený kríž, Jančo-
va, Radvanská, Inovecká, Hrad, Zámocká, Parti-
zánska, Kozia, Hodžovo nám., Kollárovo nám., Mic-
kiewiczova, Karadžičova, Kulíškova, Páričkova,
Košická, Novohradská, BBC1 Plus-Miletičova, Tren-
čianska, RUŽOVÁ DOLINA
208 - ŠULEKOVA, Kozia, Hodžovo nám., Kolláro-
vo nám., Špitálska, Ul. 29. augusta, Autobusová sta-
nica, Košická, Novohradská, BBC1 Plus-Miletičova,
Prievozská, Hraničná-OC Retro, MiÚ Ružinov,
Kaštieľska, Radničné nám., Strojnícka, Prievoz-
most, CINTORÍN RUŽINOV, Prievoz-most, Stroj-
nícka, Radničné nám., Kaštieľska, MiÚ Ružinov,
Hraničná-OC Retro, Pažítková, Prievozská, BBC1
Plus-Miletičova, Novohradská, Svätoplukova, Auto-
busová stanica, Cintorínska, Špitálska, Kollárovo
nám., Hodžovo nám., Kozia, ŠULEKOVA
209 - NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, Kle-
nová, Vlárska, Magurská, Siemens, Sokolská, Nám.
Franza Liszta, Karpatská, Račianske mýto, Trnavs-
ké mýto, Saleziáni, Trhovisko, RUŽOVÁ DOLINA,
Trhovisko, Saleziáni, Trnavské mýto, Račianske
mýto, Karpatská, SAV, Sokolská, Stromová, Sie-
mens, Magurská, Vlárska, Klenová, NÁRODNÝ
ONKOLOGICKÝ ÚSTAV
210 - HLAVNÁ STANICA, Nám. Franza Liszta,
Karpatská, Račianske mýto, Krížna, Šoltésovej,
AUTOBUSOVÁ STANICA, Mlynské nivy, Šoltéso-
vej, Krížna, Račianske mýto, Karpatská, HLAVNÁ
STANICA
211 - NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, Kle-
nová, Vlárska, Nemocnica Kramáre, Pri Suchom
mlyne, Patrónka, VOJENSKÁ NEMOCNICA,
Záhorácka, Pri Suchom mlyne, Nemocnica Kramá-
re, Vlárska, Klenová, NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ
ÚSTAV
212 - VOJENSKÁ NEMOCNICA, Záhorácka, Pri
Suchom mlyne, Nemocnica Kramáre, Magurská,
Siemens, Sokolská, SAV, Hodžovo nám., Kollárovo
nám., Mickiewiczova, Karadžičova, Kvačalova,
Saleziáni, ZIMNÝ ŠTADIÓN, Saleziáni, Kvačalova,
Karadžičova, Americké nám., Kollárovo nám., Ho-
džovo nám., SAV, Sokolská, Stromová, Siemens,
Magurská, Nemocnica Kramáre, Pri Suchom
mlyne, Patrónka, VOJENSKÁ NEMOCNICA

Autobusy
20 - OPLETALOVA, Paulinské, Panské, Bystrická,
ŽST Dev. Nová Ves, Mlynská, Novoveská, Hradišt-
ná, Milana Marečka, Štefana Králika, Vápenka,
Krpáš, Kamenáče, Technické sklo, Agátová, Pri
kríži, OD Saratov, Drobného, Alexyho, Švantnerova,
Damborského, Lipského, Húščavova, TESCO
LAMAČ, Húščavova, Lipského, Damborského,
Švantnerova, Alexyho, Drobného, OD Saratov, Pri
kríži, Agátová, Technické sklo, Kamenáče, Krpáš,
Vápenka, Štefana Králika, Milana Marečka, Hradišt-
ná, Novoveská, Mlynská, ŽST Dev. Nová Ves,
Bystrická, Panské, Paulinské, OPLETALOVA
21 - JÁNA JONÁŠA-VW, Zamajerské, Kremenco-
vá, Mlynská, Novoveská, Na hriadkach P+R, Hra-
dištná, Milana Marečka, Štefana Králika, Mokrohájs-
ka, Patrónka, Nám. Franza Liszta, Račianske mýto,
Krížna, AUTOBUSOVÁ STANICA, Krížna,
Račianske mýto, SAV, Patrónka, Mokrohájska, Šte-
fana Králika, Milana Marečka, Hradištná, Novoves-
ká, Mlynská, Kremencová, Zamajerské, JÁNA
JONÁŠA-VW
22 - NA HRIADKACH P+R, Hradištná, Milana
Marečka, Štefana Králika, Vápenka, Krpáš, Kame-
náče, Agátová, Pri kríži, OD Saratov, Drobného, Ale-
xyho, Švantnerova, Damborského, Lipského, Húš-
čavova, Tesco Lamač, Mokrohájska, Patrónka, Pri
Suchom mlyne, Nemocnica Kramáre, Vlárska, Kle-
nová, NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV, Kle-
nová, Vlárska, Nemocnica Kramáre, Pri Suchom
mlyne, Patrónka, Mokrohájska, Tesco Lamač, Húš-
čavova, Lipského, Damborského, Švantnerova, Ale-
xyho, Drobného, OD Saratov, Pri kríži, Agátová,
Kamenáče, Krpáš, Vápenka, Štefana Králika, Mila-
na Marečka, Hradištná, NA HRIADKACH P+R
23 - LAMAČ, Klanec, Studenohorská, Podháj, Ba-
košova, Vrančovičova, Hodonínska, ŽST Lamač,
Bilíkova, Alexyho, Drobného, OD Saratov, Pri kríži,
Agátová, Veľkolúcky potok, ČOV Dev. Nová Ves,
Jána Jonáša, JÁNA JONÁŠA-VW, Jána Jonáša,
ČOV Dev. Nová Ves, Veľkolúcky potok, Agátová, Pri

kríži, OD Saratov, Drobného, Alexyho, Na vrátkach,
Lediny, Vrančovičova, Bakošova, Podháj, Studeno-
horská, Klanec, LAMAČ
24 - VOLKSWAGEN, Jána Jonáša, JÁNA JONÁ-
ŠA-VW, Jána Jonáša, VOLKSWAGEN
25 - AUTOBUSOVÁ STANICA, Krížna, Račianske
mýto, SAV, Patrónka, Veľkolúcky potok, Volkswa-
gen, JÁNA JONÁŠA-VW / VOLKSWAGEN, Veľ-
kolúcky potok, Patrónka, Nám. Franza Liszta, Ra-
čianske mýto, Krížna, AUTOBUSOVÁ STANICA
26 - ŽATEVNÁ, Pekníkova, OD Saratov, Pri kríži,
Volkswagen, Jána Jonáša, Jána Jonáša-VW, Jána
Jonáša, Volkswagen, Pri kríži, OD Saratov, Pekníko-
va, ŽATEVNÁ
27 - ALEXYHO, Vendelínska, Tulipánová, Žatevná,
Štepná, Cabanova II, Cabanova, Homolova, PRI
KRÍŽI, Homolova, Cabanova, Tranovského II, Tra-
novského, Štepná, Žatevná, Tulipánová, Vendelíns-
ka, ALEXYHO
28 - NOVÁ BUDOVASND, Malá scéna, Most SNP,
Chatam Sófer, Park kultúry, Lafranconi, Botanická
záhrada, Vodárenské múzeum, Jurigrad, Sihoť-
BVS, Kadlečík, Zlaté schody, Hájovňa, Pri záhra-
dách, Nový kameňolom, Starý kameňolom, Dolné
koruny, Kremeľská, Slovanské nábrežie, Nám.
práce, Štrbská, Devín, Morava, Devín-záhrady,
Sandberg, Na hriadkach P+R, Uhrovecká, Novo-
veská, Mlynská, ŽST Dev. Nová Ves, Bystrická,
Panské, Paulinské, OPLETALOVA, Paulinské,
Panské, Bystrická, ŽST Dev. Nová Ves, Mlynská,
Novoveská, Uhrovecká, Na hriadkach P+R, Sand-
berg, Devín-záhrady, Morava, Devín, Štrbská, Nám.
práce, Slovanské nábrežie, Kremeľská, Dolné koru-
ny, Starý kameňolom, Nový kameňolom, Pri záhra-
dách, Hájovňa, Zlaté schody, Kadlečík, Sihoť-BVS,
Jurigrad, Vodárenské múzeum, Botanická záhrada,
Lafranconi, Park kultúry, Chatam Sófer, Most SNP,
Malá scéna, NOVÁ BUDOVA SND
29 - MOST SNP, Chatam Sófer, Park kultúry, Laf-
ranconi, Botanická záhrada, Vodárenské múzeum,
Jurigrad, Sihoť-BVS, Kadlečík, Zlaté schody, Hájov-
ňa, Pri záhradách, Nový kameňolom, Starý kame-
ňolom, Dolné koruny, Kremeľská, Slovanské nábre-
žie, Nám. práce, Štrbská, HRAD DEVÍN, Štrbská,
Nám. práce, Slovanské nábrežie, Kremeľská, Dolné
koruny, Starý kameňolom, Nový kameňolom, Pri
záhradách, Hájovňa, Zlaté schody, Kadlečík, Sihoť-
BVS, Jurigrad, Vodárenské múzeum, Botanická
záhrada, Lafranconi, Park kultúry, Chatam Sófer,
MOST SNP
30 - LAMAČ, Klanec, Studenohorská, Podháj,
Bakošova, Vrančovičova, Pod násypom, Segnáre,
Hodonínska, ŽST Lamač, Pridánky, Mokrohájska,
Patrónka, Pri Habánskom mlyne, Zoo, Lafranconi,
Park kultúry, Chatam Sófer, MOST SNP, Chatam
Sófer, Park kultúry, Lafranconi, Zoo, Pri Habánskom
mlyne, Patrónka, Mokrohájska, Pridánky, Segnáre-
nadchod, ŽST Lamač, Pod násypom, Segnáre,
Lediny, Vrančovičova, Bakošova, Podháj, Studeno-
horská, Klanec, LAMAČ
31 - TRNAVSKÉ MÝTO, Račianske mýto, Povraz-
nícka, STU, Nám. 1. mája, Zochova, Chatam Sófer,
Park kultúry, Lafranconi, Zoo, Televízia, Cintorín
CINTORÍN SLÁVIČIE ÚDOLIE, Televízia, Zoo, Laf-
ranconi, Park kultúry, Chatam Sófer, Zochova, Nám.
1. mája, Vazovova, Račianske mýto, TRNAVSKÉ
MÝTO
32 - KUKLOVSKÁ, ZŠ Majerníkova, Matejkova, To-
mánkova, Hany Meličkovej, Pri podchode, Janotova,
Molecova, Botanická záhrada, Zoo, Pri Habánskom
mlyne, Pri Suchom mlyne, Nemocnica Kramáre,
Magurská, Siemens, Sokolská, HLAVNÁ STANI-
CA, SAV, Sokolská, Siemens, Magurská, Nemocni-
ca Kramáre, Pri Suchom mlyne, Pri Habánskom
mlyne, Zoo, Botanická záhrada, Molecova, Janoto-
va, Pri podchode, Hany Meličkovej, Tománkova,
Matejkova, ZŠ Majerníkova, KUKLOVSKÁ
34 - RAČIANSKE MÝTO, Povraznícka, STU, Nám.
1. mája, Hodžovo nám., SAV, Sokolská, Hroboňova,
Dubová, Patrónka, Mokrohájska, Húščavova, Lip-
ského, Damborského, Švantnerova, Alexyho, Drob-
ného, OD Saratov, PRI KRÍŽI, OD Saratov, Drobné-
ho, Alexyho, Švantnerova, Damborského, Lipského,
Húščavova, Mokrohájska, Patrónka, Dubová, Hro-
boňova, Sokolská, Nám. Franza Liszta, Karpatská,
Račianske mýto
35 - KUKLOVSKÁ, Kuklovská 60, Kuklovská 44,
Sološnická, Šaštínska, Borská, Borská, Harminco-
va, Lipského, Polianky, DÚBRAVSKÁ CESTA,
Polianky, Lipského, Harmincova, Borská, Borská,

Šaštínska, Sološnická, Kuklovská 44, Kuklovská 60,
KUKLOVSKÁ
37 - MOST SNP, Lafranconi, Zoo, Pri Habánskom
mlyne, Patrónka, Tesco Lamač, ŽST Lamač, Vran-
čovičova, OD Lamač, Pri krematóriu, Podkerepušky,
Dievčí hrádok, TV Markíza, Krče, MiÚ Záh. Bystrica,
Záhorská, Záhorská Bystrica, Trstínska, Marianka,
Nad Bednárovým, Marianka, Cesta do Stupavy,
MARIANKA- NÁMESTIE, Marianka, Cesta do Stu-
pavy, Marianka, Nad Bednárovým, Trstínska,
Záhorská Bystrica, Záhorská, Krče, TV Markíza,
Dievčí hrádok, Podkerepušky, Pri krematóriu, OD
Lamač, Vrančovičova, ŽST Lamač, Patrónka, Pri
Habánskom mlyne, Zoo, Lafranconi, MOST SNP
39 - CINTORÍN SLÁVIČIE ÚDOLIE, Televízia, Zoo,
Lafranconi, Park kultúry, Chatam Sófer, Zochova,
Nám. 1. mája, Vazovova, Račianske mýto, Trnavs-
ké mýto, Zimný štadión, Bajkalská, Sabinovská,
Trnavská, Trnavská-NAD, Martinský cintorín, Cle-
mentisova, Ivanská cesta, SÚHVEZDNÁ, Ivanská
cesta, Clementisova, Martinský cintorín, Trnavská-
NAD, Trnavská, Sabinovská, Bajkalská, Zimný šta-
dión, Trnavské mýto, Račianske mýto, Povraznícka,
STU, Nám. 1. mája, Zochova, Chatam Sófer, Park
kultúry, Lafranconi, Zoo, Televízia, CINTORÍN SLÁ-
VIČIE ÚDOLIE
41 - VOZOVŇA HROBOŇOVA, Súbežná, Hauer-
land, Slov. nár. archív, Šafranová, Prvosienková, Na
hrebienku, BÚDKOVÁ, Na hrebienku, Prvosienko-
vá, Šafranová, Slov. nár. archív, Hauerland, Súbež-
ná, VOZOVŇA HROBOŇOVA
43 - LESOPARK, Kameňolom, Lanovka, Drieňovs-
ké lúky, Bukva, Železná studnička, Deviaty mlyn,
Klepáč, Červený most P+R, Vojenská nemocnica,
Záhorácka, PATRÓNKA, Vojenská nemocnica,
Červený most P+R, Klepáč, Deviaty mlyn, Železná
studnička, Bukva, Drieňovské lúky, Lanovka, Kame-
ňolom, LESOPARK
44 - KOLIBA, Júlová, Na Revíne, Júnová, Višňová,
L. Dérera, Guothova, Siemens, Stromová, Cesta na
Kamzík, JASKOVÝ RAD, Matúškova, Žabotova,
Cesta na Kamzík, Stromová, Siemens, Višňová, L.
Dérera, Guothova, Júnová, Na Revíne, Júlová,
KOLIBA
44 - KOLIBA, Júlová, Na Revíne, Júnová, Višňová,
L. Dérera, Guothova, Siemens, Rozvodná, Klenová,
NÁR. ONKOLOG. ÚSTAV, Klenová, Rozvodná,
Siemens, Višňová, L. Dérera, Guothova, Júnová,
Na Revíne, Júlová, KOLIBA
50 - OD SLIMÁK, Kukučínova, Hálkova, Polus City
Center, ŽST Nové Mesto, Trnavská, Haburská,
Maximiliána Hella, Tomášikova, Herlianska-OC
Retro, Pri jazere, Slovanet, Trhovisko, Dulovo nám.,
Svätoplukova, Autobusová stanica, Wüstenrot, Lan-
dererova, Most Apollo, AUPARK, Most SNP, Malá
scéna, Wüstenrot, Autobusová stanica, Svätopluko-
va, Páričkova, Dulovo nám., Trhovisko, Slovanet, Pri
jazere, Herlianska-OC Retro, Tomášikova, Maximi-
liána Hella, VD Úsvit, Haburská, Trnavská, ŽST
Nové Mesto, Polus City Center, Hálkova, Kukučíno-
va, OD SLIMÁK
51 - TRNAVSKÉ MÝTO, Tehelná, OD Slimák, Ku-
kučínova, Hálkova, Polus City Center, Odborárska,
Staré ihrisko, Eu. vzdel. akadémia, Nobelova,
VOZOVŇA KRASŇANY, Nobelova, Eu. vzdel.
akadémia, Staré ihrisko, Odborárska, Zátišie, Polus
City Center, Hálkova, Kukučínova, OD Slimák,
Tehelná, TRNAVSKÉ MÝTO
52 - NA PASEKÁCH, Východné, Lokomotívne de-
po I, Sklabinská, Pri Šajbách, Pastierska, Stolárska,
Čachtická, Závadská, TBILISKÁ, Závadská, Čach-
tická, Ihrisková, Pastierska, Pri Šajbách, Sklabinská,
Lokomotívne depo I, Východné, NA PASEKÁCH
53 - TRNAVSKÉ MÝTO, Nová doba, Bajkalská,
Sabinovská, Trnavská, Slovinská, Vozovňa Trnáv-
ka, Bojnická, Shopping Park Soravia, Zlaté piesky,
Kon-Rad, Vajnory-nadjazd, Pri starom letisku, Uhlis-
ká, MiÚ Vajnory, Hospodárska, Vajnory, VAJNORY-
KONEČNÁ, Vajnory, Hospodárska, MiÚ Vajnory,
Uhliská, Pri starom letisku, Vajnory-nadjazd, Kon-
Rad, Zlaté piesky, Shopping Park Soravia, Bojnická,
Vozovňa Trnávka, Slovinská, Trnavská, Sabinovs-
ká, Bajkalská, Zimný štadión, TRNAVSKÉ MÝTO
54 - SKLABINSKÁ, Lokomotívne depo I, Východ-
né, Na pasekách, Lokomotívne depo II, Športové le-
tisko, Pri starom letisku, Uhliská, Čierny chodník,
Pračanská, ŽST VAJNORY, Pri mlyne, Pračanská,
Uhliská, Pri starom letisku, Športové letisko, Loko-
motívne depo II, Na pasekách, Východné, Lokomo-
tívne depo I, SKLABINSKÁ ��
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55 - NAPANTOCH, OU železničné, OU obchodné,
Rybničná, Pri vinohradoch, Trávna, Čachtická,
NÁM. A. HLINKU, Čachtická, Trávna, Pri vinohra-
doch, Rybničná, OU obchodné, OU železničné, NA
PANTOCH
56 - STUDENÁ, Studená-zastávka, Cesta na
Senec, Zlaté piesky, Kon-Rad, Vajnory-nadjazd, Pri
starom letisku, Športové letisko, Lokomotívne depo
II, Na pasekách, Východné, Lokomotívne depo I,
Sklabinská, Pri Šajbách, Pastierska, Stolárska,
Čachtická, MiÚ Rača, Nemecký kultúrny dom,
Barónka, Nám. A. Hlinku, Závadská, Tbiliská, Kar-
patské nám., Pri vinohradoch, Záhumenice, Zvon-
čeková, POTOČNÁ, Zvončeková, Záhumenice, Pri
vinohradoch, Karpatské nám., Tbiliská, Závadská,
Nám. A. Hlinku, Barónka, Nemecký kultúrny dom,
MiÚ Rača, Čachtická, Ihrisková, Pastierska, Pri Šaj-
bách, Sklabinská, Lokomotívne depo I, Východné,
Na pasekách, Lokomotívne depo II, Športové letis-
ko, Pri starom letisku, Vajnory-nadjazd, Kon-Rad,
Zlaté piesky, Studená-zastávka, STUDENÁ
57 - VOZOVŇAJURAJOV DVOR, Jurajov dvor, Pri
nadjazde, Mokraď, Žabí majer-záhrady, Žabí majer,
Pribylinská, Staviteľská, STAVIVÁ / ŽABÍ MAJER,
Žabí majer-záhrady, Mokraď, Pribylinská, Staviteľs-
ká, Stavivá, Kalné jazero, Spádovisko I, Spádovisko
II, Zlaté piesky, Cesta na Senec, ZIPP, Stará Vaj-
norská, Pri nadjazde, Jurajov dvor, Vozovňa JURA-
JOV DVOR
58 - TECHNICKÁ, Bočná, Rádiová, Vozovňa
Trnávka, Vihorlatská, Mierová kolónia, Magnetová,
Odborárska, ŽST NOVÉ MESTO, Odborárska,
Magnetová, Mierová kolónia, Vihorlatská, Vozovňa
Trnávka, Rádiová, Bočná, TECHNICKÁ
59 - NAPANTOCH, OU železničné, OU obchodné,
Rybničná, Pri vinohradoch, Trávna, Pekná cesta,
ŽST Vinohrady, Pionierska, Račianske mýto, Dvory,
ŽST Petržalka, Jiráskova, Smolenická, Lúky II,
Budatínska, Lúčanka, Ľubovnianska, Nemocnica
Antolská, ANTOLSKÁ, Nemocnica Antolská,
Ľubovnianska, Lúčanka, Budatínska, Lúky II, Smo-
lenická, Jiráskova, ŽSTPetržalka, Dvory, Račianske
mýto, Pionierska, ŽST Vinohrady, Pekná cesta,
Trávna, Pri vinohradoch, Rybničná, OU obchodné,
OU železničné, NA PANTOCH
61 - LETISKO, Fatruny, Pestovateľská, Avion-IKEA,
Avion Shopping Park, Galvaniho, Slowackého, Cle-
mentisova, Martinský cintorín, Trnavská-NAD,
Trnavská, Sabinovská, Bajkalská, Zimný štadión,
Trnavské mýto, Račianske mýto, Karpatská, HLAV-
NÁ STANICA, Nám. Franza Liszta, Karpatská,
Račianske mýto, Trnavské mýto, Zimný štadión,
Bajkalská, Sabinovská, Trnavská, Trnavská-NAD,
Martinský cintorín, Clementisova, Slowackého,
Avion Shopping Park, Avion-IKEA, Pestovateľská,
Fatruny, Cesta na letisko, LETISKO
63 - AVION SHOPPING PARK, Galvaniho, Stará
Ivanská, Bojnická, Vozovňa Trnávka, Slovinská,
Trnavská, Bajkalská, Zimný štadión, Trnavské mýto,
Račianske mýto, SAV, Hroboňova, Patrónka, Tesco
Lamač, ŽSTLamač, Vrančovičova, Bakošova, Pod-
háj, Studenohorská, Klanec, LAMAČ, Klanec, Stu-
denohorská, Podháj, Bakošova, Vrančovičova, ŽST
Lamač, Tesco Lamač, Patrónka, Hroboňova, Nám.
Franza Liszta, Račianske mýto, Trnavské mýto,
Zimný štadión, Bajkalská, Trnavská, Slovinská,
Vozovňa Trnávka, Bojnická, Stará Ivanská, Avion
Shopping Park, AVION SHOPPING PARK
65 - TBILISKÁ, Závadská, Čachtická, Trávna, Pri
vinohradoch, Na pantoch, OU železničné, OU ob-
chodné, Rybničná, Šprinclov majer, Vojenský útvar,
Koniarkova, Osloboditeľská, Uhliská, Pri starom
letisku, Vajnory-nadjazd, Kon-Rad, Zlaté piesky,
Cesta na Senec, ZIPP, Stará Vajnorská, Jurajov
dvor, Bojnická, Rádiová, Bulharská, Pri zvonici,
Stará Ivanská, Avion Shopping Park, Ríbezľová,
Cintorín Ružinov, Slovnaftská, Podzáhradná,
Hronská, Dudvážska, ČILIŽSKÁ, Žitavská, Dud-
vážska, Hronská, Podzáhradná, Slovnaftská, Cinto-
rín Ružinov, Ríbezľová, Galvaniho, Stará Ivanská,
Pri zvonici, Bulharská, Rádiová, Bojnická, Jurajov
dvor, Stará Vajnorská, ZIPP, Cesta na Senec, Zlaté
piesky, Tuhovská, Vajnory-nadjazd, Pri starom letis-
ku, Uhliská, Osloboditeľská, Koniarkova, Vojenský
útvar, Šprinclov majer, Rybničná, Na pantoch, OU
železničné, OU obchodné, Vajnorský potok, Pri
vinohradoch, Trávna, Čachtická, Závadská, TBILIS-
KÁ
66 - TRHOVISKO, Slovanet, Drieňová, Bratislav-
ská župa, Solivarská, Maximiliána Hella, DK Ruži-
nov, Nevädzová-OC Retro, Mierová, Krásna, Sys-

lia, ŽST ÚNS, DOMKÁRSKA, ŽST ÚNS, Syslia,
Krásna, Mierová, Nevädzová-OC Retro, DK Ruži-
nov, Maximiliána Hella, Solivarská, Bratislavská
župa, Drieňová, Mliekárenská, Ružová dolina,
TRHOVISKO
67 - ASTRONOMICKÁ, Súhvezdná, Váhostav,
Vrakuňa-záhrady, Majerská, Šípová, Železničná,
Čiližská, Žitavská, Dudvážska, Hronská, Bodrocká,
Korytnická, Nákupná, Učiteľská, MiÚ P. Biskupice,
Devätinová, VINOHRADNÍCKA, Devätinová, MiÚ
P. Biskupice, Nákupná, Korytnická, Bodrocká,
Hronská, Dudvážska, Čiližská, Železničná, Šípová,
Majerská, Vrakuňa-záhrady, Váhostav, ASTRONO-
MICKÁ
68 - Vozovňa Petržalka, Betliarska, Bzovícka, Ľu-
bovnianska, Lúčanka, Strečnianska, Šintavská,
HOLÍČSKA, Smolenická, Švabinského, Markova,
Romanova, Hrobákova, Starohájska, Lachova,
Šustekova, Bulíkova, Ekonomická univerzita, Most
Apollo, Prístavná, Košická, Dulovo nám., Trhovisko,
Saleziáni, Krížna, TRNAVSKÉ MÝTO, Saleziáni,
Trhovisko, Dulovo nám., Košická, Most Apollo, Eko-
nomická univerzita, Bulíkova, Šustekova, Lachova,
Starohájska, Hrobákova, Romanova, Markova,
Švabinského, Smolenická, HOLÍČSKA, Šintavská,
Strečnianska, Lúčanka, Ľubovnianska, Bzovícka,
Betliarska, Vozovňa Petržalka
70 - MOST SNP, Malá scéna, Wüstenrot, Autobu-
sová stanica, Košická, Novohradská, BBC1 Plus-
Miletičova, Prievozská, Prístavný most, Lúčna,
Pálenisko, Terminál, Čierny les, Vlčie hrdlo, Závod-
ná, Slovnaftská, Šikmá, Nemocnica P. Biskupice,
MiÚ P. Biskupice, Ul. 8. mája, ŽST P. BISKUPICE,
Petőfiho, Učiteľská, MiÚ P. Biskupice, Nemocnica
P. Biskupice, Šikmá, Slovnaftská, Závodná, Vlčie
hrdlo-zastávka, Vlčie hrdlo, Čierny les, Terminál,
Pálenisko, Lúčna, Prístavný most, Prievozská,
BBC1 Plus-Miletičova, Novohradská, Svätopluko-
va, Autobusová stanica, Wüstenrot, Malá scéna,
MOST SNP
74 - HLAVNÁ STANICA, Nám. Franza Liszta, Kar-
patská, Račianske mýto, Trnavské mýto, Zimný šta-
dión, Bajkalská, Drieňová, Mliekárenská, Prístavný
most, Lúčna, Pálenisko, Terminál, Čierny les, VLČIE
HRDLO, Čierny les, Terminál, Pálenisko, Lúčna, Prí-
stavný most, Mliekárenská, Drieňová, Bajkalská,
Zimný štadión, Trnavské mýto, Račianske mýto,
Karpatská, HLAVNÁ STANICA
75 - ČILIŽSKÁ, Žitavská, Dudvážska, Hronská,
Komárovská, Priekopnícka, Cintorín Ružinov,
Ondrejovova, Nevädzová-OC Retro, Herlianska-
OC Retro, Pri jazere, Bajkalská, Nová doba, Pio-
nierska, Mladá garda, ŽST Vinohrady, Hubeného,
KADNÁROVA, Hubeného, ŽST Vinohrady, Mladá
garda, Pionierska, Nová doba, Bajkalská, Pri jazere,
Herlianska-OC Retro, Nevädzová-OC Retro,
Ondrejovova, Cintorín Ružinov, Priekopnícka,
Komárovská, Hronská, Dudvážska, ČILIŽSKÁ
77 - SPAĽOVŇA, ČOV Vlčie hrdlo, Vodostav,
Micherov majer, Vlčie hrdlo-záhrady, Povodie Du-
naja, Lodenica, Vlčie hrdlo-sídlisko, VLČIE HRDLO,
Vlčie hrdlo-sídlisko, Lodenica, Povodie Dunaja,
Vlčie hrdlo-záhrady, Micherov majer, ČOV Vlčie
hrdlo, SPAĽOVŇA
78 - ČILIŽSKÁ, Žitavská, Dudvážska, Hronská,
Toryská, Stavbárska, Estónska, Šíravská, Šípová,
Majerská, Vrakuňa-záhrady, Astronomická,
Súmračná, Maximiliána Hella, Solivarská, Brati-
slavská župa, Bajkalská, Zimný štadión, Trnavské
mýto, Krížna, Šoltésovej, Mlynské nivy, Wüstenrot,
Malá scéna, ŠAFÁRIKOVO NÁM., Malá scéna,
Wüstenrot, Mlynské nivy, Šoltésovej, Krížna,
Trnavské mýto, Zimný štadión, Bajkalská, Brati-
slavská župa, Solivarská, Maximiliána Hella,
Súmračná, Astronomická, Vrakuňa-záhrady,
Majerská, Šípová, Šíravská, Estónska, Stavbárska,
Toryská, Hronská, Dudvážska, ČILIŽSKÁ
79 - ČILIŽSKÁ, Železničná, Podunajská, Komá-
rovská, Toryská, Hronská, Dudvážska, ŽST P.
Biskupice, Petőfiho, Učiteľská, MiÚ P. Biskupice, Lie-
skovská cesta, PD P. Biskupice, Jánske hony, Plnia-
reň plynu, Lieskovec, Ketelec, TOPOĽOVÉ, Kete-
lec, Lieskovec, Plniareň plynu, Jánske hony, PD P.
Biskupice, Lieskovská cesta, MiÚ P. Biskupice, Ul. 8.
mája, ŽST P. Biskupice, Dudvážska, Hronská,
Toryská, Komárovská, Podunajská, Železničná,
ČILIŽSKÁ
80 - KOLLÁROVO NÁM., Zochova, Einsteinova,
Kremnická, Záporožská, ŽST Petržalka, Úderníc-
ka-Kúpalisko, Dargovská, Cintorín Petržalka, Kop-
čianska-stred, Kopčany-sídlisko, Kopčianska, KOP-
ČANY, Kopčianska, Kopčany-sídlisko, Kopčianska-

stred, Cintorín Petržalka, Dargovská, Údernícka-
Kúpalisko, ŽST Petržalka, Záporožská, Kremnic-
ká, Einsteinova, Aupark, Zochova, KOLLÁROVO
NÁM.
82 - MOST SNP, Einsteinova, Výstavisko, Viedens-
ká cesta, SAD JANKA KRÁĽA, Krasovského,
MOST SNP
83 - Vozovňa Petržalka, Betliarska, Bzovícka,
Ľubovnianska, Lúčanka, Strečnianska, Šintavská,
Topoľčianska,TECHNOPOL, Bradáčova, Romano-
va, Hrobákova, Nám. hraničiarov, Jungmannova,
Hálova, Dvory, Aupark, Zochova, Hodžovo nám.,
SAV, Sokolská, Hroboňova, Dubová, Patrónka,
Mokrohájska, Húščavova, Lipského, Damborského,
Švantnerova, Alexyho, Drobného, Pekníkova,
Žatevná, Štepná, Homolova, PRI KRÍŽI, Homolova,
Štepná, Žatevná, Pekníkova, Drobného, Alexyho,
Švantnerova, Damborského, Lipského, Húščavova,
Mokrohájska, Patrónka, Dubová, Hroboňova, So-
kolská, SAV, Hodžovo nám., Zochova, Aupark,
Dvory, Hálova, Jungmannova, Nám. hraničiarov,
Hrobákova, Romanova, Bradáčova, TECHNO-
POL, Topoľčianska, Šintavská, Strečnianska,
Lúčanka, Ľubovnianska, Bzovícka, Betliarska,
Vozovňa Petržalka
84 - OVSIŠTE, Ovsištské nám., Bulíkova, Šusteko-
va, Bosákova, Mlynarovičova, Farského, Jungman-
nova, Hálova, Dvory, Aupark, Zochova, Hodžovo
nám., SAV, Sokolská, Hroboňova, PROKOPAVEĽ-
KÉHO / HROBOŇOVA, Sokolská, SAV, Hodžovo
nám., Zochova, Aupark, Dvory, Hálova, Jungman-
nova, Farského, Mlynarovičova, Šustekova, Bulíko-
va, Ovsištské nám., OVSIŠTE
87 - Platí do 10. 2. 2013 - ASTRONOMICKÁ, Súh-
vezdná, Váhostav, Vrakuňa-záhrady, Majerská,
Šípová, Šíravská, Estónska, Stavbárska, Toryská,
Podzáhradná, Slovnaftská, Závodná, Vlčie hrdlo-
zastávka, Vlčie hrdlo, Čierny les, Terminál, Pálenis-
ko, Lúčna, Prístav, Plynárenská, Most Apollo, Eko-
nomická univerzita, Ovsištské nám., OVSIŠTE,
Ovsištské nám., Ekonomická univerzita, Most Apol-
lo, Prístavná, Plynárenská, Prístav, Lúčna, Pálenis-
ko, Terminál, Čierny les, Vlčie hrdlo, Závodná, Slov-
naftská, Podzáhradná, Toryská, Stavbárska,
Estónska, Šíravská, Šípová, Majerská, Vrakuňa-
záhrady, Váhostav, ASTRONOMICKÁ
88 - MOST SNP, Einsteinova, Kremnická, Zápo-
rožská, Gercenova, Hálova, Jungmannova, Nám.
hraničiarov, Lachova, Šustekova, Bulíkova, Ekono-
mická univerzita, Most Apollo, Prístavná, Landere-
rova, Wüstenrot, AUTOBUSOVÁ STANICA,
Wüstenrot, Landererova, Most Apollo, Ekonomic-
ká univerzita, Bulíkova, Šustekova, Lachova, Nám.
hraničiarov, Jungmannova, Hálova, Gercenova,
Záporožská, Kremnická, Einsteinova, Aupark,
MOST SNP
90 - ŽST RUSOVCE, Gaštanová aleja, Pieskový
hon, Čunovské jazerá, Schengenská, Čunovo-
záhrady, Čunovo-priehrada, AREÁL VODNÝCH
ŠPORTOV, Čunovo-priehrada, Čunovo-záhrady,
Schengenská, Čunovské jazerá, Pieskový hon,
Gaštanová aleja, ŽST RUSOVCE
91 - MOST SNP, Aupark, Dvory, ŽST Petržalka,
Kolmá, Nákupná zóna Lúky, Jasovská, Slnečnice,
Jarovce-záhrady, Strelnica, Píla, Jarovce, Sady,
Kovácsova, Vývojová, Gerulata, Kaštieľ Rusovce,
ŽST Rusovce, Gaštanová aleja, Pieskový hon,
Čunovské jazerá, MiÚ Čunovo, Čunovo-námestie,
ČUNOVO, Čunovo-námestie, MiÚ Čunovo,
Čunovské jazerá, Pieskový hon, Gaštanová aleja,
Kaštieľ Rusovce, Gerulata, Vývojová, Kovácsova,
Sady, Jarovce, Píla, Strelnica, Jarovce-záhrady,
Slnečnice, Jasovská, Nákupná zóna Lúky, Kolmá,
ŽST Petržalka, Dvory, Aupark, MOST SNP
92 - OPLETALOVA, Paulinské, Panské, ŽST Dev.
Nová Ves, Jána Jonáša-VW, Jána Jonáša, Volks-
wagen, Veľkolúcky potok, OD Lamač, Vrančovičo-
va, ŽST Lamač, Patrónka, Pri Habánskom mlyne,
Zoo, Einsteinova, Dvory, Hálova, Jungmannova,
Nám. hraničiarov, Hrobákova, Romanova, Bradáčo-
va, Technopol, Topoľčianska, Šintavská, Strečnians-
ka, Lúčanka, Ľubovnianska, Bzovícka, Betliarska,
VOZOVŇA PETRŽALKA, Betliarska, Bzovícka,
Ľubovnianska, Lúčanka, Strečnianska, Šintavská,
Topoľčianska, Technopol, Bradáčova, Romanova,
Hrobákova, Nám. hraničiarov, Jungmannova, Hálo-
va, Dvory, Einsteinova, Zoo, Pri Habánskom mlyne,
Patrónka, ŽST Lamač, Vrančovičova, OD Lamač,
Veľkolúcky potok, Volkswagen, Jána Jonáša, Jána
Jonáša-VW, ŽST Dev. Nová Ves, Panské, Paulins-
ké, OPLETALOVA
93 - HLAVNÁ STANICA, SAV, Hodžovo nám.,

Zochova, Aupark, Dvory, Rusovská cesta, ŽSTPetr-
žalka, VŠ Manažmentu, Jiráskova, Smolenická,
Lúky II, ZŠ Budatínska, Budatínska, Lúky V, VYŠE-
HRADSKÁ, Ľubovnianska, Bzovícka, Betliarska,
Vozovňa Petržalka, Betliarska, Bzovícka, Ľubov-
nianska, VYŠEHRADSKÁ, Lúky V, Budatínska, ZŠ
Budatínska, Lúky II, Smolenická, Jiráskova, VŠ
Manažmentu, ŽST Petržalka, Rusovská cesta,
Dvory, Aupark, Zochova, Hodžovo nám., SAV,
HLAVNÁ STANICA
94 - Vozovňa Petržalka, Betliarska, Bzovícka,
Ľubovnianska, Lúčanka, Strečnianska, Šintavská,
HOLÍČSKA, Smolenická, Jiráskova, VŠ Manaž-
mentu, ŽST Petržalka, Rusovská cesta, Dvory,
Aupark, Zochova, Nám. 1. mája, VAZOVOVA,
STU, Nám. 1. mája, Zochova, Aupark, Dvory,
Rusovská cesta, ŽST Petržalka, VŠ Manažmentu,
Jiráskova, Smolenická, HOLÍČSKA, Šintavská,
Strečnianska, Lúčanka, Ľubovnianska, Bzovícka,
Betliarska, Vozovňa Petržalka
94 - ŠAFÁRIKOVO NÁM., Malá scéna, Landerero-
va, Most Apollo, Farského, Nám. hraničiarov, Hrobá-
kova, Romanova, Bradáčova, Technopol, Topoľ-
čianska, Šintavská, Strečnianska, Lúčanka, VYŠE-
HRADSKÁ, Lúčanka, Strečnianska, Šintavská,
Topoľčianska, Technopol, Bradáčova, Romanova,
Hrobákova, Nám. hraničiarov, Farského, Most Apol-
lo, Landererova, Malá scéna, ŠAFÁRIKOVO NÁM.
96 - PROKOFIEVOVA, Markova, Romanova, Hro-
bákova, Starohájska, Lachova, Bosákova, Prístav-
ný most, Prievozská, Hraničná-OC Retro, Nevädzo-
vá-OC Retro, DK Ružinov, Maximiliána Hella, Ha-
burská, Slovinská, Vozovňa Trnávka, Bojnická, Sta-
rá Ivanská, Avion Shopping Park, Avion-IKEA, Pes-
tovateľská, Fatruny, Cesta na letisko, LETISKO,
Fatruny, Pestovateľská, Avion-IKEA, Avion Shop-
ping Park, Galvaniho, Stará Ivanská, Bojnická, Vo-
zovňa Trnávka, Slovinská, Trnavská, Haburská, Ma-
ximiliána Hella, DK Ružinov, Nevädzová-OC Retro,
Gagarinova, Hraničná-OC Retro, Prievozská, Prí-
stavný most, Bosákova, Lachova, Starohájska, Hro-
bákova, Romanova, Markova, PROKOFIEVOVA
98 - JASOVSKÁ, Žehrianska, Bzovícka, Ľubov-
nianska, Lúčanka, Znievska, Budatínska, ZŠ Buda-
tínska, Lúky II, Smolenická, Tupolevova, Technopol,
Malý Draždiak, Starý háj, Ovsištské nám., Ekono-
mická univerzita, Prístavný most, Mliekárenská, Baj-
kalská, Nová doba, Polus City Center, Polus City
Center, Kukučínova, OD SLIMÁK, Nová doba, Baj-
kalská, Mliekárenská, Prístavný most, Ekonomická
univerzita, Ovsištské nám., Starý háj, Malý Draždiak,
Technopol, Tupolevova, Smolenická, Lúky II, ZŠ
Budatínska, Budatínska, Znievska, Lúčanka,
Ľubovnianska, Bzovícka, Žehrianska, JASOVSKÁ
99 - OVSIŠTE, Ovsištské nám., Bulíkova, Šusteko-
va, Bosákova, Mlynarovičova, Farského, Jungman-
nova, Hálova, ŽST Petržalka, Kopčianska-stred,
Kopčany-sídlisko, Jiráskova, Švabinského, Marko-
va, Romanova, Bradáčova, Technopol, Topoľčians-
ka, Šintavská, Holíčska, Lúky II, ZŠ Budatínska,
Budatínska, Znievska, Lúčanka, Ľubovnianska,
Nemocnica Antolská, ANTOLSKÁ, Bzovícka,
Betliarska, Vozovňa Petržalka, Betliarska, Bzovíc-
ka, ANTOLSKÁ, Nemocnica Antolská, Ľubovnians-
ka, Lúčanka, Znievska, Budatínska, ZŠ Budatínska,
Lúky II, Holíčska, Šintavská, Topoľčianska, Techno-
pol, Bradáčova, Romanova, Markova, Švabinské-
ho, Jiráskova, Kopčany-sídlisko, Kopčianska-stred,
ŽST Petržalka, Hálova, Jungmannova, Farského,
Mlynarovičova, Šustekova, Bulíkova, Ovsištské
nám., OVSIŠTE
128 - HRAD DEVÍN, Devín, Morava, Devín-záhra-
dy, Sandberg, Na hriadkach P+R, Ivana Bukovča-
na, Grba, Štefana Králika, Glavica, Vápencová,
Rakyta, MLÁKA, Rakyta, Vápencová, Glavica, Šte-
fana Králika, Grba, Ivana Bukovčana, Na hriadkach
P+R, Sandberg, Devín-záhrady, Morava, Devín,
HRAD DEVÍN
130 - OD LAMAČ, Bakošova, Podháj, Studeno-
horská, Klanec, Lamač, Vrančovičova, Pod násy-
pom, Segnáre, Pod Zečákom, Tesco Lamač,
Mokrohájska, VOJENSKÁ NEMOCNICA, Mokro-
hájska, Tesco Lamač, Pod Zečákom, Segnáre,
Lediny, Vrančovičova, Lamač, Klanec, Studeno-
horská, Podháj, Bakošova, OD LAMAČ
131 - HLAVNÁ STANICA, Zochova, Lafranconi,
CINTORÍN Slávičie údolie
133 - KUKLOVSKÁ, ZŠ Majerníkova, Matejkova,
Tománkova, Hany Meličkovej, Pri podchode, Jano-
tova, Lafranconi, Most SNP, Malá scéna, NOVÁ
BUDOVASND, Malá scéna, Most SNP, Lafranconi,
Molecova, Janotova, Pri podchode, Hany Meličko-

vej, Tománkova, Matejkova, ZŠ Majerníkova,
KUKLOVSKÁ
139 - CINTORÍN Slávičie údolie, Internáty B, Kon-
valinková, Vretenová, Na Sitine, Nad vinicami, Nad
internátmi, Grunty, Panoráma, MOLECOVA, Jurigo-
vo nám., Hájnická, Panoráma, Grunty, Nad internát-
mi, Nad vinicami, Na Sitine, Vretenová, Konvalinko-
vá, Internáty B, CINTORÍN Slávičie údolie
141 - Hlavná stanica, SAV, Prokopa Veľkého,
Vozovňa Hroboňova
147 - HODŽOVO NÁM., Zochova, Šulekova, Do-
novalova, Mišíkova, Havlíčkova, Kalvária, Havlíčko-
va, Slavín, Stará vinárska, BÚDKOVÁ, Stará vinárs-
ka, Slavín, Kalvária, Havlíčkova, Mišíkova, Donova-
lova, Šulekova, Kozia, HODŽOVO NÁM.
151 - OD SLIMÁK, Tehelná, Pionierska, Sliačska,
Briežky, Krahulčia, LOPENÍCKA, Sliačska, Pio-
nierska, Tehelná, Kukučínova, OD SLIMÁK
178 - ČILIŽSKÁ, Žitavská, Dudvážska, Hronská,
Toryská, Stavbárska, Estónska, Šíravská, Šípová,
Majerská, Vrakuňa-záhrady, ASTRONOMICKÁ,
Vrakuňa-záhrady, Majerská, Šípová, Železničná,
ČILIŽSKÁ
191 - MOST SNP, Aupark, Dvory, ŽST Petržalka,
Kolmá, Nákupná zóna Lúky, Jasovská, Slnečnice,
Jarovce-záhrady, Strelnica, Píla, Jarovce, Sady,
Kovácsova, Vývojová, Gerulata, Kaštieľ Rusovce,
ŽST RUSOVCE, Kaštieľ Rusovce, Gerulata, Vývo-
jová, Kovácsova, Sady, Jarovce, Píla, Strelnica,
Jarovce-záhrady, Slnečnice, Jasovská, Nákupná
zóna Lúky, Kolmá, ŽST Petržalka, Dvory, Aupark,
MOST SNP
192 - TESCO LAMAČ, Patrónka, Pri Habánskom
mlyne, Zoo, Einsteinova, Dvory, Hálova, Jungman-
nova, Nám. hraničiarov, Hrobákova, Romanova,
Bradáčova, Technopol, Topoľčianska, Šintavská,
Strečnianska, Lúčanka, Ľubovnianska, Bzovícka,
Betliarska, VOZOVŇA PETRŽALKA, Betliarska,
Bzovícka, Ľubovnianska, Lúčanka, Strečnianska,
Šintavská, Topoľčianska, Technopol, Bradáčova,
Romanova, Hrobákova, Nám. hraničiarov, Jung-
mannova, Hálova, Dvory, Einsteinova, Zoo, Pri
Habánskom mlyne, Patrónka, TESCO LAMAČ
196 - PROKOFIEVOVA, Markova, Romanova,
Hrobákova, Starohájska, Lachova, Bosákova, Prí-
stavný most, Prievozská, Hraničná-OC Retro,
Nevädzová-OC Retro, DK Ružinov, Maximiliána
Hella, Haburská, Trnavská, ŽST Nové Mesto,
Odborárska, Magnetová, VOZOVŇA JURAJOV
DVOR, Magnetová, Odborárska, ŽST Nové Mesto,
Trnavská, Haburská, Maximiliána Hella, DK Ruži-
nov, Nevädzová-OC Retro, Gagarinova, Hraničná-
OC Retro, Prievozská, Prístavný most, Bosákova,
Lachova, Starohájska, Hrobákova, Romanova,
Markova, PROKOFIEVOVA
X13 - HLAVNÁ STANICA, SAV, Hodžovo nám.,
Kollárovo nám., Špitálska, Ul. 29. augusta, Wüsten-
rot, Nová budova SND, ŠAFÁRIKOVO NÁM.,
Nová budova SND, Wüstenrot, Cintorínska, Špitáls-
ka, Kollárovo nám., Hodžovo nám., SAV, HLAVNÁ
STANICA

Regionálne autobusy
630 - CESTA NA SENEC, Zlaté piesky, Pri mlyne,
Pračanská, MiÚ Vajnory, Hospodárska, Vajnory,
Čierna Voda, Vajnorská, Čierna Voda, Čierna Voda,
Na pasienku, Čierna Voda, Horný dvor, Chorvátsky
Grob, Monarská Alej, Chorvátsky Grob, Žilinská,
Chorvátsky Grob, Lúčna, Chorvátsky Grob, Výhon,
CHORVÁTSKY GROB, Chorvátsky Grob, Výhon,
Chorvátsky Grob, Lúčna, Chorvátsky Grob, Žilinská,
Chorvátsky Grob, Monarská Alej, Čierna Voda,
Horný dvor, Čierna Voda, Na pasienku, Čierna
Voda, Čierna Voda, Vajnorská, Vajnory, Hospodárs-
ka, MiÚ Vajnory, Pračanská, Pri mlyne, Zlaté piesky,
CESTA NA SENEC
801 - NOVÁ BUDOVA SND, Most Apollo, Ekono-
mická univerzita, Žehrianska, Jarovce, Sady, Vývo-
jová, Gerulata, Gaštanová aleja, MiÚ Čunovo,
Schengenská, Rajka, Gépjavító, RAJKA, Rajka,
autóbuszforduló, Rajka, Calida kötöde, Schengens-
ká, MiÚ Čunovo, Gaštanová aleja, Gerulata, Vývo-
jová, Sady, Jarovce, Žehrianska, Ekonomická uni-
verzita, Most Apollo, NOVÁ BUDOVA SND
901 - MOST SNP, Einsteinova, Wolfsthal, Bhf,
Hauptstrasse 40, Hainburg/Donau, Pressburger
Reichsstrasse, Hainburg/Donau, Hauptplatz, HAIN-
BURG/DONAU - PFAFFENBERGWEG, Hain-
burg/Donau, Wiener Tor, Hainburg/Donau, Ungar-
tor/B9, Hainburg/Donau, Pressburger Reichsstras-
se, Wolfsthal, Bhf, Hauptstrasse 40, Einsteinova,
Aupark, MOST SNP

��
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štvrtok 10. januára
� 9.00 - Kocúr v čižmách, Brati-
slavské bábkové divadlo, Dunajská
ulica
�10.00 - Aischylos: Oresteia, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
�19.00 - T. Bernhard: Pred odcho-
dom na odpočinok, Divadlo As-
torka Korzo´90, Námestie SNP
� 19.00 - Ch. Hampton: Popol a
vášeň, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - K. Magnusson: Aj muži
majú svoje dni, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - Faust, Margaréta, slúžka
a ja, Staromestský klub 10x10,
Školská ulica

piatok 11. januára
�9.00 - O píčkovi a mačičke, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajs-
ká ulica
� 19.00 - G. Verdi: La Traviata,
Sála opery a baletu SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - J. Novák: Tolstoj a pe-
niaze, Divadlo Astorka Korzo´90,
Námestie SNP
�19.00 - P. O. Hviezdoslav: Hero-
des a Herodias, Štúdio SND, Pri-
binova ulica
�19.00 - T. Letts: August - stratení
v Oklahome, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - Ľ. Feldek, Ľ. Dolný:
Princ a Večernica, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie

sobota 12. januára
�14.30 - Palica, von z vreca!, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajs-
ká ulica
� 18.00 - BK Inter Bratislava -
Handlová, basketbalová extraliga
mužov, Hant Aréna, Pasienky
� 18.00 - Santa dnes večer nemá
čas, Divadlo pod kostolom, Tomá-
šikova ulica
�19.00 - 13. Ples v opere, Historic-
ká budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.00 - Ples elektrotechnikov a
informatikov, Reduta, Slovenská
filharmónia
� 19.00 - S. Stephensonová: Pa-
mäť vody, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - Ľ. Feldek, Ľ. Dolný:
Princ a Večernica, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
�19.00 - Aristofanes: Oblaky, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Puccini: Manon Les-

caut, Sála opery a baletu SND, ,
Pribinova ulica

nedeľa 13. januára
�10.00 - Palica, von z vreca!, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajs-
ká ulica
�14.30 - Palica, von z vreca!, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajs-
ká ulica
� 18.00 - H. McCoy: Aj kone sa
strieľajú, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
�18.00 - G. Tabori: Matkina gu-
ráž, Štúdio SND, Pribinova ulica

� 17.00 - Jana Kocianová: Otče
náš, Kostol sv. Vincenta de`Paul,
Tomášikova ulica

pondelok 14. januára
� 19.00 - Aristofanes: Lysistrata,
Divadlo Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad
� 19.00 - Geišberg Trio: Marián a
Martin, koncert, Divadlo v podpa-
lubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Peter Quilter: Ráno po,
Loft Aréna, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta

utorok 15. januára
�10.00 - Palica, von z vreca!, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajs-
ká ulica
� 11.00 - M. Dubovský: Veľká
doktorská rozprávka, Historická
budova SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.00 - N. V. Gogoľ: Revízor,
Divadlo Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad
� 19.00 - W. Shakespeare: Skrote-
nie zlej ženy, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
�19.00 - G. Verdi: Aida, Sála ope-
ry a baletu SND, Pribinova ulica
� 19.00 - O. Šulaj: Gazdova krv,
Divadlo Astorka Korzo´90, Ná-
mestie SNP
� 19.00 - T. Brandon: Charleyho
teta, Divadlo Nová scéna, Kolláro-
vo námestie
�19.00 - B. Polívka: Pro dámu na
balkoně, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája
� 19.00 - Hurá Luxus! alebo Tie
roky 90-te, Loft Aréna, Divadlo
Aréna, Viedenská cesta

streda 16. januára
�10.00 - Palica, von z vreca!, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajs-
ká ulica
� 19.00 - The Kilkennys (Írsko),
koncert world music, Malé kon-
certné štúdio Slovenského rozhla-
su, Mýtna ulica
�19.00 - L. A. Minkus, M. Petipa:
Bajadéra, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
�19.00 - S. Benchetrit: Mínus dva-
ja, Štúdio L+S, Námestie 1. mája 
�19.00 - F. Kafka: Zámok, Divad-
lo Astorka Korzo´90, Námestie
SNP
�19.00 - Aristofanes: Oblaky, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Arzenik a staré dámy,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - G. Tabori: Goldbergovs-
ké variácie, Mestské divadlo, Lau-
rinská ulica
� 19.00 - Naruby, Divadlo Meteo-
rit, Čulenova ulica
� 19.00 - I. Bauersima: Norway
Today, Divadlo v podpalubí, Tyršo-
vo nábrežie

štvrtok 17. januára
�10.00 - Palica, von z vreca!, Bra-
tislavské bábkové divadlo, Dunajs-
ká ulica
�10.00 - Čarodejník z krajiny OZ,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - G. Feydeau: Chrobák v
hlave, Historická budova SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Puccini: Tosca, Sála
opery a baletu SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - A. Jablonská: Pohania,
Štúdio SND, Pribinova ulica

piatok 18. januára
� 19.00 - 7. Reprezentačný ples
odpadárov, DoubleTree by Hilton
Bratislava
�19.00 - M. Uzelac: Cigáni idú do
neba, Divadlo Nová scéna, Kollá-
rovo námestie
� 19.00 - H. von Kleist: Rozbitý
džbán, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - G. Verdi: Otello, Sála
opery a baletu SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - Santa dnes večer nemá
čas, Divadlo pod kostolom, To-
mášikova ulica
�19.00 - Music á la cARTe, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája

� 19.00 - Music club: Marcel Vén
Trio a Microdots, koncert, DK
Lúky, Vígľašská ulica
� 19.00 - Perinbaba, Divadlo
Meteorit, Čulenova ulica
� 19.30 - K. Vosátko: Telenovela,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
� 19.30 - Argolla 5. Element,
tanečno-akrobatická show, Aegon
Aréna NTC, Príkopova ulica

sobota 19. januára
� 14.00 - Prázdniny v ríši rozprá-
vok, Divadlo elledanse, Miletičova
ulica
� 17.00 - Prázdniny v ríši rozprá-
vok, Divadlo elledanse, Miletičova
ulica
�19.00 - Reprezentačný ples mest-
skej časti Vajnory, PD Vajnory
� 19.00 - E. Suchoň: Krútňava,
Sála opery a baletu SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - P. Pörtner: Šialené nož-
ničky, Divadlo Nová scéna, Kollá-
rovo námestie
� 19.00 - T. Williams: Konečná
stanica túžba, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - P. Quilter: Je úžasná!,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Spiró: Kvarteto,
Divadlo Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad
� 19.30 - K. Vosátko: Modelky 2,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

nedeľa 20. januára
�14.00 - P. Dobšinský: Mechúrik -
Koščúrik, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 15.00 - Just Dance, tanečná
show, Istropolis, Trnavské mýto
� 17.00 - S úsmevom do nového
roku, slovenská opereta, koncert,
Metropolitný orchester Bratislava,
Mestské divadli, Laurinská ulica
� 18.00 - G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - P. Quilter: BoyBand,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - Just Dance, tanečná
show, Istropolis, Trnavské mýto
�19.30 - P. Kolečko: Poker face 
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

pondelok 21. januára
�19.00 - Martin Geišberg a kapela
UMK, Divadlo pod kostolom,
Tomášikova ulica

� 19.00 - D. Kelly: Láska a penia-
ze, predstavenie nitrianskeho
Divadla A. Bagara, Mestské divad-
lo, Laurinská ulica
� 19.00 - Just Dance, tanečná
show, Istropolis, Trnavské mýto
� 19.00 - Game Over, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - K. Vosátko: Modelky 2,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

utorok 22. januára
�19.00 - E. E. Schmitt: Malé man-
želské zločiny, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
� 19.00 - M. von Mayenburg:
Ksicht, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - Václav Neckář: Novo-
ročný koncert, Aegon Aréna
NTC, Príkopova ulica

� 19.00 - Just Dance, tanečná
show, Istropolis, Trnavské mýto
� 19.00 - W. Allen: Riverside
Drive & Old Sayvrook, Mestské
divadlo, Laurinská ulica

streda 23. januára
�11.00 - F. M. Dostojevskij: Idiot,
Divadlo Astorka Korzo´90,
Námestie SNP
�18.00 - Inter Bratislava - Spišská
Nová Ves, basketbalová extraliga
mužov, Hant Aréna, Pasienky
� 19.00 - R. Harwood: Gardero-
bier, Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - A. Jablonská: Pohania,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - P. I. Čajkovskij: Spiaca
krásavica, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica
�19.00 - F. M. Dostojevskij: Idiot,
Divadlo Astorka Korzo´90, Ná-
mestie SNP
� 19.00 - SĽUK, Marek Ťapák:
Tanec medzi črepinami, Mestské
divadlo, Laurinská ulica
� 19.00 - Fragile, koncert, Rock
Cafe, Ulica M. Sch. Trnavského
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vyjdú o dva týždne
24. januára 2013

V Bratislave

sa ako prvý

narodil Oskar
BRATISLAVA
Prvým Bratislavčanom, kto-
rý sa narodil v novom roku
2013 je Oskar, ktorý prišiel
na svet v prvej sekunde no-
vého roka. Vážil 2710 gra-
mov a meral 46 centimetrov.
Primátor Milan Ftáčnik však
utekal na Nový rok blahoželať
do Nemocnice sv. Cyrila a Me-
toda na Antolskej ulici v Petr-
žalke, kde sa 30 sekúnd po pol-
noci narodil malý Richard. Ten
meral 49 centimetrov a vážil
2900 gramov. O narodení sku-
točne prvého Bratislavčana
Oskara v pôrodnici na Kramá-
roch prvý muž mesta zrejme
vôbec netušil.
Prvému Bratislavčanovi naro-
denému v roku 2013 tak bol na
druhý deň zablahoželať starosta
mestskej časti Nové Mesto Ru-
dolf Kusý, ktorý mu takto prisú-
dil aj titul prvého novoročného
Novomešťana. Od starostu dos-
tal ako „štartovné“ do života fi-
nančný dar 200 eur, hrkálku,
podbradník s vyšívaným erbom
mestskej časti a mamičke bon-
boniéru. (brn)

STARÉ MESTO
Vidieť na profesionálnom
divadelnom javisku účinko-
vať brata so sestrou nie je až
taký bežný úkaz. Režisérovi
Martinovi Čičvákovi sa poda-
rilo obsadiť v novej inscenácii
SND Matkina guráž Mariána
Geišberga a čerstvú členku
tohto súboru, známu predtým
z iných divadelných scén i tele-
víznych účinkovaní, Janu
Oľhovú.
Aj keď ide o vekovo vyrovnanú
dvojicu, hlavný predstaviteľ
Marián Geišberg stvárňuje
postavu syna židovskej matky v
inscenovanej novele maďarské-
ho autora Georga Taboriho. Ide
o autobiografické spomienky
známeho autora, ktorý sa pro-
stredníctvom svojho diela roky
pokúšal vnútorne vyrovnať s
traumou, prežitou počas druhej
svetovej vojny. V čase transpor-
tov občanov židovskej národ-
nosti do táborov smrti pracoval
Tabori v Anglicku. Vedel, čo sa
deje v Maďarsku, no nedokázal
týmto zverstvám zabrániť. Celú

jeho rodinu fašisti zavraždili v
plynových komorách. Jediná sa
zachránila jeho matka.
Šlo o bizarnú náhodu, ktorá tvorí
jadro divadelnej hry s mierne
trpkastým humorom. Veď ako
inak nazvať zážitok, ktorý sa
udial v jedno letné popoludnie
roku 1944, keď sa jeho matka
vyberie na návštevu k sestre
zahrať si partiu žolíka. Na ulici
ju zatknú dvaja policajti a roz-
hodnú sa ju zaradiť do transpor-
tu smerujúceho do Osvienčimu.
Prekvapená žena, nepripravená
na nepredvídanú situáciu, sa
nedokáže brániť. Keďže policaj-
ti nemajú k dispozícii auto,
natlačia ju do električky. Para-
doxne ju dav cestujúcich oddelí
od policajtov, takže zostane
sama. Otrasená týmto ich úto-
kom čaká na svojich okupantov
na nasledujúcej zastávke a bez
reptania nastúpi do „dobytčáku“
do Osvienčimu. 
V prestupnej stanici na hrani-
ciach medzi Maďarskom a vte-
dajším Nemeckom, ku ktorému
patrilo aj Rakúsko, v akomsi

triediacom tábore sa jej veľké a
krásne oči stretnú s očami
nemeckého dôstojníka. Žena sa
preberie zo šoku, naberie odva-
hu a usiluje sa ho presvedčiť, že
sa dostala do transportu omy-
lom. Zariadi, aby ženu vyradili
zo zoznamu a najbližším vla-
kom ju pošle naspäť.
Kombináciou spomienkového
rozprávačského monológu
hlavného protagonistu, osvieže-
ného prekárajúcim dialógom s
matkou a inscenovanými sek-
venciami príbehu, vznikne púta-
vý obraz o jednom dni upro-
stred zúriacej svetovej vojny.
Autor Georg Tabori vo svojej
autobiografickej hre vlastne
vyjadril obdiv svojej matke a
vyzdvihol odvahu, s akou sa
dokázala vzoprieť blížiacej sa
smrti. Vlastná guráž jej v pravej
chvíli zachránila život. 

Anna Sláviková
~     ~     ~

Matkina guráž je na programe
Štúdia SND na Pribinovej ulici
v nedeľu 13. januára 2013 o
18.00 h. 

Divadelnou hrou splatil  dlh matke

STARÉ MESTO
Divadlo Nová scéna v závere
uplynulého roka uviedlo v
premiére pôvodný slovenský
muzikál Princ a Večernica.
Scenár a texty piesní napísal
Ľubomír Feldek, hudbu
Ľubomír Dolný.

Nie je náhodou, že práve tu pri-
niesli na divadelné dosky prí-
beh Princa a Večernice. Riadi-
teľom divadla je totiž Jura Ďur-
diak, ktorý hral princa v rovno-
mennom filme z roku 1978.
Muzikál je určený najmä de-
ťom, ale na svoje si však prídu

aj dospelí a rodičia, ktorým je
určená komediálna rovina prí-
behu princa Slavomíra pri hľa-
daní šťastia a lásky k Večernici.

~     ~     ~
Princa a Večernicu najbližšie na
Novej scéne hrajú 11. a 12. ja-
nuára 2013 o 19.00 h.

Princ a Večernica na Novej scéne


