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Novým primátorom bude Nesrovnal

Novým primátorom Bratislavy bude Ivo Nesrovnal. Foto: TASR

V sobotu volilo

33,79 percenta

Bratislavčanov
BRATISLAVA
Z 398 752 bratislavských voli-
čov sa ich na sobotných voľ-
bách zúčastnilo 134 753, čo je
33,79 percenta oprávnených
voličov. Je to len o trochu viac
ako pred štyrmi rokmi. Vtedy
sa ich na komunálnych voľ-
bách zúčastnilo 33,57 percenta
(130 261).
Najvyššia volebná účasť bola už
tradične v malých mestských čas-
tiach. V Čunove bolo voliť 71,65
percenta oprávnených voličov, v
Jarovciach 61,59 percenta, v De-
víne 57,30 percenta, Rusovciach
54,33 percenta, v Lamači 50,22
percenta.
V ostatných mestských častiach
bola volebná účasť nižšia ako 50
percent. Vo Vajnoroch volilo
48,85 percenta, v Záhorskej Bys-
trici 45,36 percenta, v Rači 43,33
percenta. V Karlovej Vsi volilo
38,76 percenta voličov, v Starom
Meste 36,28 percenta, v Novom
Meste 36,27 percenta, v Devín-
skej Novej Vsi 35,48 percenta, v
Dúbravke 33,95 percenta, v Ruži-
nove 31,12 percenta a v Podunaj-
ských Biskupiciach 30,01 percen-
ta. Najnižšia volebná účasť bola v
Petržalke, kde volilo 28,35 per-
centa voličov, a vo Vrakuni, kde
prišlo k volebným urnám len
26,85 percenta oprávnených voli-
čov.
Volebná účasť v komunálnych
voľbách v Bratislave bola najvyš-
šia za posledných 16 rokov, teda z
posledných štyroch volieb. (brn)

Štyri mestské

časti budú mať

nového starostu
BRATISLAVA
Po sobotných voľbách zostane
v kreslách až 13 súčasných sta-
rostov bratislavských mest-
ských častí. Zmena nastane len
v štyroch mestských častiach - v
Dúbravke, Karlovej Vsi, Sta-
rom Meste a vo Vrakuni.
V Dúbravke Jána Sandtnera (ne-
závislý) vystrieda Martin Zaťovič
(SDKÚ-DS, KDH, NOVA, SaS,
Most-Híd, OKS, Sieť, SZ a EDS),
ktorý zvíťazil presvedčivo s
náskokom vyše 5000 hlasov. Su-
verénne zvíťazila v Karlovej Vsi
aj Dana Čahojová (nezávislá),
ktorá mala o vyše 1000 hlasov
viac ako súčasná starostka Iveta
Hanulíková (SMER-SD, SNS,
SZS, SMS). 
Najtesnejším rozdielom sa skon-
čili voľby starostu v Starom Mes-
te, kde Radoslav Števčík (nezá-
vislý) mal o 25 hlasov viac ako
Gábor Grendel (KDH, MOST -
HÍD, NOVA, SaS, OĽaNO,
KDS). Tretia skončila doterajšia
starostka Tatiana Rosová (SDKÚ-
DS, SIEŤ, OKS, SZ, SMS) so
stratou vyše 500 hlasov.
Nový starosta bude aj vo Vrakuni,
kde už nekandidovala súčasná
starostka Ľudmila Lacková. Sta-
rostom Vrakune tak bude Martin
Kuruc (nezávislý).
Starostovia ostatných trinástich
bratislavských mestských častí
obhájili v sobotných voľbách
svoje posty a zostávajú vo funk-
ciách aj ďalšie štvorročné volebné
obdobie. (brn)
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BRATISLAVA
Novým primátorom Bratislavy
bude nasledujúce štyri roky
doterajší mestský poslanec Ivo
Nesrovnal (nezávislý). Získal
50 630 hlasov a o vyše 10 000
hlasov predstihol súčasného
primátora Milana Ftáčnika
(nezávislý), ktorého volilo 40
481 Bratislavčanov.
Prekvapujúco až tretí skončil
Milan Kňažko (nezávislý), keď
dostal 35 562 hlasov. Ostatní traja
kandidáti Kristína Ulmanová
(nezávislá), Peter Čiernik (nezá-
vislý) a Andrej Palacko (nezávis-
lý) dostali menej ako 1000 hla-
sov. Na primátora pôvodne kan-
didovali až desiati, štyria z nich
sa však vzdali kandidatúry v pro-
spech iných kandidátov.
„Moje najväčšie poďakovanie

patrí Bratislavčanom a Bratislav-
čankám, ktorí prišli v takom hoj-
nom počte, ktorý presiahol naše
očakávania. Som rád, že veria, že
sa veci dajú posunúť dopredu. Aj
naše hlavné mesto môže byť
také, aké ho chcú mať. Určite by
som chcel, aby v mojej práci bo-
la kontinuita, pretože na niektoré
pozitívne kroky pána Ftáčnika
chcem nadviazať. Komunikácia
s verejnosťou, transparentnosť či
etika v rozhodovaní sú veci, kto-
ré sa mi páčili a v ktorých budem
ďalej pokračovať,“ povedal po
volebnom víťazstve Ivo Nesrov-
nal.
„Bol som skromný z hľadiska
očakávaní, nemal som taký jasný
pocit, že to bude víťazstvo, veril
som však, že áno a že Bratislav-
čania ocenia tú ťažkú cestu, ktorú

sme za štyri roky prešli. Ale roz-
hodli sa a ja to rešpektujem v
plnom rozsahu, čiže nie som
sklamaný. Mesto je na tom lepšie
z hľadiska zadlženosti, omnoho
lepšie z hľadiska transparentnosti
a má k dispozícii peniaze na pro-
jekty, ktoré určite pomôžu zlepšiť
tú kľúčovú otázku, ktorá trápi
Bratislavu, a to je doprava. Mám
pocit, že sme urobili všetko pre
to, aby sme tomuto mestu dali to,
čo treba. V tej situácii, v akej sme
boli štyri roky, sa pravdepodobne
ďalej dostať nedalo,“ uviedol Mi-
lan Ftáčnik.
„Vyhral človek, ktorý je spolu-
zodpovedný za stav mesta za
posledné štyri roky. Je mi to ľúto,
lebo si myslím, že Bratislava
zmenu potrebuje,“ vyhlásil Milan
Kňažko. (brn)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Ďakujem 
za priazeň
a spoluprácu
Keďže som bol v sobotných voľ-
bách zvolený za starostu Starého
Mesta, končím vo funkcii šéfre-
daktora Bratislavských novín.
Touto cestou by som sa chcel
poďakovať Staromešťanom za
ich podporu vo voľbách a všet-
kým čitateľom za doterajšiu
priazeň a spoluprácu pri prípra-
ve týchto novín.
Vo voľbách som kandidoval ako
nezávislý kandidát a naďalej zo-
stávam nezávislý. Uchádzal som
sa o podporu Staromešťanov, nie
politických strán. Pokiaľ sa nie-
ktorá z politických strán rozhodla
ma podporiť, rešpektujem to. Vá-
žim si hlas každého Staromešťana
bez ohľadu na to, či je to volič
KDH, SDKÚ-DS, NOVA, Siete
alebo SMER-SD. Svoj volebný
program budem dôsledne plniť,
som tu pre Staromešťanov, nie pre
politické strany. Nie som zaviaza-
ný nikomu, len staromestským vo-
ličom. Ako starosta budem mest-
skú časť spravovať na prospech
všetkých Staromešťanov bez
ohľadu na to, komu dali svoj hlas
v starostovských voľbách. Ďaku-
jem. Radoslav Števčík

BRATISLAVA
Štvrťstoročie slobody a demo-
kracie si uplynulý víkend pri-
pomenuli aj obyvatelia Brati-
slavy. V sobotu si najskôr sku-
pina bývalých študentov v ko-
mornom prostredí pripomenu-
la 25. výročie bratislavského
pochodu vysokoškolákov, kto-
rý bol 16. novembra 1989. V
stredu 19. novembra 2014 ich
čaká oficiálna spomienka v
aule Univerzity Komenského.
V nedeľu sa v predvečer štátneho
sviatku v historickej budove
SND na pozvanie prezidenta
Andreja Kisku zišli viac ako
štyri stovky aktérov novembra
1989, aby spoločne s prezident-
mi Nemecka, Česka, Poľska,
Maďarska a Ukrajiny spomínali
na udalosti spred 25 rokov, ktoré

zmenili životy obyvateľov Slo-
venska, a pripomenuli si tých,
ktorí sa tohto výročia nedožili.
„Sedemnásty november 1989
nám pripomína, akú moc a silu
má sloboda, pravda, nádej, dôs-
tojnosť, spravodlivosť, slušnosť.
A akú majú tieto hodnoty moc a
silu, ak sa ľudia za tieto hodnoty
postavia, hoci nevedia, ako do-
padnú dejiny,“ uviedol prezident
Andrej Kiska.
V pondelok sa v historickej
budove SNR na Župnom námes-
tí a potom aj na Námestí SNP
opäť spomínalo na November.
„Pred 25 rokmi sme si všeličo
sľúbili, viesť otvorený dialóg,
nezištnú pomoc, ohľaduplnosť,
pochopenie aj to, že budeme ho-
voriť pravdu. Ako sú na tom tieto
hodnoty dnes? Mnohí ľudia uda-

losti roku 1989 odsudzujú v
dôsledku osobného či profesijné-
ho zlyhania a zakrývajú jeho
hlavný odkaz. Nedajme si zobrať
17. november, uchovajme si ho v
sebe!“ vyzval Milan Kňažko.
„Nemalo by sa zabúdať na odva-
hu Nežnej revolúcie. Nedajme si
túto odvahu zobrať. Pomenujme
súčasné problémy, ktoré sme
možno predtým nemali, a
navrhnime ich riešenie,“ uviedol
Ján Čarnogurský.
„Slováci za štvrťstoročie stúpili
do každej mláky, no dnes Slo-
vensko sedí pri stole prosperu-
júcich demokratických štátov.
Stále sme v polovici cesty, pre-
šli sme ju spoločne. Nesmieme
ale zabúdať, že verejná mienka
má aj dnes moc,“ uviedol Ján
Budaj. (brn)

Bratislavčania si pripomenuli cez
víkend 25. výročie Nežnej revolúcie

Medenú otočili

do pôvodného

smeru
STARÉ MESTO
Bratislavský magistrát od 14.
novembra 2014 zmenil smer
jazdy na Medenej ulici do pô-
vodného smeru. Od piatku je
teda prejazdná smerom od Štú-
rovej po Tobruckú ulicu, čím sa
dostala do režimu dopravného
značenia pred začiatkom vý-
stavby električky do Petržalky
a uzavretím Štúrovej ulice.
Magistrát zrušil aj objazd na kri-
žovatke Štúrovej, Grösslingovej
a Medenej ulice a sprejazdnil
Grösslingovu na Medenú ulicu.
Po uzavretí Štúrovej ulice za-
čiatkom tohto roka bol úsek Me-
denej ulice od Štúrovej po Tob-
ruckú presmerovaný opačným
smerom, teda s výjazdom na
Štúrovu ulicu. Presadila to sta-
rostka Starého Mesta Tatiana
Rosová s tým, aby sa Medená
ulica nestala tranzitnou trasou.
Autá z Medenej, Kúpeľnej,
Palackého, ale aj Gorkého ulice
a Jesenského však končili v
zápche na Špitálskej ulici.
Zmenu smeru jazdy na Medenej
ulici privítajú najmä obyvatelia
spomenutých ulíc, ktorí už ne-
musia na nábrežie jazdiť cez uli-
ce Špitálska, Rajská, Dunajská,
Klemensova a Dostojevského
rad. (brn)

BRATISLAVA
Americká vláda začala proces
obstarávania nového komple-
xu veľvyslanectva v Bratislave.
Pozemok by chceli získať do
24 mesiacov, pričom hľadajú
bezpečné a funkčné priestory.
Informovalo o tom Veľvysla-
nectvo USA na Slovensku.
Americká vláda sa rozhodla
postaviť novú budovu preto, že
súčasné sídlo pre nich nespĺňa
predpísané bezpečnostné para-
metre a bezpečnostné opatrenia
na Hviezdoslavovom námestí sa
dlhodobo nepáčia ani vedeniu
mesta a verejnosti.

Nové miesto veľvyslanectva by
malo mať rozlohu najmenej 1,6
hektára, malo by sa nachádzať v
zastavanej, centrálnej časti mesta
a byť dostupné verejnou dopra-
vou. Nová budova má poskytnúť
bezpečné a funkčné priestory pre
amerických a slovenských za-
mestnancov aj pre 6500 Slová-
kov, ktorí veľvyslanectvo nav-
števujú každý rok. Výstavba
nového veľvyslanectva by mala
potrvať päť až šesť rokov.
Prenájom mestského pozemku,
kde stoja bezpečnostné zábrany
veľvyslanectva na Hviezdosla-
vovom námestí, poslanci mest-

ského zastupiteľstva v máji pre-
dĺžili do augusta 2016. Nájom je
samospráva ochotná predĺžiť, ak
americká strana preukáže vzťah
k novej budove či pozemku, na
ktorom bude nová budova veľ-
vyslanectva stáť. 
Pôvodne mali mať Američania
pozemok na Hviezdoslavovom
námestí, kde stoja bezpečnostné
zábrany, prenajatý do februára
2015. Požiadali mesto o ďalších
18 mesiacov, s čím mestskí
poslanci súhlasili. Podmienili to
však tým, že spoza bezpečnost-
ného plota zmiznú parkovacie
miesta. (brn)

Američania začali hľadať miesto
pre svoje nové veľvyslanectvo
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BRATISLAVA
Pri príležitosti 100. výročia pre-
mávky miestnych vlakov Pre-
šporok – Ligetfalu továrenská
kolónia sa do Bratislavy vrátila
vynovená a zrekonštruovaná
lokomotíva Viedenskej električ-
ky Ganz Eg 6. Od 7. do 9. no-
vembra 2014 bola vystavená na
koľajniciach pred Skladom č. 7
na nábreží Dunaja, od utorka
11. novembra je súčasťou expo-
zície výstavy 100 rokov Vieden-
skej električky v Múzeu dopra-
vy na Šancovej ulici.
Lokomotívu sa podarilo pred tro-
mi rokmi zachrániť trojici členov
Klubu priateľov mestskej hro-
madnej a regionálnej dopravy
Romanovi Delikátovi, Petrovi
Martinkovi a Michalovi Milatovi.
Z verejnej zbierky na jej záchranu
financovali jej odkúpenie, prevoz
do Bratislavy aj rekonštrukciu do
výstavnej podoby.
„Práca na každom exponáte má
svoje čaro a osobitosť. Musel
som zistiť, v akej dobe stroj jaz-
dil, ako presne fungoval. Naštu-
doval som veľké množstvo mate-
riálov, bol som dokonca na exkur-
zii v rakúskom Mariazelli, kde
má naša električka dvojičku,“

uviedol Jozef Majtáň z topoľčian-
skej firmy Stroj-mat, ktorá rekon-
štruovala exteriér aj interiér loko-
motívy.
„V prvej fáze sme ju zrekon-
štruovali do výstavnej podoby.
Nemá funkčné motory, ktoré
treba ešte opraviť. Ide o električ-
kovú lokomotívu, ktorá nemôže
premávať na bežnom užšom
metrovom rozchode. Dúfame, že
ak sa postaví električková trať do
Petržalky, budú tam aj dva roz-
chody s úzkorozchodným aj širo-
korozchodným profilom, teda aj
pre električky s rozchodom 1435
mm. Na tejto trati by sme ju
chceli prevádzkovať ako atrakciu

Bratislavy. Snažíme sa ešte kúpiť
aj pôvodné vozne, ktoré sú stále k
dispozícii v Rakúsku,“ uviedol
Peter Martinko.
Lokomotívu Ganz Eg 6 pivítal v
Bratislave aj Kamil Peteraj, ktoré-
ho starý otec bol revízorom Vie-
denskej električky. „Mal nádher-
nú tmavomodrú uniformu z flau-
šu. Kto mal vtedy uniformu, bol
niekým,“ spomínal Peteraj. Starý
otec zvykol Kamilovi Peterajovi
rozprávať aj o známych osobnos-
tiach, ktoré sa Viedenskou elek-
tričkou vozili, napríklad Eugen
Suchoň či Gejza Dusík sa ňou
vozili do Viedne na štúdiá. (ado)

Foto: Martin Žarnovický

Lokomotíva Viedenskej električky je
po rekonštrukcii opäť v Bratislave

Električka

do Dúbravky

meškala
DÚBRAVKA
Pôvodne mala električka do
Dúbravky jazdiť po opravenej
trati už začiatkom minulého
týždňa, dodávateľovi staveb-
ných prác sa nepodarilo dodr-
žať ani náhradný termín v
piatok 14. novembra 2014. Na-
pokon má električka do Dúb-
ravky opäť jazdiť od utorok
18. novembra. 
„Od utorka začnú opäť premá-
vať električky č. 4 a 5 do Dúb-
ravky po modernizovanom úse-
ku koľajovej trate,“ uviedla
hovorkyňa Dopravného podniku
Bratislava, a.s., Adriána Volfová.
Trať bola dlho v havarijnom
stave a vozidlá ňou museli jazdiť
zníženou rýchlosťou, len 5 kilo-
metrov za hodinu. Nové koľaje
sú na úseku od Hanulovej k ulici
Pri kríži. Trať začali opravovať v
polovici júla.
Dôvodom, prečo spojazdnenie
trate meškalo, bola hlučnosť sta-
vebných prác. „Keď sme počas
posledného týždňa museli 24
hodín denne podbíjať koľajnice,
aby sme to stihli, pochopili sme,
že nemôžeme rušiť obyvateľov
Dúbravky,“ uviedol zástupca
spoločnosti Metrostav. Trať totiž
upravoval podbíjací stroj, ktorý
bol v noci veľmi hlučný.
Termín na dokončenie prác má
Metrostav do konca novembra.
Mesto malo záujem trať spo-
jazdniť čo najskôr, pretože pre-
mávka náhradných autobusov
namiesto električiek je pre dop-
ravný podnik finančne náklad-
nejšia. (brn)

Hlavná stanica

je už dostupná

aj električkou
STARÉ MESTO
Po troch rokoch opäť jazdí na
hlavnú stanicu električka. Pre
havarijný stav trate električko-
vú dopravu odstavili ešte v no-
vembri 2011 a po desiatich týž-
dňoch opráv prevádzku spustili
minulý týždeň. Na stanicu jaz-
dia dve električkové linky č. 1 a
2, náhradný autobus X13 Dop-
ravný podnik Bratislava, a.s.,
zatiaľ nezrušil.
Z troch koľají na obratisku opra-
vili len dve. „Keďže tu premáva-
jú len dve linky, tak dve postaču-
jú. Boli sme nútení, aj z finanč-
ných dôvodov, nezasahovať do
tretej koľaje, a tú využívame len
pre odstavné vozidlo. Podarilo sa
nám to spraviť v slušnej kvalite.
Zodpovedá to všetkým parame-
trom a normám,“ uviedol zástup-
ca riaditeľa úseku dopravnej cesty
DPB Vladimír Lipský.
Električky majú jazdiť na hlavnú
stanicu len do jari, potom sa plá-
nuje oprava trate v úseku od mi-
nisterstva financií na Štefanovičo-
vej po Radlinského ulicu. Mesto
muselo opraviť najskôr hornú
časť trate preto, aby mohlo žiadať
o európske peniaze na opravu
spodnej časti úseku. „Mohli sme
získať európske fondy len za pod-
mienky, že trať bude sprevádzko-
vateľná. A to vieme zabezpečiť
len tak, že sme opravili horný
úsek,“ uviedol riaditeľ kancelárie
primátora Ľubomír Andrassy.
S opravami spodného úseku by
malo mesto začať na jar 2015, v
apríli alebo v máji, a práce majú
trvať tri až štyri mesiace. (brn)

www.prestahujeme.to

tel.: 02 654 13 560
mobil: 0903 508 508

e-mail: plusim@plusim.sk

Posledné výlety CA jednodenne-vylety.sk v roku 2014:
6. 12. Vianočné trhy v Kroměříži, výstava betlehemov a možnosť prehliadky

Arcibiskupského paláca (Česká republika) doprava = 16 €
13. 12. Vianočné trhy v Szentendre, cestou tam zastávka v Tropicariu 

v Budapešti (Maďarsko) doprava = 25 €
nástup do autobusu na Hlavnej žel. stanici a na Patrónke v Bratislave

www.jednodenne-vylety.sk 0903 122 438, 0918 987 224
Ďakujem všetkým mojim klientom za priazeň a podporu

v tomto roku a teším sa na vás v roku 2015.
!! Vypýtajte si plán výletov na rok 2015 – pošlem vám ho poštou !!��
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V Bratislave začali nedávno
pribúdať prevádzky jednej z
najväčších gastronomických
sietí v Bratislave. Pod názvom
Klubovňa je už niekoľko
mesiacov otvorená reštaurácia
v blízkosti nákupného centra
Centrál, obdobnú reštauráciu
pred niekoľkými týždňami
otvorili na Ventúrskej ulici.
Navštívili sme preto KLUBOV-
ŇU VENTÚSKA, ktorá je na
rohu Erdödyho paláca.
Treba povedať, že Klubovňa je
vlastne piváreň, ktorá má osloviť
ľudí zo štvrte, v ktorej sa nachá-
dza. V Bratislave sú zatiaľ dve,
majú však pribudnúť ďalšie. Na-
priek tomu, že ide o sieť pivární,
každá z nich má byť unikátna.
Na Ventúrskej je Klubovňa pri-
spôsobená historickému jadru
mesta. Na stenách sú smaltované
tabule s názvami okolitých ulíc,
nechýbajú historické fotografie
Prešporka. Mobiliár je jednodu-
chý - masívne drevené stoly s dô-
myselným zárezom na pivné tác-
ky uprostred, tonetky s originál-
nym koženým operadlom. Po

oknami sú čalúnené lavice, na-
miesto vešiakov na stenách upra-
vené otvárače piva. Z niekdajšej
luxusnej reštaurácie, ktorá tu bola
predtým, zostali noblesné toalety.
Interiér je rozdelený na dve časti -
hlavná s výčapným pultom je pre
nefajčiarov, vpravo je samostatná
miestnosť pre fajčiarov s vlast-
ným výčapom. Ocenili sme, že tu
nemusia nefajčiari prechádzať na
toalety cez fajčiarsku miestnosť,
ale je to naopak.
V ponuke majú tradičné jedlá do-
mácej kuchyne a pivné špeciality.
Nechýba nakladaný plesnivec
(4,29 €), parenica (4,29 €), kozí
syr (5,49 €), utopenec (2,99 €) či
tlačenka (3,49 €). Pivárske desa-
toro sú vlastne predjedlá - ochut-
nali sme paštétu z kuracej pečene
s tmavým pivom, podávanú s čer-
venou repou a hriankami (3,99 €).
Paštéta bola vynikajúca.
Z ponuky polievok sme si dali
vývar zo sliepok a kurčiat s trha-
ným mäsom, domácimi slížikmi a

zeleninou a na požiadanie s pre-
tlačeným cesnakom (2,89 €). Vý-
var bol síce mútny, ale chuťovo v
poriadku. Ako hlavné jedlo sme si
dali paprikáš z bravčových líčok
so špenátovým pyré a špeclami s
pažítkou (7,49 €). Porcia bola síce
trochu menšia, ako sme očakáva-
li, ale jedlo bolo veľmi dobré. Za-
to poriadna porcia boli hovädzie
rebrá v marináde z červeného ví-
na (12,99 €). Ocenili sme, že to
neboli len kosti, ale aj poriadne
kusy mäsa. Ďalej sme si dali ho-
vädzí pupok (13,99 €) s horčico-
vo-pomarančovou omáčkou (0,79
€). Bol vynikajúci.
V pestrej ponuke sme objavili aj
hríbového kuba, halušky, klobá-
sky, zapekané zemiaky, ale aj čer-
stvo pečené posúchy na smotano-
vom či paprikovom základe.
Ponuka jedál je tu fakt bohatá a
chuť by sme mali aj na ďalšie jed-
lá. Tie ochutnáme nabudúce.
Naše hodnotenie:�����

Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Slovenská obchodná inšpekcia
pri kontrolách služieb neraz
narazí aj na tzv. nekalé ob-
chodné praktiky. takými sú
napríklad zavádzajúca rekla-
ma či prísľub výhody, ktorú
však zákazník v konečnom dô-
sledku nezíska. Začiatkom
tohto roka pri kontrole náku-
pu cez internet inšpektori SOI
zistili, že jedna z bratislav-
ských firiem iné zľavy sľubuje
a iné v skutočnosti poskytuje.
Na základe sťažnosti spotrebi-
teľa navštívili inšpektori SOI
spoločnosť Consortio Fashion
Group s.r.o., na Lazaretskej
ulici. Tá totiž v rámci akciovej
ponuky zasielanej spotrebite-
ľom prostredníctvom e-mailu
ponúkala zľavu 30 % na nákup
tovaru prostredníctvom e-sho-
pu www.cellbes.sk. V elektro-
nickej správe sa uvádzalo
„potešte seba alebo svojich
blízkych výhodným nákupom
na www.cellbes.sk, kde získate
naše jedinečné modely so zľa-
vou až 30 %... Stačí zadať do
Vašej objednávky kód akcie:

USMEV a my Vám pri faktu-
rácii hodnotu tovaru zlacníme o
celých 30%. V závere ponuky
bolo v porovnaní s predchá-
dzajúcimi informáciami men-
ším a menej výrazným pís-
mom uvedené, že „vašu aktuál-
nu zľavu vo Family Clube Vám
navýšime o ďalších 20 % pri
nákupe na www.cellbes.sk a
zadaní kódu akcie USMEV“.
Inými slovami, zľavu 30 %
nezískal každý zákazník, ale
len ten, ktorý už mal aktuálnu
zľavu vo Family Clube vo
výške 10 %.
SOI to vyhodnotila ako použitie
nekalej obchodnej praktiky,
keďže predávajúci informáciu o
spôsobe výpočtu ceny, resp. o
existencii osobitnej cenovej vý-
hody v rozpore požiadavkami
odbornej starostlivosti uvádzal
spôsobom, ktorý môže zapríči-
niť, že spotrebiteľ urobí rozhod-
nutie o obchodnej transakcii,
ktoré by inak neurobil, resp.

spotrebiteľ môže byť uvedený
do omylu, nakoľko 30% zľava v
skutočnosti nebola poskytovaná
všetkým spotrebiteľom. Tým
došlo k porušeniu zákona o
ochrane spotrebiteľa. Slovenská
obchodná inšpekcia udelila spo-
ločnosti Consortio Fashion
Group mastnú pokutu vo výške
1000 eur.
Prevádzkovateľ e-shopu sa brá-
nil tým, že v elektronickom letá-
ku bola informácia o rôznych
zľavách až do maximálnej výšky
30 %. Inšpektori SOI sa s tým
ale nestotožnili, pretože ponuka
hovorila o zľave až (vo výške)
30 %.
Aj pri nákupe cez e-shopy sa
teda musia mať zákazníci na
pozore, pretože neraz záleží na
každom jednom slovíčku. Určite
sa preto oplatí pozornejšie čítať
podmienky obchodných ponúk,
inak môže spotrebiteľ kúpiť aj
taký tovar, o ktorý by inak nemal
záujem. Marián Brezňanský

(Spracované z právoplatných
rozhodnutí Slovenskej 
obchodnej inšpekcie)

Pozor, na nekalé obchodné praktiky

Klubovňa ponúka domácu kuchyňuAspoň pred

voľbami sa

niečo zlepší
LIST ČITATEĽA
Musím súhlasiť s postrehom, že
predstavitelia našej samosprá-
vy sa akosi viac snažia len s blí-
žiacim sa termínom volieb.
Kiežby naozaj boli voľby každý
rok, to by nám bolo sveta žiť.
takto odvolíme a potom tri roky
čakáme, ale sme zožali plody
nášho snaženia. Presnejšie to,
prečo vlastne chodíme voliť.
Aby sa o niečo zlepšil náš život.
Nepochopím, prečo sa ulice čistia
intenzívnejšie len pred voľbami.
Prečo sa zrazu nájdu peniaze na
opravu ciest a chodníkov. Prečo
sa zrazu otvárajú detské ihriská,
menia okná na školách, opravujú
strechy. Prečo zrazu začnú jazdiť
nové autobusy a električky. Ako-
by na to naši volení zástupcovia
nemali čas po celé štyri roky.
Občan je však vďačný aj za to.
Aspoň pred voľbami sa niečo v
našom meste zlepší.

Richard Roth, Bratislava

�� Rýchle pôžičky
�� Profesionálny prístup
�� Bez založenia
�� Stačí občiansky preukaz

PONDELOK až PIATOK
od 9:30 do 18:00 h

OC SARATOV, Saratovská 9
Bratislava – DÚBRAVKA

Tel.: 0948 087 190

Námestie SNP 5
Bratislava – STARÉ MESTO

Tel.: 02 / 207 552 65

ŠINTAVSKÁ 26
Bratislava – PETRŽALKA

Tel: 02 / 207 552 85

BORÝme sa s

konzumizmom,

Bratislavčania
LIST ČITATEĽA
Bratislava sa topí vo vizuálnom
smogu bilbordov a reklám. Ko-
merčné spoločnosti nám nedajú
vydýchnuť a prenasledujú nás
na každom kroku. Presviedčajú
nás, že nám ku šťastiu chýba
práve ich výrobok alebo služba.
Veľmi mi vadí reklama. A tak
som šťastím nadskočila, keď sa
objavili jednoduché nápisy  Ne-
trávte pol dňa nákupmi, Ne-
míňajte peniaze len na oblečenie,
Neťahajte deti po nákupoch. Ko-
nečne niekto, komu leží na srdci
duševné zdravie a kultúra spoloč-
nosti. Rozmýšľala som, čo je to za
neziskovú organizáciu a chystala
som sa ju podporiť!
Naozaj sme stádo, ktoré sa nechá
nahnať do ďalšieho z početných
nákupných megacentier a tam
minie zárobok, aby potom znova
nastúpilo do kolotoča stresu, kto-
rým žije dnešná spoločnosť. Prečo
si necháme nahovoriť, že máme
tráviť život nakupovaním CELÝ
DEŇ a MÍŇAŤ NA VŠETKO.
Že s deťmi sa máme baviť v
nákupných centrách a nie v lese,
pri športe, v galériách, divadlách? 
Pseudokultúra konzumizmu vy-
tvára domovy plné nepotrebných
vecí a prázdne vnútro. Verím, že
sme nepodľahli úplne tejto dema-
gógii, ktorá nám bráni racionálne
rozmýšľať a vytvárať si správne
priority. Celosvetový trend sa po-
súva od globálnej expanzie ko-
modít. Snaží sa zastaviť vývoj
obchodu, ktorý núti deti v chudob-
ných krajinách vyrábať futbalové
lopty, zbierať bavlnu pre lacné
tričká, oberať pomaranče. Do
popredia sa dostáva podpora
lokálnych trhov, fair-trade obcho-
dov a miestnych komunít. 
Mnohí ľudia sa už dokážu zasta-
viť, aby sa zamysleli nad tým, o čo
im skutočne v živote ide. Nene-
chajme sa ohlupovať, nepomáhaj-
me obchodným reťazcom formo-
vať z nás poslušných konzumen-
tov, ktorí budú bez rozmyslu plniť
ich vrecká. Nežime preto, aby sme
mali. Žime pre to, aby sme boli,
aby sme vytvárali, komunikovali a
obohacovali sa navzájom. To naj-
cennejšie sa nedá kúpiť.

Lucia Tužinská, Lamač
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Rača prenajala

pozemky na

výstavbu SAR
RAČA
Mestská časť Rača prenajala
spoločnosti LBG Aréna, s.r.o.,
mestské pozemky na výstavbu
multifunkčného športového
areálu SAR na Černockého
ulici. Podľa zmluvy sa LBG
Aréna zaväzuje urobiť všetky
úkony potrebné na to, aby sta-
vebné povolenie nadobudlo
právoplatnosť najneskôr do
dvoch rokov.
Podľa zmluvy sa nájomca zavä-
zuje na prenajatých pozemkoch
zachovať BMX dráhu a odstrániť
zemné valy, betónový ovál a
zabezpečiť prekládku vodného
toku, ako aj prekládku vodovodu.
V areáli by mali vyrásť bazény,
hokejová hala, tenisové kurty,
športhotel a ubytovňa pre špor-
tovcov, prekrytá plocha na hokej-
bal, hádzanú, basketbal či malý
futbal. Športoviská budú prepoje-
né priehľadnými stenami a bude
do nich výhľad z vonkajšej pešej
promenády. Tá ponúkne oddy-
chovú zónu a skejtpark.
Za projektom SAR je hokejista
Ľubomír Višňovský. „V areáli
bude aj niečo, čo na Slovensku
ešte nemáme. Nechcem ale všet-
ko dopredu prezrádzať. Nechce-
me tiež kaziť nič, čo je už vybu-
dované, takže tam ponecháme aj
bikrosový areál,“ uviedol Ľubo-
mír Višňovský.
Pozemky na Černockého ulici sú
mestské. Rača ich získala do sprá-
vy tento rok. Podľa územného
plánu sú určené na šport. Mestská
časť ich prenajala za jedno euro
na 30 rokov s možnosťou predĺ-
ženia. Podmienkou je, že športo-
vý areál investor vybuduje z vlast-
ných peňazí do dvoch rokov od
získania stavebného povolenia.
Náklady na výstavbu sa odhadujú
na päť miliónov eur.
Investor sa zaviazal vyhradiť
minimálne 10 hodín týždenne na
korčuľovanie a plávanie pre ra-
čianske základné a materské ško-
ly, ďalej korčuľovanie pre Rača-
nov minimálne dve hodiny týž-
denne v popoludňajších a večer-
ných hodinách so zľavou a pláva-
nie pre verejnosť minimálne dve
hodiny denne v popoludňajších a
večerných hodinách. (rac)

STARÉ MESTO
Na rohu ulíc Staromestská a
Veterná na mieste plateného
parkoviska nevyrastie hotel
Yasmín, ako bolo pôvodne plá-
nované. Investor tu najnovšie
plánuje postaviť polyfunkčný
objekt Staromestská Office.
Vyplýva to zo zámeru spoloč-
nosti VACHEL SK, s.r.o., ktorý
zverejnilo ministerstvo životné-
ho prostredia.
Pôvodne tu mal byť hotel s 8 nad-
zemnými podlažiami s kapacitou
181 lôžok a 3-podlažnou pod-
zemnou garážou pre 145 vozidiel.
Ešte v roku 2007 získal projekt
územné rozhodnutie, v roku 2009
aj stavebné povolenie. S výstav-
bou sa však nezačalo.
Polyfunkčný objekt Staromestská
Office má mať o jedno nadzemné
podlažie menej. Menej bude aj
parkovacích miest - 135. Má tu

byť 7393 štvorcových metrov
kancelárií a 568 štvorcových
metrov obchodov a služieb.
Navrhovaná zmena podľa zverej-
neného zámeru nemení hmotovo-
priestorové členenie, ani urbanis-
ticko-architektonické riešenie. K
navrhovanej zmene vydalo mesto
Bratislava súhlasné stanovisko.

Keďže stavba nemá vplyv na
životné prostredie, Okresný úrad
Bratislava nepožaduje posudzo-
vať zámer podľa zákona o ochra-
ne prírody a krajiny.
Termín začiatku a ukončenia
výstavby polyfunkčného objektu
Staromestská Office zatiaľ nie je
známy. (brn)

Namiesto plánovaného hotela budú
na Staromestskej ulici kancelárie

RUŽINOV
Vedľa Forum Business Centra
na rohu Bajkalskej a Prievoz-
skej ulice chce spoločnosť HB
Reavis postaviť ďalší vežiak.
Má ísť o 13-podlažné Forum
Business Centrum II.
Zámer výstavby predložil inves-
tor na posúdenie vplyvov na

životné prostredie. Objekt má
stáť na voľnom pozemku medzi
existujúcim bielym kancelár-
skym vežiakom Forum Business
Centrum a starším objektom
výstaviska. 
FBC II má mať vyše 16-tisíc
štvorcových metrov kancelárií a
286 parkovacích miest v pod-

zemných garážach. Dopravné
napojenie je riešené zo strany
Starej Prievozskej. S výstavbou
by sa malo začať v roku 2015,
pričom s dokončením sa počíta v
roku 2017. Investorom je spo-
ločnosť Pressburg Urban Pro-
jects, a.s., ktorá patrí do skupiny
HB Reavis Group. (brn)

Na Bajkalskej chcú stavať Forum II

Kruhový objazd

na Hodonínskej

je v prevádzke 
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Nový kruhový objazd na
Hodonínskej ulici už niekoľko
dní slúži motoristom. Podľa
investora umožní za hodinu
prejazd až 2900 vozidlám.
„Nový kruhový objazd tak pri-
speje nielen k väčšej plynulosti,
ale aj k možnosti rozvoja okoli-
tých mestských častí Lamač,
Devínska Nová Ves či Záhorská
Bystrica,“ uviedol Marek Kalma
zo spoločnosti Penta Invest-
ments. Pripomenul, že kruhový
objazd má menej kolíznych
bodov, v ktorých sa pretínajú
dráhy áut. Odhaduje sa, že aj
vďaka tomu je výskyt nehôd
oproti klasickej križovatke až o
50 percent nižší.
Výstavbu kruhového objazdu
(kruhovej križovatky) za 3 mi-
lióny eur hradil ako vyvolanú in-
vestíciu investor projektu, spo-
ločnosť Bory, a.s. Po dokončení
ju bezodplatne odovzdá mestu
Bratislava. (brn)

PIETA
pohrebná služba
Pomáhame 24 hodín
denne už 24 rokov,

poskytujeme
zľavu 240 eur

na smútočný obrad
v našej obradnej sieni
Smútočný obrad Pieta za 777 eur.
Súčasťou balíka je truhla, čalúne-
nie, obliekanie, úprava, smútočný
obrad 1/2-1 hodina v našej obrad-
nej sieni, vybavenie matriky a
kremácia so štandardnou urnou.
Ako jediná pohrebná služba po-
núkame tieto bezplatné služby:
- prepožičanie 4 umelých vencov
už aj so štandardnými stuhami,
- zobrazenie fotografie zosnulé-
ho na LCD monitore,
- prehratie foto - prezentácie zo
života zosnulého,
- kondolenčnú listinu.

NA TÝCHTO SLUŽBÁCH
UŠETRÍTE 240 €

Mlynské nivy 8, Bratislava
Telefón: 02/ 526 311 81,

0903 713 258
www.pieta.sk

DLŽOBY, EXEKÚCIE,
DRAŽBA?

BEZPLATNÉ PRÁVNE
KONZULTÁCIE

VOLAJTE 0908 09 99 22
FTA, s.r.o., Grösslingova 4, Bratislava
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BRATISLAVA
PRIMÁTOR
Ivo Nesrovnal

MESTSKÍ POSLANCI
Ján Budaj 9614 hlasov
Ján Hrčka 9517
Elena Pätoprstá 9217
Ivo Nesrovnal 8258
Peter Hochschorner 8193
Marian Greksa 7618
Ján Buocik 6944
Iveta Plšeková 5685
Dana Čahojová 5484
Milan Vetrák 5197
Viera Kimerlingová 4838
Slavomír Drozd 4827
Tomáš Korček 4771
Ľudmila Farkašovská 4700
Oliver Kríž 4530
Vladimír Bajan 4486
Jarmila Tvrdá 4392
Katarína Šimončičová 4339
Gábor Grendel 4307
Martin Chren 4269
Juraj Káčer 4110
Peter Pilinský 4088
Lucia Štasselová 4068
Marta Černá 3954
Martin Borguľa 3899
Katarína Augustinič 3518
Iveta Hanulíková 3236
Ondrej Dostál 3234
Zdenka Zaťovičová 3131
Pavol Bulla 3059
Rastislav Žitný 2555
Peter Hanulík 2537
Richard Mikulec 2460
Milan Jambor 1975
Izabella Jégh 1710
Milan Černý 1640
Radoslav Olekšák 1305
Martin Kuruc 1281
Ján Mrva 1187
Radovan Jenčík 854
Soňa Svoreňová 803
Jozef Uhler 745
Roman Weinštuk 582
Gabriela Ferenčáková 351
Ignác Kolek 204

ČUNOVO
STAROSTA
Gabriela Ferenčáková

MIESTNI POSLANCI
Mária Broszová 345 hlasov
Renáta Čaplová 338
Monika Kovašichová 335
Lenka Maschkanová 329
Pavol Novotný 324
Ján Bodics 299
Martin Puhovich 297

DEVÍN
STAROSTA
Ľubica Kolková

MIESTNI POSLANCI
Elena Cenká 397 hlasov
Katarína Šulovská 318
Igor Prieložný 290
Peter Distler 283
Peter Gúcky 277
Rastislav Kunst 277
Štefan Kilársky 276

DEVÍNSKA NOVÁ VES
STAROSTA
Milan Jambor

MIESTNI POSLANCI
Rastislav Tešovič 1819 hlasov
Jana Ďuriačová 1329
Dana Vanková 1251

Peter Krug 1245
Beata Janatová 1163
Veronika Veslárová 1163
Michal Gašparík 1126
Lenka Hlaváčová 1113
Denis Ružovič 1065
Jozef Tittel 1036
Miroslav Encinger 1036
Róbert Bardač 1018

DÚBRAVKA
STAROSTA
Martin Zaťovič

MIESTNI POSLANCI
Juraj Káčer 1551 hlasov
Juraj Štekláč 1309
Peter Klepoch 1251
Marcel Burkert 1243
Igor Mravec 1199
Libor Gula 1170
Marian Podrazil 1163
Pavel Vladovič 1154
Juraj Horan 1121
Mário Borza 1108
Ľuboš Krajčír 1105
Dušan Mikuláš 1095
Alexej Dobroľubov 1073
Peter Illý 1064
Martin Mlýnek 1007
Marián Takács 1003
Branko Semančík 994
Vladimír Straka 994
Matej Nagy 991
Maroš Repík 990
Peter Hanulík 979
Miroslav Sedlák 865
Tomáš Husár 859
Matej Filípek 852
Jozef Radošovský 753

JAROVCE
STAROSTA
Pavel Škodler

MIESTNI POSLANCI
Jozef Uhler 727 hlasov
Juraj Hradský 458
Marcela Škodlerová 426
Juraj Hegyi 425
Milan Husár 374
Peter Malý 370
Richard Szabó 369

KARLOVA VES
STAROSTA
Dana Čahojová

MIESTNI POSLANCI
Dana Čahojová 1619 hlasov
Miroslav Kadnár 1252
Zuzana Volková 1158
Lívia Poláchová 1155
Iveta Hanulíková 1149
Iva Lukačovičová 1064
Vladimír Dulla 1051
Richard Savčinský 1038
Robert Krampl 1031
Rudolf Rosina 1020
Martin Berta 1013
Ján Horecký 997
Daniela Záhradníková 992
Pavol Martinický 971
Jaromír Šíbl 962
Branislav Záhradník 955
Peter Buzáš 950
Juraj Kmeťko 932
Marcel Zajac 915
Ján Labuda 890
Anna Zemanová 841
Igor Bendík 833
Peter Lenč 829
Petra Nagyová Džerengová 811
Zdeněk Borovička 809

LAMAČ
STAROSTA
Peter Šramko

MIESTNI POSLANCI
Radoslav Olekšák 1202 hlasov
Eva Černá 1111
Júlia Ondrišová 969
Marta Janyšková 968
Pavol Čech 952
Gabriela Bizoňová 872
Lukáš Baňacký 836

NOVÉ MESTO
STAROSTA
Rudolf Kusý

MIESTNI POSLANCI
Katarína Augustinič 1638 hlasov
Richard Mikulec 1404
Tomáš Korček 1386
Libor Gašpierik 1329
Stanislav Winkler 1229
Martin Vlačiky 1199
Edita Pfundtner 1102
Peter Vaškovič 1091
Peter Ágoston 1082
Marek Líška 1054
Pavol Galamboš 1047
Zuzana Rattajová 1016
Otto Novitzky 1016
Jozef Dubravický 1000
Pavol Dubček 988
Jozef Bielik 970
Dušan Rafaj 963
Andrea Vítková 953
Katarína Šebejová 939
Zuzana Kriglerová 922
Vladimír Mikuš 881
Andrej Árva 862
Andrej Balga 813
Dan Sládek 718
Marek Norovský 710

PETRŽALKA
STAROSTA
Vladimír Bajan

MIESTNI POSLANCI
Ján Hrčka 2613 hlasov
Elena Pätoprstá 1839
Vladimír Dolinay 1732
Jozef Vydra 1611
Michal Vičan 1497
Michal Radosa 1491
Lýdia Ovečková 1466
Tomáš Mikus 1466
Peter Cmorej 1464
Ľuboš Homola 1447
Ján Bučan 1383
Ľubica Škorvaneková 1363
Peter Hochschorner 1357
Martin Jóna 1333
Oliver Kríž 1301
Ľuboš Kačírek 1291
Vladislav Chaloupka 1287
Miroslav Lažo 1212
Juraj Kríž 1199
Alica Hájková 1142
Michal Fiala 1105
Pavel Šesták 1094
Jana Hrehorová 1054
Ján Karman 1046
Miroslava Makovníková Mosná 1027
Gabriel Gaži 1000
Ľudmila Farkašovská 996
Alexandra Petrisková 988
Oľga Adamčiaková 967
Milan Vetrák 953
Ivan Uhlár 931
Daniela Palúchová 885
Lucia Štrauchová 875
Ivana Antošová 867
Vladimír Gallo 862

PODUNAJSKÉ
BISKUPICE

STAROSTA
Alžbeta Ožvaldová

MIESTNI POSLANCI
Izabella Jégh 1298 hlasov
Ján Duranský 1224
Olívia Falanga Wurster 1222
Katarína Matuszná 1130
Mikuláš Krippel 952
Attila Foglszinger 935
Peter Tóth 770
Milan Černý 765
Lukáš Lampart 650
Jana Šimunová 647
Vladimír Holásek 636
Pavol Kubiš 623
Jaroslav Švehla 528
Rozália Múčková 513
Anna Brániková 459

RAČA
STAROSTA
Peter Pilinský

MIESTNI POSLANCI
Michal Drotován 2100 hlasov
Rastislav Žitný 2056
Miloš Máťuš 1798
Juraj Madzin 1489
Monika Luknárová 1379
Miloslav Jošt 1347
Róbert Pajdlhauser 1303
Mário Khandl 1115
Milada Dobrotková 980
Rudolf Ivičič 942
Lenka Antalová Plavuchová 577
Cyril Sekerka 557
Milan Andráš 465
Peter Pálka 451
Dagmar Gelingerová 341

RUSOVCE
STAROSTA
Dušan Antoš

MIESTNI POSLANCI
Radovan Jenčík 871 hlasov
Peter Golej 724
Lucia Tuleková Henčelová 698
Veronika Vandrášeková 620
Juraj Glazer-Opitz 613
František Lošonský 591
Róbert Kalmár 569
Jozef Karácsony 549
Peter Filaga 531

RUŽINOV
STAROSTA
Dušan Pekár

MIESTNI POSLANCI
Patrik Guldan 1054 hlasov
Mária Barancová 1051
Tatiana Tomášková 934
Igor Adamec 923
Martin Vojtašovič 898
Lucia Štasselová 891
Radovan Bajer 866
Katarína Šimončičová 851
Slavomír Drozd 814
Anna Reinerová 740
Martin Patoprstý 739
Peter Hrapko 717
Daniela Šurinová 703
Martin Pener 672
Martin Ferák 660
Marián Gajdoš 655
Petra Palenčárová 649
Jozef Matúšek 637
Pavol Jusko 591
Tomáš Alscher 574
Vladimír Sloboda 574
Peter Turlík 529

Martin Lazík 521
Martina Fondrková 495
Attila Horváth 490

STARÉ MESTO
STAROSTA
Radoslav Števčík

MIESTNI POSLANCI
Štefan Bučko 946 hlasov
Viera Satinská 823
Soňa Párnická 752
Ivan Bútora 662
Martin Borguľa 655
Matej Vagač 644
Barbora Oráčová 632
Ľubomír Boháč 609
Jana Španková 607
Martin Gajdoš 599
Lucia Nicholsonová 597
Miroslav Kollár 585
Martina Uličná 576
Marta Černá 568
Halka Ležovičová 561
Ondrej Dostál 553
Miloš Domorák 550
Štefan Holčík 540
Vladimír Palko 515
Veronika Remišová 507
Peter Osuský 503
Tomáš Ziegler 492
Viktor Muránsky 489
Peter Tatár 461
Kristián Straka 410

VAJNORY
STAROSTA
Ján Mrva

MIESTNI POSLANCI
Soňa Molnárová 1032 hlasov
Marián Zeman 970
Marek Grebeči 886
Katarína Pokrivčáková 862
Róbert Vajda 828
Martin Oťapka 732
Juraj Ondruška 689
Michal Vlček 662
Martin Demo 647

VRAKUŇA
STAROSTA
Martin Kuruc

MIESTNI POSLANCI
Zuzana Schwartzová 1127 hlasov
Ladislav Kugler 790
Juraj Štubniak 702
Martin Kuruc 637
Stanislav Bruna 634
Michal Behúň 625
Anna Murcinová 611
Tomáš Galo 565
Michal Hrapko 557
Oľga Kubalíková 544
Milan Šindler 437
Jana Némethová 431
Ľubomír Czaja 361
Marek Pospíchal 340
Pavol Prikryl 320

ZÁHORSKÁ BYSTRICA
STAROSTA
Jozef Krúpa

MIESTNI POSLANCI
Roman Weinštuk 877 hlasov
Martin Besedič 861
Vladimír Kristl 806
Marta Liďáková 794
Dagmar Cingelová 750
Ivan Bošňák 690
Miloslav Sajan 682
Ján Janata 581
Miloš Fatyka 565

Novozvolení predstavitelia samosprávy mesta a mestských častí
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Rezidencia Draždiak   
0918 63 63 63

Unikátne bývanie 
na brehu jazera

...pár krokov k jazeru, do 
lesa alebo na hrádzu.

Rezidencia 
Draždiak

www.RezidenciaDrazdiak.sk

Volajte pre viac info 0905/693487

nachádzame sa v OC Danubia (Carrefour), Panónska cesta 16
Bratislava (oproti detskému kútiku) Fashion Nails Euro - HOANG VIET

manikúra
pedikúra
nechtový dizajn
kozmetika - ošetrenie pleti
mihalnice 3D

akcia

12 €
Express ošetrenie pleti 30 min

hydratačno liftingová kúra 

Slovan na ľade

sa presúva na

18. decembra
STARÉ MESTO
Pôvodne plánované otvorenie
klziska na Hviezdoslavovom
námestí, ktoré bolo ohlásené
na 13. novembra 2014, sa
nekonalo. Zámer organizáto-
ra, otvoriť klzisko ešte pred
sobotnými voľbami, nevyšiel.
Dôvodom bolo nepriaznivé po-
časie, ktoré neumožnilo vytvo-
riť na klzisku ľadovú plochu.
Otvorenie staromestského klzis-
ka malo sprevádzať aj predsta-
venie hokejistov HC Slovan
Bratislava v rámci exhibičného
minizápasu Slovan na ľade. Kl-
zisko má byť podľa staromest-
skej samosprávy otvorené ešte
tento týždeň, exhibícia ho-
kejistov Slovan na ľade sa pred-
bežne presúva na štvrtok 18. de-
cembra 2014.
„Zostáva veriť, že sa dovtedy
chladiacemu zariadeniu s pomo-
cou počasia podarí ľadovú plo-
chu zamraziť. Na otvorenej
ľadovej ploche v decembri po-
čas asociačnej prestávky našich
chlapcov vyzve výber staro-
mestských základných škôl. Za
Slovan im bude čeliť desiatka
hráčov A-mužstva, ktorú nomi-
nuje trénerský triumvirát bela-
sých. Rozhodcovské dresy si
oblečú bratislavský primátor a
starosta Starého Mesta,“ uvádza
HC Slovan Bratislava. (brn)

Aj Petržalčania

pomohli starým

ľuďom v núdzi
PETRŽALKA
Pri príležitosti Svetového dňa
výživy a boja proti hladu
odštartoval prvý ročník chari-
tatívnej celoslovenskej zbierky
potravín vo všetkých obchod-
ných domoch Kaufland. Aj v
petržalskej predajni na Roma-
novej ulici darovali kupujúci
približne 100 kilogramov po-
travín, ktoré Slovenský Čer-
vený kríž, územný spolok Bra-
tislava - mesto v spolupráci s
petržalskou samosprávou odo-
vzdajú seniorom v núdzi. 
V Bratislave vo všetkých šty-
roch predajniach Kauflandu
zbierali dobrovoľníci potraviny
10. októbra 2014. Pri vstupe do
predajne na Romanovej ulici v
Petržalke dostali kupujúci letá-
čik s informáciami o projekte a
so zoznamom odporúčaných
trvanlivých potravín.
Počas nákupu si nakupujúci pri-
dávali do nákupného košíka
niektorú z odporúčaných trvanli-
vých potravín ako múka, cukor,
ryža, cestoviny a po zaplatení
ich odovzdávali dobrovoľní-
kom. Prostredníctvom Červené-
ho kríža a na základe odporúča-
ní miestneho úradu odovzdajú
potraviny seniorom v núdzi. 
Aj vďaka Petržalčanom vyzbie-
rali 26 ton potravín pre 1751
domácností. (brn)
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POTREBUJETE
UPRATAŤ?

EASYCLEAN
MOBIL: 0903 429 239

www.easyclean.bizref.sk
E-MAIL: easyclean94@gmail.com

PO PREDLOŽENÍKUPÓNU 10% ZĽAVANA PRÁCU

BRATISLAVA
Počas sobôt a nedieľ v období
od 22. novembra až do 21.
decembra sa môžete z Bratisla-
vy na rakúsky zámok Schloss-
hof a späť odviezť autobusom.
Dopravu pre všetkých záujem-
cov už tradične zabezpečuje
Slovak Lines Express v spolu-
práci so zámkom.
Adventný trh na zámku Schloss-
hof otvorí svoje brány už túto
sobotu. Pôvodne letné vidiecke
sídlo princa Eugena a Márie Teré-
zie sa počas piatich predvianoč-
ných víkendov premení na netra-
dičnú vianočnú dedinku. Na arká-
dovom dvore zámku sa stretne
mnoho regionálnych vystavova-
teľov, ktorí ponúknu návštevní-
kom pestrý sortiment zahŕňajúci
umelecké výrobky, tradičné
lahôdky i množstvo drobností,
ktoré sa môžu stať skvelou inšpi-
ráciou pre vianočné darčeky.
Medzi zámkom a statkom sa
budú šíriť lahodné vône pečených
mandlí, punču a medovníkov.
Vďaka zámockým prehliadkam,
ktoré sa dajú objednať vopred

alebo zabezpečiť na mieste, sa
môžete dozvedieť viac o živote
najznámejších obyvateľov zámku
a tiež zaujímavosti o tom, ako sa
oslavovali Vianoce v dome Habs-
burgovcov. Súčasťou adventného
programu je aj výstava jasličiek
vyrobených z pravého dreva.
Vďaka viacerým exponátom
budú predstavené rôzne techniky
a aspekty tejto vianočnej tradície.
Atmosféru spríjemní dychová
hudba v arkádovom dvore, ako aj
vianočné koncerty Marcheldskej
filharmónie s tónmi Vivaldiho,
Corelliho a Händla. Skupinám
však odporúčame rezervovať si
vstupenky na vianočné koncerty v
dostatočnom predstihu. 
Navštíviť môžete aj interaktívnu
výstavu o zásobovaní zámku a
novú výstavu Hráme sa na vojnu
– Detstvo pred 100 rokmi, ktorá
predstaví hračky z čias I. svetovej
vojny a umožní nahliadnuť do
života detí v týchto časoch.
V dielničkách Detského a rodin-
ného sveta čaká na deti maľova-
nie, majstrovanie, vianočné peče-
nie, písanie listu Ježiškovi, stret-

núť sa môžu s viedenským práter-
ským gašparkom alebo kúzelní-
kom Helmutom. V barokovej
stajni a vo zverníku môžu navští-
viť a pohladkať zvieratká alebo si
zajazdiť na poníkoch. 
Vianočné trhy na zámku Schloss-
hof sú každoročne vrcholom se-
zóny. Obyvatelia Bratislavy a jej
blízkeho okolia sa na ne dostanú
pohodlne autobusom z Bratislavy,
ktorý ich odvezie až pred zámoc-
ké brány. Netreba mať obavy ani
z jazykovej bariéry, časť personá-
lu na Schlosshofe rozpráva po
slovensky. V slovenčine sú k dis-
pozícii aj všetky informačné letá-
ky a na požiadanie aj výklad
sprievodcu.
Autobusy odchádzajú z autobuso-
vej stanice Mlynské nivy z ná-
stupišťa č. 13 o 13.30 h a naspäť
od zámku Schlosshof o 18.10 h.
Vďaka spolupráci autobusového
dopravcu a zámku je cena lístkov
dopravy vrátane vstupu do via-
nočnej dedinky veľmi výhodná.
Informácie aj s možnosťou kúpiť
si lístky online nájdete na
www.slovaklines.sk (brn)

V čase vianočných trhov pôjde do
Schlosshofu autobus z Bratislavy

BRATISLAVA
Neziskové organizácie, ktoré sa
venujú pomoci ľuďom bez
domova, pripravili pre Brati-
slavčanov mestský festival
Mesiac bez domova, ktorý má
upozorniť na problém bezdo-
movectva.
Bratislavčania môžu prespať v
zime vonku len v spacáku a na
kartóne, vypočuť si príbehy ľudí z

krajín, ktoré sú postihnuté
extrémnou chudobou či zažiť
koncert v nocľahárni.
V uliciach Bratislavy sa dnes
pohybuje odhadom asi 4000 bez-
domovcov. Podľa organizácií,
ktoré sa venujú bezdomovcom,
neexistujú žiadne prevenčné mo-
dely, ktoré by zabraňovali tomu,
aby sa ľudia dennodenne ocitli na
ulici. Mesiac bez domova potrvá

do 13. decembra 2014. Na prog-
rame festivalu sú divadelné pred-
stavenia, vo štvrtok 20. novembra
sa bude opäť spať vonku pred
Starou tržnicou. Mesiac bez
domova zakončí 13. decembra
benefičný koncert v nocľahárni
Depaul, ktorý organizuje Michal
Kaščák. Vstup je voľný, návštev-
níci však môžu prispieť na pomoc
ľuďom bez domova. (brn)

V Bratislave je Mesiac bez domova
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v Terchovej
Čaro Vianoc

Bratislava ISTROPOLIS
FS Rozsutec, Terchovská Muzika
VSTUPENKY
www.ticketportal.sk

Od novembra 2014 sa začne do Európy
dodávať nová, výrazne komfortnejšia,
ešte bezpečnejšia a zábavnejšia generá-
cia vozidiel smart (v líniách passion,
prime a proxy) i časovo ohraničené
vyhotovenie edition #1. 
Pohon pre najnovší dvojmiestny smart fort-
wo (dĺžka 2,69; šírka 1,66; výška 1,55 a
rázvor 1,873 metra) zabezpečia moderné
trojvalce (52 kW/71 k; 91 Nm a 66 kW/90
k; 135 Nm). Základný výkonový variant 45
kW/60 k príde o niekoľko mesiacov neskôr.
Uvedené nové motory sa uplatnia aj pre
štvormiestny smart forfour (od dvojmiest-
neho ho pri rovnakej šírke a výške odlíši
najmä dĺžka 3,49 a rázvor 2,494 metra).
Nový forfour tak bude prvýkrát využívať,
rovnako ako doposiaľ dvojmiestny smart,

koncepciu motorov uložených v zadnej
časti vozidla. O prenos sily sa pri oboch
modeloch postará päťstupňová prevodovka
alebo dvojspojková automatika twinamic.
Obratnosť novej generácie smartu zvýši
minimalizovaný priemer otáčania. Pri  fort-
wo je to iba 6,95 metra (forfour 8,65 m).
Oba nové modely majú pri viacerých roz-
dieloch spoločné: expresívnu reč tvarov a

farebnosť, funkčné kompaktné proporcie s
ultrakrátkymi prevismi a dôvtipné detaily.
Identické sú ich svetlomety či mriežka
chladiaceho vzduchu v prednej časti, ako aj
dnes ikonická a ešte dômyselnejšie prepra-
covaná bezpečnostná bunka tridion. Bodu-
jú tiež maximálnym miestom na minimál-
nom priestore.
Podľa manažérky divízie smart Annette

Winkler „smart ako najnovšia automobilo-
vá značka Európy dosahuje celosvetový
úspech. Ako vynálezca individuálnej mest-
skej mobility nikto nespája funkciu a emó-
ciu tak dobre ako my. Nový smart fortwo a
forfour prevezmú osvedčenú koncepciu, po-
núkajú ale zo všetkého ešte viac. Viac mies-
ta, viac farby, viac výbavy a ešte viac rados-
ti v meste! Len dĺžka vozidla zostáva pri
2,69 m jedinečne krátka ako doteraz“.  
Bezpečnosť a komfort zvyšujú asistenčné
systémy doteraz vyhradené pre vyššie trie-
dy vozidiel. Patrí k nim asistent stabilizácie
pri bočnom vetre, preventívny predkolízny
asistent , ako aj asistent udržiavania v jazd-
nom pruhu. 
Viac informácií na media.daimler.sk

alebo www.motor-car.sk

Koncom roka nové smarty: 2-miestny fortwo i 4-miestny forfour
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Slovan čaká

posledný

domáci zápas
BRATISLAVA
Futbalistov ŠK Slovan Bratisla-
va čaká posledný domáci zápas
v Európskej lige UEFA. Vo
štvrtok 27. novembra 2014 o
19.00 h privítajú na štadióne na
Pasienkoch Young Boys Bern.
V prvom zápase na trávniku
súpera slovanisti prehrali vyso-
ko 0:5.
Futbalovému Slovanu sa v Eu-
rópskej lige UEFA nedarí. Nepo-
mohla ani výmena hlavného tré-
nera. S celkovým skóre 0:14 sú na
poslednom mieste skupiny I za
Spartou Praha, SSC Neapol a
Young Boys Bern. Posledný zá-
pas v Európskej lige UEFA odo-
hrajú bratislavskí futbalisti 11.
decembra 2014 v Neapole.
Slovanistom sa nedarí ani v
domácej lige. Po prehre 0:4 v
Trnave síce zdolali doma Košice
3:0, ale v ďalšom kole prehrali v
Senici 1:2. V ligovej tabuľke sú
na 6. priečke s 12-bodovou stra-
tou na vedúcu Žilinu. Slovan však
odohral o dva zápasy menej. V 3.
kole Slovnaft Cupu vyhral Slovan
v Dolnej Ždani 4:0. (ado)

Študentský beh

v nedeľu vyhral 

A. Jablokov
BRATISLAVA
V nedeľu 16. novembra 2014
sa po uliciach mestských častí
Karlova Ves, Staré Mesto,
Petržalka a dvoch mostoch
bežal štvrtý Študentský beh.
Bežalo sa po trati dlhej 12,5
km v 10 vekových kategóriách.
Absolútnym víťazom sa stal
Alexander Jablokov s časom
00:45:10 h.
Medzi ženami bola najrýchlejšia
Adriana Slaníková s časom
00:51:30 h. Novinkou bola Sú-
ťaž škôl bežiacich cez Bratislava
Region, kde vyhrala Lekárska
fakulta Masarykovej univerzity
v Brne s časom 3:20:17 h.
Sloganom Študentského behu
2014 bolo „Nič nepoteší viac,
ako dobrý pocit zo seba samé-
ho“. Bežcov s dobrým pocitom
bolo v nedeľu v Mlynskej doline
aj napriek nepriaznivému, chlad-
nému počasiu 325.
Tohtoročný Študentský beh od-
štartoval prezident Andrej Kis-
ka, podporiť ho prišiel aj primá-
tor Milan Ftáčnik, ktorý mal nad
behom záštitu. (brn)
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SPOĽAHLIVÉ
URČENIE  OTCOVSTVA
Súkromne, anonymne 
aj znalecké posudky.

www.dnatest.sk
Tel.: (02) 4524 1268

HHĽĽAADDÁÁMMEE  UUPPRRAATTOOVVAAČČKKYY
na 3-4-hodinový pracovný úväzok na

dohodu, prípadne 8-hodinový pracovný
úväzok na trvalý pracovný pomer. 

Miesto výkonu práce: objekty v Bratislave
- Staré Mesto (River Park), 

Karlova Ves (Patrónka)
Hodinová mzda: od 2,80 € brutto

KONTAKT: p. Danková, tel. 0911 695 518,
prípadne e-mailom hrcka@d-fs.sk
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BRATISLAVA
V piatok  28. novembra sa v
Primaciálnom paláci začne už
siedmy ročník kampane Zdra-
vo a chutne. Séria ochutnávok,
podujatí o varení, zdraví, špe-
ciálnej výžive, pohybe a stret-
nutí s odborníkmi potrvá do 12.
decembra a bude kompasom
spotrebiteľa v sieti kvalitných
potravín, noviniek, či pôvod-
ných slovenských receptúr.

Šesť desiatok partnerov zo Slo-
venska a od susedov predstaví
viac ako sto produktov, ktoré by
nemali chýbať v jedálničku tých,
ktorí sa snažia zdravo stravovať.
Podujatie spája špecialistov z
oblasti výživy, kvality potravín,
gastroenterológie, kulinárstva či
fitness a vlani ho navštívilo viac
ako 18 000 záujemcov. Počas
tohto ročníka ich organizátori
očakávajú ešte viac a z menších

priestorov sa preto presunuli pria-
mo do obchodných centier. "Naj-
väčší záujem je o informácie.
Ľudia sa pýtajú, či sú biopotravi-
ny skutočne zdravé, na sladenie a
bezlepkové výrobky, alternatívy
mlieka, kvalitné mäsové výrobky.
Tento rok nás mimoriadne teší
vysoké zastúpenie domácich vý-
robcov. Mnohé slovenské výrob-
ky budú mať na podujatiach pre-
miéru. Musia prejsť prísnym hod-

notením náročného zákazníka, a
to z hľadiska chuti, zloženia, ale aj
ceny. Predstavíme lokálne mäso-
vé výrobky, chlieb a pečivo, pre-
tože sa ukazuje, že práve ony sú
slabinou supermarketov. Ochut-
návať budeme originálne ovocné
i zeleninové šťavy, syry zrelé i
čerstvé a, samozrejme, kozie, ale
na svoje si prídu i milovníci čoko-
lády," hovorí Mgr. Denisa Priad-
ková, organizátorka podujatia.

Atraktívne podujatie však väčšina
ľudí nenavštevuje len kvôli chuti
a kvalite, ale predovšetkým kvôli
zdraviu.
Ak chcete zistiť, aký je váš biolo-
gický vek, obsah tuku či iné hod-
noty, oceníte Bod zdravia. Aj
tento rok čaká návštevníkov
množstvo receptov, kvízov a tiež
obľúbená súťaž o ceny v hodnote
3333 EUR. (brn)
Viac na www.zdravoachutne.sk

Zdravo a chutne – Vianoce už v novembri

© Michal Burza

Výstava víťazných fotografií od 23. 10. do 30. 11. 2014
Múzeum mesta Bratislavy – Stará radnica

Mediálni partneri 

Partneri

Hlavní partneri

Generálny partner

www.slovak-press-photo.sk

Za riadne splácanie

vraciame splátky.
Požičajte si napríklad 3 400 € za 69 € mesačne a vrátime Vám 6 splátok.

splátok 

späť

Bonus v podobe šiestich vrátených splátok sa vzťahuje na zmluvy, ktorých dĺžka presiahne 60 mesiacov. Pri výške pôžičky 3 400 €, výške splátky 69 €, počte splátok 84 a lehote splatnosti 15. 10. 2021 je úrok 16,63 % p. a., RPMN 18,1 %, celková suma splatná 
spotrebiteľom 5 796,00 €. Splátka nezahŕňa poplatky za voliteľné doplnkové služby. Uvedené hodnoty sú počítané pri dátume poskytnutia úveru 15. 10. 2014 a so splatnosťou všetkých ďalších splátok vždy k 15. dňu v mesiaci počínajúc 15. 11. 2014. Každá 
žiadosť o úver je posudzovaná individuálne a môže sa od prezentovanej líšiť. Ponuka nie je verejný prísľub a platí pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a. s. do 15. 11. 2014. Pri schvaľovaní úveru môže byť využité  dopytovanie sa v úverových 
registroch SOLUS a Nebankovom registri klientskych informácií. Viac informácií, vrátane informácií o registroch nájdete na www.solus.sk, www.nbcb.sk a www.HomeCredit.sk. Poskytovateľom finančných služieb a prevádzkovateľom osobných údajov 
je Home Credit Slovakia, a. s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO: 36234176.  Sprostredkovateľom osobných údajov je Crystal Call, a. s., Hálkova 1/A, Bratislava 831 03, IČO: 35880805.

Prídte si pre pôžičku do OC Eurovea Bratislava
0850 638 171
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štvrtok 20. novembra
� 19.00 - Václav Neckář a Bacily,
koncert, TEATRO Wüstenrot, Tr-
navské mýto
� 19.00 - M. Kákoš, Ľ. Horňák:
Mata Hari, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 - M. Jones: Kamene vo
vreckách, Divadlo Astorka, Ná-
mestie SNP
�19.00 - M. Lasica: Na fašírky mi
nesiahaj, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája
� 19.00 - G. Flaubert: Madame
Bovary, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
�19.00 - I. Vyrypajev: Ilúzie, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
�20.00 - Jazz v Aréne: FINALLY
feat. Martin Valihora, koncert, Di-
vadlo Aréna, Viedenská cesta

piatok 21. novembra
� 17.00 - P. Vogel: Najstaršie re-
meslo, Divadlo Nová scéna, Kol-
lárovo námestie
� 19.00 - Povstanie, Divadlo Aré-
na, Viedenská cesta
�19.00 - Zlaté husle, koncert, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova ulica
�19.00 - M. Doleželová, R. Vencl:
Ani za milión!, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
� 19.00 - G. Flaubert: Madame
Bovary, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
�19.00 - E. Gindl: Karpatský thril-
ler, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 20.00 - Daniel Landa Žito Tour
2014, koncert, Slovnaft Arena,
Ulica odbojárov

sobota 22. novembra
� 15.00 - Elán: Ôsmy svetadiel,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - Dalibor Janda so skupi-
nou Prototyp, koncert, Istropolis,
Trnavské mýto
�19.00 - F. M. Dostojevskij: Idiot,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - J. Nvota: Spomínam na
Paríž, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája

nedeľa 23. novembra
� 15.00 - Elán: Ôsmy svetadiel,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 17.00 - Metropolitný Orchester
Bratislava, koncert, Mestské di-
vadlo, Laurinská ulica
� 19.00 - K. Vosátko: Kam chodí
Oscar Wilde na večeru, Ateliér Ba-
bylon, Kolárska ulica
� 19.00 - Big Beát De Luxe, kon-
cert, Stará tržnica, Námestie SNP
� 19.00 - ŠK Slovan Bratislava -
Spartak Myjava, futbalový zápas
Fortuna ligy, Štadión Pasienky

pondelok 24. novembra
� 19.00 - Benefičný koncert ta-
lianskych a slovenských operných
hviezd, Primaciálny palác
� 19.00 - D. Mamet: November,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta

utorok 25. novembra
� 19.00 - S. Mrožek: Láska na
Kryme, Divadlo Astorka, Námes-
tie SNP
�19.00 - M. Casella: Írska kliatba,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - L. Grosman: Obchod na

korze, Divadlo Nová scéna, Kollá-
rovo námestie
� 19.00 - Ch. Brontëová: Jane
Eyrová, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - HC Slovan Bratislava -
Lokomotiv Jaroslavľ, hokejový zá-
pas KHL, Slovnaft Arena, Ulica
odbojárov

streda 26. novembra
�19.00 - M. Lasica: Listy Emilovi,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - Ch. Brontëová: Jane
Eyrová, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - J. N. Nestroy: Pán Mi-
mo, SND, Hviezdoslavovo ná-
mestie
� 20.30 - Odtiaľ-potiaľ (Exclusi-
ve), Green Buddha, Zelená ulica

štvrtok 27. novembra
� 19.00 - ŠK Slovan Bratislava -
Young Boys Bern, futbalový zápas
Európskej ligy, Štadión Pasienky
� 19.00 - Peter Quilter: Ráno po,
LOFTAréna, Viedenská cesta
� 19.00 - Y. Reza: Kumšt, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája
�19.00 - J. del Corte: Kométa, Di-
vadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, Divadlo Nová scéna, Kollá-
rovo námestie
� 19.00 - N. Haratischwili: Land
der ersten Dinge/Bludičky, pre-
miéra, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - HC Slovan Bratislava -
Viťaz Podolsk, hokejový zápas
KHL, Slovnaft Arena, Ulica odbo-
járov

piatok 28. novembra
� 19.00 - P. Danišovič, O. Rózsa:
MUSIC á la cARTe, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
� 19.00 - M. Jones: Kamene vo
vreckách, Divadlo Astorka, Ná-
mestie SNP
�19.00 - R. Strauss: Salome, ope-
ra, Sála opery a baletu SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - N. Haratischwili: Land
der ersten Dinge/Bludičky, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - ZAZ, koncert francúz-
skej speváčky, Aegon Aréna NTC,
Príkopova ulica

sobota 29. novembra
� 14.30 - W5 World Kickboxing
Championship 2014, Incheba Ex-
po Aréna, Viedenská cesta
� 15.00 - HC Slovan Bratislava -
Atlant Mytišči, hokejový zápas
KHL, Slovnaft Arena, Ulica od-
bojárov
� 17.00 - P. I. Čajkovskij: Luská-
čik, balet, SND, Hviezdoslavovo
námestie
�19.00 - J. C. Hronský, M. Maďa-
rič: Túlavé srdce, Divadlo Astorka,
Námestie SNP
� 19.00 - N. Haratischwili: Land
der ersten Dinge/Bludičky, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - Čaro Vianoc v Tercho-
vej, vystúpenie súboru Rozsutec,
Istropolis, Trnavské mýto

nedeľa 30. novembra
� 17.00 - G. Puccini: Bohéma,
opera, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 18.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
�18.00 - J. B. P. Moliére: Lakomec,
SND, Hviezdoslavovo námestie
�19.00 - J. Griškovec: Na východe
nič nové, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája

pondelok 1. decembra
�19.00 - D. Ives: Venuša v kožuchu,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - Show Jana Krausa, Štú-
dio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - HC Slovan Bratislava -
Metallurg Novokuzneck, hokejový
zápas KHL, Slovnaft Arena, Ulica
odbojárov

utorok 2. decembra
� 19.00 - K. Marx, P. Lomnický:
Kapitál, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
�19.00 - Hana Zagorová: Vianočný
koncert, Istropolis, Trnavské mýto
� 19.00 - Robo Opatovský: Via-
nočný koncert, TEATRO Wüsten-
ro, Trnavské mýto
�19.00 - Th. Mann: Buddenbroo-
kovci, Sála činohry SND, Pribino-
va ulica
� 20.00 - Moscow City Ballet, In-
cheba Expo Aréna, Viedenská cesta

streda 3. decembra
� 19.30 - Miroslav Dvorský: Via-
nočný koncert, Slovenská filharmó-
nie, Námestie E. Suchoňa
� 20.00 - Radůza, koncert, Ateliér
Babylon, Kolárska ulica
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Aj v Prešporku

stál železný

honvéd
Prešporský železný honvéd
tvorí súčasť početnej rodiny
„sôch symbolizujúcich národ-
nú obetu“, presnejšie je zakla-
dateľom tejto rodiny v histo-
rickom Uhorsku. Prvú sochu
postavili 6. marca 1915 na
Schwarzenbergovom námestí
vo Viedni. 
A práve verejnosť bola povolaná
na to, aby drevenú sochu pretvori-
la na „železného hrdinu“. Obča-
nia s vlasteneckým cítením kupo-
vali klince alebo kovové doštičky,
ktoré potom mohli pribiť na ume-
lecké dielo. Vyzbierané finančné
prostriedky boli použité na dobro-
činné účely, najčastejšie na
pomoc vojnovým invalidom. V
prvých rokoch 1. svetovej vojny
začali „sochy národnej obety“
podľa viedenského vzoru húfne
pribúdať nielen v rakúskych a
uhorských mestách, ale objavili
sa aj na území Nemeckej ríše,
ďalej v Turecku, Belgicku, Bul-
harsku, dokonca aj v USA.
Železný honvéd z Prešporka,
práca Alojza Rigeleho, predstavu-
je idealizovanú podobu radového
vojaka bojujúceho na fronte. Stál
pred Ganymedovou fontánou na
Promenáde (dnes Hviezdoslavo-
vom námestí) v malom baroko-
vom pavilóne, ktorý venovala
firma Hubert. 
Prešporčania spočiatku štedro pri-
spievali. V prvý deň zatĺkli do
železného honvéda 850 klincov a
vďaka štedrosti darcov sa už do
večera toho istého dňa vyzbieralo
3361 korún, hoci klinec stál ofi-
ciálne len korunu. Darcovia
dostali pamätný list a ich meno
bolo zaznamenané aj do pamätnej
knihy. Vyzbieraná suma obohatila
fond pomoci vojnovým invali-
dom z Prešporka a Prešporskej
župy. 
V roku 1919 sochu odstránili Česi
a jej ďalší osud je neznámy. O
desať rokov neskôr Alojz Rigele
zhotovil kamennú verziu železné-
ho honvéda, ktorá sa stala pamät-
níkom 1. svetovej vojny v Hamu-
liakove. Krisztián Kacsinecz

www.bratislavskerozky.sk
(krátené) 

NA TRNAVSKOM MÝTE ešte
v októbri pri vjazde na parkovisko
30-ročný Milan K. z okresu Ma-
lacky násilím pod hrozbou použi-
tia noža obral 30-ročného muža o
mobilný telefón. Lúpež sa zaobiš-
la bez zranení. Policajti po nece-
lom mesiaci prípad lúpeže objas-
nili a páchateľa zadržali. Hrozí
mu trest odňatia slobody na tri až
osem rokov.
NA HRANIČNEJ ULICI sa
neznámy páchateľ vo večerných
hodinách vlámal do skladu pneu-
matík, pričom poškodil bezpeč-
nostnú kameru. Zo skladu od-
cudzil asi 40 nových zimných
pneumatík. Krádežou vznikla
škoda vo výške 6000 eur. Polícia
prípad vyšetruje, páchateľovi hro-
zí trest odňatia slobody na 6 me-
siacov až 3 roky.
NA PANÓNSKEJ CESTE za
jednou z budov napadol 38-ročný
Martin Š. z Bratislavy policajta.
Po výzve, aby predložil doklad
totožnosti, sa začal správať agre-
sívne a vysypal veci z igelitovej
tašky. Medzi nimi bola aj papie-
rová skladačka s obsahom ne-
známej látky. Bratislavčan zaúto-
čil na policajta, udrel ho päsťou
do krku, hrudníka a papierovú
skladačku prehltol. Pri pokuse
ujsť ho policajti zadržali. Mužovi
hrozí trest odňatia slobody na
jeden až päť rokov.
NA CYPRICHOVEJ ULICI
vošiel ozbrojený muž do stávko-
vej kancelárie a od pracovníčky
žiadal pod hrozbou zbrane vyda-
nie finančnej hotovosti. Zamest-
nankyňa mu z obavy o život vyda-
la peniaze, ten s nimi ušiel. Polícia
po lupičovi pátra - bol vysoký asi
180 cm, strednej postavy, obleče-
nú mal šedú bundu s kapucňou, na
sebe mal tmavý šál, oči mal pre-
kryté slnečnými okuliarmi.
NA ULICI FERDIŠA KOST-
KU koncom októbra 45-ročný
Marek z Bratislavy spolu s nezná-
mym komplicom vnikli v noci
pomocou požičaného kľúča do
spoločných garážových priesto-
rov a z dvoch garáží ukradli pneu-
matiky, tri horské bicykle, prilby,
strešné boxy a nosiče, kufre, kar-
bobrúsku, vŕtačku a 9 fliaš alko-
holu. Spôsobili škodu za vyše
2700 eur. Policajti už jedného z
páchateľov zadržali, po druhom
pátrajú. (brn)

Slovo fontána vzniklo z latinské-
ho pomenovania prameňa –
fons. Ľudia sa odpradávna usá-
dzali a svoje prvé pevné obydlia
budovali pri zdrojoch pitnej vo-
dy. Niekedy bol však prameň na
menej prístupnom mieste, a tak
bolo treba vodu od prírodného
prameňa odvádzať na vhodnej-
šie miesta žľabmi, neskôr potru-
biami. Tam potom vznikli orga-
nizované sídla. 
Miesto, kde voda zo žľabu či z
potrubia vytekala, už neoznačova-
li pôvodným názvom „fons“, ale
odvodeným názvom „fontana“. V
slovenčine by tomu zodpovedal
pomerne mladý výraz „pramen-
ník“. Najstaršie príklady sa zacho-
vali v antických mestách, naprík-
lad v Ríme či v Konstantinopole
(Istanbule), kam vodu z prameňov
privádzali aj mnoho kilometrov
dlhými vodovodmi – aquaduktmi.
V krajinách južnej Európy bolo
zásobovanie vodou zo vzdiale-
ných prameňov bežné už v obdo-
bí antiky.
V strednej Európe boli ľudia
skromnejší, a prameňov, hoci
menej výdatných, bolo dosť. Vo-
dovodné potrubia, obyčajne dre-
vené, ktorými sa voda privádzala
na želané miesto, sa tu budovali
od stredoveku. Na konci potrubia
obyčajne stála najprv drevená,
neskôr kamenná nádoba či stavba,
ktorá slúžila ako rezervoár. Tam si
ľudia naberali vodu do drevených
vedier alebo do kožených
mechov. Tam napájali svoje zvie-
ratá. V nádrži občas plávali aj živé
ryby. V nemecky hovoriacich
oblastiach sa takej nádrži hovorilo
„Kastenbrunnen“, z čoho vzniklo
české slovo „kašna“.  
V 16. storočí vzniklo v mestách v
hornatých krajinách, najmä pod
Alpami, veľké množstvo kamen-
ných fontán. Obyčajne boli situo-
vané na hlavnom trhovisku alebo
na námestí, odkiaľ si obyvatelia
mohli pohodlne vodu do svojich
príbytkov odnášať. Z vyššie polo-
žených fontán voda obyčajne pre-
tekala do fontán na nižších mies-
tach. Preto bývalo pod pokutou
prísne zakázané vo fontánach
prať. V Assisi je príslušný zákaz s
vyhrážkou pokuty vytesaný na
stene každej fontány.   
Fontány zásobované vodou z prí-
rodných prameňov, ktorá tiekla

spravidla samospádom, prestali
plniť svoju pôvodnú funkciu, keď
sa v obciach zavádzal vodovod
moderného typu. Vodovodná sieť
umožňovala napojenie každého
domu, neskôr každej domácnosti,
na spoločnú sieť. Verejné fontány
sa stali v očiach svojich súčasní-
kov „zbytočnými“. Niektoré po-
nechali na pôvodnom mieste,
napojili na nový vodovod a upra-
vili ako dekoratívny prvok, na-
príklad v parku alebo na námestí.
Iné bez ohľadu na vek či výtvarnú
hodnotu likvidovali.
V Prešporku pietne uchránili pred
zánikom barokovú fontánu s čias-
točne zachovaným centrálnym
stĺpom so sochou kráľa Maximi-
liána z roku 1572 na Hlavnom
námestí, ale súčasne zničili fontá-
nu z konca 16. storočia, ktorá stá-
vala na Františkánskom námestí.
V Prahe odstránili a rozbili naprík-
lad najvzácnejšiu „Krocínovu
kašnu“, ktorá stávala na Staro-
mestskom námestí blízko radnice. 
Prešporská vodáreň dodávala do
siete vodu od roku 1886. Vodou z
vodárne zásobovali aj nové fon-
tány, ktoré vznikali už ako deko-
ratívne umelecké diela. Prvá z
nich bola fontána s mytologic-
kým motívom Ganymeda , posta-
vená v roku 1888 pred novostav-
bou Mestského divadla. Jej tvor-
com bol prešporský rodák Viktor
Tilgner, vtedy už profesor na Vie-
denskej akadémii výtvarných
umení. Inšpiráciou mu boli fontá-
ny v parku kniežacieho sídla
Tivoli neďaleko Ríma. Podľa
sochárových modelov odliala

firma Beschorner v Budapešti
bronzové sochy, umiestnené na
kamennej fontáne impozantných
rozmerov. 
Jej misa z jediného kusa kvalitné-
ho kameňa až 126 rokov odoláva
účinkom bratislavského ovzdušia.
Obmýva ju voda, kyslé dažde aj
sneh. Vzdoruje vetru, víchrici,
mrazu. Bez poškodenia prežila
dve svetové vojny aj niekoľko reš-
taurátorských zásahov. Život v
strednej Európe je bez mrazivej a
zasneženej zimy nepredstaviteľ-
ný. Ľudia zatepľujú svoje domy,
obliekajú sa do teplého šatstva,
zakrývajú ruže v záhradách, vybe-
rajú zo zeme rastliny, ktoré by
mohli zamrznúť. Bývalo zvykom
zakrývať aj fontány. Vo Viedni sú
zakryté už niekoľko týždňov. V
Augsburgu boli viaceré fontány
zakryté drevenými strieškami už
na začiatku októbra. Aj v Bratisla-
ve sme mali drevené striešky pri-
pravené na zakrývanie fontán.
Možno ich omylom niekto vyho-
dil. Zakrýva sa len nové nezmy-
selné medzikružie, v ktorom je, z
iného dôvodu, zbytočne uväznená
historická nádrž fontány na Hlav-
nom námestí. A mráz spokojne
pracuje na ničení veľkej misy
Ganymedovej fontány aj na ničení
veľkej nádrže Maximiliánovej
fontány z 30. rokov 18. storočia.
Kto je za to dnes zodpovedný?
Kto má v zálohe peniaze na budú-
ce rekonštrukcie? Je naozaj také
ťažké dielce zo skladu doviezť a
Ganymedovu fontánu pred zimou
zakryť? A prispieť k tomu, aby
prežila ďalších najmenej 126
rokov? Ešte je na to čas.

Štefan Holčík
Foto: autor

Mestské fontány sa na zimu zakrývali
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Motor-Car Bratislava, spol. s r. o., prevádzka Tuhovská 5, Filip Cisár, tel.: +421 918 500 154, f.cisar@motor-car.sk
Motor-Car Bratislava, spol. s r. o., prevádzka Hodonínska 7, Martin Čudrnák, tel.: +421 918 424 228, m.cudrnak@motor-car.sk

Rozumná voľba so zárukou
Jazdené vozidlá od autorizovaného predajcu Mercedes-Benz a smart

Prečo sa rozhodnúť pre jazdené vozidlo Mercedes-Benz?
• V cene fi nancovanie na tretiny bez navýšenia alebo predĺžená záruka na 6 rokov alebo 
do 160 000 km •12–mesačná záruka na vozidlo • Garancia počtu najazdených kilometrov 
na vozidlá kupované v SR • Možnosť fi nancovania cez Mercedes-Benz Financial Services
www.kupaaut.sk/zvyhodnene-jazdene-vozidla

CLS 350 CDI BE Shooting Brake
metalíza indiová sivá, 7 st. automat 
11/2013,  30 946 km 
 69 500 €

B 180 BlueEffi  ciency 
metalíza horská šedá, 6 st. manuál  
9/2013,  10 377 km 
 26 900 €

C 180 CDI 
metalíza strieborná, 6 st. manuál  
9/2013, 8 198 km  
 27 500 €

GLK 350 CDI 4MATIC 
metalíza strieborná, 7 st. automat 
7/2010, 95 036 km   
 25 990 €

C 63 AMG KOMBI 
lak čierny, 7 st. automat
1/2009, 57 321 km 
 39 900 €

SL 500 
metalíza biela, 7 st. automat 
6/2011, 20 336 km 
 67 900 €

GLA 200 CDI 4MATIC 
cirusová biela, 7 st. automat 
4/2014, 5 429 km 
 41 900 €

1400 vozidiel
v databáze 

www.kupaaut.sk

V GMB vystavuje

fotografie

Yuri Kozyrev
STARÉ MESTO
V Mirbachovom paláci Galérie
mesta Bratislavy vystavuje svoje
fotografie  mnohonásobný víťaz
World Press Photo a člen medzi-
národnej poroty 3. ročníka Slo-
vak Press Photo Yuri Kozyrev.
Autor vychádza z tradície ruskej
humanitárnej fotografie z krajín, v
ktorých občania trpia následkom
nespravodlivosti, vojnových kon-
fliktov či prekvitajúcich chorôb a
prírodných katastrof. „Kozyrev,
ktorý je považovaný odbornou ve-
rejnosťou za jedného z najlepších
autorov v novinárskej fotografii, a
je niekoľkonásobný víťaz World
Press Photo, nám ponúkne unikát-
ny prierez jeho doterajšou tvorbou,
ktorá sa určite dostane pod kožu
verejnosti a ostane v našej pamäti v
budúcnosti,“ uviedol kurátor
výstavy Matúš Zajac.
Kozyrevove fotografie sa možno
budú zdať drsné, ale vo svojej
umeleckej podstate sú krásne a
unikátne. Bratislavčania tak majú
možnosť vidieť to najlepšie, čo
žurnalistická fotografia v 21. storo-
čí môže poskytnúť. Výstava po-
trvá do 1. februára 2015. (spp)

BRATISLAVA
Najväčšia spoločenská udalosť
roka v Bratislave - Ples v opere
- už po šiestykrát prispeje na
dobročinný účel. Výťažok z
jubilejného 15. ročníka totiž
pôjde na podporu prístrojové-
ho vybavenia detských anesté-
ziologických a resuscitačných
oddelení v štyroch slovenských
mestách. 
Členom čestného plesového
výboru je od začiatku herec
Martin Huba. „Zaujímalo nás,
ako vníma spojenie plesu a cha-
rity. Každý zo zúčastnených
pomáha rád a nejakú extra publi-
citu by sme nepovažovali za
správnu. Pretože krajšie je, ak
teda pomáhate, aby ste na to pri-
veľmi neupozorňovali. Samo-
zrejme, že človeka teší, ak sa
môže zúčastniť akcie, ktorá
pomáha. Zvlášť, ak prispieva k
dobru tých, ktorí mali možno
menej šťastia v živote ako ostat-

ní,“ uviedol Martin Huba. Dob-
ročinný rozmer plesu považuje
za veľmi dôležitý. „Ten účel sa
vždy preberie na plesovom
výbore a jednoznačne je dekla-
rované a uzákonené, aby sme
možno o nejaký ten milimetrík
mohli pomôcť v oblastiach,
ktoré si to jednoznačne zaslúžia.
Verím, že tento rok sme sa roz-
hodli rovnako správne ako pred-
chádzajúce roky,“ dodal Martin
Huba.
Tento rok pôjde výťažok z plesu
na podporu prístrojového vyba-
venia detských anestéziologic-
kých a resuscitačných oddelení
v štyroch mestách. Jedným z
nich bude aj oddelenie intenzív-
nej medicíny na Detskej klinike
anestéziológie a intenzívnej
medicíny Detskej fakultnej
nemocnice s poliklinikou v Bra-
tislave. „Veľmi sa z pomoci
teším, lebo získavať finančné
prostriedky pre takú náročnú sta-

rostlivosť je veľmi dôležité a
beriem to ako veľké pozitívum.
Existujú zariadenia, ktoré sú
špecifické pre určitý typ ochore-
nia alebo pre určitý typ detí. Tie
sa vyskytujú v rámci klinickej
praxe menej často ako všetky
ostatné diagnózy, s ktorými sa
stretávame. Čiže pomoc v podo-
be príspevku na tieto špeciálne
prístroje je rozhodne obrovská a
v klinickej praxi veľmi cenená.
Takisto existujú zdravotnícke
pomôcky a  zariadenia, ktoré
dokážu skvalitniť starostlivosť
tým, že zvýšia bezpečnosť
pacienta. Pokiaľ by takýto prí-
stroj bolo možné zakúpiť, veľmi
nám to uľahčí a skvalitní prácu,“
uviedol zástupca prednostu od-
delenia MUDr. Jozef Köppl.
Ako dodal, okrem poďakovania
môže prisľúbiť, že všetky finan-
cie budú použité na skvalitnenie
starostlivosti o najťažších pa-
cientov. (dyn)

Aj výťažok z jubilejného 15. Plesu
v opere pôjde na dobročinný účel

STARÉ MESTO
Divadlo Astorka Korzo´90
uviedla tento týždeň svetovú
premiéru hry Petra Pavlaca
Einsteinova žena. Autor za túto
hru získal prestížnu cenu za
dramatický text v súťaži čes-
kých a slovenských hier Cenu
Alfréda Radoka 2014.
Ide o príbeh Milevy Marić, prvej

manželky Alberta Einsteina. Že-
ny, vedkyne, matematičky, ktorá
bola v tieni génia,  komplikovanej
ženy komplikovaného muža, a
najmä matky jeho dvoch synov.
Hlavnú postavu stvárňuje Zita
Furková, ktorá Pavlacovi ponúkla
túto postavu. Po skúsenosti s Čer-
venou princeznou, kde Furková
excelovala, sa Pavlac podujal

zdramatizovať príbeh ďalšej
zaujímavej ženy.
Postavu Alberta Einsteina stvárnil
Peter Šimun, syna Hansa Alber-
ta alternujú Róbert Jakab a
Patrik Minár, postavu syna Edu-
arda Matúš Kvietik a Pavol
Šimun.
Premiéra hry Einsteinova žena
bola 18. novembra 2014. (brn)

Astorka uvádza Einsteinovu ženu
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Pozývame vás od 1. 12 - 6. 12. 2014 na Dni otvorených dverí do nového ŠKODA showroomu Todos. Objednajte sa na bezplatnú zimnú kontrolu vozidla, ktorá platí iba 
v tomto ase a odneste si so sebou dar ek. Viac na www.todos.sk.
www. skoda-auto.sk

DNI OTVORENÝCH DVERÍ V TODOSE

Váš autorizovaný partner ŠKODA:
Todos Bratislava s.r.o., M. Sch. Trnavského 14, 841 01  Bratislava
Tel.: 0800 102 103, www.todos.sk

Vyskúšajte medzi prvými novú ŠKODA Fabia III

Zimná kontrola 

BEZPLATNE

11_otvorenie_inz_206x132.indd 2 14/11/14 16:22
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ĎAKUJEME
DÚBRAVČANIA

RNDr. MARTIN ZAŤOVIČ
VÁŠ NOVÝ STAROSTA A POSLANCI

MIESTNEHO A MESTSKÉHO

ZASTUPITELSTVALLLSSS’

11_inz_206x132_volby_dakujeme.indd 2 17/11/14 14:46
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RUŽINOV
Spoločnosť Twin City, a.s.,
predložila na ministerstvo
životného prostredia v rámci
posudzovania vplyvov na život-
né prostredie (EIA) projekt
prestavby autobusovej stanice
Mlynské nivy. Zámer ponúka
možnosť polyfunkčného využi-
tia areálu nielen pre funkciu
dopravnú, ale aj pre funkcie
zariadení prevádzok obchodu,
služieb a gastronómie.
Zámerom je komplexné prebu-
dovanie priestoru súčasnej auto-
busovej stanice až po Svätoplu-
kovu ulicu tak, aby vyhovovala
požiadavkám modernej stanice.
Podľa zámeru, ktorý investor
predložil na posudzovanie vply-
vov na životné prostredie, má
mať nová stanica štyri nadzemné
a dve podzemné podlažia.
Nástupiská a výstupiská majú
byť situované pod zemou v úrov-
ni prvého podzemného podlažia.
Do nadzemných podlaží chce in-
vestor umiestniť vstupy do stani-

ce, obchody a služby. Parkovanie
návštevníkov plánuje rozmiest-
niť v rámci podzemia aj nadzem-
ných podlaží.
Súčasťou projektu má byť 30-
podlažná administratívna budova
na rohu Svätoplukovej a Mlyn-
ských nív. Vjazd do garáží
výškovej budovy je naplánovaný
z Mlynských nív, ale budú prepo-
jené aj s garážami pod ostatnými
objektmi Twin City s vjazdom
cez Továrenskú ulicu. Celkovo tu
bude 2803 parkovacích miest.

Celá stanica má byť moderným
priestorom, ktorý poskytuje vyš-
šiu kvalitu cestujúcim a dostatok
služieb, ktoré využívajú naprík-
lad pri čakaní na ďalší spoj. Po
získaní záverečného stanoviska
ministerstva životného prostredia
k projektu v rámci procesu EIA
sa investor bude uchádzať o
získanie územného rozhodnutia a
následne stavebného povolenia.
Začiatok výstavby novej stanice
sa odhaduje predbežne na rok
2016. (brn)

Verejnosť môže pripomienkovať
projekt novej autobusovej stanice

Proti zbúraniu

stavby Žitava

sa odvolali
VRAKUŇA
Stavebný úrad mestskej časti
Vrakuňa ešte 10. septembra
2014 rozhodol o zbúraní býva-
lého nákupného centra Žitava
na Žitavskej ulici. Vyhovel tak
žiadosti Spoločnosti pre rozvoj
bývania v Bratislave, n.o., ktorá
tú plánuje postaviť nájomné
mestské byty.
Proti rozhodnutiu o odstránení
stavby sa odvolali tri obyvateľky
susednej Čiližskej ulice, ktoré
nesúhlasia s výstavbou nájom-
ných bytov. Namietajú procesné
chyby pri vydaní rozhodnutia.
Stavebný úrad sa bráni tým, že
námietky sú účelové s cieľom
zmariť odstránenie havarijnej
stavby ohrozujúcej život a zdravie
obyvateľov okolia. „Cieľom a úče-
lom námietok je zjavne snaha
zamedziť ďalšiemu rozvoju a
výstavbe na danom území. Tieto
okolnosti však nie sú vôbec pred-
metom tohto konania,“ uvádza
stavebný úrad Vrakuňa. (brn)

Park A. Hlinku

má voľnú

wifi zónu
RUŽINOV
V ružinovskom Parku Andre-
ja Hlinku funguje tzv. wifinte-
ná zóna, teda voľná verejne
prístupná wifi zóna, ktorá
návštevníkom parku umožní
bezplatný prístup na internet.
Službu pre návštevníkov sprí-
stupnili v utorok 11. novembra
2014. Má byť doplnkom k cel-
kovej obnove a revitalizácii naj-
väčšieho verejného parku v
mestskej časti, ktorú ružinovská
samospráva urobila počas let-
ných mesiacov.
Park A. Hlinku zrekonštruovala
mestská časť Ružinov s podpo-
rou desiatich súkromných spo-
ločností, ktoré pokryli tri štvrti-
ny z viac ako miliónovej investí-
cie na revitalizáciu. Zrekon-
štruovali fontánu, ktorá po via-
cerých rokoch opäť svieti. V
parku sú nové chodníky, pribud-
li lavičky, odpadkové koše, pitné
fontánky, obnovou prešla aj
zeleň a betónové múriky. (ruz)
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Staré Mesto získalo na
kamerový systém 17 000 eur
V Starom Meste pribudnú bezpečnostné
kamery! Hoci kamerový systém je v kompe-
tenciách Hlavného mesta SR, mestská časť
Staré Mesto si uvedomuje, že najlepšia
forma, ako bojovať s kriminalitou, je forma
prevencie. Práve vďaka bezpečnostným
kamerám sa často podarí predísť priestup-
kom či trestným činom, alebo odhaliť iden-
titu páchateľa.
Mestská časť Staré Mesto preto vyčlenila na
kamerový systém prostriedky zo svojho roz-
počtu a taktiež sa uchádzala o dotáciu na finan-
covanie projektu v oblasti prevencie kriminali-
ty. Na bezpečnostný kamerový systém sa jej
podarilo získať 17 000 eur. Projekt na Bezpeč-
nostný kamerový systém Bratislava-Staré
Mesto schválila Rada vlády Slovenskej repu-
bliky pre prevenciu kriminality. „K súčasné-
mu kamerovému monitorovaciemu systému
mestskej polície v oblasti bratislavského Sta-
rého Mesta budú v rámci projektu financo-
vaného z dotácie na prevenciu kriminality
doplnené kamery na lokality doteraz nepo-
kryté monitorovacím kamerovým systé-
mom,“ uvádza sa v projekte. Lokality, kde pri-
budnú kamery, sú napríklad Michalská brána,
Šancová ulica respektíve okolie budovy
YMCA a okolie Námestia F. Liszta či Námes-
tie slobody. � STARÉ MESTO

Vôňa vianočných dobrôt, sviatoč-
ná atmosféra, bohatý kultúrny
program, klzisko aj niekoľko novi-
niek a atrakcií – aj to sú tohtoroč-
né Staromestské vianočné trhy na
Hviezdoslavovom námestí! 
Tento rok štartujú 21. novembra o
18.00 a potrvajú do 23. decembra.
Ani tento raz nebude chýbať na sláv-
nostnom otvorení prskavkový
rekord, ktorým sa pokúsime preko-
nať ten minuloročný. Vlani sa poda-
rilo rozžiariť 2000 prskaviek. Tradič-
né vianočné pochúťky ako varené
vínko, punč, cigánsku či lokše si
môžete zakúpiť v 14 stánkoch, 30
stánkov ponúka suveníry a darčeky –
sviečky, drevené hračky či betlehe-
my alebo pletené výrobky. Na Hviez-
doslavovom námestí je pripravený
každý deň aj bohatý kultúrny pro-
gram, zahrajú hudobné skupiny,
vystúpia folklórne súbory či maters-
ké a základné školy. Chýbať nebude
ani klzisko, kde budú mať aj tento
rok zdarma vstup deti do 12 rokov,
pribudnú k nim aj držitelia Karty sta-

romestského seniora. Mestská časť
každý rok prináša zaujímavé novin-
ky a atrakcie na spestrenie trhov.
Tento rok dostane na Staromestských
vianočných trhoch väčší priestor
charita. „Jeden stánok bude špe-
ciálne vyčlenený iba pre charita-
tívne organizácie, pričom každý
deň tu dostane priestor jedna z
nich a výťažok poputuje na dobro-
činné účely. Budú to napríklad
Úsmev ako dar, Nadácia Markíza,
Nadácia na výskum rakoviny,
Klub detskej nádeje a mnohé ďal-
šie,“ uviedla starostka mestskej časti

Staré Mesto Táňa Rosová. Na Miku-
láša, 6. 12., sa navyše v spolupráci s
televíziou Markíza uskutoční špe-
ciálny „Charity day“ s bohatým pro-
gramom. Ďalšou atrakciou bude
ukážka tradičného gazdovstva a rodi-
ny v čase Vianoc, chýbať nebudú ani
živé zvieratká. Pre návštevníkov sú
pripravené aj zrekonštruované toale-
ty na Námestí Eugena Suchoňa,
ktoré budú počas trvania Staromest-
ských vianočných trhov otvorené
dlhšie – denne od 10.00 do 22.00.

� STARÉ MESTO
Ilustračné foto: STARÉ MESTO

Staromestské vianočné trhy 
v znamení tradícií aj noviniek

Všetko v poriadku

0948 40 40 40
www.slovclean.sk

upratovanie 

pick-up service
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PRACOVNÍKOV/-ČKY

Práčovňa
v Devínskej
Novej Vsi

prijme do TPP

do 3-zmennej
prevádzky

Tel.: 02-645 300 66

STARÉ MESTO
Spoločnosť Finep SK, a.s.,
ktorá je vlastníkom rozostava-
ného skeletu medzi Šancovou a
Beskydskou ulicou, plánuje na
budúci rok obnoviť výstavbu
polyfunkčného komplexu. Po-
číta aj s dostavbou spornej 22-
podlažnej veže, pre ktorú sa
obyvatelia z okolia niekoľko
rokov súdili.
Pôvodne mala mať stavba len 8
podlaží, v roku 2006 však staro-
mestský stavebný úrad povolil
zmenu stavby pred dokončením
na 22-podlažnú budovu. Proti
tejto zmene podali obyvatelia z

okolia súdnu žalobu, krajský súd
v roku 2008 žalobu zamietol, rov-
nako bolo zamietnuté aj dovola-
nie na Najvyššom súde. Prípad
riešil aj Ústavný súd, ale sťažnosť
proti rozhodnutiu súdov zamietol.
Medzičasom stavba zmenila
viackrát majiteľa, teraz je vlastní-
kom spoločnosť Finep SK. 
Stavebné povolenie z roku 2002
je stále platné, stavebník chce
preto vo výstavbe pokračovať.
Nechala si už vypracovať novú
architektonickú štúdiu, ktorú kon-
zultuje s príslušným stavebným
orgánom. Začatie výstavby závisí
od stanovísk dotknutých orgánov

štátnej správy. Z budovy chce
spraviť polyfunkčný objekt s
obchodmi, ktoré by mali doplniť
chýbajúcu občiansku vybavenosť
v tejto lokalite aj s ohľadom na
rozsiahlu urbanizáciu Koliby.
Investor hovorí, že by budovu rád
čo najskôr dostaval. „Sme pripra-
vení vyvinúť maximálne úsilie,
aby sme budovu postavili a dali
do prevádzky,“ uviedla riaditeľka
spoločnosti Finep SK Olga Pet-
ková pre agentúru SITA.
Finep SK je v Bratislave aj inves-
torom štyroch etáp projektu Jégé-
ho alej na Jégeho ulici v mestskej
časti Ružinov. (brn)

Na Šancovej sa chystá dokončenie
spornej 22-poschodovej budovy

Slovan na ľade

sa presúva na

18. decembra
STARÉ MESTO
Pôvodne plánované otvorenie
klziska na Hviezdoslavovom
námestí, ktoré bolo ohlásené
na 13. novembra 2014, sa
nekonalo. Zámer organizáto-
ra, otvoriť klzisko ešte pred
sobotnými voľbami, nevyšiel.
Dôvodom bolo nepriaznivé
počasie, ktoré neumožnilo
vytvoriť na klzisku ľadovú
plochu.
Otvorenie staromestského klzis-
ka malo sprevádzať aj predsta-
venie hokejistov HC Slovan
Bratislava v rámci exhibičného
minizápasu Slovan na ľade. Kl-
zisko má byť podľa staromest-
skej samosprávy otvorené ešte
tento týždeň, exhibícia ho-
kejistov Slovan na ľade sa pred-
bežne presúva na štvrtok 18. de-
cembra 2014.
„Zostáva veriť, že sa dovtedy
chladiacemu zariadeniu s pomo-
cou počasia podarí ľadovú plo-
chu zamraziť. Na otvorenej
ľadovej ploche v decembri po-
čas asociačnej prestávky našich
chlapcov vyzve výber staro-
mestských základných škôl. Za
Slovan im bude čeliť desiatka
hráčov A-mužstva, ktorú nomi-
nuje trénerský triumvirát bela-
sých. Rozhodcovské dresy si
oblečú bratislavský primátor a
starosta Starého Mesta,“ uvádza
HC Slovan Bratislava. (brn)

Nákupné 

centrum Bory

Mall otvorili
LAMAČ
V Lamči otvárili nové nákup-
né centrum Bory Mall. Vyrást-
lo v západnej časti mesta
medzi Lamačom a Devínskou
Novou Vsou. Nákupné cen-
trum ponúka 196 obchodov,
kaviarní a reštaurácií.
Plocha Bory Mall predstavuje
viac ako 54 000 štvorcových
metrov. Návštevníci tu nájdu
obchody s oblečením, športový-
mi potrebami, spotrebnou elek-
tronikou, kníhkupectvo, detský
svet, supermarket, fitness cen-
trum, polikliniku či pobočku
pošty.
Pre návštevníkov je priprave-
ných vyše 2400 parkovacích
miest, k centru bude jazdiť aj
kyvadlová doprava. (brn)
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ktorá je vlastníkom rozostava-
ného skeletu medzi Šancovou a
Beskydskou ulicou, plánuje na
budúci rok obnoviť výstavbu
polyfunkčného komplexu. Po-
číta aj s dostavbou spornej 22-
podlažnej veže, pre ktorú sa
obyvatelia z okolia niekoľko
rokov súdili.
Pôvodne mala mať stavba len 8
podlaží, v roku 2006 však staro-
mestský stavebný úrad povolil
zmenu stavby pred dokončením
na 22-podlažnú budovu. Proti
tejto zmene podali obyvatelia z

okolia súdnu žalobu, krajský súd
v roku 2008 žalobu zamietol, rov-
nako bolo zamietnuté aj dovola-
nie na Najvyššom súde. Prípad
riešil aj Ústavný súd, ale sťažnosť
proti rozhodnutiu súdov zamietol.
Medzičasom stavba zmenila
viackrát majiteľa, teraz je vlastní-
kom spoločnosť Finep SK. 
Stavebné povolenie z roku 2002
je stále platné, stavebník chce
preto vo výstavbe pokračovať.
Nechala si už vypracovať novú
architektonickú štúdiu, ktorú kon-
zultuje s príslušným stavebným
orgánom. Začatie výstavby závisí
od stanovísk dotknutých orgánov

štátnej správy. Z budovy chce
spraviť polyfunkčný objekt s
obchodmi, ktoré by mali doplniť
chýbajúcu občiansku vybavenosť
v tejto lokalite aj s ohľadom na
rozsiahlu urbanizáciu Koliby.
Investor hovorí, že by budovu rád
čo najskôr dostaval. „Sme pripra-
vení vyvinúť maximálne úsilie,
aby sme budovu postavili a dali
do prevádzky,“ uviedla riaditeľka
spoločnosti Finep SK Olga Pet-
ková pre agentúru SITA.
Finep SK je v Bratislave aj inves-
torom štyroch etáp projektu Jégé-
ho alej na Jégeho ulici v mestskej
časti Ružinov. (brn)

Na Šancovej sa chystá dokončenie
spornej 22-poschodovej budovy

Slovan na ľade

sa presúva na

18. decembra
STARÉ MESTO
Pôvodne plánované otvorenie
klziska na Hviezdoslavovom
námestí, ktoré bolo ohlásené
na 13. novembra 2014, sa
nekonalo. Zámer organizáto-
ra, otvoriť klzisko ešte pred
sobotnými voľbami, nevyšiel.
Dôvodom bolo nepriaznivé
počasie, ktoré neumožnilo
vytvoriť na klzisku ľadovú
plochu.
Otvorenie staromestského klzis-
ka malo sprevádzať aj predsta-
venie hokejistov HC Slovan
Bratislava v rámci exhibičného
minizápasu Slovan na ľade. Kl-
zisko má byť podľa staromest-
skej samosprávy otvorené ešte
tento týždeň, exhibícia ho-
kejistov Slovan na ľade sa pred-
bežne presúva na štvrtok 18. de-
cembra 2014.
„Zostáva veriť, že sa dovtedy
chladiacemu zariadeniu s pomo-
cou počasia podarí ľadovú plo-
chu zamraziť. Na otvorenej
ľadovej ploche v decembri po-
čas asociačnej prestávky našich
chlapcov vyzve výber staro-
mestských základných škôl. Za
Slovan im bude čeliť desiatka
hráčov A-mužstva, ktorú nomi-
nuje trénerský triumvirát bela-
sých. Rozhodcovské dresy si
oblečú bratislavský primátor a
starosta Starého Mesta,“ uvádza
HC Slovan Bratislava. (brn)

Aj Petržalčania

pomohli starým

ľuďom v núdzi
PETRŽALKA
Pri príležitosti Svetového dňa
výživy a boja proti hladu
odštartoval prvý ročník chari-
tatívnej celoslovenskej zbier-
ky potravín vo všetkých
obchodných domoch Kauf-
land. Aj v petržalskej predajni
na Romanovej ulici darovali
kupujúci približne 100 kilo-
gramov potravín, ktoré Slo-
venský Červený kríž, územný
spolok Bratislava - mesto v
spolupráci s petržalskou
samosprávou odovzdajú
seniorom v núdzi. 
V Bratislave vo všetkých šty-
roch predajniach Kauflandu
zbierali dobrovoľníci potraviny
10. októbra 2014. Pri vstupe do
predajne na Romanovej ulici v
Petržalke dostali kupujúci letá-
čik s informáciami o projekte a
so zoznamom odporúčaných
trvanlivých potravín.
Počas nákupu si nakupujúci pri-
dávali do nákupného košíka
niektorú z odporúčaných trvanli-
vých potravín ako múka, cukor,
ryža, cestoviny a po zaplatení
ich odovzdávali dobrovoľní-
kom. Prostredníctvom Červené-
ho kríža a na základe odporúča-
ní miestneho úradu odovzdajú
potraviny seniorom v núdzi. 
Aj vďaka Petržalčanom vyzbie-
rali 26 ton potravín pre 1751
domácností. (brn)
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