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Vianočným trhom nepraje počasie

Ak neprší, na vianočných trhoch je tradične plno ľudí. Foto: Štefan Puškáš/TASR

Dúbravčania sa

konečne dočkali

električky
DÚBRAVKA
Po viacerých sľuboch a odkla-
doch konečne do Dúbravky
opäť jazdia električky. Moder-
nizácia trate síce umožní
rýchlejšiu jazdu na úseku Pri
kríži - Hanulova, výraznejšieho
zlepšenia komfortu sa však ces-
tujúci nedočkali. Nadšenci
mestskej hromadnej dopravy
majú k novej trati hneď niekoľ-
ko výhrad.
Jednou z nich je, že sľubovaná
preferencia električkovej dopravy
na trati do Dúbravky sa nekoná.
Na križovatkách s ulicami Alexy-
ho a Drobného boli vymenené
semafory za novšie, preferencia
však zavedená nebola.
Šírka nástupíšť bola nepochopi-
teľne prispôsobená pre vozidlá
široké 265 cm, pričom v Bratisla-
ve jazdia električky široké 250 cm
a nové električky budú mať šírku
len 248 cm. Hrana nástupíšť preto
musela byť dodatočne rozšírená
kovovým profilom, aby medzi
električkou a nástupišťom nebola
priveľká medzera.
Ďalšou výhradou je, že doterajšie
priestranné prístrešky boli vyme-
nené za nové, ktoré sú výrazne
menšie. Kritika smeruje aj na
frekventovanú zastávku OD Sara-
tov, ktorá zostala bariérová a
vozičkári či rodičia s kočíkmi
musia chodiť po schodoch.
Zostáva veriť, že modernizácie
ďalších tratí budú okrem technic-
kého riešenia zohľadňovať aj
záujmy cestujúcich. (pol)

Vianočné trhy

sú tento rok aj

na hradbách
STARÉ MESTO
Bratislavský okrášľovací spo-
lok aj tento rok pripravil via-
nočné trhy na mestských
hradbách. Oficiálne budú od
15. do 23. decembra 2014, no
už od začiatku adventu sú na
oboch stranách hradieb pre-
dajné stánky s občerstvením a
remeselnými výrobkami, ako
sú napr. umelecké sklo, kovové
šperky a výrobky z kože.
Ako povedal výkonný riaditeľ
spolku Maroš Mačuha, podľa
vyjadrenia návštevníkov sú
hradby a ich vianočné trhy jed-
ným z najatraktívnejších priesto-
rov v Starom Meste a je potreb-
né ich hlavne spropagovať u
Bratislavčanov aj turistov.
Poskytujú alternatívu voči
komerčne a masovo zameraným
vianočným trhom na Hlavnom a
Hviezdoslavovom námestí.
Mestské hradby sú pre verejnosť
otvorené denne od 12.00 do
22.00 h.
Už tento piatok a sobotu 5. a 6.
decembra 2014 hradby ožijú
podujatím Resonujúce Vianoce,
ktoré pripravil EKO Vianočný
trh s množstvom stánkov, zdra-
vých, chutných a tradičných je-
dál a nápojov, bohatým sprie-
vodným programom, vystúpe-
niami, ochutnávkami, works-
hopmi, tradičnými remeslami a
mikulášskym koncertom Ma-
riána Čekovského. Podujatie sa
uskutočňuje pod záštitou primá-
tora Milana Ftáčnika. (bos)
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STARÉ MESTO
Centrum Bratislavy opäť ožilo
vianočnými trhmi. Už tradične
sa v tesnej blízkosti stretávajú
trhy magistrátne na Hlavnom a
Františkánskom námestí a trhy
staromestské na Hviezdoslavo-
vom námestí. Obom kraľuje
vysvietený vianočný strom, na
tých staromestských väčšiu
časť promenády zaberá ľadová
plocha verejného klziska.
Na Hlavnom námestí je 19 stán-
kov s ponukou jedla a pitia,
trhovníci ponúkajú cigánsku
pečienku, zemiakové placky, klo-
básy, chlieb s masťou a cibuľou,
sladké či slané lokše, med, medo-
vinu, varené víno, vianočný punč
či cukrovinky. Vo zvyšných 50
stánkoch trhovníci majú na pre-
daj adventné darčeky a darčeko-

vé predmety, medzi ktorými
nechýbajú ľudovo-umelecké
výrobky, sviečky, mydlá, aroma-
terapia, výrobky z kovov, textilu,
z keramiky, skla a podobne. V
niektorých stánkoch sa predsta-
via aj charitatívne a neziskové
organizácie. Magistrát stánky
opäť ponúkal v elektronickej
aukcii, najvyššia suma na prená-
jom jedného stánku na jeden deň
sa vyšplhala až na 1510 eur!
Na Hviezdoslavovom námestí je
okrem klziska a obslužných chla-
diacich zariadení 14 stánkov s ob-
čerstvením a 30 stánkov s ponu-
kou vianočných suvenírov a dar-
čekov. Súčasťou trhov je aj reme-
selná ulička s tradičnými výrob-
kami. Jeden stánok je vyčlenený
pre charitatívne organizácie, pri-
čom každý deň tu má priestor iná.

Novinkou je ukážka tradičného
slovenského gazdovstva a rodiny
v čase Vianoc v podobe drevenej
imitácie salaša s ovcami. Ceny
prenájmov stánkov na staromest-
ských trhoch sú podstatne nižšie
ako na tých magistrátnych. Naj-
drahší stánok vyjde počas celého
obdobia trhov na 9900 eur, čo je v
prepočte 300 eur na deň.
Na oboch trhoch sú priestranné
pódiá, na ktorých večer vystupujú
prevažne folklórne súbory. Na
Hviezdoslavovom námestí je
okrem toho veľkoplošná obrazov-
ka, na ktorej súkromná firma vy-
siela komerčnú reklamu. Oba via-
nočné trhy sú otvorené od 10.00
do 22.00 h. Na Hlavnom a Fran-
tiškánskom námestí potrvajú do
22. decembra, na Hviezdoslavo-
vom do 23. decembra. (brn)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Nový primátor

nastúpi

11. decembra
BRATISLVA
Novozvolený primátor Brati-
slavy Ivo Nesrovnal (nezávis-
lý) nastúpi do úradu vo štvr-
tok 11. decembra 2014. Na
tento deň zvolal prvé zasadnu-
tie nového bratislavského
mestského zastupiteľstva sú-
časný primátor Milan Ftáčnik
(nezávislý). V tento deň zložia
poslanecký sľub aj noví mests-
kí poslanci.
Keďže Ivo Nesrovnal bol zvole-
ný aj za mestského poslanca za
volebný obvod Ružinov, na-
miesto neho nastúpi do mestské-
ho zastupiteľstva prvý náhrad-
ník, ktorým je Branislav Kaliský
(KDH, OĽaNO, Zmena zdola,
DÚS, NOVA, OKS, KDS,
SMK-MKP).
Novozvolený primátor v ďalšom
volebnom období sľubuje
mestskú železnicu, bratislavský
S-Bahn, chce zredukovať počet
stavebných úradov na päť a pri-
chádza i s nápadom na vytvore-
nie cintorína pre zvieratá. Ne-
srovnal chce doriešiť aj problém
bratislavskej hlavnej stanice.
„Mám predstavu o tom, ako sa
riešia spory a ako sa takéto veci
vyriešia. Nebudem to dopredu
hovoriť na verejnosti a nebudem
to dopredu prezrádzať. Ale
viem, ako sa takéto veci robia,“
povedal pred voľbami.
Nesrovnal chce riešiť aj problém
PKO. Sľubuje, že zostane za-
chovaná kultúrna funkcia a
architektonicky a urbanisticky
cenná časť. S investorom sa
chce dohodnúť. (brn)

BRATISLAVA
Potom, čo bolo dokončené rozo-
beranie a búranie 3. mostného
piliera Starého mosta, bola v
stredu 26. novembra 2014 pre-
smerovaná obojsmerná plavba
na tomto úseku Dunaja. Z pla-
vebnej dráhy medzi 4. a 5.
mostným pilierom bola plavba
presmerovaná medzi ľavým
brehom Dunaja a 4. mostným
pilierom.
Dôvodom presmerovania dunaj-
skej plavby sú ďalšie práce na 4.
a 5. pilieri. Kým 4. pilier budú
rozoberať a búrať, okolo 5. pilie-
ra bude vybudovaná ohrádzka zo
štetovníc. 
Podľa bratislavského magistrátu
sa s búraním 4. piliera malo začať
už v stredu 26. novembra, reálne
sa však práce nezačali. Bagre na
lodnej plošine rakúskej spoloč-
nosti Felbermayr zatiaľ len čistili
a prehlbovali dno okolo 4. a 5.
piliera. „Pilier č. 4 chcú zbúrať do
štvrtého decembrového týždňa,“
uviedol pre TASR hovorca ma-
gistrátu Stanislav Ščepán.
Ako v polovici septembra uviedli
zástupcovia spoločnosti Eurovia
SK, a.s., ktorá je zhotoviteľom
stavby električky do Petržalky,

demontáž jedného piliera je plá-
novaná na 45 dní, oba piliere by
teda mali byť odstránené za tri
mesiace.
Kvôli výstavbe nového Starého
mosta majú dva piliere zbúrať a
nahradia ho novým, ktorý bude
od 5. piliera vzdialený 100 met-
rov, čím sa  vytvorí bezpečná
obojsmerná plavebná dráha. Pô-
vodný kameň z 3. a 4. piliera chcú
použiť pri výstavbe nového pilie-
ra, pretože vzhľadovo sa má po-
dobať na ostatné piliere. Betóno-
vé jadrá pilierov sa zbúrajú.
„Búranie piliera č. 4 by sa malo
začať odťažovaním kamenného
prísypu,“ uviedol S. Ščepán. 
Na petržalskom brehu pokračuje

Eurovia v budovaní montovne, na
nej sa majú spájať 15-metrové
diely mosta a vysúvať sa nad
rieku. Oceľové dielce nového Sta-
rého mosta vyrábajú vo Vítkovice
Power Engineering, a.s. Časť
konštrukcie nového mosta bola
vystavená v októbri aj na Medzi-
národnom strojárenskom veľtrhu
v Brne.
Výstavba mosta a celej električky
do Petržalky mešká asi 3 mesiace,
v septembri mesto so zhotovite-
ľom posunulo termín dokončenia
stavby z augusta 2015 na koniec
októbra 2015. Mesto a zhotoviteľ
tvrdia, že práce na petržalskej a
staromestskej strane idú podľa
harmonogramu. (brn)

Plavba na Dunaji bola presmerovaná,
chystá sa demontáž ďalšieho piliera

Prvá je Petržalka,

posledné bude

Staré Mesto
BRATISLAVA
Doterajší starostovia bratislav-
ských mestských častí musia
zvolať vprvé zasadnutie nového
miestneho zastupiteľstva do 30
dní od dňa volieb, čo pripadá
na 15. decembra 2014. Vo väčši-
ne mestských častí sa výmena
samosprávy uskutoční skôr.
Výnimkou sú mestské časti, kde
starostovia neobhájili svoje
kreslo.
Petržalka je prvou mestskou čas-
ťou, kde bolo ustanovujúce za-
sadnutie nového miestneho zastu-
piteľtstva. Starosta a noví poslan-
ci zložili sľub 25. novembra 2014,
teda 10. deň po voľbách. Výmenu
samosprávy majú za sebou aj v
Ružinove, kde sa starosta a noví
poslanci ujali funkcií o dva dni
neskôr 27. novembra.
V ďalších mestských častiach do-
chádza k výmene samospráv po-
stupne. V troch mestských čas-
tiach súčasní starostovia zvolali
ustanovujúce zasadnutie miestne-
ho zastupiteľstva na 15. decem-
bra, čo je posledný deň zákonnej
lehoty. Ide o Dúbravku, Karlovu
Ves a Staré Mesto, kde doterajší
starostovia vo voľbách neuspeli. 
Ako poslední sa teda vedenia sa-
mosprávy mestských častí ujmú
nová starostka Karlovej Vsi Dana
Čahojová (nezávislá), nový sta-
rosta Dúbravky Martin Zaťovič
(Sieť, SDKÚ-DS, KDH, Most-
Híd, NOVA, OKS, SaS, SZ,
EDS) a nový starosta Starého
Mesta Radoslav Števčík (nezávis-
lý). Komunálne voľby boli 15.
novembra 2014. (brn)

BRATISLAVA
Nové mestské a miestne zastu-
piteľstvá rozhodujú na prvom
zasadnutí aj o platoch primáto-
ra a starostov mestských častí.
Už zasadnutia v Petržalke a v
Ružinove naznačujú, že téma
platu starostu je citlivá otázka.

Kým petržalskí poslanci schválili
staronovému starostovi Vladimí-
rovi Bajanovi (nezávislý) rovna-
ký plat, ako mal v minulom vo-
lebnom období (4035 eur), ruži-
novský starosta Dušan Pekár
(KDH) si prilepší mesačne o 671
eur (3680 eur).

Napríklad nový starosta mestskej
časti Staré Mesto Radoslav Štev-
čík (nezávislý) deklaroval, že
chce do úradu nastúpiť len so
základným platom, čo je 2,89-
násobok priemernej mesačnej
mzdy v národnom hospodárstve
(2381 eur). (brn)

Poslanci rozhodujú o plate starostu
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PETRŽALKA
Na Tyršovom nábreží v krát-
kom čase zakotví ojedinelé pla-
vidlo - prvý minipivovar na
vode v Európe Dunajský pivo-
var. Jeho súčasťou bude aj reš-
taurácia s kapacitou vyše 500
ľudí a 19 dvojlôžkových kajút
pre vyše 40 osôb. Otvorenie
Dunajského pivovaru je naplá-
nované na 12. decembra 2014.
Variť sa tu bude pivo Patrón svet-
lý 11,5°, ktorý Bratislavčania po-
znajú z Patrónskeho pivovaru na
Brnianskej ulici. „Okrem reštau-
rácie s výberom najlepších čes-
kých a slovenských jedál čaká
hostí v našom pivovare najmä
výroba vlastného piva Patrón.
Prvá várka tohto nepasterizova-
ného piva bola uvarená už 3.
októbra 2010 na Patrónke a trvalo
celé štyri roky, kým si toto pivo
konečne vychutnáte priamo na
Dunaji,“ sľubujú majitelia.

Za Dunajským pivovarom aj
Patrónskym pivovarom je deve-
loperská spoločnosť GREEFIN
Group, a.s., ktorá doteraz realizo-
vala výstavbu v Bernolákove, vo
Veľkom Bieli a na Čiernej vode.
Aktuálne je za výstavbou bytové-
ho domu PUNTA vo Vrakuni a
pripravuje výstavbu bytového
komplexu HEAVEN HOUSE na
Kazanskej ulici.
V lete sľubujú v Dunajskom
pivovare na Tyršovom nábreží

viacero atrakcií, či už pôjde o pre-
pravu loďkami, alebo chladiace
kade sundeck priamo na streche
pivovaru.
Plávajúci Dunajský pivovar v
týchto dňoch dokončujú v No-
vom prístavisku vo Vlčom hrdle.
Kotviť by mal na Tyršovom
nábreží oproti detskému ihrisku.
Priplávať k petržalskému brehu
by malo plavidlo už v najbližších
dňoch. (brn)

Foto: Dunajský pivovar

Na Tyršovom nábreží onedlho
zakotví prvý pivovar na Dunaji

Výsledky volieb

napadli dvaja

Bratislavčania
BRATISLAVA
Výsledky novembrových ko-
munálnych volieb napadli na
Ústavnom súde SR dvaja kan-
didáti. Neúspešná kandidátka
na starostu Rače Lucia Vesel-
ská  (nezávislá) a neúspešný
kandidát na poslanca miestne-
ho zastupiteľstva v Devínskej
Novej Vsi Peter Kolega (nezá-
vislý).
Veselská žiada vyhlásiť voľby
starostu Rače za neplatné, preto-
že boli podľa nej ovplyvnené
vážnymi porušeniami pravidiel
volebnej súťaže. Namieta, že
pred voľbami boli distribuované
noviny Račan s predvolebnými
prieskumami v čase, keď zákon
nedovoľoval zverejňovať
výsledky takýchto priesku-
mov.Veselská skončila vo voľ-
bách starostu tretia.
Kolega žiada prepočítať hlaso-
vacie lístky, pretože má pochyb-
nosti o regulérnosti volieb.
Namieta, že počas volebného
dňa sa starosta Milan Jambor
opakovane zdržiaval vo voleb-
ných miestnostiach viacerých
okrskov, kde mal priamo in-
štruovať zapisovateľov okrsko-
vých volebných komisií. Kolega
skončil vo voľbách ako tretí
náhradník. (brn)

V piatok bude

tiecť Vianočná 

kvapka krvi
STARÉ MESTO
Siedmy ročník Vianočnej kvap-
ky krvi sa začne v piatok 5.
decembra od 7.45 h v Prima-
ciálnom paláci. Ide o súčasť
benefičnej akcie Tisíc a jedna
kvapka krvi deťom pre život.
Darovať krv majú možnosť
všetci Bratislavčania.
Podujatie organizuje mesto Brati-
slava v spolupráci s Národnou
transfúznou službou SR. Sú pri-
pravení prijať viac ako stovku
dobrovoľných darcov, pričom pre
každého je prichystané prekvape-
nie, vyrobené deťmi z centier voľ-
ného času a umeleckých škôl.
„Vianočná kvapka je už niekoľko
rokov spájaná s projektom De-
ťom pre život, pričom návštevníci
webstránky mesta môžu dražiť
dres slovenskej futbalovej repre-
zentácie s podpismi hráčov, dres
hokejového útočníka Ladislava
Nagya a repliku dresu ČsŠK Slo-
van Bratislava z roku 1927.
Financie získané z dražby budú
použité na nákup darčekov, ktoré
dostanú deti hospitalizované na
onkologickom oddelení detskej
fakultnej nemocnice,“ uviedol
riaditeľ kancelárie primátora
Ľubomír Andrassy. (brn)

www.prestahujeme.to

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

e-mail: plusim@plusim.sk

Zoberte si pôžičku

s nízkym úrokom
Napríklad 3 000 € na 24 mesiacov len za 138 € mesačne.

Pre výšku pôžičky 3 000 €, výške splátky 138,00 €, počtu splátok 24 a lehote splatnosti 15. 12. 2016 je úrok 9,90 % p.a., RPMN 10,4 % celková čiastka splatná spotrebiteľom 3 312,00 €. Splátka nezahŕňa poplatky za voliteľné doplnkové 
služby. Uvedené hodnoty sú počítané pri dátume poskytnutia úveru 25. 12. 2014 a splátke vždy k 15. dňu v mesiaci počínajúc 15. 1. 2015. Každá žiadosť o úver je posudzovaná individuálne a môže sa od prezentovanej líšiť. Výška úroku 
závisí na dátume poskytnutia. Pri schvaľovaní úveru môžu byť získané informácie z úverových registrov SOLUS a Nebankového registra klientskych informácií. Viac informácií vrátane informácií o úverových registroch nájdete na www.solus.sk, 
www.nbcb.sk a www.HomeCredit.sk. Ponuka nie je verejný prísľub a platí do 31. 12. 2014 pri splnení podmienok Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, Piešťany 921 22, IČO: 36234176.,  ktorý je poskytovateľ finančných služieb
a prevádzkovateľ osobných údajov. Sprostredkovateľom je Crystal Call, a.s., Hálkova 1/A, Bratislava 831 03,  IČO: 35880805.

Príďte si pre pôžičku do OC Eurovea Bratislava
0850 638 171 bratislava@homecredit.sk

Rehabilitácia doma
po úraze, výmene kĺbu,   
cievnej príhode a iné

Informácie a objednávanie:

Telefón: 02/6224 5607
E-mail: rhb@harris.sk

www.rehabilitaciadoma.sk
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Vianočné trhy na Hlavnom a
Hviezdoslavovom námestí hod-
notíme prakticky od ich obno-
venia. Napriek tomu, že ponuka
sa v podstate nemení, každý rok
je kvalita trhov iná. Najvýraz-
nejšie je to vidieť pri cenách
jedál a nápojov, ktoré z roka na
rok rastú. Len na porovnanie,
kým pred dvoma rokmi stála
cigánska pečienka v žemli 3
eurá, tento rok to je na oboch
trhoch jednotných 3,50 eura.
Pravidelní návštevníci vianoč-
ných trhov potvrdia, že každý rok
sa tu objavujú stále tí istí trhovní-
ci, ktorí ponúkajú stále tie isté
jedlá. Ponuke kraľuje cigánska
pečienka v žemli a plnené lokše.
Niektorí cigánsku robia na oleji,
iní na vymastenom plechu, ďalší
na grile. Prakticky v každom stán-
ku nájdete to isté. Napriek sa tu
každý rok objavia stánkari, ktorí
prinesú na trhy niečo nové. V
minulosti to boli zemiakové špirá-
ly, pečené zemiaky s cibuľou a
slaninkou, opekané bravčové, ze-
miakové placky z nahrubo strúha-
ných zemiakov či huspenina.
Z ponuky úplne zmizli napríklad
pečené ryby, stále stánkov ponúka
kapustnicu či guláš. Na Hlavnom
námestí sme tento rok objavili iba

dva stánky s ponukou guláša - v
jednom mali divinový z jeleňa
(4,00 €), v ďalšom držkový guláš
s chlebom (4,50 €). Ochutnali
sme oba a chýbali nám v nich
zemiaky. Najmä v tom držkovom
sa nemá čo rozvariť a zahustiť ho,
takže zemiak by sa hodil. V
porovnaní s obyčajnou držkovou
polievkou v Karmíne bol tento
trhový o dve triedy horší.
Na Hviezdoslavovom námestí
sme aj tento rok ochutnali z peče-
ného prasaťa, tentoraz sme však
boli sklamaní. Nielenže bolo mä-
so príliš opečené (zlomili sme na
ňom dve plastové vidličky), ale
bolo aj slané (3,20 €/100 g). Účto-
vať pri týchto cenách k jedlu
navyše krajec chleba (0,15 €) či
horčicu (0,30 €) je dnes trápne.
Na Hviezdoslavovom námestí
sme ocenili divinový burger v
žemli (5,90 €), ktorý sa síce vy-
mykal cenám ostatných jedál a
bolo naň treba čakať asi 8 minút,
ale musíme oceniť, že bol naozaj
chutný. 
Na Hlavnom námestí sme si opäť
dali zemiaky s cibuľou a slaninou
z panvice (2,50 €), kde by však

mohlo byť o čosi viac slaninky.
Lokše sme tento rok vynechali.
Pečú ich vraj totiž od septembra,
potom ich zmrazia, aby vydržali
až do vianočných trhov. Jednu
mastenú lokšu predávajú za 0,90
€, plnenú aj za 1,30 €.
Naším favoritom tohtoročných
vianočných trhov sa stali jedno-
značne poplamúchy, inak známe
ako posúchy, podplameníky, či
poplanky. Ide o kysnutý koláč s
bryndzou a slaninkou či s klobás-
kou alebo s bryndzou a syrom
(3,00 €). Robia ich na Hlavnom aj
na Hviezdoslavovom námestí
síce dve rozdielne prevádzky, ale
ako keby ich jedna mater mala.
Pečú ich na plechu v kamennej
piecke, kde kúria drevom. Pripra-
vované sú priamo na mieste, sú
originálne a veľmi chutné.
Na Hviezdoslavovom námestí
nám chýbalo poctivé varené z
minulého roka, neriedené sme
tento rok objavili na Hlavnom
námestí z Levíc (1,50 € / 2 dcl). V
celkovom hodnotení u nás tento
rok vyhrali vianočné trhy na
Hlavnom námestí, tie staromest-
ské po dvoch lepších rokoch tento
raz akoby stratili dych. Azda to
bude o rok na bratislavských via-
nočných trhoch lepšie.

Prvý advent - čas príprav na
Vianoce. A mne je akosi pod
psa. Trasiem sa zimou a mám
teplotu. Ale šéfredaktor je ne-
milosrdný a chce mať na stole
môj článok. Tak uvidíme, čo z
toho vzíde.
Keď čítam o Čiernom piatku v
USA, desí ma predstava, že táto
prax sa prenesie aj k nám. Hys-
terické nákupy len preto, že sú
zľavy, ma desia už dávno. Viem
si predstaviť, koľko ľudí sa v
rámci vianočnej reklamy zadĺži.
Veď reklama sa priam preteká v
ponúkaní lacných a lacnejších
úverov, ktoré na prvý pohľad
vyzerajú tak nevinne. Splátky
10-, 20-, 30-eurové sa zdajú také
splniteľné. A nepotrebujete nič,
iba občiansky preukaz.
Skôr než sa vyberiete na nákupy
viac-menej zbytočností, sadnite
si doma, prosím, s papierom a
ceruzkou v ruke. Ani odloženie
splátok o 3 mesiace nie je žiadne

terno. Čas príšerne letí a než sa
nazdáte, sú tie tri mesiace fuč - a
vy máte na krku dlžoby. Dia-
bolské na všetkých reklamách
na rýchle peniaze je, že si ich
naozaj môžete vybaviť niekoľ-
ko. A ani si nevšimnete, že váš
dlh narástol, povedzme, na 100
eur. Situácia sa ale môže zmeniť.
Čo keď na takúto splátku nebu-
dete mať? Tí priateľskí ponúkači
lacných a lacnejších superpôži-
čiek sa v okamihu zmenia na
tvrdých vymáhačov peňazí. Da-
jú vašu dlžobu vymáhačom a
exekútorom, a vôbec ich nezau-
jíma, či máte dosť peňazí na
úhradu poplatkov spojených s
užívaním bytu.
Ja viem, obchod ponúka nepre-
berné množstvo lákavého tova-
ru. Je mi však ľúto, musíte dobre
zvážiť, čo si môžete dovoliť.

Koniec koncov, Vianoce sú o
niečom inom, ako o hore zbytoč-
ných darčekov, ktoré skončia
veľmi skoro v kontajneroch.
Preto si dobre rozmyslite, čomu
v obchode podľahnete. A ešte
niečo, pamätajte, že po Viano-
ciach nasledujú masívne zľavy
vo väčšine obchodov. Ak doma
nemáte malé deti, môžete nakú-
piť za svoje peniaze v januári aj
dvakrát viac.
Priznám sa, že tieto Vianoce bu-
dú po 20 rokoch prvé bez hypo-
ték. Konečne som bez dlhov a ak
dá Boh, ani sa nemienim znova
zadlžiť. Ak bude treba, radšej si
utiahnem opasok. Ale prisahám,
žiaden finančný žralok ma až do
smrti nedostane!
Na koniec mi dovoľte poďako-
vať sa všetkým, ktorí mi v ko-
munálnych voľbách dali hlas.
Urobím všetko, aby som nikoho
nesklamala. Marta Černá,

Fórum spotrebiteľov

Po 20 rokoch konečne bez hypoték

Na Hlavnom sú trhy o čosi lepšieVďaka. Eugen

Suchoň, vďaka.

Angelika
LIST ČITATEĽA
Ešte dnes mi znejú v ušiach
tóny ľudových piesní uvité
dušou básnika hudby. Pred
očami  sa mi rozprestiera
javisko a tanečníci v kostý-
moch skvostne zladených s
hudbou.
Všetko pekne do seba zapadá.
Dokonca mladý skladateľ sa
prepletá s tónmi svojho diela po
javisku. Komponuje. Svojej
láske ukladá notu po note na
papier. Svoju lásku votkáva do
tónov, ktoré znejú v plnej kráse a
nádhere.
Akoby odrazu zastal čas. Divá-
kov vovádza do sna a zároveň do
skutočnosti, ktorú prežíva.
Mladý, zamilovaný skladateľ.
Mladý vo svojej hravosti a zaľú-
benosti. Jeho duša a duša Ange-
liky sa spájajú v nehe a radosti.
Ona pohladí klavír s vďakou za
lásku pretavenú do tónov.
Skladateľ ďalej notuje svoj prvý
slovenský balet, sediac na kraji
javiska, a pozerá na tanečníkov
ako jeho hudbu pretvárajú do
ladných pohybov.
Vďaka, Eugen Suchoň. Vďaka,
Angelika. Vďaka všetkým, ktorí
ste pomohli tento skvost sloven-
skej hudby vyniesť na Božie
svetlo, predstaviť ho a podeliť sa
o krásu doň votkanú.

Anna Iváková, Bratislava

Nech nová

metla lepšie

metie
LIST ČITATEĽA
Výsledky primátorských volieb
boli, zaiste, pre mnohých pre-
kvapením. Nový primátor Ivo
Nesrovnal zvíťazil s výrazným
náskokom, aj keď všetky prie-
skumy favorizovali pánov
Kňažka a Ftáčnika.
Dovoľujem si víťazovi poblaho-
želať a zaželať mu, aby aspoň
sčasti splnil sľuby, ktoré dal Brati-
slavčanom. Čaká ho veľa práce,
má šancu konečne v Bratislave a
v uliciach poupratovať, aby mesto
a samospráva boli opäť čisté. Dú-
fajme, že nová metla lepšie metie.

Ján Rohan, Bratislava

Vianočné trhy

nemajú byť

len o komercii
LIST ČITATEĽA
Opäť tu máme advent a s ním
aj vianočné trhy, ktoré boli v
minulosti najmä príležitosťou
nakúpiť si darčeky, vianočné
ozdoby či niečo na vianočný
stôl, prípadne stretnúť sa so
známymi a pri šálke horúceho
čaju či vína sa pozhovárať, po-
spomínať.
Obnovená tradícia vianočných
trhov na Hlavnom a Hviezdosla-
vovom námestí dnes však vôbec
nie je o advente a duchu Vianoc.
Stala sa z toho nechutná komer-
cia, kde je najdôležitejšie poriad-
ne si naplniť brucho.
Priznám sa, že radšej idem na via-
nočné trhy do Viedne, kde ich
atmosféru nerobí pach spálenej
cigánskej a cibule, ale niečo cel-
kom iné. Krásne ozdoby, reme-
selnícke výrobky spojené s via-
nočnou tematikou. Celé je to tam
akési kultúrnejšie a dôstojnejšie
ako u nás v Bratislave. Vo Viedni
ma neobťažuje hulákajúci sprie-
vodný program, ktorý neviem,
pre koho v Bratislave stále na trhy
pchajú. Veď ani nemôžete pár
slov prehodiť s kamarátkou, nieto
ešte dlhšie podiškurovať.
Keď mi niekto povie, že ide na
vianočné trhy na Hlavné či Hviez-
doslavovo námestie, ako prvé mi
napadne hluk, smrad a neporia-
dok. Nemôžem si pomôcť, ale ne-
jako ma to tam stále neláka. Bola
som sa tento rok pozrieť na Hlav-
nom námestí, ale stačilo. Myslím
si, že Bratislava má na viac, ako
na takéto krčmové trhy, kde ide
hlavne o lacné jedlo a pitie.

Alena  Staňová, Bratislava

Nevyhadzujte
knihy

- darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786
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STARÉ MESTO
Zosunutý svah na Žižkovej ulici
mestská časť Staré Mesto už
sanuje. V prvej etape zabezpe-
čuje spevnenie svahu spoloč-
nosť Eurovia SK, a.s., ktorá vo
výberovom konaní formou
podlimitnej zákazky predložila
najnižšiu ponuku na sanáciu
svahu vo výške 130 789 eur vrá-
tane DPH.
Práce sú rozdelené do troch etáp,
v tej prvej zosunutý svah spevňu-
jú, potom vybudujú oporný múr a
v závere je v pláne oprava cesty
na Žižkovej ulici.
Mestská časť už vyhlásila verejnú
súťaž aj na zhotoviteľa druhej
etapy - na výstavbu oporného
múru. Súťaž sa už skončila,
začiatkom minulého týždňa otvá-

rali obálky. Do súťaže sa prihlási-
li opäť tri firmy, zvíťazí najnižšia
ponuka. Po ukončení druhej
etapy, ktoré mestská časť plánuje
do konca roka, príde na rad opra-
va cesty na Žižkovej ulici. Aj na
tú Staré Mesto vyhlási verejné
obstarávanie.
Na sanáciu zosunutého svahu na
Žižkovej ulici mestská časť
Staré Mesto vyčlenila 400-tisíc
eur z rezervného fondu. Staré
Mesto si nechalo vypracovať
posudok statika, ktorý zhodnotil
situáciu na svahu a navrhol ďalší
postup a aj geologický prie-
skum, ktorý vyhodnotil možnos-
ti sanácie a odporučil tú najefek-
tívnejšiu a najekonomickejšiu
možnosť. Náklady na sanáciu
svahu by mohol preplatiť štát,

mestská  časť už požiadala o ich
preplatenie.
Svah na Žižkovej ulici sa zosunul
14. septembra 2014 po výdatných
dažďoch, ktoré zasiahli Bratisla-
vu. Zosuv sa dotkol asi 15-metro-
vého úseku.  Žižkova ulica je od-
vtedy uzatvorená a obyvatelia
majú možnosť vjazdu len v
obmedzenom režime. Príjazdová
cesta pre obyvateľov Žižkovej
ulice je prejazdná za asistencie
polície ráno v čase od 7.00 do
8.00 h a popoludní od 17.00 do
18.00  h. V prípade mimoriad-
nych udalostí, ako sú zdravotné
problémy či ohrozenia života a
zdravia, je prejazd možný aj v
iných časoch. Tento režim by sa
po spevnení svahu mohol už
onedlho zmierniť. (brn)

Zosunutý svah na Žižkovej ulici už
sanuje spoločnosť Eurovia SK

Vianočné trhy

v Petržalke

otvorí Mikuláš
PETRŽALKA
Petržalka pri príležitosti blížia-
cich sa sviatočných chvíľ pri-
pravila vianočný program. Tra-
dičné a deťmi obľúbené podu-
jatie Mikuláš na koči začne v
piatok 5. decembra 2014 o
15.45 h pred budovou petržal-
ského miestneho úradu. Odtiaľ
spolu s deťmi pôjde na Námes-
tie Republiky, kde rozsvietením
vianočného stromčeka začnú už
po tretíkrát Petržalské vianoč-
né trhy.
Otvorenie vianočných trhov bude
sprevádzať o 19.00 h aj koncert
skupiny Bukasový masív. V sobo-
tu 6. decembra o 17.00 h tu bude
Vianočné stretnutie generácií a v
nedeľu 7. decembra od 17.00 h
Folkové Vianoce. Okrem víken-
dových podujatí na Námestí
Republiky sú na programe Vianoc
v Petržalke aj podujatia v DK
Zrkadlový háj, v DC na Osuské-
ho, v DK Lúky a v ďalších zaria-
deniach mestskej časti. (pet)

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

Čo musí 

obsahovať

kúpna zmluva 
V predchádzajúcej poradni
sme sa venovali náležitostiam
kúpnej zmluvy v zmysle kata-
strálneho zákona v prípade, že
je predmetom prevodu vlast-
níctva pozemok alebo stavba. V
nasledujúcich sa budeme veno-
vať osobitým náležitostiam
kúpnej zmluvy v zmysle zákona
o vlastníctve bytov a nebyto-
vých priestorov, ktoré musí
obsahovať kúpna zmluva, ak
ide o kúpu bytu.
Kúpna zmluva musí obsahovať:
a) Základný popis bytu s určením
čísla bytu, orientačného čísla
vchodu a poschodia, označenie
bytového domu, v ktorom sa byt
nachádza, najmä uvedením súpis-
ného čísla domu a čísla parcely,
na ktorom je dom postavený, a
katastrálneho územia, čísla listu
vlastníctva, na ktorom je byt zapí-
saný, určenia veľkosti podlahovej
plochy bytu bez balkóna a loggie.
b) Vymedzenie častí a príslušen-
stva bytu. Časťami bytu sú miest-
nosti s uvedením ich počtu a
druhu. Príslušenstvom bytu sú
vedľajšie miestnosti a priestory
určené na to, aby sa s bytom trva-
le užívali (napr. pivnica).
c) Vymedzenie vnútorného vyba-
venia bytu, za ktoré sa považuje
vybavenie určené na to, aby sa s
bytom trvale užívalo. Vnútorným
vybavením je najmä jeho vnútor-
ná inštalácia (rozvody vody, ply-
nu, ústredného kúrenia, elektroin-
štalácie, kanalizácie) okrem stú-
pacích vedení, ktoré sú určené na
spoločné užívanie, ale aj poštová
schránka, zvonček či domáci tele-
fón.
d) Určenie a popis spoločných
častí bytového domu, ktorými sú
časti bytového domu nevyhnutné
na jeho podstatu a bezpečnosť,
ktoré sú určené na spoločné uží-
vanie. Spoločnými časťami domu
sú najmä: základy domu, strecha,
chodby, obvodové múry, prieče-
lia, terasa, schodiská, vstupy,
vodorovné nosné a izolačné kon-
štrukcie a zvislé nosné konštruk-
cie. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
Telefón: 0917 822 723
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Na Obchodnej

otvorili klub

pre mládež
STARÉ MESTO
Na Obchodnej ulici otvorili
nízkoprahový klub pre mládež
UPside. Jeho cieľom je ponúk-
nuť zaujímavú alternatívu na
trávenie voľného času, pomoc
a podporu mladým ľuďom.
S myšlienkou založiť ho upro-
stred jednej z najrušnejších bra-
tislavských ulíc prišlo občianske
združenie Inštitút Prijatia. Chce
tu mladým ľuďom prinášať voľ-
nočasové aktivity, diskusie, kon-
certy, workshopy či ponúknuť
knižnicu.
Je tu aj kaviareň, kde obsluhujú
psychológovia, sociálni pracovní-
ci alebo študenti týchto odborov.
„Na Obchodnú ulicu sa často cho-
dia mladí zabávať. My im ponú-
kame alternatívu, aby v situácii,
keď sú v ohrození alebo sa cítia
opustení, mali niekoho po ruke,“
uviedol riaditeľ Inštitútu Prijatia
Marek Madro. (brn)

LIST ČITATEĽA
V rokoch 2008-2010 sa uskutoč-
nil v priestore niekdajšej zimnej
jazdiarne, severnej terasy a
nádvoria Bratislavského hradu
archeologický výskum. Jeho
výsledky veľmi prekvapili
odbornú i laickú verejnosť. 
Archeológovia našli základy sta-
vieb starých viac ako 2000 rokov,
z obdobia prvého storočia pred
naším letopočtom. Boli budované
„neskororepublikánskou“ (obdo-
bie Rímskej republiky 510-527
pred naším letopočtom) a „ranoau-
gustovskou“ (Octavianus Augus-
tus: 27 p.n.l. – 14 n.l.) rímskou sta-
vebnou technikou. Predpokladá sa,
že stavby boli súčasťou uzavretého
reprezentatívneho italického ar-
chitektonického konceptu. Verejné
stavby boli budované zrejme v
súvislosti s fórom (námestím),
okolo ktorého ich postavili. Po
stavbách sa zachovali ich dvetisíc
rokov staré múry, ale aj fragmenty

zdobenej dlážky, ucelená liata
dlážka, interiérová omietka...
Rímske stavby vznikli v časoch,
keď sa na území Bratislavy roz-
kladalo keltské oppidum – kelts-
ké mesto. Tí si ich zrejme necha-
li postaviť práve rímskymi stavi-
teľmi. Kvalitu stavieb zrovnáva-
jú odborníci s keltskými lokalita-
mi ako sú v rakúskom Magda-
lensbergu či francúzskom
Bibracte. Objavy rímskych sta-
vieb z obdobia ešte pred vzni-
kom hranice Rímskej ríše, Limes
Romanus, sú natoľko dôležité, že
sa archeológovia s nimi zapojili
do európskeho projektu Danube
Limes Brand. Sú unikátom stre-
doeurópskeho priestoru. 
V priestore severnej terasy stava-
jú podzemné garáže. Podľa me-
diálnych informácií časť nálezov
má byť prezentovaná verejnosti,
druhá časť má byť prekrytá. Na
zasypané nálezy má byť upozor-
nené kameňmi na povrchu. To

naozaj budeme budovať podzem-
né garáže na mieste antických
pamiatok v areáli Bratislavského
hradu? Nebolo napáchaného na
pamiatkach Bratislavy už dosť
zla? Čo má pre Slovensko väčší
hodnotový prínos? Pamiatky na
rímsku kultúru alebo podzemné
garáže? Nie je lepšou alternatívou
vybudovať v priestore archeolo-
gický park, kde by bolo možné
vidieť nálezy in situ? To akoby
Taliani postavili parkovacie mies-
ta uprostred námestia Forum
Romanum pri Koloseu... 
Pamiatky antického sveta (a nie
len jeho) nie sú len dedičstvom
Slovenska, ale aj širšieho prie-
storu - európskeho, ktorý je
nositeľom antickej kultúry. Je
nehorázne, aby také cenné nále-
zy, ktoré výrazne poznačili
interpretáciu a pohľad na dejiny
Bratislavy, mali ustúpiť výstav-
be parkovacích miest! 

Juraj Kucharík

Naozaj si chceme na hradnom kopci
zakryť unikátne antické pamiatky?

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME
ŽENY

na dlhodobé upratovanie
rodinných domov,

bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. 

U nás majú príležitosť aj dôchodkyne.

Zavolajte na 02/624 111 48 alebo 0908 760 035
Napíšte na info@domestica.sk

www.domestica.sk

BILLA žije Vianocami
V dobrom supermarkete vám pomôžu s uložením nákupu

BILLA
Rozsvietenie viano ného strom eka 
pred centrálou supermarketov BILLA 
na Bajkalskej ulici, koledy a viano ný
pun  pre všetkých zákazníkov zdarma 
znamenali v piatok 28. novembra štart 
viano nej pohotovosti vo všetkých 127 
obchodoch BILLA.

V  Bille nebude ani tieto Vianoce dô-
vod na nepríjemný predviano ný stres 
pre pomalé vybavovanie pri pokladni 
a dlhé rady pred nimi. Po as najfrek-
ventovanejších nákupných dní budú až 
do Vianoc vo viacerých slovenských 
mestách pomáha  naklada  tovar zá-
kazníkom do tašiek špeciálne vyškolení 
brigádnici.

V petržalských

školách budú

vtáčie búdky
PETRŽALKA
V areáloch troch petržalských
základných škôl v týchto dňoch
osádzajú vtáčie búdky, ktoré
majú vytvoriť podmienky na
hniezdenie chránených živočí-
chov akými sú netopiere a daž-
ďovník obyčajný. Ide o spoloč-
nú aktivitu petržalskej samo-
správy a Bratislavského regio-
nálneho ochranárskeho združe-
nia (BROZ).
Hlavným cieľom je vytvorenie
prirodzeného prostredia a podpo-
ra hniezdnych možností chráne-
ných druhov živočíchov. Ďalším
cieľom je priblížiť deťom živočí-
chy v ich prirodzenom prostredí a
nenásilným spôsobom prebudiť
ich záujem o ochranu prírody.
Vtáky si do búdky môžu nanosiť
materiál, zniesť vajíčka a vyviesť
mláďatá už budúci rok. Búdky sú
bezúdržbové a kontrolovateľné
voľným okom. (pet)
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Na Konventnej

ulici pribudne

28 bytov
STARÉ MESTO
Začiatkom budúceho roka sa
má začať rekonštrukcia vyše
storočného meštianskeho do-
mu na Konventnej ulici 5. Re-
konštrukciou a nadstavbou má
na tejto historickej ulici vznik-
núť 28 bytov a apartmánov.
Za projektom Feiglerov dom je
developerská spoločnosť VI
Group, s.r.o., z Vajnôr, ktorá  his-
torickú budovu na Konventnej
ulici kúpila pred rokom. Dom je
národnou kultúrnou pamiatkou a
je súčasťou bloku budov od
rohovej historickej budovy, kde
sídli Centrum ibérskych a latin-
skoamerických štúdií Ekonomic-
kej univerzity. Trojpodlažný dom
v susedstve získa okrem obnove-
nej fasády aj nadstavbu, ktorá má
vyrovnať jeho výšku s ďalšou
susednou stavbou.
„Priečelie obnovíme a farebne
dotvoríme, pri obnove fasády
počítame s prírodnými materiál-
mi. Zrepasujeme pôvodnú omiet-
ku a tú doplníme kvalitnými
omietkami spĺňajúcimi najmo-
dernejšie požiadavky funkcie a
estetiky. Podjazd objektu od ulice
tvorí impozantná dvojkrídlová
brána,“ uvádza developer.
S rekonštrukciou Feiglerovho
domu na Konventnej ulici sa má
začať začiatkom roka 2015,
dokončenie je plánované na prvý
štvrťrok 2016. V dome má byť
20 bytov a 8 apartmánov. Má ísť
o 16 dvojizbových, 11 trojizbo-
vých a 1 jednoizbový byt s vý-
merami od 32 do 85 štvorcových
metrov. (brn)

STARÉ MESTO
Prezidentskú vilu na Pažického
ulici, ktorú chcel bývalý prezi-
dent predať, plánuje súčasná
hlava štátu zrekonštruovať a
využívať ako svoju rezidenciu.
Prezident Andrej Kiska nepo-
važuje za vhodné investovať
ďalšie peniaze do údržby ne-
používaného objektu, ale ani to,
aby štát vilu predal.
„Rezidencia hlavy štátu na Slaví-
ne je viac ako 10 rokov nepouží-
vaná a chátra. Náklady na jej
udržiavanie v nepoužívanom sta-
ve a pri snahe predísť nezvratným
škodám na majetku za ten čas

predstavovali zhruba 200-tisíc eur
z rozpočtu kancelárie prezidenta.
Preto sa rozhodol, že rezidencia
by sa mala rekonštruovať. Kance-
lária prezidenta požiadala o zvý-
šenie rozpočtu na rok 2015 o 96-
tisíc eur v súvislosti s rekonštruk-
ciou rezidencie“ povedal riaditeľ
komunikačného odboru kancelá-
rie prezidenta Roman Krpelan.
Vila sa nachádza na pozemku s
rozlohou 4300 štvorcových met-
rov. Rezidencia v súčasnom stave
nevyhovuje potrebám hlavy štátu,
pravdepodobne ju bude potrebné
prestavať. Odhad nákladov na
rekonštrukciu zatiaľ nie známy,

na financovanie sa majú použiť
výhradne prostriedky z rozpočtu
kancelárie prezidenta.
Bývalý prezident Ivan Gašparo-
vič nechal vilu oceniť a peniaze z
predaja plánoval využiť na rekon-
štrukciu kaštieľa v Rusovciach,
kde by okrem priestorov na štátne
reprezentačné účely mal  byť slu-
žobný byt prezidenta. Cenu vily
však kancelária prezidenta nezve-
rejnila.
Rezidenciu kúpila kancelária pre-
zidenta v roku 2000 počas úrado-
vania Rudolfa Schustera od VSŽ
Košice v prepočte za zhruba 1,2
milióna eur. (brn)

Prezidentskú vilu na Pažického ulici
chce dať hlava štátu zrekonštruovať

Odstránili 

už  šestnásť

čiernych stavieb
JAROVCE
Z osemnástich čiernych sta-
vieb pri hausbótoch v Jarovec-
kom ramene už zostali len dve,
aj tie však odstránia. Informo-
vala o tom Vodohospodárska
výstavba, š.p., ktorá ako vlast-
ník pozemkov pod stavbami
podala návrh na ich odstráne-
nie. Podnet sa týkal altánkov,
kozubov či prístreškov, ktoré v
okolí hausbótov nezákonne
postavili.
„Niektorí vlastníci hausbótov si
štátne pozemky splietli so súk-
romným vlastníctvom a územie
pri hausbótoch začali ohradzo-
vať a svojvoľne prestavovať,“
uviedla hovorkyňa Vodohospo-
dárskej výstavby Diana Migaľo-
vá Baschierová.
V snahe zastaviť túto nechcenú
výstavbu podal štátny podnik
ešte vlani v júli podnet príslušné-
mu stavebnému úradu Jarovce na
začatie konania vo veci odstráne-
nia nepovolených stavieb na svo-
jich pozemkoch.
Odstránených už bolo 16 z 18
nepovolených objektov. Podnik
sa v spolupráci s regionálnymi
orgánmi ochrany životného pro-
stredia takisto zameral na 85
hausbótov, ktoré boli postavené v
rozpore so stavebným povolením
alebo úplne bez povolenia. Z 85
si 51 majiteľov zabezpečilo doda-
točné stavebné povolenie. Zostá-
va tak sporných 34 hausbótov.
Vodohospodársky podnik má
záujem s majiteľmi hausbótov
uzavrieť dohody o vymedzení
vzájomných vzťahov. (brn)

GENERÁLNY REKLAMNÝ PARTNER

EXKLUZÍVNY REKLAMNÝ PARTNER HLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI REKLAMNÍ PARTNERI MEDIÁLNI PARTNERI

KAPRUN
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Dopraváci

predstavujú 

Jozefa Murgaša
STARÉ MESTO
V Múzeu dopravy Slovenského
technického múzea na Šancovej
ulici je sprístupnená výstava o
osobnosti a diele priekopníka
rádiotelegrafie Jozefa Murgaša
pri príležitosti 150. výročia jeho
narodenia. Táto panelová dvoj-
jazyčná výstava bola minulý
mesiac prezentovaná v sídle
UNESCO v Paríži.
Návštevníkov zaujme zmenšený
model 60-metrového anténneho
stožiara, ktorý skonštruoval Mur-
gaš. Celkove má v USA evidova-
ných 13 patentov z bezdrôtovej
telegrafie a jeden navijak na
rybársky prút. Murgaš mal vše-
strannejšie záujmy. Okrem maľo-
vania bol známy ako zberateľ
húb, nerastov a rastlín. Mal jedi-
nečnú zbierku hmyzu, približne
9000 exemplárov.
„Murgašove objavy prekonali aj
jeho očakávania. Počas života ani
netušil, aké čiastkové riešenia v
oblasti rádiotelegrafie a zvuko-
vých záznamov pre budúcnosť
vyriešil, čo sa vlastne ukázalo až
neskôr,“ uviedol riaditeľ Doprav-
ného múzea Peter Maráky.
Výstava Jozef Murgaš - priekop-
ník rádiotelegrafie potrvá do 6.
januára 2015. (brn)

Viedenská

električka je v

Múzeu dopravy
STARÉ MESTO
V Múzeu dopravy Slovenského
technického múzea na Šancovej
ulici bude do 6. januára 2015
sprístupnená aj výstava 100
rokov Viedenskej električky.
Súčasťou expozície je aj zrekon-
štruovaná lokomotíva Viedenskej
električky Ganz Eg 6, ktorú sa
podarilo zachrániť Klubu priate-
ľov mestskej hromadnej a regio-
nálnej dopravy. Súčasťou výsta-
vy sú aj panely približujúce 100-
ročnú históriu elektrického že-
lezničného spojenia Viedne a
Prešporka.
Múzeum dopravy je otvorené
denne okrem pondelka od 10.00
do 17.00 h, posledný vstup je o
16.30 h. (brn)

Na Rozvodnej

ulici pribudlo

detské ihrisko
NOVÉ MESTO
Na Rozvodnej ulici v brati-
slavskom Novom Meste bolo
dokončené nové detské ihris-
ko. Podoba ihriska vzišla s
diskusie s miestnymi obyva-
teľmi, ktorí pripomienkovali
architektom pripravený
návrh.
„Našou snahou bolo vytvorenie
ihriska, ktoré by vyhovovalo
predovšetkým deťom, ktoré ho
budú navštevovať, preto sme do
diskusie o jeho podobe zapojili
miestnu komunitu,“ vraví staros-
ta Rudolf Kusý.
Dominantným prvkom ihriska je
hrad, ktorého súčasťou sú šmý-
kačky, maľovacia tabuľa či
lezecké steny. Deti na ihrisku
nájdu aj preliezačku, pružinovú
hojdačku, šmýkľavku a hojdač-
ky. Ihrisko bolo financované
sponzorsky, pretože pozemok
patrí stále mestu a nie mestskej
časti. (bnm)

BVS ponúka

na zrážkovú

vodu pardon
BARTISLAVA
Bratislavská vodárenská spo-
ločnosť, a.s., oznamuje, že v
období od 1. novembra do 31.
decembra 2014 umožňuje svo-
jim zákazníkom nahlásiť
neoprávnené vypúšťanie vôd z
povrchového odtoku, prípad-
ne zmenu plôch určených na
ich vypúšťanie do verejnej
kanalizácie.
Voči zákazníkom, ktorí sa v uve-
denom termíne prídu do BVS
zazmluvniť, nebudú uplatňovaná
príslušné poplatky v zmysle
Cenníka výkonov a služieb BVS,
ani náhrada škody, či zmluvné
pokuty v zmysle Všeobecných
obchodných podmienok – tzv.
generálny pardon. (bvs)

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 

BRATISLAVA 5

Novootvorená zubná
ambulancia prijíma

nových pacientov
Bajkalská ulica 9 | Tri veže
ambulancia v 2. veži na prízemí
0905 662 407 | simkovicova55@stonline.sk
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Basketbalistom

Karlovky sa

začína dariť
BRATISLAVA
Nováčikovi najvyššej basketba-
lovej súťaže mužov VŠEMvs
Karlovka Bratislava sa v SBL
začína dariť. Po víťazstvách
nad Handlovou (81:73), Nitrou
(67:60), vo Svite (69:66), nad
Spišskou Novou Vsou (90:87),
Levicami (88:84) a túto sobotu
v Handlovej (89:73) sa po
víkende dostali Karlovešťania
na 6. priečku v ligovej tabuľke.
Celkovo majú na konte 7 víťaz-
stviev a 10 prehier.
Basketbalisti BK Inter Incheba
Bratislava síce zdolali doma
Prievidzu (70:65), Handlovú
(81:73), Spišskú Novú Ves
(104:71) a v sobotu aj Levice
(118:75), prehrali však vo Svite
(90:94) a v Komárne (77:90).
Preto klesli v tabuľke po 17. kole
SBL na 2. priečku, keď majú
rovnaký opočet bodov ako vedú-
ca Prievidza a tretie Komárno.
Celkovo tak majú interisti na
konte už tri prehry.
Z posledných piatich zápasov sa
v štyroch predstavil v žlto-čiern-
rom drese aj Martin Rančík,
ktorý úvod sezóny vynechal pre
zranenie a operáciu kolena.
V stredu 3. decembra 2014 čaká
oba bratislavské kluby druhé
mestské derby. Tentoraz hrajú o
18.30 h na palubovke Karlovky
v Športovej hale FTVŠ na Laf-
ranconi. (brn)

Na Tehelnom

poli začnú stavať

8. decembra
BRATISLAVA
Výstavba nového futbalového
štadióna na Tehelnom poli sa
má začať 8. decembra 2014.
Po tom, ako mestskí poslanci
schválili investorovi výstavby
štadióna prenájom pozemkov
pod štadiónom a na Bajkal-
skej ulicim sa konečne začne
toľko očakávaná a odkladaná
výstavba nového štadióna ŠK
Slovan Bratislava.
Práve súčasný štadión na Pasien-
koch sa minulý týždeň stal terčom
posmeškov švajčiarskeho tímu
Young Boys Bern, ktorí vo
štvrtok odohral na druhej strane
Bajkalskej ulice odvetný zápas
Európskej ligy UEFA proti domá-
cemu Slovanu. Bratislavčania
prehrali 1:3, keď Seydouba Sou-
mah strelil vôbec prvý gól bela-
sých v skupinovej fáze Európskej
ligy. Slovan je v tabuľke na
poslednom mieste bez jediného
bodu a so zahanbujúcim skóre
1:17! Posledný zápas Európskej
ligy odohrajú Bratislavčania 11.
decembra 2014 v Neapole.
V domácej Fortuna lige po prehre
v Senici (1:2) a domácej prehre s
Myjavou (0:1) slovanisti vyhrali v
poslednej Banskej Bystrici (1:0).
V stredu 3. decembra  o 16.30 h
privítajú na Pasienkoch Zlaté Mo-
ravce a v nedeľu 7. decembra o
17.30 h uzavrú jeseň ligovým der-
by proti Spartaku Trnava. (brn)

13. 12. 2014 o 17.30
HANT ARENA PASIENKY

Hostia: Dunking Devils (Slovinsko), Vec, Strapo, Supa, 
afterparty s DJ EKG

Vstupenky www.subojhviezd.sk
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BRATISLAVA
Základná časť KHL sa minulý
týždeň preklopila do druhej
polovice a HC Slovan Bratisla-
va zostáva stále mimo zóny
postupu do play-off Západnej
konferencie. Uplynulú domácu
sériu odohrali slovanisti s nega-
tívnou bilanciou, keď dva zápa-
sy prehrali a jeden vyhrali až po
samostatných nájazdoch.
V zápasoch proti súperom, ktorí
sú ich najvážnejšími konkurentmi
o postup, získali z deviatich
bodov len dva. Pred sebou majú
síce ešte polovicu zápasov
základnej časti, pokiaľ sa však

niečo v ich hre nezmení, zostanú
pred bránami play-off aj túto
sezónu.
Na rovinu treba povedať, že keby
nemal Slovan v bráne Jana Bac-
klunda, boli by výsledky slova-
nistov ešte horšie. Ten patrí do de-
siatky brankárov celej KHL, ktorí
dostali najmenej gólov. V posled-
ných zápasoch dostal z hry v prie-
mere jeden gól, čo však vždy
nestačí na zisk bodov.
Slabinou Slovana je útok, v počte
strelených gólov sú slovanisti na
posledných priečkach celej KHL.
Za nimi sú už len najslabšie tímy
Východnej konferencie. Slovan

potrebuje strelca. Ladislavovi
Nagyovi zvlhol pušný prach,
Tomáša Rachůnka poslalo vede-
nie klubu radšej preč.
Slabé výsledky sa prejavili aj v
návštevnosti na domácich zápa-
soch. Kým v predchádzajúcich
dvoch sezónach patril Slovan k
tímom s najvyššou priemernou
návštevnosťou, na zápas proti
Podolsku prišlo minulý týždeň
zatiaľ najmenej divákov zo všet-
kých zápasov Slovana v KHL.
V decembri čaká slovanistov až
osem domácich zápasov, čo by
mohlo byť v súboji o postup do
play-off rozhodujúce. (pol)

Po polovici základnej časti KHL
je HC Slovan mimo zóny postupu
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LETO 2015 už v predaji!

LETNÉ DOVOLENKY
z Bratislavy, Sliača, 
Popradu a Košíc

zľava až 35% 
a 2 deti od 99 EUR

Turecko, Kréta, Rhodos, Kos, 
Zakynthos, Korfu, Andalúzia, 
Albánsko, Sardínia, Korzika, 
Cyprus, Egypt a Chorvátsko

www.fi rotour.sk

POZNÁVACIE ZÁJAZDY 
a LETECKÉ VÍKENDY

EXOTICKÉ DOVOLENKY
letecky z Viedne, 
Budapešti a Prahy

LYŽOVAČKY
Talianske, Rakúske 
a Francúzske Alpy

OC Bory Mall, 0911/116 011   I   Polus City Center, 0911/116 010

Aj v roku 2014 sme realizovali projekt Vedomos-
ťami proti kríze 2014 podporený programom
Škola rodinných financií Nadácie pre deti Slo-
venska. Projekt prebiehal od marca do októbra
2014 na SOU Dopravná v Bratislave, SOŠ IT v
Bratislave, v detskom domove Bratislava a v
detskom domove Studienka v Bratislave. 
Na seminároch sme sa venovali problematike
finančnej gramotnosti v témach ako sú bankové
produkty, rodinný rozpočet, začiatok podnikania,
rozdielu medzi obchodnými spoločnosťami a živ-
nosťou, zdrojmi príjmu a poisteniu. Účastníci si
vyskúšali zostavenie vlastného rozpočtu, riešeniu
životných situácií ako je zabezpečenie bývania,
napísanie vlastného životopisu, simulácia pracov-
ného pohovoru a výber z ponuky osobných účtov v
banke. Celkom si úvod do tematiky financií vypoču-
lo 210 účastníkov a odučených bolo 96 hodín semi-
nárov. Tu je niekoľko postrehov od samotných
účastníkov:
„Poznatky určite využijem, budem sa vyvarovať
chýb, na ktoré sme boli upozornení.“

Miro, 17 rokov
„Veľmi dôležitá bola pre mňa téma, ako si napísať
životopis, po skončení školy sa mi to zíde.“

Andrea, 16 rokov
Aj keď sme sa spočiatku stretali s rozpačitými, či
odmietavými reakciami pri tvorbe rozpočtu, nako-
niec aj sami účastníci uznali, že je to veľmi potreb-
ná vec, ktorá nielen dáva prehľad o výdavkoch, ale
zvyšuje istotu v nakladaní so zarobenými peniazmi. 
3. ročník projektu Vedomosťami proti kríze 2014  sa
síce skončil, ale už pripravujeme ďalší ročník so
zameraním sa na vzdelávanie mládeže, nakoľko
vidíme, že v oblasti finančnej gramotnosti stále nie
je úroveň vzdelania dostatočná.
Zároveň ďakujeme za podporu spoločnostiam KPS
Poradenské centrum, s.r.o., advokátskej kancelárii
Mgr. Peter Serina, advokátska kancelária, s.r.o. a
jazykovej škole Edupoint, s.r.o.

Ing. Katarína Serinová, 
projekt manažer Spoločenstvo poznania,o.z.

Tento príspevok bol publikovaný za podpory Nadácie pre
deti Slovenska v programe Škola rodinných financií.

Pred cintorínom

zrekonštruujú

parkovisko
VRAKUŇA
Mestská organizácia Generálny
investor Bratislavy plánuje na
budúci rok začať rekonštruk-
ciu parkoviska pred cintorínom
Vrakuňa na Popradskej ulici.
Celkové náklady na rekon-
štrukciu parkoviska majú byť
2,112 milióna eur.
Má ísť o kompletnú rekonštruk-
ciu parkoviska, pričom majú byť
vybudované nové chodníky, nová
vozovka, zastávka trolejbusov s
prístreškami a bezbariérovou ná-
stupnou hranou, parkovisko má
byť odvodnené, zrekonštruované
má  byť aj verejné osvetlenie. Exi-
stujúce stánky majú byť odstráne-
né a na ich mieste vznikne parko-
vanie pre 213 áut a 24 motocy-
klov. Vybudujú sa tu tiež priestory
pre sociálne zázemie vodičov tro-
lejbusov MHD.
GIB chce s rekonštrukciou parko-
viska pred cintorínom začať na
budúci rok, dokončenie plánuje v
roku 2016. (brn)

Prvé predajne

Pharos Parku

otvoria na jar
RUŽINOV
Prvé obchodné prevádzky
komerčnej zóny Pharos Park
majú otvoriť na jar budúceho
roka. Pôjde o predajňu nemec-
kého predajcu tovaru pre
domácich majstrov a remesel-
níkov Bauhaus a predajňu
reťazca so športovými potreba-
mi Decathlon. Budúci rok má
byť otvorená aj predajňa ná-
bytku reťazca Sconto.
V Bauhause bude na ploche 20-
tisíc štvorcových metrov 15 špe-
cializovaných oddelení. Bude tu
požičovňa náradia, centrum mie-
šania farieb, záhradné centrum či
kúpeľňové štúdio. Decathlon má
otvoriť predajňu  športových po-
trieb a odevov s plochou 3000
štvorcových metrov, neskôr sa má
rozšíriť na 4000 štvorcových
metrov.
Celkovo má byť vo Pharos Parku
80-tisíc štvorcových metrov ob-
chodných priestorov a 230-tisíc
„štvorcov“ kancelárií. (brn)

STARÉ MESTO
Kým na rohu ulíc Landererova
a Čulenova plánuje Penta In-
vestments stavať jednu 115-
metrovú administratívnu vežu,
na rohu Čulenovej a Továren-
skej chce postaviť dve 100-
metrové obytné veže. Má v
nich byť spolu 525, resp. až 584
bytov.
Vyplýva to zo zámeru Obytný
súbor Čulenova, ktorý prostred-
níctvom developerskej spoloč-
nosti Centrade, a.s., predložila
Penta na posúdenie vplyvov na
životné prostredie. Zámer vo
dvoch variantoch počíta s 30,
resp. 33 nadzemnými podlažiami
a výškou 100,6 alebo 109,9 met-
ra. Okrem počtu bytov sa varian-
ty líšia aj počtom parkovacích
miest, ktorých má byť od 750 do
864. Vjazd do dvojpodlažnej pod-
zemnej garáže má byť z Čuleno-
vej aj Továrenskej ulice.
Okrem dvoch výškových budov
sú tu navrhnuté aj štyri pavilóny s
občianskou vybavenosťou, ako

napr. obchody, materská škola,
pobočka banky, pošta, fitness,
predajňa potravín. Okolo nich má
byť mestský park. Predpokladaný
začiatok výstavby uvádza develo-
per v marci 2016, dokončenie je
plánované v marci 2018. Odhado-
vané náklady sú 70 miliónov eur.
V máji 2014 bolo ukončené posu-
dzovanie vplyvov na životné
prostredie v prípade 115-metrovej
administratívnej veže na rohu
Landererovej a Čulenovej ulice.
Okrem nej tu má stáť aj jedno-
podlažný pavilón reštaurácie pre
350 hostí. Administratívna budo-
va má mať 29 nadzemných a 2
podzemné podlažia. Má v nej byť
variantne 36-tisíc, resp. 46-tisíc
štvorcových metrov kancelárií a
773 parkovacích miest v podze-
mí. Termín výstavby administra-
tívnej veže zatiaľ nie je známy.
Na Čulenovej medzi Landerero-
vou a Továrenskou chce Penta
vybudovať novú mestskú štvrť.
Pôvodne počítala s piatimi výš-
kovými budovami, podľa všet-

kého však tento zámer zreduko-
vala na uvedené tri veže. Medzi
administratívnou budovou a dvo-
ma obytnými vežami sa nachádza
historická budova teplárne od
architekta Dušana Jurkoviča. V
nej majú byť galérie, resp. mú-
zeum. Za projektom je architekt-
ka Zahy Hadid, ktorá stavila na
koncept výškových budov orga-
nických tvarov. Administratívna
veža ako aj obe obytné veže majú
byť oválneho a kónického tvaru.
Oproti cez Landererovu ulicu sta-
via J&T Real Estate, a.s., dve
obytné veže Panorama City, na
druhej strane Továrenskej ulice
zase začala s výstavbou komple-
xu Twin City skupina HB Reavis
Group, a.s. V zóne Chalúpkova,
ktorá je ohraničená ulicami Lan-
dererova, Čulenova, Dostojev-
ského rad a Mlynské nivy, boli
pred niekoľkými rokmi napláno-
vané aj ďalšie odvážne investičné
projekty, ako napr. Lipový park či
Ister. Ich ďalší osud je však veľmi
neistý. (brn)

Penta chce v bývalej teplárni okrem
kancelárskej stavať aj dve obytné veže
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štvrtok 4. decembra
� 18.00 - P. I. Čajkovskij: Luská-
čik, balet, SND, Hviezdoslavovo
námestie
�19.00 - W. Shakespeare: Skrote-
nie zlej ženy, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
�19.00 - P. Karvaš: Polnočná om-
ša, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - J. Novak: Tolstoj a pe-
niaze, Divadlo Astorka, Námestie
SNP
� 19.00 - W. Shakespeare: Mac-
beth, Divadlo Ívery, Školská ulica
� 19.00 - 65. výročie SĽUK,
Mestské divadlo, Laurinská ulica
� 19.00 - Kristína & Band: Hore-
hronie Tour, Ateliér Babylon, Ko-
lárska ulica
� 19.30 - K. Vosátko: Modelky II,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
� 19.30 - Zlatý koncert, AEGON
Aréna, Príkopová ulica

piatok 5. decembra
�17.00 - Rockové mrazenie 2014,
Hant Aréna, Trnavská cesta
�19.00 - T. Letts: August: Stratení
v Oklahome, derniéra, Sála činoh-
ry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - P. Quilter: Je úžasná!,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - W. A. Mozart: La cle-
menza di Tito, opera, SND, Hviez-
doslavovo námestie
� 19.00 - I. S. Turgenev: Mesiac
na dedine, Divadlo Astorka, Ná-
mestie SNP
� 19.00 - B. Ahlfors: Iluzionisti,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - Minipárty: Karel Šíp,
Josef Náhlovský, Teatro Wüsten-
rot, Trnavské mýto
� 19.00 - Andělská Zuzana:
Neřež, K. Koščová, Z. Homolová,
DK Ružinov, Ružinovská cesta
� 19.00 - Soňa Horňáková a hu-
dobné zoskupenie Nany, Divadlo
Ticho a spol., Školská ulica
� 19.15 - Cuadro Flamenco, fla-
menco show, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta

sobota 6. decembra
� 11.00 - W. A. Mozart: O čarov-
nej flaute a iných kúzlach, Sála
opery a baletu SND, Pribinova
ulica
� 16.00 - No počkaj!, ľadová
show, SLOVNAFT Arena, Ulica
odbojárov
� 18.00 - P. I. Čajkovskij: Luská-

čik, balet, SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 18.00 - No počkaj!, ľadová
show, SLOVNAFT Arena, Ulica
odbojárov
� 19.00 - J. Littell: Láskavé bohy-
ne, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Šansónové Vianoce
Lucie Šoralovej, Ateliér Babylon,
Kolárska ulica
� 19.00 - P. Quilter: Ráno po,
LOFTAréna, Viedenská cesta
� 19.00 - M. Lasica: Listy Emilo-
vi, Štúdio L+S, Námestie 1. mája

nedeľa 7. decembra
�13.00 - Ľ. Feldek: Ako sa Lomi-
drevo stal kráľom, predstavenie pre
deti, Sála činohry SND, Pribinova
ulica
� 17.00 - P. I. Čajkovskij: Luská-
čik, balet, SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 17.00 - Desatoro, Štúdio SND,
Pribinova ulica
� 17.30 - ŠK Slovan Bratislava -
FC Spartak Trnava, futbalová For-
tuna liga, Štadión Pasienky, Vaj-
norská ulica
� 19.00 - Vianočný koncert, Sála
opery a baletu SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - Beatles Vianoce 2014,
Teatro Wüstenrot, Trnavské mýto

pondelok 8. decembra
�17.30 - Zasvätenie mesta Bratis-
lavy Panne Márii, svätá omša,
Kostol sv. Jána z Mathy, Hurbano-
vo námestie
� 19.00 - A. Šestáková, J. Gonš-
čák: Volanie z hlbín, Štúdio SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - J. Kolečko: Zakázané
uvoľnenie, Divadlo Astorka, Ná-
mestie SNP
� 19.00 - B. H. Thorsson: Ocko,
Nemecký kultúrny dom Rača
� 19.00 - Beatles Vianoce 2014,
Teatro Wüstenrot, Trnavské mýto
� 19.30 - HC Slovan Bratislava -
Avangard Omsk, hokejová KHL,
SLOVNAFTArena, Ulica odbojá-
rov

utorok 9. decembra
� 14.00 - P. Dobšinský, A. Koren-
či, J. Bielik: Mechúrik-Koščúrik,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - H. McCoy, R. Herman:
Aj kone sa strieľajú, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - S. Benchetrit: Mínus
dvaja, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája

� 19.30 - V. Klimáček: Under-
ground, Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie
�20.00 - Chinaski: Rockfield, krst
albumu, Klub LOFT!, Továrenská
ulica

streda 10. decembra
� 11.00 - M. Dubovský: Veľká
doktorská rozprávka, opera pre
deti, SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.00 - W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
�19.00 - J. Strauss: Netopier, Sála
opery a baletu SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - E. Jelinek: Rechnitz -
Anjel skazy, Štúdio SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - S. Lavrík: Tichý dom,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
�19.00 - E. Borušovičová: 69 vecí
lepších než sex, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
� 19.00 - HC Slovan Bratislava -
Barys Astana, hokejová KHL,
SLOVNAFTArena, Ulica odbojá-
rov

štvrtok 11. decembra
� 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - J. Głowacki: Antigona v
New Yorku, Štúdio SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - V. Bellini: Puritáni, ope-
ra, SND, Hviezdoslavovo námes-
tie
� 19.00 - P. Pavlac: Einsteinova
žena, Divadlo Astorka, Námestie
SNP
� 19.00 - O. Wilde: Celkom váž-
ne, Divadlo Ívery, Školská ulica
� 19.00 - Jožka Černý a cimbalo-
vá hudba Gracia, Teatro Wüsten-
rot, Trnavské mýto
� 19.00 - Vianočná Megapárty,
Hant Aréna, Trnavská cesta
� 19.30 - V. Klimáček: REMIX,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

piatok 12. decembra
�16.00 - Ľ. Feldek: Ako sa Lomi-
drevo stal kráľom, predstavenie pre
deti, Sála činohry SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - Sh. Stephensonová: Pa-
mäť vody, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - O. Šulaj: Gazdova krv,
Divadlo Astorka, Námestie SNP

� 19.00 - T. Letts: Zabijak Joe,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - I. Mergaultová: Sbohem
zústávám, Teatro Wüstenrot,
Trnavské mýto
� 19.00 - Nedvědovci: Otec Fran-
tišek a syn Vojta s kapelou, Istro-
polis, Trnavské mýto
� 19.30 - V. Klimáček: Krvák,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
� 19.30 - HC Slovan Bratislava -
Salavat Julajev Ufa, hokejová
KHL, SLOVNAFT Arena, Ulica
odbojárov

sobota 13. decembra
� 14.00 - P. Dobšinský, A. Koren-
či, J. Bielik: Mechúrik-Koščúrik,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 18.00 - P. I. Čajkovskij: Luská-
čik, balet, SND, Hviezdoslavovo
námestie
�19.00 - Th. Mann: Buddenbroo-
kovci, Sála činohry SND, Pribino-
va ulica
�19.00 - J. del Corte: Kométa, Di-
vadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - P. Pörtner: Šialené nož-
ničky, Teatro Wüstenrot, Trnavské
mýto
� 19.00 - IMT Smile & Lúčnica,
Incheba Expo Aréna, Viedenská
cesta

nedeľa 14. decembra
�17.00 - M. Casella: Írska kliatba,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 17.00 - P. Pörtner: Šialené nož-
ničky, Teatro Wüstenrot, Trnavské
mýto
� 18.00 - G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 18.00 - J. Głowacki: Antigona v
New Yorku, Štúdio SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - Szidi Tobias: Jolanka,
krst CD, Slovenský rozhlas, Mýt-
na ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Under-
ground, Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie

pondelok 15. decembra
�18.30 - Vianočný Žúr Chalaňov,
Stará tržnica, Námestie SNP
� 19.00 - Večer s Adelou Banášo-
vou: Trochu inak, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
�19.00 - M. Casella: Írska kliatba,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
�19.00 - M. Gavran: Hľadá sa no-
vý manžel, Teatro Wüstenrot,
Trnavské mýto

�19.00 - Y. Reza: Život na trikrát,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - HC Slovan Bratislava -
Jokerit Helsinki, hokejová KHL,
SLOVNAFTArena, Ulica odbojá-
rov
� 19.00 - IMT Smile & Lúčnica,
Incheba Expo Aréna, Viedenská
cesta
� 19.00 - Vianoce s Miroslavom
Donutilom, Istropolis, Trnavské
mýto
� 19.30 - V. Klimáček: Krvák,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

utorok 16. decembra
�19.00 - Ch. Brontëová: Jane Ey-
rová, Sála činohry SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - U. Ferenčuková: Svet
(podľa) Urbana, hosťovanie Di-
vadla J. G. Tajovského vo Zvolene,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - J. N. Nestroy: Pán Mi-
mo, SND, Hviezdoslavovo ná-
mestie
� 19.00 - E. E. Schmitt: Malé
manželské zločiny, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
�19.00 - Hudobné večery na Hra-
de - F. Schubert: Kvinteto A dur,
Pstruh, Bratislavský hrad
� 19.30 - V. Klimáček: In da
House, Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie
�19.30 - Bigbítové Vianoce, Stre-
disko kultúry, Vajnorská ulica

streda 17. decembra
� 18.00 - Ch. Brontëová: Jane
Eyrová, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
� 18.00 - P. I. Čajkovskij: Luská-
čik, balet, SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.00 - Ch. Hampton: Popol a
vášeň, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - F.M. Dostojevskij: Idiot,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - T. Letts: Zabijak Joe,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
�19.00 - G. Sibleyras, J. Dell: Půl-
druhé hodiny zpoždění, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - B. Hrzánová: Hrdý Bu-
džes, Teatro Wüstenrot, Trnavské
mýto
� 19.00 - The Golden Voices of
Gospel (New York, USA), Istropo-
lis, Trnavské mýto
� 19.30 - V. Klimáček: Nízkotuč-
ný život, Divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie
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Prvú verejnú

jedáleň otvorili

v roku 1907
Väčšina súčasníkov neobeduje
doma, a to nielen preto, že mes-
tá sú plné stánkov s rýchlym
občerstvením a vývarovní naj-
rôznejšieho druhu, ale aj preto,
že v pracovných dňoch by sa
obed doma len ťažko realizoval.
Pred sto rokmi to bolo naopak: do
reštaurácií chodili len solventnej-
ší, jedálne neexistovali, a tak väč-
šina ľudí jedávala doma alebo si
obed nosila so sebou. V Prešpor-
ku sa preto stala veľkou senzáciou
prvá menza v meste, ktorá vznik-
la v roku 1907. Bola na dnešnej
Konvetnej ulici na mieste, kde je
dnes preluka a parkovisko.
„V Prešporku otvorila svoje brány
prvá spoločná kuchyňa,“ ozna-
moval 3. novembra 1907 denník
Nyugatmagyarországi Hiradó
(Západomaďarský spravodajca).
Ako autor článku poznamenáva,
majiteľ jedálne Károly Bittó si
týmto projektom naložil na plecia
neľahké bremeno. Mal na mysli
najmä skutočnosť, že uspokojiť
rôznorodé chute toľkých hostí je
nemožné, preto bude spočiatku
dosť nespokojných kunčaftov.
„Sto ľudí nemôže mať rovnaké
chute. Dnes sa bude pripravovať
jedlo podľa gusta jedného, zajtra
zasa druhého a vždy - aj pri naj-
svedomitejšom varení - sa nájdu
takí, ktorí nebudú spokojní s dru-
hom jedla alebo so spôsobom
jeho prípravy. V každej kuchyni
panujú iné zvyky, no v spoločnej
kuchyni iba jeden, ktorému sa
musia všetci spojenci prispôsobiť.
Za dobrodenia, ktoré ponúka spo-
ločná kuchyňa, treba zaplatiť tak,
že sa prispôsobíme,“ konštatuje
pisateľ, ktorý jedálni predpovedá
veľkú budúcnosť. Navyše proro-
kuje, že o krátky čas bude majiteľ
Bittó najpopulárnejším človekom
„v blahobytnom Prešporku“.
Kto nevedel, v ktorom dome je-
dáleň sídli, ten tam ľahko trafil,
pretože pred vchodom vládla
tlačenica. Prešporok mohol mať
vtedy asi 70-tisíc obyvateľov,
takže jedáleň už v prvých dňoch
existencie zaznamenala pozoru-
hodný obrat. István Veres

OZ Bratislavské rožky

NAOBCHODNEJ ULICI v jed-
nom z bytov 35- ročný Holanďan
Gerrit Jan K. zavraždil 25-ročnú
Simonu z okresu Senica.  Obvine-
ný spôsobil poškodenej žene
poranenia v oblasti hlavy a
následne jej telo zapálil. Žena
utrpela rozsiahle popáleniny, kto-
rým na mieste podľahla. Holan-
ďan bol priateľ zavraždenej a
policajný vyšetrovateľ ho už
obvinil z vraždy. Hrozí mu väze-
nie na 15 až 20 rokov.
NA ŽELEZNIČNEJ STANICI
v Petržalke si 47-ročný Viliam z
Bratislavy prisvojil voľne polože-
ný notebook, ktorý si na odklada-
cej poličke v kupé vlaku zabudol
jeden z cestujúcich. Zatajením
notebooku vznikla jeho majiteľovi
škoda vo výške viac ako 340 eur.
Bratislavčanovi za to hrozí ročné
väzenie.
NA JÉGEHO ULICI zadržali
policajti 24-ročného Miroslava z
Bratislavy, ktorý v jednom z by-
tov predával drogy. Pri prehliadke
jeho auta policajti našli 3 igelitové
sáčky s obsahom drogy. Počas do-
movej prehliadky bolo zaistených
ďalších 5 sáčkov. Zaistený mate-
riál zodpovedal najmenej 2150
jednorazovým dávkam drogy v
hodnote 13-tisíc eur. Bratislavčan
skončil v policajnej cele, hrozí mu
väzenie na 10 až 15 rokov.
NA BOSÁKOVEJ ULICI v
priestoroch neobývaného areálu
35-ročný Zoltán P. z okresu Levi-
ce s nožom v ruke napadol 32-
ročnú ženu z toho sitého okresu a
spôsobil jej bodné a rezné zrane-
nia. Následne ju polial horľavinou
a zapálil jej kabát. Útočníkovi za
pokus o vraždu hrozí väzenie na
20 až 25 rokov. (pol)

Areál bývalej kráľovskej rezi-
dencie na Hrade slúžil od roku
1802 cisárskej armáde ako
kasáreň. Požiar v roku 1811
zničil kráľovský palác a budovy
v jeho okolí. Trvalo viac ako 140
rokov, kým sa rozhodlo o jeho
rekonštruovaní. Konštrukcia
bola ukončená zhruba v roku
1968. Obnovili palác a celý
areál upravili v intenciách
myslenia druhej polovice 20.
storočia.
Už o štyridsať rokov sa ukázalo,
že je potrebná generálna úprava,
rekonštrukcia, prestavba. Povere-
ní architekti vypracovali v súčin-
nosti s orgánom štátnej pamiatko-
vej starostlivosti návrh úvodného
projektu. Stavebným prácam
predchádzal výskum architektúry
a archeologický výskum. Výsku-
my neboli samoúčelné. Podľa
nálezov, a bolo ich veľa, sa modi-
fikoval vykonávací projekt.
Pred rokom 2008 sa uvažovalo o
možnosti vybudovať pod plochu
bývalého prírodného kina či
divadla, severne od kráľovského
paláca, podzemné garáže. Archi-
tekti ich projektovali podľa požia-
daviek investora – Národnej rady
SR. Stavebnej činnosti na určenej
ploche predchádzal archeologic-
ký výskum vo viacerých etapách.
Posledná etapa výskumu sa skon-
čila až v júni tohto roku.
Bolo známe, že sa nachádzal na
ploche v 15. storočí kameňolom,
z ktorého čerpali kameň na stavbu
paláca. Pravdepodobne ho obno-
vili v 30. rokoch 17. storočia,
kedy palác zvýšili o najvyššie
podlažie a doplnili počet nárož-
ných veží na štyri. Kameňolom
po dokončení stavby zasypávali
smeťami, neskôr si tam postavili
biedne obydlia vojaci hradnej
posádky. Žili v pomerne chaotic-
ky usporiadaných chalupách s
rodinami a domácimi zvieratami
ako na stredovekej dedine, na
mieste bez vlastného zdroja pitnej
vody. Dažďovú vodu zachytávali
do murovaných cisterien. Ich síd-
lisko sa označovalo „Hayducken-
Stadl“, osada hajdúchov.
Pred polovicou 18. storočia vybu-
dovali na tom mieste barokovú
záhradu. Keďže sa terén k severu
zvažoval, rozdelili záhradu na
niekoľko vodorovných úsekov –
terás, ktoré boli ohraničené, nese-

né, podopierané kvalitnými
kamennými múrmi. Pri západ-
nom obvodovom múre záhrady
postavili asi o desať rokov neskôr
rozľahlú sálovú stavbu – krytú
jazdiareň, ktorú používali celý
rok, nielen v zime. Pred rokom
2008 nebolo nikdy možné na
sever od paláca uskutočniť
archeologický výskum. Archeo-
logický výskum po roku 2008 pri-
niesol nečakané nálezy fragmen-
tov kamenných architektúr z 1.
storočia pred Kristom. Zvyšky
antických stavieb sa zachovali
pod podlahou severnej časti jaz-
diarne, západne od nej pri stredo-
vekej a barokovej hradbe areálu, a
v malom úseku severne od seve-
rovýchodnej veže paláca. Sú
dôkazom, že na ploche severne
od paláca sa pred 2000 rokmi roz-
kladal výrazný stavebný komplex
s väčším počtom murovaných
kamenných objektov. Tie najne-
skôr v 13. až 15. storočí rozobrali
a použili ako stavebný materiál.
Základy sa zničili pri ťažbe kame-
ňa v kameňolome. Stopy lomov
boli v teréne po očistení skalného
povrchu jasne viditeľné. Miesto
zasypaného kameňolomu cisár-
sky záhradník Franz Anton Zin-
ner prekryl systémom dômyselne
vybudovaných záhradných terás.
Na najvyššej z nich stál záhradný
pavilón, obsahujúci sieň vhodnú
na loptové hry podobné tenisu či
bedmintonu.
Po ukončení archeologických vý-
skumov Krajský pamiatkový
úrad vydal 23. 9. 2014 záväzné
stanovisko, ktorým rozhodol o
ochrane nájdených pozostatkov

antických stavieb. Projektanti
výskumy sledovali a boli s nález-
mi oboznámení. Citlivo na ne rea-
govali a pripravili zmenu projektu
tak, aby ani jeden z nájdených
fragmentov nebol pri výstavbe a
prevádzke podzemných garáží
zničený či poškodený. Pôvodne
plánovaná kapacita garáží sa tým
značne znížila a náklady na
zachovanie nálezov projekt
výrazne predražili. Všetky nálezy
sú počas stavby dôkladne zabez-
pečené proti poškodeniu. Niekto-
ré z nich bude možné po obnove
krytej jazdiarne a po vybudovaní
kópie barokovej záhrady prezen-
tovať. Ešte stále však platí, že naj-
lepším zabezpečením archeolo-
gicky zistenej stavebnej pamiatky
je jej opätovné zasypanie. Najmä
ak sú to len základové murivá,
ktoré predtým nikdy nikto nevi-
del. Len tak ostane objavená pa-
miatka určite zachovaná pre
budúce generácie.
Pod rekonštruovanou barokovou
záhradou sa bude nachádzať pod-
zemné parkovisko. Treba myslieť
na budúcnosť. Je nezmysel tvrdiť,
že podzemná garáž nie je potreb-
ná. Áut je a bude stále viac. A je
rozhodne lepšie, ak parkujú pod
zemou, ako na povrchu. Je správ-
ne využiť príležitosť teraz. Po
vybudovaní terasovej záhrady,
takej aká bola v druhej polovici
18. storočia, sa minimálne ďal-
ších dvesto rokov na to príležitosť
nenaskytne.
Aj budovanie tunela pod hrad-
ným vrchom malo v 30. - 40.
rokoch odporcov. Čas dal za prav-
du ich budovateľom. Budúce
generácie zriadenie podzemných
garáží pod hradnou záhradou iste
ocenia. Štefan Holčík

Garáže na Hrade nie sú problémom
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vyjdú o 2 týždne
18. decembra 2014

* MBSK +12/100 000 km. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Platí pre vozidlá objednané do 31. decembra 2014. Ilustračné foto. 
Trieda GLK: Kombinovaná spotreba paliva 8,2 – 5,5 l/100 km; emisie CO2 192 – 143 g/km. Trieda M: Kombinovaná spotreba paliva 11,8 – 5,8 l/100 km; emisie CO2 276 – 154 g/km.Zn
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Trieda M s ľubovoľnou výbavou do 5 000 € v cene vozidla.
Trieda GLK s ľubovoľnou výbavou do 4 000 € v cene vozidla.

Viac informácií o ďalších zvýhodneniach nájdete u svojho predajcu alebo na www.mercedes-benz.sk/extra

exclusive
bonuse      tra

Bonus na výbavu až do 5 000,– € 
s predĺženou zárukou na 3 roky alebo do 100 000 km.*

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

Zverenie mesta

pod ochranu

Panny Márie
STARÉ MESTO
Každoročné zasvätenie mesta
Bratislava Panne Márii bude
tento rok v pondelok 8. de-
cembra 2014 o 17.30 h v Kosto-
le sv. Jána z Mathy (Kostol Naj-
svätejšej Trojice) na Hurbano-
vom námestí. Uskutoční sa pri
príležitosti sviatku Nepoškvr-
neného počatia Panny Márie.
Svätú omšu bude celebrovať
bratislavský arcibiskup Stani-
slav Zvolenský.
Zasvätenia Bratislavy pod ochra-
nu Panny Márie sa konajú každý
rok na záver Novény, ktorá sa
tento rok začala na 1. adventnú
nedeľu. Novénové sväté omše sa
konajú tento týždeň v Kostole sv.
Jána z Mathy od pondelka do
nedele, pričom sú zamerané na
sedem bolestí Panny Márie.
Sviatok Nepoškvrneného počatia
Panny Márie (Immaculata) je
súčasťou adventnej prípravy na
Vianoce. Ide o prikázaný sviatok
katolíckej cirkvi, pre veriacich je
záväzná účasť na svätej omši. Za
prikázaný sviatok bol ustanovený
na Prvom vatikánskom koncile 8.
decembra 1854. (brn)

NOVÉ MESTO
Máte radi darčeky? Kto by
nemal. Zvlášť, ak sú vyberané
špeciálne pre neho. Pod vianoč-
ným stromčekom sa však zvyk-
nú objaviť aj také, bez ktorých
by sme sa ľahko obišli. No ak
nechceme pokaziť radosť tým,
čo nám ich darovali, tvárime sa,
že z nich máme ohromnú ra-
dosť my. To je aj prípad hrdinu
bláznivej komédie, nazvanej
Darček. 
Zabávač, herec a moderátor
Jozef Pročko sa ocitne v úlohe
manžela Joža. Svojej milujúcej
ženuške Andrejke, ktorú s jej prí-
značnou energiou stvárňuje spe-
váčka a herečka Andrea Profan-
tová, by zniesol aj modré z neba.
Ibaže sú mladí a nie veľmi sol-
ventní, a tak Jožo prijme ponuku
pracovať ako brigádnik v
obchodnom dome. Trošku sa aj
hanbí za svoj kostým žltého
banánu v akcii, ale čo by neurobil
pre pár eur navyše, za ktoré chce
kúpiť svojej milovanej pekné
darčeky. Kritické a mimoriadne
dramatické chvíle nastanú, keď
vo „svojom“ obchode zbadá svo-

ju Andrejku. Zatají sa a v nestrá-
ženej chvíli jej čmajzne nákup,
ktorý jej neskôr dá pod stromček.
On si však rok čo rok nájde pod
ním...
Táto milá komédia, plná vtipných
scénok, vám v predvianočnom
zhone isto zlepší náladu a možno
vás triezvo upozorní na niektoré
prešľapy, ktorých sa nechtiac s
najlepším úmyslom dopúšťate.
Vtipné postrehy zo života jedné-
ho páru počas sedemročného
manželstva poskytne divákom
viacero situácií, ktoré sa ľahko
môžu prihodiť aj vám, tak, ako sa
možno stali aj autorovi tejto hry

Joachimovi Wolfovi,  režisérovi
inscenácie Jozefovi Krasulovi,
alebo scenáristovi a kostymérovi
Mariánovi Hornyákovi, či obid-
vom hereckým predstaviteľom -
Andrei Profantovej i Jozefovi
Pročkovi. Nejeden z publika v
Teatro Wüstenrot v Istropolise sa
isto pristihne pri tom, že tieto
úsmevné príhody sú trošku aj o
ňom. Anna Sláviková

Foto: David Mackovič
~     ~     ~

Predstavenie komédie Joachima
Wolfa Darček bude najbližšie vo
štvrtok 18. decembra 2014 o
19.00 h v Teatro Wüstenrot.

Veselý darček aj pre vás nájdete 
v bratislavskom Teatre Wüstenrot

STARÉ MESTO
Po turné HLASY 2 si Richard
Müller pripravil pre bratislav-
ských fanúšikov zvláštne via-
nočné prekvapenie. 

V Bratislave naplánoval klubo-
vý koncert so svojou skupinou,
na ktorý si pozval špeciálneho
hosťa - fenomenálneho gitaristu
Andreja Šebana.

Koncert Richard Müller & Band
feat. Andrej Šeban bude v utorok
16. decembra 2014 o 19.00 h v
bratislavskom Ateliéri Babylon
na Kolárskej ulici. (brn)

Müller a Šeban spolu v Babylone
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K predvianočnej atmosfére v centre
mesta neodmysliteľne patria aj Sta-
romestské vianočné trhy na Hviezdo-
slavovom námestí, ktoré odštartovali
21. novembra a potrvajú do 23.
decembra 2014.  Tento rok sú opäť o
niečo bohatšie a atraktívnejšie!
Tento rok je na Staromestských vianoč-
ných trhoch na Hviezdoslavovom
námestí 14 stánkov s občerstvením a 30
predajcov suvenírov a darčekov.  Aj
tento rok si môžu návštevníci zakúpiť za
2 eurá hrnčeky Staromestských vianoč-
ných trhov, z ktorých si môžu vychutnať
vínko alebo horúci čaj. A aké novinky a
zaujímavosti sú pripravené?

VIAC PRE CHARITU
Tento rok dostala na Hviezdoslavovom
námestí väčší priestor charita. Je tu špe-
ciálne vyčlenený jeden stánok pre chari-
tatívne organizácie, pričom každý deň tu
dostáva priestor jedna z nich a výťažok
putuje na dobročinné účely. Predstavia

sa organizácie ako napríklad Úsmev ako
dar, Nadácia Markíza, Nadácia na
výskum rakoviny a mnohé ďalšie.

UKÁŽKA GAZDOVSTVA
Pripravená je aj ďalšia nová atrakcia -
ukážka tradičného slovenského gazdo-

vstva a rodiny v čase Vianoc, chýbať
nebudú ani živé zvieratká.

ZREKONŠTRUOVANÉ TOALETY
Novinkou sú aj zrekonštruované toale-
ty na Námestí Eugena Suchoňa, ktoré
sú počas trvania Staromestských via-

nočných trhov otvorené dlhšie - to zna-
mená denne od 10.00 do 22.00 h.

KLZISKO AJ PRE ŠKOLÁKOV
Klzisko je otvorené denne od 10.00 do
22.00 h. Navyše, každý deň od pondel-
ka, 24. novembra 2014, je od 10.00 do
11.30 h k dispozícii žiakom zo staro-
mestských základných škôl Hlboká,
Vazovova, Dubová, Mudroňova, Grö-
sslingová aj Jelenia, ktorí tu môžu
zadarmo korčuľovať pod dozorom
pedagóga.

BOHATÝ PROGRAM
Takmer každý deň sú pripravené vystú-
penia hudobných skupín, speváckych
zborov či ľudových súborov na pódiu.
Kompletný program nájdete na stránke
www.staremesto.sk. Každú stredu tu od
15.30 do 16.30  h vystúpia deti z mater-
ských a základných staromestských
škôl. � STARÉ MESTO

Foto: Staré Mesto

Staromestské vianočné trhy s bohatým
programom, klzisko pre školákov
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BRATISLAVA
Advent je pre väčšinu z nás
obdobím pokoja, kedy by sa
mal náš život trošku spomaliť a
postupne by sme sa mali pri-
pravovať na Vianoce. Dnešok
však nie je len prvou advent-
nou nedeľou, ale aj sviatkom
svätého Ondreja. Ako však
vyzeral advent v minulosti na
území Prešporka a Prešporskej
župy?
„Advent bol v Bratislavskej župe
charakteristický viacerými fak-
tormi. Jedným z nich boli Roráty.
Tieto omše sú naozaj veľmi špe-
cifické, pretože sa konali o piatej
hodine ráno. A čo bolo veľmi
zaujímavé, obľubovali ich najmä
deti.  Aj napriek tomu, že boli tak
skoro ráno, bolo to niečo výni-
močné, čo sa konalo len počas

adventu,“ vyzdvihla prvé špecifi-
kum Bratislavského kraja etnolo-
gička Katarína Nádaská. 
Advent nesie v sebe silný kres-
ťanský náboj, pretože samotné
slovo advent pochádza z latinské-
ho slova „adventus“, ktoré zna-
mená „očakávanie“. Je to teda
obdobie príprav na narodenie
Božieho syna. S tým je spojené aj
to, že ľudia chcú mať veci na po-
riadku. Nielen čo sa týka domác-
nosti , ale aj vzťahov. Rovnako to
bolo aj v minulosti. Vtedy  bol
advent časom, keď sa ľudia snaži-
li uzmieriť a udobriť. Či už s roz-
hádanou rodinou alebo susedmi,
aby si k štedrovečernému stolu
mohli sadnúť s čistým svedomím.
Na Štedrý deň nesmel byť nikto
pohádaný či rozhnevaný.
Adventný veniec bol symbolom

adventu už v Prešporskom meš-
tianskom prostredí, z ktorého sa
postupne rozširoval na vidiek.
Bol veľmi podobný tým, ktoré
máme aj dnes - kruhový veniec z
ihličnatých vetvičiek, na ktorom
sú 4 sviečky.
V prešporskej župe bolo zvykom
na začiatku adventu liatie olova
cez masívne starodávne kľúče,
ktoré mali veľké oká. Postup bol
veľmi jednoduchý. „Olovo ako
mäkký kov sa nahrialo v lyžičke
nad sviečkou, miska s vodou a
cez oko kľúča sa to vylialo do
vody. A z toho útvaru, ktorý z
olova vznikol, sa dievčatá snažili
uhádnuť, aké povolanie bude
mať ich nastávajúci. Bolo pri tom
veľa zábavy a išlo o spoločenskú
záležitosť,“ uzavrela etnologička
Katarína Nádaská. (bsk)

Pre advent v Prešporku boli kedysi
príznačné skoré ranné omše - roráty

9BRATISLAVSKÉ NOVINY 23/2014

V Bory Mall má BILLA 
najmodernejšiu predajňu
BORY MALL
Kvalitné a erstvé potraviny, vrátane no-
vinky v podobe ponuky erstvých rýb, 
nájdu zákazníci potravinového re azca 
BILLA v najnovšom bratislavskom ná-
kupnom centre Bory Mall.

Supermarket BILLA, ktorý je sú as ou naj-
novšieho nákupného centra Bory Mall, patrí 
svojou rozlohou 1 622 m² medzi najvä šie 
na Slovensku.  Pestrou ponukou erstvých 
potravín, moderným dizajnom a novinkami 
sa zaradil medzi vlajkové lode re azca.

BILLA Slovensko v om po prvýkrát 
predstavuje ponuku erstvých rýb vy-
stavených na ade. Zákazníci tu nájdu 

zubá a, tuniaka, tresku, ale i morského 
vlka, nílskeho ostrieža, pražmu, lososa i
exotické krevety. Rýchlu obsluhu garantuje 
okrem odborne vyškoleného personálu aj 
šes  štandardných a tri expresné pokladne. 
Nákupy v novej predajni BILLA spríjem-
ujú nižšie regály a praktický „desiatový 

kútik.“ Tam si môžu zákazníci nerušene 
skonzumova  práve zakúpené erstvé jedlá 
i priamo v predajni odš avené zeleninové a 

ovocné š avy.

Práve koncept pochú ok z grilu pripra-
vovaných priamo pred o ami zákazní-
kov uvádza BILLA po úspešnom letnom 
testovaní aj v Bory Mall na západnom okra-
ji Bratislavy.  

PRACOVNÍKOV/-ČKY

Práčovňa
v Devínskej
Novej Vsi

prijme do TPP

do 3-zmennej
prevádzky

Tel.: 02-645 300 66

V Ružinove

otvorili druhý

výbeh pre psy
RUŽINOV
V Ružinove otvorili druhý
voľný výbeh pre psy v tejto
mestskej časti. Nachádza sa v
Prievoze na rohu Parkovej a
Syslej ulice.
Psie ihrisko je oplotené a psy tu
môžu využiť aj tri agility prvky.
Pre majiteľov psov sú k dispozícii
lavička a kôš na psie exkrementy.
„Otvorenie psích výbehov je jed-
ným z krokov k tomu, aby sa
zlepšili podmienky na chov psov
na ružinovských sídliskách,“
uviedol starosta Ružinova Dušan
Pekár. 
Prvý voľný výbeh pre psy ruži-
novská samospráva otvorila v
októbri na Astronomickej ulici na
Ostredkoch. V polovici novembra
tu pribudli prvky agility. (ruz)

V Bory Mall je

aj detské mesto

povolaní
LAMAČ
Bratislavské deti si môžu
vyskúšať viaceré povolania v
Prvom detskom meste povolaní
MOJEMESTO. Expozícia nie-
koľkých domčekov čaká na deti
v obchodnom centre Bory Mall. 
Deti si môžu vyskúšať prácu v au-
todielni, v drogérii či banke. A
vďaka TV JOJ aj prácu moderáto-
ra a redaktora televízie. TV JOJ sa
rozhodla podporiť projekt MOJE-
MESTO a ukázať deťom aj havra-
na RiKa, ktorý bude maskotom
prvého slovenského rozprávkové-
ho TV kanálu RIK. „Vytvorili sme
priestor, kde sa môžu deti nielen
zabávať, ale si aj vyskúšať, aké je
to byť moderátorom, redakto-
rom,“ povedal generálny riaditeľ
TV JOJ Marcel Grega. (dyn)
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Pomôcť obnove legendárnej Viedenskej električky

je možné prispením na účet Klubu priateľov mestskej

hromadnej a regionálnej dopravy v Bratislave.

Číslo účtu: 5061299854/0900, variabilný symbol: 1914 
IBAN: SK54 0900 0000 0050 6129 9854, SWIFT: GIBASKBX

www.facebook.com/viedenskaelektricka

mestskej hromadnej

a regionálnej dopravy

OBNOVME ELEKTRIČKU SPOLOČNE

BRATISLAVA
Advent je pre väčšinu z nás
obdobím pokoja, kedy by sa
mal náš život trošku spomaliť a
postupne by sme sa mali pri-
pravovať na Vianoce. Dnešok
však nie je len prvou advent-
nou nedeľou, ale aj sviatkom
svätého Ondreja. Ako však
vyzeral advent v minulosti na
území Prešporka a Prešporskej
župy?
„Advent bol v Bratislavskej župe
charakteristický viacerými fak-
tormi. Jedným z nich boli Roráty.
Tieto omše sú naozaj veľmi špe-
cifické, pretože sa konali o piatej
hodine ráno. A čo bolo veľmi
zaujímavé, obľubovali ich najmä
deti.  Aj napriek tomu, že boli tak
skoro ráno, bolo to niečo výni-
močné, čo sa konalo len počas

adventu,“ vyzdvihla prvé špecifi-
kum Bratislavského kraja etnolo-
gička Katarína Nádaská. 
Advent nesie v sebe silný kres-
ťanský náboj, pretože samotné
slovo advent pochádza z latinské-
ho slova „adventus“, ktoré zna-
mená „očakávanie“. Je to teda
obdobie príprav na narodenie
Božieho syna. S tým je spojené aj
to, že ľudia chcú mať veci na po-
riadku. Nielen čo sa týka domác-
nosti , ale aj vzťahov. Rovnako to
bolo aj v minulosti. Vtedy  bol
advent časom, keď sa ľudia snaži-
li uzmieriť a udobriť. Či už s roz-
hádanou rodinou alebo susedmi,
aby si k štedrovečernému stolu
mohli sadnúť s čistým svedomím.
Na Štedrý deň nesmel byť nikto
pohádaný či rozhnevaný.
Adventný veniec bol symbolom

adventu už v Prešporskom meš-
tianskom prostredí, z ktorého sa
postupne rozširoval na vidiek.
Bol veľmi podobný tým, ktoré
máme aj dnes - kruhový veniec z
ihličnatých vetvičiek, na ktorom
sú 4 sviečky.
V prešporskej župe bolo zvykom
na začiatku adventu liatie olova
cez masívne starodávne kľúče,
ktoré mali veľké oká. Postup bol
veľmi jednoduchý. „Olovo ako
mäkký kov sa nahrialo v lyžičke
nad sviečkou, miska s vodou a
cez oko kľúča sa to vylialo do
vody. A z toho útvaru, ktorý z
olova vznikol, sa dievčatá snažili
uhádnuť, aké povolanie bude
mať ich nastávajúci. Bolo pri tom
veľa zábavy a išlo o spoločenskú
záležitosť,“ uzavrela etnologička
Katarína Nádaská. (bsk)

Pre advent v Prešporku boli kedysi
príznačné skoré ranné omše - roráty

V Ružinove

otvorili druhý

výbeh pre psy
RUŽINOV
V Ružinove otvorili druhý
voľný výbeh pre psy v tejto
mestskej časti. Nachádza sa v
Prievoze na rohu Parkovej a
Syslej ulice.
Psie ihrisko je oplotené a psy tu
môžu využiť aj tri agility prvky.
Pre majiteľov psov sú k dispozícii
lavička a kôš na psie exkrementy.
„Otvorenie psích výbehov je jed-
ným z krokov k tomu, aby sa
zlepšili podmienky na chov psov
na ružinovských sídliskách,“
uviedol starosta Ružinova Dušan
Pekár. 
Prvý voľný výbeh pre psy ruži-
novská samospráva otvorila v
októbri na Astronomickej ulici na
Ostredkoch. V polovici novembra
tu pribudli prvky agility. (ruz)
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Dopraváci

predstavujú 

Jozefa Murgaša
STARÉ MESTO
V Múzeu dopravy Slovenského
technického múzea na Šancovej
ulici je sprístupnená výstava o
osobnosti a diele priekopníka
rádiotelegrafie Jozefa Murgaša
pri príležitosti 150. výročia jeho
narodenia. Táto panelová dvoj-
jazyčná výstava bola minulý
mesiac prezentovaná v sídle
UNESCO v Paríži.
Návštevníkov zaujme zmenšený
model 60-metrového anténneho
stožiara, ktorý skonštruoval Mur-
gaš. Celkove má v USA evidova-
ných 13 patentov z bezdrôtovej
telegrafie a jeden navijak na
rybársky prút. Murgaš mal vše-
strannejšie záujmy. Okrem maľo-
vania bol známy ako zberateľ
húb, nerastov a rastlín. Mal jedi-
nečnú zbierku hmyzu, približne
9000 exemplárov.
„Murgašove objavy prekonali aj
jeho očakávania. Počas života ani
netušil, aké čiastkové riešenia v
oblasti rádiotelegrafie a zvuko-
vých záznamov pre budúcnosť
vyriešil, čo sa vlastne ukázalo až
neskôr,“ uviedol riaditeľ Doprav-
ného múzea Peter Maráky.
Výstava Jozef Murgaš - priekop-
ník rádiotelegrafie potrvá do 6.
januára 2015. (brn)

Viedenská

električka je v

Múzeu dopravy
STARÉ MESTO
V Múzeu dopravy Slovenského
technického múzea na Šancovej
ulici bude do 6. januára 2015
sprístupnená aj výstava 100
rokov Viedenskej električky.
Súčasťou expozície je aj zrekon-
štruovaná lokomotíva Viedenskej
električky Ganz Eg 6, ktorú sa
podarilo zachrániť Klubu priate-
ľov mestskej hromadnej a regio-
nálnej dopravy. Súčasťou výsta-
vy sú aj panely približujúce 100-
ročnú históriu elektrického že-
lezničného spojenia Viedne a
Prešporka.
Múzeum dopravy je otvorené
denne okrem pondelka od 10.00
do 17.00 h, posledný vstup je o
16.30 h. (brn)

Na Rozvodnej

ulici pribudlo

detské ihrisko
NOVÉ MESTO
Na Rozvodnej ulici v brati-
slavskom Novom Meste bolo
dokončené nové detské ihris-
ko. Podoba ihriska vzišla s
diskusie s miestnymi obyva-
teľmi, ktorí pripomienkovali
architektom pripravený
návrh.
„Našou snahou bolo vytvorenie
ihriska, ktoré by vyhovovalo
predovšetkým deťom, ktoré ho
budú navštevovať, preto sme do
diskusie o jeho podobe zapojili
miestnu komunitu,“ vraví staros-
ta Rudolf Kusý.
Dominantným prvkom ihriska je
hrad, ktorého súčasťou sú šmý-
kačky, maľovacia tabuľa či
lezecké steny. Deti na ihrisku
nájdu aj preliezačku, pružinovú
hojdačku, šmýkľavku a hojdač-
ky. Ihrisko bolo financované
sponzorsky, pretože pozemok
patrí stále mestu a nie mestskej
časti. (bnm)

BVS ponúka

na zrážkovú

vodu pardon
BRATISLAVA
Bratislavská vodárenská spo-
ločnosť, a.s., oznamuje, že v
období od 1. novembra do 31.
decembra 2014 umožňuje svo-
jim zákazníkom nahlásiť
neoprávnené vypúšťanie vôd z
povrchového odtoku, prípad-
ne zmenu plôch určených na
ich vypúšťanie do verejnej
kanalizácie.
Voči zákazníkom, ktorí sa v uve-
denom termíne prídu do BVS
zazmluvniť, nebudú uplatňovaná
príslušné poplatky v zmysle
Cenníka výkonov a služieb BVS,
ani náhrada škody, či zmluvné
pokuty v zmysle Všeobecných
obchodných podmienok – tzv.
generálny pardon. (bvs)

STARÉ MESTO
Pri archeologickom výskume
na severnej terase  hradného
areálu objavili základy kelt-
sko-rímskeho oppida, čiže prvé-
ho mestského osídlenia s muro-
vanými stavbami z prvého sto-
ročia pred Kristom.
Archeologický výskum sa robil v
rámci výstavby podzemnej gará-
že pre 222 vozidiel, ktorú tu pre-
sadil bývalý predseda Národnej
rady SR Pavol Paška (Smer-SD).
Proti pokračovaniu výstavby
garáže sa vyslovila bratislavská
odborná aj laická verejnosť.
„Je to unikátne nálezisko v stred-
nej Európe. Práce môžu narušiť
statiku nájdených objektov, pod
ktorými sa bude kopať. Je zásad-
ne zlé, že sa robí toľko garáží na
Bratislavskom hrade. Veď majú
garáž pod Národnou radou, na
Mudroňovej a pod celou južnou
terasou na Hrade,“ upozorňuje
archeologička a historička Tatiana
Štefanovičová, ktorá robila viace-
ré archeologické výskumy na
Hrade aj v podhradí. 
Proti výstavbe garáže sa rozbehla
petícia Bratislavčanov. Nový pri-
mátor Ivo Nesrovnal (nezávislý)
chce o výstavbe hovoriť s novým
predsedom parlamentu Petrom
Pellegrinim (Smer-SD). „Jedným
z prvých krokov pána Nesrovnala
bude stretnutie s novým predse-
dom parlamentu Petrom Pellegri-
nim. Hlavnou témou bude zacho-
vanie historických stavieb z rím-
skych čias,“ uviedla Nesrovnalo-
va asistentka Ivana Skokanová.

Znepokejenie nad možným zniče-
ním vzácnych nálezov vyslovil aj
nový starosta Starého Mesta Ra-
doslav Števčík (nezávislý). „Vá-
žim si, čo doteraz urobila Národ-
ná rada SR pre obnovu hradného
paláca. Nesúhlasím však s tým,
aby pre výstavbu ďalšej podzem-
nej garáže na hradnom kopci mali
byť zničené vzácne nálezy, ktoré
dokumentujú osídlenie mesta
pred našim letopočtom,“ uviedol
R. Števčík.
Novou situáciou, ktorá nastala po
objavení unikátneho nálezu, sa
má zaoberať aj nový predseda
parlamentu. Chce sa stretnúť so
zástupcami dodávateľa stavby aj
Krajského pamiatkového úradu v
Bratislave. Plánuje aj osobnú ob-
hliadku stavby. Potom rozhodne o
ďalšom postupe, informovala
Kancelária Národnej rady SR.
Investor už po náleze prispôsobil
projekt. Časť z nálezov chce sprí-
stupniť, staré múry zasypú, aby

ich takto chránili. Pre 16,5-metro-
vé torzo múru už posunuli vjazd
do garáže. Zasypanie múru pova-
žujú pamiatkari za najlepšiu
možnú ochranu. Na severnej tera-
se, pod ktorou garáž budujú, bol v
minulosti kameňolom a viackrát
tam stavali, napríklad tam naviez-
li aj stavebnú suť z búrania histo-
rickej zástavby Kamenného ná-
mestia.
Za záchranu archeologických ná-
lezov na Bratislavskom hrade sa
spustila aj petícia občanov. Jej
organizátori uvádzajú, že nesúhla-
sia s výstavbou garáží v hradnom
areáli, ktorá ohrozuje unikátne ar-
cheologické pamiatky z čias Rím-
skej ríše. „Ide o najstaršie muro-
vané stavby  v strednej Európe,
ktoré sú staršie ako neďaleké
rakúske Carnuntum, stavané an-
tickou technikou a vysoko oceňo-
vané domácimi aj zahraničnými
odborníkmi,“ uvádzajú vo svojej
výzve. (brn)

Na Hrade objavili unikátne nálezy,
majú ustúpiť výstavbe garáže

BRATISLAVA
Bratislavský magistrát nechal v
uplynulých dňoch vyznačiť
novú cyklotrasu na Dunajskej
ulici a prvú časť cyklotrasy na
Devínskej ceste spájajúcej Kar-
lovu Ves s Devínom.
Na Dunajskej ulici mestská samo-
správa vyznačila cyklotrasu, ktorá
umožňuje jazdu cyklistov v pro-
tismere v jednosmernej ulici. Ide
o pilotný projekt, ktorý je v zahra-
ničí bežný. Takéto riešenia sa
používajú tam, kde šírkové para-

metre cesty umožňujú bezpečný
prejazd cyklistov oproti autám v
jednosmernej ulici a zároveň sa
tam nevojde obojsmerný cyklo-
pruh alebo cyklotrasa. Cyklopruh
je podfarbený na zeleno, parkova-
nie vozidiel aj jazda pre autá je na
ňom zakázaná.
Magistrát dokončil aj prvý úsek
cyklotrasy na Devínskej ceste,
ktorá bude spájať Karlovu Ves s
Devínom. Úsek s názvom Tieňa-
va má jeden kilometer a vedie cez
les mimo hlavnej cesty po asfalto-

vej ceste širokej 3 metre. Cyklo-
trasa za kameňolomom v smere z
Devína priechodom pre cyklistov
križuje úrovňovo Devínsku cestu
a napája sa na starú cestu, vedie
okolo domov, chát a ďalej po
svahu cez les. Celková dĺžka trasy
Tieňava je 1018 metrov a stála 34
794 eur vrátane DPH. Vybudoval
sa za to nový asfaltový povrch,
odvodnenie, priechody pre cyklis-
tov, spevnenie povrchu, vybudo-
vanie novej zastávky MHD a zna-
čenie. (brn)

Magistrát vyznačil nové cyklotrasy
na Dunajskej a na Devínskej ceste

Novootvorená zubná
ambulancia prijíma

nových pacientov
Bajkalská ulica 9 | Tri veže
ambulancia v 2. veži na prízemí
0905 662 407 | simkovicova55@stonline.sk
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