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Vianoce sú na hradbách aj v radnici

Vianočné trhy na hradbách po roku opäť lákajú Bratislavčanov. Foto: Miro Žbirka

Štvrtý pilier

mosta spolovice

rozobrali
BRATISLAVA
Rakúska spoločnosť Felber-
mayr už spolovice rozobrala
štvrtý pilier Starého mosta. Ka-
menné kvádre, ktoré tvoria ob-
klad betónového jadra piliera,
ukladajú na staromestský breh
Dunaja. Neskôr budú použité
pri výstavbe nového piliera
mosta, ktorý nahradí 3. a 4.
pilier.
Demontáž 4. piliera je naplánova-
ná do konca decembra. Okolo 5.
piliera pokračuje baranenie šte-
tovníc, po ktorom bude nasledo-
vať oprava piliera. Na petržalskej
strane pokračuje zvyšovanie 7. pi-
liera. V montovni na petržalskej
strane bola umiestnená prvá časť
mostovky. Na estakáde pri býva-
lej Artmedii sa pokračuje v deb-
není nosnej konštrukcie na betó-
nových pilieroch. Novú konštruk-
ciu Starého mosta vyrábajú vo
Vítkoviciach, odkiaľ budú jednot-
livé časti voziť do Bratislavy.
Spoločnosť Eurovia SK, a.s., kto-
rá je dodávateľom stavby električ-
ky do Petržalky, obnovila práce
na Šafárikovom námestí. Buduje
sa tu kolektor a pokračuje rekon-
štrukcia kanalizácie. Na námestí
sú už  niekoľko týždňov usklad-
nené koľajnice určené na električ-
kovú trať do Petržalky.
Starý most v Bratislave začali ro-
zoberať 2. decembra 2013. Elek-
tričková trať do Petržalky mala
byť dokončená koncom augusta
2015, nový termín dokončenia je
31. októbra 2015. (brn)

Nové delenie

cestnej dane

poškodí župu
BRATISLAVA
Bratislavský samosprávny kraj
(BSK) príde na budúci rok o
takmer 2 milióny eur. V roku
2016 to má byť mínus 6,4 milió-
na, o rok neskôr mínus 9 milió-
nov. V každom ďalšom roku
budú príjmy kraja nižšie o 10
miliónov eur.
Môže za to zmena zákona o dani
z motorových vozidiel, nazývaná
aj cestná daň, ktorá bude po
novom od januára 2015 príjmom
štátneho rozpočtu, a nie rozpočtu
vyššieho územného celku ako
doteraz. Informoval o tom riaditeľ
odboru financií Úradu BSK
Marián Múdry, podľa ktorého o
tieto peniaze prichádzajú občania
Bratislavského kraja.
Vláda plánuje výpadok príjmov z
cestnej dane nahradiť župám
zmenou prerozdelenia výnosu z
dane z príjmov fyzických osôb
(tzv. podielová daň).
Podľa predstaviteľov BSK však
štát pri prerozdeľovaní podielovej
dane použije súčasný vzorec,
ktorý nezohľadňuje daňovú silu
toho-ktorého kraja. Až 38 percent
podielových daní sa aj v súčas-
nosti prerozdeľuje na základe kri-
térií nevýhodných pre BSK.
Budúcoročný rozpočet kraja teda
ráta už len s výnosom z podielo-
vých daní, z ktorých by mal tento
rok získať zhruba 72 miliónov
eur.
Napriek tomu chce BSK v roku
2015 hospodáriť s vyrovnaným
rozpočtom. (brn)
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STARÉ MESTO
Okrem tradičných vianočných
trhov na Hlavnom, Františkán-
skom a Hviezdoslavovom ná-
mestí dýcha vianočná atmosfé-
ra na Bratislavčanov i na mest-
ských hradbách či na nádvorí
Starej radnice. V oboch prí-
padoch ide o inak ladené trhy,
než na aké sú zvyknutí návštev-
níci na centrálnych námestiach
v historickom jadre.
Remeselné vianočné trhy sú na
nádvorí Starej radnice už od 21.
novembra 2014. Okrem vareného
vína tu trhovníci v stánkoch ponú-
kajú ľudové a remeselné výrobky,
tradičné vianočné jedlá, Betlehem
a zvieratká z bratislavskej ZOO.
Vianočne vyzdobené nádvorie
zvýrazňujú maľby na sklených
tabuliach na priečelí Múzea dejín

mesta, ktoré pripravili pracovníci
múzeum s budúcimi učiteľmi vý-
tvarnej výchovy.
Remeselné vianočné trhy potrva-
jú do soboty 20. decembra a ich
súčasťou je aj súťaž o najkrajšiu
ručne zdobenú vianočnú ozdobu.
Pripravilo ju Voľné združenie re-
meselníkov Slovenska, zapojiť sa
môžu jednotlivci, kolektívy, či
skupiny návštevníkov. Vlastno-
ručne vyrobené vianočné ozdoby
urobia počas Vianoc radosť senio-
rom z Domu tretieho veku – Do-
mu seniorov.
Na mestských hradbách už po
druhýkrát organizuje Bratislavský
okrášľovací spolok Stredoveké
vianočné trhy. Začali sa v ponde-
lok 15. decembra a potrvajú do
utorka 23. decembra 2014. Trhy
ponúkajú tradičné jedlá ako ci-

gánsku pečienku, lokše, pod-
pecníky, varené víno, medovinu
alebo punč. Nechýbajú ani stánky
s umeleckými remeslami či šper-
kami. Osobitnú atmosféru majú
trhy po zotmení, za zvukov stre-
dovekej hudby vzniká na hrad-
bách príjemná romantická atmos-
féra. „Chceme byť alternatívou
voči komerčne a masovo zamera-
ným vianočným trhom na Hlav-
nom a Hviezdoslavovom námes-
tí,“ uviedol Maroš Mačuha z Bra-
tislavského okrášľovacieho spol-
ku.
Na trhoch sa odohrajú aj šer-
miarske súboje. Účinkujúci tu
predstavujú aj táborový život v
stredoveku, dobové zbrane a šper-
ky. Nechýbajú súťaže, hry pre
deti, benefičný stánok či ukážka
umeleckých remesiel. (brn)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Najviac hlasov

pre požičovňu

bicyklov
BRATISLAVA
V hlasovaní o použití prostried-
kov v rámci tzv. participatívne-
ho rozpočtu mesta Bratislavy
získal najväčšiu podporu pro-
jekt požičovne verejných bicyk-
lov  - bike sharing (23,1%, ná-
klady 52 549 eur). Na druhom
mieste skončilo zobojsmernenie
ulíc pre cyklistov (21,8%, ná-
klady 11 065 eur), tretia skonči-
la výsadba drevín (21,1%, ná-
klady 38 939 eur).
Celkovo obyvatelia pridelili pro-
jektom 8051 hlasov. Hlasovať
mohol každý Bratislavčan od 15
rokov, ktorý sa zaregistroval na
www.rozhodni.bratislava.sk.
Koľko hlasovalo Bratislavčanov,
magistrát nezverejnil. Hlasovať
bolo možné od 13. novembra do
5. decembra 2014.
Za rekonštrukciu mestských hra-
dieb hlasovalo 20,5 %  hlasujú-
cich (náklady 22 430 eur) a revi-
talizáciu plochy pod Mostom
SNP 20,3% (29 943 eur).
O konkrétnej sume, ktorá bude na
budúci rok vyčlenená v rámci tzv.
participatívneho rozpočtu mesta,
a aj o počte realizovaných projek-
tov, rozhodne nové mestské za-
stupiteľstvo pri hlasovaní o roz-
počte mesta začiatkom budúceho
roka.
Na tento rok bratislavskí mestskí
poslanci vyčlenili 46-tisíc eur.
Peniaze sa použili napríklad na
zapájanie bezdomovcov do skráš-
ľovania verejných priestorov, na
obecnú záhradu v Rači, na lavič-
ky na zastávkach MHD či na
skrášlenie zelene. (brn)

BRATISLAVA
Nový primátor Bratislavy Ivo
Nesrovnal (nezávislý) minulý
týždeň prevzal úrad. Odchá-
dzajúcemu primátorovi Mila-
novi Ftáčnikovi sa poďakoval
za posledné štyri roky práce a
označil ich za pozitívny posun,
najmä z hľadiska väčšej trans-
parentnosti.
„Pred nami sú štyri náročné roky,
ktoré zvládneme, len ak budeme
ťahať za jeden povraz. V deň
volieb prestali existovať stranícke
tričká,“ uviedol Nesrovnal. Ozná-
mil, že chce riešiť najmä problé-
my v oblasti dopravy, výstavby a
čistoty. Z magistrátu chce spraviť
servisnú organizáciu, ktorá bude
obyvateľom mesta uľahčovať
život.
Milan Ftáčnik pri tejto príležitosti
zdôraznil, že mesto odovzdáva v
lepšom stave, v akom ho prevzal
pred štyrmi rokmi. Pripomenul,
že Bratislava je štvrté najtranspa-

rentnejšie mesto na Slovensku, že
sa podarilo znížiť jej zadlženie a
získať zároveň 300 miliónov eur
na dopravné projekty. „Odchá-
dzam so vztýčenou hlavou, ne-
mám sa za čo hanbiť, zdedil som
mesto v ťažkej situácii a podarilo
sa mi ho posunúť dopredu. Je
možné na to nadviazať,“ uviedol
Ftáčnik.
Ivo Nesrovnal zatiaľ nebude mať
námestníkov, ako uviedol, využi-
je 60-dňovú zákonnú lehotu. „S
menovaním námestníkov sa ne-
budem ponáhľať. Funkcia ná-
mestníka je totiž dôležitá a mali
by ju zastávať ľudia, ktorým ide o
dobro Bratislavy,“ uviedol I. Ne-
srovnal.
Poslanci mestského zastupiteľ-
stva na prvom zasadnutí zvolili
členov deviatich komisií a ich
predsedov. Predsedom komisie
finančnej stratégie a pre správu a
podnikanie s majetkom mesta sa
stal Ján Budaj, predsedníčkou

komisie kultúry a ochrany histo-
rických pamiatok sa stala Katarí-
na Šimončičová, predsedom ko-
misie na ochranu verejného záuj-
mu pri výkone funkcií verejných
funkcionárov mestského zastupi-
teľstva bude Milan Vetrák, pred-
sedom komisie dopravy a infor-
mačných systémov bude Jozef
Uhler, predsedom komisie územ-
ného a strategického plánovania,
životného prostredia a výstavby
sa stal Radovan Jenčík a predsed-
níčkou komisie sociálnych vecí,
zdravotníctva a rozvoja bývania
bude Lucia Štasselová.
Predsedníčkou komisie pre
ochranu verejného poriadku bude
Ľudmila Farkašovská, predse-
dom komisie mandátovej bude
Marián Greksa, predsedníčkou
komisie pre cestovný ruch a
medzinárodnú spoluprácu sa stala
Soňa Svoreňová, predsedom ko-
misie pre školstvo, vzdelávanie a
šport bude Rastislav Žitný. (brn)

Nový primátor Ivo Nesrovnal prevzal
úrad, poďakoval sa predchodcovi

Petržalčan bude šéfovať Karlovke
KARLOVA VES
Novým prednostom Miestneho
úradu mestskej časti Bratisla-
va-Karlova Ves bude nezávislý
poslanec hlavného mesta,
miestny poslanec v Petržalke a
kandidát na starostu Petržalky
Ján Hrčka. Ten potvrdil, že s
novozvolenou starostkou Kar-
lovej Vsi Danou Čahojovou
(nezávislá) sa na spolupráci
dohodli už pred komunálnymi
voľbami.
Podľa J. Hrčku chcela D. Čahojo-
vá obozretne už vopred riešiť

situáciu, ak uspeje vo voľbách.
„Keďže sa dobre poznáme a dô-
verujeme si, rozprávali sme sa o
takejto možnosti ešte pred poda-
ním kandidačných listín,“ spres-
nil J. Hrčka. „Sľúbil som jej, že ak
ona vyhrá a ja neuspejem v sta-
rostovských voľbách v Petržalke,
môže so mnou rátať,“ dodal
Hrčka.
Ako odborník v oblasti IT chce J.
Hrčka vybudovať transparentný,
s verejnosťou otvorene komuni-
kujúci úrad s čo najväčším využi-
tím informačných technológií.

Nový prednosta by rád v Karlovej
Vsi uviedol do života aj nápady, s
ktorými prichádzal ako petržal-
ský poslanec v súvislosti s fungo-
vaním Miestneho úradu Bratisla-
va-Petržalka.
„Vtedy som často počúval od
vedenia Petržalky, že sa to a to z
rôznych dôvodov nedá. Teraz
chcem dokázať, že keď sa chce,
tak sa dá,“ povedal Hrčka na mar-
go skúseností s petržalskou samo-
správou, ktorú už piate volebné
obdobie povedie na pozícii sta-
rostu Vladimír Bajan. (brn)

Falošní smetiari

chodia ako

vinšovníci 
BRATISLAVA
Každoročne počas vianočných
a novoročných sviatkov zvonia
pri dverách takzvaní „vaši
smetiari“. Zaželajú zdravie a
šťastie a natiahnu ruku. Sú to
však falošní smetiari.
Firma OLO, ktorá zváža a likvi-
duje odpad v Bratislave, sa od
týchto aktivít dištancuje. Jej za-
mestnanci majú takéto vinšova-
nie zakázané.
V žiadnom prípade „vašich sme-
tiarov“ ničím neobdarúvajte. Ak
vás takíto „vinšovníci“ navští-
via, informujte o tom zákaznícke
centrum OLO.
Pokiaľ ide o sviatky, OLO tra-
dične zabezpečí bezplatný od-
voz vianočných stromčekov od
12. januára do 28. februára
2015. Bratislavčania môžu ukla-
dať stromčeky ku kontajnerom
na odpad alebo ich priviezť na
zberný dvor OLO na Starej
Ivanskej ceste 2. (brn)
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BRATISLAVA
Definitívne výsledky komunál-
nych volieb sú známe už viac
ako mesiac. Štatistický úrad
SR vygeneroval záľahu tabu-
liek, grafov a čísel. Ich kombi-
náciou možno takmer ľubo-
voľne masírovať verejnú
mienku. Štatistici však (neved-
no prečo) neposkytujú jednu
kľúčovú informáciu – a to, aký
silný je mandát víťazov volieb.
Teda aká je ich demokratická
legitimita.
Dopracovať sa k tomu údaju zna-
mená získať informácie z viace-
rých tabuliek a potom už stačí
použiť len obyčajnú trojčlenku.
Ak Iva Nesrovnala volilo za pri-
mátora Bratislavy 50 630 voli-
čov, koľko percent je to zo všet-
kých dospelých Bratislavčanov s
volebným právom? Výsledok:
Nevolilo ho 87 percent z 398 752
oprávnených voličov. Sila jeho
mandátu je teda 12,7 percenta.
Najsilnejší mandát – nad 30 per-
cent – získali staronoví starosto-
via najmenších bratislavských
mestských častí: Jozef Krúpa v
Záhorskej Bystrici, Pavel Škod-
ler v Jarovciach, Gabriela Feren-
čáková v Čunove, Ján Mrva vo
Vajnoroch a Ľubica Kolková v
Devíne. Svetlou výnimkou me-
dzi väčšími mestskými časťami

je Rudolf Kusý v Novom Meste s
takmer 30-percentnou silou man-
dátu.
Na opačnom konci je päťnásob-
ný starosta Petržalky Vladimír
Bajan so silou mandátu len 6,3
percenta. Znamená to, že z tak-
mer 101-tisíc oprávnených voli-
čov si ho vybral len každý šest-
násty. Ostatní buď volili niekoho
iného, alebo voľby odignorovali.
Zaujímavý je aj pohľad na platy
starostov, ktoré schvaľovali

novozvolené zastupiteľstvá. Pri-
mátorovi Ivovi Nesrovnalovi
poslanci odhlasovali plat 4 503
eur, teda toľko, ako jeho pred-
chodcovi Milanovi Ftáčnikovi.
Najvyšší starostovský plat nade-
lilo zastupiteľstvo v Po-
dunajských Biskupiciach, ktoré
majú 21-tisíc obyvateľov, staro-
novej starostke a vicežupanke
Alžbete Ožvaldovej – 4 050 eur.
Len o 15 eur menej bude zarábať
V. Bajan v Petržalke. (jak)

Akú silu mandátu majú starostovia
bratislavských mestských častí

Mestské zásahy

majú mať

pokračovanie
BRATISLAVA
Po siedmich rokoch sa projekt
Mestské zásahy vracia do Bra-
tislavy a otvára sa širšej skupi-
ne profesií. Projekt zastrešuje
občianske združenie My sme
mesto. Hlavným partnerom
projektu je Siemens.
Projekt Mestské zásahy  vznikol v
roku 2008, keď architekti Matúš
Vallo a Oliver Sadovský vyzvali
odbornú verjnosť, aby navrhla
možné úpravy verejných pries-
transtiev v Bratislave. Cieľom
malo byť zlepšenie života obyva-
teľov mesta, a to nielen nájdením
problémov či nevyužitého poten-
ciálu mesta, ale aj navrhovaním
konkrétnych riešení. Príkladom je
realizácia sklenenej protihlukovej
steny, ktorá oddeľuje Dóm sv.
Martina od zjazdu z Mosta SNP.
Mestské zásahy za ten čas usku-
točnili v 11 mestách na Slovensku
a v Čechách. Doteraz sa do nich
zapojilo viac ako 675 účastníkov,
ktorí predložili 769 projektov.
„Všetky projekty vznikli z vnú-
tornej alebo profesijnej potreby
ich autorov. Potreby poukázať na
to, čo nefunguje, aj keď existuje
riešenie, ako by to fungovať moh-
lo. Návrhy sú predkladané bez ná-
roku na honorár a bez čakania na
výzvu,“ vysvetľuje architekt Ma-
túš Vallo.
Zámerom pri návrate Mestských
zásahov do Bratislavy nie je len
zopakovať už vyskúšaný a preve-
rený formát, ale vylepšiť ho tak,
aby bolo identifikovanie problé-
mov mesta a hľadanie ich riešení
maximálne efektívne. (brn)

Veže Panorama

City dosiahli

33 podlaží
STARÉ MESTO
Dve obytné veže Panorama
City medzi ulicami Pribinova,
Čulenova a Landerova dosiah-
li plánovanú výšku 108 metrov,
čo je 33 podlaží. Informoval o
tom investor J&T Real Estate,
a.s., s tým, že hrubú stavbu sa
podarilo dokončiť za 17 mesia-
cov od začiatku výstavby.
Dokončujú sa terasy na najvyš-
šom 33. poschodí a montujú sa
fasády oboch obytných veží.
Podľa J&T Real Estate je z celko-
vého množstva 600 bytov v
oboch vežiach predaných 90 per-
cent. Noví obyvatelia sa majú do
bytov sťahovať začiatkom roka
2016. Po dokončení Panorama
City vznikne 950 parkovacích
miest a nový park.
V ďalšej fáze má na obytné veže
nadviazať administratívny blok
na rohu Čulenovej a Pribinovej
ulice, z opačnej strany pri Moste
Apollo má vyrásť 15-podlažná
administratívna budova. Celkom
má v rámci Panorama City pri-
budnúť vyše 40-tisíc štvorcových
metrov kancelárskych priestorov.
Ich dokončenie je naplánované na
rok 2017. (brn)

www.prestahujeme.to

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

e-mail: plusim@plusim.sk

Máte dlhy a
neviete ich riešiť? 

Vyriešime Vám to!  

Volajte alebo pošlite sms
na 0905 907 521

Koho zastupujú a koľko stoja bratislavskí starostovia?

Mestská časť Starosta Sila (%) Plat (€)

Záhorská Bystrica Jozef Krúpa 37,9 2861

Jarovce Pavel Škodler 37,7 1795

Čunovo Gabriela Ferenčáková 36,8 1958

Vajnory Ján Mrva 34,8 2923

Devín Ľubica Kolková 30,1 1632

Nové Mesto Rudolf Kusý 29,3 3226

Rusovce Dušan Antoš 27,8 2933

Dúbravka Martin Zaťovič 24,3 2890

Rača Peter Pilinský 23,1 2835

Lamač Peter Šramko 21,4 1929

Devínska Nová Ves Milan Jambor 20,0 2085

Podunajské Biskupice Alžbeta Ožvaldová 20,0 4050

Karlova Ves Dana Čahojová 15,8 2980

Ružinov Dušan Pekár 11,8 3680

Staré Mesto Radoslav Števčík 10,3 2381

Vrakuňa Martin Kuruc 8,2 2550

Petržalka Vladimír Bajan 6,3 4035

Poznámka: Údaje zoradené podľa sily mandátu. Prameň: ŠÚ SR, mestské časti
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Len poldruha roka vydržala na
rohu hotela Carlton reštaurácia
Ciro’s, ktorá prišla do centra
mesta s konceptom obľúbenej
reštaurácie Schoppa na Kolibe.
Niekoľko dní je už v týchto
priestoroch nová reštaurácia
Café & Restaurant KORZO.
Zmenil sa majiteľ, jedálny lís-
tok, interiér však zostal praktic-
ky nezmenený.
Korzo má tri časti - nefajčiarsku
reštauráciu, nefajčiarsku kavia-
renskú časť s barom a fajčiarsku
časť oddelenú sklenenými posuv-
nými dverami, ktoré sú však spra-
vidla stále otvorené, pretože
tadiaľ vedie cesta na toalety.
Jedna podstatná stavebná zmena
sa však predsa len udiala - vcho-
dové dvere sa už neotvárajú dov-
nútra, ale von, a v zádverí pribu-
dol záves, ktorý chráni návštevní-
kov pred prievanom a studeným
vzduchom z Hviezdoslavovho
námestia.
Korzo má otvorené o hodinu skôr
ako Ciros’s a ponúka aj raňajky.
Napríklad selčiansky jogurt s čer-
stvým ovocím (3,20 €), praženicu
z dvoch vajec, pečivo, maslo a
zeleninu (2,50 €) a bacon & eggs
(slanina, 2 vajcia, zelenina, peči-
vo a maslo) za 3,80 €.

Jedálny lístok ponúka jedlá
európskej aj ázijskej kuchyne. Z
trojice polievok sme ochutnali
všetky - silný vývar z hovädzích
kostí a chvostov s julienne zeleni-
nou, rezancami a mäsom (2,90 €),
thajskú kokosovú Tom-Ka s cher-
ry paradajkami, cukrovým hrá-
škom a enoki hríbmi (3,50 €) a
paradajkovú polievku (3,50 €).
Všetky tri nám chutili, thajská
nám však spôsobila rýchle trávia-
ce problémy. 
Z európskej kuchyne sme si dali
kúsky hovädzej sviečkovice s hrí-
bovým ragú a maslovými pappar-
dele (15,90 €), perkelt z králika so
zemiakovými gnocchi (9,60 €) a
bravčovú panenku na čiernom pi-
ve s rizotom z maslovej tekvice a
šalvie (9,00 €). Všetky jedlá boli
vynikajúce, výhradu by sme mali
len k servírovaniu v hlbokých ta-
nieroch. Dostali sme síce k jedlám
okrem noža a vidličky aj lyžicu,
výmena príborov však vyvoláva
istú nepohodu.
Z hlavných jedál sme mali chuť aj
na „medzinárodné“ domáce ze-
miakové pirohy s bryndzovou
omáčkou a viedenskou cibuľou,

plnené bavorským kolenom a
kyslou kapustou (5,50 €), určite
ich prídeme ochutnať aj nabudú-
ce.
Z ázijskej kuchyne sme si vybrali
lososa marinovaného v teriyaki so
sviežou blanšírovanou zeleninou
a pórom (12,00 €) a tataki z mečú-
ňa s pohankovými rezancami a
vývarom z hríbov shiitake, podá-
vané s omáčkou ponzu (15,90 €).
Obe jedlá boli veľmi chutné.
Ponúkajú tu aj vegetariánske a ve-
gánske jedlá, ako napríklad thaj-
ské červené kari so zeleninou a
jasmínovou ryžou (7,20 €).
Zaujalo nás, že pre mäsožravcov
majú aj variácie s kuracími prsa-
mi (4,00 €), krevetami (7,00 €) a
sviečkovicou (10,00 €).
Celkovo hodnotíme Korzo ako
jednu z lepších bratislavských
reštaurácií. V reštaurácii na naj-
noblesnejšom námestí v meste a s
takýmito  cenami by sme čakali
väčší zmysel pre detaily, na-
príklad na stole by nemalo byť
mleté čierne korenie, ale skôr
mlynček s čerstvým korením. 
Naše hodnotenie:����

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

Z prehľadu právoplatných roz-
hodnutí inšpektorátu Sloven-
skej obchodnej inšpekcie pre
Bratislavský kraj vyplýva, že
najvyššie pokuty udeľujú spra-
vidla obchodným reťazcom,
ktoré bývajú najčastejšie pred-
metom kontroly SOI a často
práve ony opakovane porušujú
zákon o ochrane spotrebiteľa a
ďalšie právne predpisy.
Inšpektori SOI napríklad pri kon-
trole v prevádzke TESCO EX-
TRA Petržalka na Panónskej
ceste 20. mája 2014 zistili poruše-
nie zákazu používania nekalej
obchodnej praktiky. Reťazec mal
v ponuke Zvolenský smotanový
jogurt čokoláda za 0,42 eura,
ktorý bol označený ako ,,akcia“,
pričom vôbec nebol v akciovej
ponuke. V predchádzajúcich 8
mesiacoch sa totiž vždy predával
za 0,42 euar, pričom od 5. sep-
tembra 2012 sa nikdy nepredával
za cenu vyššiu ako 0,42 eura. 

Prevádzka obchodného reťazca
podľa SOI uvádzala nesprávnu,
resp. nepravdivú informáciu o
akcii, ktorá bola spôsobilá uviesť
spotrebiteľa do omylu a mať za
následok, že urobí rozhodnutie,
ktoré by inak neurobil. Od inšpek-
torátu SOI dostal prevádzkovateľ
TESCO STORES SR, a.s., poku-
tu 1000 eur.
Vysokú pokutu 900 eur dostala aj
spoločnosť Retail Value Stores,
a.s., ktorá prevádzkuje Carrefour
v Polus City Center na Vajnorskej
ulici. Aj v tomto prípade išlo o
porušenie zákazu používania
nekalej obchodnej praktiky. V
ponuke z 25. marca 2014 totiž
mala prevádzka BRITA FILTRE
PACK 3 + 1 ks GRATIS v akcio-
vej ponuke za cenu 17,99 eura.
Súčasne však ponúkala totožný
výrobok BRITA FILTRE PACK

3 ks za cenu 14,99 eura. Z uvede-
ného vyplýva, že v prvom prípade
nebol 1 ks výrobku grátis, čím
došlo ku klamlivému konaniu
predajcu.
V tej istej prevádzke Carrefour na
Vajnorskej ulici došlo 2. mája
2014 k porušeniu povinnosti pre-
dávajúceho poskytovať písomné
informácie v štátnom jazyku,
keď 65 ks spoločenskej hry 200
hier v jednom malo pravidlá hier
len vo francúzštine a 41 ks spolo-
čenskej hry Šach Jeu d´Echecs
obsahovalo nepresný preklad bez-
pečnostného upozornenia (hrozí
možnosť prehltnutia) uvedeného
vo francúzskom, holandskom,
talianskom a španielskom jazyku
(nebezpečenstvo udusenia). V
tomto prípade dostal prevádzko-
vateľ pokutu 500 eur.

Marián Brezňanský
(Spracované z právoplatných

rozhodnutí Slovenskej 
obchodnej inšpekcie)

Najvyššie pokuty dostávajú reťazce

Ciro’s v Carltone nahradilo KorzoVianočné trhy

nie sú iba čierna

a biela nálada
LIST ČITATEĽA
Prekvapil ma článok Vianočné
trhy nemajú byť len o komercii
(BN 23/2014). Už mi to pripadá
tak, že niektorí ľudia chodia do
mesta a do prírody iba s tým,
aby všetko kritizovali. Z ničoho
nemajú radosť, nevedia sa po-
vzniesť. Permanentná kritika
ich asi drží pri živote a vždy ich
naštartuje.
Áno, trhy sú aj o tej klobáske,
živánskej či sladkostiach, ale to je
všade. Niekde je toho viac, niekde
menej. Ale keď je to také hrozné,
prečo sú na námestiach zahranič-
ní turisti, ktorí si pochutnávajú na
dobrom jedle? A nemyslím si, že
to jedlo je aj s pitím lacné. Ale
každý máme voľbu, či sa popoze-
rať po malých darčekoch, či kúpiť
alebo sa popri tom aj najesť, či
zájsť do neďalekej kaviarničky na
kávičku a tam sa porozprávať s
priateľkou. Všetko sa dá, človek
musí iba chcieť a predovšetkým
na takéto miesta ísť s dobrou nála-
dou a otvoreným srdcom.
Prečo maličkosti za drahé penia-
ze kupovať v cudzine a nie u na-
šich šikovných ľudí na trhoch?
Rada by som vedela, či si autor-
ka článku kúpila aspoň jednu
voskovú sviečku a či tiež prispe-
la k podpore našich súkromní-
kov, ktorí predávajú na trhoch, a
to v nie lacných búdkach. Mož-
no si v niektoré dni na to nájom-
né ani nezarobia. Naše trhy sa
nemôžu porovnávať s trhmi v
Rakúsku. Už historická podstata
je iná. Moja mamina mi veľakrát
rozprávala o trhoch v starej Bra-
tislave, kde to bolo o dobrom
chlebíku, pečenej rybe, či kolá-
čikoch.
Preto odporúčam všetkým, aby sa
sami išli presvedčiť a urobiť si ná-
zor, a možno zistia, že trhy nie sú
iba čierna a biela nálada, stretnu-
tie a posedenie. Je mi dotyčnej
ľúto, ale asi má svoj svet, takže ta-
kýmto odporúčam nech idú hľa-
dať šťastie na iné vianočné trhy.
Možno ho nájdu, ale pokoj v duši
určite nie. My ostatní sa zabavíme
doma, objímeme sa sa budeme sa
tešiť na nadchádzajúce vianočné
sviatky.

Jarka Filová, Bratislava

Dajte pozor

na nemocničné

hyeny!
LIST ČITATEĽA
Bol to šok! Volá mi mama, že
otec skolaboval. Z Ružinova k
rodičom na Pošni to mám pešo
15 minút, autom päť. 
Dole zvonia záchranári. Zdá sa,
že to nie je kritické. No pre isto-
tu ho berú do ružinovskej ne-
mocnice. „Prídite za ním najskôr
o dve hodiny. Skôr to nemá vý-
znam.“
Pred pol jedenástou prichádzame
k nemocnici. Poloprázdne parko-
visko pred nemocnicou je spo-
platnené – euro na hodinu.
Vonku je chladný december. Tak
som teda zaparkoval.
Myslel som, že chvíľu počkáme,
otca pustia a zoberieme ho do-
mov. Pýtam sa preto vrátničky,
kde sa potom dá zaplatiť za par-
kovanie. „Pri hlavnom vchode,“
dozvedám sa.
Čakáme vyše hodiny, láme sa
poludnie. Vybehol som teda, že
pozriem, kde je ten parkovací
platobný terminál, nech sa potom
nezdržiavame. Vraciam sa. Otec
je ešte stále na vyšetreniach. Aj
keď sa čas ťahá, som rád, že
lekári sú dôslední. Vlečie sa
hodina za hodinou. Náhle si uve-
domujem, že už parkujem päť
hodín. Chytajú ma nervy...
Nejde o to, že by som nemal na
parkovné. No tu, v hraničnej ži-
votnej situácii, keď si veľmi ne-
môžem vyberať, kde zaparku-
jem, ktosi na ľudskom nešťastí
zarobí päť eur. Vzkypela vo
mne žlč. Na vlastnej koži preci-
ťujem tento hyenizmus najhrub-
šieho zrna! Parkovací lístok
spoločnosti ZIPP-S, s.r.o., si od-
kladám.
Je to strašná hanba a sociálna
impotencia našej spoločnosti.
Nejde len o peniaze, ale aj o zby-
točnú šikanu pacientov a ich prí-
buzných, keď sú v núdzi. Keď
môžu obchodné centrá pos-
kytovať trojhodinové parkovanie
zadarmo, prečo to nemôžu uro-
biť v nemocnici? Alebo aspoň v
prospech príbuzných, ktorí pri-
vážajú či odvážajú pacienta.
Lenže to by muselo ísť majite-
ľom ZIPP-S, s.r.o., o ľudí, a nie
iba o zisk. 

Peter Kolenič, Ružinov



V marci roku 2015 sa začne dodávať (po premiére na
ženevskom autosalóne) štvordverové kompaktné
kombi CLA aj vo vyhotovení AMG. CLA 45 AMG
Shooting Brake novej podznačky Mercedes-AMG
dostalo turbomotor 2,0-litra (265 kW/360 k; 450 Nm).
Turbomotor využíva priame piezoelektrické vstrekovanie
benzínu (pri tlaku 200 barov) vedené lúčom. Novinku tak
poháňa, rovnako ako doterajšie úspešné vysokovýkonné
kompaktné automobily (A 45 AMG, CLA 45 AMG a
GLA 45 AMG), celosvetovo najsilnejší sériovo vyrábaný
štvorvalec. Medzi technickými novinkami CLA 45 AMG
Shooting Brake je tiež 7-stupňová športová prevodovka
AMG SPEEDSHIFT, pohon všetkých kolies AMG Per-
formance 4MATIC s plne variabilným rozdelením krútia-
ceho momentu, výkonná brzdová sústava i špeciálne
vyvinutý podvozok.
„Pretrvávajúci vysoký dopyt po našich výkonných kom-
paktných modeloch nám potvrdzuje, že sme s novým

modelom CLA 45 AMG Shooting Brake predstavili ďal-
šie výnimočne dynamické vysokovýkonné vozidlo,“
vyzdvihuje Tobias Moers, predseda predstavenstva spo-
ločnosti Mercedes-AMG a dodáva: „Mercedes-AMG tak
disponuje najrozmanitejšou ponukou v tomto segmente.
Model CLA 45 AMG Shooting Brake fascinuje najvyš-

ším výkonom a hospodárnosťou, dynamikou jazdy, ako
aj vhodnosťou na každodenné používanie, a všetko je
spolu zabalené do výnimočného tvaru.“
Štvrtý kompaktný Mercedes-AMG nasleduje filozofiu
úspešného modelu CLS 63 AMG Shooting Brake.
Podobne ako tento model, tak aj CLA 45 AMG Shooting
Brake vstupuje na scénu ako športové vozidlo s piatimi
miestami na sedenie a veľkou zadnou kapotou. Spĺňa tiež
zvýšené nároky na dizajn a dynamiku.
Z nuly na 100 km/h zrýchli za 4,7 sekundy. So spotrebou
paliva 6,9 litra na 100 km  (NEJC celkovo) je tento Mer-
cedes-AMG tiež priekopníkom v hospodárnosti. 
S ešte výraznejším dizajnom bude v ponuke, po uvedení
tohto nového kompaktného modelu podzančky Merce-
des-AMG, aj špeciálna limitovaná edícia CLA 45 AMG
Shooting Brake OrangeArt Edition.

Viac informácií na www.motor-car.sk
alebo www.mercedes-benz.sk

Vysokovýkonné CLA 45 AMG Shooting Brake od marca
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BRATISLAVA
Hoci Silvester bude až o necelé
dva týždne, niektorí nedoč-
kavci odpaľujú zábavnú pyro-
techniku už od začiatku
decembra. Svedčí o tom aj list
Jolany Jurkovičovej z Karlo-
vej Vsi.
„Kedysi platilo všeobecne
záväzné nariadenie hlavného
mesta Bratislavy, podľa ktorého
sa na oslavu Silvestra mohli
petardy a svetlice odpaľovať 31.
decembra od 18.00 do 3.00 h
nasledujúceho dňa. U nás však
lietali na verejnej ceste už 6.
decembra!“ citujeme z jej listu.
Pisateľka v závere redakciu
požiadala o „usmernenie“ použí-
vania pyrotechniky na území
Bratislavy.
Podľa zákona o výbušninách,
ktorý platí od 1. júna 2014, sa si-
tuácia naozaj zmenila v nepros-
pech samospráv. Mestá a obce
už nemajú právo určovať, kedy a
ako sa na ich území môže použí-
vať bežne dostupná zábavná
pyrotechnika (neplatí to o ohňo-
strojoch, k ich konaniu sa vyja-
drujú), ako im to dovtedy umož-

ňoval banský zákon. Hliadky
mestskej polície preto prišli o
právomoc zasahovať v tomto
smere.
„Vieme o novele tohto zákona.
Bratislavské mestské zastupiteľ-
stvo však zatiaľ nezmenilo a ani
nezrušilo všeobecne záväzné
nariadenie o zákaze používania
zábavnej pyrotechniky na území
hlavného mesta. Podľa inštruk-
cií z magistrátu sa týmto naria-
dením preto vo svojej činnosti
naďalej riadime,“ vyhlásil ho-
vorca Mestskej polície v Brati-
slave Peter Pleva.
Znamená to, že ak mestský poli-
cajt mimo deviatich hodín
vyhradených v mestskom naria-
dení niekoho prichytí zabávať sa
s pyrotechnikou, môže mu dať
pokutu 33 eur. Ak si svojvoľne
usporiada miniohňostroj firma,
môže sa jej niekoľkonásobne
predražiť. Čaká ju totiž správne
konanie. Otázkou však je, či sa
súd nepostaví v prípade sporu na
jej stranu, keďže aktuálny zákon
neporuší. Odpoveď by bola bez-
predmetná, keby mestské zastu-
piteľstvo reagovalo na novú

legislatívu, ktorá platí už pol
roka. Času na to malo dosť.
Nový zákon sa k používaniu
pyrotechnických výrobkov po-
stavil veľmi jednoducho: Neslo-
bodno sa nimi zabávať vo vzdia-
lenosti menšej než 200 metrov
od nemocníc, kostolov, detských
zariadení, domovov dôchodcov,
škôl, liečební a cintorínov, ak na
to vlastníci nedajú súhlas. Všade
inde sa to smie. Nezrušené brati-
slavské všeobecne záväzné
nariadenie o zákaze používania
zábavnej pyrotechniky na území
hlavného mesta vyčlenilo aj čas.
Rakety, ohňopády, petardy a iné
„zábavky“ tohto druhu sa môžu
používať iba v prvý a posledný
deň roka, a to medzi 18.00 až
3.00 h. Presne tak, ako napísala
pani Jurkovičová.
Nasledujúce dni naznačia, čo
bude Bratislavčanom viac vyho-
vovať – či „stará“ a precíznejšia
mestská norma, alebo postačí
nová celoštátna legislatíva
schválená Národnou radou SR.
V prípade potreby je rezort obra-
ny ochotný o zmenách zákona
diskutovať. (ak)

Mesto ešte nepremietlo legislatívu
o ohňostrojoch do svojho nariadenia

Lekáreň

U Salvatora

sa prebúdza
STARÉ MESTO
V bývalej lekárni U Salvatora
to po nedávnom vyčistení fasá-
dy a interiéru začína opäť žiť.
Pred týždňom tu bola sprístup-
nená výstava Pop Up, ktorá
ponúka výber z tvorby vyše 20
českých a slovenských umelcov
a ktorú pripravila bratislavská
Galéria Soda.
„Keď sme začali riešiť problém
nevyužitých mestských hradieb,
tak som si cestou na ne cez Rud-
nayovo námestie všimol, že veľa
turistov sa zaujíma o dom, kde je
lekáreň U Salvatora. Začal som sa
zaujímať, komu patrí a prečo je
zatvorený,“ vysvetlil riaditeľ Bra-
tislavského okrášľovacieho spol-
ku Maroš Mačuha. Zistil, že leká-
reň je zatvorená pre spor dvoch
spoluvlastníkov - mesta Bratisla-
vy a súkromnej spoločnosti. Oslo-
vil oboch spolumajiteľov so žia-
dosťou o možnosť usporiadať tu
výstavu. To sa aj podarilo a výsta-
va má byť prvým podujatím, kto-
ré bývalú lekáreň opäť prebudí k
životu. Výstava potrvá do 20.
decembra 2014. (brn)

Čo ešte musí 

obsahovať

kúpna zmluva 
V nadväznosti na predchádza-
júcu právnu  poradňu musí
kúpna zmluva obsahovať aj
ďalšie právne náležitosti.
a) Určenie a popis spoločných
zariadení bytového domu. Spoloč-
nými zariadeniami sú také, ktoré
sú určené na spoločné užívania,
slúžia výlučne tomuto domu, a to
aj v prípade, ak sú umiestnené
mimo domu. Spoločnými zariade-
niami sú najmä: bleskozvod,
vodovodné, teplonosné, kanali-
začné, elektrické, plynové a tele-
fónne prípojky, výťahy, kočikáreň,
sušiareň, práčovňa, žehliareň,
sklad, spoločná televízna anténa. 
b) Úpravu práv k pozemkom,
ktoré sú zastavané bytovým do-
mom a k priľahlému pozemku.
Ak sú pozemky zastavané byto-
vým domom v spoluvlastníctve,
je nutné v zmluve tieto pozemky
vymedziť s uvedením parcelného
čísla pozemku evidovaného v
súbore popisných informácií,
označenie registra „C“ alebo
registra „E“ k pozemku, druhu
pozemku a jeho výmery, označe-
nia katastrálneho územia. Pokiaľ
nie sú pozemky vo vlastníctve
vlastníkov, je nevyhnutné vyspo-
riadať sa v zmluve s vecným bre-
menom, ktoré je na pozemku
zriadené v prospech vlastníkov. 
c) Vymedzenie veľkosti spolu-
vlastníckeho podielu vlastníka
bytu alebo nebytového priestoru v
dome na spoločných častiach
domu, spoločných zariadeniach,
na pozemku zastavanom domom
a na priľahlom pozemku.
d) Vyhlásenie nadobúdateľa bytu
alebo nebytového priestoru o pri-
stúpení k zmluve o spoločenstve
vlastníkov alebo k zmluve o
výkone správy bytového domu. 
e) Ak sú v dome zariadenia civil-
nej ochrany, treba upraviť práva k
nim po súhlase príslušných orgá-
nov. Pokiaľ sa v dome nenachá-
dzajú, nie je potrebné sa v zmluve
touto otázkou zaoberať.
Podpis predávajúceho musí byť
osvedčený.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

Telefón: 0917 822 723

Komorný orchester mesta Bratislavy Cappella Istropolitana
v spolupráci s BKIS Vás srdečne pozývajú na

Zlatý adventný koncert
na štvrtú adventnú nedeľu 21. decembra 2014 o 16.00 h

v znovuotvorenej Koncertnej sieni Klarisky
na Farskej ulici v Starom Meste

Vstupné: 4 €
Zaznejú skladby barokových majstrov Bacha, Corelliho, Händela, ktoré neodmysliteľne 
patria ku kráse vianočného času. Pozvanie prijali aj mladí hudobníci z konzervatória a

VŠMU a Jozef Šimonovič, ktorý program ozdobí pekným slovom o Vianociach.
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POZÝVAME Vás na prednášky, besedy, príjemné stretnutia s ochutnávkou zdravého jedla.kou zdravého jedla.

TAJOMSTVO DLHOVEKOSTI 
Kde žije najviac 100-ročných ľudí
Jaromír Novota

OPTIMIZMUS – PESIMIZMUS 
a ich vplyv na naše zdravie
Mgr. Katarína Kernová

Kluby ZDRAVIA v PETRŽALKE 
aj v roku   2015

AKO BYŤ ZDRAVÝ POČAS CHOROBY 
Jaromír Novota

HNEV – jeho klady a zápory pre naše zdravie
Mgr. Katarína Kernová

„ÉČKA“ – V TOM JE TA „LÉČKA“? 
Ako nakupovať menej „éčok“
Jaromír Novota

RADOSŤ, VÝNIMOČNÝ DAR PRE NÁS 
Bc. Marek Riečan

12. 1.

9. 2.

9. 3.

13. 4.

11. 5.

8. 6.

Vž
dy

o 1
8:30

hod. / Vstup VO
NÝ!

KDE: Gessayova 9, Bratislava – Petržalka

MHD: 68, 83, 92, 95, 96 (zastávka Hrobáková). Budova sa nachádza vo vnútrobloku 

obytných domov a spoznáte ju podľa výraznej fasády pokreslenej grafitmi. 

Kontakt: Mgr. Juraj Turóci, tel.: 948 526 722

Aktuálny program: bratislava.dotknisaneba.sk

Ján Muráň, B. Th., tel.: 948 247 055

Život 
a zdravie

Gessayova

Osu
ské

ho

Osuského

Osuského

Hrobákova

Základná škola
Gessayova 2

Gessayova 9

MHD Hrobáková

petrzalka_KZ1_2015.indd 1 12/14/2014 6:28:44 PM
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Shopping Palace

rozzvučia koledy 

od Fragile
RUŽINOV
Sviatočný adventný čas si
mohli užiť aj návštevníci ná-
kupného centra Shopping Pa-
lace Zlaté piesky. Okrem mi-
kulášskej oslavy a čertovskej
diskotéky na sv. Luciu zažili
folkový koncert so Simou Mar-
tausovou, ktorá predstavila
piesne zo svojho najnovšieho
albumu. 
Skutočný hudobný zážitok je
pripravený aj na poslednú pred-
vianočnú sobotu 20. decembra
2014 o 15.00 h, ktorá bude patriť
vianočným koledám od hudob-
nej skupiny Fragile. Nebudú
chýbať ani najkrajšie vianočné
piesne v podaní koledníkov z
Horných Orešian.
Ako aj počas predchádzajúcich
sobôt, i tentoraz sa budú môcť
deti zapojiť do tvorivých dielní -
od 14.00 h sa budú napríklad
zdobiť sviatočné perníčky. (brn)

Viac o programe nájdete na
www.shoppingpalace.sk

BATISLAVA
Mesto Bratislava s partnermi
pripravuje na záver tohto
roka opäť pestrý program. Sil-
vestrovské oslavy 2014 budú
mať dve centrá zábavy - na
Hlavnom a na Hviezdoslavo-
vom námestí. Posledné sekun-
dy roka budú môcť Bratislav-
čania odpočítať aj na Námestí
Ľudovíta Štúra, odkiaľ bude
najlepší výhľad na tradičný
silvestrovský ohňostroj na
Dunaji.
Bratislavčanov aj návštevníkov
mesta čaká na Silvestra už 15.
ročník rozlúčky so starým ro-
kom. Už tradične sa centrom sil-
vestrovských osláv stane histo-
rické centrum Bratislavy. Z
Hlavného námestia sa stane kon-
certná zóna, kde šnúru koncer-
tov odštartujú od 20.00 h Kor-
ben Dallas, po nich Traditional
Club s Petrom Lipom, skupina
Polemic a po polnoci aj skupina
Billy Barman. Hviezdoslavovo
námestie ponúkne možnosť kor-

čuľovania a neskôr diskotéku na
klzisku až do 2.00 h nasledujú-
ceho dňa.
Najväčšiemu záujmu verejnosti
sa tradične teší polnočný ohňo-
stroj, ten bude aj tento rok odpá-
lený z lode kotviacej uprostred
Dunaja medzi staromestkým
Propelerom a petržalským Au
Café. Najlepšie miesto na jeho
pozorovanie bude z Námestia
Ľudovíta Štúra, Vajanského a
Rázusovho nábrežia. Organizá-
tori očakávajú desaťtisíce náv-
števníkov, mnohých aj zo zahra-
ničia a hlavne pre nich bude
program silvestrovských osláv
moderovaný aj v angličtine.
„Verím, že sa spolu zabavia Bra-
tislavčania, ľudia z celého Slo-

venska, ale aj zo zahraničia,“
povedal nový primátor Bratisla-
vy Ivo Nesrovnal.
Program osláv však silvestrov-
skou nocou neskončí, organizá-
tori už po tretíkrát pripravili tiež
Novoročný koncert. Ten začne
1. januára 2015 na Hlavnom ná-
mestí a vystúpia na ňom Legacy,
Bratislava Hot Serenaders a sil-
vestrovský koncert si zopakujú
Traditional Club s Petrom Li-
pom.
Rozpočet podujatia je hradený
zo sponzorských príspevkov.
Mesto poskytne financie do pro-
pagácie, čistenia a bezpečnosti.
Linky MHD budú počas osláv
premávať ako v pracovný deň
podľa tzv. prázdninových ces-
tovných poriadkov.
Premávka liniek nočnej dopravy
bude predĺžená cca do 6.30 h
dňa 1. januára 2015 a v noci bu-
dú navyše vypravené aj mimo-
riadne vozidlá MHD na linky
električiek, trolejbusov a auto-
busov. (mag)

Silvestrovské oslavy v Bratislave
vyvrcholia polnočným ohňostrojom

Hlavné námestie KONCERTY
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31. december

New Year’s Eve celebrations
midnight countdown

Námestie L. Štúra
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OHNOSTROJ NA DUNAJI

www.bratislava.sk
1. január 2015 Novorocný koncert

Polemic

Traditional Club & Peter Lipa
Bratislava Hot Serenaders

Korben Dallas Billy Barman a další

MEDIÁLNI PARTNERI:

PARTNERI:

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
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BRATISLAVA
Viac ako 3000 sporiteľov začne od 1. ja-
nuára 2015 poberať kombinovaný dôcho-
dok – zo Sociálnej poisťovne a tiež druhé-
ho dôchodkového piliera. Aké možnosti
má klient dôchodkovej správcovskej spo-
ločnosti a ktorý spôsob zhodnocovania je
dnes najvýhodnejší, sme sa pýtali Beáty
HARAMIOVEJ, predsedníčky predsta-
venstva VÚB Generali d.s.s. 

~     ~     ~
Už len necelý mesiac delí prvých sporiteľov
od vyplácania dôchodkov z druhého pilie-
ra. Ako by ste zhodnotili uplynulých 10
rokov z hľadiska dôchodkovej správcov-
skej spoločnosti?
- Keď v roku 2005 vznikal druhý dôchodkový
pilier, jeho cieľom bolo priniesť na Slovensko
možnosť, ako by budúci dôchodcovia mohli
mať dôchodky, ktoré nie sú v plnej miere
závislé len od rozhodovania politikov a mož-
ností štátu. Hlavným dôvodom bol sústavne sa
zhoršujúci demografický vývoj, znižovanie
počtu prispievateľov na dôchodky a na to nad-
väzujúce problémy s financovaním starob-
ných dôchodkov z prvého piliera – Sociálnej
poisťovne. Úlohou dôchodkových správcov-
ských spoločností počas uplynulej dekády
bolo teda nielen zúročiť vklady svojich klien-
tov, ale tiež posilniť dôveru, s ktorou sporitelia
do druhého piliera vstupovali. Zákon sa v ob-
lasti výšky odvodov menil veľakrát, ale mys-
lím si, že sa nám podarilo sporiteľov presved-
čiť, že sporenie má pre nich význam. Teší ma
tiež, že sa nám napriek turbulentným situá-
ciám na finančných trhoch podarilo dosiahnuť
pozitívny výsledok v oblasti zhodnocovania
úspor klientov. Pre našich cca 225-tisíc spori-
teľov zhodnocujeme nad infláciou, tento rok v
konzervatívnom fonde na úrovni cca 4 % a v
indexovom fonde až 19 %. 
V júni bola schválená zatiaľ posledná nove-
la zákona, ktorá sa týka vyplácania
dôchodkov. Ako ju hodnotíte?
- Keďže v druhom pilieri sa dosiaľ len sporilo
a zákon sa upravoval predovšetkým len pre
sporiacu fázu, bolo potrebné určiť finálnu
formu vyplácania dôchodkov a z hľadiska
DSS to teda vnieslo do dôchodkového spore-
nia potrebnú stabilitu. V praxi budú klienti v
podstate rozdelení do dvoch skupín. Najväčší
podiel sporiteľov, vzhľadom na momentálnu
výšku ich úspor, bude poberať doživotný
dôchodok vyplácaný životnými poisťovňami.
Podľa našich odhadov, pokiaľ bol zárobok
sporiteľa vyšší ako 1,25-násobok priemernej
mzdy na Slovensku (v súčasnosti 1030 eur),
môže požiadať o kombináciu doživotného
dôchodku a dočasného, vyplácaného formou

tzv. programového výberu. Časť nasporených
peňazí tak bude možné vybrať podľa rozhod-
nutia klienta buď jednorazovo, alebo počas
ním určenej doby. Pravidlá sú v zákone nasta-
vené, ale až reálnym uvedením zákona do
praxe však budeme vedieť, či sú pravidlá
vyplácania dôchodkov naozaj dobre nastave-
né. To však bude možné zhodnotiť až v hori-
zonte niekoľkých mesiacov.
Aké výhody nesie so sebou druhý dôchod-
kový pilier oproti tomu prvému? 
- Slováci sa ešte stále často spoliehajú na
Sociálnu poisťovňu a na to, že sa o nich štát v
budúcnosti dostatočne postará. Už teraz však
môžeme vidieť, že výška dôchodkov je nedos-
tačujúca a demografické ukazovatele nenapo-
vedajú, že nás v tomto smere čaká v najbliž-
ších rokoch výrazná zmena. Obyvateľstvo
starne a aj keď dôchodky zo Sociálnej pois-
ťovne sa určite budú vyplácať aj naďalej, je
otázne v akej výške. Dôchodky v druhom
pilieri nekopírujú ekonomickú situáciu v štáte,
takže dôchodok z druhého piliera sa bude
odvíjať len od toho, aké úspory klient, na svo-
jom dôchodkovom účte má. Druhý pilier
klientov nič nestojí, iba rozhodnutie, ako nalo-
žia s vlastnými peniazmi. 
Čo by mali klienti zvažovať pri výbere
dôchodkového fondu?
- Pri rozhodovaní o dôchodkovom fonde, v
ktorom chcú mať sporitelia zhodnocované
svoje úspory, by sa klienti mali riadiť najmä
dvomi kritériami – počtom rokov, ktoré im do
odchodu do dôchodku ostávajú, a taktiež mie-
rou rizika, ktorú sú pri zhodnocovaní svojich
úspor ochotní podstúpiť. Každý sporiteľ má
možnosť sa rozhodnúť, či svoje úspory vloží
len do jedného dôchodkového fondu alebo ich
rozloží medzi dva. Pokiaľ sporí v dvoch dô-
chodkových fondoch, pričom jeden z nich
vždy musí byť dlhopisový garantovaný fond a
druhý fond si klient vyberá práve podľa spo-

mínanej miery rizika, takto si riziko rozkladá.
Dôchodkové fondy s vyššou mierou rizika
odporúčame najmä mladším klientom. Klien-
ti, ktorí si potrebujú zabezpečiť primeranú sta-
bilitu svojich úspor, volia väčšinou fond s niž-
šou mierou rizika. Svoje rozhodnutie o výbere
dôchodkového fondu môže sporiteľ kedykoľ-
vek bezplatne zmeniť. V prípade, že sporiteľ
už druhý dôchodkový pilier má, môže sa tiež
kedykoľvek rozhodnúť pre zmenu dôchodko-
vej správcovskej spoločnosti podľa jej výsled-
kov na trhu. 
Aké možnosti má klient pri výbere fondov
k dispozícii?
- Dôležité je, aby dôchodcovská spoločnosť
vedela klientovi ponúknuť taký fond, ktorý
mu naozaj vyhovuje, či už ide o konzervatív-
nejšieho, alebo liberálnejšieho sporiteľa. Sta-
bilitu a bezpečnosť nájdu klienti v konzerva-
tívnom fonde – dlhopisovom garantovanom
fonde. K nemu si môžu ďalej vybrať, v ktorom
inom fonde sa budú ich úspory zhodnocovať.
Pre sporiteľov, ktorí majú skúsenosti v oblasti
investovania a chápu riziká spojené s investí-
ciami do akcií, je vhodný akciový fond. Pre
klientov s ochotou niesť najvyššie riziko je
určený indexový fond. V prípade, že klient nie
je ochotný znášať riziko v akciovom negaran-
tovanom fonde, ale zároveň nepreferuje ani
konzervatívnu stratégiu investovania, môže
využiť zmiešaný negarantovaný fond, v kto-
rom sa spájajú vlastnosti tak konzervatívnosti,
ako aj rizika.
Okrem sporenia existuje tiež možnosť dob-
rovoľných príspevkov do druhého piliera.
Na akom princípe funguje toto sporenie a v
čom je pre klientov prínosné?
- V prípade, že sa klient rozhodne prispievať
do druhého piliera aj dobrovoľnými príspev-
kami, zvyšuje sa tak jeho suma na osobnom
dôchodkovom účte, a teda aj konečná suma, z
ktorej mu bude dôchodok vyrátaný. Dobro-
voľné príspevky sú navyše daňovo zvýhodne-
né, a to do výšky 2 % zo základu dane, a sú
nezdaniteľnou časťou základu dane sporiteľa.
Klient si môže takýmto spôsobom prispievať
do druhého piliera sám alebo prostredníctvom
zamestnávateľa, ktorý po dohode s ním zasie-
la peniaze do druhého piliera priamo. Výšku
dobrovoľných príspevkov si môže klient pri-
spôsobovať a je len na ňom, akú sumu si do
dôchodkového sporenia vloží. Môže si tak
napríklad sporiť nielen každý mesiac, ale
môže tiež raz za polroka alebo aj rok prispieť
väčšou sumou. Od 1. septembra 2014 sme zru-
šili poplatky za vedenie účtu pre dobrovoľné
príspevky, takže klienti môžu pre seba získať
ešte viac. Dobrovoľné príspevky sa zhodnocu-
jú rovnakým spôsobom ako ostatné úspory. �

Dôchodky z druhého piliera
sa začnú vyplácať už v januári

Autobusom

na lyžovačku

na Stuhleck
BRATISLAVA
Za dobrou lyžovačkou sa opäť
možno odviezť autobusom
z Bratislavy na rakúsky Stuh-
leck. Výborné podmienky na
lyžovanie a pestrá ponuka slu-
žieb je lákadlom aj pre mno-
hých Bratislavčanov.
Do najväčšieho lyžiarskeho stre-
diska Stuhleck pri obci Spital am
Semmering na východe Rakúska
jazdia autobusy Slovak Lines
Express každú sobotu, nedeľu, vo
sviatočné dni alebo cez prázdniny,
a to počas celého obdobia s vhod-
nými lyžiarskymi podmienkami. 
Cestovné lístky vrátane skipassu
sa dajú kúpiť buď online na web-
stránke dopravcu, alebo na auto-
busovej stanici Mlynské nivy.
Autobusy odchádzajú z autobu-
sovej stanice Mlynské nivy ráno
o 7.00 h a približne o dve hodiny
ste pod lyžiarskym svahom. Ski-
passy rozdáva vodič autobusu,
ktorý poskytne lyžiarom aj zá-
kladné informácie. Dopravca ne-
zabúda ani na záujemcov o pre-
chádzky po zasneženej krajine.
Pre nich má lístky bez skipassu.
„Naše autobusy vozia na Stuhleck
lyžiarov už piatu sezónu. Slováci
ho obľubujú a radi využívajú aj
možnosť dopravy autobusom
z Bratislavy,“ povedala Eva Vozá-
rová, hovorkyňa dopravcu.
Zjazdovky v Stuhlecku sú per-
fektne upravené, na lanovky či
vleky sa nečaká dlho a každý má
dosť priestoru na lyžovanie.
Využiť možno aj sánkarskú dráhu
či snowtubing, ale aj služby
lyžiarskej školy, požičovne lyží,
reštaurácie či rýchleho občerstve-
nia. Odporúčame navštíviť na-
príklad panoramatickú reštaurá-
ciu W11 na hornej stanici lanov-
ky. Príjemný personál ponúka
obrovské porcie jedla a z reštaurá-
cie je nádherný výhľad na celé
okolie.
Autobus do Bratislavy odchádza
o 16.30 h. Využité skipassy treba
odovzdať vodičovi autobusu. 
Bližšie informácie o Stuhlecku
nájdete na www.stuhleck.at. Po-
drobnejšie informácie možno
nájsť na www.slovaklines.sk,
prípadne na facebooku Slovak
Lines. (brn)
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PETRŽALKA
Spoločnosť Cresco Group, a.s., viac ako
20 rokov patrí k špičke slovenského
rezidenčného developmentu. V brati-
slavskej Petržalke vytvára novú mests-
kú zónu Slnečnice. Slnečnice sa sklada-
jú z dvoch základných zón, prvá je
zameraná na moderné mestské bývanie
a nesie názov  Slnečnice – Zóna Mesto a
druhá, ktorá ponúka to najlepšie z by-
tovej výstavby v projekte a umožňuje
klientom mnohé doplnkové personali-
zované zásahy, nesie názov Slnečnice –
Zóna Viladomy.
Slnečnice - Zóna Viladomy umožňuje ľu-
ďom naplno využívať prírodu, užívať si po-
hodu pokojného bývania v domoch s men-
ším počtom bytov, ale zároveň zostať aj v
kontakte s mestom. Vysokú kvalitu bývania
v tejto zóne zabezpečuje moderný urba-

nizmus, ktorého dôraz bol kladený najmä
na zachovávanie príjemných odstupov jed-
notlivých budov a vybudovanie mestského
parku v ich blízkosti. V komfortných vila-
domoch, obklopených zeleňou s oddycho-
vými zónami, detskými a športovými ihri-
skami, obyvatelia nájdu vytúžené pokojné
miesto na krásny život.

LOKALITA JE KLÚČ
Slnečnice – Zóna Viladomy sú komplex-
ný mestský development zameraný na
citlivé urbanistické zasadenie do zelenej
lokality v blízkosti hrádze a lužného lesa.
Projekt je obklopený voľnočasovými
oddychovými zónami, ktoré radia projekt
Slnečnice – Zóna Viladomy k reziden-
ciám s jedinečným charakterom. Vilado-
my su navrhnuté tak, aby spĺňali kritériá
vysokej kvality a  dlhodobého bývania
bez kompromisov.

BENEFITY = DÔVODY
NA ROZHODNUTIE

Slnečnice – Viladomy ponúkajú záujem-
com mnohé výnimočné benefity:
�dostupnosť = centrum mesta do 10 minút;
� variabilita =  úpravy dispozície a široká
ponuka 1i byty az po stresne penthousy s
priestrannými terasami;
�parkovanie = možnosť pohodlne parko-
vať v podzemnej garáži;

�dispozícia = možnosť vnútorných úprav
bytov;
� relax = možnosti športového vyžitia –
hrádza, multifunkčné ihrisko, plánovaný
park;
� súkromie = bezpečnosť, nižší počet
bytov vo vchode a zabezpečený privátny
vnútroblok.

www.slnecnice.sk
www.crescogroup.sk

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.  

Slnečnice – Zóna Viladomy
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Silvestrovský

beh štartuje

o 10.00 h
BRATISLAVA
Tradičný Silvestrovský beh cez
bratislavské mosty štartuje 31.
decembra 2014 o 10.00 h pred
Ekonomickou univerzitou na
Dolnozemskej ceste. Trať dlhá
10 000 metrov má cieľ pod
Mostom Lafranconi pri Bota-
nickej záhrade.
Cez bratislavské mosty sa pobeží
už 26.-krát. Trať vedie cez Prí-
stavný most, Prístavnú ulicu,
Most Apollo, petržalské nábrežie
Dunaja, Most SNP do Starého
Mesta a späť po moste do Petr-
žalky, petržalské nábrežie Dunaja
a Most Lafranconi do cieľa.
Doprava na štart behu bude linka-
mi MHD č. 84, 87, 98 alebo indi-
viduálne. Registrácia je do 27.
decembra 2014 na www.starz.sk
alebo osobne 31. decembra 2014
od 8.30 do 9.30 na mieste štartu
behu. Štartovný poplatok do 27.
12. je 8 eur, v deň behu bude 10
eur. Štartovné pre pretekárov nad
62 rokov, do 18 rokov a ZŤP je o
2 eurá lacnejšie. Beží sa vo dvoch
kategóriách - muži a ženy bez ve-
kového rozdielu.
Silvestrovský beh cez bratislav-
ské mosty, ako podujatie pre všet-
kých rekreačných bežcov bez ob-
medzenia veku, organizuje mesto
Bratislava a Správa rekreačných
a telovýchovných zariadení Bra-
tislava (STaRZ).
Vlani sa na štart bratislavského
silvestrovského behu postavilo
757 pretekárov, najviac bežcov
na Silvestra v Bratislave bežalo v
roku 2011, keď sa ich na štart
postavilo až 976. (brn)

Korčuľovať sa

dá pod strechou

aj holým nebom
BRATISLAVA
V Bratislave je možné korčuľo-
vať sa celkovo na deviatich
ľadových plochách v siedmich
mestských častiach. Z toho šesť
klzísk je pod strechou a tri pod
holým nebom.
Na Zimnom štadióne Ondreja
Nepelu na Ulici odbojárov sa dá
korčuľovať v stredu, štvrtok a pia-
tok od 16.00 do 17.30 h a v sobo-
tu a nedeľu od 10.00 do 12.00 h a
od 14.00 do 16.00 h.
Korčuľovať sa dá aj na Petržal-
skom zimnom štadióne na Ulici
M. C. Sklodowskej, bližšie infor-
mácie o termínoch sú zverejňova-
né na www.hcpetrzalka.sk
Na Zimnom štadióne Dúbravka
na Harmincovej ulici verejnosť
korčuľuje v utorok od 16.00  do
17.30 h, v sobotu od 16.15 do
17.45 h a od 18.30 do 20.00 h, v
nedeľu od 9.45 do 11.15 od 17.30
do 19.00 h.
Korčuľovať sa dá aj na Zimnom
štadióne Vladimíra Dzurillu na
Ružinovskej ulici, na Klzisku
Avion Shopping Park na Ivánskej
ceste a v Ice Aréne na Borinskej
ulici v Lamači.
Otvorené klziská pod holým ne-
bom sú na Hviezdoslavovom ná-
mestí (10.00 - 22.00 h), na Mobil-
nej ľadovej ploche v Areáli hier
Radosť na Štrkovci (pondelok,
štvrtok 12.30 - 19.00, utorok, stre-
da, piatok 12.30 - 17.00, sobota,
nedeľa 10.00 - 17.00) a na Vajnor-
skej ľadovej ploche na Ulici Al-
viano (pondelok až piatok 12.30 -
17.30, sobota 11.30 - 17.30, nede-
ľa 10.00 - 17.30 h). (brn)

BRATISLAVA
Bratislavským futbalovým klu-
bom sa jesenná časť sezóny
nevydarila. V tabuľke bude
najvyššie zimovať FK Rača
Bratislava, ktorá je v 3. lige
Bratislava tretia. ŠK Slovan
Bratislava vo Fortuna lige pre-
zimuje na 5. priečke, FK Inter
Bratislava v 3. lige Bratislava je
po jeseni na 6. mieste, juniori
Slovana v 2. DOXXbet lige
ZÁPAD na 8. priečke. 
ŠK Slovan Bratislava ukončil
futbalovú jeseň prehrou v Neapo-
le 0:3 a svoje pôsobenie v Európ-
skej lige UEFA na poslednej
priečke skupiny I bez boda a s
jediným streleným gólom so
skóre 1:20. Domácu Fortuna ligu
ukončili slovanisti domácou
výhrou nad Zlatými Moravcami

2:1. Už raz odložený domáci zá-
pas proti Trnave nakoniec pre ne-
vyhovujúci terén na Pasienkoch
neodohrali. V ligovej tabuľke te-
da belasí majstri prezimujú na 5.
priečke so stratou 12 bodov na
vedúcu Žilinu.
Slovanisti majú pred sebou
necelé tri mesiace, aby skonsoli-
dovali káder pre jarnú časť súťa-
že. „Účinkovanie v Európskej li-
ge pre nás nedopadlo dobre. Ani
výkonnostne, ani výsledkovo
nemôžeme byť spokojní. Na-
brali sme ale skúsenosti, a tie
treba zužitkovať. Európsky vý-
voj ide rýchlo dopredu a my mu-
síme zabrať, ak ho chceme
zachytiť,“ uviedol po poslednom
zápase Európskej ligy tréner
Jozef Chovanec. Pred jarnou
časťou tréner avizoval obmenu

kádra. „Zmeny prídu určite.
Chýba tu totiž konkurenčné pro-
stredie. Do každej formácie by
mal prísť nový hráč,“ uviedol
tréner Chovanec.
Juniori Slovana v základnej časti
2. ligy strácajú po 18. kolách na
vedúcu Skalicu 19 bodov. Do
konca základnej časti zostávajú
už len 4 kolá a šanca na lepšie
umiestnenie už nie je veľká. V 3.
lige Bratislava si z bratislavských
klubov lepšie vedú Račania, ktorí
sú po polovici súťaže tretí, na
vedúcu dvojicu Dunajská Lužná a
Rohožník však strácajú až 11
bodov. Interisti sú v tej istej súťa-
ži šiesti, na Raču strácajú len 4
body. Vo vzájomnej bilancii brati-
slavských treťoligistov si vedie
lepšie Rača, ktorá na jeseň doma
zdolala Inter 3:1. (brn)

Bratislavské futbalové kluby na jeseň
neoslnili, o reparát sa pokúsia na jar
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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

BRATISLAVA
Kapustnica, šošovicová poliev-
ka, halászlé, vyprážaná ryba,
majonézový šalát, ale aj fazu-
lačka či pupáky sú v mnohých
rodinách súčasťou vianočnej
večere. V Prešporku kedysi sto-
lovali až pri dvanástich cho-
doch. 
„Štedrá večera pozostávala najmä
z lokálnych surovín. Aj v Prešpor-
ku bolo chodov minimálne šesť a
maximálne dvanásť. Ale keď
hovoríme, že ich bolo dvanásť,
tak to znamená, že navarené bolo
presne toľko, aby si každý člen
rodiny mohol dať tak za lyžičku.
Šlo skôr o symboliku,“ hovorí o
štedrovečerných zvykoch etnolo-
gička Katarína Nádaská.
V Prešporku na štedrovečernom
stole dominovali najmä strukovi-
ny či obilniny a z nich uvarené
kaše. Fazuľová, šošovicová, ale aj
ovsená kaša mala svoje miesto. V
minulosti bola súčasťou štedrove-
černého menu aj tzv. Ježiškova
kaša, ktorá je dodnes obľúbeným

jedlom nielen detí, ale aj dospe-
lých. Ježiškova kaša je totiž starý
názov pre krupicovú kašu. 
Štedrovečerná večera sa aj v Preš-
porku začínala oblátkami s me-
dom a cesnakom. Druhým cho-
dom bola vianočná, najčastejšie
kapustová polievka. V oblasti
Podunajska sa namiesto kapusto-
vej varievala rybacia polievka,
známa ako halászlé. Vianočná
polievka sa líšila v domácnostiach
evanjelických, kde mohla byť aj s
mäsom, a napríklad v katolíckych
rodinách, kde sa držal pôst, bola
vegetariánska.  
„Ryby sa konzumovali už od
začiatku stredoveku ako pôstne
jedlo, čiže aj ľudia, ktorí držali na
Štedrý deň pôst, mohli konzumo-
vať rybu. Ryba sa teda síce kon-
zumovala, ale ako varená či peče-
ná, určite nie vyprážaná. Veľmi
časté boli napríklad haringy, ktoré
boli solené, alebo ryby, ktoré sa
lovili priamo v Dunaji. Aj tieto
ryby sa upravovali klasickým
spôsobom, teda najmä pečením,“

vysvetlila tradíciu ryby na vianoč-
nom stole Katarína Nádaská.
Vyprážané rybie mäso do našich
končín prišlo až v päťdesiatych
rokoch minulého storočia, kedy
znakom bohatstva a blahobytu
boli práve vyprážané jedlá.
Na Štedrý deň dodnes býva prís-
ny pôst. Do dnešného dňa sa tra-
dične raňajkuje vianočná buchta s
čiernou kávou alebo s čajom.
Obedovala sa medom sladená
vianočná pôstna polievka z jablč-
ných a hruškových štiepok, suše-
ných sliviek, hrozienok a fíg. Po-
tom prišli na stôl vianočné záviny,
najmä makovník a orechovník.
Na Štedrý večer sa patrilo jesť
mäso beznohé, na Kristovo naro-
denie dvojnohé a na Deň svätého
Štefana štvornohé. Má to byť
ryba, vták a domáce či divé zvie-
ra. Bývalo v Prešporku dobrým
zvykom zaklať medzi Dňom svä-
tého Štefana a Silvestrom prasiat-
ko. Potom mohla byť bohatá aj
silvestrovská zabíjačková večera,
aj novoročný obed. (brn)

Vianočné menu v Prešporku tvorilo
šesť a viac chodov, nechýbala ryba

mister*lady & you! 

www.mister-lady.com

mister*lady GmbH & Co.KG · Eric Adam
Stadion Center · Olympiaplatz 2 · 1020 Wien
www.mister-lady.com/jobs
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štvrtok 18. decembra
� 17.00 - Slovan na ľade, hokejo-
vá exhibícia, Hviezdoslavovo ná-
mestie
� 18.00 - F. M. Dostojevskij: Bra-
tia Karamazovovci, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - I. Horváth, P. Pavlac:
Bratia Jurgovci, derniéra, Štúdio
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Rossini: Barbier zo
Sevilly, opera, SND, Hviezdosla-
vovo námestie
� 19.00 - S. Mrožek: Láska na
Kryme, Divadlo Astorka, Námes-
tie SNP
� 19.00 - J. Nvota: Spomínam na
Paríž, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája
� 19.00 - J. Wolf: Darček, Teatro
Wüstenrot, Trnavské mýto
� 19.00 - M. Kákoš, Ľ. Horňák:
Mata Hari, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 - Vianočný koncert Spe-
váckeho zboru mesta Bratislavy,
Mestské divadlo, Laurinská ulica
� 19.00 - Slovenská filharmónia:
Penderecki, Mozart, Fauré, Redu-
ta, Námestie E. Suchoňa
�19.00 - Večery s Milkou Zimko-
vou: Angelina, Štúdio Olympia,
Kollárovo námestie
�20.00 - Jazz v Aréne: Eugen Viz-
váry „Part One“ Project, Divadlo
Aréne, Viedenská cesta
� 20.00 - Vianočný koncert ľudo-
vej hudby SĽUK, Dóm sv. Marti-
na
� 20.30 - Viktor Horján: Odtiaľ-
potiaľ (Exclusive), Green Buddha,
Zelená ulica

piatok 19. decembra
�19.00 - R. Strauss: Salome, ope-
ra, Sála opery a baletu SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - E. Gindl: Karpatský
thriller, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - L. Strike, S. Ferancová:
Julio a Romea, balet, SND, Hviez-
doslavovo námestie
� 19.00 - M. Jones: Kamene vo
vreckách, Divadlo Astorka, Ná-
mestie SNP
�19.00 - Olympic Tour 2014, kon-
cert, Teatro Wüstenrot, Trnavské
mýto
� 19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, Divadlo Nová scéna, Kollá-
rovo námestie
� 19.00 - N. Simon: Bosé nohy v

parku, Mestské divadlo, Laurinská
ulica
� 19.00 - Slovenská filharmónia:
Penderecki, Mozart, Fauré, Redu-
ta, Námestie E. Suchoňa
� 19.00 - Slovenské Vianoce, Di-
vadlo SĽUK, Balkánska ulica, Ru-
sovce
� 19.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Paraf + Betlehemci, Di-
vadlo Ívery, Školská ulica
� 19.30 - K. Vosátko: Modelky II,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
� 20.00 - Sima Martausová, Ate-
liér Babylon, Kolárska ulica
� 20.00 - P. Danišovič, O. Rózsa:
MUSIC á la cARTe, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája

sobota 20. decembra
� 15.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, Divadlo Nová scéna, Kollá-
rovo námestie
�16.00 - Vianočný spev pre život,
Veľký evanjelický kostol, Panens-
ká ulica
� 16.00 - Najkrajšia hviezdička,
koncert, DK Zrkadlový háj, Rov-
niankova ulica
� 18.00 - BK Inter Incheba Brati-
slava - ŠKP Banská Bystrica, bas-
ketbalová SBL mužov, Hant Aréna,
Trnavská cesta
� 19.00 - Balet SND/VŠMU: The
Pieces, večer mladých choreogra-
fov, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - L. Smoček: Čudné po-
poludnie dr. Z. Burkeho, Divadlo
Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, Divadlo Nová scéna, Kollá-
rovo námestie
�19.00 - M. Camoletti: Kto zhasol
svetlo?, DK Ružinov, Ružinovská
ulica
� 19.00 - Slovenské Vianoce, Di-
vadlo SĽUK, Balkánska ulica, Ru-
sovce
� 20.00 - O.B.D. (Orchester Bro-
nislava Dobrotu), koncert, Music
Gallery u Dežmára, Klariská 1

nedeľa 21. decembra
� 11.00 - M: Dubovský: Veľká
doktorská rozprávka, opera, SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 11.00 - Slovenská filharmónia:
Vianočný koncert, generálka, Re-
duta, Námestie E. Suchoňa
�16.00 - Zlatý advent s Cappellou
Istropolitanou, Koncertná sieň
Klarisiek, Farská ulica
� 16.00 - The Classical Music

Maniacs: Mozart On the Snowbo-
ard 2, Primaciálny palác, Prima-
ciálne námestie
� 17.00 - G. Puccini: Bohéma,
opera, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 17.00 - Metropolitný Orchester
Bratislava, Mestské divadlo , Lau-
rinská ulica
� 19.00 - D. Tristram: Opačné
pohlavie, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája
� 19.00 - Slovenská filharmónia:
Vianočný koncert, Reduta, Ná-
mestie E. Suchoňa
� 19.30 - V. Klimáček: Mutanti,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

pondelok 22. decembra
� 19.00 - Slovenská filharmónia:
Vianočný koncert, Reduta, Ná-
mestie E. Suchoňa
� 19.00 - HC Slovan Bratislava -
Lada Togliatti, hokejová KHL,
Slovnaft Aréna, Ulica odbojárov

utorok 23. decembra
�20.00 - Milo Suchomel, koncert,
Re:fresh Club, Ventúrska ulica
�20.00 - Kaktus: Punk Christmas,
koncert, Music Gallery u Dežmá-
ra, Klariská 1 

streda 24. decembra
� 13.00 - HC Slovan Bratislava -
Neftechimik Nižnekamsk, hokejová
KHL, Slovnaft Aréna, Ulica odbojá-
rov

štvrtok 25. decembra
� 20.00 - Samokaz: Dno 2014,
koncert, Re:fresh Club, Ventúrska
ulica

piatok 26. decembra
� 15.00 - Warchalovci a Adore-
mus: Vianočný koncert, Dóm sv.
Martina
� 18.00 - P. I. Čajkovskij: Luská-
čik, balet, SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.00 - C. Goldoni: Vejár, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 - M. von Mayenburg:
Ksicht, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - HC Slovan Bratislava -
SKA Petrohrad, hokejová KHL,
Slovnaft Aréna, Ulica odbojárov

sobota 27. decembra
� 11.00 - P. I. Čajkovskij: Luská-
čik, balet, SND, Hviezdoslavovo
námestie

� 17.00 - G. Verdi: La traviata,
opera, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - B. Slančíková-Timrava,
D. Majling: Bál, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
�19.00 - I. Vyrypajev: Ilúzie, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, Divadlo Nová scéna, Kollá-
rovo námestie

nedeľa 28. decembra
� 11.00 - P. I. Čajkovskij: Luská-
čik, balet, SND, Hviezdoslavovo
námestie
�17.00 - G. Verdi: Rigoletto, ope-
ra, Sála opery a baletu SND, Pribi-
nova ulica
�17.00 - Čarodejník z krajiny Oz,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie 
� 18.00 - W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 18.00 - P. Quilter: Je úžasná!,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - M. Lasica: Listy Emilo-
vi, Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - J. Voskovec, J. Werich:
Paraf, Divadlo Ívery, Školská
ulica

pondelok 29. decembra
� 17.00 - K. Magnusson: Aj muži
majú svoje dni, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 18.00 - A. Jellicoe: Ako zbaliť
babu, Štúdio Olympia, Kollárovo
námestie
� 19.00 - G. Verdi: Nabucco, ope-
ra, SND, Hviezdoslavovo ná-
mestie
�19.00 - M. Doleželová, R. Vencl:
Ani za milión!, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája

utorok 30. decembra
� 17.00 - P. Vogel: Najstaršie re-
meslo, Divadlo Nová scéna, Kol-
lárovo námestie
� 19.00 - G. Flaubert: Madame
Bovary, Sála činohry SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - Ch. Hampton: Popol a
vášeň, Štúdio SND, Pribinova ulica
�19.00 - G. Verdi: Nabucco, ope-
ra, SND, Hviezdoslavovo ná-
mestie
� 19.00 - W. D. Home: Rybárik
kráľovský, Štúdio L+S, Námestie
1. mája
� 19.00 - ABBA The Show, kon-
cert, AEGON Aréna, Príkopova
ulica

streda 31. decembra
� 16.00 - Silvestrovský koncert,
opera, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 16.00 - Slovenská filharmónia:
Silvestrovský koncert, Reduta,
Námestie E. Suchoňa
� 17.00 - Silvester Bratislava
2014: Korben Dallas, Polemic,
Billy Barman, Traditional Club a
Peter Lipa, pouličné oslavy Silvest-
ra a Nového roka, Hlavné námes-
tie, Hviezdoslavovo námestie
�17.00 - Y. Reza: Kumšt - s pohá-
rom sektu a veľkým prekvapením,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 17.00 - Elán: Ôsmy svetadiel,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
�18.00 - I. Vyrypajev: Ilúzie, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
�18.00 - W. Shakespeare: Skrote-
nie zlej ženy, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 18.00 - J. B. P. Moliére: Lako-
mec, SND, Hviezdoslavovo ná-
mestie
�19.00 - J. Strauss: Netopier, ope-
ra, Sála opery a baletu SND, Pribi-
nova ulica
�20.00 - Ramones Bratislava: Sil-
vestrovský rokenról, Music Galle-
ry u Dežmára, Klariská 1

štvrtok 1. januára 2015
�14.00 - Novoročný koncert, Hlav-
né námestie
� 16.00 - Slovenská filharmónia:
Silvestrovský koncert, Reduta,
Námestie E. Suchoňa

piatok 2. januára
�19.00 - W. Shakespeare: Skrote-
nie zlej ženy, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
�19.00 - I. Vyrypajev: Ilúzie, Štú-
dio SND, Pribinova ulica

sobota 3. januára
� 17.00 - P. I. Čajkovskij: Luská-
čik, balet, SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.00 - B. Slančíková-Timrava,
D. Majling: Bál, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - Ch. Hampton: Popol a
vášeň, Štúdio SND, Pribinova ulica

nedeľa 4. januára
�16.00 - Ľ. Feldek: Ako sa Lomi-
drevo stal kráľom, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 18.00 - Sh. Stephensonová: Pa-
mäť vody, Štúdio SND, Pribinova
ulica

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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V Auparku bola

celouhorská

výstava
V Auparku, ako sa do roku
1921 volal dnešný Sad Janka
Kráľa, bola v roku 1902 Ce-
louhorská poľnohospodárska
výstava. Najcharakteristickejší-
mi expozíciami trojtýždňovej
výstavy, ktorá sa konala od 7.
do 28. septembra 1902, boli
zvieratá v stajniach, ktoré pri-
bližovali jednotlivé druhy naj-
dôležitejších úžitkových zvierat
v Uhorsku – dobytok, kone, oší-
pané, ovce.
Súčasťou výstavy bola aj expozí-
cia poľnohospodárskych strojov a
zariadení, resp. domáceho prie-
myslu, kde sa mohol návštevník
zblízka oboznámiť s tradičnými
remeslami ako tkáčstvo, hrnčiar-
stvo, košikárstvo, kefárstvo, rez-
bárstvo, kováčstvo atď. Zvýšené-
mu záujmu sa tešil vinársky a vi-
nohradnícky pavilón, v ktorom
mohli návštevníci ochutnať 1296
druhov vín z produkcie vinárov z
rôznych kútov krajiny. Nechýbal
ani pavilón záhradníctva a včelár-
stva, umelo vybudovaný les so ži-
vými danielmi, poľovníckym a les-
níckym pavilónom a bažantnicou,
tiež nechýbala výstava ovocia, či
medzinárodná výstava psov. 
Rovnako bohatý a pestrý bol aj
zoznam sprievodných progra-
mov. Cez deň sa organizovali
atletické a veslárske preteky,
dostihy alebo futbalové zápasy,
večer sa zasa v letnom divadle
Aréna konali koncerty, gala pred-
stavenia či fašiangové zábavy v
maskách. Publikum rozveseľovali
aj novinky ako kinematograf či
slávnostné benátske osvetlenie.
Celý výstavný areál osvetlilo 72
oblúkových lámp, pričom použili
1600 elektrických žiaroviek.
Výstava sa tešila neuveriteľnému
záujmu. Podľa odhadov prilákala
takmer 180 000 návštevníkov a
počas jej trvania bola medzi obo-
ma brehmi Dunaja taká premávka,
že organizátori museli z Budapešti
zapožičať vrtuľový parník, ktorý
vypomáhal pri prevážaní veľkého
počtu záujemcov trom „propele-
rom“. Krisztián Kacsinecz

OZ Bratislavské rožky
(Krátené.)  

NA FIREMNEJ ULICI vykrad-
li 33-ročný Alexander z Bratisla-
vy a 34-ročný Peter z okresu
Senec garáž a terasu jedného z
rodinných domov a terasu ďalšie-
ho domu. Ukradli páčidlo, lopaty,
kladivá, elektrický radiátor, dre-
vený záhradný nábytok a detské
odrážadlo. Veci naložili do osob-
ného auta. Polícia oboch lupičov
na základe popisu chytila a posa-
dila do cely policajného zaistenia.
Obom lupičom hrozí trest odňatia
slobody až na 2 roky. 
NA MRAZIARENSKEJ ULI-
CI chytili policajti pri krádeži v
garáži jedného z rodinných
domov 32-ročného Mareka z Bra-
tislavy. Ukradol vysávač, ručné
náradie a nástavce, elektronické
spotrebiče a náradie, uhlový
transformátor, uhlovú brúsku a
bicykel. Veci si naložil na dvojko-
lesový ručný vozík, ktorý našiel v
garáži Bratislavčanovi hrozí trest
odňatia slobody až na 2 roky. 
NA PRIEVOZSKEJ ULICI
prepadol 16-ročný Michal čerpa-
ciu stanicu, keď na 54-ročnú za-
mestnankyňu namieril paralyzér a
snažil sa z pokladne vybrať penia-
ze. Mladistvý lúpežník neuspel a
z predajne utiekol. Polícii sa do
hodiny podarilo páchateľa vypát-
rať a zadržať. Hrozí mu trest od-
ňatia slobody od 7 do 12 rokov.
Keďže ide o mladistvého, horná
hranica trestnej sadzby sa mu zni-
žuje na polovicu.
NA HLAVNOM NÁMESTÍ pri
jednom zo stánkov so suvenírmi
odcudzila 34-ročná Bulharka náv-
števníčke vianočných trhov z
riadne uzamknutého plecniaku
peňaženku. Ďalší štyria Bulhari
vo veku od 20 do 33 rokov sa
zoskupili okolo zlodejky a kryli ju
telami, pričom si odovzdali
ukradnutú peňaženku. Potom sa
rozpŕchli. Spozorovala ich však
policajná hliadka, ktorá ich aj
zadržala. Hrozí im trest odňatia
slobody až na 2 roky.
NA BODROCKEJ ULICI
došlo skoro ráno k požiaru osob-
ného auta Seat Altea. Podľa znal-
ca bol požiar s najväčšou pravde-
podobnosťou založený úmyselne.
Škoda bola vyčíslená na 5000 eur.
Polícia začala trestné stíhanie vo
veci prečinu poškodzovania cu-
dzej veci, okolnosti požiaru sú
predmetom vyšetrovania. (brn)

V jednom veľkom nemeckom
meste oslovovali reportéri náv-
števníkov vianočného trhu s
otázkami, čo sú Vianoce, čo si
pripomíname na Vianoce, pre-
čo sa oslavujú Vianoce, s čím sa
u nich spája pojem Vianoce?
Väčšina ľudí odpovedala, že
Vianoce sú vianočný stromček,
darčeky, sneh, prázdniny. Len
málokto tušil, že Vianoce sú pri-
pomenutím narodenia Ježiša
Krista. Hoci je to len pripo-
mienka, a Ježiš sa určite nena-
rodil 24. ani 25. decembra.
Dátum jeho narodenia nie je
známy. Ešte zaujímavejšie boli
odpovede na otázku, pred koľ-
kými rokmi sa asi Ježiš narodil.
Odpovede oscilovali medzi
1000 a 6000 rokmi.
V minulosti mali rôzne mestá
rôzne termíny usporiadavania jar-
mokov. Termín bol obyčajne
určený v panovníkmi potvrdzova-
ných privilégiách. Termíny nebo-
lo možné svojvoľne meniť. Trh
pred Vianocami nebol povolený
hocikde. Ani v Prešporku. Až po
roku 1990 sa aj Bratislava roz-
hodla „opičiť“ po iných mestách.
Atak sú takzvané „vianočné trhy“
nielen na bývalom stredovekom
trhovisku (Hlavné námestie), kto-
ré je na to určené, ale aj inde, na
pôvodne „netrhovom“ Hviezdo-
slavovom námestí, dokonca na
úseku obnovených mestských
hradieb, kam trhovisko naozaj
nepatrí. Pritom nejde o trhy v pra-
vom slova zmysle, ale o krčmy
pod holým nebom, charakterizo-
vané najmä vypitým alkoholom a
prepáleným olejom, obyčajne aj
pomočenými múrmi.
Na cirkevný sviatok Kristovho
narodenia si spomenie málokto.
Návštevníci vianočného trhu na
Hlavnom a na Františkánskom
námestí vôbec nevnímajú ani
sochu Panny Márie s dieťatkom
na nároží veže Starej radnice (na
fotografii), ani na stĺpe pred kos-
tolom jezuitov. Sochu na nároží
veže, ktorú zhotovil sochár Lau-
renz Püro, dala inštalovať katolíc-
ka mestská rada v roku 1676. Len
pár mesiacov predtým a len pár
krokov odtiaľ, pred kostol odo-
bratý evanjelikom, postavili stĺp
Panny Márie na pamiatku víťaz-
stva nad protestantmi. Iný stĺp so
sochou Panny Márie postavili v

roku 1723, pôvodne pred kláštor
trinitárov pred Michalskou brá-
nou. Mal okoloidúcim pripomí-
nať morovú epidémiu, ktorá po-
stihla mnohé rodiny z mesta pred
rokom 1713. Asi pred 40 rokmi
umiestnili kópiu stĺpa (z iného
materiálu) pred kostol kapucínov.
Kamenná socha Panny Márie s
Ježiškom nad bránou neďalekej
Pálffyovskej rezidencie na Zá-
mockej ceste mala odvrátiť všet-
ky pohromy a nebezpečenstvá od
kúrie a jej majiteľov.
Dve najvzácnejšie pamiatky
nášho mesta spojené s kultom
Panny Márie a narodením Krista,
sú dnes občanom skoro neznáme.
Jedna z nich je gotická drevená
socha Panny Márie z konca 15.
storočia, ktorá bola ústredným
motívom gotického oltára v Dó-
me svätého Martina. Oltár, pred
ktorým sa v rokoch 1563 až 1712
odohrávali korunovácie uhor-
ských kráľov, počas barokizácie
chrámu v roku 1734 odstránili a
sochu Bohorodičky v životnej
veľkosti (170 cm) darovali do
kostola v blízkej dedinke Alistál
(Dolný Štál) na Žitnom ostrove.
V 90. rokoch 19. storočia sochu
preniesli do arcibiskupskej zbier-
ky v Ostrihome, kde ju možno vi-
dieť aj dnes (Keresztény mú-
zeum, Alistáli Madona alebo
zriedkavejšie Pozsonyi Madona).
Iná časť oltára, vynikajúci reliéf z
lipového dreva so znázornením

Kristovho narodenia s krajinou a
pastiermi v pozadí, sa dostala
pred rokom 1743 do Hlohovca,
sídla grófskej rodiny Erdödyov-
cov. V tamojšej zámockej kapln-
ke vybudovali barokový oltár, do
ktorého vložili vzácny gotický
reliéf. Panne Márii na reliéfe sa
pripisovala zázračná liečivá moc,
kaplnka sa stala vyhľadávaným
pútnickým cieľom. Reliéf ako
konfiškovaný grófsky majetok v
roku 1950 prevzala do svojej
zbierky Slovenská národná galé-
ria. Patrí k jej najvzácnejším
exponátom, bratislavská verej-
nosť však o jeho existencii vlast-
ne ani nevie. Ďalšie drevené go-
tické reliéfy, možno z toho istého
oltára, ktoré bývali uložené v Hlo-
hovci, sa kúpou dostali do zbierok
Národní galérie v Prahe. 
V Chráme svätého Martina sa
gotické umelecké diela pripomí-
najúce narodenie Krista nezacho-
vali. Len nad renesančným portá-
lom južnej predsiene stojí malá
kamenná socha Panny Márie s
Ježiškom z neskoršieho obdobia.
Pred rokom 1950 boli ešte mnohé
domy vo vnútornom meste, ale aj
na bývalých predmestiach na
fasádach ozdobené obrázkami
Panny Márie s dieťaťom v náručí.
Majitelia domov tak v minulosti
vyjadrovali svoju prosbu voči
Panne Márii, aby vzala pod
ochranu ich domy. Pri nasledujú-
cich „socialistických“ opravách
fasád ich nemilosrdne, bez ohľa-
du na ich historický význam či
umelecké kvality, odstránili alebo
zničili. Mnoho ráz sa nezachovala
ani len ich fotografická dokumen-
tácia. Keď pri oprave barokovej
fasády meštianskeho domu na
Panskej 7 objavili zamurovaný
výklenok, umiestnili do neho
malú novú sošku Panny Márie v
historizujúcich formách. Skôr
„ľudovku“, ktorú cez špinavé sklo
skoro vôbec nevidno. 
Soška Panny Márie, lepšej ume-
leckej kvality vo výklenku nad
studňou na dvore, bola ochranky-
ňou paláca na Zelenej 1. Výkle-
nok, v ktorom stála, je už roky
prázdny. Rovnako ako výklenok
nad vchodom do kostola uršulí-
nok. Ich Pannu Máriu asi niekto
ukradol. Čudné je, že im už roky
vôbec nechýba. Štefan Holčík

Foto: autor

Sochy Panny Márie z fasád zmizli
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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
www.kupaaut.sk/zvyhodnene-jazdene-vozidla

C 220 CDI BlueEffi  ciency 
lak biely, 7 st. automat 
10/2013, 15 674 km 
 34 900 €

C 200 CDI BlueEffi  ciency
metalíza strieborná, 7 st. automat  
7/2013, 20 116 km  
 28 900 €

C 220 CDI BlueEffi  ciency 
metalíza strieborná, 7 st. automat  
7/2012, 33 553 km  
 32 500 €

C 200 CDI BlueEffi  ciency
lak červený, automat  
7/2012, 20 157 km  
 28 500 €

C 220 CDI BlueEffi  ciency 
lak čierny, 5 st. automat  
7/2008, 137 778 km  
 15 900 €

C 220 CDI BlueEffi  ciency 
metalíza strieborná, 7 st. automat 
neprihásené, 18 159 km  
 32 500 €

C 180 CDI BlueEffi  ciency
lak biely, 7 st. automat  
8/2012, 25 262 km  
 25 500 €

1400 vozidiel
v databáze 

www.kupaaut.sk

Vianočný SĽUK

vystúpi v Dóme

sv. Martina
STARÉ MESTO
Vo štvrtok 18. decembra 2014 o
20.00 h bude v Dóme sv. Marti-
na vianočný koncert ľudovej
hudby a speváckej skupiny
SĽUK-u s hosťom Samuelom
Szabom z Detského folklórneho
súboru Čunovský kŕdeľ. 
Počas koncertu zaznie viac ako 20
vianočných piesní. V programe
nechýbajú najznámejšie koledy,
ktoré dopĺňajú vianočné pastorely
zo severu Slovenska, či inštrumen-
tálna hra na flautu a fujaru. (brn)

Vianočný koncert

Warchalovcov
STARÉ MESTO
Spevácky zbor ADOREMUS a
Slovenský komorný orchester
Bohdana Warchala prichádza-
jú 26. decembra  2014 o 15.00 h
do Dómu sv. Martina, aby po-
núkli hudobné stvárnenie ta-
jomstva Vianoc.
Pod vedením dirigenta Ewalda
Danela a zbormajstra Dušana
Billa uvedú okrem iného aj dielo
Jana Jakuba Rybu - Česká mše
vánoční Hej mistře. (brn)

STARÉ MESTO
Na bále sa zvyknú ľudia zaba-
viť. Nielen v dnešných časoch,
ale bolo tak aj v polovici mi-
nulého storočia, do ktorého je
zasadený dej dramatizácie via-
cerých poviedok a noviel Bože-
ny Slančíkovej-Timravy, uvá-
dzaných najnovšie na javisku
činohry SND.
Táto naša výnimočná spisovateľ-
ka nepísala nudným a suchým štý-
lom, ako sme to za školských čias
vnímali. Práve naopak. Veľmi
vtipným, ba až groteskným spô-
sobom dokázala vylíčiť charakte-
ry a správanie sa obyčajných
dedinských ľudí, zvyčajne pijanov
a záletníkov. V kritickom pohľade
neušetrila ani intelektuálov, teda
učiteľov, notárov, farárov a leká-
rov. Šťavnatým spôsobom opísala
viacerých aktérov deja, ktorých
bravúrnym spôsobom dokázal
mladý dramatik Daniel Majling
pospájať do jednoliateho celku.
Kto by nevedel, že ide o sedem
rôznych poviedok i noviel, neuhá-
dol by, že ide o samostatné prózy. 
Učiteľ Samo (Ján Koleník) by
mal ísť príkladom a pozdvihnúť
úroveň pospolitých ľudí. No je to
sukničkár, čo zvedie každú ženu,
okolo ktorej prejde. Smolu má
mladá, odkvitajúca inteligentná
deva Milina (Táňa Pauhofová),
ktorá sa, ako na potvoru, zaľúbi
práve do tohto ľahtikára a záletní-
ka. Ponúka sa mu, hoci vidí, že
ten ju iba zosmiešňuje a ponižuje.
O ohrdnutú Milinu prejavuje

záujem tamojší lekár (Ľuboš Kos-
telný), čím si kompenzuje vlastné
neradostné manželstvo s chorou
ženou. Timrava si zobrala na paš-
kál najmä alkoholikov, jedného z
nich - kostolníka Adama - pre-
svedčivo stvárňuje Marián Geiš-
berg. Jeho prostá žena v podaní
Kamily Magálovej pri ňom roky
trpí, rovnako ako manželka sed-
liaka Žovkina, ktorého nádherne
zahrá Jozef Vajda. Zdena Studen-
ková si nenechala ujsť príležitosť,
po mnohých intelektuálskych úlo-
hách a dámach z vyššej spoloč-
nosti, zahrať si na scéne dedinskú
ženu. Darí sa jej to znamenito. 
Všetci spomínaní sa stretnú na
najväčšom kultúrnom podujatí
roka - na dedinskom bále. Tak na-
zval svoju dramatizáciu na motí-
vy Timraviných poviedok autor
novej inscenácie. Darmo sa farár
(Alexander Bárta) usiluje svoje
farské ovečky viesť správnou ces-
tou. Všetky jeho napomínania sa
minú účinkom. Niet divu, že sa
inscenácia končí tragédiou. Tim-

rava podáva realistický pohľad na
vtedajší spôsob života vidiečanov
a detailne rozpitve ich charaktery.
Aj keď ide o vážne veci, literárne
aj herecky sú stvárnené tak vyni-
kajúco, že diváci priam vybuchu-
jú od smiechu. Najmä výkony
Jozefa Vajdu a hypochondra
Važeckého, ktorého stvárňuje
Daniel Fischer, sú podané mimo-
riadne šťavnato. Režisér Michal
Vajdička si prizval na spoluprácu
muzikanta Mariána Čekovského.
Ten využil hlbokú studnicu slo-
venských ľudových piesní. Uvá-
dza nimi predstavenie, predeľuje
jednotlivé scénky aj obrazy a tiež
uzatvára oblúk tejto dramatizova-
nej sondy do duší a životov mno-
hých Slovákov nielen v minulos-
ti, ale žiaľ, aj v súčasnosti.

Anna Sláviková
Foto: Collavino

~     ~     ~
Predstavenie Bál bude najbližšie
v sobotu 27. decembra 2014 o
19.00 h v Sále činohry SND na
Pribinovej ulici.

Timravin Bál v Majlingovej úprave
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OBDARUJTE
VŠETKÝCH
S BORY MALL
BOHATÝ PROGRAM TÚTO SOBOTU:

ČAKAJÚ VÁS AJ VIANOČNÉ SÚŤAŽE, DARČEKY A ZÁBAVNÉ AKTIVITY PRE CELÚ RODINU 

(ŠPECIÁLNY HOSŤ Z USA A ZAKLADATEĽ BREAKDANCE)

PETER NAGY a INDIGO 20. DECEMBER

LACI STRIKE a CRAZY LEGS
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VAJNORY
Na masívny výrub stromov
medzi Vajnorskými jazerami
upozornili obyvatelia tejto
lokality samosprávu mestskej
časti Vajnory.
Po prešetrení sa zistilo, že ide o
nepovolený výrub, pretože
mestskú časť oň nikto nepožia-
dal a na výrub ani nikto nedostal
súhlas.
Išlo o výrub desiatich dospelých
topoľov bielych (Populus alba) s
obvodom pňov v mieste rezu
110 až 500 centimetrov. Stromy
boli v dobrej kondícii, bez zná-
mok závažného poškodenia.
Vypílené boli bez povolenia,
veľmi nešetrným spôsobom.
Všetky stromy zostali pováľané
na mieste, ktoré  pripomína rúba-
nisko. Na miesto boli privolaní aj
príslušníci mestskej a štátnej
polície kvôli ďalšiemu vyšetro-
vaniu prípadu.
Mestská časť o situácii  informo-
vala vlastníkov pozemku a
vyzvala ich, aby vypílené stromy

odpratali v zmysle zákona a par-
celu vyčistili.
Nepovoleným výrubom došlo k
porušeniu zákona o ochrane prí-
rody a krajiny, podľa ktorého sa
zakazuje poškodzovať a ničiť
dreviny a ktorý stanovuje ako a
kedy sa na výrub stromu vyžadu-
je súhlas ochrany prírody.
Konanie páchateľov, ktorí bar-
barským spôsobom a v rozpore
so zákonom vyrúbali krásne a
zdravé stromy, je neospravedlni-

teľné. Svojím skutkom spáchali
nezanedbateľnú škodu na život-
nom prostredí.
Mestská časť Vajnory už podala
trestné oznámenie na neznáme-
ho páchateľa, aby sa vec vyšetri-
la a páchatelia boli potrestaní.
Zároveň apeluje na obyvateľov,
aby v prípade, že budú svedkami
podobného konania, vec čo naj-
skôr oznámili na miestnom
úrade alebo na polícii. (brn)

Foto: MČ Vajnory

Pri Vajnorských jazerách barbarsky
vyrúbali desať zdravých stromov

Rača vyhrala

súdny spor

s investorom
RAČA
Mestská časť Rača uspela v spo-
re s investorom Polyfunkčného
komplexu Quattro na Ko-
misárkach aj v odvolacom ko-
naní na Krajskom súde v Brati-
slave. Samospráva tak nemusí
zaplatiť ušlý zisk 1 979 057 eur,
o ktorý ju žaluje spoločnosť IN
VEST, s.r.o.  
Žaloba sa týkala nečinnosti sta-
vebného úradu v rokoch 2005 a
2006, keď nevydal územné roz-
hodnutie o umiestnení stavby v
zákonnej lehote. Krajský súd po-
tvrdil, že žalobca nepreukázal
ušlý zisk, a žalobu zamietol. 
„Je to úžasná správa pre Raču a
Račanov, lebo prípadná úspeš-
nosť žaloby by položila mestskú
časť na kolená,” uviedol starosta
Peter Pilinský.
Voči rozsudku nie je odvolanie
prípustné, šance na zvrátenie
tohto stavu využitím mimoriad-
nych opravných prostriedkov sú
podľa samosprávy mizivé. (rac)

Investor

zmenil projekt 

Klingerky
RUŽINOV
Projekt Klingerka, ktorý sa má
stavať na mieste bývalej továr-
ne Gumon, sa mení. Investor
Koruna Reality, a.s., totiž pred-
ložil na posúdenie vplyvov na
životné prostredie upravenú
podobu zámeru jednej z troch
častí tohto polyfunkčného kom-
plexu.
V prvej fáze sa má stavať na
pozemku na rohu Prístavnej a
Súkenníckej ulice, kde investor
plánuje postaviť dve obytné
výškové budovy s eliptickým
pôdorysom. Jedna z budov má
mať 16 a a druhá dokonca 39
podlaží. Prepojené majú byť
štvorpodlažnou podnožou s
garážami a občianskou vybave-
nosťou v parteri. Celkom v nich
má byť 592 bytov, pod nimi má
byť 802, resp. 1129 parkovacích
miest, a to podľa toho, či budú
súčasťou aj podzemné garáže.
Nezastavanú časť pozemku má
pokryť verejný park. (brn)
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Novinky v škôlkach 
Kuzmányho a Myjavská

Detičky z materských škôl Kuzmányho a
Myjavská sa môžu tešiť z viacerých noviniek.
V rámci projektu mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto bol zabezpečený vstup a obnove-
né vchodové dvere na pamiatkovo chránenej
budove Materskej školy Kuzmányho, do škô-
lok pribudli exteriérové hracie prvky - modul
s preliezkami a šmýkačkami, záhradné dom-
čeky, stolíky s lavičkami pre deti a ďalšie. Pro-
jekt bol podporený dotáciou BSK v rámci pro-
gramu "Naša škôlka - náš kraj" v celkovej
hodnote 8000 eur. � STARÉ MESTO

Oprava chodníkov
v Medickej záhrade

Práce na rekonštrukcii chodníkov v Medickej
záhrade v celkovej výmere 3181 m˛ sa začali.
Pôvodné chodníky a spevnené plochy budú
nahradené prírodným mlátovým povrchom,
ktorý bude pohodlný pre chodcov, mamičky s
kočíkmi aj pre bežcov. Na projekt sa podarilo
mestskej časti získať dotáciu z Fondu na pod-
poru rozvoja telesnej kultúry v hlavnom meste
vo výške 60 000 eur. Z dôvodu rekonštrukcie,
ktorá bola naplánovaná na obdobie mimo
hlavnej sezóny, bude dočasne uzatvorený
vchod zo Špitálskej ulice a pohyb v Medickej
záhrade bude obmedzený. � STARÉ MESTO

Charitatívny stánok Punč pomoci
je už štvrtý rok neoddeliteľnou
súčasťou Staromestských vianoč-
ných trhov na Hviezdoslavovom
námestí. Až do 23. decembra 2014
tu každý deň jedna nadácia alebo
charitatívne združenie čapuje
punč alebo varené vínko. Výťažok
z predaja pomôže tým, ktorí to
najviac potrebujú.
Projekt organizuje bratislavské Staré
Mesto z iniciatívy starostky Starého
Mesta Táni Rosovej. Charitatívneho
stánku sa v minulosti zúčastnili
známe tváre, napríklad Maroš Kra-
már, Kamila Magálová, Zuzana
Šebová a Michal Kubovčík, moderá-
tori Katarína Brychtová, Kvetka
Horváthová, hokejista Jozef Golon-
ka, speváčka Maja Velšicová, či
meteorológ Jozef Iľko. Tento rok
opäť pomáhal čo najviac vyzbierať
Nadácii Výskum rakoviny známy
sexsymbol Ján Koleník.
Od 21. novembra 2014 sa v charita-
tívnom stánku postupne predstavujú
napríklad talentovaní mladí športov-
ci zo sociálne slabších rodín, Človek

v ohrození, Slovenská katolícka cha-
rita, Únia nevidiacich a slabozra-
kých, Sloboda zvierat, Klub detskej
nádeje, Nadácia pre deti Slovenska,
Aliancia žien, či rôzne domovy
sociálnych služieb a združenia pre

mentálne postihnutých. Minulý rok
Punč pomoci vyzbieral 8556 eur, za
tri roky existencie to bolo spolu viac
ako 20-tisíc eur.

� STARÉ MESTO
Ilustračné foto: STARÉ MESTO

Punč pre charitu čapoval i Koleník
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DEVÍNSKA NOVÁ VES
V chátrajúcej bývalej pekárni
a krčme Furmanka v Devín-
skej Novej Vsi čoskoro otvoria
múzeum, ktoré má pripomínať
život v starej Devínskej. Mest-
ská časť priestory zrekonštru-
ovala za 120-tisíc eur z vlast-
ných prostriedkov, vlastné ná-
klady podľa projektu architek-
ta Daniela Šubína z Ateliéru
BAAR.
V časti priestorov budú vystave-

né dobové predmety dennej po-
treby, ktoré majú pripomínať ži-
vot starých Devínskonovovešťa-
nov. Druhá časť bude slúžiť na
premietanie dokumentov o histó-
rii obce.
Niektoré exponáty pribudnú z
depozitára vedľajšieho Múzea
kultúry Chorvátov na Slovensku,
keďže história Devínskej Novej
Vsi je od 16. storočia spojená s
chorvátskou minoritou. V ňom sú
podľa starostu Milana Jambora

uložené predmety, ktoré múzeum
pre nedostatok priestorov nevy-
stavuje. Ďalšie predmety by
chceli získať do Múzea starej
Devínskej, ako sa má volať, od
miestnych.
Na objekte sú okrem iného nové
drevené okná i dvere, niektoré
priečky čiastočne odstránili,
nízke stropy zvýšili, pribudla pre-
sklená stena a na južnej fasáde je
historická mapa Devínskej Novej
Vsi z roku 1880. (brn)

Nové múzeum starej Devínskej
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PRACOVNÍKOV/-ČKY

Práčovňa
v Devínskej
Novej Vsi

prijme do TPP

do 3-zmennej
prevádzky

Tel.: 02-645 300 66

Gudróny už

nebudú strašiť

v kameňolome
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Nebezpečné gudróny z bývalej
rafinérie Apollo, ktoré Devín-
sku Novú Ves trápia už 50 ro-
kov, by mali čoskoro začať
odpratávať.
Ministerstvo životného prostre-
dia SR už podpísalo zmluvu za
takmer 12 miliónov eur s kon-
zorciom .A.S.A. ENVIRO (Ka-
menné srdce), ktoré tvorí päť
firiem. Práce by mali trvať do
leta 2015 a následne by sa mala
bývalá skládka zrekultivovať.
Vlani ešte nebolo jasné, či sa
skládka v bývalom kameňolome
úplne odstráni. Ministerstvo
však chce gudróny vyťažiť kom-
pletne. Ich väčšia časť sa spáli a
zvyšok pôjde na skládku.
Skládka gudrónov zaberá tak-
mer 4000 metrov štvorcových a
odhaduje sa, že jej objem je vyše
30-tisíc metrov kubických. Ha-
varijný únik gudrónov by mohol
znehodnotiť podzemné a povr-
chové vody. (brn).

V Starej tržnici

bude Vianočný

Dobrý trh
STARÉ MESTO
Vianočný Dobrý trh bude tento
rok v sobotu 20. decembra 2014
od 10.00 do 20.00 h a rozšíri sa
zo Starej tržnice aj na Nedbalo-
vu ulicu, do Central Pasáže, na
Laurinskú ulicu a do Urban
House.
Na Nedbalovej ulici predstaví  30
neziskových organizácií svoje
projekty. Nové hudobné pódium a
susedská burza vyrastú na Laurin-
skej ulici, Central Pasáž otvorí
dvere detskej burze. V rámci
programu je pripravených až päť
hudobných a kultúrnych pódií,
ktoré budú v Starej tržnici, na
Nedbalovej aj Laurinskej ulici.
Na Vianočnom Dobrom trhu
budú vhodné vianočné darčeky,
ako dizajnérske kúsky, oblečenie,
knihy, starožitnosti, prírodná koz-
metika, či tradičné vianočné dob-
roty, zdravý med, ručne vyrábané
oblátky a vianočné pečivo. Pre-
dávať sa budú lokálne potraviny,
zelenina aj ovocie. (brn)

V Bory Mall zvládnete viano né nákupy ahko 
Hovorí sa, že najlepší recept na nákup viano ných dar ekov je urobi  si plán a zoznam. Ak ich však náhodou nemáte, nevadí. Predviano ný stres, 
spojený s h adaním a výberom viano ných dar ekov ahko zvládnete v centre Bory Mall. Novootvorené nákupné centrum je totiž ideálnym miestom 
pre vaše nákupy. Nájdete tu bohatú ponuku zna iek a široký výber obchodov. Celkovo sa ich tu nachádza viac ako 180. Okrem osved ených módnych 
zna iek (H&M, C&A, Reserved, Terranova a i.) aj nieko ko takých, ktoré ste ešte na Slovensku nevideli. Medzi nimi napríklad Sinsay, Yamamay i
Brums a svoju prvú samostatnú predaj u tu otvorili aj Lego a Skechers. Predaj a Mango v Bory Mall ponúka ako jediná v Bratislave kolekciu pre pá-
nov aj deti. Nechýba kníhkupectvo Panta Rhei, Fann parfumérie a Marionnaud, ve ké obchody s hra kami AllToys a Drá ik, obchody so športovými 
potrebami i bohatý výber šperkov. Dar eky si navyše môžete da  v Bory Mall priamo zabali  a nemáte tak žiadnu staros . Sta í ich len položi  pod 
viano ný strom ek.  

Užite si nákup s rodinou
Viano ným nákupom s de mi sa ve akrát nevyhneme. V Bory Mall si ale nákup užijete aj s nimi. V aka novému konceptu rodinných nákupov nájdete 
v nákupnom centre obchody, ale aj ve a zábavy. Okrem BUPPI – detského sveta sa deti môžu zahra  v detskom kútiku Time Out i prevádzke Moje 
mesto, kde sa na chví u stanú poštármi, lekármi aj moderátormi. Hne  ved a fitnesscentra Golem Club sa nachádza koncept Kids Sport Academy.
Tu si deti môžu zacvi i  pod doh adom profesionálnych trénerov. Vy si zatia  môžete v pokojnej atmosfére nakúpi .

Viano né akcie a koncerty
Okrem zliav sa v predviano nom období môžete teši  na Petra Nagya a INDIGO (20. 12.). Poslednú adventnú sobotu zažijete aj ve kú tane nú sú až 
a tane né workshopy pre deti s Laci Strikeom. Jeho hos om bude legendárny CRAZY LEGS, ktorý patrí medzi prvých tane níkov „BREAKU“ na 
svete. Stál pri zrode tohto tane ného štýlu, je prezidentom a lídrom ROCK STEADY CREW. Za svoje choreografie pre Wyclefa Jeana bol nominovaný 
na MTV AWARDS a ú inkoval vo filmoch ako FLASHDANCE, BEAT STREET, STYLE WARS i WILD STYLE. Nebude chýba  sprievodný 
program pre deti ako ma ovanie na tvár, tvorivé dielne a ve a alších atrakcií a dar ekov. Tešíme sa na vás!

bory_pr_inzercia_206x132_1214_bn.indd 1 11.12.2014 17:16
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STARÉ MESTO
Vyše 5200 metrov štvorcových
parciel na Záhradníckej ulici
hlavné mesto prenajalo na
výstavbu podzemného parko-
viska bratislavskému Krajské-
mu súdu. Nájom je na 25 rokov
za symbolické jedno euro
ročne. Schválilo to končiace
mestské zastupiteľstvo a
nájomnú zmluvu v novembri
krátko pred komunálnymi
voľbami podpísal exprimátor
Milan Ftáčnik.
Podľa vyjadrenia predsedu súdu
Ľuboša Sádovského pre agentúru
TASR súd podzemné parkovisko
potrebuje, lebo nedokáže riadne
zabezpečiť dostupnosť služieb
verejnosti – väčšina ľudí totiž do
lokality prichádza autom. Aj
podľa odchádzajúcich predstavi-
teľov magistrátu centrum mesta
má nedostatok parkovacích miest
a výstavba garáží je jedným z
najmenej bolestivých riešení.
Podzemné parkovisko tak má
slúžiť súdu aj verejnosti.

Proti podzemnému parkovisku
sú však aktivisti z iniciatívy Bra-
tislava otvorene, ktorí začali
zbierať podpisy pod petíciu proti
výstavbe. Hoci strechu parkovis-
ka má tvoriť zeleň, tá podľa akti-
vistov nie je kvalitatívne porov-
nateľná so zeleňou na skutočnej
pôde. Obávajú sa aj príliš veľké-
ho množstva áut.
„Kvalitná parková zeleň na reál-
nej pôde je neporovnateľná so
zeleňou v substráte na streche
podzemnej garáže, ktorá produ-
kuje teplo, emisie, prach a hluk,“
oponujú signatári petície a uka-
zujú na strechu podzemnej gará-
že na Námestí Martina Benku

oproti Justičnému palácu. „Stro-
my pravidelne vysychajú a per-
manentne sa vysádzajú nové
mladé stromčeky, ktoré po čase
tiež vyschnú,“ argumentujú.
Aktivisti sa nechcú vzdať a plá-
nujú osloviť aj nové bratislavské
zastupiteľstvo. Poslanci totiž
schválili podzemné parkovisko
bez predloženého investičného
zámeru. Ten musí podľa dodatku
k nájomnej zmluve Krajský súd
predložiť na posúdenie hlavnému
mestu do konca júna 2016.
Mesto ho potom musí schváliť
do konca roka 2017. Ak sa tak
nestane, Bratislava môže od
zmluvy odstúpiť. (brn)

Bývalý primátor podpísal garáže
pri „Justičáku“ tesne pred voľbami

Gudróny už

nebudú strašiť

v kameňolome
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Nebezpečné gudróny z bývalej
rafinérie Apollo, ktoré Devín-
sku Novú Ves trápia už 50 ro-
kov, by mali čoskoro začať
odpratávať.
Ministerstvo životného prostre-
dia SR už podpísalo zmluvu za
takmer 12 miliónov eur s kon-
zorciom .A.S.A. ENVIRO (Ka-
menné srdce), ktoré tvorí päť
firiem. Práce by mali trvať do
leta 2015 a následne by sa mala
bývalá skládka zrekultivovať.
Vlani ešte nebolo jasné, či sa
skládka v bývalom kameňolome
úplne odstráni. Ministerstvo
však chce gudróny vyťažiť kom-
pletne. Ich väčšia časť sa spáli a
zvyšok pôjde na skládku.
Skládka gudrónov zaberá tak-
mer 4000 metrov štvorcových a
odhaduje sa, že jej objem je vyše
30-tisíc metrov kubických. Ha-
varijný únik gudrónov by mohol
znehodnotiť podzemné a povr-
chové vody. (brn).

V Starej tržnici

bude Vianočný

Dobrý trh
STARÉ MESTO
Vianočný Dobrý trh bude tento
rok v sobotu 20. decembra 2014
od 10.00 do 20.00 h a rozšíri sa
zo Starej tržnice aj na Nedbalo-
vu ulicu, do Central Pasáže, na
Laurinskú ulicu a do Urban
House.
Na Nedbalovej ulici predstaví  30
neziskových organizácií svoje
projekty. Nové hudobné pódium a
susedská burza vyrastú na Laurin-
skej ulici, Central Pasáž otvorí
dvere detskej burze. V rámci
programu je pripravených až päť
hudobných a kultúrnych pódií,
ktoré budú v Starej tržnici, na
Nedbalovej aj Laurinskej ulici.
Na Vianočnom Dobrom trhu
budú vhodné vianočné darčeky,
ako dizajnérske kúsky, oblečenie,
knihy, starožitnosti, prírodná koz-
metika, či tradičné vianočné dob-
roty, zdravý med, ručne vyrábané
oblátky a vianočné pečivo. Pre-
dávať sa budú lokálne potraviny,
zelenina aj ovocie. (brn)
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CHCETE DOM 
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STARÉ MESTO
Vyše 5200 metrov štvorcových
parciel na Záhradníckej ulici
hlavné mesto prenajalo na
výstavbu podzemného parko-
viska bratislavskému Krajské-
mu súdu. Nájom je na 25 rokov
za symbolické jedno euro
ročne. Schválilo to končiace
mestské zastupiteľstvo a
nájomnú zmluvu v novembri
krátko pred komunálnymi
voľbami podpísal exprimátor
Milan Ftáčnik.
Podľa vyjadrenia predsedu súdu
Ľuboša Sádovského pre agentúru
TASR súd podzemné parkovisko
potrebuje, lebo nedokáže riadne
zabezpečiť dostupnosť služieb
verejnosti – väčšina ľudí totiž do
lokality prichádza autom. Aj
podľa odchádzajúcich predstavi-
teľov magistrátu centrum mesta
má nedostatok parkovacích miest
a výstavba garáží je jedným z
najmenej bolestivých riešení.
Podzemné parkovisko tak má
slúžiť súdu aj verejnosti.

Proti podzemnému parkovisku
sú však aktivisti z iniciatívy Bra-
tislava otvorene, ktorí začali
zbierať podpisy pod petíciu proti
výstavbe. Hoci strechu parkovis-
ka má tvoriť zeleň, tá podľa akti-
vistov nie je kvalitatívne porov-
nateľná so zeleňou na skutočnej
pôde. Obávajú sa aj príliš veľké-
ho množstva áut.
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