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Autá na Landererovej nahradí park 

Ohraničený pozemok pri SND je už prázdny. Foto: Juraj Kopřiva 

Bratislava 

zase privíta

hokejové MS
BRATISLAVA
Len osem rokov po nezabud-
nuteľných majstrovstvách
sveta 2011 privíta Slovensko
ďalší hokejový šampionát.
Potvrdil to oficiálny web Me-
dzinárodnej hokejovej federá-
cie (IIHF), podľa ktorého je
Slovensko po odstúpení Švaj-
čiarska jediným kandidátom
na usporiadanie 83. MS v
ľadovom hokeji v roku 2019.
Podobne ako v roku 2011, aj o
štyri roky by sa majstrovstvá
sveta mali hrať v Bratislave a v
Košiciach. Výhodou je, že obe
mestá majú hokejové stánky,
ktoré potrebujú len minimálne
úpravy, aby sa na nich mohla
predstaviť hokejová elita z celé-
ho sveta.
Slovenskú kandidatúru musí
ešte definitívne potvrdiť májo-
vý kongres Medzinárodnej
hokejovej federácie v Prahe, čo
by však mala byť skutočne len
formalita.
Švajčiari svoju kandidatúru
nakoniec preložili na rok 2020
(svetový šampionát  naposledy
organizovali v roku 2009).
Najbližšie bude hostiť svetovú
hokejovú elitu Česko (v máji
tohto roku Praha a Ostrava), na
budúci rok sa MS uskutočnia v
ruských mestách Moskva a
Petrohrad, v roku 2017 v nemec-
kom Kolíne a francúzskom Parí-
ži, v máji 2018 sa najlepšie sve-
tové výbery predstavia v Kodani
a Herningu. (mm)

Na moste opäť

pracujú až od

Troch kráľov
STARÉ MESTO
Počas vianočných a novoroč-
ných sviatkov práce na výstav-
be petržalskej električky vráta-
ne tých na novom Starom
moste stáli. Dodávateľ stavby
Eurovia SK, a.s., vyhlásil celo-
závodnú dovolenku, domov
odplávali aj pracovníci rakús-
kej spoločnosti Felbermayr,
ktorí búrajú 4. pilier Starého
mosta. Práce na búraní a vý-
stavbe električky do Petržalky
sa obnovili po Troch kráľoch,
presnejšie 7. januára 2015.
Zhotoviteľ podľa dostupných
informácií pracuje na novom har-
monograme prác. V lete priznal
sklz 2 mesiace, v súčasnosti to
môže byť už aj 6 mesiacov. Naj-
viac meškajú práce na výstavbe
na búraní starého a výstavbe
nového mosta. Eurovia plánuje
do konca januára odstrániť zákla-
dy 4. piliera, ktorý sčasti trčí nad
hladinou. Pre vysokú vodu v
uplynulých dňoch však museli
byť práce opäť prerušené.
Podľa dostupných informácií
plánuje dodávateľ stavby začať
vo februári s vysúvaním novej
mostnej konštrukcie. Každý
mesiac chcú vysunúť asi 30
metrov nového mosta, pri celko-
vej dĺžke mosta 400 metrov tak
reálne hrozí, že sa to do konca
októbra 2015 nepodarí. Keďže
projekt je financovaný z európ-
skych peňazí, je potrebné stavbu
a vyúčtovanie stavby ukončiť do
konca tohto roka. (pol)
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STARÉ MESTO
Niekoľko rokov bolo neoficiál-
ne parkovisko na Landerero-
vej ulici hanbou hlavného
mesta. Iba niekoľko desiatok
metrov od novostavby Sloven-
ského národného divadla sa tu
parkovalo ako na Divokom
západe. Na voľakedy trávna-
tej, v posledných mesiacoch
však už len na udupanej zemi,
prípadne na blate. Bratislav-
čania, ale aj návštevníci hlav-
ného mesta, sa však konečne
môžu tešiť na kultúrnejšie
prostredie. V priestoroch par-
koviska má vyrásť park!
Autá parkujúce pred novostav-
bou SND pritom nielenže úplne
zničili kedysi trávnatý porast, ale
v lete vírili oblaky prachu, na jar
a na jeseň sa zase zabárali do

blata, mlák, snehu a rôznej
špiny, ktorú vzápätí roznášali po
okolitých cestách.
Keďže parkovanie bolo bezplat-
né, využívali ho nielen zamest-
nanci z okolitých budov, ale aj
návštevníci neďalekého nákup-
ného centra. Situácia bola preto
neúnosná a pre Bratislavu doslo-
va zahanbujúcou.
V týchto dňoch je však už celý
priestor ohraničený, vykolíkova-
ný, bez automobilov a všetko
naznačuje, že z centra Bratislavy
zmizlo obrovské divoké parko-
visko. Uvedený pozemok síce
pôvodne patril Ministerstvu kul-
túry SR, ale ten ho pred rokom a
pol označil za nadbytočný a do
užívania si ho zobralo Slovenské
národné divadlo. 
„Predmetný pozemok na Lande-

rerovej ulici je vo vlastníctve
štátu v správe SND. O plánoch
ako využiť tento pozemok bude-
me priebežne informovať,“
uviedla hovorkyňa Slovenského
národného divadla Izabela Pažít-
ková.
Podľa našich informácií sa na
výstavbe parku majú podieľať
investori z okolia. Pôvodne sa
špekulovalo, že na pozemku by
mohla vyrásť aj ďalšia budova,
no konečné riešenie by malo byť
pre tunajších obyvateľov a
návštevníkov divadla či obchod-
ného centra príťažlivejšie, keďže
priestor okrem už stojacich
budov vyplnia dvojičky Panora-
ma Tower I, II a v ich susedstve
vyrastú administratívne budovy
Triangel a Panorama City II.

Michal Minďáš

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Veľa kohútov
na jednom
smetisku
V Bratislave so 450-tisíckami
obyvateľov je spolu 317 poslan-
cov sedemnástich mestských
častí a hlavného mesta. To je
viac, ako má Kanada, druhá naj-
väčšia krajina na svete, poslan-
cov v dolnej snemovni.
Kanadský Vancouver má 600-
tisíc obyvateľov. Vedie ho starosta
Gregor Robertson. A desať rad-
ných. Bodka. Táto jedenástka roz-
hoduje o celom meste. Vo Vancou-
veri tak každý vie, kto v tíme za čo
zodpovedá. V meste je majetok v
štátnom, mestskom a v súkrom-
nom vlastníctve.
V Bratislave je to podstatne zloži-
tejšie. Okrem privátneho, štátne-
ho a mestského vlastníctva sa o
svoje hlásia aj mestské časti a žu-
pa. Ako píšeme na inom mieste, v
internetových online diskusiách
sa na starostu Petržalky ľudia
často obracajú s problémami, na
riešenie ktorých mestská časť ne-
má vplyv.
Nemálo je aj príkladov a prípa-
dov, keď sú kompetencie totálne
nejasné. Napríklad praskne vodo-
vodné potrubie pod prístreškom s
kontajnermi na odpad. Stavba je
tlakom unikajúcej vody natoľko
podmytá, že vodári ju chcú zbúrať
(pretože časom sa aj tak preborí),
aby sa mohli dostať k trhline pod
ňou. Lenže za dva týždne sa im
nepodarilo zistiť, čia je konštruk-
cia na mestskom pozemku, ktorá
pred rokmi postavili spolu s
bytmi. Vodári natiahnu nový kus
potrubia. Obídu nejasné. A bez-
prizorný prístrešok ďalej čaká na
svoj prirodzený koniec.
Rozdrobené kompetencie rozpty-
ľujú aj zodpovednosť. V kalných
vodách sa ťažko orientuje, ale
dobre loví. Vyčistiť ich si možno
bude žiadať aj zmeny niektorých
zákonov. Predpokladám, že nový
primátor Ivo Nesrovnal s tým rá-
tal, keď na predvolebných bilbor-
doch uvádzal svetové metropoly
ako príklad, kam by rád dotiahol
Bratislavu.
Vancouver chýbal – aj keď podľa
fotografií sú si náš primátor a ka-
nadský starosta vizuálne i vekovo
dosť podobní. Juraj Kopřiva

STARÉ MESTO
Prvých 38 reklamných trojno-
žiek má zo staromestských ulíc
zmiznúť už v týchto dňoch. No-
vý starosta Starého Mesta Ra-
doslav Števčík (nezávislý) totiž
spoločnosti Pre Sent, s.r.o.,
nepredĺžil od 1. januára 2015
zaujatie verejné priestranstva
pre 38 reklamných zariadení.
„Od 1. januára sú reklamné troj-
nožky na Rybnom námestí a na
viacerých staromestských uli-
ciach bez súhlasu mestskej časti
Staré Mesto. Spoločnosť Pre Sent
sme informovali, že nesúhlasíme
s ďalším zaujatí verejného prie-
stranstva ich reklamnými zariade-
niami a vyzvali sme ich, aby tieto
bezodkladne odstránili,“ uviedol
starosta Števčík.
Mestská časť Staré Mesto súčas-
ne za rok 2014 dodatočne vyrubi-
la spoločnosti Pre Sent miestnu
daň za ďalších 31 štvorcových
metrov. Pôvodne totiž pre 38
zariadení bola vyrúbená daň za
užívanie siedmich štvorcových
metrov. Nový starosta Števčík

však upozornil, že každé rek-
lamné zariadenie má byť podľa
zákona zdanené samostatne sadz-
bou za každý začatý štvorcový
meter a deň, čo znamená, že cel-
kovo 38 reklám zaberá 38 štvor-
cových metrov.
Na Hviezdoslavovom námestí za-
tiaľ zostane 19 reklamných troj-
nožiek Pre Sent do konca roka. V
ich prípade totiž nejde o zaujatie
verejného priestranstva, ale pred-
chádzajúce vedenia Starého
Mesta pozemok pod nimi opako-
vane prenajali tejto súkromnej

spoločnosti za 3,32 eura za jedno
zariadenie (100 Sk) ročne. Napo-
sledy túto nevýhodnú zmluvu v
roku 2012 predĺžila bývalá sta-
rostka Táňa Rosová.
„Nielenže finančné podmienky
prenájmu sú pre mestskú časť
nevýhodné, týchto 19 reklam-
ných zariadení narúša aj celkový
vzhľad promenády na Hviezdo-
slavovom námestí,“ uviedol sta-
rosta Števčík. Po skončení nájom-
nej zmluvy už neplánuje jej ďal-
šie predĺženie. (brn)

Foto: Juraj Kopřiva

Zo staromestských ulíc má zmiznúť
38 reklamných trojnožiek Pre Sent

Rok 2014 bol rekordne teplotný -
mali sme veľa zrážok, málo snehu
BRATISLAVA
Vlaňajšok bol najteplejším
rokom v histórii meteorologic-
kých meraní. Platí to globálne
na celej zemeguli, v mnohých
štátoch na starom kontinente,
nevynímajúc z toho ani Slo-
vensko.. 
V Bratislave dosiahla v minulom
roku priemerná ročná teplota
vzduchu v Mlynskej doline 12,0
°C, na Kolibe 12,1°C a na letisku
12,3 °C. V období prevádzky me-
teorologických staníc v Bratisla-
ve, ktoré siaha až do 19. storočia,
ešte nikdy nedosiahla priemerná
ročná teplota viac ako 12 °C. 
V porovnaní s normálom bolo v
Bratislave na letisku v roku 2014
o 2,5 °C teplejšie, pričom už klad-
ná odchýlka od normálu s hodno-
tou 0,5 °C znamená, že taký rok
je teplotne nadnormálny. Týmto
boli v minulom roku prekonané
rekordy priemernej ročnej teploty
vzduchu z roku 2007, resp. 1994. 
Pri porovnaní hodnôt priemernej

ročnej teploty vzduchu na troch
meteorologických staniciach v
Bratislave v roku 2014, je zaují-
mavé, že na Kolibe bola táto hod-
nota vyššia ako v Mlynskej doli-
ne. V minulom roku bola veľmi
mierna zima, bez výraznejšieho
prúdenia studeného vzduchu, čo
mohlo vytvárať priestor pre čas-
tejšie vytváranie teplých svaho-
vých zón, na svahoch Malých
Karpát. Popri teplote pútali v roku
2014 pozornosť aj atmosférické
zrážky. Samotných zrážok bolo
veľmi veľa, ale na druhej strane -
snehovej pokrývky sme zazna-
menali veľmi málo. 
V Bratislave vznikali problémy
pri niekoľkých situáciách, kedy v
krátkom čase napršalo veľa zrá-
žok. Najvypuklejšie boli tieto prí-
pady: V Moste pri Bratislave
spadlo 30. júla 2014 47 mm zrá-
žok,  na Kolibe napršalo 3. augus-
ta 2014 52 mm zrážok,  v Mlyn-
skej doline napršalo 23. augusta
2014 64 mm zrážok a 11. sep-

tembra 2014 na letisku 58 mm
zrážok.
Nadnormálne teplé počasie
nepodporovalo výskyt mrazov, v
roku 2014 bolo v Mlynskej doline
iba 33 dní s mrazom a na letisku
bol celodenný mráz iba počas
deviatich dní. 
Všeobecne veľmi teplé počasie,
však bolo bez mimoriadne vyso-
kej maximálnej dennej teploty
vzduchu, ktorá sa v roku 2014 len
priblížila v Bratislave k hodnote
36 °C, 11. júna 2014 bolo v
Mlynskej doline 35,3 °C,  kým v
roku 2013 mierila maximálna
denná teplota vzduchu v Bratisla-
ve k 40 °C.
O tom, že teplé počasie zrejme
nepopustí ani v novom roku,
svedčia aj rekordné merania te-
plôt zo soboty 10. januára 2015.
V Mlynskej doline namerali 17,5
stupňov a na letisku rovných
sedemnásť stupňov, čo sú nové
rekordy pre tento deň.

Pavel Faško, SHMÚ

Katedrála na

Peknej ceste

má nové zvony 
RAČA
Katedrála sv. Šebastiána v
Rači dostala vianočný darček
v podobe 17 bronzových zvo-
nov. Spolu vytvárajú zaují-
mavú zvonkohru, ktorá
umožňuje interpretovať
neobmedzený počet skladieb.
Najväčší zvon vážiaci 115 kg je
označený textom „sv. Ján Pavol
II.“, druhý najväčší zvon (93
kg) nápisom „sv. Šebastián,
patrón katedrály“ a tretí (75 kg)
„sv. Gorazd“. Na všetkých zvo-
noch je znak Ordinariátu
ozbrojených síl a ozbrojených
zborov SR a označenie „Kate-
drála sv. Šebastiána Bratislava
– Krasňany“.
Zvony hrajú každý deň na
poludnie, v nedeľu o 8.50, 10.20
a 17.50 h (teda 10 minút pred
začiatkom svätej omše) a pred
večernými omšami v utorok, v
stredu a v piatok o 17.50. Taktiež
podľa potreby desať minút pred
omšou, ak pôjde o sviatok v
rámci cirkevného roka.
Zvony sú vybavené elektro-
magnetickými bicími jednotka-
mi, čím zvonkohra vytvára
akési elektrické bicie nástroje.
Všetky zvony podľa návrhu
Rostislava Bouchala odliala
renomovaná Zvonárska dielňa
Tomášková-Dytrychvá z Brod-
ku u Přerova.
„Som presvedčený, že nová
zvonkohra bude ďalším skráš-
lením tejto katedrály, podobne
ako to bolo napríklad v prípade
zvonkohry na bývalom Priore
na Kamennom námestí,“ pove-
dal starosta Rače Peter Pilin-
ský. 
Kostol na Peknej ceste bol
pôvodne stavaný ako filiálny
kostol farnosti Rača, ale keďže
je v súčasnosti sídlom biskupa,
stala sa z neho katedrála.
Dostala názov Katedrála sväté-
ho Šebastiána podľa patróna
vojakov aj samotného Ordiná-
riátu OS a OZ. Zaujímavosťou
je, že pápež Ján Pavol II. pri
svojej druhej pastoračnej
návšteve Slovenska 1. júla
1995 posvätil základný kameň
tejto katedrály, ktorý sa však
stratil. (em)
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BRATISLAVA
Na rozdiel od starostov, kto-
rých základné platy stanovuje
zákon, 317 bratislavských ko-
munálnych poslancov o svo-
jich odmenách rozhoduje sa-
mo. To je hlavný dôvod, prečo
sú medzi jednotlivými mest-
skými časťami pomerne veľké
rozdiely v poslaneckých príj-
moch.
Kým napríklad v stotisícovej
Petržalke s 35 poslancami v
roku 2013 vyplatili spolu na od-
menách vyše 78-tisíc eur (vlani
51-tisíc eur), v Devínskej Novej
Vsi s dvanástimi poslancami to
bolo predvlani až takmer 66-
tisíc eur. Zrejme je to spôsobené
aj tým, že kým v Petržalke nedo-
stáva poslanec žiadny mesačný
paušál a je odmeňovaný v pod-
state len za svoju aktivitu (za
prácu alebo funkciu v komi-
siách, sobášenie, účasť na zastu-
piteľstvách a podobne), v De-
vínskej novej Vsi berú poslanci
paušál 283 eur. Plus odmeny za
zásluhy podľa podobných krité-
rií ako v Petržalke.
Rozdiely sú aj vo východiskách,
od ktorých sa odvíja odmena po-
slanca. Najčastejšie je to určité
percento z nominálnej mzdy v
hospodárstve. Lenže kým v jed-
nej mestskej časti sa za základ
berie mzda za celé Slovensko,
inde si zvolili regionálny mzdo-
vý priemer samosprávneho Bra-

tislavského kraja, ktorý je vyšší
ako celoslovenský.
V iných mestských častiach je
odmena poslanca zlomkom či
percentom zo základného, ne-
zvýšeného platu starostu. Tak je
to napríklad v Podunajských
Biskupiciach či v Lamači.
Najštedrejší boli k sebe poslanci
Starého Mesta, ktorí si v minu-
lom volebnom období odhlaso-
vali mesačný paušál rovnajúci
sa minimálnej mzde za predchá-
dzajúci rok. V súčasnosti je to
352 eur. V Rači majú základ len
o dve eurá nižší. Nasleduje

Devínska Nová Ves s 283 eura-
mi. Na porovnanie, v bratislav-
skom mestskom zastupiteľstve
je paušál 322 eur, v čom je už
zarátaná aj práca minimálne v
jednej odbornej komisii.
Bez paušálu, ale so zaintereso-
vanosťou na aktivite podobne
ako v Petržalke, sú odmeňovaní
poslanci v Čunove, v Jarov-
ciach, v Rusovciach, vo Vrakuni
a v Záhorskej Bystrici.
Úplne mimo tohto rámca je chu-
dobný Devín obývaný bohatými
ľuďmi, ktorý je už roky v núte-
nej správe. (jak)

Odmeny bratislavských poslancov:
Nulový paušál, aj minimálna mzda

Teplo bude 

lacnejšie 

o desiatky eur
BRATISLAVA
Najväčší dodávateľ tepla v
Bratislave, spoločnosť Dalkia,
oznámila, že znižuje ceny.
Predstavenstvo spoločnosti
odobrilo cenový návrh, podľa
ktorého budú odberatelia pri-
pojení na centrálne zásobova-
nie v Petržalke, v Dúbravke a
v Podunajských Biskupiciach
platiť za teplo o 5 až 8 percent
menej ako vlani.
„Predstavuje to v priemere
ročnú úsporu na jeden byt 52 až
75 eur v závislosti od lokality.
Návrhy cien tepla tak, ako sme
ich predložili, už schválil aj
Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví," povedal obchodný ria-
diteľ Dalkie Daniel Rušin.
To, koľko ktorá domácnosť za
teplo v konečnom dôsledku
zaplatí, bude závisieť aj od sku-
točných klimatických podmie-
nok v roku 2015. 
Okrem zateplenia bytového
domu, izolácie strechy, výmeny
okien v bytoch a vyregulovania
rozvodov môže spotrebu
ovplyvniť napríklad aj správne
používanie termostatických ven-
tilov radiátorov pri vetraní a
počas neprítomnosti v byte, či
dĺžka záclon a závesov na okne.
Ďalšie zníženie cien na rok 2015
už oznámili aj niektorí alterna-
tívni dodávatelia elektriny a
plynu. (brn)

Nemocnica na

Patrónke vraj

nahradí 3 staré
BRATISLAVA
Ministerstvo zdravotníctva SR
začalo verejné obstarávanie na
výber partnera na výstavbu, fi-
nancovanie, tridsaťročnú pre-
vádzku a údržbu novej nemoc-
nice v Bratislave. Štát chce
nemocnicu vybudovať a pre-
vádzkovať formou verejno-sú-
kromného partnerstva, tzv.
PPP projektu.
Rezort zdravotníctva odhadol
cenu zákazky na 6,3 miliardy eur.
Suma obsahuje predpokladané
investície na výstavbu 200 až 250
miliónov eur, ale aj celkový súhrn
ročných výnosov partnera počas
30-ročnej prevádzky.
Zmluva o výstavbe by mohla byť
podpísaná na jar roku 2016.
Záujem už prejavili podľa media-
lizovaných informácií napríklad
spoločnosti Penta, J&T Real Esta-
te či Agel.
Nová nemocnica má byť súčas-
ťou projektu BioMedPark v sú-
časnom areáli Nemocnice sv. Mi-
chala na Patrónke. Nemocnica má
mať približne 880 lôžok, ročne
má zvládnuť 44-tisíc hospitalizá-
cií, 875-tisíc návštev v ambulan-
ciách, 610-tisíc diagnostických
výkonov a 47-tisíc operácií.
V dôvernej štúdii uskutočniteľ-
nosti projektu, ktorú zverejnilo
ministerstvo zdravotníctva až na
nátlak odbornej verejnosti, sa
uvádza, že po výstavbe novej
nemocnice je „odporúčané zatvo-
renie a nahradenie prevádzok
nemocníc Staré Mesto, Kramáre
(Nové Mesto) a Ružinov a zacho-
vanie prevádzky v Petržalke“. Z
hľadiska mesta a dotknutých
mestských častí bude teda dôleži-
té zistiť aj to, aký osud pripravuje
rezort zdravotníctva areálom
troch nemocníc, ktoré majú
doslúžiť. (brn)

www.prestahujeme.to

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

e-mail: plusim@plusim.sk

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.
z. o štátnej správe v školstve a školskej samo-
správe a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa
Základnej školy s materskou

školou M. R. Štefánika, 
Grösslingová 48 v Bratislave

s predpokladaným
nástupom 1. 3. 2015.

Podrobnejšie informácie sú zverejnené
na úradnej tabuli a na webstránke

www.staremesto.sk
Písomnú žiadosť doručte do 22. 1. 2015
na adresu: Miestny úrad mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto, oddelenie škol-
stva, Vajanského nábr. 3, 814 21 Bratisla-
va alebo osobne v podateľni miestneho
úradu v zatvorenej obálke.

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME
ŽENY

na dlhodobé upratovanie
rodinných domov,

bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. 

U nás majú príležitosť aj dôchodkyne.

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

www.domestica.sk

Koľko berú bratislavskí poslanci?
Mesto/

mestská časť
Počet 

poslancov
Mesačný
paušál (€)

Najmenej hlasov
na zvolenie

Bratislava 45 322 204
Čunovo 7 0 297
Devín 7 0 276
Devínska Nová Ves 12 283 1 018
Dúbravka 25 99 753
Jarovce 7 0 369
Karlova Ves 25 66 809
Lamač 7 193 836
Nové Mesto 25 157 710
Petržalka 35 0 862
Podunajské Biskupice 15 243 459
Rača 15 350 341
Rusovce 9 0 531
Ružinov 25 288 490
Staré Mesto 25 352 410
Vajnory 9 126 647
Vrakuňa 15 0 320
Záhorská Bystrica 9 0 565

PRAMEŇ: ŠÚ SR, mestské časti

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786
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V decembri priplávala do Bra-
tislavy nová reštaurácia. A nie
hocijaká. Je to prvý reštaurácia
s pivovarom na Dunaji. Zakot-
vila pri petržalskom brehu na
Tyršovom nábreží. Volá sa
DUNAJSKÝ PIVOVAR a je
plávajúcou dvojičkou Patrón-
skeho pivovaru na Brnianskej
ulici. Dostupná je pešo, autom
ale aj autobusom - jazdí sem
linka č. 82 - vystúpiť treba na
zastávke Viedenská električka.
Plávajúci pivovar vznikol na
mieru vo Vlčom hrdle. Má dve
paluby a podpalubie. Na palu-
bách je pivovar a reštaurácia s
kapacitou pre vyše 500 ľudí, v
podpalubí je detský kútik a toale-
ty. Časť plavidla navyše tvorí
botel s 19 kajutami.
Interiér je zariadení veľmi jedno-
ducho ako sa na poriadnu loď
patrí. Steny sú presklené s vý-
hľadom na petržalské nábrežie či
rieku a staromestské nábrežie.
Konštrukcia lode je železná, inte-
riér je doplnený drevenými prvka-
mi, vrátane stolov a lavíc. Čapujú
tu 11,5-stupňový svetlý Patrón
(1,80 € / 0,5 l) a 13-stupňový
tmavý Patrón (2,00 € / 0,5 l). Tí,
ktorí sú zvyknutý na priezračné
ležiaky, budú sklamaný - tunajšie
pivo je trochu mútne, chuťovo je

však výnimočné a chutné. Navyše
sa skutočne varí priamo na lodi.
Okrem piva sa tu varí aj chutné
jedlo. Predjedlá a pivné špeciality,
polievky, tradičné jedlá prešpor-
skej kuchyne, ryby, hlavné jedlá,
bezmäsité jedlá, šaláty a dezerty.
Na rozdiel od skutočných lodí,
kde býva ponuka jedál obmedze-
ná - tunajšie menu je bohaté.
Zo šiestich polievok sme ochutna-
li štyri - tradičný slepačí vývar s
mäsom a rezancami (3,10 €), ha-
lászlé (3,90 €), hovädziu krémovú
polievku s pórom (3,90 €) a fazu-
ľovú s údeným mäsom a klobásou
(3,90 €). Všetky boli chutné,
hovädzia však nebola príliš kré-
mová - skôr len smotanová. Chu-
ťovo však bola na tunajšie pome-
ry originálna.
Z tradičnej kuchyne sme ochutna-
li teľací paprikáš s tzv. chlpatým
zemiakovým knedlíkom (8,50 €),
bravčové rebrá s pikantnou glazú-
rou a dvoma omáčkami (11,90 € /
500 g). Proti paprikášu sme mali
jedinú výhradu - bol ozdobený
smaženými krúžkami cibule,
ktoré sme považovali za zbytočné
- menej býva určite viac. Rebrá
patrili k zlatému bratislavskému

priemeru. Z rýb  sme si dali ako
výber šéfkuchára Rybársku pan-
vičku s kúskami rýb na smotane
so cherry paradajkami a a pečený-
mi zemiakmi (9,90  €). Ani tu ne-
chýbala dekorácia zo smažených
cibuľových krúžkov.
Z hlavných jedál sme si dali duse-
né hovädzie líčka na čiernom pive
s pretlačenými zemiakmi (9,90 €),
ktoré boli pre zmenu ozdobené
smaženými prúžkami póru. Z po-
nuky trojice detských jedál sme si
vybrali kuracie kúsky s hráškom,
mrkvou a pretlačeným zemiakom
(4,50 €), ktoré nás sklamali tvr-
dým mäsom, ktoré bolo ťažko
stráviteľné aj pre dospelého.
V jedálnom lístku sme objavili aj
množstvo ďalších lákavých jedál
ako pivovarský guláš s karlovars-
kou knedľou (8,20 €), pečeného
jesetera (14,90 €), „buřty“ zape-
čené v čiernom pive (4,50 €), ale
aj klasiku ako viedenský teľací
rezeň so zemiakovým šalátom
(12,90 €). Určite sa sem ešte vrá-
time, najmä v lete tu môže byť
príjemné posedenie na otvore-
ných palubách...
Naše hodnotenie:����

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

Do prvého čísla našich novín v
roku 2015 by sa malo napísať
iba želanie všetkého dobrého
pre redakciu aj čitateľov. Po-
chybujem však, že by to dnes už
bývalému šéfredaktorovi a
súčasnému starostovi Starého
Mesta stačilo. Určite by ma naj-
neskôr popoludní urgoval.... Čo
už, pustím sa teda do toho!
Predvianočné nákupné šialen-
stvo je šťastne za nami. Darčeky
rozdané a ja mám desiatky tele-
fonických otázok, ako možno
tovar vrátiť. Tak teda, ako to je?
Tovar zakúpený v kamenných
obchodoch nie sú zo zákona
povinný prevziať na výmenu a
už vôbec nie vrátiť peniaze.
Slušní obchodníci to síce to síce
do niekoľkých dní robia z dobrej
vôle, ale nechoďte na nich s bu-
bu-bu. Jednajte slušne a apelujte
na ich ústretovosť - hlavne ak ste
s darčekom nedostali aj paragón

o kúpe. Iné je to v prípade, ak
bol darček kúpený cez internet.
Tam zákon umožňuje tovar bez
uvedenia dôvodu vrátiť do 14
dní. To isté sa vzťahuje aj na
tovar kúpený na rôznych
akciách. Ibaže pozor! Tovar
musí byť v pôvodnom obale a ak
boli pribalené darčeky, musíte
vrátiť aj tie.
Upozorňujem najmä na zlozvyk
(mám ho aj ja), že z textilných
výrobkov odstrihnete všetky
visačky a návody na údržbu.
Takto „vylepšený” výrobok vám
žiadny predajca neprevezme. Pro-
blémom je aj vrátenie nosičov a
kníh, ktoré je možné skopírovať
či prečítať za deň. Alebo tovar,
ktorý zo zdravotných dôvodov
zakazuje vymeniť hygiena.
A teraz z iného vrecka. Nastal čas

nájazdov na výpredaje. Prosím,
nešalejte po vzore rôznych zahra-
ničných výpredajov.
Po prvé - tie naše nie sú až také
výhodné, iba ak pre majiteľov
obchodov! Nekupujte veci, ktoré
nepotrebujete, len preto, že sú o
nejaké percento lacnejšie. Veci z
výpredaja nebudete môcť väčši-
nou vrátiť či vymeniť. Zdanlivo
výhodná kúpa sa tak môže stať
iba predmetom sváru. Pozor si
dajte aj pri kúpe potravinárskych
výrobkov. Všímajte si dátum spo-
treby. Uisťujem vás, že ani prista-
rá čokoláda nie je nič dobrého!
Dúfala som, že po výmene šéfre-
daktora už nebudem musieť
písať tieto „pastierske listy“. Zdá
sa však, že to bude pokračovať a
tak sebe aj vám prajem čo najme-
nej negatívnych zážitkov a čo
najlepší celý rok 2015.

Marta Čierna, 
Fórum spotrebiteľov

Nestrihajte visačky, môžu sa zísť!

Dunajský pivovar varí pivo aj jedloPsia kôpka 

za 470 eur. Vo

Viedni je to tak!
LIST ČITATEĽA
Mladý hudobník Daniels (28)
z Badenu prespal u svojej
priateľky vo Viedni v časti
Liesing. Ráno sa vybral vyven-
čiť psa. Keď sa jeho fenka
Kessja vykakala a Daniels
okamžite a ani neskôr neod-
pratal do vrecúška psie exkre-
menty, neunikol pozornosti
dvoch pracovníkov viedenské-
ho magistrátu.
Snažil sa síce odskočiť do auta
po papierové vrecká, ale už bolo
neskoro. Keďže nemal pri sebe
hotovosť 36 eur na okamžité
zaplatenie pokuty, pracovníci
magistrátu si od neho vyžiadali
identifikačné údaje.
Aké bolo Danielsovo prekvape-
nie, keď onedlho doma v Bade-
ne našiel v pošte výzvu z vieden-
ského magistrátu na úhradu 470
eur za znečisťovanie verejného
priestranstva v hlavnom meste!
Daniels sa síce pokúsil o odvola-
nie proti výške pokuty, ale záro-
veň svoju skúsenosť zverejnil v
denníku Heute. Zaujímavé je, že
tak neurobil, aby sa sťažoval na
magistrát, ale aby jeho zaváha-
nie poslúžilo iným psičkárom
ako exemplárny príklad, že
mesto Viedeň pritvrdilo v staro-
stlivosti o čistotu a poriadok na
verejných priestranstvách.
Bratislavčania môžu Viedenča-
nom zatiaľ len závidieť. Nie
výšku pokút, ale dôslednosť a
tvrdosť, s akou tamojší magistrát
dbá o čistotu mesta. V Bratislave
totiž nie je výnimkou, že na to,
aby ste si zašpinili topánky po
psích pozostatkoch, nemusíte
ani vkročiť na trávnik. Nezried-
ka je nakladené priamo na chod-
níku. 
Rád by som veril, že nezostane
len pri závisti a že sa aj my
poučíme, ako si neznepríjemňo-
vať život bezohľadnosťou.

Ondrej Krampol, Bratislava

Čistejšie 

autobusy sú

nad sily mesta? 
LIST ČITATEĽA
Od predchádzajúceho vedenia
mesta i Dopravného podniku
Bratislava sme počúvali, ako
vyvíjajú snahu o zvyšovanie
kultúry cestovania. Ale okrem
obnovy časti vozidlového par-
ku k iným výraznejším zme-
nám nedošlo. Pritom cestujúca
verejnosť nechce až tak veľa –
chce sa len jednoducho
odviezť v čistom, nezapácha-
júcom autobuse.
Dňa 30. decembra 2014 som
cestoval s manželkou linkou č.
70, číslo autobusu 1838, smer
Podunajské Biskupice. Nastúpili
sme na zastávke Mlynské nivy
okolo 14.30 h. Autobus bol po-
merne riedko obsadený, ale už
pri nastupovaní som si všimol,
že predná časť je bez cestujú-
cich. Zamierili sme teda tam, le-
bo sme si chceli sadnúť. A tam
ma čakalo nepríjemné a smrad-
ľavé prekvapenia. Takmer som
stúpil do zvratkov na dlážke v
priestore štyroch sedadiel
umiestnených oproti sebe. (au-
tor poslal ako dôkaz aj fotogra-
fie – pozn. redakcie). 
V súvislosti s týmto nechutným
zážitkom sa pýtam, či vodiči
majú alebo nemajú povinnosť
po skončení jazdy na konečnej
zastávke skontrolovať autobus,
aby zistili, v akom je stave a či je
schopný ďalšej jazdy? Majú
možnosť v situácii, akú som za-
žil, zavolať na dispečing a požia-
dať o rýchle upratanie vozidla?
Majú to urobiť sami? Alebo sa
majú tváriť, že sa nič nedeje a
jazdiť aj so znečisteným vozid-
lom ďalej?
Dokedy sa budeme voziť so
zapáchajúcimi bezdomovcami a
v špinavých autobusoch? Nie je
to totiž prvý raz, čo som sa stre-
tol s neupratanými zvratkami v
autobuse. Som zvedavý, čo sa
zmení po nedávnych komunál-
nych voľbách. A či sa konečne
Bratislava v kvalite verejnej
dopravy a dopravnej infraštruk-
túry aspoň o krôčik priblíži k
iným metropolám tak, ako pre-
zentoval na svojich predvoleb-
ných bilbordoch terajší primátor.

Peter Matiko, Bratislava

SPOĽAHLIVÉ
URČENIE  OTCOVSTVA
Súkromne, anonymne 

aj znalecké posudky.

www.dnatest.sk

Tel.: (02) 4524 1268
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Medzi letiskom

a diaľnicou

majú byť byty
RUŽINOV
Medzi bratislavským letiskom
a diaľničným obchvatom sme-
rom na Žilinu sa chystá výstav-
ba obytnej zóny Bývanie Tr-
návka. Na posúdenie vplyvov
na životné prostredie predložila
zámer spoločnosť Rosalin,
s.r.o., ktorá je blízka skupine
J&T Real Estate, a.s. Má tu pri-
budnúť vyše tisíc nových bytov.
Bytovky majú vyrásť na pozem-
koch v blízkosti komplexu Air-
craft. Má tu byť celkom 11, va-
riantne až 12 bytoviek, ktoré
majú mať 7 až 8 nadzemných
podlaží. Celkovo tu má byť
1309, variantne 1207 bytov. V
podzemí majú byť najviac dve
podlažia s garážami pre 1866,
variantne 1668 parkovacích
miest. Komplex bude dopravne
napojený z Ivanskej cesty.
Investor počíta so začiatkom vý-
stavby v lete 2016, má trvať tri
roky. Celkové náklady sa odha-
dujú na 48 miliónov eur. (brn)

BRATISLAVA
V Bratislave pribudlo v
poslednom kvartáli minulého
roka 900 nových bytov. Ide o
najvyšší prírastok od začiat-
ku roka 2014. Celkovo bol
vlaňajšok úspešný. Predaj
bytov odštartovalo 36 nových
projektov, ktoré na trh pri-
niesli celkom 2583 nových
bytov. Oproti predchádzajú-
cemu roku bol prírastok
nových bytov vyšší o 237
bytov.
Naďalej klesal podiel dokonče-
ných bytov, aktuálne dosahuje
podiel 31 percent. V nasledujú-
com roku očakávame skolaudo-
vanie aktuálne rozostavaných
projektov, v ktorých je dnes ešte
700 voľných bytov, spresnil Ing.
arch. Michal Zajíček, analytik
spoločnosti Lexxus.
V roku 2014 bol nárast ponuky
citeľný hlavne v druhom a tre-
ťom bratislavskom okrese. V
treťom okrese (Nové Mesto,
Rača, Vajnory) vlani pribudlo

753 nových bytov a v druhom
okrese (Ružinov, Vrakuňa,
Podunajské Biskupice) sa posta-
vilo ďalších 673 bytov. V pia-
tom okrese (Petržalka, Jarovce,
Rusovce, Čunovo) bol prírastok
572 bytov, vo štvrtom okrese
465 bytov a štandardne najme-
nej nových bytov – 180 – pri-
budlo v Starom Meste.
V roku 2014 vstúpilo na trh via-
cero úspešných developerských
projektov, napríklad Prima Park,
Modrá Guľa, Ružinovská 1, Pri
Mýte, Nová Trnávka, Perla
Ružinova II či Radničné námes-
tie Rača. Počas štvrtého kvartálu
rezonoval na bratislavskom rezi-
denčnom trhu najmä projekt
Slnečnice.
Rástla nielen ponuka, ale aj
dopyt. Ten vrcholil počas druhé-
ho kvartálu, keď počet preda-
ných a rezervovaných bytov
dosiahol pokrízové maximum.
Celkom sa predalo 751 bytov. V
uplynulom roku sa nadpriemer-
ne darilo predaju menších tzv.

štartovacích bytov, ktoré výraz-
ne ovplyvňovali dopyt počas
uplynulých dvoch až troch
rokov. 
Priemerná cena nových bytov v
Bratislave sa stabilizovala na
približne 2 200 eur za meter
štvorcový vrátane DPH. Prie-
mernú cenu zvyšujú najmä
novostavby v Starom Meste, ale
podnetom k zvyšovanie uvádza-
cích cien boli aj úspešné pred-
predaje vo viacerých projektoch.
V ostatných okresoch sa prie-
merná cena pohybuje v prieme-
re okolo 2 000 eur za meter
štvorcový.
Po sezónnom výpadku dopytu v
treťom kvartáli sa počas posled-
ných mesiacov roka takmer
zopakoval rekordný záujem z
druhého kvartálu. V 86 projek-
toch si klienti zazmluvnili 741
bytov. Najviac, až 30 percent
bytov, sa predalo v projektoch v
druhom okrese. Úspešné boli
najmä Nová Trnávka, Dornyk a
Perla Ružinova II. (brn)

Posledný kvartál 2014 priniesol
najvyšší prírastok nových bytov 

Vinárske závody

chcú zmeniť na 

súbor bytoviek
RAČA
Areál bývalých vinárskych zá-
vodov v Rači sa má zmeniť na
obytný súbor s päťstovkou by-
tov, s obchodmi, kanceláriami a
skoro tisíckou parkovacích
miest. So začiatkom výstavby sa
počíta v marci 2016 a výstavba
sa plánuje na štyri roky. Nákla-
dy na výstavbu by mali dosiah-
nuť 28 miliónov eur. 
Areál je v susedstve Nemeckého
kultúrneho domu, medzi ulicami
Kubačova, Sadmelijská, Barónka
a Plickova. Zámer spoločnosti
Jurský obytný park 2, s.r.o.,  počí-
ta so zbúraním existujúcich bu-
dov v areáli bývalých vinárskych
závodov a výstavbou obytného
súboru Vin - Vin. Celkovo má v
areáli vyrásť štrnásť nových sta-
vieb. Pri Kubačovej ulici má byť
14-podlažný polyfunkčný dom.
Predložený zámer počíta so 476
bytmi a 962 parkovacími miesta-
mi, z toho 678 má byť v podzemí
a 284 na povrchu. (brn)

NEMIŇTE
NA NÁKUPY
CELÚ VÝPLATU.
UŠETRITE
AŽ 70 %

KAŽDÝ TRETÍ VÍKEND V MESIACI

PRÍĎTE SI S DEŤMI UŽIŤ VÍKEND PLNÝ SÚŤAŽÍ O SKVELÉ DARČEKY.
ZAČÍNAME 17. JANUÁRA.
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STARÉ MESTO 
Na skelete rozostavaného mra-
kodrapu, ktorý už roky špatí
Šancovú ulicu v Starom Meste,
by sa malo začať v apríli znova
pracovať. Uvádza to develo-
perská spoločnosť Finep SK vo
zverejnenom zámere, ktorý
predložila na posudzovanie
vplyvov na životné prostredie.
V projekte urobila zmeny.
Vežiak polyfunkčného domu s
názvom Premiére chce firma
dostavať na 23 podlaží a do výšky
71 metrov, čo jej dovoľuje staveb-
né povolenie. Nižšie objekty však
chce zväčšiť – zastavanú plochu z
pôvodných 1514 na 2496 štvor-
cových metrov a podlahovú nad-
zemnú plochu o asi desatinu. By-
ty a apartmány majú zabrať 12
419 štvorcových metrov, ko-
merčné priestory len 927 štvorco-
vých metrov. Zmenou sa podľa
firmy posilní bytová funkcia a
obchodné a kancelárske plochy sa
zmenšia. Reaguje tak vraj na
zmenu dopytu na trhu.
Finep plánuje 260 bytov, z kto-
rých bude 169 apartmánov. Me-
dzi ostatnými majú dominovať
najmä jednoizbové (64), dvojiz-
bových plánuje 18, trojizbových
šesť a štvorizbových tri. Namies-
to 127 by mal objekt ponúknuť
199 parkovacích miest. Firma sa
plánuje vrátiť na stavbu v apríli a
skončiť by mala o dva roky.
Prvé odmietavé stanovisko k
zmene projektu poslala Okresné-
mu úradu Bratislava skupina ob-
čanov zo Starého Mesta. Projektu
vyčítajú predovšetkým nedodrža-
nie platných právnych noriem v

oblasti hluku vo vonkajšom pro-
stredí a dopravy. Územné rozhod-
nutie a stavebné povolenie, ktoré
umožňujú stavebníkovi postaviť
stavbu v jednej časti až do výšky
23 podlaží, však boli získané len
vďaka protizákonnému rozhod-
nutiu ministerstva kultúry o zúže-

ní Pamiatkovej zóny Bratislava –
centrálna mestská oblasť. Toto
rozhodnutie súd zrušil.
Mestská časť Bratislava-Staré
Mesto žiada, aby zmenený zámer
bol povinne hodnotený v rámci
posudzovania vplvyvov na život-
né prostredie EIA. (jak)

Investor chce pokračovať v stavbe
veže na Šancovej, občania ju nechcú

Most Záhorská

Ves - Angern

stavať nebudú
BRATISLAVA

Približne 14 miliónov eur, kto-
ré boli v rámci eurofondov vy-
členené na most cez Moravu
medzi Angernom a Záhorskou
Vsou, sa rozdelia do iných
tematických projektov v rámci
cezhraničnej spolupráce me-
dzi Bratislavským krajom a
Dolným Rakúskom. Hovorky-
ňa Bratislavského samospráv-
neho kraja (BSK) Iveta Tyšle-
rová informovala o tom v súvi-
slosti s faktom, že most, ktorý
sa mal podľa pôvodných plá-
nov začať stavať túto jeseň,
Rakúšania v miestnom refe-
rende odmietli.
Spresnila, že o zastavení akých-
koľvek aktivít spojených s vý-
stavbou mosta rozhodol krajin-
ský hajtman Dolného Rakúska
Erwin Pröll na základe referen-
da v obci Angern uskutočne-
nom ešte koncom septembra. V
ňom sa 74 percent zúčastne-
ných obyvateľov vyjadrilo proti
výstavbe.
Starosta Záhorskej Vsi Boris
Šimkovič vidí dôvod stroskota-
nia projektu v tom, že sa nereali-
zoval diaľničný úsek S8 spájajú-
ci Viedeň, Marchegg a Devínsku
Novú Ves. „Aj obyvatelia rakús-
keho Angernu deklarovali, že
najskôr sa musí postaviť S8 a až
potom možno vybudovať most
medzi našimi obcami,“ povedal
B. Šimkovič. „Keďže v prípade
S8 sa nič neurobilo, Angernča-
nia zmenili názor na most,“
vysvetlil B. Šimkovič.
Medzi Angernom a Záhorskou
Vsou malo ísť o malý cestný
most s nosnosťou do 7,5 tony,
projektový návrh počítal aj s pru-
hom pre peších a cyklistov. Sta-
vať sa malo začať na jeseň 2015.
Stavba mala byť financovaná z
eurofondov v rámci programu
cezhraničnej spolupráce Slovens-
ká republika – Rakúsko. (tasr)

Sťažnosť 

na zdravotnú 

starostlivosť
Každá osoba má právo na
poskytnutie zdravotnej staro-
stlivosti. Toto právo je zaruče-
né rovnako každému v súvis-
losti so zásadou rovnakého
zaobchádzania v zdravotnej
starostlivosti. Zakazuje sa
akákoľvek diskriminácia z
dôvodu pohlavia, náboženské-
ho vyznania, politického vy-
znania a podobne.
Ak sa ktorýkoľvek pacient či
jemu blízka osoba domnieva, že
zdravotná starostlivosť nebola
poskytnutá správne, prípadne že
došlo k porušeniu práv pacienta
súvisiacich s poskytnutím zdra-
votnej starostlivosti, má právo
podať sťažnosť u poskytovateľa
zdravotnej starostlivosti. Posky-
tovateľ má zo zákona od dňa,
kedy mu bola sťažnosť doruče-
ná, 60 pracovných dní na jej
vybavenie. V obzvlášť závaž-
ných prípadoch sa môže lehota
predĺžiť o ďalších 30 pracov-
ných dní.
Ak je osoba s vyjadrením nespo-
kojná, má právo požiadať o pre-
šetrenie Úrad pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou. Pod-
net na prešetrenie sa podáva
miestne príslušnému úradu
podľa toho, kde bola zdravotná
starostlivosť poskytnutá.
Zo sťažnosti musí byť zrejmé,
kto sťažnosť podáva, čoho sa
sťažovateľ domáha a musí v nej
byť jasne určený predmet sťaž-
nosti. Zároveň sa musí v sťaž-
nosti uviesť názov zdravotnícke-
ho zariadenia alebo meno lekára,
ktorý zdravotnú starostlivosť
poskytol.
Úrad vykoná dohľad nad výko-
nom zdravotnej starostlivosti a
zistí, či poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti postupoval v súla-
de so zákonom a či zdravotnú
starostlivosť vykonal správne.
Úrad nemá zákonom určenú
lehotu na vybavenie sťažnosti,
resp. na ukončenie dohľadu. O
výsledku dohľadu úrad informu-
je priamo podávateľa podnetu.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

Telefón: 0917 822 723

Rehabilitácia doma
po úraze, výmene kĺbu,   
cievnej príhode a pod.

Informácie a objednávanie:

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

www.rehabilitaciadoma.sk
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Za Dunajom

chcú Južný park

s kúpaliskom
PETRŽALKA
V Petržalke môže v budúcnosti
vyrásť nový Južný park s golfo-
vým areálom a veľkým prírod-
ným kúpaliskom. Vyplýva to z
čistopisu urbanistickej štúdie
BAUM zameranej na rozvoj
prihraničného územia Bratisla-
vy a susedných rakúskych obcí.
Výmera Južného parku má byť
225 hektárov. Na západe má sia-
hať po hranicu s Rakúskom, na
východe by mal nadväzovať na
dunajskú hrádzu. Súčasťou parku
budú vodné plochy a ihriská pre
rôzne druhy športových aktivít,
ako aj voľné lúky.
V blízkosti bažantnice medzi
Petržalkou a Jarovcami by mohlo
byť prírodné kúpalisko. Jeho
navrhovaná rozloha je približne
20 hektárov. V štúdii je navrhnutý
aj golfový areál Petržalka Juh s
rozlohou 59 hektárov. Zo západu
by mal priliehať k diaľnici D2, z
juhu k diaľnici D4 a zo severu k
zástavbe Petržalka Juh. (jak)

Petržalčania

diskutujú 

so starostom
PETRŽALKA
Na parkovanie, budúcu par-
kovaciu politiku mestskej
časti, ale aj na prípravu vý-
stavby parkovacích domov sa
vlani najčastejšie pýtali Petr-
žalčania v internetových onli-
ne diskusiách so starostom
Vladimírom Bajanom.
Pokiaľ ide o parkovanie, ľudia
sú za budovanie parkovacích
domov, ale nikto ich nechce v
blízkosti svojho bytu. Diskutujú-
ci sa zaujímali aj o kapacity ma-
terských škôl, výstavbu plavárne
a bowlingovej haly.
Online diskusie so starostom
pokračujú aj tento rok. Budú
vždy v prvý pracovný pondelok
v mesiaci s výnimkou dvojme-
sačných letných prázdnin. Hodi-
nová diskusia sa začína vždy o
13.00 h a obyvatelia môžu svoje
otázky, podnety a návrhy posie-
lať prostredníctvom formulára
na webovej stránke mestskej
časti. (mp)

STARÉ MESTO
Z viacerých staromestských
ulíc v uplynulých dňoch zmizli
drevené koly, ktoré pôvodne
chránili novovysadené stromy.
Drevené koly však už neboli
funkčné, niektoré sa povaľova-
li v okolí, iné viseli zavesené na
kmeňoch stromov.
„Na nefunkčné drevené koly na
Povrazníckej a Poštovej ulici nás
prostredníctvom portálu odkaz-
prestarostu.sk upozornili občania.
Sám som upozornil pracovníkov
miestneho úradu na koly, ktoré sa
povaľovali v parku na Vajanské-
ho nábreží, či v stromoradí na
Fanjorovom nábreží. Je to možno
drobnosť, náš život sa skladá aj z
takýchto maličkostí,“ uviedol sta-
rosta Starého Mesta Radoslav
Števčík (nezávislý).
Desiatky nefunkčných drevených
kolov už zmizli z prvých ulíc,
postupne chce samospráva vyčis-
tiť od nepotrebného dreva aj ďal-
šie ulice. Drevené koly sa osadza-
jú pri náhradnej výsadbe stromov,

spravidla idú ku každému stromu
tri koly, ktoré textilným pásom
stabilizujú kmeň novovysadené-
ho stromu. Po zakorenení stromu
koly strácajú význam a môžu byť
odstránené. V posledných rokoch
sa na to však zabúdalo a drevené
koly nielenže neslúžili pôvodné-
mu účelu, ale navyše aj špatili
verejný priestor.

„Staromestskí inšpektori verejné-
ho poriadku prejdú všetky ulice v
správe mestskej časti a odstránia
nadbytočné drevené koly. Počíta-
me však aj s ďalšími upozorne-
niami občanov, či už priamo cez
našu webstránku alebo cez portál
odkazprestarostu.sk,“ uviedol sta-
rosta R. Števčík. (brn)

Foto: Staré Mesto

Zo staromestských ulíc už miznú 
drevené koly, ktoré chránili stromy
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Belasých na

záver preverí 

aj Salzburg
Úvodný zápas už 24. januára a
medzi súpermi je aj Red Bull
Salzburg. Taký je stručný
náčrt prípravných stretnutí
bratislavského Slovana pred
jarnou časťou futbalovej For-
tuna ligy. 
Hernú konfrontáciu začnú zve-
renci Jozefa Chovanca dvojzá-
pasom s Račou a Šaľou (24.
januára na Pasienkoch). Počas
následného sústredenia v Nym-
burku belasých preveria Dukla
Praha a Liberec, 4. februára sa
slovanisti môžu prísť pozrieť na
Pasienky, kam zavíta Zlín a už o
tri dni neskôr sa belasí predsta-
via v Salzburgu. Ďalší dvaja
potencionálni súperi sa ešte rie-
šia. Záver prípravy zaobstará
stretnutie s Győrom, ktoré bude
generálkou na jarnú časť najvyš-
šej futbalovej súťaž a jej úvodné
stretnutie so Žilinou.  (mm)

No Tehelnom

poli sa pracuje

Zima-nezima, na Tehelnom
poli sa pracuje. Kým futbalisti
Slovana zarezávajú na neďale-
kých Pasienkoch, prípadne na
sústredeniach, ich bývalý stá-
nok brázdia nákladné autá. 
Hneď po novom roku sa na
Tehelnom poli začalo so staveb-
nými prácami, čo v tejto fáze
znamená odvoz niekoľkých tisíc
ton zemín a sutín a začiatok
výkopových prác. Podľa majite-
ľa klubu Ivana Kmotríka idú
práce podľa plánu. (mm)

Brankár

Godla skončil 

v Piešťanoch
Devätnásťročný brankár
Denis Godla sa na prelome
rokov stal hviezdou junior-
skych majstrovstiev sveta a
všetkých fanúšikov bratislav-
ského tímu pohladilo pri
srdiečku, že Godla je hráčom
Slovana. Nedávny trip na
súperových klziskách síce ešte
brankársky talent nestihol, ale
podľa  generálneho manažéra
Maroša Krajčiho si Denis
„výkonmi v Kanade vypýtal
letenku prvej triedy do zosta-
vy Slovana!“
Ten deň mal prísť vo štvrtok 15.
januára, keď do Bratislavy zaví-
ta Soči. Nakoniec však všetko
vypálilo inak. Godla sa presunul
do Piešťan, kde bude čakať na
ďalšiu šancu. V prvom extrali-
govom zápase sa pritom Denis
presvedčil, že aj hokejový chle-
bíček má dve podoby. V B.
Bystrici inkasoval po dvoch tre-
tinách päť gólov a do poslednej
časti už nenastúpil...
Denis nebol jediným slovanis-
tom v bronzovom výbere Ernes-
ta Bokroša. Oporami boli aj
Patrik Báčik so Samuelom
Petrášom (tiež zamieril do Pieš-
ťan), ktorí sa však v tohtosezón-
nej edícii KHL určite neobjavia,
pretože súpisku na jej záverečnú
časť uzavreli už koncom
decembra a obaja mladí hráči v
nej chýbali. Belasí majú navyše
uzavreté zmluvy s ďalšími šies-
timi juniormi reprezentujúcimi v
Kanade. Ak sa rozhodnú hrať v
KHL, mohlo by sa tak stať práve
v drese Slovana! (mm)

Na prvý pohľad sa nič nezme-
nilo. Pred prvým tréningom v
novom kalendárnom roku
čakali na futbalistov bratislav-
ského Slovana desiatky zveda-
vých novinárov a štáby všet-
kých slovenských televízii. 
Čas hojí všetky rany a ak bola
belasá rodina na konci jesene
rozladená a sklamaná, začiatok
nového roku potvrdil, že to naj-
horšie by mohlo byť minulos-
ťou... Slovanisti sa však vydali
na prvý tréning pod vedením
Jozefa Chovanca s inou víziou,
než bojovať o titul: „Stabilizo-
vať káder aj výkonnosť a ukázať
pravý prístup k plneniu si povin-
nosti futbalových profesioná-
lov,“ vyhlásil Jozef Chovanec,
ktorý na konci jesene avizoval v
kabíne riadny zimný prievan.

Fanúšikov potešili príchody.
Defenzívu Slovana posilní hneď
trojica hráčov. Martin Dobrotka
sa vrátil z pražskej Slavie, Kor-
nel Saláta sa prihlásil po hosťo-
vaní v Dunajskej Strede a z bie-
loruského Dinama Minsk sa
podarilo získať srbského defen-
zívneho stredopoliara Slobodana
Simoviča.. Z Myjavy prišiel
podporiť ofenzívu Filip Oršula a
po hosťovaní v Banskej Bystrici
je späť Michal Peňaška. 
Na prvom tréningu chýbali aj
niekoľko známych tvári. Sou-
mah odcestoval na Africký
pohár, Róberta Vitteka naďalej
trápi zranené koleno, so slova-
nistami sa rozlúčil český zakon-
čovateľ Pavel Fořt. Zmluva sa
skončila Bagayokovi, ktorý
zameril do Francúzska a už skôr

sa funkcionári belasých vyjadri-
li, že na jar nerátajú ani s ľavým
obrancom Josimovom. Pred prí-
pravou si svoje tréningové veci
nevyzdvihol ani ďalší Srb –
Marko Milinkovič, o ktorého
vraj majú eminentný záujem v
Boltone. Bývalé opory Slovana
Halenár so Žofčákom majú
namierené do Maďarska, Kol-
čák do Poľska a Hudák si má
vyskúšať hosťovanie.
Belasí zostali v domácom pro-
stredí len týždeň. V nedeľu
odcestovali na prvé zimné
sústredenie do Špindlerovho
Mlyna, kde pobudnú desať dní.
Po návrate prídu na rad aj zápa-
sy a koncom januára sa slovanis-
ti vyberú opäť do Česka, kde ich
čakajú Dukla Praha a Slovan
Liberec... Michal Minďaš

Slovan nepatrí medzi kandidátov
na titul, dopredu sa však nevzdáva
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Pod košmi 

sa chystá 

veľké derby
A potom, že trinástka nepriná-
ša smolu. Presvedčili sa o tom
basketbalisti Interu, ktorí až v
trinástom domácom zápase
najvyššej ligovej súťaže našli
premožiteľa a Komárnu pred
skvelou kulisou (1400 divákov)
podľahli 78:87. Prehra bola o
to nepríjemnejšia, že prišla
týždeň pred veľkým derby s
novým ligovým konkurentom
– Karlovkou.
„Komárno vyhralo zaslúžene z
dvoch dôvodov: jeho hráči boli
tvrdší a mali veľmi dobrú streľ-
bu z perimetra. Tým nemyslím
len trojky, ale aj dlhšie dvojkové
pokusy. My sme sa z perimetra a
zo stredných vzdialeností dosť
trápili,“ povedal pre internetovú
stránku bkinter.sk tréner Brati-
slavčanov František Rón. Pre
Inter to bola celkove piata prehra
v sezóne a znamenala pád na
druhú priečku.
Oveľa spokojnejší boli po minu-
lom víkende hráči a tréneri Kar-
lovky. Nováčik totiž vyhral na
palubovke Levíc 89:88 po pre-
dĺžení. „Sme veľmi radi, že sa
nám podarilo vyhrať na horúcej
pôde Levíc. Domáci stratili 26
lôpt, čo sa mi zdá veľmi veľa.
My sme hrali uvoľnenejšie,
máme lepšiu formu a dokázali
sme to pretaviť do víťazstva.
Levičania bojovali, dokázali sa
vrátiť do zápasu, keď už prehrá-
vali o dvanásť bodov, mohli sme
však už vyhrať v riadnom hra-
com čase. Hrali sme viac kolek-
tívne, ako domáci a bolo vidieť,
že sme viac zohraní,“ zhodnotil
stretnutie tréner Milan Černický
pre internetovú stránku Karlov-
ky. Jeden z najlepších hráčv na
palubovke, Lukáš Hoferica, ho
doplnil: „Na zápas sme sa pri-
pravili poctivo a zodpovedne.
Vedeli sme, že agresívnou obra-
nou môžeme niečo získať a to sa
aj potvrdilo. Levice majú dobrý
útok, udržali sme ich ale pod ich
bodovým priemerom. Do každé-
ho zápasu ideme s pokorou,
veríme si a tešíme sa na ďalší
priebeh sezóny.“   
Sobotňajšie derby Inter – Kar-
lovka v Hant aréne sa začína o
18.00 h. (mm)

550. výročie University
Istropolitany uctené

rýdzim zlatom
Prvá univerzita na Slovensku
dnes patrí medzi naše národné
kultúrne pamiatky. V roku 2015 si
pripomíname 550. výročie založe-
nia tejto významnej inštitúcie,
preto sa Národná Pokladnica roz-
hodla vyraziť unikátnu pamätnú
medailu, oslavujúcu vznik vysoké-
ho školstva na Slovensku. 
Emisia je zušľachtená červeným a
žltým zlatom rýdzosti 999/1000 a
vyrazená v najvyššej kvalite – lešte-
ným razidlom.
Kus slovenskej histórie vyobrazený
na tomto exemplári s priemerom 45
mm zobrazuje motív, ktorého auto-
rom je významný slovenský umelec
Doc. Patrik Kovačovský Mgr. Emisia
je prísne limitovaná na 5000 exem-
plárov, čo tiež zvyšuje jej hodnotu.
Ponuka Národnej Pokladnice zahŕňa
aj mince a medaily z najčistejších
kovov. Spoločnosť je tiež oficiál-
nym partnerom Národnej banky
Slovenska. 

www.vyrocie-istropolitana.sk 
www.narodnapokladnica.sk

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

Cieľom je aktuálnejšie reagovať na potreby
súčasného katolíckeho spoločenstva a rodiny ako
jej základnej bunky.    
Najväčšia zmena sa týka pracovných dní
medzi 16.00 a 17.30 h. Čas od 16tej hodiny venu-
jeme deťom v relácii „Svetielko“. Od 16.30 do
17.30 h vysielame reláciu s názvom „Vitaj doma,
rodina!“ Ide o kontaktnú reláciu vysielanú v
pozitívnom, povzbudzujúcom duchu, ktorej
moderátormi je kňaz a moderátor.  
Hudobné relácie idú o 21.30 h nasledovne:  v
pondelok Počúvaj srdcom, v utorok Staré, ale
dobré, v stredu Fujarôčka moja, vo štvrtok Gos-
pelparáda, v piatok  Pohoda s klasikou a v nedeľu
Mince na dne fontán/Jazzový klub.
Rádio LUMEN pozýva poslucháčov k modlitbe
posvätného ruženca už o 19.00 h.  O 19.30 h bude
nasledovať modlitba Vešpier, o 19.45 v premiére
vysielanie Rádia Vatikán. 
Večerné kontaktné relácie vysielame  v pracovné
dni už o 20.00 hodine takto:  v pondelok Študents-
ké šapitó, v utorok  Duchovný obzor, v stredu
Lupa, vo štvrtok História a my; a v piatok – ÚV
hovor. V sobotu sa relácia Od ucha k duchu začína
o 20.15 h, v nedeľu relácia Karmel o 20.30 hod.
Ďalšou zmenou sú 10 minútové krátke správy

naživo už od šiestej hodiny. Spravodajskí redak-
tori prinášajú zaujímavé správy z domova, cirkvi,
zo sveta, športu, počasie s meteorológmi so
SHMÚ a dopravný servis. Krátke správy idú
dopoludnia každú hodinu. 
V pracovné dni o 09.15 h odvysielame rubriku
„Srdce Európy“, kde sú pre poslucháčov pripra-
vené zaujímavé reportáže z diania nášho Slovens-
ka.
Rádio LUMEN nadviazalo spoluprácu s jezuit-
ským astronómom, zamestnancom Vatikánskeho
observatória v Arizone Pavlom Gáborom SJ.
Poslucháčom sa prihovára v utorky o 14.15 h v
rubrike „Príbytok svetla“. 
V nedeľu predpoludním je zaradená relácia
„Vyznania“ – skutočné príbehy na povzbudenie i
potešenie. 

Viac informácií na stránke
www.lumen.sk.

Ponúkame Vám internetové vysielanie pre mla-
dých, viac na www.ffradio.sk.

Od januára vás víta doma Rádio LUMEN
Rádio LUMEN mení od januára 2015 programovú štruktúru

OZNAMUJE:
�Zámer ŠANCOVA PREMIERE, predlo-
žený navrhovateľom FINEP Premiére,
s.r.o., Jégeho 12, 821 08, Bratislava, bol
30. 12. 2014 doručený mestskej časti Bra-
tislava - Staré Mesto a je k nahliadnutiu na
miestnom úrade na Vajanského nábr. 3, na
referáte životného prostredia, v miestnosti
č. 220 počas stránkových hodín. Verejnosť
môže svoje písomné stanoviská doručiť
Okresnému úradu Bratislava do 21 dní od
doby, keď bola o oznámení informovaná.
� Zámer ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
TRIANGEL, predložený navrhovateľom
EPOQUE, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10,
811 02 Bratislava, bol 22. 12. 2014 doruče-
ný mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
a je k nahliadnutiu na miestnom úrade na
Vajanského nábr. 3, na referáte životného
prostredia, v miestnosti č. 220 počas strán-
kových hodín. Verejnosť môže svoje pí-
somné stanoviská doručiť Okresnému úra-
du Bratislava do 21 dní od doby, keď bola
o oznámení informovaná.
�Rozsah hodnotenia pre navrhovanú čin-
nost' OBYTNÝ SÚBOR ČULENOVA,
BRATISLAVA, predložený navrhovateľom
CENTRADE, a.s., Digital Park II, Einsteino-
va 25, 851 05 Bratislava bol 5. 1. 2015 do-
ručený mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto a je k nahliadnutiu na miestnom úra-
de na Vajanského nábr. 3, na referáte život-
ného prostredia, v miestnosti č. 230 počas
stránkových hodín.
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štvrtok 15. januára
� 19.00 – J. N. Nestroy: Pán Mi-
mo, SND, Hviezdoslavovo ná-
mestie
� 19.00 - E. Jelinek: Rechnitz -
Anjel skazy, Štúdio SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - P. Pavlac: Einsteinova
žena, Divadlo Astorka, Námestie
SNP
� 19.00 - R. Bean: Sluha dvoch
šéfov, predpremiéra, Divadlo No-
vá scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - F. M. Dostojevskij: Več-
ný manžel, Divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad
� 19.00 - S. Mrožek: Polícia, Di-
vadelný klub 10x10, Školská ulica
� 19.30 - K. Vosátko: Modelky II,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
� 19.30 - HC Slovan Bratislava -
HC Soči, hokejová KHL, Slovnaft
Aréna, Ulica odbojárov

piatok 16. januára
� 19.00 - M. von Mayenburg:
Ksicht, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - The Tempest, balet,
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - I. S. Turgenev: Mesiac
na dedine, Divadlo Astorka, Ná-
mestie SNP
� 19.00 - R. Bean: Sluha dvoch
šéfov, premiéra, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - S. Štepka: Sláva, Rado-
šinské naivné divadlo, Škultétyho
ulica
� 19.30 - V. Klimáček: Kill Hill,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

sobota 17. januára
� 17.30 - HC Slovan Bratislava -
Dynamo Moskva, hokejová KHL,
Slovnaft Aréna, Ulica odbojárov
� 18.00 - BK Inter Incheba Brati-
slava - VŠEMvs Karlovka Brati-
slava, basketbalová SBL mužov,
Hant Aréna, Trnavská cesta
� 18.45 - F. Lehár: MET Opera:
Live in HD - Veselá vdova, opere-
ta, Divadlo Aréna, Viedenská cesta 
� 19.00 - B. Slančíková-Timrava,
D. Majling: Bál, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - P. Karvaš: Polnočná
omša, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - F. Lehár: Zem úsmevov,
opereta, premiéra, Sála opery a
baletu SND, Pribinova ulica

� 19.00 - J. Solovič, M. Lasica, J.
Satinský: Plné vrecká peňazí,
Mestské divadlo, Laurinská ulica
� 19.00 - O. Šulaj: Gazdova krv,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - R. Bean: Sluha dvoch
šéfov, premiéra, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 - J. Griškovec: Na výcho-
de nič nové, Štúdio L+S, Námestie
1. mája
� 19.30 - V. Klimáček: Mutanti,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

nedeľa 18. januára
� 17.00 - P. Quilter: Ráno po,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - H. McCoy, R. Herman:
Aj kone sa strieľajú, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - F. Lehár: Zem úsmevov,
opereta, premiéra, Sála opery a
baletu SND, Pribinova ulica
�19.00 - D. Tristram: Opačné po-
hlavie, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája

pondelok 19. januára
�10.00 - W. Shakespeare: Othello,
Divadlo Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad
�19.00 - W. Shakespeare: Othello,
Divadlo Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad
� 19.00 - H. Ibsen: Rosmersholm,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - S. Štepka: Sláva, Rado-
šinské naivné divadlo, Škultétyho
ulica
�19.30 - V. Klimáček: Krvák, Di-
vadlo GUnaGU, Františkánske ná-
mestie

utorok 20. januára
� 19.00 - F. M. Dostojevskij: Bra-
tia Karamazovovci, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - N. Simon: Bosé nohy v
parku, Mestské divadlo, Laurinská
ulica
�19.00 - J. C. Hronský, M. Maďa-
rič: Túlavé srdce, Divadlo Astorka,
Námestie SNP
� 19.00 - P. Vogel: Najstaršie
remeslo, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
�19.00 - I. Blahút, K. Jurčišinová-
Kukľová: Okteto pána G, Malá
scéna STU, Dostojevského rad
�19.00 - P. Löhle: Das Ding (To),
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.30 - V. Klimáček: Krvák,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

� 19.30 - HC Slovan Bratislava -
Dinamo Minsk, hokejová KHL,
Slovnaft Aréna, Ulica odbojárov

streda 21. januára
�18.30 - VŠEMvs Karlovka Bra-
tislava - MBK SPU Nitra, basket-
balová SBL mužov, Športová hala
FTVŠ, Lafranconi
�19.00 - F. M. Dostojevskij: Bra-
tia Karamazovovci, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - G. Verdi: Aida, opera,
Sála opery a baletu SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 - V. Schulczová, R. Olek-
šák: Doktor Macbeth, Mestské
divadlo, Laurinská ulica
�19.00 - F. M. Dostojevskij: Idiot,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - J. Nvota: Spomínam na
Paríž, Štúdio L+S, Námestie 1.
mája
�19.00 - M. Casella: Írska kliatba,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
�19.00 - S. Semenič: 5chalanov.sk,
Štúdio 12, Jakubovo námestie
� 19.30 - V. Klimáček : Under-
ground, Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie

štvrtok 22. januára
� 19.00 - G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
�19.00 - T. Bernhard: Pred odcho-
dom na odpočinok, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP
�19.00 - Y. Reza: Život na trikrát,
Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - K. Marx, P. Lomnický:
Kapitál, Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
� 19.00 - J. B. P. Moliére: Mizan-
trop, Divadelný klub 10x10,
Školská ulica
� 19.30 - HC Slovan Bratislava -
Atlant Mytišči, hokejová KHL,
Slovnaft Aréna, Ulica odbojárov
� 20.00 - G. Dezorz, A. B. Pain,
M. Čekovský: Panoptikum Fran-
kenstain, bábkový muzikál,
YMCA, Karpatská ulica

piatok 23. januára
� 19.00 - H. McCoy, R. Herman:
Aj kone sa strieľajú, Sála činohry
SND, Pribinova ulica
� 19.00 - V. Klimáček, R. Ballek:
Mojmír II. alebo Súmrak ríše,
predpremiéra, Štúdio SND, Pribi-
nova ulica
� 19.00 - P. I. Čajkovskij: Piková
dáma, opera, Sála opery a baletu
SND, Pribinova ulica

� 19.00 - W. Shakespeare: Sen
svätojánskej noci, Divadlo Astor-
ka, Námestie SNP
�19.00 - M. Doleželová, R. Vencl:
Ani za milión!, Štúdio L+S, Ná-
mestie 1. mája

sobota 24. januára
� 18.00 - BK Inter Incheba Brati-
slava - BC Prievidza, basketbalová
SBL mužov, Hant Aréna, Trnavská
cesta
�19.00 - Ľ. Feldek: Ako sa Lomi-
drevo stal kráľom, Sála činohry
SND, Pribinova
� 19.00 - V. Klimáček, R. Ballek:
Mojmír II. alebo Súmrak ríše, pre-
miéra, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 - H. S. von Lovenskjold,
A. Bournonville: Sylfida, balet,
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - A. P. Čechov: Platonov,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - A. Strindberg: Otec,
Divadlo Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad
� 19.00 - A. P. Čechov: Medveď
& Pytačky, Divadlo Ludus, Tower
115, Pribinova ulica

nedeľa 25. januára
�15.00 - E. Borušovičová: 69 vecí
lepších než sex, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
�16.00 - S. Štepka: Jááánošííík po
tristo rokoch, Radošinské naivné
divadlo, Škultétyho ulica
�17.00 - V. Klimáček: Holokaust,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - V. Klimáček, R. Ballek:
Mojmír II. alebo Súmrak ríše, pre-
miéra, Štúdio SND, Pribinova
ulica
�19.00 - G. Bizet: Carmen, opera,
SND, Hviezdoslavovo námestie
�19.00 - E. Borušovičová: 69 vecí
lepších než sex, Štúdio L+S,
Námestie 1. mája
�19.00 - S. Štepka: Jááánošííík po
tristo rokoch, Radošinské naivné
divadlo, Škultétyho ulica
�19.30 - J. Godber: Vyhadzovači,
Štúdio Olympia, Kollárovo
námestie

pondelok 26. januára
�10.00 - L. Grosman, B. Spiro, D.
Nagy: Obchod na korze, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - J. Kolečko: Zakázané
uvoľnenie, Divadlo Astorka, Ná-
mestie SNP
� 19.00 - R. Harwood: Gardero-

biér, Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 - P. Renia: Lordi, Teatro
Wüstenrot, Trnavské mýto
�19.00 - G. Spiró: Kvarteto, Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 - Kolektív: Povstanie,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
�19.00 - E. Bondy: Návšteva Ex-
pertov, Štúdio 12, Jakubovo ná-
mestie
� 20.00 - G. Dezorz: Gašparkove
šibalstvá alebo erotic dobrodruž-
stvá Bob De Nira, erotická maňu-
šková show, Urban House, Lau-
rinská ulica

utorok 27. januára
� 10.00 - V. Klimáček, R. Ballek:
Mojmír II. alebo Súmrak ríše, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - V. Klimáček, R. Ballek:
Mojmír II. alebo Súmrak ríše, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
� 19.00 - F. Lehár: Zem úsmevov,
opereta, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - J. del Corte: Kométa,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 - T. Letts: Zabijak Joe,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - R. Thomas: Mandarín-
ková izba, Teatro Wüstenrot,
Trnavské mýto
� 19.00 - S. Štepka: Sčista-jasna,
Radošinské naivné divadlo, Škul-
tétyho ulica

streda 28. januára
� 18.30 - VŠEMvs Karlovka
Bratislava - Spišská Nová Ves,
basketbalová SBL mužov, Športo-
vá hala FTVŠ, Lafranconi
� 19.00 - HOLLYROTH, anebo
Robert Roth zpívá Jana Hollého
mrzkosti a pomerkováňá, Štúdio
SND, Pribinova ulica
�19.00 - P. I. Čajkovskij, M. Peti-
pa, L. I. Ivanov: Labutie jazero,
balet, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 - P. Pavlac: Einsteinova
žena, Divadlo Astorka, Námestie
SNP
�19.00 - L. Grosman, B. Spiro, D.
Nagy: Obchod na korze, muzikál,
Divadlo Nová scéna, Kollárovo
námestie
� 19.00 - T. Letts: Zabijak Joe,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - S. Štepka: Sčista-jasna,
Radošinské naivné divadlo, Škul-
tétyho ulica
� 19.00 - A. Kuruc: Interná smer-
nica, Štúdio 12, Jakubovo námes-
tie

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Tri dni v týždni

sa jedli iba 

po tri oriešky
Prešporok bol zbožný, boha-
bojný a poslušný, pretože
náboženské reguly či kres-
ťanské, alebo židovské pova-
žoval za múdre a dokonale
premyslené.
Sväté príkazy a posvätné pravid-
lá praktickej každodennej živo-
tosprávy nemohli obchádzať tí,
ktorí dbali nielen na svoje život-
né potešenie, ale aj na zdravie,
aby si čo najdlhšie zachovali
mladistvú výkonnosť. Každo-
piatočné prísne pôsty dodržiava-
li Prešporčania statočne, pretože
človek sa aspoň raz do týždňa
musí očistiť od svojho každo-
denného obžerstva.
Mäso zväčša nejedávali ani v
stredu a v sobotu. Bývalo
nekresťansky drahé a Bohu sa to
nepáčilo. V čase adventu sa
tromi hladnými dňami v týždni
pripravovali na vianočný čas
radosti, hojnosti a veselosti, na
ktorý bezprostredne nadväzovali
fašiangy so svojimi zákaľačka-
mi, tancovačkami a bujarosťou.
Bol to taký útok na zdravie, že
na Popolec sa už polovica Pre-
šporčanov cítila ustatá, prejede-
ná a chorľavá. Boh spravil zna-
menitý čin, že ľuďom predpísal
prísny štyridsaťdňový pôst. Až
veľkonočný baranček alebo cap-
ček bol počiatkom nielen očist-
ných jarných bylinkových kúr,
ale aj novej sýtosti.
Mnohé zbožné dámy prísnu
pôstnu regulu po Popolcovej
strede dobrovoľne sprísňovali.
Upevňovali a ozdravovali svoje
rodiny tým, že im upierali mäso
s výnimkou krásnych nedeľných
obedov. 
Cez pôstne stredy, piatky a sobo-
ty nútili svojich najbližších zjesť
iba po tri oriešky denne a každý
z nich zapiť štvrťlitrom prírod-
ného prešporského vína. Všetky
noviny, ktoré v Prešporku
vychádzali, odporúčali čitate-
ľom využiť veľký pôst na zlep-
šenie zdravia, aby mohli jar pri-
vítať s ničím nekrotenou vese-
losťou. Peter Ševčovič,

Z kuchyne starého 
Prešporka (krátené)

NA MLYNSKÝCH NIVÁCH
takmer na pravé poludnie prepa-
dol neznámy ozbrojený páchateľ
stávkovú kanceláriu. Pod hroz-
bou, že bude strieľať, zobral pri-
bližne 3500 eur a ušiel. Lúpež sa
zaobišla bez zranení.
NA PÁRIČKOVEJ ULICI
okolo polnoci hosť fyzicky päs-
ťami napadol zamestnanca jed-
ného zo zábavných podnikov a
skleneným popolníkom ho pora-
nil na hlave. Násilník zaútočil aj
na čašníčku, ktorá sa snažila
zavolať políciu. Policajti agre-
sívneho hosťa zadržali. 
NA KOMÁRNICKEJ ULICI
našli okoloidúci okolo 3. hodiny
nadránom pod oknami bytového
domu mŕtve telo 73-ročného
muža, ktorý podľahol zraneniam
po páde z 9. poschodia.
NA STAVBÁRSKEJ ULICI
policajti zadržali 47-ročného
Macedónčana s drogami. Mal u
seba heroín s prímesou kofeínu a
paracetamolu s hmotnosťou
2515 mg, čo zodpovedá jedenás-
tim obvyklým jednorazovým
dávkam drogy, a alobalovú skla-
dačku s obsahom metanfetamí-
nu s hmotnosťou 53 mg, čo zod-
povedá jednej dávke drogy. 
NA BECKOVSKEJ ULICI v
jednej z ubytovní ráno okolo
4.00 h vyvádzal 22-ročný Patrik
z okresu Kežmarok. Do ubyto-
vacích priestorov sa chcel dostať
násilím cez zatvorené sklenené
dvere. Rozbil ich a fyzicky
napádal viacerých ubytovaných
hostí. Rozbil aj sklenenú výplň
okienka recepcie, pričom úlom-
ky skla poranili na tvári recepč-
nú. Prípad sa rieši v tzv. superrý-
chlom konaní.
VO VLČOM HRDLE v rame-
ne Dunaja 35-ročný Lotyš Rai-
mond lovil ryby bez rybárskeho
povolenia. Za pytliactvo môže
byť potrestaný odňatím slobody
až na dva roky.
NA PANÓNSKEJ CESTE v
hypermarkete ukradol 40-ročný
Marián z Bratislavy dva syry v
celkovej hodnote 10,42 eura.
Keďže už bol za podobný
obdobný čin v predchádzajúcich
dvanástich mesiacoch stíhaný a
v predchádzajúcich 24 mesia-
coch odsúdený, hrozí mu za krá-
dež trest odňatia slobody na šesť
mesiacov až tri roky. (pol)

Pevné hradby boli základným
predpokladom, aby sa stredo-
veké sídlisko mohlo stať privile-
govaným mestom. Známy je
však aj prípad, keď na panov-
níkov príkaz postavili hradby
pre budúce mesto, no mesto tu
nikdy nevyrástlo.
Dôležitým predpokladom pre
hospodársky život a úspech oby-
vateľov mesta bolo trhovisko.
Zvyčajne vznikalo na križovatke
dôležitých obchodných ciest.
Stalo sa tak základným prvkom
pre vznik budúceho mesta.
Významným znakom už konšti-
tuovaného mesta bola radnica si-
tuovaná pravidelne na alebo pri
trhovisku. Mešťania si často sta-
vali radnicu ako architektonicky
výraznú stavbu na najviditeľnej-
šom mieste v centre mesta. Ak sa
centrum v nasledujúcich rokoch
posunulo, mohla sa radnica ocit-
núť akoby „v bočnej uličke“ (na-
príklad stará radnica vo Viedni).
Zriedkavejšie sa stávalo, že si
predstavitelia mesta nebudovali
novú radnicu, ale využili starší
významný dom, ktorý mesto
kúpilo. Tak to bolo aj v Prešpor-
ku, kde sa mestská rada na začiat-
ku 15. storočia rozhodla kúpiť
dom s vežou na východnej strane
trhoviska, ktorý už mal vtedy naj-
menej 50 rokov.
Jeho pôvodný majiteľ, richtár Ja-
kub, ho postavil na naozaj zvlášt-
nom mieste. Môžeme si myslieť,
že vopred uvažoval o tomto jedi-
nečnom postavení svojho domu.
Dom s vežou a s dvorcom stál
totiž medzi dvoma trhoviskami,
pričom nemal priamych susedov.
Západne od domu sa nachádzalo
veľké trhovisko pravidelného
tvaru určené najmä pre „medziná-
rodný“ obchod (Hlavné námes-
tie). Východne bolo trhovisko
určené v stredoveku výhradne na
predaj mäsa (terajšie Primaciálne
námestie). Na severnej a južnej
strane dvorca boli úzke uličky
spájajúce obe trhoviská.
Dvorec s domom s vežou stál
akoby na ostrovčeku uprostred
verejného priestranstva – ako rad-
nice v Levoči, v Bardejove či v
Kežmarku. Nad južnou uličkou
postavili už v roku 1422 priestran-
nú zhromažďovaciu sieň radnice.
Ulička sa ako priechod na prízemí
zachovala ešte dlho.

Trhovníci, ktorí privážali na pre-
šporský trh tovar, prichádzali z
rôznych miest a krajín, kde sa po-
užívali rôzne dĺžkové, váhové či
duté miery. Jednotný metrický
systém nebol u nás zavedený až
do konca 19. storočia. Každý ob-
chodník si zvykol merať na
„svoje“ miery – palce, stopy, rífy,
lakte, siahy. Preto bolo potrebné
vystaviť na trhovisku miery plat-
né v meste.
V zbierke Múzea mesta Bratisla-
vy sa zachovali medené hrnce či
misy, nádoby, podľa ktorých sa
napríklad meralo množstvo zrna,
múky, strukovín. Iné miery sa po-
užívali pri predaji tekutých tova-
rov (pivo, víno, olej). Na mestskej
váhe v radnici sa dali porovnať
vážené množstvá tovarov, ako
mäso, drevo, obilie, seno.
K dispozícii boli aj porovnávacie
etalóny či záväzné modely tunaj-
ších dĺžkových mier. Na kamen-
nom ostení gotického portálu sta-
rej radnice, ktorý vznikol v roku
1442, sa zachovali dĺžkové miery
platné v meste od stredoveku. Na
šikmej pravej ploche portálu je
železný pás rozdelený ryhami na
šesť úsekov. Z vykovaného nápi-
su „1715 PRESPURG ORTINA-
RI CLAFTER“ je zrejmé, že je to
vzor „siahy“ (po nemecky das
Klafter alebo der Klafter ). Miera
je dlhá 189,6 cm, čo zodpovedá aj
stredovekej viedenskej (rakúskej)
siahe. Z toho jedna šestina, jedna

stopa, je dlhá 31,6 cm. Na ľavej
šikmine portálu je pripevnená
kratšia železná tyč predstavujúca
jeden „lakeť“ (die Elle). Tyč je
dlhá 78 cm, ryhy na nej ukazujú
jednu polovicu a štvrtiny či iné
diely lakťa. Prešporský lakeť je
rovnako dlhý ako viedenský.
Vedľa lakťovej „kontrolnej
tyčky“ je na bráne radnice inštalo-
vaný zo železa vykovaný model
noža, údajne znak toho, že je pri-
vilégiom povolený predaj (výsek)
surového mäsa. To sa však predá-
valo na inom trhu.
Na plošine portálu v pokračovaní
fasády radničnej veže bol pôvod-
ne pripevnený ešte jeden predmet
– pravdepodobne model prešpor-
skej stopy (ein Schuh, ein Fuss),
zachovala sa však len upevňova-
cia skoba. Návštevníkov mýli
ďalší železný pás na pravej strane
tesne vedľa dreveného krídla
brány. Nie je to nijaká dĺžková
miera, ale železný svorník, spev-
ňujúci kváder ostenia brány, ktorý
praskol, keď do neho zapustili
železný záves (pánt) brány.
Železné modely dĺžkových mier
sa zachovali na viacerých budo-
vách radníc, napríklad vo Viedni,
v Regensburgu, v Mannheime, v
Osnabrücku, v Braunschweigu.
Hoci ich už vyše sto rokov nikto
nepoužíva, sú stále svedkami bo-
hatých trhov, ktoré sú dnes, najmä
v Bratislave, degradované na
krčmy pod holým nebom, ktorým
sa hovorí „vianočné trhy“.

Štefan Holčík
Foto: autor

Stredoveké miery na bráne radnice
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vyjdú o 2 týždne
29. januára 2015

Fouriginál
>> Nový smart forfour.

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

www.smart.com      www.motor-car.sksmart forfour: kombinovaná spotreba paliva: 4,7–4,2 l/100 km, emisie CO2: 108–97 g/km
smart fortwo: kombinovaná spotreba paliva: 4,5–4,2 l/100 km, emisie CO2: 104–93 g/km 
 

Plesová sezóna

tento rok potrvá

do 18. februára
BRATISLAVA
Tohtoročná plesová sezóna
bude mimoriadne krátka.
Potrvá len do 18. februára
2015, keď je Popolcová streda a
podľa katolíckeho kalendára sa
začína 40-dňový pôst pred Veľ-
kou nocou. Pre porovnanie,
vlani trvala plesová sezóna,
resp. fašiangy do 5. marca.
S fašiangami, ktoré trvajú od
Troch kráľov do Popolcovej
stredy sú tradične spájané plesy,
bály a zábavy. Prvé tohtoročné
bratislavské plesy boli už minu-
lý týždeň, plesovú sezónu v
meste už tradične začal Ples v
opere, ktorý bol tento rok pätná-
stykrát. Svoje plesy a bály budú
mať aj viaceré mestské časti, 7.
februára 2014 bude v Redute aj
Bratislavský bál.
Zoznam bratislavských plesov a
bálov tradične nájdu čitatelia Bra-
tislavských novín na webstránke
www.bratislavskenoviny.sk v
sekcii Kam v Bratislave. Pokiaľ
nejaký ples organizujete alebo o
ňom viete, a nie je v zozname
Kam v Bratislave, môžete ho bez-
platne pridať do zoznamu. (brn)

STARÉ MESTO
Dočasným domovom pre Brati-
slavské bábkové divadlo (BBD)
je od 10. januára Malá scéna
STU na Dostojevského rade.
Hoci sa v budove BBD na Du-
najskej ulici začnú plánované
rekonštrukčné práce až o nie-
koľko mesiacov, herci a diváci
sa odtiaľ museli na príkaz hasi-
čov vysťahovať už teraz. Dôvo-
dom sú normám nevyhovujúce
protipožiarne uzávery.
Posledná minimalistická rekon-
štrukcia BBD sa uskutočnila v
roku 1985. Odvtedy budova pre-
žíva takpovediac v provizóriu,
keďže sa vykonávali len najne-
vyhnutnejšie drobné opravy.
„Podľa posledných informácií
Bratislavský samosprávny kraj,
ktorý je naším zriaďovateľom, v
súčasnosti vypisuje verejnú súťaž
na dodávateľa stavebných prác.
Peniaze v rozpočte má. Plánova-
ných je zhruba 1,25 milióna eur,“
povedal riaditeľ BBD Ján Brtiš.
Odhaduje, že rekonštrukcia po-
trvá vyše roka. „Testovanie najmä
technických zariadení trvá dlhšie,
pri ňom môže dôjsť k istému
zdržaniu,“ kalkuluje.
Keď sa o rekonštrukcii začalo
vážne uvažovať, rátalo sa len s
úpravou hľadiska a sociálnych
zariadení. Plány však zmarila
kríza. Postupom času sa začali
objavovať ďalšie nedostatky – so
zvukovým zariadením, osvetle-

ním, javiskom. K pôvodnému
projektu bolo preto treba dopraco-
vávať dodatky.
„V zadnom trakte na prízemí bu-
dovy, kde sú momentálne sklady,
vzniknú štúdiové priestory. V
nich budú herci skúšať, ale po-
núkneme tam aj predstavenia pre
menšie kolektívy škôlkarov. Do-
teraz boli na treťom poschodí.
Vyšliapať tam nebolo pre našich
malých návštevníkov vždy jedno-
duché,“ priblížil J. Brtiš.
Teší ho, že sa divadlo dočká kom-
plexnej rekonštrukcie a bude zasa
pár desiatok rokov rozdávať zába-
vu aj poučenie. „Verím, že sa di-
váci vrátia do krajšieho, praktic-
kejšieho a priateľskejšieho pros-
tredia,“ dodal riaditeľ.
V budove BBD na Dunajskej
bude aj počas stavebných prác
fungovať pokladnica, sobotné
inscenované čítania a tvorivé
workshopy. Víkendové predsta-
venia a organizované programy
pre základné a materské školy sa
uskutočnia vo zvyčajných časoch,
ale v divadle Malá scéna STU.
Herci budú naďalej robiť výjaz-
dové škôlkohry do predškolských
zariadení či firiem.
Bratislavské bábkové divadlo
často vystupuje v zahraničí. Na-
posledy to bolo vlani v novembri
na medzinárodnom festivale Har-
mony World Puppet Carnival v
thajskom Bangkoku. Hrou s ná-
zvom Naozaj, alebo o chlapcovi,

ktorý kreslil, skončilo v prvej
desiatke ocenených v konkurencii
116 predstavení zo 64 krajín! Táto
pôvodná hra v anglickom originá-
li Aaahr! získala viacero ocenení
na rôznych svetových súťažiach.
Preložila ju Katarína Jánošová a
režíroval Ivan Martinka s Andre-
jom Kalinkom. Je určená deťom
od päť rokov. Táto smutno-smieš-
na klauniáda zachytáva svet tvori-
vého dieťaťa, ktoré sa snaží zistiť,
čo je naozaj a čo iba akože. Na
pozadí vtáčieho sveta odkrýva
vzťahy obyčajnej rodiny, ťažkos-
ti, ale aj radosti spojené s hľada-
ním vlastného ja.
Medzinárodná festivalová porota
výkon bratislavských bábkarov
ocenila tromi nomináciami – za
najlepší umelecký výtvor, najlep-
šiu herečku Adelu Mojžišovú a
cenou za najoriginálnejšie pred-
stavenie.
Festival Harmony World Puppet
Carnival združuje bábkarov z ce-
lého sveta. Jednotlivci i skupiny
sa predviedli na piatich divadel-
ných scénach v Bangkoku. Náv-
števnosť všetkých predstavení
bola ohromujúca – niekoľko tisíc
ľudí a odrážala vynikajúcu propa-
gáciu i záujem miestnych o spoz-
návanie umenia iných národov a
kultúr. V Ázii je bábkové umenie
kultúrnym dedičstvom odovzdá-
vaným z generácie na generáciu.
Je úzko spojené s náboženstvom,
filozofiou a históriou. (ak)

Bábkové divadlo sa dočasne sťahuje,
bude hrať na Dostojevského rade
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NOVÉ MESTO
Už 7. ročník zimného marató-
nu bude v sobotu 17. a v nede-
ľu 18. januára 2015 v brati-
slavskom Novom Meste na
Železnej studienke. Tradičné
preteky v horskom behu a
horských bicyklov sa opäť
konajú aj s podporou mestskej
časti Nové Mesto.
V sobotu 17. januára 2015 o
11.00 h bude čakať na účastní-
kov MTB pretekov profesionál-

ne zabezpečená a označená 29
km trať s 650-metrovým prevý-
šením. Trasa štartuje zo Železnej
studienky a povedie oblasťou
Malých Karpát cez Kolibu, U
Slivu, Biely Kríž, Malý Slavín,
Kačín a cieľ bude na Železnej
studienke. Po dojazde do cieľa
čaká cyklistov občerstvenie.
V nedeľu 18. januára 2015 o
11.00 h bude pre bežcov pripra-
vená trať dlhá 9,7 km so 160-
metrovým prevýšením. Trasa

štartuje opäť na Železnej stu-
dienke a povedie oblasťou Ma-
lých Karpát s cieľom na Želez-
nej studienke.
Tak ako minulý rok, na lúke
bude pripravený vykurovaný
veľkokapacitný stan s pevnou
podlahou. Všetko štartuje už v
piatok 16. januára 2015 od 15.00
h registráciou v Bratislave na
Železnej Studienke, preteká sa
za každých poveternostných
podmienok. (bnm)

Cez víkend bude zimný maratónZa Dunajom

chcú Južný park

s kúpaliskom
PETRŽALKA
V Petržalke môže v budúcnosti
vyrásť nový Južný park s golfo-
vým areálom a veľkým prírod-
ným kúpaliskom. Vyplýva to z
čistopisu urbanistickej štúdie
BAUM zameranej na rozvoj
prihraničného územia Bratisla-
vy a susedných rakúskych obcí.
Výmera Južného parku má byť
225 hektárov. Na západe má sia-
hať po hranicu s Rakúskom, na
východe by mal nadväzovať na
dunajskú hrádzu. Súčasťou parku
budú vodné plochy a ihriská pre
rôzne druhy športových aktivít,
ako aj voľné lúky.
V blízkosti bažantnice medzi
Petržalkou a Jarovcami by mohlo
byť prírodné kúpalisko. Jeho
navrhovaná rozloha je približne
20 hektárov. V štúdii je navrhnutý
aj golfový areál Petržalka Juh s
rozlohou 59 hektárov. Zo západu
by mal priliehať k diaľnici D2, z
juhu k diaľnici D4 a zo severu k
zástavbe Petržalka Juh. (jak)

Petržalčania

diskutujú 

so starostom
PETRŽALKA
Na parkovanie, budúcu par-
kovaciu politiku mestskej
časti, ale aj na prípravu vý-
stavby parkovacích domov sa
vlani najčastejšie pýtali Petr-
žalčania v internetových onli-
ne diskusiách so starostom
Vladimírom Bajanom.
Pokiaľ ide o parkovanie, ľudia
sú za budovanie parkovacích
domov, ale nikto ich nechce v
blízkosti svojho bytu. Diskutujú-
ci sa zaujímali aj o kapacity ma-
terských škôl, výstavbu plavárne
a bowlingovej haly.
Online diskusie so starostom
pokračujú aj tento rok. Budú
vždy v prvý pracovný pondelok
v mesiaci s výnimkou dvojme-
sačných letných prázdnin. Hodi-
nová diskusia sa začína vždy o
13.00 h a obyvatelia môžu svoje
otázky, podnety a návrhy posie-
lať prostredníctvom formulára
na webovej stránke mestskej
časti. (mp)

NOVÉ MESTO
Ešte v decembri minulého roka pripra-
vil developer projektu Rezidencie Pri
mýte, spoločnosť Penta Investments,
susedské stretnutie pri vianočných
pochúťkach. V parčíku medzi ulicami
Sibírska a Kraskova v Bratislave
zahrial prítomných Novomešťanov
horúci čaj, káva i vianočný punč.
Atmosféru podujatia  dokreslila aj via-
nočná hudba a koledy. 
Pozvanie na susedskú kapustnicu bolo
venované komunite susedov nového
developerského projektu. „Záleží nám na
dobrých susedských vzťahoch a prirodze-
ne chceme, aby sa aj noví obyvatelia Rezi-
dencií Pri mýte, ktorí sa do lokality už
čoskoro nasťahujú, cítili v tomto prostredí
čo najpríjemnejšie,“ povedal Jozef Šimek,
sales manažér projektu. Ako dodal, verí,
že práve ochota, ústretovosť a otvorená
komunikácia sú cestou, ako začať budo-
vať a neskôr upevniť vzájomné susedské
vzťahy.
Súčasťou aktivít, ktorými chce developer

spríjemniť a skvalitniť život v tejto lokali-
te, je aj finančný dar mestskej časti Nové
Mesto v hodnote 230-tisíc eur. Táto čiast-
ka je určená na projekty, ktoré umožnia
spolufinancovať aktivity mestskej časti
zamerané na obnovu a rozvoj, či cielenú

podporu detí, mládeže i seniorov. „Sme
presvedčení, že spoločne dokážeme, že
dobré susedské vzťahy v lokalite pri
Račianskom mýte nemusia byť mýtom,“
uzatvoril Šimek.
Lokalita obytného súboru Rezidencie Pri

mýte sa nachádza medzi ulicami Račians-
ka, Kominárska a Škultétyho v bratislav-
skej mestskej časti Nové Mesto. 
Súčasťou projektu budú aj priestory
občianskej vybavenosti o rozlohe viac ako
1300 m2. V rámci prvej etapy postaví deve-
loper štyri bytové domy so šiestimi až
ôsmimi nadzemnými podlažiami a noví
obyvatelia Rezidencií Pri mýte možu oce-
niť architektúru vnútorného členenia bytov
a aj jedinečné riešenie tienenia lodžií, ktoré
znížia používanie klimatizácií. 
Projekt ponúka zaujímavé prvky vonkajšej
zelene ako sú napríklad vzrastlé stromy vo
výške až 9 metrov a integrovaný zavlažo-
vací systém. Súčasťou bude aj promenáda,
parkové zóny prístupné verejnosti a polosú-
kromné zóny určené pre rezidentov. Rezi-
dencie pri mýte rátajú aj s ďalšími moder-
nými ekologickými prvkami, ako sú
napríklad solárne panely na výhrev vody a
nabíjacie stanice na elektromobily. 
Oficiálna webová stránka projektu Rezi-
dencie Pri mýte: www.primyte.sk

Foto: Supreme Communication

Nový sused Rezidencie Pri mýte
pohostil Novomešťanov

P R E D Á M
dve panelové

garáže 
(aj jednotlivo) 

a dve vyhradené
státia 

na Doležalovej ul.č.15  
(roh Doležalovej  

a Jakabovej ul. priamo
pri Rožňavskej ul.)

Informácie na tel.č.

0903 724 241
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Za Dunajom

chcú Južný park

s kúpaliskom
PETRŽALKA
V Petržalke môže v budúcnosti
vyrásť nový Južný park s golfo-
vým areálom a veľkým prírod-
ným kúpaliskom. Vyplýva to z
čistopisu urbanistickej štúdie
BAUM zameranej na rozvoj
prihraničného územia Bratisla-
vy a susedných rakúskych obcí.
Výmera Južného parku má byť
225 hektárov. Na západe má sia-
hať po hranicu s Rakúskom, na
východe by mal nadväzovať na
dunajskú hrádzu. Súčasťou parku
budú vodné plochy a ihriská pre
rôzne druhy športových aktivít,
ako aj voľné lúky.
V blízkosti bažantnice medzi
Petržalkou a Jarovcami by mohlo
byť prírodné kúpalisko. Jeho
navrhovaná rozloha je približne
20 hektárov. V štúdii je navrhnutý
aj golfový areál Petržalka Juh s
rozlohou 59 hektárov. Zo západu
by mal priliehať k diaľnici D2, z
juhu k diaľnici D4 a zo severu k
zástavbe Petržalka Juh. (jak)

Petržalčania

diskutujú 

so starostom
PETRŽALKA
Na parkovanie, budúcu par-
kovaciu politiku mestskej
časti, ale aj na prípravu vý-
stavby parkovacích domov sa
vlani najčastejšie pýtali Petr-
žalčania v internetových onli-
ne diskusiách so starostom
Vladimírom Bajanom.
Pokiaľ ide o parkovanie, ľudia
sú za budovanie parkovacích
domov, ale nikto ich nechce v
blízkosti svojho bytu. Diskutujú-
ci sa zaujímali aj o kapacity ma-
terských škôl, výstavbu plavárne
a bowlingovej haly.
Online diskusie so starostom
pokračujú aj tento rok. Budú
vždy v prvý pracovný pondelok
v mesiaci s výnimkou dvojme-
sačných letných prázdnin. Hodi-
nová diskusia sa začína vždy o
13.00 h a obyvatelia môžu svoje
otázky, podnety a návrhy posie-
lať prostredníctvom formulára
na webovej stránke mestskej
časti. (mp)

Vyšetrenie na biorezonanènom skeneri DIACOM

€

www.komhelp.meu.zoznam.sk

Pomôcť obnove legendárnej Viedenskej električky

je možné prispením na účet Klubu priateľov mestskej

hromadnej a regionálnej dopravy v Bratislave.

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

www.facebook.com/viedenskaelektricka

mestskej hromadnej

a regionálnej dopravy

OBNOVME ELEKTRIČKU SPOLOČNE

NOVÉ MESTO
Už 7. ročník zimného marató-
nu bude v sobotu 17. a v nede-
ľu 18. januára 2015 v brati-
slavskom Novom Meste na
Železnej studienke. Tradičné
preteky v horskom behu a
horských bicyklov sa opäť
konajú aj s podporou mestskej
časti Nové Mesto.
V sobotu 17. januára 2015 o
11.00 h bude čakať na účastní-
kov MTB pretekov profesionál-

ne zabezpečená a označená 29
km trať s 650-metrovým prevý-
šením. Trasa štartuje zo Železnej
studienky a povedie oblasťou
Malých Karpát cez Kolibu, U
Slivu, Biely Kríž, Malý Slavín,
Kačín a cieľ bude na Železnej
studienke. Po dojazde do cieľa
čaká cyklistov občerstvenie.
V nedeľu 18. januára 2015 o
11.00 h bude pre bežcov pripra-
vená trať dlhá 9,7 km so 160-
metrovým prevýšením. Trasa

štartuje opäť na Železnej stu-
dienke a povedie oblasťou Ma-
lých Karpát s cieľom na Želez-
nej studienke.
Tak ako minulý rok, na lúke
bude pripravený vykurovaný
veľkokapacitný stan s pevnou
podlahou. Všetko štartuje už v
piatok 16. januára 2015 od 15.00
h registráciou v Bratislave na
Železnej Studienke, preteká sa
za každých poveternostných
podmienok. (bnm)

Cez víkend bude zimný maratón
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Za Dunajom

chcú Južný park

s kúpaliskom
PETRŽALKA
V Petržalke môže v budúcnosti
vyrásť nový Južný park s golfo-
vým areálom a veľkým prírod-
ným kúpaliskom. Vyplýva to z
čistopisu urbanistickej štúdie
BAUM zameranej na rozvoj
prihraničného územia Bratisla-
vy a susedných rakúskych obcí.
Výmera Južného parku má byť
225 hektárov. Na západe má sia-
hať po hranicu s Rakúskom, na
východe by mal nadväzovať na
dunajskú hrádzu. Súčasťou parku
budú vodné plochy a ihriská pre
rôzne druhy športových aktivít,
ako aj voľné lúky.
V blízkosti bažantnice medzi
Petržalkou a Jarovcami by mohlo
byť prírodné kúpalisko. Jeho
navrhovaná rozloha je približne
20 hektárov. V štúdii je navrhnutý
aj golfový areál Petržalka Juh s
rozlohou 59 hektárov. Zo západu
by mal priliehať k diaľnici D2, z
juhu k diaľnici D4 a zo severu k
zástavbe Petržalka Juh. (jak)

Petržalčania

diskutujú 

so starostom
PETRŽALKA
Na parkovanie, budúcu par-
kovaciu politiku mestskej
časti, ale aj na prípravu vý-
stavby parkovacích domov sa
vlani najčastejšie pýtali Petr-
žalčania v internetových onli-
ne diskusiách so starostom
Vladimírom Bajanom.
Pokiaľ ide o parkovanie, ľudia
sú za budovanie parkovacích
domov, ale nikto ich nechce v
blízkosti svojho bytu. Diskutujú-
ci sa zaujímali aj o kapacity ma-
terských škôl, výstavbu plavárne
a bowlingovej haly.
Online diskusie so starostom
pokračujú aj tento rok. Budú
vždy v prvý pracovný pondelok
v mesiaci s výnimkou dvojme-
sačných letných prázdnin. Hodi-
nová diskusia sa začína vždy o
13.00 h a obyvatelia môžu svoje
otázky, podnety a návrhy posie-
lať prostredníctvom formulára
na webovej stránke mestskej
časti. (mp)

STARÉ MESTO
Z viacerých staromestských
ulíc v uplynulých dňoch zmizli
drevené koly, ktoré pôvodne
chránili novovysadené stromy.
Drevené koly však už neboli
funkčné, niektoré sa povaľova-
li v okolí, iné viseli zavesené na
kmeňoch stromov.
„Na nefunkčné drevené koly na
Povrazníckej a Poštovej ulici nás
prostredníctvom portálu odkaz-
prestarostu.sk upozornili občania.
Sám som upozornil pracovníkov
miestneho úradu na koly, ktoré sa
povaľovali v parku na Vajanské-
ho nábreží, či v stromoradí na
Fanjorovom nábreží. Je to možno
drobnosť, náš život sa skladá aj z
takýchto maličkostí,“ uviedol sta-
rosta Starého Mesta Radoslav
Števčík (nezávislý).
Desiatky nefunkčných drevených
kolov už zmizli z prvých ulíc,
postupne chce samospráva vyčis-
tiť od nepotrebného dreva aj ďal-
šie ulice. Drevené koly sa osadza-
jú pri náhradnej výsadbe stromov,

spravidla idú ku každému stromu
tri koly, ktoré textilným pásom
stabilizujú kmeň novovysadené-
ho stromu. Po zakorenení stromu
koly strácajú význam a môžu byť
odstránené. V posledných rokoch
sa na to však zabúdalo a drevené
koly nielenže neslúžili pôvodné-
mu účelu, ale navyše aj špatili
verejný priestor.

„Staromestskí inšpektori verejné-
ho poriadku prejdú všetky ulice v
správe mestskej časti a odstránia
nadbytočné drevené koly. Počíta-
me však aj s ďalšími upozorne-
niami občanov, či už priamo cez
našu webstránku alebo cez portál
odkazprestarostu.sk,“ uviedol sta-
rosta R. Števčík. (brn)

Foto: Staré Mesto

Zo staromestských ulíc už miznú 
drevené koly, ktoré chránili stromy


