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Hviezdko ožilo tradíciou fašiangov

V sobotu to na Hviezdoslavovom námestí voňalo zabíjačkou. Foto: Jakub Kotian/TASR

Staré Mesto

chce spoplatniť

parkovanie
STARÉ MESTO
Nová staromestská samospráva
plánuje pokračovať v rozširo-
vaní rezidentských parkovacích
zón s tým, že výhľadovo bude
týmto spôsobom regulované ce-
lé územie mestskej časti Staré
Mesto. Malo by ísť o platené
parkovacie zóny, kde by náv-
števníci za parkovanie platili.
Rezidenti majú byť naďalej
zvýhodnení.
Ako uviedol starosta Starého
Mesta Radoslav Števčík, pokiaľ
nedôjde v krátkom čase na celo-
mestskej úrovni k dohode na jed-
notnom systéme parkovania,
mestská časť bude pokračovať v
regulácii statickej dopravy sama.
Systém rezidentských zón, ktorý
zaviedol starosta Andrej Petrek,
sa podľa Števčíka osvedčil, pred-
chádzajúca samospráva však za
štyri roky neurobila druhý potreb-
ný krok, a to je spoplatnenie par-
kovania pre návštevníkov rezi-
dentských zón.
„Súčasný systém parkovania je
neudržateľný. Príjem z prenájmu
od BPS Park je len zhruba 250-
tisíc eur ročne, príjem z rezident-
ských kariet je ešte menší. Aby
mohla mestská časť vybudovať
efektívny systém parkovania, mu-
síme spoplatniť parkovanie pre
návštevníkov rezidentských zón,“
uviedol Števčík.
Nový systém spoplatneného par-
kovania chce starosta spoločne s
miestnymi poslancami pripraviť
do konca tohto roka. (brn)

Ak ste získali

nehnuteľnosť,

treba ju priznať
BRATISLAVA
Koniec januára je tradične ter-
mínom na podanie priznania
dane z nehnuteľností. Týka sa
však len tých Bratislavčanov,
ktorí nehnuteľnosť nadobudli
vlani. Tí ostatní nemusia daňo-
vé priznanie podávať, platobný
výmer dostanú na základe evi-
dencie magistrátu do konca
mája.
Výška sadzieb dane z nehnuteľ-
nosti sa už tretí rok nezmenili,
magistrát na tejto miestnej dani
vyberie ročne zhruba 54 miliónov
eur. Výnos sa potom delí medzi
mesto a mestské časti. Správcom
dane z nehnuteľnosti boli v minu-
losti mestské častí, bývalý primá-
tor Andrej Ďurkovský po roku
2002 výber dane centralizoval.
Mestské časti tvrdia, že touto cen-
tralizáciou sa zhoršil výber dane.
Magistrát namieta, že v Bratislave
je len necelé jedno percento ne-
platičov dane z nehnuteľností.
Podľa hovorkyne magistrátu Iva-
ny Skokanovej za uplynulých  de-
väť rokov dosiahla v meste výška
nezaplatenej dane v pomere k
vyrubenej dani len 0,78 %.
Ako uviedla ďalej I. Skokanová,
daňovník si pri daňovom priznaní
nemusí vypočítavať daň sám.
Musí však uviesť číslo parcely,
orientačné číslo a súpisné číslo pri
stavbách či číslo bytu pri bytoch.
Požadované údaje nájde každý v
liste vlastníctva k nehnuteľnosti
alebo v zmluve, ktorou nadobu-
dol nehnuteľnosť. (brn)
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STARÉ MESTO
V sobotu bola na Hviezdoslavo-
vom námestí Fašiangová zabí-
jačka, ktorú pre Staromešťa-
nov a návštevníkov centra
mesta zorganizovali reštaurácia
Zylinder, mestská časť Staré
Mesto a mäsiarstvo Berto. Od
11.00 h do 16.00 h priamo na
námestí mäsiari spracovali 170
kg mäsových výrobkov, nechý-
bali ani tradičné šišky.
S myšlienkou staromestskej zabí-
jačky prišla reštaurácia Zylinder,
ktorá sa špecializuje na kuchyňu
starého Prešporka. „Napriek ve-
ternému počasiu prišlo tento rok
na Hviezdoslavovo námestie vyše
600 návštevníkov, ktorí si pochut-
nali na čerstvo spracovaných
fašiangových špecialitách,“ uvie-
dol majiteľ Zylindra Pavol Ben-

čík. Nechýbali jaternice, krvav-
ničky, tlačenky, oškvarky, klobásy
a chlieb s masťou.
Spoločne so samosprávou Staré-
ho Mesta plánuje Zylinder rozví-
jať tradíciu fašiangovej zabíjačky
každý rok. „Tohtoročná zabíjač-
ková slávnosť potvrdila, že Staro-
mešťania majú o tento druh podu-
jatí záujem, preto chceme na bu-
dúci rok staromestské fašiangy
osláviť ešte vo väčšom rozsahu,
ako doposiaľ,“ uviedol starosta
Starého Mesta Radoslav Števčík.
V rámci tohtoročných fašiangov
ožije Hviezdoslavovo námestie aj
v sobotu 14. februára 2015, keď
tu rodinné centrum Prešporkovo
chystá Fašiangový sprievod Sta-
rým Mestom. Od 10.00 h sa det-
ský maškarný sprievod vydá z
Hviezdoslavovho námestia ulica-

mi historického jadra s cieľom na
Nedbalovej ulici. Okrem fašian-
gových šišiek budú pre najmen-
ších Bratislavčanov prichystané aj
rôzne hry a tvorivé dielne.
Staromestské fašiangy ukončí v
predvečer Popolcovej stredy – v
utorok 17. februára 2015 - Pocho-
vávanie basy, o ktoré sa postará
dychová hudba Spojár. Od 16.00
h bude hrať na Hviezdoslavovom
námestí, odtiaľ sa presunie na Pri-
maciálne námestie.
„Tohtoročné fašiangové podujatia
sa uskutočňujú nezávisle od seba.
Na budúci rok by sme však radi
spojili sily a staromestskú zabíjač-
ku spojili s maškarným sprievo-
dom, do ktorého by sme radi za-
pojili ale aj žiakov všetkých
základných škôl v Starom Mes-
te,“ dodal starosta Števčík. (brn)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Murphyho
zákony 
o miliardách
Medzi zberateľmi Murphyho zá-
konov a iných duchovných hun-
cútstiev sa traduje historka z brit-
ského parlamentu. Údajne kedysi
dávno, keď ešte Angličania ovlá-
dali svetové moria, parlament
prerokúval obrovský rozpočet
vojnového loďstva v desiatkach
miliónov libier. Rozprava sa
skončila po pár minútach a pos-
lanci rozpočet schválili. Nasledo-
val bod o poslaneckých požit-
koch, napríklad na koľko šálok
kávy majú poslanci nárok počas
rokovacieho dňa. Išlo o zanedba-
teľné sumy – ale rozprava trvala
hodiny.
Netuším, či sa to naozaj stalo
práve takto. Ale historka má v se-
be silné skúsenostné jadro. A ne-
týka sa len Angličanov.
Napríklad taký diaľničný obchvat
Bratislavy či budúca nemocnice
na Patrónke. Obe investície sa
majú realizovať formou PPP pro-
jektov, ktoré na začiatku štát nič
nestoja, pretože ich financuje pri-
vátny koncesionár. Tomu sa však
štát zmluvne zaviaže, že investíciu
bude dlhé roky splácať. V prípa-
de obchvatu by malo ísť až o 150
miliónov eur počas 30 rokov, čo
sú dve ľudské generácie. Zdanli-
vo výhodné a ľahko dostupné sa
tak stane veľmi drahé. Ale ľud
tejto krajiny to schvaľuje, lebo
situáciu v doprave treba rýchlo
riešiť. Žiadne siahodlhé diskusie
pri pive ani pod názormi v novi-
nách, ktoré predražený zámer
kritizujú.
Skúste sa však pozrieť, ako sa dis-
kutuje o rozdiele troch či piatich
centov v cenách benzínu...
S britským parlamentom má roz-
sah diskusie veľa spoločného:
Trojcentový rozdiel na pumpe si
vie každý predstaviť a precítiť.
Ale miliardy eur? Dajte pokoj.

Juraj Kopřiva

Výber dane za psíkov sa zlepšil,
pomohli verejné zoznamy platičov  
BRATISLAVA
Bratislavské mestské časti evi-
dujú vyše 26-tisíc psov, za kto-
rých majitelia platia miestnu
daň. Ročne za ne zinkasujú viac
ako 521-tisíc eur, čo je okolo 20
eur za jedného.
Tieto čísla však neodrážajú reali-
tu. Po Bratislave totiž pobehuje
oveľa viac psov. Niektoré menšie
mestské časti pripúšťajú, že na
ich území je 30 až 60 neprihláse-
ných psov. Najväčšia Petržalka
dokonca odhaduje, že na sídlisku
žije až dvojnásobok priznaného a
zdaneného počtu, čo by malo byť
okolo 11-tisíc psov!
„Odkedy mestské časti zverejňu-
jú zoznamy psov, za ktorých drži-
telia uhradili daň, platobná discip-
lína sa zlepšila,“ tvrdí hovorca
Mestskej polície Peter Pleva.
Vychádza pritom zo skúseností
policajných hliadok pohybujú-
cich sa v teréne.
Nepriamo jeho slová podporila
Anna Ožvoldová, správkyňa da-
ne za psa staromestského miest-
neho úradu. „Ľudia nám anonym-
ne hlásia adresy, kde sú v zozna-
me neuvedené psíky. My oznamy
následne preverujeme,“ povedala.
Podľa jej kolegyne z Rusoviec
Jany Hlušekovej je škoda, že sa
zrušilo povinné čipovanie psov.
„Výsledky by boli ešte presnejšie
a priaznivejšie,“ myslí si.
Sympatická je snaha miestnych

samospráv vychádzať v ústrety
ľuďom, ktorí si zoberú psíka z
útulku. Viaceré v prvý rok upusti-
li od platenia dane, Staré Mesto ju
dokonca znížilo o polovicu aj v
nasledujúcom období. Povzbudi-
vé je zníženie dane v prípade, ak
je fenka sterilizovaná či pes
vykastrovaný, čím sa zabráni
neželanému rozmnožovaniu sa.
Starí a osamelo žijúci Bratislav-
čania vítajú sociálny rozmer. Čas-
to sú psíky ich jedinými spoloč-
níkmi v domácnosti, čo väčšina
poslancov zohľadnila vo forme
úľavy na dani, prípadne jej celko-

vom odpustení. Zvýhodnenú tari-
fu platia aj psičkári, ak má ich
miláčik aspoň základný výcvik
poslušnosti.
Ešte treba pripomenúť, že šteňa
treba do evidencie na miestnom
úrade prihlásiť, keď sa dožije
šiestich mesiacov. Ostatné psy do
30 dní od nadobudnutia. Ak tak
chovateľ nespraví, hrozí mu
pokuta vyše 160 eur. Finančného
postihu by sa mal obávať, aj keď
si nesplní daňovú povinnosť. Ana
to má už len pár dní do 2. februá-
ra, keďže január sa končí v sobo-
tu. (ak)

Niekde nemajú

vicestarostov

a prednostov
BRATISLAVA
Noví starostovia sa zvyčajne
obklopujú ľuďmi, ktorým
dôverujú. Tí, čo svoj post opäť
obhájili, si ponechávajú alebo
vyberajú kolegov overených v
predchádzajúcom volebnom
období.
Napríklad staronový petržalský
starosta Vladimír Bajan vyme-
noval za svojich zástupcov Jána
Bučana a Michala Radosu. S ich
prácou sa zoznámil počas šty-
roch uplynulých rokov, keď boli
poslancami petržalského zastu-
piteľstva. Šéfom miestneho
úradu je naďalej osvedčený
Miroslav Štefánik.
V Starom Meste si nový starosta
Radoslav Števčík vybral za
zástupcov Ľubomíra Boháča a
Janu Špankovú. Vicestarostami
v Ružinove sú Peter Pener a
Marián Gajdoš, v Rači Miloš
Máťuš, v Lamači Júlia Ondrišo-
vá, v Devínskej Novej Vsi Peter
Krug, v Záhorskej Bystrici Mar-
tin Besedič a vo Vajnoroch Soňa
Molnárová. Zástupcom starostu
v Jarovciach je Jozef Uhler, v
Rusovciach Jozef Karácsony a v
Čunove Renáta Čaplová.
V mestských častiach Dúbravka,
Devín, Karlova Ves, Vrakuňa,
Podunajské Biskupice a Nové
Mesto sú zatiaľ stoličky vicesta-
rostov neobsadené.
Prednostami miestnych úradov
sa stali v Starom Meste Peter
Jesenský, v Ružinove Zuzana
Maturkaničová, vo Vrakuni
Lýdia Adamovičová, v Podunaj-
ských Biskupiciach ostáva Eva
Janigová a v Novom Meste
osvedčený Ľudovít Kollárik. V
Rači povedie úrad nasledujúce
štyri roky Jana Pešková, v Kar-
lovej Vsi Ján Hrčka, v Dúbravke
Rastislav Bagar, v Lamači Mi-
chaela Kovári Mrázová, v Deví-
ne Lenka Satinová, v Devínskej
Novej Vsi Ignác Olexík, v
Záhorskej Bystrici Ingrid Ožvol-
dová a v Rusovciach Oľga Gáf-
riková.
Vo Vajnoroch zatiaľ ostáva kres-
lo prednostu miestneho úradu
prázdne. V Čunove a Jarovciach
plnia úlohy šéfa úradu starosto-
via. (ak)

Mestská
časť

Daň za psa (€) Počet
psov

Príjem
za rok (€)v byte v dome

Čunovo 10 10 236 2 610
Devín 14 14 370 4 604
Devínska Nová Ves 35 7 1 080 21 000
Dúbravka 35 10 1 941 25 614
Jarovce 10 10 326 3 190
Karlova Ves 33 3 2 029 3 300
Lamač 33 5 573 7 000
Nové Mesto 50 50 1 974 48 318
Petržalka *34/67 17 5 573 190 000
Podunajské Biskupice 40 10 1 589 23 446
Rača 40 10 1 585 28 249
Rusovce 15 15 550 7 200
Ružinov 40 17 4 000 86 000
Staré Mesto 40 40 2 369 35 387
Vajnory 25 10 710 7 600
Vrakuňa 40 20 1 339 29 329
Záhorská Bystrica 20 10 580 7 650
SPOLU 26 824 530 497

* nižšia daň je za malého psa PRAMEŇ: mestské časti

STARÉ MESTO
Už rok uzavretá a rozkopaná
Štúrova ulica v samom srdci
Bratislavy je súčasťou výstavby
petržalskej električky. A záro-
veň hanbou a traumou hlavné-
ho mesta v roku 200. výročia
narodenia Ľudovíta Štúra. Ak
si nový primátor Ivo Nesrovnal
na kontrolnom dni ťažkal na
laxný prístup predchádzajúce-
ho vedenia mesta k výstavbe
nového Starého mosta, dvojná-
sobne to platí práve o Štúrovej.
Ulica mala byť pôvodne znova
otvorená, a to vrátane sadových
úprav, k 15. marcu tohto roka.
Lenže to nehrozí. Teraz sa hovorí
o konci roka, keď sa má ukončiť
celý električkový projekt. Na

stavbe sa nepracuje, obchody a
reštaurácie na pôvodne dobrej
adrese majú problém s návštev-
nosťou a s prežitím. Veď kto by
išiel pookriať na opustené stave-
nisko?
Lenka Kubejová, hovorkyňa spo-
ločnosti Eurovia SK, ktorá je na
čele stavbárskeho konzorcia
budujúceho most a električkovú
trať do Petržalky, zdôvodnila
médiám neutešený stav zmenami
v projekte. Podľa nej „zhotoviteľ
už čaká na posledné z troch sta-
vebných povolení, ktoré nado-
budne právoplatnosť koncom
januára“ a od februára sa práce
opäť rozbehnú.
Primátor I. Nesrovnal na kontrol-
nom dni v súvislosti so Štúrovou

soptil, že mesto nemôže byť
rukojemníkom stavbárov.
Nespokojný s prácami najmä na
staromestskej strane rieky, je aj
starosta Starého Mesta Radoslav
Števčík. „Nerozumiem, prečo
musíme obchádzať rozkopanú
Štúrovu ulicu, na ktorej sa už tri-
štvrte roka nepracuje. Považujem
za vážnu chybu, že bývalé vede-
nie mesta nezaviazalo zhotoviteľa
stavby dokončiť trať na Štúrovej
prednostne. Predsa len ide o obý-
vané územie a takéto prerušenie
prác negatívne ovplyvňuje život
tisícok ľudí,“ uviedol R. Števčík.
Od nového primátora očakáva, že
bude dôrazne trvať na urýchle-
nom dokončení Štúrovej ulice a
Šafárikovho námestia. (jak)

Mesto je rukojemníkom stavbárov
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DÚBRAVKA
Chýbajúce zábradlia, znečis-
tené i zasypané šachty verejnej
kanalizácie, nedokončený
koľajový zvršok či chýbajúci
súhlasný protokol z Dráhové-
ho úradu. To sú len niektoré z
nedostatkov, ktoré odkryl pri
kolaudácii špeciálny stavebný
úrad Bratislavského kraja. A
hoci električky na trať v
Dúbravke vrátilo mesto vlani
18. novembra, dodnes nie je
úsek, ktorý prešiel takzvanou
modernizáciou, skolaudovaný.
Obyvatelia upozorňujú na via-
ceré nedostatky, pri trati stále
nerastie tráva, nové semafory
skôr neslúžia, než slúžia.
„Povolili sme užívanie stavby
na skúšobnú prevádzku do 31.
januára 2015,“ vysvetľuje
aktuálny stav hovorkyňa Brati-
slavského samosprávneho
kraja (BSK) Iveta Tyšlerová.
Nový starosta Dúbravky Mar-
tin Zaťovič preto inicioval
stretnutie s hlavným doprav-
ným inžinierom Bratislavy
Tiborom Schlosserom. „Od
dopravného odborníka som
chcel počuť odpovede, čo sa na
trati ešte dá zmeniť, či je bez-
pečná a čo bráni kolaudácii,“
vysvetlil starosta.
T. Schlosser povedal, že po
odstránení všetkých väčších
nedorobkov by k 1. februáru
mala byť trať už v trvalom uží-

vaní. Vo februári by sa mala
ešte vymeniť obruba na zastáv-
kach pozdĺž električkovej trate.
Dlhšie má trvať aj správne
nastavenie semaforov. Obyva-
telia musia byť preto vraj trpez-
liví, signalizáciu podľa doprav-
ného inžiniera stále testujú.
Mesto totiž v Dúbravke prvý-
krát skúša koordináciu medzi
dynamicky riadenými križovat-
kami, čiže križovatkami, ktoré
sú riadené na základe údajov
zo špeciálnych detektorov. Tie
merajú počet vozidiel v jednot-
livých smeroch a podľa toho
priraďujú zelenú. Nastavenie
by vraj malo trvať asi mesiac.
Dúbravčanov dlhšie trápi aj

možnosť otáčať sa s autami na
Alexyho, keďže prejazd cez
električkovú trať bol zrušený.
Starosta chce spolu s doprav-
ným inžinierom a policajtmi
hľadať riešenie. M. Zaťovič
preto plánuje pokračovať v
spoločných debatách s T.
Schlosserom.
Vyriešený by mal byť prejazd
nových nízkopodlažných elek-
tričiek na karloveskej radiále.
Dopravný podnik už testoval
na dúbravskej trati novú elek-
tričku. Podľa T. Schlossera by
jedna linka mala viesť z
Dúbravky do Petržalky.

Lucia Marcinátová
Foto: Juraj Kopřiva

Ektričková trať v Dúbravke stále
čaká na definitívnu kolaudáciu

Mestské časti

odteraz vedie 

starosta Vajnôr
BRATISLAVA
Malé bratislavské mestské časti
využili početnú výhodu v Re-
gionálnom združení mestských
častí Bratislavy a za predsedu
združenia reprezentujúceho
všetkých 17 mestských častí
zvolili starostu Vajnôr Jána
Mrvu. Vajnory patria k naj-
menším mestským častiam. Do-
teraz boli predsedami združe-
nia starostovia Nového Mesta a
Petržalky, ktoré patria k veľ-
kým mestským častiam.
Podpredsedom združenia bol
zvolený starosta Ružinova Dušan
Pekár ako zástupca veľkej mest-
skej časti. Za členov Rady Zdru-
ženia miest a obcí Slovenska
(ZMOS) starostovia zvolili Duša-
na Antoša z Rusoviec a Vladimí-
ra Bajana z Petržalky.
Nový predseda združenia mest-
ských častí Ján Mrva označil za
prioritu starostov riešenie finan-
covania Bratislavy. Poukázal na
nespravodlivé prerozdelenie dane
z príjmov fyzických osôb, keďže
veľká časť daní vyprodukova-
ných v Bratislave ide von z mes-
ta. Vyriešením zdrojov financova-
nia Bratislavy by podľa neho
odpadol aj problém solidarity veľ-
kých mestských častí s malými.
Štyri veľké mestské časti Petržal-
ka, Ružinov, Nové Mesto a Staré
Mesto prispievajú malým častiam
Vajnory, Devín, Lamač, Záhorská
Bystrica, Čunovo, Jarovce a Ru-
sovce v rámci tzv. solidarity cel-
kovo sumou vyše 2,1 milióna eur.
Veľké mestské časti žiadajú túto
mieru solidarity znížiť. (brn)

Školy už rátajú,

koľko tried

musia otvoriť
BRATISLAVA
Základné školy v Karlovej Vsi,
Petržalke a Rusovciach majú
zápisy prvákov za sebou. V
súčasnosti rátajú, koľko tried
budú musieť otvoriť. V Karlo-
vej Vsi už vedia, že sa do škôl
zapísalo viac detí než vlani. Či
ich viac aj príde 2. septembra
na otvorenie školského roka
2015/2016, to zatiaľ netušia.
Isté je, že do 31. mája 2015
dostanú rodičia od riaditeľov
školy vyrozumenie, či ich dieťa
bolo do vybranej ZŠ prijaté. 
Budúci týždeň – v piatok 6.
februára od 14., resp. od 15. h a v
sobotu 7. februára od 8. do 12. h
sa uskutočnia zápisy v školách
patriacich pod miestne samosprá-
vy v Novom Meste, P. Biskupi-
ciach, Rači, Vajnoroch, Dúbrav-
ke, Lamači, Devínskej Novej Vsi
a Z. Bystrici. O týždeň neskôr, v
piatok 13. februára (popoludní) a
sobotu 14. februára (od 8. do 12.
h) sa budú nádejní prváci zapiso-
vať do ZŠ v Starom Meste, Ruži-
nove a Vrakuni.
Rodič alebo zákonný zástupca je
povinný prihlásiť do školy svoje
dieťa, ak do 31. augusta 2015
dovŕšilo vek šesť rokov, ale aj
také, ktoré malo vlani odložený
nástup do školy. Vybrať si možno
ktorúkoľvek školu, školské úrady
však odporúčajú, aby si rodičia
vybrali iba jednu. Stáva sa totiž,
že potomka zapíšu „pre istotu“ do
viacerých a situáciu tak skompli-
kujú. Aj sebe.
Na zápis si treba doniesť rodný
list dieťaťa, občiansky preukaz
rodiča alebo zákonného zástupcu
dieťaťa, v prípade zdravotného či
iného postihnutia aj doklad o
zdravotnom stave dieťaťa a jeho
špeciálnych výchovno-vzdeláva-
cích potrebách. (ak)

www.prestahujeme.to

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

e-mail: plusim@plusim.sk
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Namiesto predajne potravín na
rohu ulíc Sabinovská a Tokajíc-
ka mal pôvodne vyrásť tri-
násťpodlažný bytový dom. Z
tohto zámeru napokon zišlo a
vlani sa bývalé „potraviny“
zmenili na Piváreň a reštaurá-
ciu Bokovka. Patrí do siete Ben-
čík Culinary Group, ktorá zo
staromestského historického
jadra vyrazila na ružinovské
sídlisko.
Bokovka je zvonka obložená dre-
vom a uprostred bytoviek pôsobí
ako útulná drevenica. Zo strany
Sabinovskej je menšia prístavba,
ktorá je určená fajčiarom. Celá
Bokovka je prísne nefajčiarska,
čo oceňujú aj mladé rodiny z oko-
lia, ktoré sem chodia na víkendo-
vé obedy. V sobotu a v nedeľu tu
bolo plno dospelákov, ale aj kočí-
kov a detí. Bokovka má byť urče-
ná všetkým, ktorí sú verní dobré-
mu jedlu a pitiu, preto sme boli
zvedaví, ako sa tu varí.
Ide o druhú piváreň Pavla Benčí-
ka – Beer Palace na Gorkého ulici
poznáme dôverne, preto sme boli
zvedaví, v čom bude Bokovka
iná. Hlavný rozdiel je v pive –
pred plzenským Prazdrojom tu
dostal prednosť budějovický
Budvar. Prekvapili nás aj o niečo
nižšie ceny. Tretinková tanková
nepasterizovaná dvanástka stojí

0,99 €, pollitrová 1,59 €. Nižšie sú
aj ceny niektorých jedál. Predsa
len, na Štrkovci sa žije a varí o
čosi lacnejšie ako v centre Starého
Mesta. Napríklad nakladaný her-
melín v Beer Palace stojí 4,90 €,
kým v Bokovke 4,50 €.
Z predjedál sme si dali bravčovú
huspeninu s plátkami červenej
cibule, octom a chlebom (3,50 €).
Chuťovo bola výborná. Keďže
bola v hlbšej miske a do ruky sa
núkala lyžica, cibuľa by mohla
byť radšej nakrájaná nadrobno.
Z trojice polievok sme ochutnali
staroslovenskú hubovú s krúpa-
mi, zemiakmi a petržlenovou
vňaťou (3,50 €) a silný hovädzí
vývar s rezancami, mäsom a so
zeleninou z varu (2,90 €). Obe
boli vynikajúce, vývar bol však
trochu slaný. 
Z hlavných jedál sme si vybrali
maďarský perkelt z bravčových
líčok s domácimi vaječnými špec-
lami (7,50 €). Mäso bolo vynika-
júce, na náš vkus však mohlo byť
viac omáčky. Úžasné boli špecle
– vaječná chuť cestovín bola totiž
nezameniteľná.
Pochutili sme si aj na domácom
hamburgeri Bokovka z hovädzie-
ho mäsa s čedarom, paradajkou,

cibuľou, uhorkami, majonézou,
šalátom a hranolčekmi (7,90 €).
Ocenili sme, že v Bokovke si
pečú vlastnú žemľu, ktorá je pred-
sa len iná ako tie americké.
Priamo v peci tu pečú viaceré špe-
ciality. My sme si z nich dali
bavorské koleno (16,90 €). Treba
povedať, že išlo o poriadnu porciu
(1700 g s kosťou) vhodnú najme-
nej pre dva hladné krky.
Rovnako sú nad sily jedného
jedáka aj tunajšie kombá, čiže
kombinácie predjedál, menších a
hlavných jedál. To naše tvoril
hovädzí tatarák, paštéta z králi-
čích pečienok, domáce utopence,
kuracie krídelká, pečené bravčové
rebrá, cesnakové hrianky, chren,
horčica, feferónky, kyslé uhorky,
hranolčeky, čalamáda, chlieb,
barbecue a syrová omáčka (24,90
€ za 700 g). Utopence boli na náš
vkus málo odležané, krídelká zase
pripečené až do čierna. Vynikajú-
ce boli rebrá a králičia paštéta.
Celkovo hodnotíme ružinovskú
Bokovku ako jednu z najlepších
reštaurácií a pivární v okolí.
Môžeme potvrdiť, že sú fakt verní
dobrému jedlu a pitiu.
Naše hodnotenie:����
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

V Bokovke na Sabinovskej býva plnoKultúra

zamknutých

toaliet
LIST ČITATEĽA
Keď som bol pred rokmi na
vojenčine, v útvare sme čakali
ministerskú kontrolu. Kasárne
vrátane toaliet sa poriadne
gruntovali. Keď bolo upratané,
veliteľ pred príchodom genera-
lity vydal rozkaz: Zamknúť
záchody! Kontrola videla, ako
čisto máme v kasárňach, no
nevidela, čo bolo za kríčkami...
Zvrátená socialistická vojenská
logika akoby prenikla aj do súčas-
nosti. Uplatňujú ju najmä vo
verejných zdravotníckych zaria-
deniach voči pacientom a v úra-
doch voči občanom, ktorí si tam
chodia vybavovať záležitosti.
Zamykanie záchodov je vyargu-
mentované kuriózne: Vraj sa
kradnú misy a vodovodné batérie!
Ak teda náhodou stretnete člove-
ka so špinavou záchodovou
misou na pleci, ide určite z poli-
kliniky alebo z miestneho úradu...
Samozrejme, sú to blufy na
zakrytie podstaty. Je pohodlnejšie
mať záchody zamknuté, ako ich
pravidelne čistiť, nie? Častý je aj
odkaz, že „kľúč je na vrátnici“ (v
ordinácii, na recepcii, u sekretár-
ky...). Ako sa však k nemu dostať,
keď nápis „Neklopať!“ visí na
takmer každých dverách do lekár-
skej ordinácie a úradov? 
Viem, že na pracoviskách, kam
chodí verejnosť, po uverejnení
tohto článku nebudú hneď všet-
ky záchody odomknuté. Chcel
by som však aspoň vyprovoko-
vať verejnosť k odporu proti
takýmto ponižujúcim praktikám.  

Ján Kravárik, Dúbravka

Alergia na

psov? Nie, na

ich majiteľov!
LIST ČITATEĽA
Zaujal ma článok v Bratislav-
ských novinách z 15. januára
2015 pod názvom „Psia kôpka
za 470 eur. Vo Viedni je to
tak!“. Je najvyšší čas, aby to
tak bolo aj v Bratislave.
Bývame na Kolibe v tzv. vilo-
vej štvrti. No medzi psími kôp-
kami na chodníku treba robiť
slalom. Takú bezohľadnosť a
bezcharakternosť majiteľov
psov hraničiacu s primitívnos-
ťou by človek v tejto lokalite
nečakal.
Posielam vám fotky bezohľad-
nej mladej blondínky (poslali
sme ich Miestnemu úradu Staré
Mesto – pozn. red.), ktorá si po
Piatej ulici vyšla na nákup aj s
vlčiakom. Pri spiatočnej ceste
sa jej havino vyprázdnil priamo
na chodníku. Ona sa len pokoj-
ne prizerala a obzerala sa, či to
niekto nevidí – a odišla. Kôpka
zostala priamo pred vchodom
do domu. Keby u nás bola
pokuta 500 eur za neupratané
exkrementy ako v Rakúsku,
trúfol by si psičkár urobiť také-
to niečo? Myslím, že by sa ani
neodvážil vyjsť na prechádzku
bez psích vrecúšok!
Keď spomínam rakúske záko-
ny týkajúce sa psov, nedá mi
neotvoriť tému štekania psov,
niekedy úplne choré, zbytočné
a otravné. Ak v Rakúsku suse-
dov obťažuje takéto vyštekáva-
nie a sťažujú sa, majiteľ psa sa
musí postarať o nápravu. Buď s
ním začať chodiť na výcvik,
alebo mu kúpiť špeciálny „pro-
tištekací“ obojok. Takýto obo-
jok vysiela pri dlhom štekaní
elektronický signál a naučí
chorobne štekajúceho havkáča
utíšiť sa. Keď sa ani tak nedo-
siahne náprava a sťažnosti sa
opakujú, pes je majiteľovi odo-
braný do útulku, kde ho môže
navštevovať. 
Som milovník psov. Roky som
ich mal niekoľko, od vlčiakov
po malých domácich miláči-
kov. Práve preto, že psov dobre
poznám, nie som alergický na
nich, ale na ich nevychovaných
majiteľov.

Andrej Chvála, Staré Mesto

Často sa stáva, že dobre miene-
né rady a tipy nefungujú tak
spoľahlivo, ako sa o nich pred-
pokladá. Týka sa to aj moder-
nej elektroniky, osobitne spôso-
bu zaobchádzania s batériami v
mobiloch, tabletoch a v note-
bookoch a ich nabíjania. Mnohí
užívatelia sa domnievajú, že
predĺžia životnosť batérie
vďaka ich pripojeniu na nabí-
jačku až po úplnom vybití. To
však moderným zariadeniam
rozhodne neprospieva. 
Kedysi platilo, že úplné vybíja-
nie batérie predlžuje jej život-
nosť. Týkalo sa to niklokadmio-
vých (NiCd) a neskôr niklome-
talhydridových (NiMh) akumu-
látorov. Mohli zostať úplne
vybité neobmedzene dlho a
vybíjanie im veľmi pomáhalo.
Najmä NiCd batérie mali ešte
takzvaný pamäťový efekt.

Odporúčalo sa raz za čas (alebo
po dlhom nepoužívaní) batériu
„preformátovať“, teda opakova-
ne ju úplne vybiť a znova nabiť.
To však neplatí už viac ako
desať rokov. Dnes sa v mobil-
ných zariadeniach používajú
akumulátory na báze lítia. Naj-
používanejšie sú lítiovo-iónové
(Li-Ion) batérie alebo ich zlepše-
ná lítiovo-polymérová (Li-Pol)
verzia. V porovnaní s ich pred-
chodcami ide o diametrálne
odlišné batérie a podľa toho ich
treba aj používať.
Úplné vybíjanie je v prípade
týchto batérií nielen úplne zby-
točné, ale môže ich dokonca
poškodiť – znižuje to ich kapaci-
tu a predlžuje čas nabíjania. Pred
úplným vybitím alebo nadmer-

ným nabitím sú moderné batérie
chránené citlivými senzormi.
Súčasné mobilné zariadenia
dokážu vyhodnotiť, kedy je
batéria na kriticky nízkej  hod-
note. Upozornia na to užívateľa
a vyzvú ho, aby pripojil nabíjač-
ku. Ak to neurobí, automaticky
zariadenie vypnú, hoci v nej zo-
stala ešte časť kapacity.
Opakovaným úplným vybíjaním
si mnohí užívatelia zničia Li-Ion
alebo Li-Pol batérie vo svojich
mobilných zriadeniach extrémne
rýchlo a niekedy im už po niekoľ-
kých mesiacoch bez nabíjania
nevydržia ani jeden deň. Ich
životnosť a kapacita sa pravidel-
ným „formátovaním“ môže zní-
žiť na púhu desatinu. Preto sa
odporúča takéto batérie nabíjať už
vtedy, keď ich kapacita klesne
pod 30 percent. Martin Gergely

Okay Slovakia

Úplné vybíjanie batériám škodí



5BRATISLAVSKÉ NOVINY 2/2015

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Aupark budú

prestavovať 

aj počas noci
PETRŽALKA
V súčasností začatá rekonštruk-
cia Auparku za vyše 15 milió-
nov eur je zameraná na hlavné
átrium. Majiteľ nákupného
centra vymení dlážky, stropy,
ekalátory, osvetlenie, oddycho-
vé zóny a výklady. 
Dizajn centra prejde významný-
mi zmenami. V interiéri budú v
kombinácii dreva, kovu a špa-
nielskeho mramoru prevládať
odtiene sivej, bielej a hnedej.
Rekonštrukcia, ktorá sa bude
robiť v noci, sa dotkne aj
manažmentu energií centra.
Nový šetriaci režim zaradí
Aupark medzi energeticky
najefektívnejšie nákupné centrá
na svete.
Hlavné átrium bude trikrát lepšie
osvetlené, pričom svetlá budú
fungovať v šetriacom režime.
Inteligentný systém ich bude
regulovať v závislosti od dennej
doby. (brn)

NOVÉ MESTO
Architektonická súťaž
návrhov na štúdiu športového
parku v jame po bývalom
cyklistickom štadióne na
Tehelnom poli má víťaza. Je
ním kolektív architektov Mar-
tin Berežný, Katarína Boháčo-
vá, Daniel Šubín a záhradný
architekt Eugen Lipka.
„Cyklistický ovál ako znak
dynamiky pohybu sa stal pomy-
selnou hranicou medzi pohy-
bom a pokojom, medzi mestom
a prírodou a medzi kontaktom a
intimitou,“ charakterizovali
úspešný návrh mestského parku
Jama jeho autori.
Pozemky pod bývalým cyklis-
tickým štadiónom sú do konca
roka 2015 zverené do správy
Nového Mesta, ktoré tam má
vybudovať mestský športový
park. Mestskej časti sa podarilo
na revitalizáciu získať 500-tisíc
eur z tzv. Nórskych fondov, pri-
čom ďalších 150-tisíc eur má

vyčlenených vo vlastnom roz-
počte. 
„Náklady na realizáciu prvej
etapy by nemali prevýšiť 650-
tisíc eur bez DPH,“ informoval
novomestský starosta Rudolf
Kusý.
Architektonická súťaž bola

vypísaná vlani v máji. Výbero-
vú komisiu tvorili pracovníci
úradu, magistrátu, zástupcovia
komory architektov a ďalší
odborníci, pričom posudzova-
nie 14 projektov bolo anonym-
né. (mtt)

Vizualizácia: Daniel Šandrik

Namiesto cyklistického štadióna bude
pri zimáku nový mestský park Jama

Obchvat mesta:

Vláda ho chce 

stavať draho
Ministerstvo dopravy zverejni-
lo štúdiu diaľničného obchvatu
Bratislavy, ktorý by sa mal za-
čať stavať v januári 2016 a slú-
žiť by mal od roku 2020. Pôjde
o úseky diaľnice D4 z Jaroviec
do Rače spolu s úsekmi rých-
lostnej cesty R7 Prievoz – Du-
najská Lužná – Holice. Doved-
na má mať dĺžku 59 km.
Výstavba obchvatu, ktorý už
schválila vláda SR, ráta s inves-
tovaním formou PPP projektu.
Podľa neho koncesionár postaví
obchvat vo vlastnej réžii za vyše
1,3 miliardy eur. Štát mu potom
bude diaľnicu splácať počas 30
rokov po 135 až 151 miliónov
eur ročne, čo budú pre štátnu
kasu celkové náklady 4 až 4,5
miliardy eur.
Podľa ministra dopravy Jána
Počiatka i premiéra Roberta Fica
PPP projekt je výhodný a mo-
mentálne je jedinou cestou k čo
najrýchlejšej výstavbe bratislav-
ského obchvatu.
Opozičný ekonóm Tomáš Mera-
vý však vládny zámer kritizuje.
Na príkladoch z Rakúska a z
Poľska dokazuje, že bratislavský
PPP projekt je vysoko predraže-
ný, pretože má byť dvojnásobne
drahší ako porovnateľné zahra-
ničné projekty. Napríklad v Poľ-
sku cez PPP postavila rakúska
firma Strabag v rokoch 2009-
2012 nový 106-kilometrový
úsek diaľnice za 1,3 miliardy
eur, teda za rovnakú sumu, ako
má stáť 59-kilometrový obchvat
Bratislavy. Za 51-kilometrový
obchvat Viedne zaplatia Rakúša-
nia počas 33 rokov 2 miliardy
eur, kým Slováci za 59 km počas
30 rokov najmenej 4 miliardy
eur. (brn)

LEN TO 
NAJLEPŠIE,NA    JLEP ŠIE, 
PRE TÝCHPRE T   ÝCH 

NAJLEPŠÍCH.NA     JLEPŠÍCH.

KOMPLETNÁ 
RENOVÁCIA:

  brúsenie brúsenie 
  tmelenie tmelenie 
  3x lakovanie

BRÚSENIE BRÚSENIE 
PARKIETPARKIET

www.brusenieparkiet.com

Tel. : 0917 755 577

ÁÁÁÁÁÁÁÁ 

eeeie TTTTeellllll : 0917 71

KKOOOOOOOOMMMPPLLL NNNNNÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁKOMPLETNÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

tmelenie - lakovanie - olejovanie

teraz len

  9 99
€/m2

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME
ŽENY

na dlhodobé upratovanie
rodinných domov,

bytov a firiem

a SKLADNÍKA
môže byť aj dôchodca

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
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BRATISLAVA
„Pre mesto by to bola finančná
katastrofa,“ odpovedal primá-
tor Bratislavy Ivo Nesrovnal na
otázky novinárov, čo by bolo,
keby sa výstavba nového Staré-
ho mosta cez Dunaj neskončila
do konca tohto roka.
V polovici januára, mesiac po zlo-
žení primátorského sľubu a pár
minút po skončení kontrolného
dňa na stavbe petržalskej električ-
ky, ktorej najvýznamnejšou
súčasťou je práve most, bol I.
Nesrovnal evidentne nespokojný.
V hre je totiž eurofondových 63
miliónov eur z celkových nákla-
dov 71 miliónov eur na tento
dopravný projekt. Ak ho mesto
ako investor nedokončí a nevy-
fakturuje do Silvestra, výdavky,
ktoré vzniknú po termíne, bude
musieť zaplatiť Bratislava zo
svojho rozpočtu.
„Mrzí ma laxný prístup predchá-
dzajúceho vedenia mesta k tomu-
to projektu,“ zdôveril sa vzápätí
primátor na Facebooku. V čase
kontrolného dňa totiž stavbári pri-
znali meškanie zhruba desať týžd-
ňov, ale dobre informované zdro-
je hovoria až o šiestich mesia-
coch. Napriek tomu si stavbárske
konzorcium na čele s Euroviou
SK dovolilo počas vianočných a
novoročných sviatkov tri týždne
celozávodnej dovolenky!
Mesto zastúpené primátorom sa
na kontrolnom dni so stavbármi
dohodlo na zrýchlení prác. Po
novom by sa konštrukcia mosta,
ktorú vyrábajú vo Vítkoviciach,
mala na petržalskom brehu mon-
tovať nie na jednom, ale súbežne
na dvoch miestach. Práce na stav-
be by mali prejsť na nepretržitý
trojzmenný režim. Nevedno,
prečo až od marca, keď terajšia

teplá zima takmer bez mrazov a s
minimom snehu umožňuje
zaviesť tri zmeny okamžite. V
marci môže byť ešte teplejšie, ale
aj hladina Dunaja zvykne bývať
na jar pre mostárov príliš vysoká.
V uplynulých dňoch, keď nočná
teplota dosahovala okolo päť
stupňov, sme sa po zotmení zašli
pozrieť na petržalské nábrežie. Na
stavbe bol nočný kľud – s výnim-
kou pracoviska rakúskej firmy
Felbermayr v okolí pilierov v
koryte Dunaja...
Ak v súčasnosti Eurovia deklaru-
je, že chce počnúc februárom

vysunúť nad Dunaj asi 30 metrov
nového mosta, do konca roka by
mohlo do celkovej dĺžky 400
metrov stále chýbať okolo 70
metrov. A to nie je pre mesto
dobrá perspektíva.
Bude za meškanie dodávateľ
stavby sankcionovaný? Na túto
otázku odpovedal I. Nesrovnal
nepriamo v tom zmysle, že zmlu-
va so zhotoviteľom má medzery.
A že v tejto chvíli sa môže zavia-
zať len k tomu, že bude postup
výstavby osobne kontrolovať.

Juraj Kopřiva
Foto: autor

Plytvanie časom na Starom moste
môže byť pre mesto poriadne drahé List vlastníctva k

nehnuteľnosti a

ako ho čítať (1.)
V súčasnosti sa už takmer
každý stretol s evidenciou
nehnuteľností vo forme listu
vlastníctva. Výpis z listu vlast-
níctva používame, ak kupuje-
me či predávame nehnuteľ-
nosť, keď žiadame banku o
hypotekárny úver a v mno-
hých ďalších prípadoch.
Výpis z listu vlastníctva, ktorý
na tieto účely potrebujeme,
možno nájsť po zadaní vstup-
ných údajov na webstránke
www.katasterportal.sk vo forme
informatívneho výpisu.
Čo však znamenajú niektoré
značky a skratky, ktoré obsahu-
je? V ďalších článkoch objasní-
me pojmy často sa vyskytujúce
na listoch vlastníctva a ich výpi-
soch, obsah listu vlastníctva a
ďalšie dôležité informácie.
V prvom rade treba poukázať na
rozdiel medzi výpisom z listu
vlastníctva a samotným listom
vlastníctva. List vlastníctva je
verejná listina, na ktorej sú evi-
dované právne vzťahy k tej-kto-
rej nehnuteľnosti. Originál listu
vlastníctva je uložený v katastri
nehnuteľností. Osobám sa vydá-
va len výpis z listu vlastníctva.
Bežný list vlastníctva je indivi-
dualizovaný číslom listu vlast-
níctva, okresom, obcou a katas-
trálnym územím, v ktorom sa
nehnuteľnosť nachádza.
List vlastníctva je rozdelený na
tri časti. Časť A: Majetková pod-
stata obsahuje základné údaje o
nehnuteľnosti. V časti B: Vlast-
níci a iné oprávnené osoby sa
nachádzajú údaje o vlastníkoch,
nájomcoch a ďalších osobách.
Časť C: Ťarchy je venovaná prá-
vam tretích osôb, ktoré viaznu
na danej nehnuteľnosti.
V nasledujúcich článkoch sa
budeme bližšie venovať jednotli-
vým častiam, pojmom v nich uvá-
dzaných a ich významu. Upozor-
níme aj, na čo treba dať pozor pri
kúpe nehnuteľnosti a ako možno
vyčítať z listu vlastníctva alebo z
jeho výpisu potenciálne riziká.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

Telefón: 0917 822 723

Kohlová a Vlček

vyhrali vo vode 

aj v ankete
BRATISLAVA
Erik Vlček z ŠKP Bratislava je
najlepším rýchlostným kanois-
tom Slovenska za rok 2014. A
aby mu na najvyššom stupien-
ku nebolo smutno, najlepšou
kajakárkou je jeho klubová
kolegyňka Martina Kohlová.
Do tretice bratislavský triumf -
titul posádky roka si vyjazdil
zlatý dvojkajak z MS v Moskve
Erik Vlček - Juraj Tarr.
Vlček, ktorý triumfoval s 129
bodmi (druhý Tarr ich nazbieral
118), sa vďaka vlaňajším zlatým
medailám na MS v K2 na 500 a
1000 metrov a bronzu v K2 na
1000 metrov na ME v Branden-
burgu, stal najúspešnejším Slová-
kom v histórii rýchlostnej kanois-
tiky. Celkove má vo svojej vitríne
už 9 zlatých medailí, keď šesť
prvenstiev si vybojoval so štvor-
kajakom a tri v dvojkajaku. Na
majstrovstvách sveta získal
dokonca štrnásť kovov.
„Ocenenie je pre mňa veľkou
poctou, pretože stať sa najlepším
rýchlostným kanoistom Slovens-
ka je z roka na rok ťažšie. O slovo
sa čoraz viac hlásia mladíci, ktorí
svoje kvality dokázali na majstro-
vstvách Európy a na svetovom
šampionáte,“ úprimne prezradil
Erik Vlček.
Martina Kohlová získala v ankete
76 bodov a pred kolegyňou z lode
Kmeťovou mala náskok 25
bodov. Kohlová zvíťazila aj pred
rokom, predchádzajúcich 7 rokov
bola prvá Kmeťová. Obe dievčatá
skončili na vlaňajších MS v
Moskve v K2 na 200 m šieste, na
ME v Brandenburgu skončila
Kohlová v K1 na 200 m na 8.
mieste a v K2 na 200 m s Kmeťo-
vou na 9. mieste.  (mm)
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BRATISLAVA 5

Kaufland 

na Patrónke 

už strihá meter
KARLOVA VES
Už len dni zostávajú do otvo-
renia ďalšej veľkej obchod-
nej predajne v Bratislave. Na
novú prevádzku sa môžu
tešiť obyvatelia Patrónky a
okolia, najmä však z blízkosti
Horského parku, Mlynskej
doliny či tých, ktorí pôjdu z
mesta smerom na Lamač. 
Spoločnosť Kaufland otvorí vo
štvrtok 5. februára piatu brati-
slavskú predajňu, ktorá ponúkne
rovnaký sortiment ako doterajšie
štyri predajne v meste, značkový
tovar za diskontné ceny. 
Otvorené bude denne od 7. do
22. h, v zóne pre partnerské
predajne sa pripravujú ďalšie
služby a predaj rôzneho tovaru.
Celková rozloha pozemku je 20
317 metrov štvorcových a
zákazníci budú môcť nechať
svoje vozidlá na 270 parkova-
cích miestach. Predajňa bude
mať približne 70 stálych
zamestnancov. (mm)

Strelnica 

v Rusovciach 

je na odstrel
RUSOVCE
Obyvatelia Rusoviec si ko-
nečne vydýchnu. Strelnica,
ktorá im už roky spôsobuje
problémy, sa musí presťaho-
vať. Potvrdil to minister vnút-
ra Robert Kaliňák (Smer-SD),
súčasne však neupresnil, kedy
sa tak stane. 
Najväčším súčasným problé-
mom je výkup pozemkov pre
novú strelnicu v katastri Stupa-
vy. Kým sa ministerstvu podarí
dať dohromady pozemky
(zatiaľ je vykúpená približne
tretina územia), čiastočnou
pomocou pre obyvateľov Ruso-
viec by mala protihluková
stena. Jeden z návrhov hovorí,
že by sa mohla vybudovať aj z
hliny vyvezenej počas rekon-
štrukcie Starého mosta. 
Samotných Rusovčanov infor-
mácia o presunutí strelnice
veľmi neuspokojila. Riešenie je
vraj príliš zdĺhavé a môže sa
vliecť niekoľko rokov. Ako
tvrdia, pre policajtov je výhod-
nejšie chodiť strieľať do bliž-
ších Rusoviec, ako do vzdiale-
nej Stupavy...
Obyvatelia Rusoviec bojujú
proti zrušeniu strelnice už nie-
koľko rokov a za zastavenie
streľby spísali aj petíciu. (mm)

Vstupenka už

nebude lístkom

na MHD
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava
(DPB) oznámil, že 31. január je
posledným dňom, kedy vstu-
penka na domáci zápas Slovana
platila aj ako lístok v MHD.
Keďže slovanisti odohrajú naj-
bližší domáci zápas až v druhej
polovici februára, túto výhodu
už v januári nikto nevyužije.
Vstupenka umožňovala cestovať
zadarmo v prostriedkoch MHD
dve hodiny pred zápasom. Fanú-
šikovia mohli takto cestovať od
októbra 2014, jedným z cieľov
bolo, aby čo najviac divákov
cestovalo na hokej MHD a aby
sa tak odbremenili cesty a par-
koviská v okolí štadióna. (mm)

BRATISLAVA
Takmer o 15 percent klesol
počet zahraničných návštevní-
kov Bratislavského kraja za
január až september 2014.
Za deväť mesiacov minulého
roku prišlo 707 697 návštevníkov,
z toho 454 164 zo zahraničia

(64,2 %). Na celkovej návštev-
nosti Slovenska sa Bratislavský
kraj podieľal štvrtinou - 24,5 %,
a na počte zahraničných hostí to
bolo ešte výraznejšie - 39 %.
Zahraničný hosť strávil v Brati-
slavskom kraji 1,8 noci, priemer-
ný počet objednaných nocí všet-

kých návštevníkov bol 2,2. S
poklesom návštevníkov súvisia aj
ďalšie nižšie čísla - ubytovacie
zariadenia zaregistrovali v
tržbách výrazný pokles. Od
januára do septembra dosiahli
46,4 milióna eur a medziročne
klesli o 20,9 %. (mm)

Návštevníkov ubudlo, klesli aj tržby
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O play-off 

sa rozhodne 

v Rusku
BRATISLAVA
Zápasom s Mytišči (4:5) uza-
vreli hokejisti Slovana jeden z
najčiernejších týždňov svojho
pôsobenia v KHL. Od 15. do
22. januára prehrali všetky
štyri domáce zápasy a aj opti-
misti už priznávajú, že vyhliad-
ky na postup do play-off sú na
úrovni víťazstva SDKÚ v
budúcoročných parlament-
ných voľbách.
Aj relatívne pokojný tréner Petri
Matikainen po dueli s Mytišči
označil výkon svojich zverencov
za horší ako zlý: „Jedným slo-
vom - katastrofa. Neuveriteľné!
Janus sa musí zobudiť. Ako skú-
senejší brankár musí zachytať,
podržať tím, čo sa nestalo. Baroš
nechytal zle, ale potrebovali by
sme, aby sa čo najskôr vrátil Bäc-
klund. Práve skúsení hráči však
robia na ľade obrovské chyby, čo
je neakceptovateľné. Dáme gól a
urobíme strašnú chybu. Prvá
päťka nás potiahla, ale ostatní
hrali slabo. Pritom je to veľká
šanca pre mladých, no nepáči sa
mi, ako hrajú. Nedávajú do hry
všetko, čo môžu. Nie sú dostatoč-
ne hladní. Potvrdilo sa to aj dnes,
kedy sme mohli v pohode
vyhrať,“ krútil hlavou fínsky kor-
midelník.
Slovan strácal po štyroch domá-
cich stretnutiach na postup desať
bodov a v Západnej konferencii
mu patrilo suverénne posledné
miesto. Ak chce vstať z už vyko-
paného hrobu, musí zabrať v
závarečných desiatich zápasoch.
Prvých sedem z toho odohrá v
Lotyšsku, Fínsku a najmä v
Rusku. Doma sa najbližšie pred-
staví v stredu 18. februára, keď
privíta Dinamo Rigu. 
Fanúšikov Slovana okrem súčas-
nej sezóny zaujíma aj najbližší
ročník. V posledných dňoch sa
spomínalo hneď niekoľko alter-
natív - belasí sa okrem KHL mali
vrátiť do Extraligy, skúsiť šťastie
v nadnárodnej rakúsko-maďar-
sko-slovensko-českej súťaži, v
hre malo byť dokonca prihlásenie
do českej extraligy. Podľa naj-
novších informácií je však všetko
po starom, Slovan chce KHL a
KHL chce Slovan! (mm)

Pasienky 

opustili Žofčák

aj s Halenárom
BRATISLAVA
Zaberačka sa skončila! Futba-
listi bratislavského Slovana
majú za sebou hráčsky najme-
nej príťažlivú časť zimnej prí-
pravy - sústredenie v stredisku
Špindlerův Mlýn. 
Tréner Jozef Chovanec bol s
pobytom v Česku spokojný. „S
prístupom chlapcov som bol spo-
kojný. Trénovali zodpovedne a
snažili sa čo najlepšie pristúpiť
ku svojim povinnostiam. Uvedo-
mujú si, že zimná príprava je pre
športovca podstatná. Neviem, na
čo boli hráči zvyknutí, ale prí-
stup, aký som zvolil teraz, je
rutinnou zimnou prípravou.
Treba zo seba vydať maximum,“
zhodnotil sústredenie Jozef Cho-
vanec pre internetovú stránku
belasých.
Po odchode takmer desiatky hrá-
čov buduje český lodivod takmer
úplne nové mužstvo. 
„Určite je pre trénera výhodou,
keď môže mužstvo skladať tak,
ako si to predstavuje. Ten proces
je dlhodobejší, ale máme dosta-
tok času na to, aby sa hráči
poriadne spoznali a zvykli si na
seba. Na zohrávanie budú slúžiť
priateľské zápasy, ktoré nás
čakajú. Zostava, ktorú máme
teraz k dispozícii, ešte nie je opti-
málna, nie sú tu všetky mená,
ktoré by som chcel. Určite ešte
potrebujeme nejakých hráčov.
Medzery sú najmä v stredovej
formácii, kde máme zranených a
potrebujeme doplniť káder aj
počtovo,“ dodal Chovanec pre
skslovan.sk.
V minulom týždni sa definitívne
uzavreli odchody dvoch býva-
lých opôr. Halenár a Žofčák sa
vybrali do maďarskej ligy, kde
oblečú dres Nyíregyháza Sparta-
cus FC. Halenár získal so Slova-
nom štyri tituly, keď pred prícho-
dom do Slovana obliekal dresy
Interu a Petržalky, Žofčák sa tešil
z troch prvenstiev v lige.
Ešte program najbližších zaují-
mavých zápasov belasých: V
stredu 4. februára Slovan - Zlín
(o 13.00 h na štadióne na
Pasienkoch), v sobotu 7.
februára Salzburg - Slovan (o
14.00 h v Salzburgu). (mm)

BRATISLAVA
Hádzanie čajníkmi po ľade,
zametanie čudnými metlička-
mi alebo hlasné kričanie po
hráčoch. Aj to je curling, olym-
pijský šport, ktorý sa čoraz
viac začína rozširovať na Slo-
vensku.
U nás sa hrá od roku 2002,
prvých šesť rokov však za abso-
lútne amatérskych podmienok,
keď sa všetky slovenské súťaže
pre absenciu curlingovej haly
hrali v Prahe. O rozvoji tohto
športu sa tak dá hovoriť až od
roku 2008, keď sa v Bratislave
otvorila špecializovaná curlingo-
vá hala s dvomi dráhami na Zim-
nom štadióne V. Dzurillu.
Najúspešnejším v doterajšej
krátkej histórii je aj z dôvodu
lepších tréningových možností
klub z hlavného mesta 1. CC
Bratislava, ktorý získal 10 z 21
titulov. Jeho dominancia je
najmä v ženskej kategórii, kde sa
dievčatá dovedna tešil z víťaz-
stva na majstrovstvách Slovens-
ka sedemkrát. 
„Tento šport si ma získal, hneď
ako som si ho vyskúšala. Treba v

ňom skĺbiť fyzickú prípravu s
dobrou technikou odhadzovania
kameňa, ale veľmi dôležitá je aj
stratégia hry. Navyše o výsled-
koch rozhoduje aj súhra tímu,
ktorý sa musí dokonale poznať,“
povedala trojnásobná majsterka
Slovenska Linda Haferová z 1.
CC Bratislava.
Oveľa ťažšiu konkurenciu majú
ich mužskí kolegovia, kde domi-
nuje CC Poprad so 7 prvenstvami,
hráči 1. CC sa tešili z troch titulov.
„Teší nás, že sme Popradčanov
zastavili po 6 rokoch kraľovania a
po rokoch 2002 a 2003 opäť nad-
viazali na domáci titul,“ povedal
predseda klubu a kapitán majs-
trovského tímu Pavel Kocian.
Jeho snom ako pre športovcov v
každom inom olympijskom
športe je kvalifikovať sa na naj-
väčší športový sviatok pod piati-
mi kruhmi. „Konkurencia je
vysoká, curling hrá viac ako 50
krajín na celom svete. Šanca je
však aj v budúcej olympijskej
disciplíne - curlingu párov. Práve
tu sa nám podaril absolútne
neuveriteľný kúsok, keď januá-
rový domáci šampionát vyhrala

iba 17-ročná hráčka nášho klubu
Silvia Sýkorová so svojím 14-
ročným bratom Marekom a
obaja nás budú reprezentovať na
aprílových majstrovstvách sveta
v Soči.
„Obaja súrodenci patria medzi
veľké talenty slovenského cur-
lingu a svetový šampionát bude
pre nich veľkou školou,“ dodal
Kocian. Ďalším cieľom klubu je
nárast počtu členov a aj preto
pravidelne organizujú nábor
nových hráčov. 
„Každý druhý pondelok od
17.00 - 19.00 h nás na Zimnom
štadióne Vladimír Dzurillu môžu
prísť pozrieť akíkoľvek záujem-
covia o tento šport. Bezplatne si
to môžu vyskúšať a takisto
dostanú inštruktáž. Snažíme sa
hľadať najmä nových členov vo
veku 10 až 16 rokov, ale vítané
sú aj ostatné kategórie. Ako prí-
klad uvediem, že máme výsled-
ky aj medzi seniormi. Práve
hráčky nášho klubu nás vlani
skvele reprezentovali na maj-
strovstvách sveta v Škótsku, kde
dosiahli fantastické šieste mies-
to,“ uzavrel Kocian. (pk)

Curling sa v Bratislave udomácnil, 
ženy už vládnu celému Slovensku
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V novom roku prichádzajúce GLE 63 značky Mercedes-
AMG ponúka kombináciu športového charakteru kupé a
silných stránok kategórie SUV. Ako prvé vozidlo tejto kate-
górie preberá koncepciu dizajnu známu z vysokovýkon-
ných automobilov AMG. Sériovo využíva svetlomety plne
vybavené technikou svetlených diód. Interiér vozidla vyni-
ká radom exkluzívnych prvkov výbavy a dizajnu. Nechýba
mu hodnotný výber materiálov, prvotriedna precíznosť a
luxusný vzhľad. 
Nové kupé poháňa osemvalcový agregát AMG zhotovený podľa
koncepcie „jeden človek, jeden motor“. Motor s dvomi turbodú-
chadlami má objem 5,461 litra a dodáva sa v dvoch variantoch
vyhotovenia. Popri prvom vyhotovení (410 kW/557 k; 700Nm) je
k dispozícii aj druhý agregát (430 kW/585 k; 760 Nm) určený pre
mimoriadne športový model S. Prenos sily zabezpečuje na mieru
nastavená automatická prevodovka AMG SPEEDSHIFT PLUS
7G-TRONIC. Vibrácie minimalizuje torzný tlmič s dvojitou tur-
bínou a odstredivým kyvadlom. Kupé zrýchli z 0 na 100 km/h za
4,3; prípadne za 4,2 sekundy (pri modeli S). Obe hnacie jednotky
vykazujú spotrebu 11,9 litra na 100 kilometrov (celkovo pre nový

európsky jazdný cyklus). Zároveň spĺňajú emisnú normu EU6.
Ako vysokovýkonné vozidlo kategórie SUV je GLE 63 kupé
Mercedes-AMG vybavené športovým podvozkom AMG RIDE
CONTROL. Jeho súčasťou je aktívna stabilizácia nakláňania
ACTIVE CURVE SYSTEM a športové priame riadenie. 
Pohon všetkých kolies 4MATIC s rozdelením sily 40:60 s dôra-
zom na zadnú nápravu a jazdné programy DYNAMIC SELECT
(„Šmykľavý povrch“, „Individual“, „Comfort“, „Sport“ a „Sport
Plus“) sú prísľubom jazdnej dynamiky typickej pre vozidlá AMG. 

„V tomto segmente vozidiel, ktorý je pre Mercedes-AMG
novým segmentom, vidíme veľký potenciál. Model GLE 63
kupé je logickým pokračovaním našej ambicióznej stratégie
rastu,“ vysvetľuje  Tobias Moers, zástupca vedenia spoločnosti
Mercedes-AMG a dodáva: „Nové GLE 63 kupé nadchne dyna-
micky orientovaných fanúšikov SUV a predstavuje nový
výklad hesla Driving Performance.“ 
Systémy ADAPTIVE BRAKE, ATTENTION ASSIST, COL-
LISION PREVENTION ASSIST PLUS, zadné veko EASY-
PACK, kamera na cúvanie, či asistent jazdy pri bočnom vetre...
To je iba začiatok dlhého zoznamu základnej výbavy novinky
(ešte rozsiahlejšej pri modeli S). Na želanie ju môžu okrem
iného doplniť napríklad: ozvučovací systém Bang & Olufsen
BeoSound AMG High-End s priestorovým zvukom, systémy
COMAND Online, DISTRONIC PLUS, ďalej leštené disky z
ľahkej zliatiny s dizajnom skrížených lúčov s čiernym matným
lakom a pneumatikami 285/40 R 22 (vpredu) a 325/35 R 22
(vzadu) alebo výfuková sústava Performance.

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

Nové GLE 63 4MATIC kupé značky Mercedes-AMG

ZA NÁKUPY

14. 2. – 22. 2.
NAKUPUJTE A VYHRAJTE! 
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štvrtok 29. januára
�10.00 – R. Mankovecký, R. Bal-
lek, T. Ciller: Tri prasiatka, roz-
právka, Mestské divadlo, Laurins-
ká ulica
� 10.00 – J. Klavdijev: Poďme,
čaká nás auto, Divadlo Ludus,
Tower 115, Pribinova ulica
� 19.00 – HOLLYROTH, anebo
Robert Roth zpívá Jana Hollého
mrzkosti a pomerkováňá, derniéra,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 – J. Novak: Tolstoj a
peniaze, Astorka, Námestie SNP
� 19.00 – R. Bean: Sluha dvoch
šéfov, Nová scéna, Kollárovo nám.
� 19.00 – M. McDonagh: Ujo
Vankúšik, Divadlo Aréna, Vie-
denská cesta
� 19.00 – Roj Čiel: Báraký bar,
Štúdio 12, Jakubovo námestie
�19.00 – S. Mrožek: Radostná uda-
losť, Divadlo Ívery, Školská ulica

piatok 30. januára
� 17.00 – P. Vogel: Najstaršie
remeslo, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 – F. Švantner, R. Polák:
Nevesta hôľ, predpremiéra, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
� 19.00 – R. Strauss: Salome,
opera, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
�19.00 – F. M. Dostojevskij: Idiot,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
�19.00 – V. Schulczová, R. Olek-
šák: Doktor Macbeth, Mestské
divadlo, Laurinská ulica
� 19.00 – A. Christie: Bod nula,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 – W. Shakespeare: Othel-
lo, Divadlo Malá scéna STU,
Dostojevského rad
� 19.30 – A. Jellicoe: Ako zbaliť
babu, Divadlo Nová scéna, Kollá-
rovo námestie
�19.30 – V. Klimáček: Odvrátená
strana mesiaca, premiéra, Divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie
� 20.00 – P. Danišovič, O. Rózsa:
MUSIC ŕ la cARTe, hudobné stret-
nutie,Štúdio L+S, Námestie 1. mája

sobota 31. januára
�18.00 – BK Inter Incheba Brati-
slava – MBK Handlová, basketba-
lová SBL mužov, Hant aréna,
Trnavská cesta
� 19.00 – F. Švantner, R. Polák:
Nevesta hôľ, premiéra, Sála činoh-
ry SND, Pribinova ulica
� 19.00 – M. Jones: Kamene vo

vreckách, Divadlo Astorka,
Námestie SNP
� 19.00 – B. Filan, P. Pavlac, J.
Ďurovčík: Ôsmy svetadiel, muzi-
kál, derniéra, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
�19.00 – M. Lasica: Listy Emilo-
vi, Štúdio L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 – A. Camus: Caligula,
Divadlo Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad
� 19.00 – P. Pörtner: Šialené nož-
ničky, Teatro Wüstenrot, Trnavské
mýto
� 19.30 – K. Vosátko: Sharon
Stone let me go, Divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie

nedeľa 1. februára
�17.00 – M. Casella: Írska kliatba,
Divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 118.00 – F. Švantner, R. Polák:
Nevesta hôľ, premiéra, Sála činoh-
ry SND, Pribinova ulica
� 119.00 – V. Klimáček: Mojmír
II. alebo Súmrak ríše, Štúdio SND,
Pribinova ulica
� 119.30 – K. Vosátko: Modelky
II, Divadlo GUnaGU, Františkáns-
ke námestie

pondelok 2. februára
� 19.00 – J. Kolečko: Zakázané
uvoľnenie, Astorka, Námestie SNP
� 19.00 – S. Štepka: Sláva, Rado-
šinské naivné divadlo, Škultétyho
ulica
� 19.00 – M. Janoušek, V. Janou-
šková: Déjŕ vu, Divadlo Ticho a
spol., Školská ulica
� 19.00 – K. Dudzic: Mnemojo-
hann, Štúdio 12, Jakubovo námestie
� 19.00 – I. Lausund: Hystericon,
Divadlo Ludus, Tower 115, Pribi-
nova ulica
� 19.30 – V. Klimáček: Krvák,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

utorok 3. februára
� 10.00 – F. Švantner, R. Polák:
Nevesta hôľ, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
�19.00 – V. Klimáček: Mojmír II.
alebo Súmrak ríše, Štúdio SND,
Pribinova ulica
�19.00 – F. Lehár: Zem úsmevov,
opereta, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 – S. Lavrík: Tichý dom,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 – P. Marber: Closer (Na
dotyk), Divadlo Aréna, Viedenská
cesta
�19.30 – V. Schulczová, R. Olek-

šák: Leni, Modrý salón SND, Pri-
binova ulica
� 19.30 – V. Klimáček: Remix,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

streda 4. februára
� 19.00 – T. Mann: Buddenbroo-
kovci, Sála činohry SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 – P. Quilter: Je úžasná!,
Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 – P. Pavlac: Einsteinova
žena, Divadlo Astorka, Námestie
SNP
� 19.00 – S. Benchetrit: Mínus
dvaja, Štúdio L+S, Námestie 1. mája

štvrtok 5. februára
� 19.00 – G. Feydeau: Tak sa na
mňa prilepila, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
�19.00 – I. Vyrypajev: Ilúzie, Štú-
dio SND, Pribinova ulica
�19.00 – O. Nedbal: Z rozprávky
do rozprávky, baletná rozprávka,
premiéra, SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.00 – L. Janáček: Jenůfa,
opera, Sála opery a baletu SND,
Pribinova ulica
� 19.00 – O. Šulaj: Gazdova krv,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 – G. Sibleyras, J. Dell:
Půldruhé hodiny zpoždění, Štúdio
L+S, Námestie 1. mája
� 19.00 – S. Štepka: Sláva, Rado-
šinské naivné divadlo, Škultétyho
ulica
� 19.00 – F. M. Dostojevskij:
Večný manžel, Divadlo Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 – I. Vyskočil: Cesta do
Úbic, Divadlo Ívery, Školská ulica
� 19.30 – V. Klimáček: Nízkotuč-
ný život, Divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie

piatok 6. februára
� 10.00 – A. Strindberg, J. Genet,
G. Carbunariu: Príbehy v zrkadle,
verejná generálka, Divadlo Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 19.00 – F. Švantner, R. Polák:
Nevesta hôľ, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
�19.00 – V. Klimáček: Mojmír II.
alebo Súmrak ríše, Štúdio SND,
Pribinova ulica
� 19.00 – T. Bernhard: Pred
odchodom na odpočinok, Divadlo
Astorka, Námestie SNP
�19.00 – G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, muzikál, Divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie

� 19.00 – S. Štepka: Sláva, Rado-
šinské naivné divadlo, Škultétyho
ulica
� 19.00 – A. Strindberg, J. Genet,
G. Carbunariu: Príbehy v zrkadle,
predpremiéra, Divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad

sobota 7. februára
�17.00 – O. Nedbal: Z rozprávky
do rozprávky, baletná rozprávka,
premiéra, SND, Hviezdoslavovo
námestie
� 19.00 – W. Shakespeare: Veľa
kriku pre nič, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 – Ch. Hampton: Popol a
vášeň, Štúdio SND, Pribinova
ulica
� 19.00 – J. del Corte: Kométa,
Divadlo Astorka, Námestie SNP
� 19.00 – P. Vogel: Najstaršie
remeslo, Divadlo Nová scéna,
Kollárovo námestie
� 19.00 – A. N. Ostrovskij: Aj
múdry schybí, Mestské divadlo,
Laurinská ulica
� 19.00 – A. Strindberg, J. Genet,
G. Carbunariu: Príbehy v zrkadle,
premiéra, Divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad
� 19.30 – V. Klimáček: Kill Hill,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

nedeľa 8. februára
�11.00 – P. Dobšinský, A. Koren-
či, J. Bielik: Mechúrik-Koščúrik,
hudobná rozprávka, Štúdio SND,
Pribinova ulica
� 17.00 – Voci da camera III,
vokálny komorný koncert, SND,
Hviezdoslavovo námestie
� 17.00 – T. Brandon: Charleyho
teta, Nová scéna, Kollárovo námestie
�18.00 – W. Shakespeare: Skrote-
nie zlej ženy, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
� 19.00 – Fragile, 7 hlasov, ktoré
stoja za to, Štúdio L+S, Nám. 1. mája
� 19.00 – A. Strindberg, J. Genet,
G. Carbunariu: Príbehy v zrkadle,
premiéra, Divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad
�19.30 – K. Vosátko: Modelky II,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

pondelok 9. februára
� 10.00 – J. Klavdijev: Poďme,
čaká nás auto, Divadlo Ludus,
Tower 115, Pribinova ulica
� 16.00 – D. W. Rettingera: TOP
SECRETárka, verejná generálka,
Teatro Wüstenrot, Trnavské mýto

�19.00 – S. Štepka: Jááánošííík po
tristo rokoch, Radošinské naivné
divadlo, Škultétyho ulica
�19.00 – Večer s Adelou Banášo-
vou: Trochu inak, Štúdio SND,
Pribinova ulica
� 19.30 – V. Klimáček: Krvák,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie

utorok 10. februára
�10.00 – W. Shakespeare: Skrote-
nie zlej ženy, Sála činohry SND,
Pribinova ulica
�19.00 – J. B. P. Moličre: Lakomec,
SND, Hviezdoslavovo námestia
�19.00 – S. Stephensonová: Pamäť
vody, Štúdio SND, Pribinova ulica
� 19.00 – 19.00 – J. Kolečko:
Zakázané uvoľnenie, Divadlo
Astorka, Námestie SNP
�19.00 – S. Štepka: Jááánošííík po
tristo rokoch, Radošinské naivné
divadlo, Škultétyho ulica
� 19.00 – D. W. Rettingera: TOP
SECRETárka, premiéra, Teatro
Wüstenrot, Trnavské mýto
� 19.30 – O slovenčine v roku
Štúra, séria podujatí o reči a jazyku,
Modrý salón SND, Pribinova ulica
� 19.30 – K. Vosátko: Čakanie na
Gotta, Divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie

streda 11. februára
�10.00 – Ľ. Feldek: Ako sa Lomi-
drevo stal kráľom, rozprávka, Sála
činohry SND, Pribinova ulica
�10.00 – L. Grosman, B. Spiro, D.
Nagy: Obchod na korze, muzikál,
Nová scéna, Kollárovo námestie
� 19.00 – G. Feydeau: Chrobák v
hlave, SND, Hviezdoslavovo nám.
� 19.00 – E. Jelinek: Rechnitz –
Anjel skazy, Štúdio SND, Pribino-
va ulica
� 19.00 – D. Tristram: Opačné
pohlavie, Štúdio L+S, Nám. 1. mája
�19.00 – S. Štepka: Jááánošííík po
tristo rokoch, Radošinské naivné
divadlo, Škultétyho ulica
� 19.00 – M. J. Lermontov:
Maškaráda, Divadlo Malá scéna
STU, Dostojevského rad
� 19.00 – Manéž Bolka Polívku,
divadelná šou, Hant aréna, Trnavs-
ká cesta
�19.00 – Goran Bregović, koncert,
Aegon aréna NTC, Príkopova ulica
� 19.30 – V. Klimáček: Krvák,
Divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie
� 19.30 – Veľké slovenské hlasy:
Štefan Kocán, koncert, Reduta,
Námestie E. Suchoňa
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Na vybláznenie

boli najlepšie

maškarnéplesy
Prešporok v druhej polovici
19. storočia žil družne a spolo-
čensky. Bývalo v ňom 23-tisíc
obyvateľov nemeckej národ-
nosti, 9-tisíc slovenskej a 3-
tisíc maďarskej národnosti.
Začal sa rozvíjať priemysel a
neustále sa prisťahovávali
noví a noví ľudia.
Na každých sto obyvateľov pri-
padal jeden spolok, či už národ-
nostný, profesný, politický, záuj-
mový, športový, náboženský,
kartársky, alebo inak hĺbavý.
Spolkárov spájali záujmy i pote-
šenie z nich. S radosťou rúčka v
rúčke kráčala zábava, nuž v
období fašiangov, od Troch krá-
ľov po Popolcovú stredu, uspo-
riadal takmer každý spolok ples.
Vtedajšia prísna mravná spolo-
čenská etiketa kázala, že osloviť
neznámu mladú ženu na ulici je
nemravné a neodpustiteľné.
Preto bolo potrebné každého
mladého človeka do spoločnosti
uviesť, predstaviť a v dobrom aj
zlom dokonale poohovárať, lebo
ľudia majú právo vedieť, kto je
kto. Kým vianočné sviatky patri-
li rodinám, cez fašiangy sa rodi-
ny otvárali hosťom. Od Silvestra
po Popolec sa vo väčších
domoch konali večierky a pose-
denia so spevákmi, hudobníkmi
a pozoruhodnými ľuďmi. 
Mládenci dychtili po mladých
krásaviciach, krásavice po dych-
tivých junákoch. Hrávalo sa
množstvo dnes už zabudnutých
spoločenských hier. Iba na
maškarných plesoch, v preoble-
čení a s maskou na tvári, smeli
sa uzatvárať známosti ľubovoľ-
ne, s cudzími, a tak bolo možné
prežiť aspoň v jedinú noc roka
fascinujúce bláznovstvo, z kto-
rého sa občas vyvinula láska.
Nebolo azda ctihodnej prešpor-
skej rodiny, ktorá by sa nezúčast-
nila aspoň na jedinom z nespočet-
ných plesov. Matky vo večerných
róbach a otcovia v žaketoch či fra-
koch uvádzali svoje potomstvo do
rakúsko-uhorskej spoločnosti.

Peter Ševčovič, 
Z kuchyne starého 

Prešporka (krátené)

NA KOPČIANSKEJ ULICI
našli mŕtveho muža. Telo ležalo
v jednej z unimobuniek. Ohlia-
dajúci lekár na mieste nariadil
vykonanie pitvy. Polícia začala v
tejto súvislosti trestné stíhanie
vo veci prečinu usmrtenia.
NA ROŽŇAVSKEJ ULICI
našli v jednej z chatiek v záhrad-
kárskej oblasti dve mŕtve ľudské
telá - muža a ženy. Ohliadajúci
lekár na mieste predbežne vylú-
čil cudzie zavinenie a nariadil
vykonanie pitvy. 
NA VENTÚRSKEJ ULICI
21-ročný Dominik, občan Rakú-
skej republiky, o 3.30 h v prie-
storoch jedného z podnikov vzal
dve dámske kabelky odložené
pod barovým pultom. Odniesol
ich do vedľajšej miestnosti, tam
z nich odcudzil mobilné telefóny
a peňaženky a potom kabelky
vrátil na pôvodné miesto. Kráde-
žou spôsobil škodu 775 eur. Zlo-
deja vypátrala policajná hliadka
a umiestnila do cely.
NA KOŠICKEJ ULICI prepa-
dol podvečer mladík z okresu
Dunajská Streda 60-ročnú Brati-
slavčanku. Keď mu staršia žena
odmietla dať peniaze, 25-ročný
Tomáš ju začal biť päsťami do
tváre. Mladík ženu udieral päs-
ťami, napokon sa mu podarilo
vziať jej kabelku a ušiel s ňou
smerom na Mojmírovu ulicu.  
NA DROTÁRSKEJ ULICI sa
neznámy páchateľ vlámal do
priestorov rozostavanej reziden-
cie. Odcudzil tam viacero kusov
rôznych káblov, ako aj náradia a
halogénových lámp za 2000 eur.
NA BEŇADICKEJ ULICI
muž ozbrojený nožom prepadol
stávkovú kanceláriu a odniesol
si z nej 1800 eur. 
NA LACHOVEJ ULICI niek-
to úmyselne podpálil auto. Polí-
cia po páchateľoch pátra. (mm)

V apríli roku 1490 zomrel vo
Viedni uhorský kráľ Matej
Korvín. V posledných rokoch
svojho života sa zdržiaval
najmä vo Viedni, ktorú vojen-
sky ovládol a okupoval od roku
1485. Dňom jeho smrti zanikla
aj slovenskými historikmi ospe-
vovaná a tendenčne preceňova-
ná či oslavovaná, ale v skutoč-
nosti nikdy nerozvinutá, Korví-
nom založená Univerzita Istro-
politana (nesprávne Akadémia
Istropolitana). Podľa pápežov-
ho rozhodnutia (v povolení uni-
verzitu založiť) bola len poboč-
kou (dcérou) viedenskej domi-
nikánskej univerzity.
Uhorské stavy ponúkli uvoľne-
ný trón a korunu českému kráľo-
vi Vladislavovi Jagelovskému.
Eminentný záujem o ne mal aj
vtedajší nemecký – rímsky kráľ
Maximilián I. z rodiny Habsbur-
govcov. Bol synom panujúceho
nemeckého rímskeho cisára
Friedricha III., ale aj bratrancom
(a teda potenciálnym dedičom)
bývalého uhorského kráľa Ladi-
slava Pohrobka, ktorý zomrel
bezdetný za podozrivých okol-
ností v Prahe v roku 1453.
Maximilián (1459 – 1519) bol
na svoju dobu veľmi vzdelaný a
pokrokový panovník. Okrem
latinčiny a nemčiny údajne ovlá-
dal sedem ďalších jazykov, bol
hudobne aj literárne činný,
venoval sa vtedajším vedám, bol
pomerne úspešný ako vojvodca
vo vojnách. Sobášom s Máriou
Burgundskou získal veľkú časť
severozápadnej Európy a pre-
myslenými diplomatickými
ťahmi si zabezpečoval vládu aj
na iných územiach. 
Bol presvedčený, že správy o
jeho živote a činoch ho musia
nadlho prežiť. Jeho sekretár-
životopisec Marx Treitzsaurwein
dostal úlohu napísať v nemčine
dielo, známe ako „Der Weiss
Kunig“ (Biely kráľ). Názov je
slovnou hračkou, v nemčine sa
mu dá rozumieť aj ako „múdry
kráľ“. Tretí diel textu – samotný
životopis panovníka – vraj dikto-
val Maximilián pisárovi osobne.
Skupina vtedy najlepších nemec-
kých výtvarníkov pripravovala
do dreva ryté ilustrácie, ktoré
zobrazovali scény z cisárovho
života.

Panovník v roku 1519 zomrel,
na dielo sa zabudlo. Rukopis
(dokončený pravdepodobne v
roku 1514) našli v roku 1665 na
hrade Ambras v Tirolsku (pri
Innsbrucku). Drevené dosky so
scénami zo života odložili. Našli
ich až v 18. storočí v Grazi. Vie-
denský vydavateľ Joseph Kurz-
böck celú sériu vydal v roku
1775. Iné dielo opisujúce Maxi-
miliánove činy je známe pod
názvom „Príhody rytiera Theu-
erdanka“. Vyšlo v roku 1517.
Jedna z ilustrácii diela „Der
Weiss Kunig“ s poradovým
číslom 155 sa viaže k roku 1491.
Maximilián sa vtedy po Korví-
novej smrti snažil vojenskou
silou získať uhorskú korunu.
Vladislav II. Jagelonský ho však
porazil. Obaja králi sa potom
stretli v Prešporku, aby uzavreli
mierovú dohodu. Maximilián sa
zriekol nároku na trón, dohodli
sa však, že keby Vladislav
zomrel bez mužského potomka,
zdedí kráľovstvo Maximilián
alebo jeho potomkovia. Dohoda
sa naplnila až po roku 1526.
Keď po bitke pri Moháči zahy-
nul Vladislavov syn Ľudovít,
uhorskú korunu napriek počia-
točným ťažkostiam s Jánom
Zápolským dostal Maximiliánov
syn Ferdinand, ktorý bol ženatý
s Vladislavovou dcérou.

Na drevoryte s číslom 155 vidno
Maximiliána a Vladislava v
kruhu poradcov a svedkov, ako
dohovárajú mierovú dohodu.
Sedia na laviciach pozdĺž stien
miestnosti so združeným troj-
dielnym oknom, za ktorým
vidno opevnenie mesta s viace-
rými hranolovými vežami.
Autorovi rytiny nešlo o verný
obraz interiéru ani mesta v poza-
dí. Išlo len o symbolické znázor-
nenie významnej historickej
udalosti. Detaily boli ponechané
na fantáziu autora, rovnako ako
aj pri iných ilustráciách tohto
diela. Známych je 237 ilustrácií.
Väčšinu z nich dodal Hans
Burgkmair (1473 – 1531), ďal-
šie vytvorili Leonard Beck
(1480 – 1542), Hans Schäuffe-
lein (1480 – 1540) a Hans Sprin-
ginklee (1490 – 1540). 
Scéna z prešporského stretnutia
nie je autorom označená, všeo-
becne sa však považuje za dielo
Leonarda Becka, ktorý žil a tvo-
ril v Augsburgu.
Stredná veža mestského opevne-
nia za oknom je pravdepodobne
len fantáziou Leonarda Becka.
Možné je, že práve jeho rytinou
sa inšpiroval na konci 19. storo-
čia tvorca veže výletnej reštaurá-
cie, takzvaného 1. búdkového
domu (Batzelhäusel, Bimbó-
ház), ktorá sa len v mierne zme-
nenej podobe doteraz zachovala
na začiatku Búdkovej cesty.

Štefan Holčík

Mier prišiel po schôdzke v Prešporku

Novootvorená 
zubná 

ambulancia 
prijíma 

nových pacientov
Antolská 4 | Petržalka

0905 662 407
simkovicova55@stonline.sk
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vyjdú o 2 týždne
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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 
 

Aktivisti čakajú

odpoveď 

od Pellegriniho
BRATISLAVA
Obnovou a záchranou antic-
kých pamiatok na Bratislav-
skom hrade pred zničením v
súvislosti so zámerom vybudo-
vať v hradnom areáli podzem-
né garáže, by sa mala zaoberať
komisia zložená z odborníkov a
občianskych aktivistov.
Keďže Bratislavský hrad spravuje
Kancelária Národnej rady SR, o
vytvorenie takejto komisie požia-
dali koordinátori otvorenej výzvy
predsedu parlamentu Petra Pelle-
griniho už v novembri 2014.
Po výzve, pod ktorou je vyše
7200 podpisov, nasledoval
začiatkom decembra 2014
otvorený list P. Pellegrinimu.
Hoci aktivisti zopakovali, že sú
pripravení pomôcť pri zostave-
ní komisie, doteraz od neho
nedostali odpoveď. 
„V slušných krajinách reagujú
úrady na takýto list najneskôr
do 30 dní,“ vyčítajú predsedovi
parlamentu koordinátori výzvy
vo svojej poslednej reakcii.
„Máme silné pochybnosti o
jeho serióznom prístupe k celé-
mu problému,“ napísali. (brn)

BRATISLAVA
Radošinské naivné divadlo
(RND) poslalo do redakcie
zvláštne PF 2015: „Presídlenie
RND od septembra 2015.“ Po
Bratislavskom bábkovom di-
vadle, ktoré pre  rekonštrukciu
svojej stálej scény na Dunajskej
ulici hosťuje v Divadle Malá
scéna STU na Dostojevského
rade, ide o druhé divadlo v mes-
te, ktoré mení adresu.
Zaujímalo nás, prečo Radošinci
tak radostne zvestujú svoj odchod
z priestorov na Škultétyho ulici,
ktoré sú súčasťou bloku odborár-
skych budov s dominantným
bývalým Domov odborov (dnes
Istropolis) na Trnavskom mýte.
„Hlavnými dôvodmi presídlenia
od septembra 2015 na Záhradníc-
ku 95 je ambícia RND ponúkať
divadelné umenie v podmien-
kach, v akých sa bude divák cítiť
komfortne a pohodlne. Teda hrať
v kultúrnom prostredí,“ vysvetľu-
je manažér RND Ladislav Hubá-
ček. Podľa neho „doterajšie pre-
najaté priestory na Škultétyho 5
tieto ambície nenapĺňajú“.
V súčasnosti musia diváci v zim-
ných mesiacoch sedieť v kabá-
toch, lebo v divadle je zima. V
lete je kvôli nefungujúcej klimati-
zácii v divadelnej sále nedýcha-
teľne v hľadisku a ešte horšie je to
na javisku. Radošincom sa na-
priek nemalému nájomnému a
dlhoročnému úsiliu o vyriešenie

katastrofálneho stavu kúrenia a
vzduchotechniky v prenajatých
priestoroch nepodarilo nájsť spo-
ločnú reč s vlastníkom budovy.
Tým je Jednotný majetkový fond
zväzov odborových organizácií v
SR (JMF).
Podľa divadelníkov nájsť v Brati-
slave optimálny prenájom na fun-
govanie profesionálneho divadla
nie je vôbec jednoduché, skôr
naopak. „O voľných priestoroch
na druhom poschodí budovy na
Záhradníckej ulici 95 v Bratislave
sme vedeli už dávnejšie, ale až v
posledných mesiacoch sme sa
definitívne rozhodli začať 53.
divadelnú sezónu RND od sep-
tembra 2015 práve tam,“ hovorí
L. Hubáček.
Na Záhradníckej totiž našli nielen
nové miesto, ale v porovnaní s

JMF aj výrazne lepšiu komuniká-
ciu s vlastníkom budovy. Je ním
Poštová banka, ktorá je aj gene-
rálnym partnerom Radošincov. S
vedením banky sa partnersky
dohodli na podmienkach prenáj-
mu a spolupráce. Poštová banka
bude aj investorom celej rekon-
štrukcie plus kompletného nové-
ho technického zabezpečenia
priestorov: nového javiska, vysú-
vacieho hľadiska, svetelného i
zvukového parku a nevyhnutných
stavebných úprav.
„Máme príležitosť aktívne sa
podieľať na zrode nového diva-
delného priestoru podľa našich
predstáv,“ teší sa manažér divad-
la. „V dnešnej dobe, ktorá nie je
pre vznik divadiel veľmi prajná,
je to pre nás obrovská výzva,“
uzavrel L. Hubáček. (brn)

Po bábkároch idú do nového aj
Radošinci, mieria na Záhradnícku

Radošinské naivné divadlo bude od septembra hrať v budove na
Záhradníckej 95. Foto: Juraj Kopřiva
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Pomôcť obnove legendárnej Viedenskej električky

je možné prispením na účet Klubu priateľov mestskej

hromadnej a regionálnej dopravy v Bratislave.

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

www.facebook.com/viedenskaelektricka

mestskej hromadnej

a regionálnej dopravy

OBNOVME ELEKTRIČKU SPOLOČNE

LAMAČ
Obyvatelia Povozníckej ulice
už vlani protestovali proti ruš-
nej premávke ťažkotonážnych
vozidiel popri svojich domoch.
Autá prevážali rôzny stavebný
materiál a znepríjemnňovali
život obyvateľom ulice. 

Kamióny a nákladné vozidlá
vozili materiál (najmä podvaly a
štrk) na stavbu električkovej trate
v Dúbravke. Úzka cesta, navyše
bez chodníkov, však nebola na to
prispôsobená. Samospráva La-
mača chce preto obmedziť pre-
jazd nákladných áut. Podľa sta-

rostu Petra Šramka by pomohlo,
keby sa vjazd nákladných vozi-
diel povoľoval iba so súhlasom
MČ Bratislava - Lamač. Opatre-
nie však musia schváliť dopravná
komisia Lamačského zastupiteľ-
stva a dopravná komisia magis-
trátu. (mm)

Povoznícku ulicu ničia ťažké autáKaufland 

na Patrónke 

už strihá meter
KARLOVA VES
Už len dni zostávajú do otvo-
renia ďalšej veľkej predajne
v Bratislave. Na novú pre-
vádzku sa môžu tešiť obyva-
telia Patrónky a okolia, naj-
mä však z blízkosti Horského
parku, Mlynskej doliny či
tých, ktorí pôjdu z mesta
smerom na Lamač. 
Spoločnosť Kaufland otvorí vo
štvrtok 5. februára piatu brati-
slavskú predajňu, ktorá ponúkne
rovnaký sortiment ako doterajšie
štyri predajne v meste a značko-
vý tovar za diskontné ceny.
Otvorené bude denne od 7. do
22. h, v zóne pre partnerské
predajne sa pripravujú ďalšie
služby a predaj rôzneho tovaru.
Celková rozloha pozemku je
vyše 20-tisíc metrov štvorco-
vých a zákazníci budú môcť
nechať svoje vozidlá na 270
parkovacích miestach. Predaj-
ňa bude mať približne 70 stá-
lych zamestnancov. (mm)

Vstupenka už

nebude lístkom

na MHD
BRATISLAVA
Zostáva len pár dní a je ko-
niec. Dopravný podnik Bra-
tislava (DPB) oznámil, že 31.
január je posledným dňom,
kedy vstupenka na domáci
zápas Slovana platí aj ako lís-
tok v mestskej hromadnej
doprave.
Keďže slovanisti odohrajú naj-
bližší domáci zápas až v dru-
hej polovici februára, túto
výhodu už v januári nikto
nevyužije. Vstupenka umožňo-
vala cestovať zadarmo v pros-
triedkoch mestskej hromadnej
dopravy dve hodiny pred zápa-
som – počas víkendu to bolo od
15.00 h, v pracovné dni od
17.00 h. 
Fanúšikovia mohli takto cesto-
vať od októbra 2014, jedným z
cieľov bolo, aby čo najviac
divákov cestovalo na hokej
MHD a aby sa tak odbremenili
cesty a parkoviská v okolí šta-
dióna. (mm)
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vádzku sa môžu tešiť obyva-
telia Patrónky a okolia, naj-
mä však z blízkosti Horského
parku, Mlynskej doliny či
tých, ktorí pôjdu z mesta
smerom na Lamač. 
Spoločnosť Kaufland otvorí vo
štvrtok 5. februára piatu brati-
slavskú predajňu, ktorá ponúkne
rovnaký sortiment ako doterajšie
štyri predajne v meste a značko-
vý tovar za diskontné ceny.
Otvorené bude denne od 7. do
22. h, v zóne pre partnerské
predajne sa pripravujú ďalšie
služby a predaj rôzneho tovaru.
Celková rozloha pozemku je
vyše 20-tisíc metrov štvorco-
vých a zákazníci budú môcť
nechať svoje vozidlá na 270
parkovacích miestach. Predaj-
ňa bude mať približne 70 stá-
lych zamestnancov. (mm)

Vstupenka už

nebude lístkom

na MHD
BRATISLAVA
Zostáva len pár dní a je ko-
niec. Dopravný podnik Bra-
tislava (DPB) oznámil, že 31.
január je posledným dňom,
kedy vstupenka na domáci
zápas Slovana platí aj ako lís-
tok v mestskej hromadnej
doprave.
Keďže slovanisti odohrajú naj-
bližší domáci zápas až v dru-
hej polovici februára, túto
výhodu už v januári nikto
nevyužije. Vstupenka umožňo-
vala cestovať zadarmo v pros-
triedkoch mestskej hromadnej
dopravy dve hodiny pred zápa-
som – počas víkendu to bolo od
15.00 h, v pracovné dni od
17.00 h. 
Fanúšikovia mohli takto cesto-
vať od októbra 2014, jedným z
cieľov bolo, aby čo najviac
divákov cestovalo na hokej
MHD a aby sa tak odbremenili
cesty a parkoviská v okolí šta-
dióna. (mm)

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

Ľudia bez domova sa dočkali. V
nocľahárni sv. Vincenta de
Paul na Ivanskej ceste sa začali
stavebné práce, ktoré majú
pomôcť zrekonštruovať budo-
vu najväčšej nízkoprahovej
nocľahárne na Slovensku.
Vďaka rekonštrukcii sa predelí
súčasný priestor na dve poscho-
dia. Na oboch budú priestory na
ubytovanie, priestory s hygienic-
kým vybavením, ale aj špeciali-

zované oddelenia a ďalšie záze-
mie. Kapacita nocľahárne sa
veľmi nezväčší - naďalej zostane
pre 150 až 200 ľudí bez domova.
Zlepšia sa však podmienky pre
personál, aj pre prespávajúcich.V
súčasností sa začala prvá etapa
rekonštrukcie, ktorá však nijako
neovplyvní chod zariadenia. Aj
keď sa klienti báli, že stavbári im
na nejaký čas zabránia prespávať
v nocľahárni, nič také nehrozí.

Nocľaháreň je stále otvorená a
pripravená prijať klientov.
Cena za rekonštrukcia sa odhadu-
je na takmer 1,6 milióna eur. Pro-
striedky prišli z rôznych zdrojov,
domácich aj zahraničných, ne-
chýba ani zbierka. Nocľaháreň
funguje od roku 2006 a jej služby
využilo vyše 4500 ľudí. Celkový
počet prenocovaní sa blíži k číslu
400-tisíc. (mm)

Vizualizácia: de Paul

Nocľahárni pomáha aj zbierka
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na Patrónke 

už strihá meter
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renia ďalšej veľkej predajne
v Bratislave. Na novú pre-
vádzku sa môžu tešiť obyva-
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mä však z blízkosti Horského
parku, Mlynskej doliny či
tých, ktorí pôjdu z mesta
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štvrtok 5. februára piatu brati-
slavskú predajňu, ktorá ponúkne
rovnaký sortiment ako doterajšie
štyri predajne v meste a značko-
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22. h, v zóne pre partnerské
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ňa bude mať približne 70 stá-
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Vstupenka už
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Zostáva len pár dní a je ko-
niec. Dopravný podnik Bra-
tislava (DPB) oznámil, že 31.
január je posledným dňom,
kedy vstupenka na domáci
zápas Slovana platí aj ako lís-
tok v mestskej hromadnej
doprave.
Keďže slovanisti odohrajú naj-
bližší domáci zápas až v dru-
hej polovici februára, túto
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cieľov bolo, aby čo najviac
divákov cestovalo na hokej
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veľmi nezväčší - naďalej zostane
pre 150 až 200 ľudí bez domova.
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personál, aj pre prespávajúcich.V
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Nocľahárni pomáha aj zbierka

reklama@banoviny.sk | 0911 668 468


