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Vianočné trhy sa začínajú už v piatok

Na Hviezdoslavovom námestí budú mať trhy väčší priestor a viac stánkov. Foto: Juraj Mladý

V spojoch MHD

sa môžu bicykle

voziť každý deň
BRATISLAVA
Zavedenie Integrovaného do-
pravného systému v Brati-
slavskom kraji (IDS BK) zna-
mená dôležitú zmenu aj pre
majiteľov bicyklov. Od 1.
novembra totiž platí každo-
denná možnosť prepravy bi-
cyklov v spojoch Dopravného
podniku Bratislava.
„Po novom je možné prepravo-
vať bicykle v MHD v pracov-
ných dňoch v čase od 9.00 do
13.00 h a v čase od 18.00 h do
6.00, počas sobôt, nedieľ a sviat-
kov bez časového obmedzenia.
Prepravovať bicykel je však
možné len so súhlasom vodiča,
ktorý vyhodnotí obsadenie
vozidla. Súčasne treba dať pred-
nosť cestujúcim na invalidnom
vozíčku alebo s detským kočí-
kom. Zložený skladací bicykel
sa považuje za batožinu. Súčas-
ne zostáva možnosť prepravy
bicyklov v spojoch ZSSK, ako aj
na regionálnych autobusových
linkách Slovak Lines počas
víkendov a sviatkov v spojoch,
ktoré sú v cestovnom poriadku
označené piktogramom bicyk-
la,“ informovala Kristína Maro-
šová z Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja
SR.
Informáciu by mal svojim vodi-
čom oznámiť aj dopravný podnik.
Aj minulý týždeň sa našli vodiči,
ktorí neboli o zmene informovaní
a bicykle do poloprázdnych spo-
jov nepustili... (db)

Na Štúrovej 

ulici sa nemá

viac parkovať
STARÉ MESTO
Po mesiacoch čakania sa Štúro-
va ulica blíži k definitívnemu
otvoreniu. Pôvodne sa tak malo
stať koncom októbra, ale ani
príjemné jesenné počasie nepri-
nútilo stavbárov, aby sa popo-
náhľali a celú ulicu sprístupnili
verejnosti v tomto termíne.
Počas posledného kontrolného
dňa nebol napríklad hotový
cyklistický chodník.
„Štúrova ulica bude dláždená, nie
asfaltová a dôležité je aj to, že sa
projektovala najmä ako priestor
pre ľudí - autá tu nebudú môcť
parkovať a električka bude jazdiť
v oboch smeroch. Na chodníku
ešte vysadíme aj zeleň, čo sú veci,
ktoré prinesú Bratislavčanom
ďalší verejný priestor. Štúrova
ulica má potenciál stať sa novým
mestským bulvárom,“ vysvetlil
primátor Ivo Nesrovnal. 
Na Štúrovej ulici je použitých via-
cero druhov dlažby – klasická,
dlažba pre lepšiu orientáciu nevi-
diacich a ekologická priepustná
dlažba, ktorá sa nachádza v páse
na okrajoch chodníkov smerom k
Dunaju. Zachytáva zrážky z
chodníka, aby voda neodtekala
priamo do kanalizácie, ale aby
zostala v priestore v rámci chod-
níka a zvlhčovala prostredie. Cie-
ľom je reagovať na prílišné pre-
hrievanie vnútromestského prie-
storu. Odvodňovací systém, ktorý
je na tejto ulici, sa v Bratislave na
mestských projektoch ešte nepou-
žil. (db)
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STARÉ MESTO
V piatok 20. novembra 2015 o
18.00 h sa pred historickou bu-
dovou SND na Hviezdoslavo-
vom námestí opäť rozžiari via-
nočný stromček a začnú sa tra-
dičné vianočné trhy. Desiatky
trhovníkov tu budú až do Via-
noc návštevníkom opäť ponú-
kať tradičné maškrty a reme-
selnícke výrobky.
Vianočné trhy na Hviezdoslavo-
vom námestí budú tento rok opro-
ti minulým iné. Verejné klzisko,
ktoré bývalo v minulosti priamo
pod vianočným stromom a do
značnej miery obmedzovalo náv-
števníkov trhov, bude tento rok na
celkom inom mieste - uprostred
promenády na hranici Strakovej
ulice. Vianočné trhy sa nebudú
končiť pred sochou P. O. Hviez-

doslava a žiť to bude od Národné-
ho divadla až po Hudobný pavi-
lón, ktorý sa dočasne premení na
obslužný priestor staromestského
klziska.
„Vychádzali sme z toho, že via-
nočné trhy a verejné klzisko sú
dve rozdielne aktivity, ktoré boli v
minulosti na jednom mieste a
jedna obmedzovala priestorovo
druhú. Staromestské vianočné tr-
hy tento rok dostanú väčší prie-
stor, bude o niečo viac predajných
stánkov, návštevníci trhov a klzis-
ka sa však už nebudú musieť tla-
čiť na jednom mieste. Verím, že
nová koncepcia Staromestských
vianočných trhov bude pre Staro-
mešťanov a návštevníkov Starého
Mesta príjemným oživením,“
uviedol starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík.

Na rozdiel od minulých rokov
bude vstup na klzisko bezplatný.
„Staromestské klzisko považuje-
me za službu verejnosti. Jeho pre-
vádzku nefinancuje mestská časť,
ale sponzori, preto nepovažujem
za korektné, aby sme od návštev-
níkov klziska vyberali vstupné,“
doplnil starosta Radoslav Števčík.
Klzisko bude v prevádzke najme-
nej do konca januára s tým, že v
prípade záujmu a vhodného po-
časia to bude do konca februára.
V piatok 20. novembra sa začína-
jú aj Vianočné trhy na Hlavnom a
Františkánskom námestí, ktoré
organizuje magistrát Bratislavy.
Vianočné trhy na Hlavnom
námestí potrvajú do 22. decemb-
ra, na Františkánskom námestí
však budú trvať až do 2. januára
2016. (brn)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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O Bratislave
rozhodujú 
z kancelárií 
To nevymyslíš, to sú úradníci,
mädlili si ruky pred tridsiatimi
rokmi humoristi v Roháči a
„ostrým“ perom sa púšťali do
komunálnej satiry, lebo vysmie-
vať sa úradníkom bolo dovole-
né vždy. Za každej vlády a za
každého zriadenia.
Väčšina úradníkov sa na vtipoch
zabávala, veď to je o tých dru-
hých, nie o nás, škerili sa. Preto
budeme teraz konkrétni a spome-
nieme tri príklady nepochopených
bratislavských úradníkov.
Prvý v rámci prehodnotenia
zastávok rozhodol, že trolej-
busová zastávka Červený kríž
bude na znamenie. Pri zastávke
je škola, reštaurácia, križovat-
ka štyrmi smermi, vystupuje
tam pomaly viac ľudí ako na
Hodžovom námestí, ale zastáv-
ka je – na znamenie.
Druhý vysadil stromy a roz-
miestnil lavičky na námestí v
Ovsišti. Teda, lavičky dal na
jednu stranu a stromy na dru-
hú. Asi aby si neprekážali!
Tretí rozhodol, že v Horskom
parku musia byť psy na vôdzke.
Nikto tam síce nepiknikuje, nikto
sa tam neopaľuje, psy nikoho ne-
otravujú, takže, samozrejme, zá-
kaz ani nikto nedodržiava, ale na
tabuli to je vycapené.
Traja úradníci, ktorí vymysleli
hlúposti. Stačilo pritom málo.
Sadnúť si do trolejbusu a dva-
krát-trikrát sa previezť celou
trasou 203 alebo 207. 
Sadnúť si v Ovsišti na námestí
na lavičku a zistiť, že tieň stromu
je od nej desať metrov. 
A prejsť sa v Horskom parku,
kde si v pohode nažívajú bežci,
turisti, psičkári. 
Nestalo sa a ďalšie nezmysly sú
na svete. 
Aj preto boli, sú a budú vtipy o
úradníkoch večné!Dušan Blaško

Nemocnica 

sv. Michala už 

lieči pacientov
STARÉ MESTO
Na Cintorínskej ulici otvorili
Nemocnicu sv. Michala, ktorá
nahradzuje zatvorenú Bezruč-
ku, či pomaly dosluhujúcu
nemocnicu na Mickiewiczovej.
Prví pacienti sem prišli už pred
dvoma týždňami a hoci patrí pod
ministerstvo vnútra, bude slúžiť
najmä verejnosti. Výstavba, ktorá
trvala dva roky, vyšla na 50 milió-
nov eur bez DPH. Kapacita je 120
lôžok (dá sa však rozšíriť až na
140, pričom v budúcností sa ráta
až s dvojstovkou lôžok), lekári
môžu prijať až 16-tisíc pacientov.
Nemocnica má niekoľko desiatok
ambulancií a jedenásť oddelení,
napríklad ortopédiu, gynekológiu,
urológiu, neurológiu, všeobecnú
chirurgiu... (mm)

Pribudnú lety

do Bruselu 

a Manchesteru
BRATISLAVA
Na Letisku M. R. Štefánika
bude od budúceho roku zase o
niečo rušnejšie. 
Od 1. apríla 2016 zabezpečí spo-
ločnosť Ryanair (6x týždenne,
okrem soboty) spojenie s Bruse-
lom (hlavné letisko Zaventem).
Od 27. marca 2016 pribudnú z le-
tiska aj linky do Manchesteru (3x
týždenne) a do Berlína (raz denne,
7x týždenne). Letecká spoločnosť
navyše pripravila linku z Bratisla-
vy na Korfu, jej prevádzka sa
začne 29. apríla 2016, poletí sa
raz týždenne. (mm)

STARÉ MESTO
Františkánske námestie príde o
stromy! Podľa odborníkov boli
súčasné stromy, ktorých vek
odhadujú na 60 až 80 rokov, v
zlom stave a musia ich vypíliť.
Pred pár dňami stromy začali
orezávať a na jar ich odstránia
definitívne.
Súčasné brestovce nahradí zatiaľ
neurčený druh stromu, ktorý však
nebude patriť k vzrastovo men-
ším. Nebudú síce také vysoké,
ako súčasné, ale Zuzana Hudeko-
vá  z Kancelárie hlavnej architekt-
ky Bratislavy sľubuje, že budú
mať bohatú korunu, takže poskyt-
nú tieň. Súčasne však nebudú
zavadzať vo výhľade na domi-
nantu námestia – Mariánsky stĺp.
Jedným z tipov na nové stromy je
hruška durínska, ktorá podľa
Zuzany Hudekovej zapadne na
námestie svojím kvetom aj farbou
jesenného lístia. Svoje si však
povedia aj pracovníci Krajského
pamiatkového úradu, do ktorých
pôsobností námestie patrí. Jedno
je však isté, nepôjde o viac dru-
hov stromov, ale len o jeden.
O stromoch na Františkánskom
námestí sa začalo rozprávať na jar

minulého roku, keď jeden zo stro-
mov spadol a len šťastnou náho-
dou nikoho nezranil. Uvažovalo
sa aj o eventualite, že všetky stro-
my odstránia už pred tohtoročnou
zimou, nakoniec však prevládol
názor, že by to bol asi priveľmi
radikálny zásah do námestia a prí-
padné riziko pádu stromov či
konárov pod napadnutým sne-
hom či námrazou preto elimino-
vali orezaním vrchných konárov.
„Súčasný stav stromov, okrem
jedného, je zlý. Hniloba postúpila
až do koreňového krčku. Okrem
veku stromov to spôsobila aj zlá
údržba v minulosti a poškodenie
koreňov počas dláždenia námes-
tia,“ vysvetlila Z. Hudeková.

Zmena sa chystá aj na neďalekom
Hlavnom námestí. Ako Brati-
slavské noviny informovali, aj tu
mali ešte koncom tohto roku
vysadiť nové stromy. Výsadba sa
však presúva na jar budúceho
roku a spoja ju s výmenou stro-
mov na Františkánskom námestí.
Na Hlavnom námestí sa ráta s
vyššími stromami, pričom by
malo ísť zrejme o štyri až šesť líp.
Momentálne sa skúma vedenie
sietí, ktorých značenie (červené
guľôčky) môžu Bratislavčania
vidieť na oboch námestiach.
Podľa toho sa určí definitívne
osadenie nových stromov. 

Dušan Blaško
Foto: MHBA

Stromy na Františkánskom námestí
sa lúčia, mesto ich nahradí novými

Karty budú meniť do 31. decembra

REKONŠTRUKCIE
BYTOV 

a DOMOV
0948 299 512

azstavby@azet.sk

BRATISLAVA
Až do 31. decembra 2015 platí
prechodné obdobie pre vybrané
skupiny cestujúcich, ktorí majú
nárok na zľavnenú, prípadne
bezplatnú dopravu. 
Bezkontaktné čipové karty na
využitie zľavy 90 percent z ceny
predplatného cestovného lístka a

SeniorPasy si stačí vybaviť do
tohto termínu. Počas tohto obdo-
bia môžu vybrané skupiny naďa-
lej cestovať bezplatne. Týka sa to
držiteľov preukazov ŤZP alebo
ŤZP-S s trvalým pobytom v Bra-
tislavskom kraji, držiteľov Dia-
mantovej plakety Jánskeho s trva-
lým pobytom v Bratislavskom

kraji, držiteľov preukazov účast-
níkov protikomunistického odbo-
ja a politických väzňov s trvalým
pobytom v Bratislavskom kraji,
občanov nad 70 rokov – Senior-
Pas. Okrem toho   do 31. decemb-
ra môžu cestujúci v ktorejkoľvek
predajni DPB vymeniť staré líst-
ky za nové. (mm)
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Kontrolujú 

platenie dane 

z nehnuteľnosti
BRATISLAVA
V hlavnom meste už od konca
októbra kontrolujú platenie
dane z nehnuteľnosti. Kon-
trola mesta a všetkých brati-
slavských mestských častí
zameraná na správnosť
poskytnutých údajov od
daňovníkov a ich porovnanie
s reálnym stavom nehnuteľ-
nosti potrvá až do konca roka
2015. 
Mesto ako správca dane na
území Bratislavy očakáva na
základe konečných výsledkov
kontroly dodatočné financie do
rozpočtu mesta a mestských
častí predbežne vo výške 400-
tisíc eur. Presný údaj bude
známy po ukončení a vyhodno-
tení kontroly. 
Do ulíc Bratislavy tak už v
niektorých mestských častiach
vyrazili kontrolóri, ktorí zisťu-
jú či všetci daňovníci platia za
svoje nehnuteľnosti tak, ako by
mali. Počas kontroly nie je
potrebné chodiť fyzicky do jed-
notlivých bytov a domov, takže
obyvateľov a ich súkromia sa
to nijako nedotkne.
Obdobná kontrola sa v Brati-
slave nerobila vyše desiatich
rokov.  Nehnuteľnosti sa totiž v
čase môžu meniť a tieto zmeny
môžu ovplyvniť základ dane.
Vlastník napríklad prebuduje
podkrovie na obývateľné pod-
lažie, uvedie iný spôsob využi-
tia v daňovom priznaní ako je v
skutočnosti, časť domu možno
vyčlení majiteľ na podnikateľ-
ské účely a podobne. (mm)

Bratislava sa

chce inšpirovať

aj Prahou
BRATISLAVA
Staromestský starosta Radoslav
Števčík na pôde regionálneho
združenia otvoril problematiku
zverovania majetkov mesta do
správy mestských častí.
Ide predovšetkým o zelené plo-
chy a cesty, o ktoré sa treba
starať systematicky. V Brati-
slave v tomto smere panuje
dosť veľký chaos. Radoslav
Števčík preto poukázal na
skúsenosť s cestami z Prahy,
ktorú pokladá za hodnú nasle-
dovania. V Prahe sa magistrát
stará o všetky cesty bez rozdie-
lu kategórií a chodníky sú v
správe mestských častí.
V Bratislave komplikuje situá-
ciu nielen rozdelenie starostli-
vosti o jednotlivé kategórie
komunikácií, ale aj skutočnosť,
že nie všetky sú zaradené do
siete komunikácií. Podľa Ľubice
Kolkovej v Devíne sú štyri
takéto komunikácie v strmom
teréne, ktorému najmä v zim-
nom období treba venovať zvý-
šenú pozornosť. Zima sa blíži, s
ňou i sneh a poľadovica, no je
otázne, kto a ako sa o tieto
komunikácie postará.  (kl)

Na Námestí slobody si dávajte pozor,
upozorňovali cedule osadené mestom
STARÉ MESTO
Námestie slobody, bývalý
Gottwalďák, je síce v centre
mesta, ale mesto sa k nemu už
roky správalo, akoby mu ani
veľmi nepatrilo. Námestie
dávno neláka na prechádzky,
fontána nefunguje, dlažba sa
pomaly rozpadáva, lavičky sú
prázdne.
Pred niekoľkými dňami sa na
námestí objavili cedule s nápi-
som, že vstup naň je už len na
vlastné riziko. Tabuľky s takou-
to výstrahou osadilo hlavné
mesto. „Priestor na Námestí slo-
body je v havarijnom stave,
potrebuje na viacerých miestach
opraviť. V týchto dňoch lokálne
sanujeme  dlažbu a platňami
opravujeme prepadnuté kanály.
Priestor sme označili tak, aby si
návštevníci pri vstupe dávali
pozor a kládli dôraz na zvýšenú
bezpečnosť. Je to opäť verejný
priestor, ktorému nebola v minu-
losti venovaná dostatočná po-
zornosť, preto ho musíme opra-
viť. K výraznejšej obnove dôjde
v prvej polovici budúceho roku
v rámci realizácie projektu Bra-
tislava sa pripravuje na zmenu
klímy. V ňom predstavuje čias-
točná revitalizácia Námestia slo-
body jeden čiastkový projekt z
celého komplexu projektov. Pro-

jekt úpravy Námestia slobody je
tiež ďalším zo série opráv verej-
ných priestranstiev - upravili
sme už Predstaničné námestie,
Kollárovo námestie, plánuje sa
aj Kamenné námestie a Trnav-
ské mýto,“ informovala hovor-
kyňa magistrátu Ivana Skokano-
vá.
Bývalé Gottwaldovo námestie
malo oproti iným námestiam v
meste výhodu v rozlohe. Bolo
na ňom dostatok zelene, ale aj
dosť priestoru, kde sa deti mohli
bicyklovať či jazdiť na skejtbor-
doch, fungujúca fontána počas

leta osviežovala, výhodou bola
aj blízkosť centra mesta. Za
posledných dvadsať rokov však
námestie spustlo a hoci sa uva-
žovalo napríklad o zavedení pra-
videlného trhoviska, do dneš-
ných dní zostalo len pri plánoch.
Bratislavčanov mrzí najmä ne-
fungujúca fontána, ktorá svojho
času patrila v meste k najkrajším
a najfotografovanejším. „Obno-
va fontány by mala byť v pro-
jekte Bratislava sa pripravuje na
zmenu klímy 2,“ dodala Ivana
Skokanová. Dušan Blaško

Foto: Juraj Mladý

úrokov
späťNie ste na to sami

Požičiame Vám až 10 000 €          Bez zbytočných poplatkov          Za riadne splácanie Vám vrátime 1/2 úrokov

Iba v OC Eurovea Vám
k pôžičke naservírujeme

09.00 – 20.00  0850 638 171 bratislava@homecredit.sk

Navštívte naše fi nančné centrum v OC Eurovea Bratislava
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Reštaurácia Savoy patrila k
hotelu Carlton prakticky odne-
pamäti, v posledných rokoch
však Savoyka zmizla z gastro-
nomickej mapy Bratislavy.
Tento rok sa opäť vrátila a s
ňou aj to najlepšie zo starej
Bratislavy či Prešporka. Reš-
taurácia SAVOY totiž stavila na
tradičnú domácu kuchyňu in-
špirovanú starými jedálnymi
lístkami hotelovej reštaurácie.
Návrat k tradícii dokresľujú aj
dnes už legendárne fotografie
starej Bratislavy od Karola
Kállaya.
K výsadám hotelových reštaurácií
patrí koberec, ktorý aj tú navo-
dzuje príjemnú rodinnú atmosfé-
ru. Výhľad na promenádu Hviez-
doslavovho námestia je jedineč-
ný, vstup do reštaurácie nie je len
z hotelovej haly, ale aj priamo z
námestia. Nový koncept reštaurá-
cie Savoy sa totiž neorientuje len
na hotelových hostí, ale chce
osloviť aj domácich návštevní-
kov. Tomu prispôsobili aj ceny
jedál, pričom najdrahšie hlavné
jedlo vyjde na 19,90 €. Ceny nie
sú ľudové, rozhodne však nepre-
kračujú bratislavský priemer.
V jedálnom lístku reštaurácie

Savoy sú predjedlá, polievky,
mäso, ryby, vegetariánske jedlá,
šaláty a dezerty. Kým sme čakali
na prvých chod, dostali sme na
stôl chlieb s trojicou nátierok –
oškvarkovou, bryndzovou a by-
linkovou. Z predjedál sme si dali
údené sladkovodné ryby (pstruh,
úhor a kapor) servírované s remu-
ládou, uhorkami s kôprom a cvik-
lovou kyslou smotanou (11,90 €),
teľací jazyk nakrájaný na tenké
plátky s chrenovou penou, nakla-
danými lesnými hríbmi a hoblina-
mi syra Vršatec (9,90 €) a huspe-
ninu z teľaciny a bravčoviny s
octom a cibuľou (150g / 4,00 €).
Všetky predjedlá boli vynikajúce,
osobitne teľací jazyk.
Z trojice polievok sme ochutnali
silný vývar z hovädzích chvostov
s domácou mrveničkou a zeleni-
nou z vývaru, ktorý bol podávaný
v reštaurácii Savoy už v roku
1914 (3,90 €), a pohánkovú so
zeleninou a sušenými hubami
(2,90 €). Hovädzia polievka bola
vynikajúca, len ju servírovali pri-
horúcu, pohánková bola prislaná.
Z mäsových jedál sme si dali ko-

húta na víne so šampiňónmi s pl-
nenými zemiakmi so slaninkou
(13,90 €), prešporský vyprážaný
teľací rezeň marinovaný v bielom
víne so zemiakovým šalátom
(12,90 €) a farmárske kuracie pr-
sia plnené gaštanmi a šalviou s
pohánkovými karbonátkami a
krúpami na hríboch (13,50 €).
Najlepšou voľbou bol šniceľ,
žiadne výhrady sme však nemali
ani k ostatným jedlám. Z rýb sme
si vybrali pošírovaného sumca na
tekvicovom valoutéa s kroketka-
mi z kozieho syra (12,90 €), ktorý
bol tiež vynikajúci.
Na záver sme neodolali miestnej
špecialite - Carlton torte s vanil-
kovou šľahačkou a flambovaným
ovocím (3,90 €). Čokoládový
korpus prekladaný čokoládou je
riadna energetická bomba, má
šancu stať sa bratislavskou obdo-
bou viedenskej Sacherky.
Reštaurácia Savoy nás dostala,
návrat k tradícii v prípade najstar-
šieho hotela v meste je nepochyb-
ne správnym krokom.
Naše hodnotenie:����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

V Carltone je opäť reštaurácia SavoyNezmyselné

šikanovanie

dôchodcov!
LIST ČITATEĽA
Dopravný podnik mesta Bratis-
lavy sa rozhodol od nového
roku vydávať seniorom nad 70
rokov akési seniorské pasy, bez
ktorých nebudú môcť cestovať
bezplatne ako doteraz. 
Pritom každý senior ma úradný
doklad, občiansky preukaz, kde
má fotografiu i dátum narodenia.
Každý revízor  bez problému zistí
či dotyčný cestuje bezplatne
oprávnene. Ide o nehorázne a
nezmyselné šikanovanie senio-
rov, ktorí často o barlách a polo-
slepí majú stáť v rade a vybavo-
vať si akýsi pas. Aj poplatok päť
eur je pre nejedného dôchodcu
takmer likvidačný. 
Pán primátor, to ste vymenili
vedenie DPB  preto, aby zaviedlo
túto nehoráznosť? V mene všet-
kých postihnutých občanov žia-
dam, aby ste uvedenú situáciu
prerokovali na magistráte.
Dúfam, že poslanci, ktorí od nás
dostali mandát, to ihneď zrušia.

Ivan Križka, Bratislava

Vrátia sa 

Bratislavčania 

radšej do áut?
LIST ČITATEĽA
Blahoželám, zmenou cestov-
ných lístkov sa práve podarilo
vyhnať aj tú hŕstku plne platia-
cich cestujúcich (teda bez všeli-
jakých zliav) naspäť do áut.
Možno tí z Rovinky presadnú na
autobus, ale Bratislavčania pôjdu
zase do áut. Neviem načo platím
dane Bratislave, keď som v nej
znevýhodnená len preto, lebo
moja cesta v rámci mesta trvá 35
minút, z čoho 10 minút čakám na
prestup. Pätnásťminútový pre-
stupný lístok? V týchto zápchach
a pri tejto frekvencii liniek? Na
smiech! Aká je štatistická využi-
teľnosť takého lístka? Žiadna. Na
zmenách nenachádzam jedinú
kladnú vec. Pre Bratislavčanov. A
nejde len o samotnú cenu, ide o
gesto. Buď tí, ktorí všetko vymy-
sleli, MHD v živote nepoužili,
alebo sú im Bratislavčania ukrad-
nutí. Neznalosť či ignorancia...?

Andrea Hinková, Bratislava

V Praze je blaze,

v Bratislave

stále draze
LIST ČITATEĽA
Tak nám pán primátor prezra-
dili utajený bonbónik zo svojej
predvolebnej kampane. 
I. Nesrovnal si zotrel svoj pravi-
cový mejkap a zahnal sa ľavým
daňovým hákom na Bratislavča-
nov navrhnúc zvýšenie dane z ne-
hnuteľnosti o 100 percent. Ešteže
na druhý pokus dal zľavu (desať z
desiatich pravicových ekonómov
tvrdí, že zvyšovať dane dokáže aj
vrece zemiakov).
Na bilbordoch sa to pred rokom
hemžilo európskymi metropola-
mi, čo tak Praha, pán primátor,
nedáme ju? V Prahe je daň z
nehnuteľnosti za jeden štvorco-
vý meter 44 centov, v Bratislave
zatiaľ 47 centov. Plat pražského
primátora je 3700 eur, ten náš
má bratru, ehm, 4500 eur.
Pán primátor by mohli pošepkať
svojmu nominantovi v DPB, že v
Prahe sa za 1,20 eura integrovane
cestuje hodinu a pol, trojmesačná
električenka je tam lacnejšia o 20
eur a celoročná vyjde o 130 eur
menej. Nuž, nebe a dudy. No, aby
som len nehejtoval, revitalizácia
Predstaničného námestia naplnila
moje tajné sny, zreparované lavič-
ky, minizeleň v pretretých betóno-
vých kvetináčoch, to veru Wien
Hauptbahnhof nedá.
Na záver priznávam, že som
zaujatý, porovnávam neporov-
nateľné a nič som v politike ne-
dokázal. No poznám čísla a vy-
šlo mi, že máme síce (ehm) niž-
šie platy, ale aspoň platíme vyš-
šie dane. Juraj Mladý,

Bratislava

Inšpektorát Slovenskej ob-
chodnej inšpekcie sa aj v
tomto roku bližšie pozrel na
to, ako obchodníci a predáva-
júci dodržujú zákonné naria-
denie o návodoch v štátnom
jazyku. Zistili, že nie všetci ho
rešpektujú.
Kontrola napríklad zistila, že v
prevádzke Elektro LACNO na
Starej Vajnorskej, prišlo k
porušeniu zákona a porušenie
povinnosti predávajúceho pos-
kytovať písomné informácie
uvedené v návodoch na použi-
tie v štátnom  jazyku. Išlo o
šesť druhov výrobkov (celkovo
sedem kusov, v celkovej hod-
note 117,75 €). 
Medzi tovarmi boli napríklad
rýchlovarné kanvice, holiaci
strojček či fén na vlasy, ku kto-
rým boli návody na použitie
dostupné len v cudzojazyč-
ných mutáciách, bez ich prekla-
du do slovenčiny. 
V zmysle zákona o ochrane

spotrebiteľa je však predávajú-
ci povinný pri predaji informo-
vať spotrebiteľa o vlastnostiach
predávaného výrobku alebo
charaktere poskytovanej služ-
by, o spôsobe použitia, montá-
že a údržby výrobku a o nebez-
pečenstve, ktoré vyplýva z jeho
nesprávneho použitia, montáže
alebo údržby, o podmienkach
uchovávania a skladovania,
ako aj o prípadnom riziku súvi-
siacim s danou poskytovanou
službou. 
Ak je to potrebné vzhľadom na
povahu výrobku, spôsob a
dobu jeho používania, predáva-
júci je povinný zabezpečiť, aby
tieto informácie zrozumiteľne
obsahoval aj priložený písom-
ný návod.
Pri určovaní výšky pokuty
orgán dozoru vzal do úvahy
charakter a závažnosť zistené-

ho protiprávneho konania, kto-
rým bol znížený rozsah práv
spotrebiteľa priznaný mu záko-
nom o ochrane spotrebiteľa.
Ďalej orgán dozoru pri určova-
ní výšky pokuty prihliadol aj na
následky zisteného protipráv-
neho konania. 
Bez zabezpečenia jednoznač-
ných a zrozumiteľných písom-
ných informácií uvedených v
návodoch na použitie v kodifi-
kovanej podobe štátneho jazy-
ku, nemá spotrebiteľ k dispo-
zícii základné informácie nutné
na riadne užívanie výrobku. 
Za porušenie povinností usta-
novených zákonom o ochrane
spotrebiteľa má orgán dozoru v
zmysle zákona povinnosť zod-
povednému subjektu uložiť
pokutu až do 66 400 eur, v
tomto prípade bola pokuta 200
eur. Marián Brezňanský

(spracované z právoplatných
rozhodnutí Slovenskej
obchodnej inšpekcie)

Návody musia byť aj v slovenčine!
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Úspory na energiách by po
rekonštrukcii škôl mohli pri-
niesť Bratislavskému samo-
správnemu kraju (BSK)
30 % vynakladaných prostried-
kov. Na energie v organizáciách
kraja ide ročne 2,5 mil. €. 
BSK plánuje do konca roka
ukončiť zatepľovanie na 7 budo-
vách stredných škôl a 3 budo-
vách domova sociálnych slu-
žieb. Nové fasády majú k dneš-
nému dňu SOŠ elektrotechnická
na Hálovej ulici v Petržalke a
SOŠ dopravná na Kvačalovej
ulici v Ružinove. Stavebné
práce na opláštení škôl trvali 5
mesiacov a kraj stáli 1,6 mil. €.
„Predpokladáme, že realizácia
tohto projektu zvýši záujem aj o
samotnú školu. Pri rozhodovaní
o štúdiu zaváži aj stav, vybave-
nie a vzdelávacie podmienky v
danej škole,“ uviedol Peter
Húska z BSK.

Bratislavský samosprávny kraj
má minimálne možnosti čepra-
nia prostriedkov z EÚ, využil
preto možnosť programu  Mu-
nicipal Sustainable Energy Fi-
nancing Facility (MunSEFF),

ktorý je iniciatívou Európskej
banky pre obnovu a rozvoj a
Európskej komisie na podporu
samospráv pri projektoch ener-
getickej efektívnosti na Slo-
vensku. 

Celkové náklady na projekt sú
na úrovni piatich miliónov eur
a 15 percent z nich bude pre-
platených cez projekt európ-
skej investičnej a rozvojovej
banky. „Čím viac ušetríme na

energiách o to viac môžeme
investovať do vybavenia škôl a
zlepšovaní podmienok vo
vzdelávaní,“ uviedol Ján Kese-
lý, šéf investičného odboru
BSK.

Zrekonštruované školy prinesú BSK úsporu 
a zvýšia atraktivitu odborného vzdelávania

Peter Húska, BSK: Zateplením škôl ušetríme prostriedky, ktoré
opäť investujeme do vybavenia škôl.

Školy na Hálovej a Kvačalovej ulici vyzerajú po opláštení
omnoho atraktívnejšie.
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Zlý sused vie

znepríjemniť

bývanie
Častou témou bývajú neprispô-
sobiví susedia, ktorí svojím
správaním zasahujú do vlast-
níctva druhých, prípadne iným
spôsobom narúšajú pokojné
bývanie. V mnohých situáciách
ide o hluk spôsobovaný sused-
mi, prípadne zápach šíriaci sa z
ich bytu, domu a pod.
V prípade, ak tzv. imisie (dym,
hluk, zápach a pod.) prekračujú
mieru primeranú miestnym
pomerom, máte právo domáhať
sa, aby sa sused zdržal všetkej
činnosti, ktorá spôsobuje daný
stav. Zákon nestanovuje, akým
spôsobom má rušiteľ napraviť
vzniknutý stav, ale požaduje
výsledok, ktorým činnosť suseda
nebude naďalej nad mieru prime-
ranú pomerom obťažovať. 
Ako prvý krok je možné suseda,
ktorý obťažuje a narúša pokojné
užívanie nehnuteľnosti, písomne
vyzvať, aby sa daného konania
zdržal. Vo výzve je potrebné
uviesť, v čom presne spočíva
porušenie zákona, t. j. presne
skutkovo popísať, ktoré konanie
obťažuje a vyzvať suseda, aby sa
tohto konania zdržal.
Ak sused ani po písomnej výzve
nenapraví stav, ktorý narúša po-
kojné bývanie, ostáva jediná mož-
nosť - podať žalobu na príslušný
súd. Žalobou sa dotknutá osoba
(žalobca) domáha, aby súd uložil
žalovanému (susedovi) povin-
nosť, aby sa zdržal neoprávne-
ných zásahov. V prípade, ak by
šlo o vážne ohrozovanie výkonu
vlastníckych práv, z ktorého by
hrozila aj škoda, máte právo do-
máhať sa, aby súd uložil rušiteľo-
vi povinnosť urobiť primerané
opatrenia na odvrátenie škody,
napr. aby rušiteľ niečo konal
alebo odstránil vec a pod. Tu ide
o žalobu podľa §417 Občianske-
ho zákonníka. 
Pokiaľ neprispôsobivý sused ruší
nočný pokoj, ide o priestupok
proti verejnému poriadku, za čo
mu môže byť políciou udelená
opakovaná pokuta do 33 €.

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

0917/822 723

STARÉ MESTO
Samospráva Starého Mesta
plní sľub z tohto leta, že zniče-
nú drobnú dlažbu na Mikuláš-
skej ulici neopraví len lokálne,
ale zvolí komplexné a trvalé rie-
šenie pre celú ulicu. Spoločnosť
Pittel+Brausewetter, s. r. o., tu v
týchto dňoch dokončuje dláž-
denie časti ulice, kde sa na jar
nebudú meniť prípojky plynu. 
„Pri dláždení Mikulášskej ulice
sme sa na základe metodického
usmernenia pamiatkarov rozhodli
pre tzv. mačacie hlavy. Používa-
me už použité dlažobné kocky,
ktoré mala mestská časť niekoľko
rokov nahádzané v sklade. Vra-
ciame tak do Starého Mesta dlaž-
bu, ktorá tu predtým desiatky
rokov slúžila, ale musela ustúpiť
asfaltu,“ uviedol starosta Starého
Mesta Radoslav Števčík. (brn)

Foto: Slavo Polanský

Na Mikulášskej ulici je nová dlažba

Svetlo 
Plamienka 
svieti deťom 
a rodinám 
Nášho prvého pacienta, 9-ročné-
ho Lukáška sme prijali, keď
lekári v nemocnici museli konšta-
tovať, že nádorové ochorenie je
silnejšie ako možnosti dnešnej
medicíny. Nedalo sa zvíťaziť,
napriek tomu sme dokázali
pomôcť. Zabezpečili sme prístro-
je, lekárov, lieky a oporu, aby
mohol Lukáško byť do posled-
ných chvíľ tam, kde mu bolo naj-
lepšie - doma so svojou rodinou.
Pomáhame dodnes, keď je boj s
chorobou nerovný a čas krátky a
vzácny. Byť doma je prianím ne-
vyliečiteľne chorých detí, a toto
želanie sa stalo poslaním a zmy-
slom našej práce. 
Naše služby poskytujeme bezplat-
ne. Pomáhame, ale nezaobídeme sa
bez pomoci a podpory ľudí, ktorí
tak ako my veria detskému snu o
tom, že doma je v ťažkých chví-
ľach najlepšie. Podporou Plamien-
ka pomôžete deťom  a rodinám
splniť toto prianie. Ďakujeme 

Prijmeme pracovníčku 
do čistiarne odevov 

NÁSTUP IHNEĎ
5aSec TEXTILE EXPERT

Miesto práce: Bratislava OC Polus, Central,
Ponúkaný plat (brutto): 500 - 700 eur / mesiac
Osobnostné predpoklady: chuť pracovať, orientácia na 
zákazníka, manuálnu zručnosť, všetko ostatné naučíme :-)
Kontakt: Mgr. Jaromír Sebránek, tel.: +420 778 498 660

E-mail: jsebranek@beletblanc.cz
http://www.beletblanc.cz
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NOVÉ MESTO
Spoločnosť Štúdio Koliba plánuje posta-
viť vo východnej časti areálu pri Brečta-
novej ulici tri bytovky a jeden poly-
funkčný dom. „V štyroch bytových do-
moch je navrhnutých celkovo 117 bytov
štandardných veľkostí s prevahou dvoj-
a trojizbových bytov bežných výmer.
Luxusnejší veľkostný segment je zastú-
pený pätnástimi štvorizbovými bytmi,“
prezradil architekt Juraj Šujan z archi-
tektonickej kancelárie šujan_stassel,
ktorá stojí za návrhom bytových domov
na Kolibe.
Stavať sa má na 12 844 štvorcových
metroch, na miestach, kde sú dnes sklady a
technické objekty. Tie sa majú zbúrať a
zastavať sa má tretina plochy so zachova-
ním väčšej časti zelene. Z vizualizácie
vyplýva, že by malo ísť o nižšie budovy (3
až 4-poschodové). „Zástavba je navrhova-
ná ako nízkopodlažná, aby aj svojou mier-
kou dobre zapadla do okolitého prostredia.
Je to nielen zámer architektov a investora.
Aj územný plán vyžaduje od intervencií v
tzv. stabilizovanom území mesta rešpekto-
vanie charakteristického obrazu a propor-
cií daného územia. Navrhované domy sú

zámerne odsadené od uličného priestoru a
netvoria tak súvislú optickú bariéru. Ich
hmota terasovito uskakuje, čím kopíruje
svahovitý terén a zapadá do siluety
kopca,“ vysvetlil Juraj Šujan.
Problémom mnohých nových bytoviek
býva parkovanie, pretože nie vždy postaču-
jú priestory pod domami. „Parkovanie je
riešené prevažne v podzemných halových
garážach pre majiteľov bytov s menším
podielom stojísk pri navrhovanej novej
ulici pre návštevníkov. Celkovo tak vznik-
ne 184 nových parkovacích miest, ktoré
však nebudú zvyšovať súčasný počet par-
kovacích miest, keďže do kolaudácie novej
výstavby je investor zaviazaný asanovať
prevažnú časť dnes fungujúcich objektov.
Pôvodne uvažovaný prenájom časti stojísk
jestvujúcej garáže areálu Koliba, podľa
platného znenia technickej normy, nie je v
súčasnosti potrebný,“ objasnil Juraj Šujan.
Okrem bytov sa má rátať aj s nebytovými
priestormi – Juraj Šujan: „V rámci najvyš-
šie položeného domu to budú priestory
vhodné pre maloobchod, respektíve
prevádzku služieb obyvateľom, ktorá bude
prístupná priamo z úrovne Brečtanovej
ulice. Výmera umožňuje v prípade záujmu

napríklad aj zriadenie malého zdravotného
strediska.“
Ako pripomína architekt, veľkosť zelenej
plochy by sa nemala zmenšiť: „Vyrúbať
bude potrebné 154 stromov a dva kríky
vrátane ovocných stromov. Investor zaplatí
spoločenskú hodnotu stanovenú výrubo-
vým povolením na 65-tisíc eur a za vyše
20-tisíc eur urobí náhradnú výsadbu. Ešte
nad rámec týchto povinností daruje mest-
skej časti Nové Mesto 150 stromov. Pre
koridor Brečtanovej ulice je dôležité, že
navrhovaná zástavba je výrazne odsunutá
od uličného priestoru a zachováva tak pás
zelene, lemujúci nástup do lesoparku.“
Okamžite po oznámení zámeru výstavby
sa ozvali kritické hlasy poukazujúce na pre-
hustenosť budúcej premávky na Kolibe.
„Podľa dopravno-kapacitného posúdenia,

ktoré bolo vypracované v rozsahu a spô-
sobom stanoveným magistrátom, s novou
výstavbou nedôjde k zhoršeniu dopravnej
situácie v okolí, najmä preto, lebo do jej
kolaudácie je investor zaviazaný asanovať
prevažnú časť dnes fungujúcich objektov v
areáli. Uvedomujeme si, že dopravná situá-
cia na Kolibe ani v súčasnosti nie je dobrá,
najmä pre úzku prístupovú cestu z centra
mesta a pre chýbajúce alternatívne trasy.
Rozšírenie Podkolibskej - Hlavnej - Jesé-
niovej je priestorovo limitované jestvujú-
cou zástavbou a všetky doterajšie pokusy
vedenia mesta o prerazenie posledného
úseku prístupu z Kramárov (Bárdošova -
Vlárska) zakaždým stroskotali na nedoho-
de s vlastníkmi okolitých pozemkov. Túto
problematiku už vonkoncom nie je schop-
ný vyriešiť súkromný investor. Ten sa len,
po dohode so samosprávou môže podieľať
na čiastkových zlepšeniach. Po viacerých
rokovaniach so starostom mestskej časti sa
investor zaviazal prispieť na rekonštrukciu
niekoľkých ciest v lokalite a revitalizáciu
konečnej zastávky trolejbusu,“ upresnil
Juraj Šujan.

Michal Minďaš
Foto: archív

Namiesto starých skladov majú na Kolibe vyrásť nové byty,
podľa autorov projektu to nezhorší dopravnú situáciu

Infolinka: 0850 850 555 | www.raiff eisen.sk

PÔŽIČKA

Raiff eisen banka má najspokojnejších klientov na Slovensku

AK IDE O PÔŽIČKU,
OBRÁŤTE SA NA NÁS

Superrýchlu pôžičku u nás získate vždy bez poplatkov

Viac informácií v našich pobočkách a na www.raiffeisen.sk/pozicka 
Príklad výpočtu RPMN: výška pôžičky: 3 000 €, mesačná splátka: 67,14 €, poplatok za poskytnutie: 0 €, poplatok za vedenie: 0 €, počet splátok: 72, štandardná
úroková sadzba: 17 % p. a., ročná percentuálna miera nákladov (RPMN): 18,67 %, celková suma, ktorú zaplatíte: 4 834,08 €. Na konci splácania môžete získať 950 €.
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Synagóga sa

možno vráti 

do centra mesta
STARÉ MESTO
Po takmer 50 rokoch, ktoré
prešli od jej zbúrania, existuje
možnosť, že by sa synagóga
vrátila k Dómu sv. Martina.
Podľa občianskeho združenia
Vrátime Bratislave synagógu v
archíve našli detailné plány, podľa
ktorých možno budovu postaviť.
Mala by mať rozmery 20 x 20
metrov a jej súčasťou má byť
mramorová stena, na ktorej
vygravírujú mená 7000 Bratislav-
čanov židovského pôvodu depor-
tovaných počas 2. svetovej vojny.
„Synagógu plánujeme aj ako
multifunkčné kultúrne centrum.
Mohli by sa v ňom konať kon-
certy, výstavy i divadelné pred-
stavenia. Na rozdiel od pôvodnej
stavby nová synagóga má stáť o
niekoľko metrov ďalej, na Rud-
nayovom námestí,“ tvrdí člen
správnej rady občianskeho zdru-
ženia Andy Hric. Občianske
združenie už vyhlásilo sponzors-
kú zbierku. (db)

Hlavné mesto

pomáha pri

obnove bytov
BRATISLAVA
Hlavné mesto SR Bratislava
pokračuje v bezplatnom pora-
denstve pri obnove bytových
domov v súkromnom vlastníct-
ve aj tento rok. Zároveň začína
so špecializovaným poraden-
stvom pri hospodárení so zráž-
kovými vodami.
Cieľom poradenstva je podpora
súkromných vlastníkov byto-
vých domov pri obnove ich
objektov formou bezplatného
poradenstva. Na tento účel zria-
dili poradenský tím rôznych
odborníkov na obnovu byto-
vých domov, ktorý bude odpo-
rúčať optimálne formy obnovy
objektov vzhľadom na ich tech-
nický stav, vek, okolie, finan-
čné možnosti majiteľov a
podobne. 
Poradenstvo sa bude týkať oblas-
ti: plánovanie obnovy budov z
hľadiska energetickej náročnosti,
obnova budov a stavebné úpravy
(obnova fasády, strechy a pod.),
obnova budov z hľadiska pamiat-
kovej ochrany, ochrana biodiver-
zity v rámci obnovy budovy a jej
okolia (chránené druhy hniezdia-
ce priamo na budovách a pod.)...
Prihlásiť sa je možné pomocou
online formuláru, elektronicky
alebo poštou. (is)

STARÉ MESTO
Návrh riešenia bývalej indu-
striálnej zóny medzi ulicami
Čulenova, Továrenská a Botto-
va, ktoré bude súčasťou projek-
tu Čulenova, pripravil víťazný
ateliér medzinárodnej architek-
tonickej súťaže Zaha Hadid
Architects. Dôraz kladie na rie-
šenie zelených plôch a vytvore-
nie nového mestského parku. 
Rozloha rekreačných verejných
priestorov pri projekte Čulenova
bude viac ako 35-tisíc štvorco-
vých metrov, čím sa veľkosťou
zaradí k takým bratislavským
parkom, ako sú Medická či
Grassalkovičova záhrada. „Park
budú tvoriť mikro-záhrady v
kombinácii s veľkými zelenými
plochami ľahko prístupnými pre
okoloidúcich. V rovinatej časti
Bratislavy vznikne vlnitá kraji-
na, ktorá sa stane verejným prie-
storom na mestskú rekreáciu,“
hovorí Miroslav Hrušovský,
Senior Development manažér v
Penta Investments.

Dominantou parku bude Jurko-
vičova tepláreň, ktorú komplet-
nou zrekonštruujú a bude poc-
tou jednému z velikánov slo-
venskej architektúry. „Známa
pamiatka bude pôsobiť ako kata-
lyzátor pre aktívne využitie
verejného priestoru,“ dodáva
Miroslav Hrušovský.
Park je navrhnutý tak, aby bol
voľne prístupný pre širokú
verejnosť a reflektuje logické
pešie trasy s jasnou hierarchiou.
Zvláštnosťou parku bude biolo-
gická rozmanitosť flóry a orien-

tácia na zdravie. Bude obsaho-
vať napríklad dve bežecké trate,
športové plochy, detské ihriská,
priestory na venčenie psov, ktoré
budú voľne prístupné pre verej-
nosť. Prvú etapu projektu budú
tvoriť tri rezidentské veže, ktoré
majú mať 31 nadzemných pod-
laží a na trh prinesú viac ako 800
bytov. Aktuálne je začiatok pre-
daja a výstavby plánovaný na
prvý polrok 2016, dokončenie
prvej etapy sa očakáva v priebe-
hu roka 2019. (ts)

Vizualizácia: Penta

Na Čulenovej ulici pribudne okrem
obytných domov aj veľký park

Z Bratislavy na letisko Schwechat a
do centra Viedne jazdí 23 autobuso-
vých spojov Slovak Lines denne a to
v každom smere. V autobusoch je
samozrejmosťou klimatizácia, bez-
platné internetové pripojenie, denná
tlač či občerstvenie. Potvrdil to gene-
rálny riaditeľ Slovak Lines Peter
Sádovský a doplnil: „navyše, náš špe-
ciálne školený personál je vždy pri-
pravený poskytnúť cestujúcim rady a
kvalifikované informácie.“
Pán Sádovský, ako vnímate prí-
chod ďalšieho dopravcu na linku z
Bratislavy do Viedne?
Pred viac ako 50-timi rokmi sme s
linkou začínali, počúvali sme svojich
zákazníkov a krok za krokom sme ju
posunuli na úroveň, ktorá spĺňa
požiadavky našich klientov. Naši ce-
stujúci vedia čo im ponúkame a ga-
rantujeme, vedia, že poznáme ich po-
treby a nároky. Zdravá konkurencia
určite zlepší kvalitu poskytovaných
služieb, nie každý dopravca však
dokáže dlhodobo udržať vysoký štan-
dard a spoľahlivosť prevádzky.
Nový dopravca ponúka lístky už
od 1 eura.  Ako budete na to rea-
govať? 

Otázka by mala byť položená naopak.
My našim cestujúcim ponúkame líst-
ky od 1 eura už  niekoľko mesiacov,
keďže sme menili celú obchodnú
stratégiu. Konkurencia opakuje po
nás, čo nás vlastne teší. 
Čo hovoríte na to, že konkuren-
cia avizovala pre cestujúcich be-
nefit „garancia príchodu k váš-
mu odletu“?
Je to reklamný ťah, nakoľko počet
cestujúcich, ktorí za rok zmeškajú let
z dôvodu viny dopravcu sa takmer
nevyskytuje. Vieme to, pretože do-
pravu na letisko Schwechat vykoná-
vame už viac ako polstoročie.  Náš
Poctivý lístok garantuje, že keby do-
šlo napr. k technickej poruche auto-
busu na ceste, bezodkladne vyštartuje
náhradné vozidlo zo Slovenska alebo
z Rakúska a náš personál urobí všet-
ko preto, aby doviezol cestujúcich
ešte k pôvodnému letu.  

Autobusy Slovak Lines jazdia z Bra-
tislavy od 4.40 hod. a posledný spoj
z Viedne odchádza o 23.00 hod.
Ráno a poobede, jazdia každú pol-
hodinu a v menej frekventovanom
čase každú hodinu.

Aký bol projekt

Vedomosťami

proti kríze 2015
Už štvrtýkrát sa naše združenie
Spoločenstvo poznania o.z. zapojilo
do programu  Škola rodinných fi-
nancií Nadácie pre deti Slovenska. 
Projekt prebiehal od marca do 15.
novembra v Bratislave na SOU
Dopravná, SOŠ IT, SOŠ Ivánska cesta,
Bilingválnom gymnáziu C.I. Lewisa a
na Základnej škole v Holíči. Niektoré
semináre sme viedli aj v anglickom
jazyku. Evidujeme 149 účastníkov na
70 hodinách seminárov.  Niekoľko
postrehov od samotných študentov:
"Dozvedel som sa, že nesmiem tlačiť
peniaze“, Miro, 15 rokov. „Budem
hospodáriť s peniazmi, odkladať si,
aby som mal na veci, ktoré potrebu-
jem“, Peter, 17 rokov. Ďakujeme za
podporu spoločnostiam KPS Pora-
denské centrum, s.r.o., Mgr. Peter
Serina, advokátska kancelária, s.r.o. a
Edupoint s.r.o. Tento príspevok bol
publikovaný za podpory Nadácie pre
deti Slovenska v programe Škola
rodinných financií.

Ing,Katarína Serinová
projektový manažer

Do Viedne cestujte s overeným
slovenským dopravcom

Dnes je trend odviezť sa na letisko Schwechat autobusom a svoje auto ne-
chať doma. Autobusy Slovak Lines sú pohodlnou alternatívou jednak širo-
kou ponukou spojov, spoľahlivosťou ale aj komfortom, ktorý ponúkajú. 
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Nové  dopravné

ihrisko stavali

aj rodičia
PETRŽALKA
Petržalka má svoje prvé
dopravné ihrisko, na ktorého
vzniku sa finančne podieľalo
okrem Nadácie Volkswagen a
petržalskej samosprávy aj
Rodičovské združenie pri
Materskej škole Bohrova.
Na území Petržalky už dlhšie
rezonovala potreba vybudovať
dopravné ihrisko pre najmenších
a vychovať z nich svedomitých
účastníkov cestnej premávky. Pre
deti je zážitkové učenie veľmi
pútavou a obľúbenou forma
vyučovania. Deti sa naučia zá-
kladné pravidlá cestnej premávky
a celkový bezpečný pohyb v cest-
nej premávke či už ako vodiči
alebo chodci. Zväčša je to ich
prvý kontakt s reálmi pravidlami
súčasne z dvoch pozícií chodca aj
vodiča zároveň.
Dopravné ihrisko okrem detí z
Materskej školy Bohrova môžu
využívať aj deti z ostatných
materských škôl, ako aj deti z
prvého stupňa základných škôl
na Nobelovom námestí a Gerce-
novej. „Na výstavbu ihriska sa
nám podarilo získať tritisíc eur
za projekt S kolobežkou do škôl-
ky v rámci grantového programu
Nadácie Volkswagen Bezpečne
na cestách,“ povedala riaditeľka
školy Erika Puškárová a dodala,
že ďalších päťtisíc dala mestská
časť a tisíc eur použili z peňazí
Rodičovského združenia pri MŠ
Bohrova. Na samotnej výstavbe
sa aktívne podieľali zamestnanci
aj rodičia detí, ktoré materskú
školu navštevujú. (pl)

Petržalčania

môžu pomôcť

bezdomovcom
PETRŽALKA
Práca s bezdomovcami, kto-
rých je v súčasnosti na území
Petržalky približne tristo, je
veľmi náročná, preto mestská
časť víta každý podnet, ale aj
pomoc od obyvateľov mest-
skej časti.
Samotní Petržalčania môžu pri-
spieť k zlepšeniu života ľudí
bez domova v podobe šatstva,
uterákov, posteľnej bielizne,
prikrývok, ale aj  trvanlivých
potravín. Tohtoročná zbierka sa
začala 13. novembra a potrvá
do 27. novembra. Záujemcovia
môžu priniesť veci na Kutlíko-
vú 17, na oddelenie sociálnych
vecí na 5. poschodie, kancelá-
ria č. 501.
Na Štedrý deň, rovnako ako po
iné roky, pripraví samospráva
Vianočnú kapustnicu zadarmo
pre všetkých Petržalčanov,
ktorí ju môžu prísť ochutnať od
9.00 do 11.00 hodiny na parko-
visko pri Tescu. (st)

PETRŽALKA
Sociálna výdajňa v Petržalke už
štyri roky poskytuje svoje služ-
by a ponúka potravinový aj
nepotravinový tovar ľuďom,
ktorí sa nachádzajú v zložitej
životnej situácii. Tento rok ju
čakali rekonštrukčné zmeny.
V minulom roku investovali
samospráva a Nadácia Sloven-
skej sporiteľne 6 500 eur do
výmeny okien a vstupných dverí
v prednej časti, vymaľovania
priestorov a rekonštrukcie kúre-
nia. Tento rok samospráva v
opravách pokračuje a výdajňa
mala byť na štyri pracovné dni
mimo prevádzky. „Termín rekon-
štrukcie sme zvolili tak, aby drži-
telia kariet pocítili čo najmenšie
obmedzenia,“ povedala Alena
Halčáková, vedúca sociálneho
oddelenia. 
Predajňa mala byť zatvorená v
týždni, v ktorom si Slovensko
pripomenulo 17. november ako
Deň boja za slobodu a demokra-
ciu. Počas týchto dní chcela

zmluvná spoločnosť opraviť celú
zadnú stenu výdajne - demonto-
vať pôvodné výplne až po nosné
konštrukcie, kopiloty aj vonkajšie
mreže a vymurovať novú stenu,
ktorú mala zatepliť, omietnuť,
vymaľovať a osadiť plastové
okná. Cena týchto prác bola viac
ako 7-tisíc eur.
Služby výdajne využíva v prie-
mere asi sto Petržalčanov a záso-
bujú ju traja dodávatelia nielen
trvanlivými potravinami, ale aj
čerstvým ovocím, zeleninou,
mliečnymi a mäsovými výrobka-
mi. „Potraviny od partnerov sú
pestré. Ide o sortiment s blížia-

cou sa dobou ukončenia trvanli-
vosti, alebo o tovar s poškodeným
obalom, prípadne ho uvoľnia pre
vyprázdňovanie skladov. Vždy sú
to potraviny, ktoré sú zdravotne a
hygienicky v poriadku,“ zdôraz-
nila Alena Halčáková. Potraviny,
ktoré sa počas dňa vo výdajni
neminú, nevyhodia, ale ich dajú
pracovníci k dispozícii ľuďom
bez domova v útulku. 
Sociálnu výdajňu na Rovnianko-
vej ulici, ktorú ako prvá mestská
časť v Bratislave zriadila petržal-
ská samospráva, slúži ekonomic-
ky slabým Petržalčanom už od
augusta 2011. (ts)

Sociálna výdajňa dostala štvordňové
voľno na rekonštrukciu priestorov

BRATISLAVA 5

POŽIČOVŇA 
NÁRADIA
Petržalka 

www.pn-pozicovna.sk
tteell::  00990033  770099  330055

Náš tip:
Aktívny odvlhčovač
vzduchu - pivnice,

garáže, sklady, 
stavebné rekonštrukcie

a maľovanie
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STARÉ MESTO
Ak prídete k Bratislavskému
hradu smerom k Leopoldovej
bráne (nižšie položená brána od
parlamentu), môžete si pripa-
dať ako na hociktorej bratislav-
skej ulici. Autá vychádzajúce aj
vchádzajúce na Hrad nútia
turistov uskakovať na chodník
či chodník a dávať pozor, aby
ich niečo nezrazilo. Keď sa však
pokúsite dostať na hrad bicyk-
lom, nebodaj so psom, máte
smolu. Ochranka vás otočí a
pošle von!
Bratislavské noviny preto oslovili
Kanceláriu Národnej rady SR s
dvoma otázkami – prečo majú
bicyklisti aj psičkári zakázaný
vstup do celého areálu Hradu a
prečo je na spodné nádvorie
povolený vjazd autám, ale zase
nie bicyklistom a psičkárom?

Stanovisko odboru komunikácie s
médiami a s verejnosťou NR SR:
„Bratislavský hrad a jeho areál je
vyhlásený za národnú kultúrnu
pamiatku. Vzhľadom na uvedené
jeho priestory denne navštevuje
veľké množstvo turistov. Na dol-
nej Východnej terase sa nachádza
detské ihrisko, ktoré nie je ohra-
dené ani inak vymedzené voči
okolitým plochám v areáli hradu.
Vzhľadom na to, že v areáli nie je
možné vybudovať cyklotrasy,
voľný pohyb cyklistov ohrozuje
bezpečnosť ostatných návštevní-
kov. Trávnaté plochy v areáli sú
prioritne určené ako rekreačno-
oddychové zóny všetkých
návštevníkov, a preto nesmú byť
znečisťované voľne sa pohybujú-
cimi zvieratami.“
Čo sa týka vstupu cez Leopoldo-
vu bránu, kadiaľ denne vchádzajú

a vychádzajú stovky vozidiel, z
odboru komunikácie Kancelária
NR SR prišla nasledujúca reak-
cia: „V areáli Hradu sa nachádza-
jú priestory štátnej reprezentácie
Slovenska, ako aj priestory v kto-
rých sú umiestnené organizačné
útvary Kancelárie NR SR. Ná-
dvorie za Leopoldovou bránou je
vymedzené výhradne na parkova-
nie pre zamestnancov Kancelárie
NR SR, účastníkov rokovaní
orgánov NR SR, prípadne organi-
zátorov spoločenských akcii or-
ganizovaných v areáli. Ambíciou
kancelárie do budúcnosti je sta-
vebnými úpravami v areáli v
zmysle platných zákonov a
zachovania kultúrneho dedičstva
zabezpečiť, aby tieto priestory
boli plne k dispozícii len pre
peších návštevníkov.“ 

Dušan Blaško

Na hrade nie sú nebezpečenstvom
terénne autá, ale bicyklisti a psy

 21. 11.
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Karlova Ves

sadí stromy vo

vlastnej réžii 
KARLOVA VES
Od začiatku novembra v Kar-
lovej Vsi vysádzajú novú
zeleň. 
Na rozdiel od minulosti, keď
nové výsadby zabezpečovali
externí dodávatelia, tento rok celú
výsadbu organizujú a vykonávajú
zamestnanci miestneho úradu. 
Do konca novembra pribudne v
Karlovej Vsi vyše štyridsať
odrastených stromov a sto krí-
kov, vhodných pre jednotlivé
lokality.
Odborným pracovníkom úradu
pri výsadbe pomôžu aj dobrovoľ-
níci, skauti, zamestnanci, študenti
a žiaci základných škôl v Karlo-
vej Vsi. Pri projekte využívajú aj
podporu Nadácie SPP a SPP ako
kompenzáciu za stromy, ktoré
museli byť na viacerých miestach
v Karlovej Vsi odstránené na jar
2015 vzhľadom na ohrozenie
trasy plynovodu. (st)

Maratón dostal

ocenenie - päť

hviezdičiek
BRATISLAVA
V histórii ČSOB Bratislava
Marathon evidujú organizátori
10 bežcov a jednu bežkyňu,
ktorí odbehli maratón na všet-
kých 10 ročníkoch podujatia v
rokoch 2006 až 2015. Okrem
toho, že získajú na 11. ročník
bezplatné štartovné, pripravili
pre nich špeciálne maratónske
číslo v zlatej farbe.
Priamo na podujatí 3. apríla 2016
dostanú od organizátorov ešte aj
samostatnú medailu ako pamiat-
ku na absolvovanie 10 maratónov
v Bratislave. Pre tých, ktorí sa
svoj desiaty maratón v Bratislave
chystajú odbehnúť v roku 2016,
organizačný tím pripraví tiež zlaté
štartové číslo. 
ČSOB Bratislava Marathon sa
navyše môže pýšiť päťhviezdič-
kovou kvalitou. Európska atletika
oficiálne spustila webovú platfor-
mu, kde sa organizátori cestných
behov môžu zaregistrovať a ná-
sledne, na základe zodpovedania
54 hodnotiacich otázok z hľadis-
ka bezpečnosti a kvality, majú
možnosť získať status 1-, 3- alebo
5-hviezdičkového hodnotenia
EA. ČSOB Bratislava Marathon
získal v hodnotení až 5 hviezdi-
čiek, čím sa zaradil medzi
významné európske bežecké
podujatia a v roku 2016 bude
zaradený do medzinárodného
bežeckého kalendára EA. (mm)

LEGO© a LEGO logo sú ochrannými známkami spoločnosti LEGO group. © 2015 The LEGO Group.

LEGO® Festival
28. 11. – 29. 12.

POSTAVTE SI

 28. 11.
10.00 – 18.00 hod.

 28. 11.
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PÚCHOVSKÉ
KABÁTY

ISTROPOLIS | Trnavské mýto

PO-PI: 10.00 - 18.00 h
SO:       9.00 - 12.00 h
www.peknekabaty.sk

Predľžená záruka 
na 3 roky

bez búrania, špiny a prachu AKCIA:
ZADARMO

VOLAJTE  0919 188 535
Prevádzka: Odeská 75, Bratislava 

NOVÉ DVERE NA MIERU
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

RENEX
RENOVÁCIA DVERÍ a ZÁRUBNÍ

reklama@banoviny.sk | 0911 668 468

Reklama v novinách?
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Odpovedia na

časté otázky 

o potravinách 
BRATISLAVA
Stretnutia a s odborníkmi na
výživu či tipy od skvelej
cukrárky prinášajú poduja-
tia 8. ročníka kampane Zdra-
vo a chutne. Záujemcov čaká
ochutnávka toho najkvalit-
nejšieho, čo ponúka sloven-
ský trh. 
Dozvedia sa, ako čítať obaly
potravín a rozoznať nekvalitné a
predražené. V Bode zdravia sa
oboznámia s informáciami o
potravinovej intolerancii, zvláda-
ní laktózy, nedostatku vitamínu
D, diabete či cholesterole a špe-
ciálnu pozornosť venujeme aj
psom či mačkám, ktoré s nami
žijú v byte a trápia ich problémy
podobné tým našim. Na každého
návštevníka čaká darček a publi-
kácia Zdravo a chutne 2015.
Nájdu v nej množstvo receptov,
rád a tipov, napríklad i glykemic-
ký index potravín, ktorý má
vplyv na to, ako rýchlo cítime
hlad. Navyše každý, kto príde,
má šancu vyhrať, súťaží sa o
ceny za 4-tisíc eur.
Program podujatia: V stredu 2.
a vo štvrtok 3. decembra od
15.30 do 19.30 h v prízemí Pri-
maciálneho paláca, v piatok 11.
decembra od 15.00 do 19.00 h
na 1. podzemnom podlaží NC
Central a na 1. podzemnom
podlaží v Intersporte NC Cen-
tral. (brn)

Mercedes-Benz Citan (spĺňajúci
Euro 6 ako osobné aj nákladné
vozidlo) s novou zvláštnou výba-
vou od dvojsedadla pre spolujazd-
cov cez zabudovaný navigačný
systém a strešné okno až po cúva-
ciu kameru už obohacuje ponuku
aj na Slovensku. 
Kompaktný preplňovaný diesel 1,5 l
pre Citan je vyhotovený v troch
výkonových stupňoch (55 kW/ 75 k;
66 kW/90 k a 81 kW/110 k). S
využitím funkcie ECO štart – stop sa
spotreba paliva Citanu s dieselovým
motorom znižuje (podľa NEFZ) na
4,3 l/100 km. 
Krútiaci moment Citanu s benzíno-
vým motorom 1,2 l (84 kW/114 k)
dosiahne pri použití funkcie kick-

down až 205 Nm (oproti bežným
175 Nm). Zvýšený krútiaci moment
(pri prevodových stupňoch dva, tri a
štyri) je k dispozícii maximálne 20
sekúnd, čo napríklad uľahčí predbie-

hanie a tak zvýši bezpečnosť. Pre
benzínovú motorizáciu je v ponuke i
komfortná šesťstupňová dvojspojko-
vá prevodovka 6G-DCT. 
Praktickejší a individuálnejší Citan

teraz využíva okrem iného prístroje s
grafikou typickou pre značku s
hviezdou, novo navrhnutú páku ruč-
nej brzdy či madlo vnútri na zadných
výklopných dverách (zjednoduší

zatváranie a ruky ostanú čisté). Citan
ako osobné vozidlo v dlhom vyhoto-
vení ponúka na želanie delené vyklá-
pacie strešné okno s tónovaním.
Skriňová dodávka Citan má nové
dvojsedadlo pre spolujazdcov s troj-
bodovými bezpečnostnými pásmi a
výškovo nastaviteľnými opierkami
hlavy. Nechýba ani špeciálne pre
Citan vyvinutý navigačný systém
obsluhovaný cez dotykovú 3,5-pal-
covú obrazovku. Manévrovanie
uľahčuje (na želanie) nová kamera
pre cúvanie aktivovaná zaradením
spiatočky.

Viac informácií na 
www.motor-car.sk 

alebo www.mercedes-benz.sk .

Praktickejší a individuálnejší Citan

 02. 12.

BC SIAULIANI
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KOTOLMAJSTER.sk
0903 20 25 26

PREDÁM
TREZOR

HHrraajjttee  oo  llííssttkkyy  nnaa  kkoonncceerrtt  SSuuzzii  QQuuaattrroo
V roku 1978 nahrala Suzi Quatro s Chrisom Normanom 

jeden zo svojich najväčších hitov Stumblin' In
CChhrriiss  NNoorrmmaann  bbooll  ssppeevváákkoomm  vv  sskkuuppiinnee

aa//  SSwweeeett
bb//  SSmmookkiiee
cc//  SSllaaddee

Správnu odpoveď pošlite do 27. 11. na korešpondenčnom lístku na adresu:
Bratislavské noviny, Gorkého ulica 6, 811 01 Bratislava

Traja vyžrebovaní dostanú po dva lístky na koncert Suzi Quatro 19. 12. v Aegon Aréne NTC

Elektronizácia

uľahčí ľuďom

orientáciu
NOVÉ MESTO
Nové Mesto pokračuje v elek-
tronizácii svojich služieb. Naj-
novšie spustila na stránke
banm.zastupitelstvo.eu projekt
elektronického miestneho za-
stupiteľstva.
Občan nájde prehľadne na jed-
nom mieste všetko podstatné z
práce svojho zastupiteľstva. Od
materiálov predložených na roko-
vanie miestneho zastupiteľstva
cez prijaté uznesenia, až po detail-
ný prehľad o tom, ako kto hlaso-
val. Zjednoduší orientáciu v tejto
agende, ako aj jej kontrolu zo stra-
ny verejnosti. 
Občan bude mať vďaka novej
stránke podrobný prehľad aj o
práci jednotlivých poslancov. Po
kliknutí na meno vybraného člena
zastupiteľstva sa v prehľadnej,
štruktúrovanej podobe dozvie,
aká je jeho účasť na rokovaniach,
ako hlasoval o jednotlivých mate-
riáloch a podobne. Na stránke
nájdu obyvatelia pozvánky na
rokovania, časom pribudnú ďal-
šie služby - možnosť dať si poslať
pozvánku na rokovanie zastupi-
teľstva, detailnejšie profily po-
slancov. Súčasťou elektronického
zastupiteľstva je archív starších
materiálov, rokovaní, nezostriha-
ných záznamov z rokovania
zastupiteľstva, prehľad hlasovaní
a register schválených uznesení z
tohto volebného obdobia. (st)
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www. tour.sk

Exotika 
letecky 

z Viedne

SUPER

Dominikánska republika
Kuba

Mexiko
SAE 

Maurícius

Rakúske Alpy
Talianske Alpy

Francúzske Alpy

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne

už viac ako 24 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 777 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je
truhla, čalúnenie, obliekanie,

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

ponúkame bezplatne tieto služby:
�� prepožičanie štyroch 
umelých vencov už aj 

so štandardnými stuhami
�� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
�� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
�� kondolenčnú listinu

~ ~ ~

Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

240 eur

Mlynské Nivy 8
02 /  5263 1181
www.pieta.sk

Dražobník AUKČNÁ AGENTÚRA
s.r.o., sídlo: Sladovnícka 13, 

917 01 Trnava, IČO: 36 717 525, 

oznamuje dražbu súboru
nehnuteľných vecí podľa
nasledovného prehľadu:

1. Predmet dražby: Nebytový priestor č. 12 –
3 a Nebytový priestor č. 12 – 4 na prízemí
prevádzkovej budovy so súpisným číslom
863 vo vchode Šalviova 3, k. ú. Ružinov,
zápis na LV č. 4524. 

2. Dátum a čas konania dražby: 4.12.2015
(piatok) o 8.30 hod. (čas otvorenia dražby),
registrácia: 30 minút pred otvorením dražby.

3. Miesto konania dražby: Stavba, súp. č.
2557 (Licitačná miestnosť Dražobníka/
1PP), na ul. Sladovnícka 13, 917 01 Trnava.

4. Najnižšie podanie: 168.000,00 EUR
5. Výška dražobnej zábezpeky: 33.000,00

EUR
6. Účet: (IBAN: SK4711000000002629824858,

SWIFT: TATRSKBX), Tatra banka, a.s.,
ŠS: 4524.
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štvrtok 19. novembra
� 10.00  - Z. Strnáková: Margarí
Margarú, škôlkohra, Bibiana,
Panská 41
� 10.00 - Zlaté prasiatko, Brati-
slavské bábkové divadlo, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 18.00 - J. Palárik: Zmierenie
alebo dobrodružstvo pri obžinkách,
Sála činohry, nová budova SND
� 18.00 - Kremienok, DK Zrkad-
lový háj, Rovniankova 3
�19.00 - R. Geri, D. Hevier: Frida
– Maľovať a milovať, Teatro Wüs-
tenrot, Istropolis, Trnavské mýto 1
�19.00 - C. Goldoni: Sluha dvoch
šéfov, Nová scéna, Živnostenská 1
� 20.00 - Jazz v Aréne, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 21.00 - Inekafe, koncert, MMC
club, Karpatská

piatok 20. novembra
� 10.00 - Zlaté prasiatko, Brati-
slavské bábkové divadlo, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - J. Nvota: Zmiešaná
štvorhra, Radošinské naivné
divadlo, Záhradnícka 95
� 18.00 - W. Shakespeare: Skro-
tenie zlej ženy, Sála činohry, nová
budova SND
� 18.00 - Ch. Hampton: Popol a
vášeň, Štúdio, nová budova SND
�19.00 - L. Locchead: Perfect Days,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
�19.00 - W. Russell: Pokrvní bra-
tia, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.30 - V. Klimáček: Remix,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7
� 20.20 - Marshall Jefferson, Nu
Spirit Club, Štúrova 3
sobota 21. novembra
� 14.30 - Zlaté prasiatko, Brati-
slavské bábkové divadlo, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7 
� 17.00 - G. Rossini: Figaro sem,
Figaro tam, historická budova SND
� 18.20 - Lulu, MET opera, live,

divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - J. Nvota: Zmiešaná
štvorhra, Radošinské naivné
divadlo, Záhradnícka 95
�19.00 - J. Nvota. Kosa, divadel-
ný spolok Frída (Brno), Divadlo
P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19
� 19.00 - W. B. Thomas: Charley-
ho teta, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - A. de Sint-Exupéry:
Malý princ, divadlo Ludus,
Tower 115, Pribinova 25
�19.30 - J. Korec: Spoveď II., Malá
scéna STU, Dostojevského rad

nedeľa 22. novembra
� 10.00, 14.30 - Zlaté prasiatko,
Bratislavské bábkové divadlo, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 10.00 - K. Aulitisová: Tuláčik a
Klára, interaktívne predstavenie,
Bibiana, Panská 41
� 14.00 - A. de Sint-Exupéry:
Malý princ, divadlo Ludus, To-
wer 115, Pribinova 25
� 16.00 - Slovenský komorný or-
chester, Malá sála SF, Nám. Eu-
gena Suchoňa
� 17.00 - D. Lachaud:  Hetero,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
�17.00 - H. Maurice: Podfuk, Tea-
tro Wüstenrot, Istropolis, Trn. mýto 1
�18.00 - S. Stephensonová: Pamäť
vody, Štúdio, nová budova SND
� 18.00 - Boyband, Nová scéna,
Živnostenská 1
� 19.00 - J. Dean, G. Sibleyras:
Otázka príťažlivosti alebo kto koho
sotil do rybníka, Loď – Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 20.00 - O. Kaiser, J. Lábus:
Nejlepší scénky, Ateliér Babylon,
Námestie SNP 14

pondelok 23. novembra
� 10.00 - A. de Sint-Exupéry:
Malý princ, divadlo Ludus, To-
wer 115, Pribinova 25
� 19.00 - Mikulčík spieva Válka
(Dáma v rýchliku), koncert, Loď, Di-
vadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Trochu inak, večer s A.

Banášovou, Sála činohry, nová
budova SND
� 19.00 - M. McDonagh: Ujo
Vankúšik, divadlo Aréna, Vieden-
ská cesta 10
� 19.00 - W. Shakespeare: Othello,
Malá scéna STU, Dostojevského rad

utorok 24. novembra
� 18.00 - One Day Jazz Festival,
Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.00 - A. Baricco: Novecente -
Legenda o pianistovi, Loď - Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Su Yeon Kim (klavír),
Malá sála SF, Nám. Eugena
Suchoňa
� 19.00 - J. Nvota: Zmiešaná
štvorhra, Radošinské naivné
divadlo, Záhradnícka 95
�19.00 - V. Klimáček: Mojmír II.
alebo súmrak ríše, Štúdio, nová
budova SND
�19.00 - M. Casella. Írska kliatba,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
p� 19.00 - HC Slovan - Dinamo
Minsk, KHL, Zimný štadión O.
Nepelu, Odbojárov 9
� 19.30 - V. Klimáček: Divná
doba, Divná láska, Divné životy,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

streda 25. novembra
� 10.00, 14.30 - Zlaté prasiatko,
Bratislavské bábkové divadlo, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 10.00 - K. Aulitisová: Tuláčik a
Klára, interaktívne predstavenie,
Bibiana, Panská 41
�19.00 - D. Ives: Nevesta v kožuchu,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - P. Vogel: Najstaršie re-
meslo, Nová scéna, Živnostenská 1
�19.30 - V. Klimáček: Odvrátená
strana mesiaca, divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7

štvrtok 26. novembra
� 10.00 - K. Aulitisová: Tuláčik a
Klára, interaktívne predstavenie,
Bibiana, Panská 41

� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Slovenský filharmonický zbor,
Koncertná sieň SF, Nám. Eugena
Suchoňa
� 19.00 - J. Hamar Slovenské
Vianoce, SĽUK, Divadlo P. O.
Hviezdoslava, Laurinská 19
�19.00 - K. Magnusson: Aj muži
majú svoje dni, Nová scéna, Štú-
dio Olympia, Živnostenská 1
� 19.00 - Koncert pre Karla
Kryla, P. Nos, Z. Homolová, I.
Cvacho, S. Granec, Stredisko kul-
túry Nové Mesto, Vajnorská 21
�19.30 - V. Klimáček: Odvrátená
strana mesiaca, divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - J.-L. Godard, kino, Na
konci s dychom, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 21.30 - Prague Burlesque
Night, Nu Spirit Club, Štúrova 3

piatok 27. novembra
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Slovenský filharmonický zbor,
Koncertná sieň SF, Nám. Eugena
Suchoňa
�19.00 - C. Goldoni: Sluha dvoch
šéfov, Nová scéna, Živnostenská 1
�19.00 - Očova ožila, Dom kultú-
ry Zrkadlový háj, Rovniankova 3

sobota 28. novembra
� 14.30 - Luskáčik, Bratislavské
bábkové divadlo, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 15.00 - R. Mankovecký, R. Bal-
lek, T. Ciller: Tri prasiatka, Divadlo
P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19
�18.30 - Folk Blue Session 2015,
Dom kultúry Lúky, Vígľašská 1
� 19.00 - Bez ladu sa skladu,
Para, koncert, Stará tržnica, Ná-
mestie SNP
� 19.00 - C. Davis, D. De Andra-
de: Nižinskij - Boh tanca, Sála
opery a baletu, nová budova SND
� 19.00 - B. Slančíková-Timrava:
Bál, Sála činohry, nová budova SND
�19.00 - J. B. Moliére: Lakomec,
historická budova SND

�19.00 - G. Presgurvica: Rómeo a
Júlia, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.30 - E. Kudláč, S. Solovič:
Slovak showbiz, Štúdio Olympia,
Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.30 - V. Klimáček: Krvák,
GUnaGU, Františkánske námestie 7

nedeľa 29. novembra
� 10.00  - Z. Strnáková: Margarí
Margarú, Bibiana, Panská 41
� 10.00 - Luskáčik, Bratislavské
bábkové divadlo, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 17.00 - Galakoncert, Metropolit-
ný orchester Bratislava, Divadlo P.
O. Hviezdoslava, Laurinská 19
� 19.00 - Y. Reza: Kumšt, Divad-
lo Kumšproduction, Loď - Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - J. Nvota: Zmiešaná
štvorhra, RND, Záhradnícka 95
� 19.00 - M. J. Lermontov: Maš-
karáda, Malá scéna STU, Dos-
tojevského rad

pondelok 30. novembra
� 19.00 - A. Christie: Bod nula,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Dalibor Janda, koncert, veľ-
ká sála Istropolis, Trnavské mýto 1
� 20.00 - Peter Bič Project a hostia,
Ateliér Babylon, Námestie SNP 14 

utorok 1. decembra
� 19.00 - J. Dean, G. Sibleyras:
Otázka príťažlivosti alebo kto koho
sotil do rybníka, Loď – Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - E. Wolff-Ferrari: Šper-
ky Madony, Sála opery a baletu,
nová budova SND

streda 2. decembra
� 19.00 - D. Arcand: Úpadok
amerického impéria/Invázia bar-
barov, Štúdio, nová budova SND
�19.00 - G. Spiró: Sladký domov,
Divadlo P. O. Hviezdoslava, Lau-
rinská 19
�19.00 - M. Casella. Írska kliatba,
Aréna, Viedenská cesta 10
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Novootvorená 
zubná 

ambulancia 
prijíma 

nových pacientov
Stromová 16 | Kramáre

0905 662 407
simkovicova55@stonline.sk



Necelé dva mesiace mali Bra-
tislavčania možnosť navšte-
vovať v Mirbachovom paláci
na Františkánskom námestí
výstavu Galérie mesta Bratis-
lavy s pomerne dlhým ná-
zvom Portréty príslušníkov
habsburského a habsbursko-
lotrinského rodu zo zbierok
GMB.
Prvý raz v histórii GMB, ktorá
vznikla v päťdesiatych rokoch
vyčlenením z vtedajšieho Vlas-
tivedného ústavu mesta Bratis-
lavy, bolo možné prezentovať
veľkú časť zbierkového fondu,
ktorý bol v období socializmu
zámerne utajovaný, lebo išlo o
pamiatky z obdobia zaznávanej
habsburskej monarchie. Len
výnimočne sa jednotlivo nie-
ktoré obrazy vystavovali v
rámci iných tém. Stálo boli
vystavené len reprezentačné
portréty Márie Terézie, jej otca
Karola III., jej syna Jozefa II., a
Ferdinanda V., ktoré boli ako
súčasť zariadenia pôvodných
rokovacích siení starej radnice
prenesené do Primaciálneho
paláca. Aj dnes visia v prvej
predsieni pred Zrkadlovou sie-
ňou. V tridsiatych rokoch 20.
storočia ich vystavovali v obra-
zárni Mestského múzea, ale bez
mien, len ako „portrét kráľov-
nej“ či „portrét panovníka“.
Reprezentačné portréty cisára a
kráľa Františka Jozefa sa sťa-
hovali zo skladu do skladu, pri-
čom boli často poškodené.         
Na krátko trvajúcej výstave,
ktorá sa práve skončila, bolo
možné vidieť asi 20 olejoma-
lieb a akvarelov portrétov pred-
kov a potomkov Márie Terézie,
ktorej výročie korunovácie si
Bratislava pripomenie na budú-
ci rok. Kurátorky výstavy Jana
Luková a Martina Vyskupová
vybrali z depozitu galérie aj
poškodené a zašpinené diela,
ktoré reštaurátorky galérie v
rekordnom čase pripravili tak,
aby sa dali verejnosti prezento-
vať. Niektoré sa však ukázali
natoľko poškodené, že sa ich
reštaurovaní ešte stále pracuje.
Z čerstvo reštaurovaných žiaril
farbami portrét Františka I. v
životnej veľkosti. Obraz bol

umiestený tak, že návštevník
priamo k panovníkovi prichá-
dzal radom otvorených dverí
vo východnom krídle paláca
ako k živému človeku.               
Okrem originálov maľovaných
portrétov bolo vystavené viac
ako sto grafických listov, repro-
dukujúcich aj obrazy, ktoré sú
dávno nezvestné. K najlepším z
nich patria diela viedenských a
augsburských rytcov. Rytiny -
portréty princezien arcikňažien
Márie Amálie a Márie Jozefy,
dcér Jozefa I., vznikli na začiat-
ku 18. storočia ako reprodukcie
olejomalieb v Pezinku narode-
ného Jana Kupeckého, ktorého
rodičia boli českého pôvodu.      
Portréty príslušníkov panovníc-
kej rodiny do začiatku 19. sto-
ročia boli reprezentované len
maliarskymi resp. ryteckými
dielami.  V priebehu 19. storo-
čia sa repertoár rozšíril o diela
sochárske – najmä busty členov
rodiny, a o diela nových grafic-
kých techník, ako napríklad
litografie, ku ktorej sa v 20.
storočí priradila aj fotografia.
Dve romantické busty v život-
nej veľkosti predstavujúce
Alžbetu, manželku Františka
Jozefa, ako uhorskú kráľovnú,
sú dielom v Prešporku narode-
ného viedenského sochára Vic-
tora Tilgnera, ktorý ich daroval
rodnému mestu.                         
Prezentované portréty predsta-
vujú predovšetkým uhorských
kráľov, ktorí boli korunovaní v
Chráme svätého Martina. Zara-

dené sú aj portréty niektorých
ich predkov, ako napríklad
zakladateľa dynastie Rudolfa I.
Habsburského či „posledného
rytiera“ Maximiliána I. A
okrem portrétov množstva
princezien, ktoré povydávali do
iných európskych panovníc-
kych rodín, bol vystavený aj u
nás unikátny jazdecký portrét
následníka trónu Rudolfa,
ktorý sa rozhodol pre dobro-
voľnú smrť, či jeho strýka
mexického cisára Maximiliána,
ktorého povstalci v Mexiku
popravili zastrelením.  
Vystavená bola aj dlho nezvest-
ná a znovuobjavená busta
arcikniežaťa Friedricha, gene-
ralissima rakúsko-uhorskej
armády, ktorý tu na konci
devätnásteho storočia trvalo žil
asi dvadsať rokov vo svojej
rezidencii, v Grassalkovicho-
vom paláci.                               
Škoda je, že výstava mohla
trvať len necelé dva jesenné
mesiace, hoci táto téma by pri-
lákala návštevníkov najmä v
zimných mesiacoch, a že sa
nenašli financie na vydanie pri-
praveného obsiahleho kataló-
gu. Katalóg, ktorý si možno
prelistovať a prečítať aj neskôr,
je priamym pokračovaním kaž-
dej úspešnej výstavy.                 
Na záver si výstavu prezrel
jeden z potomkov portrétova-
ných kráľov a cisárov, v Buda-
pešti žijúci vnuk posledného
uhorského (a českého) kráľa (a
rakúskeho cisára) Karola,
Georg von Habsburg. 

Štefan Holčík
Foto: Peter Homola
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Drahé cigary

šúľali ženy 

na stehnách
Prvá tabaková manufaktúra v
Prešporku vznikla koncom 18.
storočia. Fajkový, ľuľkový,
žuvací a šnupavý tabak vyrába-
la výlučne z domácich surovín.
Pre šľachtu a zámožnejších obča-
nov v nej ženy šúľali cigary na
holých stehnách. Desať kusov vir-
žiniek stálo toľko peňazí ako bežná
košeľa. Neboli však obyčajné. Do
tých najexkluzívnejších sa tabak
preparoval výťažkom z makovíc,
do tabaku iných miešali drvinu z
usušeného konopného lístia.  
Keď v Prešporku začali rásť fabri-
ky a z celého Slovenska prichá-
dzali do nich robotníci, v posled-
nej štvrtine 19. storočia začala
prešporská tabaková továreň
vyrábať lacné cigarety. Ich stále
väčšia spotreba mala za následok
zrušenie výroby žuvacieho taba-
ku, obmedzila sa aj výroba šnupa-
vého a výroba ručne šúľaných
cigár sa presunula do Smolníka,
kde pokračuje dodnes.
Štvrť tisícročia uplynulo od čias,
keď prichytených fajčiarov vysta-
vovali v železnej klietke na pre-
šporskom Hlavnom námestí, pre-
tože fajčiť znamenalo vtedy pod-
ľahnúť diablovmu pokušenie.
Pod viechami vyhrávali robotníci
na mandolínach, gitarách a hu-
sličkách. Zavše si niekto priniesol
píšťalku alebo fujaru. Občas sa
spod viech ozýval zvuk ťahacích,
častejšie fúkacích harmoník.
V elegantnejších vinárňach s ce-
loročnou prevádzkou hostia kon-
certovať nesmeli. Mali ich vy-
árendované cigánske muzikant-
ské skupiny. V počiatočných
časoch prudkého rozmachu Pre-
šporka sa stávalo, že vo vinár-
ňach, krčmách a kaviarňach
obsluhoval hocikto. Len čo si to
magistrát mesta všimol, rozhodol,
že neškolený personál nesmie
mestu robiť hanbu. Aj do tej naj-
zapadlejšej krčmičky s celoroč-
nou licenciou zavítal občas mest-
ský úradník a kontroloval aj také
taľafatky, či sa ponúka správne
vychladené a jedlu primerané
víno. Peter Ševčovič

Z kuchyne starého 
Prešporka (krátené)

NA ČILIŽSKEJ ULICI sa 32-
ročný Dušan P. z Bratislavy pokú-
sil vlámať do predajne potravín.
Všimla si to hliadka PMJ, ktorá
ho zadržala a predviedla na prí-
slušný útvar. Spoločenstvu vlast-
níkov bytov vznikla poškodením
dverí škoda 1 500 €.
NA KRIŽOVATKE STARÉ
GRUNTY prešiel 22-ročný vo-
dič auta na červený signál. V
smere na Mlynskú dolinu opäť
prešiel na červenú, pričom v
jazde pokračoval vysokou rý-
chlosťou po diaľnici D2 cez tunel
Sitina. Pri výjazde smerom na
Lamač mu v úseku, kde je maxi-
málna povolená rýchlosť 50
km/h, namerali 128 km/h. Po
zastavení hliadkou prišiel o
vodičský preukaz. Vodičovi hrozí
aj pokuta osemsto eur a zákaz
šoférovania na tri roky. 
NA ULICI ŠTEFANA KRÁ-
LIKA doteraz neznámy pácha-
teľ poškodil jednu z garážových
brán a z vnútorných priestorov
odcudzil štyri hliníkové disky s
pneumatikami, pár lyží s palica-
mi, prázdne plechové bandasky,
autokozmetiku, ako aj viacero
rôznych náhradných dielcov k
autu. Okrem toho odcudzil aj
náhradné kľúče k osobnému
motorovému vozidlo, ktoré tam
bolo zaparkované, a s ním, ako
aj s odcudzenými vecami z
miesta odišiel. Celková škoda
bola asi 6 000 eur. 
NA PRIBINOVEJ ULICI za-
tiaľ dvaja neznámi páchatelia
odcudzili v jednej z predajní s
luxusnými šperkami obchodného
centra prsteň z bieleho zlata osa-
dený briliantmi. Krádežou prsteňa
páchatelia spôsobili spoločnosti
škodu približne 340-tisíc eur. 
NA ULICI DOMOVÉ ROLE
polícia spozorovala 41-ročného
Jozefa G. z okresu Senec, ako pri
odbočovaní na Slovnaftskú ulicu
nedal znamenie o zmene smeru
jazdy. Hliadka ho zastavila a
podrobila kontrole. Počas nej mu
namerali 3,02 promile. Vodiča
predviedli na políciu a pre istotu
umiestnili v cele zaistenia. 
NA PÚPAVOVEJ ULICI horeli
Range Rover a Ford Focus. Zis-
ťovateľ príčin požiarov  nevylúčil
cudzie zavinenie. Celkovú škodu
predbežne vyčíslili na približne
17 000 €.  (mm)

Galéria mesta Bratislavy ukázala
portréty habsburských panovníkov
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vyjdú o 2 týždne
3. decembra 2015

V Prasaslave 

sa objavilo 

zlaté prasiatko
STARÉ MESTO
Bratislavské bábkové divadlo
uvedie novú premiéru pre naj-
menších. Jej hlavnými hrdina-
mi budú dve dobrosrdečné pra-
siatka, Krochko a Kvik.
Prasiatka si v televízii vypočujú,
že v hlavnom meste Prasaslava
sa objavilo záhadné zlaté prasiat-
ko. Kto ho uvidí, tomu srdce
radosťou poskočí. Mladomanže-
lia sa preto rozhodnú vymeniť
medové týždne v Blatnom raji za
dobrodružnú cestu do veľkého
mesta. Rušné ulice sú plné všako-
vakých lákadiel, ale i nástrah a
dve neskúsené prasiatka sa neraz
dostanú do poriadnych problé-
mov. Nakoniec však vďaka svo-
jim dobrým srdiečkam všetko
šťastne prekonajú a nájdu aj
vytúžené prasiatko. Kde a ako?
To sa dozviete od 21. novembra v
Divadle Malá scéna STU! Insce-
náciu uvedie divadlo aj v rámci
akcie Noc divadiel 21. novembra
o 14.30 h. Vstup do tvorivej diel-
ne je bezplatný, no keďže počet
miest je obmedzený, treba sa pri-
hlásiť sa vopred na adrese: jano-
sova@babkovedivadlo.sk. (mm)

STARÉ MESTO
Ako vyzeral život na Obchod-
nej ulici v minulosti? Ako sa
zmenila za posledné roky?
Históriou jednej z najzná-
mejších ulíc Bratislavy preve-
die unikátna výstava, ktorú
až do konca tohto týždňa (22.
novembra) môžu Bratislavča-
nia vidieť na obrazovkách vo
výkladoch na Obchodnej
ulici a v galérii Satelit.
Domáci aj zahraniční návštev-
níci majú možnosť vidieť zábe-
ry vo verejnom priestore na
obrazovkách nainštalovaných v
sedemnástich prevádzkach. V
reálnom čase zase uvidia domy
na Obchodnej ulici, pred ktorý-
mi budú práve stáť, čiže priamo
môžu porovnávať, ako sa budo-
vy zmenili za posledných tri-
dsať rokov. 
Netradičná časozberná výstava
vychádza z knihy Obchodná
1984 – 2014, projektu umelec-
kej dvojice Ľuba a Moniky Sta-
cho. Na fotografiách zachytili
tridsaťročnú históriu ulice, ako
aj jej zmeny až do súčasnosti.
Prostredníctvom časozberu sa
pred divákmi odvíja príbeh
posledných tridsiatich rokov.
Spoločensko-politické udalosti
sa odrážajú vo výzdobe obcho-
dov, oblečenia ľudí, a ďalších
dobových znakov. 
„Obchodná ulica bola vždy
miestom obchodu a stretávania

sa ľudí. Jej výzor vždy od-
zrkadľoval dobu, v ktorej sa
žilo,“ konštatuje fotograf Ľubo
Stacho, autor fotografií. 
Prezentácie na obrazovkách
umožnia všetkým návštevní-
kom vidieť takmer päťsto foto-
grafií, medzi nimi množstvo
doteraz nepublikovaných zábe-
rov. Paralelne s výstavou vo
výkladoch pokračuje výstava
fotografií v Satelite, galérii
SCD, ktorá predstaví výber z
fotografií Obchodnej ulice na
kvalitných tlačiach. 
Spoluorganizátorom výstavy je
občianske združenie Obchodná
ulica a okolie, ktoré si za svoj
cieľ kladie zlepšenie imidžu a
kvality verejného priestoru
ulice. „Chceme, aby sa vrátila
na kultúrnu, ekonomickú a

sociálnu mapu Bratislavy,“
vraví David Čajko, predseda a
zakladateľ združenia, a dodal.
„Pre jej revitalizáciu a fyzické
zlepšenie priestoru komuniku-
jeme s obchodnou komunitou,
vlastníkmi budov a obyvateľ-
mi, sme nadviazali spoluprácu
s magistrátom, so Starým Mes-
tom, zainteresovanými úradmi.
Na Obchodnú sa rovnako sna-
žíme prilákať viac návštevní-
kov prostredníctvom kultúr-
nych podujatí.“
Výstava OBCHODNÁ na
Obchodnej pozostáva z dvoch
častí: z galéria vo výkladoch
prevádzok na Obchodnej ulici a
z výstavy v galérii Satelit, galé-
ria SCD - Kollárovo námestie
10. (mo)

Foto: Ľubo Stacho

Porovnajte si, ako vyzerala Obchodná
kedysi a ako vyzerá známa ulica dnes
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BRATISLAVA 4 

Najvyťaženejšie

detské ihrisko

rekonštruujú
DÚBRAVKA
Park Pekníkova v Dúbravke je
najvyťaženejším ihriskom v
mestskej časti. Vysoká návštev-
nosť a aj v minulosti zanedba-
ná obnova sa však podpísali na
stave preliezačiek. 
Opraviť opotrebované hracie
prvky, vymeniť nebezpečné a aj
doplniť nové je cieľ obnovy ihris-
ka. Viaceré hracie prvky sú už
osadené. Išlo napríklad o preva-
žovadlá na pružine či detský kolo-
toč. Na opravu zostalo ešte pie-
skovisko s novou vežou so šmy-
kľavkou, s tabuľou na kreslenie
na jeho okraji či žiadaným zastre-
šením pieskoviska. Okrem no-
vých hracích prvkov plánuje
mestská časť do konca roku opra-
viť aj veľkú preliezačku.  (st)

Vianočná 

ulička priblíži

Štedrý večer
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Obyvatelia Devínskej Novej
Vsi sa môžu tešiť. Mestská
časť pripravuje aj tento rok
pre návštevníkov Vianočnej
uličky okrem zaujímavého
programu aj obľúbený párty
stan, v ktorom si návštevníci
budú môcť oddýchnuť v prí-
pade horšieho počasia.
Vonku, okrem tradične bohatej
ponuky jedál, zahrejú dekorač-
né ohne. Z občerstvenia sa
okrem vianočnej klasiky ako
varené vínko, cigánska či punč,
môžu miestni, ale aj návštevní-
ci z iných kútov hlavného
mesta tešiť na vynikajúcu via-
nočnú kapustnicu, lokše, jater-
nice, údené výrobky a tlačenku.
Chýbať nebudú cukrovinky,
perníky, vianočné pečivo,
vafle, trdelníky, dekoračné a
remeselné predmety a pre deti
hračky. 
Vo Vianočnej uličke si preto
každý návštevník nájde to, po
čom mu srdce či žalúdok túži.
Vianočné trhy na Hradištnej
ulici v Devínskej Novej Vsi
ponúknu od štvrtka do soboty
množstvo stánkov s vianočný-
mi dobrotami a zaujímavými
výrobkami a v podvečerných
hodinách kultúrny program.
Tento rok budú Vianočné trhy v
Devínskej Novej Vsi od 3. do
5. decembra. (ts)

Ešte pred zimou začne v Dúbravke 
fungovať sociálna výdajňa šatstva

V Karlovej Vsi sa bude diskutovať 
o stavebnej uzávere v zátoke
KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves
začala územné konanie o sta-
vebnej uzávere v zóne Karlo-
veská zátoka.  V tejto lokalite
sa nachádzajú obľúbené
oddychové miesta Karloveš-
ťanov a tiež investičné a rezi-
denčné projekty.
Dané územie je ohraničené na
západnej strane vodným tokom
Čierny potok, na severnej stra-
ne komunikáciou Botanická
ulica a na východnej strane

mostom Lafranconi. Konanie o
stavebnej uzávere sa začína z
podnetu karloveského staveb-
ného úradu z dôvodu pripravo-
vaného územného plánu zóny.
Ten by mal presnejšie regulo-
vať budúci rozvoj tohto úze-
mia. „Ide o dôležité rekreačno-
oddychové územie celomest-
ského významu. Je v prospech
Karlovešťanov i Bratislavy, ak
jeho rozvoj bude mať čo najpo-
drobnejšie pravidlá,“ povedala
starostka Karlovej Vsi Dana

Čahojová. Stavebná uzávera
bude platiť do schválenia
územného plánu zóny, ale naj-
viac päť rokov od právoplat-
nosti územného rozhodnutia.
Karloveský stavebný úrad
nariadil ústne pojednávanie na
26. novembra o 9.00 h v miest-
nosti č. 231 v sídle Miestneho
úradu v Karlovej Vsi. Účastníci
konania môžu do podkladov
rozhodnutia nahliadnuť počas
úradných hodín stavebného
úradu. (ts)

DÚBRAVKA
Oblečenie aj topánky, ktoré
sa dajú ešte využiť a mohli
by niekomu poslúžiť posky-
tuje nová Sociálna výdajňa
šatstva sv. Alžbety v priesto-
roch Komunitného centra na
Bazovského ulici v Dúbrav-
ke. 
Primárne slúži sociálne slabším
a odkázaným Dúbravčanom,
no nevylučuje sa ani pomoc
obyvateľom z iných mest-
ských časti. Sociálna výdajňa
šatstva sv. Alžbety vznikla
vďaka spolupráci Občianskeho
združenia Dobrota pre Afriku.
Do výdajne môže prísť počas
pondelkov každý, kto potrebuje
pomoc, čiže je v stave sociál-

nej núdze a preukáže sa rele-
vantným dokladom o tom, že
poberá sociálne dávky, invalid-
ný dôchodok a podobne. So-
ciálne pracovníčky obyvateľa
zaevidujú do svojej databázy a
vydajú mu preukaz, na základe
ktorého mu bude vydané šat-
stvo, obuv a iné potrebné a
dostupné veci. 
Každý má nárok na výber pia-
tich kusov oblečenia alebo
obuvi raz do týždňa. Podľa
potreby a dostupnosti tu nájde
aj prikrývky, vankúše, posteľná
bielizeň, matrace a podobne
„Naše oddelenie sociálnych
vecí a zdravotníctva informuje
o novej službe a pomoci všet-
kých obyvateľov Dúbravky,

ktorí poberajú sociálne dávky, a
to či už jednorazové alebo pra-
videlné,“ opisuje novú službu
starosta Dúbravky Martin Za-
ťovič a dodáva: „Zámerne sme
výdajňu šatstva otvorili pred
zimou.“ 
Výdajňa je založená na princí-
pe darovaného, nevyužívaného,
no stále použiteľného a vhod-
ného šatstva. Obyvatelia ho
môžu doniesť do centra na
Bazovského vždy v čase otvá-
racích hodín Charity shopu od
utorka do piatku od 13. 00 do
18.00 h. Sociálna výdajňa šat-
stva je otvorená každý ponde-
lok od 14.00 do 19.00 h v prie-
storoch Komunitného centra na
Bazovského 6. (st)

Projekt
TUJETOIN
vyrastá

na Dúbrav ickej ulici v mestskej asti
Bratislava – Dúbravka. 
Výborná ob ianska vybavenos  v okolí
a pestré možnosti trávenia vo ného asu
v blízkosti Devínskej Kobyly a okolitej
prirody zaru ujú pohodové bývanie. 

PONÚKAME VÁM TIETO BENEFITY:
dispozi ne výborne riešené byty, každý 
s balkónom a murovanou pivnicou
štandardy v cene bytu
3 byty na poschodí
fi nancovanie bez zá aže (po podpise 
Zmluvy o budúcej zmluve sa hradí 
rezerva ný poplatok vo výške 3 000 €, 
zvyšok až po kolaudácii)

www.bytyvdubravke.sk
0915 786 001

PRVÝCH 15 BYTOV MÁ V CENE PARKOVACIE MIESTO

PRVÝCH 15 BYTOV MÁ V CENE PARK VOVAACIE MM EIESTSTOOOJE UŽ V PREDAJI
CC EIE MM

TUJETOIN2. ETAPA

TUJETOIN Inzercia BA Noviny 206x85 2. Faza.indd 1 9.10.2015 14:21

PPoonnúúkkaamm  
vizáž 

a základnú 
úpravu vlasov 

pre slečny 
a ženy na rôzne 

príležitosti.
Tel.: 0944 127 456

mail:
svecova.petra8@gmail.com
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Zuzana Rattajová a 

reklama@banoviny.sk | 0911 668 468

Reklama v novinách?

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
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Na Dulovom

námestí sú

zastávky ďalej 
RUŽINOV
Na Košickej ulici v smere jazdy
od Miletičovej ulice k Mlyn-
ským nivám je zrušená zastáv-
ka Dulovo nám. a zároveň je
zriadená nová dočasná zastáv-
ka Dulovo nám. približne 80
metrov pred jej stálou polohou.
K dočasnej zmene pristúpil
dopravný podnik pre opravu po-
vrchu cestnej komunikácie. Práce
závisia od stavebnej technológie a
poveternostných podmienok,
predpokladaný termín ukončenia
zmeny je koniec novembra.
Linky č. 50, 68, N61  zastavujú na
náhradnej zriadenej zastávke
Dulovo nám. (st)

Budú diskutovať

o okolí jazera 

na Štrkovci
RUŽINOV
Mestská časť Ružinov začala
územné konanie o stavebnej
uzávere v okolí Štrkoveckého
jazera. „Súvisí s prípravou
troch územných plánov zón v
tejto lokalite,“ vysvetlil starosta
Ružinova Dušan Pekár.
Ak sa stavebné uzávery v lokali-
tách Štrkovecké jazero, Bajkalská
roh a Bajkalská, Drieňová podarí
vyhlásiť, platiť budú maximálne
5 rokov alebo do schválenia
územných plánov zón. Diskusia s
účastníkmi konania a dotknutý-
mi orgánmi je naplánovaná na 7.
decembra (Bajkalská roh), 8.
decembra (Štrkovecké jazero) a
10. decembra (Bajkalská, Drieňo-
vá), vždy o 16.30 v zasadačke
miestneho úradu. 
Účastníkmi konania sú tí, ktorí
majú vlastnícke alebo „iné práva“
v území, ktorého sa stavebná
uzávera týka. (st)

Pribudli ďalšie

bezbariérové

zjazdy
RUŽINOV
Tretiu etapu bezbariérovej
úpravy zjazdov z chodníkov
ukončila mestská časť Ružinov. 
Počas troch rokov menila vysoké
obrubníky na chodníkoch v Ruži-
nove za sklopené. „Uľahčí to
pohyb po chodníkoch obyvate-
ľom či už na invalidných vozí-
koch, s barlami alebo mamičkám
s kočíkmi,“ vysvetlil starosta
Ružinova Dušan Pekár. Bezbarié-
rové zjazdy z chodníkov pribudli
na Kupeckého ulici, Nezábudko-
vej, Palkovičovej, Martinčekovej
a ďalších uliciach. (ts)

Vrakuňa chce dlhšiu električkovú trať
VRAKUŇA
Vrakuňa spustila petíciu za sys-
témové riešenia proti kolapsu
dopravy v mestskej časti. Sta-
rosta a poslanci žiadajú spustiť
výstavbu vnútromestského
obchvatu Vrakune, urýchliť
prípravu a realizáciu nových
železničných terminálov a
vybudovanie záchytných par-
kovísk na okraji mesta.
Intenzita dopravy po Hradskej
ceste dosahuje 22-tisíc áut denne,
po ceste z Mostu pri Bratislave
do Vrakune prichádza skoro 10-
tisíc áut denne. Zápchy na Hrad-
skej už začínajú mať sekundárne
efekty a to zaplnenie okolitých
ulíc. Cesta z centra do Vrakune

trvá v popoludňajšej špičke aj
hodinu, mešká mestská hromadná
aj regionálna doprava. Chýbajú aj
záchytné parkoviská s napojením
na verejnú hromadnú dopravu.
Starosta a poslanci preto spustili
petíciu, v ktorej žiadajú Minister-
stvo dopravy, výstavby a regio-
nálneho rozvoja SR o systémové
riešenia v oblasti dopravy. Prvou
oblasťou je čo najrýchlejšia prí-
prava a následná výstavbu pre-
ložky cesty v úseku Pharos -
Ráztočná ulica vo Vrakuni tak,
aby vytvorila vnútromestský
obchvat s napojením na plánova-
ný diaľničný obchvat D4 a
odklonila tranzitnú dopravu
mimo zastavané územie. Druhou

je urýchlená príprava a výstavba
terminálov integrovanej osobnej
prepravy Vrakuňa a Ružinov
spolu s vybudovaním záchyt-
ných parkovísk pri železničnej
stanici Podunajské Biskupice a v
blízkosti plánovaného železničné-
ho terminálu Ružinov.
Okrem spomínaných návrhov rie-
šení vnútromestského obchvatu,
nových železničných zastávok a
záchytných parkovísk navrhuje
mestská časť Vrakuňa aj predĺžiť
električkovú trať v Ružinove z
Astronomickej ulice až po nový
železničný terminál. Rovnako
predkladá návrh na vybudovanie
cyklotrasy z Vrakune do Ružino-
va. (ts)
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Staromestské domácnosti nezostanú od decembra bez tepla
Žiadna z 2568 domácnosti v bratislavskom Starom
Meste, ktorej dodáva teplo a teplú vodu spoločnosť
Termming, a. s., nebude od 1. decembra 2015 bez
tepla. Ako starosta mestskej časti som využil svoje
zákonné právo a nepodpísal som októbrové uznese-
nie starometského miestneho zastupiteľstva, kto-
rým poslanci zrušili svoje  septembrové uznesenie o
prenájme tepelno-energetických zariadení v správe
mestskej časti spoločnosti Termming. Nájom, ktorý
sa končí 30. novembra, tak bude pokračovať bez
toho, aby bolo ohrozené teplo čo i len jednej staro-
mestskej domácnosti.
Mestská časť Staré Mesto prenajíma kotolne, kotly a
sekundárne rozvody tepla súkromnému výrobcovi a
dodávateľovi tepla za 121 591,43 € ročne, čo je ročne o
85 967,55 € viac, ako to bolo doteraz. Termming sa
navyše zaviazal pre 6572 domácností v Starom Meste,
ktorým dodáva teplo, znížiť štátom regulovanú cenu

tepla o 2 %. Nájomnú zmluvu, ktorá bude uzavretá na 10
rokov, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán vypovedať.
Niektorí Staromešťania, ktorí odoberajú od Termmingu
teplo cez sekundárne rozvody tepla, žiadali poslancov,
aby im umožnili odoberať teplo priamo od Bratislavskej
teplárenskej, a. s. Tá má štátom regulovanú cenu tepla
nižšiu o 17 % nižšiu ako Termming. Bratislavská teplá-
renská to však nateraz odmietla s tým, že spoločnosť
prehrala súdny spor s firmou Paroplyn Holdings Limited,
ktorá patrí investičnej skupine Penta, a musí jej zaplatiť
vyše 26 miliónov €. Nezostanú jej tak prostriedky na
investície do staromestských rozvodov a nebude môcť
zaplatiť mestskej časti ani také nájomné, aké vyrokovala
samospráva so spoločnosťou Termming.
V prípade regulovanej ceny tepla od jedného dodávate-
ľa na regulovanom území, platí solidarita odberateľov
tepla, keďže investície do kotolní sa neúčtujú len dotknu-
tému domu, ale rozrátavajú sa medzi všetkých odbera-

teľov. Ceny tepla v Starom Meste sú objektívne vyššie
preto, že je tu množstvo malých kotolní, ktoré boli na uh-
lie a bolo potrebné investovať do ich plynofikácie. Mest-
ská časť do nich neinvestovala za posledných 20 rokov
ani cent.
Samospráva mestskej časti nemá právomoc určovať
cenu tepla, tú reguluje štátny regulátor, ktorým je Úrad
pre reguláciu sieťových odvetví SR. Ten výrobcom urču-
je maximálnu cenu tepla, pričom v nej zohľadňuje len
oprávnené prevádzkové a investičné náklady a primera-
nú mieru zisku.
Septembrové rozhodnutie staromestských poslancov
pokračovať v spolupráci so spoločnosťou Termming je aj
po zohľadnení všetkých súvislostí momentálne to najlep-
šie pre mestskú časť a staromestské domácnosti. Ak
Bratislavská teplárenská niekedy prejaví záujem prena-
jať si staromestské rozvody tepla, bude dosť času na
rokovanie o podmienkach na prenájom. ��


