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V centre Bratislavy sú už dve klziská

Staromestské klzisko presunuli do stredu Hviezdoslavovho námestia. Foto: Marek Velček

PKO idú búrať,

nahradiť ho má

planetárium 
STARÉ MESTO

Vlastník pozemkov pod PKO
a mesto sa dohodli, ako bude
vyzerať nábrežie Dunaja,
kde v súčasností stojí PKO.
Podľa návrhu, ktorý prezen-
toval architekt investora, z
PKO nezostane ani tehla.
Mesto mu navyše ponúka obe
zdevastované budovy za
jedno euro a žiada za to stiah-
nutie súdnych žalôb.
Ako potvrdili zástupcovia magi-
strátu, budovy PKO sa kompletne
zbúrajú a namiesto nich vyrastú
byty a kancelárie. Okrem nich
bude na nábreží len menšia budo-
va, tzv. Kvapka, v ktorej sa ráta s
Planetáriom. Architekt tvrdí, že
práve v nej by mal byť priestor na
verejnú kultúru, napríklad hľadis-
ko pre niekoľko desiatok divákov,
čo by malo slúžiť napríklad
divadlám malej formy, diskusiám,
prednáškam. Budova Kvapky má
v mestu nahradiť veľkú Estrádnu
sálu a Tanečnú sálu v PKO.
Primátor I. Nesrovnal na verej-
nú prezentáciu projektu nepri-
šiel, hoci v čase jeho konania
bol tiež v Primaciálnom palá-
ci... Dal prednosť pravidelnej
týždňovej porade s pracovník-
mi magistrátu a k prezentácii sa
vyjadril iba prostredníctvom
sociálnej siete, kde povedal, že
dodržal, čo Bratislavčanom
pred voľbami sľúbil: Zachovať
verejný priestor, kultúrnu funk-
ciu a vybudovať dunajskú pro-
menádu... (db)

Autám zostala

stopka, petícia

nezabrala
NOVÉ MESTO
Všetkých 31 mestských pos-
lancov sa zhodlo, že motorové
vozidlá budú mať vstup na
Železnú studienku stále zaká-
zaný a dnu sa dostanú len na
povolenie. Poslanci tým iba
potvrdili rozhodnutie svojich
predchodcov spred roka.
O zrušenie zákazu požiadali petí-
ciou rybári, ktorí tvrdili, že hlavne
starší členovia Slovenského ry-
bárskeho zväzu majú problémy
dostať sa k rybníkom. Špekulova-
lo sa však aj o tom, že v pozadí
celej žiadosti sú ľudia, ktorí sa
dostali k pozemkom v lesoparku a
postupne tam chcú začať stavať.
Na magistráte nám napríklad
potvrdili, že za zrušenie zákazu
bol aj známy politik, ktorému pre-
kážalo, že robotníci sa nemôžu
kedykoľvek a akokoľvek dostať
na jeho stavbu a proti boli aj pod-
nikatelia z tejto oblasti, pretože
zákaz vjazdu vraj narúšal ich pod-
nikateľské zámery.
Podľa magistrátu, ktorý, mimo-
chodom, tiež nemal na vec jed-
noznačný názor, obyvatelia,
ktorí v lesoparku pracujú, nema-
jú žiadne problémy s vydávaním
povolenia vjazdu a ich počet
vlani výrazne vzrástol. Na Že-
leznú studienku navyše stále jaz-
dia autá bez povolanie, mestská
aj štátna polícia ich kontroluje
veľmi zriedkavo, a keď navyše
vodiči vidia, že nestoja hneď za
záchytným parkoviskom, bez
obáv pokračujú v jazde. (db)
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STARÉ MESTO
Magistrát a mestská časť Staré
Mesto dali bratislavským kor-
čuliarom na výber. V centre
mesta si môžu obuť korčule na
dvoch klziskách - na Hviezdo-
slavovom  alebo na Primaciál-
nom námestí.
Klzisko Starého Mesta má proti
magistrátnemu dlhšiu tradíciu. V
predchádzajúcich rokoch bolo na
začiatku promenády, kde však
čiastočne prekážalo návštev-
níkom Staromestských vianoč-
ných trhov a samospráva ho preto
posunula ďalej. Pôvodne malo
stáť okolo morového stĺpu, na-
koniec vyhral variant s plochou v
strede námestia pred americkou
ambasádou. Klzisko funguje od
minulého týždňa a vstup naň je
bezplatný. Staromestské klzisko

je otvorené denne od 10.00 do
22.00 h, s prestávkami na nutnú
údržbu ľadovej plochy. Kto nemá
vlastné korčule, ten si ich môže za
poplatok požičať. Za požičanie na
jeden a pol hodiny zaplatíte 3,50
eura. Päťdesiat centov vás zase
vyjde úschovňa. O tom, na čo si
treba dávať a čo dodržiavať, upo-
zorňuje informačná tabuľa, deti
do 6 rokov môžu na plochu len s
rodičmi.
Komplikovanejšia situácia bola s
klziskom, ktoré plánoval magi-
strát. Pôvodne sa uvažovalo s jeho
umiestnením na Františkánskom
námestí, čo sa ukázalo ako nereál-
ne, keďže proti boli navyše aj
pamiatkari. Klzisko preto pre-
miestnili na Primaciálne námes-
tie, kde sa s jeho výstavbou začalo
v stredu 25. novembra a od nede-

le 29. novembra je pre verejnosť
definitívne otvorené. 
„Neskorší termín otvorenia klzis-
ka spôsobilo teplejšie počasie,“
informovala hovorkyňa magi-
strátu Ivana Skokanová. Podľa jej
slov by klzisko malo byť v
prevádzke až do začiatku januára,
každý deň od 8.00 do 22.00 h a
pre návštevníkov je takisto zadar-
mo. Korčuľovať sa bude môcť do
pätnástich stupňov, slabý dážď
by ešte neprekážal, nesmú však
vznikať mláky. Korčuľovať sa
môže každý záujemca, maličké
deti, samozrejme, pod dohľadom
rodičov, vekovo to však nie je
obmedzené. Korčuľovať sa bude
dať aj na Vianoce a na Silvestra,
zrejme však v obmedzených
hodinách, ktoré zatiaľ nie sú sta-
novené. Dušan Blaško

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Presolené 
mesto, aj to 
je Bratislava
Ešte pár dní a po meste sa roz-
behnú popravčie čaty v oran-
žových vestách. Väčšinou cho-
dia štyria. Jeden šoféruje,
druhý sedí na korbe a dopĺňa
zásoby, tretí je šéf a najčastej-
šie sa len prechádza hore-dole,
prípadne telefónuje, no a ten
posledný už páli. Lopatkou na-
berá soľ a škodoradostne ju
metá po chodníkoch, trávni-
koch, zastávkach: „Tu máte,
fajnoví Bratislavčania!“
Je 21. storočie, chceme lietať na
Mars, ale v Bratislave sa proti
snehu bojuje ako za neandertál-
cov (bez urážky, neandertálci...).
Jedinou zbraňou je soľ, stovky
kilogramov soli, tony soli. 
A soľ je po pár dňoch všade – na
chodníkoch, na cestách, na všet-
kých topánkach, vo všetkých by-
toch, úradoch, obchodoch, ob-
chodných centrách. Z Bratislavy
sa stáva močiar, turisti len krútia
hlavami, z čoho je tá čľapkanica.
Uznávame, sú dni, keď naozaj
pomôže len soľ – napríklad, keď
po odmäku príde silný mráz. V
Bratislave sa však solí vždy, stačí
centimeter snehu a už sa solí, sta-
čia tri poletujúce vločky  a oran-
žové popravčie čaty s domovník-
mi vynášajú pred domy obrovské
balíky soli. A keď sa ich nesmelo
pýtate, či by nebolo lepšie tú
trošku snehu pozametať, či
odhrnúť, tak sa zatvária ako
volič SNS stojaci v Čadci pred
mešitou... 
Zobrať do rúk lopaty je totiž pre
týchto chlapov podradné, s
vedrom v ruke si už asi pripadajú
mužnejšie. Preto hodia ešte lopat-
ku na posledné dve umierajúce
vločky snehu a s pocitom hrdosti
odchádzajú na ďalšie bojisko.
Kým je v meste kúsok snehu,
dovtedy nezaspia.
Ochrániť mesto pred tonami soli
sa ešte nepodarilo nikomu. A keď
čítate, ako sú mesto, mestské časti
a firmy, ktoré sa majú starať o
zimnú údržbu, predzásobené so-
ľou aj na túto zimu, prídete o
posledné nádeje.
Bratislavská zima bude zase pre-
solená! Dušan Blaško

Kontrolovali

pripravenosť

na zimu
BRATISLAVA

Vedenie mesta kontrolovalo
pripravenosť posypovej techni-
ky na zimnú pohotovosť.
Novinky v zimnej údržbe sa týka-
jú najmä rozmiestnenia sypačov
pred ohláseným snežením na jed-
notlivých kritických rajónoch, čo
umožní rýchlejšie zásahy techni-
ky priamo v mestských lokali-
tách. Ide napríklad o lokality
konečnej MHD Dvojkrížna,
Potočná ulica, Koliba, Kramáre
Vlárska, v Petržalke v areáli spol.
RAKI, pod Mostom Lafranconi a
pod. Ďalšou novinkou je preven-
tívny posyp krízových miest,
vďaka ktorému sa roztopia prvé
milimetre napadnutého snehu.
Používať sa bude najmä v kopco-
vitých rajónoch alebo v rajónoch,
na ktorých v prípade väčšieho
spádu snehu vznikajú kritické
situácie (nájazdy na mosty, Koli-
ba, Kramáre, Dlhé diely a pod.).
Zároveň mesto vyzvalo mestské
časti, aby pre lepšiu synchronizá-
ciu zimnej údržby poskytli mestu
kontakt na pracovníka zodpoved-
ného za zimnú údržbu v každej
mestskej časti, aby bolo možné
aktivity lepšie koordinovať.
Mesto sa bude zároveň riadiť jed-
nou profesionálnou predpoveďou
počasia. Dispečeri budú tiež
naďalej pravidelne denne kontro-
lovať frekventované komunikácie
podľa zoznamu schváleného po-
čas minulej sezóny. „Aktuálne je
v areáli pripravená technika a
dvetisíc ton posypového materiá-
lu,“ uviedol Jan Ludvík, konateľ
A.R.K. technické služby. (mm)

STARÉ MESTO
Niektoré bratislavské zastáv-
ky mestskej hromadnej do-
pravy nepripomínajú, že žije-
me v 21. storočí. O jednej z
nich, na ktorej zastavujú
hneď štyri trolejbusy a ktorá
sa nachádza na pomerne frek-
ventovanom  mieste, informo-
vala aj čitateľka Alžbeta Roš-
čáková. V Bratislavských no-
vinách sa dočítala, že na Rad-
linského na zastávke smerom
do Rače si nesadnete, chýbajú
lavičky. Čo by za to dala, keby
na jej zastávke chýbali len
lavičky.
Alžbeta Roščáková vzápätí opi-
suje situáciu: „Zastávka spojov
číslo 204, 211, 212 a 32 Pri
Suchom mlyne v oboch sme-
roch je bez prístrešku, bez lavič-
ky, blízko cesty. Je to najbližšia
zastávka pri Infekčnom pavilóne
na Limbovej číslo 5. Zastávka
je, mimochodom, dosť nešťast-
ne hneď za križovatkou v smere
od Mlynskej doliny na Limbo-
vú, a keď na zastávke zastaví
trolejbus alebo autobus, autá,
hoci majú zelenú od Mlynskej
doliny, ostanú stáť uprostred kri-
žovatky, kým spoj neodíde zo
zastávky. Určite by bolo lepšie,
keby bola zastávka trochu vyš-
šie. Určite by to pomohlo aj nám
cestujúcim. V blízkosti sa na-
chádza infekčné oddelenie pre
deti aj pre dospelých, traumato-
logické oddelenie, dialýza, klini-
ka pracovného lekárstva a toxi-
kológie, oddelenie dlhodobo
chorých, viaceré ambulancie a
riaditeľstvo univerzitnej nemoc-

nice. V blízkosti je aj Klinika
jednodňovej chirurgie, základná
škola, materská škola a SOŠ pre
deti a žiakov so sluchovým
postihnutím na Hrdličkovej uli-
ci, rodinné domy,“ píše Alžbeta
Roščáková.
Situácia je podľa nej čoraz hor-
šia: „Stojíme denne v daždi,
vetre, bez možnosti schovať sa
aspoň pod prístrešok, nieto ešte
sadnúť si na lavičku či už po
nočnej alebo dennej službe v
nemocnici. Zastávka je pri frek-
ventovanej hlavnej ceste, kde
stále premávajú autá, sanitky, a
keďže nie je kam uhnúť na
úzkom zanedbanom chodníku,
neraz uskakujeme pred prúdom
vody spod ich kolies. A aby to
nebolo také jednoduché, tak
zastávka je ešte aj na znamenie,
hoci tam vždy stoja či už
zamestnanci nemocnice alebo
pacienti. Ani pacienti to nemajú
jednoduché a pre ďalekú
zastávku veľa z nich chodí k
Infekčnému pavilónu taxíkom.
Oveľa odľahlejšie zastávky
majú nejaký prístrešok. Naozaj

by tam mohol chvíľu v lejaku
stáť niekto z Dopravného pod-
niku, aby videl, aké je to strieh-
nuť na trolejbus, udržať dážd-
nik, uskakovať pred prúdom
vody a ešte dávať aj zname-
nie.“ 
Reakciu mesta poskytla hovor-
kyňa magistrátu Ivana Skokano-
vá: „Stiesnené priestorové pod-
mienky na zastávkach Pri
Suchom mlyne, žiaľ, nedovoľu-
jú umiestniť štandardný prístre-
šok mestskej hromadnej dopra-
vy. V oboch smeroch je  chodník
široký len dva metre, minimálna
šírka na umiestnenie prístreška
sú však tri metre. Obe zastávky
sú súčasťou výstavby Terminálu
integrovanej osobnej prepravy v
Bratislave - Patrónke, ktorá je
súčasťou komplexného riešenia
modernizácie železničnej infra-
štruktúry na území Bratislavy. V
rámci výstavby novej železnič-
nej zastávky bola preverovaná aj
nová poloha zastávky MHD aj
na základe väzieb na súčasnú
MHD. Navrhovaný variant za-
tiaľ vychádza zo súčasnej polo-
hy, ktorý umožňuje krátky prí-
stup na nástupištia z blízkych
zastávok Pri Suchom mlyne,
Dubová vrátane občasnej
zástavky Záhorácka (nezname-
ná to však, že sa to nemôže v
procese zmeniť). V rámci tejto
stavby hlavné mesto požaduje
rozšíriť chodníky tak, aby bolo
možné umiestniť na zastávky
prístrešky a aby bola zaistená aj
bezpečnosť chodcov.“

Dušan Blaško
Foto: ar

Na zastávke MHD pri Suchom mlyne
si nesadnete a ešte na vás aj prší 
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V Iuvente sa

búra, padli už

aj prvé stromy
STARÉ MESTO
Neľútostný scenár, ktorý
pred niekoľkými mesiacmi
načrtli Bratislavské noviny v
súvislosti s areálom bývalej
Iuventy, sa začína napĺňať.
Lukratívny pozemok sa
postupne devastuje, budovy
pustnú a zostáva už len
požiar, ktorý objekt Iuventy,
známy aj ako Mičurin, defi-
nitívne zničí...
V jednej z častí objektu - pri
vstupe do Horského parku - sa
už niekoľko mesiacov stavia.
Nie však penzión, ako bolo plá-
nované pred necelými desiati-
mi rokmi, keď naň vydali sta-
vebné povolenie, ale klasické
bytovky. Navyše v priebehu
minulého týždňa tu za tichého
dohľadu mestskej polície a
následného formálneho vyše-
trovania štátnej polície vyrúba-
li aj niekoľko stromov a zbúra-
li hospodársku budovu. 
Pozemok, z ktorého je výhľad
na Hrad a celú centrálnu časť
Bratislavy, patrí ministerstvu
školstva, ktoré však nemá pro-
blémy s predajom pozemkov a
následnou výstavbou v tejto
možno poslednej voľnej atrak-
tívnej časti Starého Mesta.
Proti pevnej koalícii štátnych
úradníkov, developera, polície
a súdov stoja len aktivisti z
Občianskeho združenia Miču-
rin. Tí v súčasností žiadajú, aby
do prípadu vstúpila prokuratú-
ra, prípadne sám generálny pro-
kurátor SR. Ten by mal podľa
nich dohliadnuť na aktivity v
tesnej blízkosti Horského
parku, ktorý je v 4. pásme
ochrany... (db)

Mestská rada

žiada znížiť

tzv. solidaritu 
BRATISLAVA
Mestská rada, ktorá je zložená
zo zástupcov poslaneckých klu-
bov a starostov mestských častí,
požiadala primátora Bratislavy
Iva Nesrovnala, aby predložil
návrh na zmenu štatútu a zní-
ženie tzv. solidarity veľkých
mestských častí s malými.
V súčasnosti 3% z výnosu dane z
príjmu fyzických osôb a dane z
nehnuteľnosti pre 17 mestských
častí platia štyri veľké mestské
časti ako tzv. solidaritu siedmym
malým mestským častiam - Vaj-
norom, Devínu, Lamača, Záhor-
skej Bystrici, Čunovu, Jarovciam
a Rusovciam. Mestská rada na ná-
vrh starostov Petržalky, Ružinova,
Starého Mesta a Nového Meste
navrhuje jej zníženie na 1,5 %.
Za návrh uznesenia hlasovalo 17
z 28 členov mestskej rady, pričom
návrh okrem starostov veľkých
mestských častí podporila aj väč-
šina starostov tzv. stredných mest-
ských častí, proti boli starostovia
piatich malých mestských častí.
Starostovia veľkých mestských
častí považujú tzv. solidaritu za
nesystémový nástroj financova-
nia tzv. malých častí. Ročne totiž
dávajú štyri veľké mestské časti
siedmym malým spolu približne
2,4 milióna eur. (brn)

Na Bezručovej bude bytový komplex,
vrátane zdravotníckeho zariadenia
STARÉ MESTO
Na mieste bývalej nemocnice s
poliklinikou na Bezručovej
ulici vyrastie nový rezidenčný
komplex so 78 bytmi.
Projekt ráta so 78 jedno- až
štvorizbovými bytmi, z toho 57
klasickými bytmi a 21 apart-
mánmi (s maximálne tromi izba-
mi), ktoré budú na šiestich nad-
zemných poschodiach. Okrem
bytov tu vznikne aj zdravotnícke
zariadenie, ktoré má byť na prí-
zemí a na prvom poschodí.
Každý z bytov bude mať parko-
vacie miesto v podzemnej gará-
ži, ktorá bude mať tri až štyri
podzemné podlažia a celkove by
v nej malo parkovať až 247
vozidiel.
Rekonštrukcia objektu by sa
mala držať pôvodnej architektú-
ry objektu, počas prác sa však
odstráni časť nadstavby a nahra-
dia ju novou. Aj preto zostane

budova šesťposchodová. Inves-
tor má naplánovanú aj revitali-
záciu okolitej vegetácie. Každý
nový strom by mal mať pamätnú
tabuľku, ktorá bude odkazovať
na významné osobnosti histórie
mesta. 
Komplex má mať aj druhú časť,
deväťposchodový objekt Bezru-
čova 5. V ňom by mala mať
okrem bytov miesto aj admini-

stratíva. S ňou sa ráta na 4500
štvorcových metroch plochy,
bytov má byť šesť a okrem toho
33 apartmánov na prechodné
ubytovanie. 
Dve najnižšie poschodia budú
určené na wellness centrum s
bazénom a saunami, rehabilitá-
ciou, ambulanciami, reštaurácia-
mi a barom. (mm)
Vizualizácia: Bezručova Invest 

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

,,Veľký výpredaj kabátov 
z Púchova!!!!!"

ISTROPOLIS | Trnavské mýto 1 (1. posch.)

od nedele 6. 12. do piatka   
od 10.00 - 18.00 h

www.peknekabaty.sk

Predĺžená záruka 
na 3 roky

KUPÓN
zľava 20 € 
��

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME
ŽENY

na dlhodobé upratovanie
rodinných domov,

bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. 

U nás majú príležitosť aj dôchodkyne.

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

www.domestica.sk

Autobusový spoj č. 32 jazdí krátky
a cestujúci sa doň často nedostanú
KARLOVA VES
Preplnené autobusy či trolej-
busy sú na niektorých brati-
slavských linkách často kaž-
dodennou realitou. O jednom
prípade nám napísala aj čita-
teľka z Dlhých dielov.
„Približne po ôsmich rokoch
som piatok - frekventovaný deň
- cestovala z Dlhých dielov
autobusom číslo 32. Je známe,
že sa ním prepravujú všetci štu-
denti z internátov. Číslo 32
jazdí ako krátky autobus. Už na
blízkej zastávke ZOO sa preto
viac ako polovica študentov
nedostala dnu, aby stihli vlaky.

Je naozaj nemožné dať v piatok
dlhú tridsaťdvojku?“
Zástupcovia bratislavského
dopravného podniku tvrdia, že
si uvedomujú, že linka č. 32 by
potrebovala hustejší interval,
ale objednávateľom výkonov
vo verejnom záujme je magi-
strát a len on by mohol o tom
rozhodnúť, o aký nárast výko-
nov by išlo.
K problému sa vyjadrila aj
hovorkyňa magistrátu Ivana
Skokanová: „O probléme vie-
me a rokujeme v tomto smere
aj s novým vedením dopravné-
ho podniku. Chceme, aby spoj

(v oboch smeroch) bol dlhý a
nie krátky a v tomto smere má
rovnaký názor aj vedenie
dopravného podniku. Problém
je však niekde inde - k dispozí-
cii nie je toľko dlhých autobu-
sov. Preto sa musíme dohod-
núť, akým spôsobom presunúť
dlhý autobus na túto linku
(aspoň v niektorom čase) a pre-
hodiť tak krátky autobus na inú
linku tak, aby sme dodržali
komfort cestujúcich. Nechce-
me totiž navyšovať vzhľadom
na platné zmluvy výkony, ale
pracovať na úprave tých existu-
júcich.“ (mm)
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Vianočné trhy v centre Bratis-
lavy už neodmysliteľne patria
k predvianočnému koloritu
Starého Mesta. Tento rok sa
trhovníci roztiahli na štyroch
námestiach - Hlavnom, Fran-
tiškánskom, Primaciálnom a
Hviezdoslavovom. Našu náv-
števu sme rozdelili na dve časti
- najskôr sme navštívili Staro-
mestské vianočné trhy na
Hviezdoslavovom námestí, na
ostatné námestia sa vyberieme
nabudúce.
Už pri prvej návšteve nás zaujala
nová kompozícia trhov na námes-
tí pred budovou SND.  Námestiu
dominuje vianočný strom obkole-
sený stánkami predajcov suvení-
rov, pod stromom je impozantný
drevený Betlehem. Promenáda
vianočných stánkov tradične ide
po oboch stranách námestia,
novinkou tých tohtoročných je, že
klzisko nie je pod vianočným
stromom, ale uprostred námestia
na úrovni Strakovej ulice. Stánky
plynule prechádzajú aj poza
chrbát P. O. Hviezdoslava až ku
klzisku.
Stánkov podľa nášho odhadu

oproti minulým rokov pribudlo,
trhy však už nie sú také stiesnené,
ako keď sa na jednom mieste ties-
nili trhovníci a korčuliari. Obme-
nila sa aj ponuka trhovníkov. Na
rozdiel od minulosti nedominujú
cigánska pečienka a kapustnica,
viaceré stánky sa snažia odlíšiť a
prinášajú nové a originálne jedlá.
Vyrojili sa najmä hotdogy na rôz-
ne spôsoby, langoše, ale aj rybacia
polievka či roastbeef v žemli. Ne-
chýbajú ani zemiakové placky, di-
vinový guláš, či sedliacke zemia-
ky. Cenovo sa jedlá pohybujú od
2,00 € za zemiakovú placku po
hovädzí roastbeef v BBQ omáč-
kou v žemli za 5,90 €. Cigánsku
dostať od 3,50 € do 3,70 €, divi-
nový guláš za 4 €. Hotdogy ponú-
kajú za 2,95 €, resp. 3,00 €.
Na rozdiel od minulosti sme
nadobudli dojem, že medzi stán-
kami je istá konkurencia a neexi-
stuje žiadna cenová kartelová
dohoda. To platí nielen pri jed-
lách, ale aj pri nápojoch - dva deci
vareného vína dostať za 1,00 €,

1,50 € ale aj 1,75 €. Je teda na
každom zákazníkovi, aby si vy-
bral, ktorému vínu dá prednosť.
Podobne aj dvojdecový vianočný
punč dostať za 2,00  €, ale aj za
2,50 €, alebo dokonca za 4,90 € (s
pravým jamajským rumom). Det-
ský punč vyjde na 1,80 €.
Vianočné trhy na Hviezdoslavo-
vom námestí sme za prvý týždeň
navštívili viackrát. Milo nás pre-
kvapilo príjemnou atmosférou,
zbytočne sme sa netlačili, náv-
števníci majú na promenáde do-
statok miesta postáť aj poprechá-
dzať sa. V piatok a v sobotu to
bolo síce horšie, pretože námestie
najmä po zotmení praskalo vo
švíkoch. Výhradu sme mali k pre-
plneným smetným košom, sami
sme však boli prekvapení, ako
rýchlo sa taký kôš dokáže zaplniť.
Celkovo hodnotíme vianočné
trhy na Hviezdoslavovo námestí
ako kvalitatívny posun oproti
minulosti. A neboli sme sami.
Naše hodnotenie:����
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Na trhoch už nedominuje cigánskaPetržalku 

zase rozdelili

na dve časti
LIST ČITATEĽA
Bývam na Námestí hraničiarov
a teším sa na spustenie električ-
ky. Nedávno ma navštívili rodi-
čia. Nadšene som im ukazoval
novú zástavku Jungmannova a
vysvetľoval, že ich zložitým pre-
stupovaniam je koniec.
Moje nadšenie však trvalo iba
chvíľku. Uvedomil som si, že
dostať sa peši z novej zástavky
Jungmannova na Námestie hrani-
čiarov bude veľmi ťažké. Už
dlhšie som evidoval problém
dostať sa z Námestia hraničiarov
na Vlastenecké námestie, ale pre
mladého a slobodného človeka to
bola iba otázka trošky adrenalínu.
Neskôr však prišli deti a ja tu sto-
jím s kočíkom a s chlapcom na
odrážadle na Námestí hraničiarov
a už dávno sa nerozhodujem, na
ktorú poštu mám ísť. Voľba je
jasná, je to pošta na Furdekovej i
keď je ďalej ako tá na Vlastenec-
kom námestí. Na prechádzky rad-
šej chodím na Starohájsku ako k
Chorvátskemu ramenu, synovi
kúpim stavebnicu radšej v nákup-
nom centre ako v blízkej predajni
a kamarátov vodím do podnikov
na našej strane, ako do tých, ktoré
sú na novej strane v Petržalka
City. Áno, Petržalku som si pod-
vedome rozdelil na dve strany
akoby boli oddelené širokou diaľ-
nicou.  
Stavbári už rozširujú lávku cez
Chorvátske rameno napájajúcu sa
na chodník.  Ešte vymyslieť, ako
sa k nemu dostať. Problém spôso-
buje už len dostať sa bezpečne na
zástavku autobusov. A tam sa aj
naša cesta končí. Chýba pokračo-
vanie chodníka. Skúšame prejsť
na druhú stranu cesty. Narážame
na autá a vysoké obrubníky.
Chodník pri ceste je obsadený
autami. Prejdeme za roh a vidím,
že smerom k premosteniu ramena
nevedie žiadny chodník a chýba
aj priechod cez frekventovanú
cestu. Vraciam sa na zástavku a
najbližším  spojom sa odvážame
na Vlastenecké námestie. Odtiaľ
to bude hračka, uvažujem. Iba
dovtedy, kým nezahnem za poštu.
Chodníky kompletne obsadené
autami. Neostáva ani centimeter...

Jaroslav Budzák, Petržalka

V lesoparku 

sa rúbe strom 

za stromom
LIST ČITATEĽA
Už pol roka rúbu za bývalou
reštauráciou na Železnej stu-
dienke les. Precízne a na koreň..
Chodíme sem už 50 rokov, ale
takýto výrub sme nezažili ani za
predošlého režimu. 
Na ukážku jeden prípad. Ešte v
októbri prišiel na pravé poludnie
osobný automobil s vlečkou nare-
zanou kvalitným drevom. Auto
zacúvalo k bielej dodávke a chla-
pi preložili drevo z vlečky do
dodávky. Zrazu pri nich zastavil
terénny automobil a obchod sa
uzavrel. Bola hmla, takže sme
videli iba časť značky – TT... 
Chcel by som sa spýtať riaditeľa
mestských lesov, či vie on alebo
jeho pracovníci, že po lese im jaz-
dia zlodeji v drahých autách? S
ťažbou to nemalo nič spoločné,
išlo o sprostú zlodejinu. Svojho
času riaditeľ mestských lesov
tvrdil, že v lesoparku sa nič neťa-
ží, že ide len o kalamitné drevo.
Naozaj sa nájde niekto, kto tomu
uverí?! A neverím ani tomu, že
primátor o tom všetkom nevie!
Kto za to všetko, za devastáciu le-
sa, ponesie zodpovednosť? Veď
sú to lesy nás všetkých, nie súk-
romníkov, ktorí si tam chcú budo-
vať haciendy! A ešte niečo. Počas
revitalizácie lúky na Kačíne sa šéf
lesov chválil svojou zásluhou o jej
obnovu. Nech teda vysvetlí, kam
zmizlo asi dvanásť mohutných
zdravých stromov? Kto si bude
týmto drevom v zime prikurovať?
Aký to bol kšeft?
P. Janák, D. Tokár, R. Ilavská,

A. Novák, Bratislava

Adventný veniec a na ňom
prvá rozsvietená sviečka:
neklamný znak, že Vianoce sa
už blížia. Tento príspevok by
sa patrilo ladiť akosi sviatoč-
nejšie. Chyba lávky je iba v
tom, že akosi na to nemám
náladu. 
Nedala som sa totiž zaočkovať
proti chrípke a tak som niekde
nachytala kvalitnú infekciu.
Niežeby som mala námietky
proti jednému-dvom dňom
stráveným v posteli - ale byť v
nej vyše týždňa, to už je prive-
ľa. A to ma ešte aj šéfredaktor
naháňa, že chce príspevok...
Nič sa však nedá robiť, poďme
teda na to!
Viem, že v tomto období sa vo
väčšine domácností šalie s
upratovaním. Odpusťte mi to,
ale Vianoce prídu aj bez zby-
točných zhonov a hádok. Skús-
te sa radšej viac venovať poho-
dovým chvíľam s rodinou.
Okná hádam počkajú do jari.
Bojíte sa, že vás susedia ohovo-
ria? Nech! Domáca pohoda je

predsa dôležitejšia. Dohovorte
sa s rodinou, na čom im najviac
záleží. Myslím, že to nebude
dvadsať druhov drobného peči-
va, skôr, napríklad, pekná pre-
chádzka či návšteva kina.
Myslíte si, že hlúpnem? Nie,
som však vo veku, keď ubúda-
jú sily a človeku viac záleží na
kvalitných vzťahoch ako na
perfektne vyleštenom nábytku
či vyčistených oknách, ktoré sa
aj tak po prvom daždi zase
zašpinia. A čo sa týka vypeka-
nia, nemôžete sa s niekým
dohodnúť, že každý napečie
niečo iné a časť si potom vyme-
níte? Radšej si naplánujte
návštevu kaderníčky, aby ste
boli na sviatky krajšie. 
Ak ste vydržali doteraz čítať
tieto banality, potom je čas
prejsť na vážnu tému. Viem, že
každý by chcel mať čo najkraj-
šie a najbohatšie sviatky. Len
vás prosím, nenaleťte prehna-

ným ponukám obchodov.
Neverte rôznym sľubom o
hypervýhodných pôžičkách.
Keď si vezmete pôžičku so
splátkou len dvadsať-tridsať
eur, budete ju splácať roky. Ak
si ich zoberiete viac, takéto
mesačné splátky predstavujú aj
dvesto či tristo eur. Náhoda je
však blbec. Ak stratíte prácu
alebo ochoriete môžu splátky
predstavovať neprimeranú zá-
ťaž na rodinný rozpočet.
Uznajte, že pre darčeky sa ne-
oplatí riskovať exekútora či
prísť o strechu nad hlavou.
Nezabúdajte na zásady našich
starých rodičov, že zakrývať sa
môžeme iba takou perinou, akú
máme. 
Dosť však už mentorovania,
nechcem vám brať radosť z
očakávania sviatkov. Prajem
vám ich čo najkrajšie prežitie a
ak môžete, nezabudnite na
tisícky utečencov, ktorí nebudú
mať na sviatky nič. Iba modlit-
bu... Marta Černá, 

Fórum spotrebiteľov

Pre darčeky neriskujte exekútora 
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V Todose máte vždy viac

Každého zákazníka, ktorý si k nám v roku 2015 prišiel kúpi nové auto, vybavi  servis alebo si ho vylepšil 
originálnym príslušenstvom, sme privítali erstvou kávou. 

akujeme, že sme ich pre vás mohli pripravi  až 28 863. V budúcom roku ich bude viac, pretože v Todose 
máte vždy viac.

www.skoda-auto.sk

Váš autorizovaný partner ŠKODA:

Todos Bratislava s.r.o., M. Sch. Trnavského 14, 841 01 Bratislava
0800 102 103, www.todos.sk, todos@todos.sk

11-inzerciaBN206x268-vianoce.indd 1 26.11.15 15:09
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Aj predkupná

zmluva má

svoje pravidlá
Predkupným právom sa rozu-
mie oprávnenie spoluvlastníka
nehnuteľnosti, ktoré vzniká na
základe zákona (zákonné pred-
kupné právo), alebo na základe
zmluvy (zmluvné predkupné
právo). Právo chráni ostatných
spoluvlastníkov pri prevode
spoluvlastníckeho podielu na
nehnuteľnosti na tretiu osobu.
V prípade, že chce niektorý zo
spoluvlastníkov nehnuteľnosti
(povinný) svoj podiel predať, je
jeho povinnosťou ponúknuť ho
ostatným spoluvlastníkom
(oprávneným osobám). Ponuka
musí byť písomná. Ak nie je
dohodnutý čas, do ktorého sa má
predaj uskutočniť, platí zákonná
dvojmesačná lehota a oprávnený,
ktorému bol spoluvlastnícky po-
diel ponúknutý, musí kúpnu cenu
vyplatiť do dvoch mesiacov od
ponuky. Kúpna cena musí byť ta-
ká istá, aká je ponúknutá za spolu-
vlastnícky podiel treťou osobou.
Ak nemôže túto podmienku spl-
niť ani po stanovení odhadnej ce-
ny, jeho predkupné právo zaniká.
Povinný nemusí takúto ponuku
urobiť iba vtedy, ak ide o prevod
spoluvlastníckeho podielu blízkej
osobe, ktorú špecifikuje Občian-
sky zákonník. Ak povinný nevyč-
ká uplynutie dvojmesačnej lehoty
a prevedie ponúkaný spoluvlast-
nícky podiel na nehnuteľnosti na
tretiu osobu, poruší tým predkup-
né právo oprávnenej osoby. Op-
rávnený sa môže domáhať na sú-
de neplatnosti takejto zmluvy v
trojročnej premlčacej lehote a v
prípade, že  preukáže nárok, súd
vyhlási prevod spoluvlastníckeho
podielu za neplatný. Ďalšou mož-
nosťou je domáhať sa žalobou na
súde toho, aby nadobúdateľ, t. j.
tretia osoba, previedol predmetný
podiel na nehnuteľnosti na opráv-
neného za totožných podmienok,
za akých podiel kúpil. Použitím
vyššie uvedených žalôb nie je
vyčerpané právo oprávneného na
náhradu škody, ktorá vznikla
povinným porušením jeho povin-
nosti. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

Bratislavčanom

sa najviac páči

na Železnej
BRATISLAVA
Železná studienka a nábrežie
Dunaja. Tieto dve lokality si
vybrali obyvatelia Bratislav-
ského samosprávneho, keď
mali odpovedať na otázku,
kde najčastejšie trávia svoj
voľný čas.
Ako najatraktívnejšiu voľnoča-
sovú lokalitu uviedlo Železnú
studienku 35 percent respon-
dentov. Nábrežie Dunaja si
vybralo deväť percent respon-
dentov, tretí skončil hrad Devín
so šiestimi percentami, rovna-
ko ako Sad Janka kráľa. Ďalšie
poradie atraktívnych lokalít:
Kuchajda, Draždiak, Štrkovec,
Zlaté piesky, nákupné centrá,
ZOO... (mm)

RUŽINOV
Spoločnosť HB Reavis pred-
stavila novú podobu autobuso-
vej stanice pod názvom Stani-
ca Nivy. Z piatich podlaží
budovy novej autobusovej sta-
nice budú dve pod zemou.
Na prvom podzemnom podlaží
bude na rozlohe približne 30-
tisíc štvorcových metrov samot-
ná stanica, na druhom parkovis-
ko. Tri nadzemné podlažia by
mali obsadiť rôzne obchody,
služby, občerstvenie, reštaurácie
a mestská tržnica.
Súčasťou autobusovej stanice
bude viac ako dvetisíc parkova-
cích miest. Približne polovica z
nich bude v suteréne prístupná z
podzemného kruhového objazdu
a druhá polovica bude na streche
s napojením na ulicu Mlynské
nivy a na Šagátovu. 
Stanica Nivy za ideálnych okol-
ností by mohla budúci rok získať
stavebné povolenia a začať s
výstavbou. Ešte pred spustením
stavebných prác dôjde na území
k asanácii objektov, ktorá sa zrej-
me začne bývalou budovou
mestského pohrebníctva Maria-
num.
Samotná výstavba by mala trvať
najmenej tri roky. V ideálnom
prípade by najskorší možný ter-
mín otvorenia autobusovej stani-
ce mohol byť koniec roka 2019.
Pôvodnú autobusovú stanicu
nahradí dočasná, ktorá vznikne
na Bottovej ulici, v objekte nie-
kdajšieho obchodného centra.
Samostatnou časťou výstavby
bude rekonštrukcia priľahlých
križovatiek a komunikácií. Záro-

veň dôjde ku kompletnej výme-
ne všetkých inžinierskych sietí.
Ráta sa aj s pridaním autobuso-
vých a cyklistických pruhov a s
vybudovaním podzemného kru-
hového objazdu. Ten zabezpečí
ľahký prístup do parkovísk auto-
busovej stanice, ako aj do kance-
lárskej časti na druhej strane
Mlynských nív.
V okolí objektu dôjde k rozsia-
hlej parkovej úprave existujú-

cich plôch. Na ostatných okoli-
tých uliciach sa počíta s ďalšími
pásmi zelene. Samotný objekt
novej stanice ráta s vytvorením
zelenej strechy. Momentálne sa
preverujú možnosti, ako do kon-
ceptu integrovať priestor na
aktívne trávenie voľného času.
Alternatívami sú street fitnes,
bežecká dráha a komunitná
záhrada. (ts)

Vizualizácia: HB REAVIS

Investor predstavil budúcu podobu
autobusovej stanice na nivách

Spoločnosť 
Športové zariadenia

Petržalky, s.r.o., 
Kutlíkova č. 17, 

852 12 Bratislava

vyhlasuje  
v ý b e r o v é   k o n a n i e  

na obsadenie miesta 
projektového manažéra

INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE
Miesto práce: Jiráskova ul., Bratislava,

objekt plavárne                                      
Ponúkaný plat: dohodou                          
Termín nástupu do práce: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok   
Náplň práce:    
- projektové riadenie plavárne vrátane

komplexného zabezpečenia prevádzky
objektu 

POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA
- vysokoškolské vzdelanie
- prax v oblasti prevádzky a prevádzko-

vých objektov min. 2 roky
- prax v riadení ľudí min. 2 roky
- bezúhonnosť
- zdravotná spôsobilosť
Iné požiadavky: 
- riadiace a organizačné schopnosti
- komunikačné a prezentačné zručnosti 
- znalosť práce na PC (Word, Excel, inter-

net)
- osobnostné a morálne predpoklady 
INFORMÁCIE O VÝBEROVOM KONANÍ

Písomné žiadosti spolu so štruktúrova-
ným životopisom a motivačným listom
zasielajte do 13. decembra 2015 na e-
mailovú adresu kontaktnej osoby. 
Uchádzač zaslaním žiadosti súhlasí so
spracúvaním osobných údajov pre
potreby výberového konania podľa
zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Ďakujeme všetkým uchádzačom za
záujem pracovať v našej spoločnosti.
Kontaktovať budeme len uchádzačov,
ktorí spĺňajú zverejnené požiadavky a
budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa spoločnosti:
Športové zariadenia Petržalky, s.r.o.
Kutlíkova 17                                             
852 12 Bratislava                                      
Kontaktná osoba:            
Ing. Matúš Hrádela
E-mail: matus.hradela@petrzalka.sk

Tradičná 
prešporská 

kuchyňa na Dunaji
Otvorené December 2015

Dvořákovo nábrežie, Bratislava
www.botelpressburg. sk 
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Bezbariérový

výťah v budove

ZUŠ už funguje
STARÉ MESTO
Hlavné mesto v spolupráci s
Bratislavským kultúrnym a
informačným strediskom
(BKIS) a so Základnou ume-
leckou školou J. Kowalského
(ZUŠ) zrekonštruovali ne-
funkčný bezbariérový výťah
pre imobilných v budove ZUŠ
J. Kowalského.
Bezbariérový výťah bol nefunk-
čný od roku 2008 a aj napriek
náročnej technickej oprave či
finančnej náročnosti sa výťah
podarilo spojazdniť 4. novembra.
Rekonštrukčné práce na výťahu
sa začali v auguste tohto roka.
Opravil sa pôvodný motor, vyme-
nili sa nosné prostriedky, upravila
sa elektroinštalácia a vymenila sa
kabínka. Na novú výmenu kabíny
získalo Rodičovské združenie pri
ZUŠ J. Kowalského grant 10-tisíc
eur. Spolu s dvoma percent dane z
fyzických a právnických osôb tak
celková investícia do novej kabí-
ny dosiahla 13 900 eur.
Opravený bezbariérový výťah je
určený najmä žiakom zo špeciál-
nej triedy, ktorí navštevujú ZUŠ
J. Kowalského v budove mest-
ského divadla. Výťah bol vybu-
dovaný v roku 1952. Budovu
Mestského divadla P. O. Hviez-
doslava ako umeleckú scénu
dostalo do správy BKIS v roku
2009. 
Priestory nad divadelnou sálou
Mestského divadla sa stali
novým sídlom ZUŠ J. Kowal-
ského v roku 2012. V súčas-
nosti v budove školy sídli
hudobný, literárno-dramatický,
výtvarný a tanečný odbor. (ts)

STaRZ chce

komunikovať 

s návštevníkmi 
BRATISLAVA
Správa telovýchovných a
rekreačných zariadení hlavné-
ho mesta Slovenskej republiky
Bratislavy (STaRZ) spúšťa
anketu pre návštevníkov svo-
jich prevádzok. Podnety od
ľudí sa stanú súčasťou inovácie
služieb a vybavenia zariadení.
Návštevníci prevádzok STaRZ-u
sa zapoja do ankety vyplnením
krátkeho anketového lístka pria-
mo v každej prevádzke (okrem
letných kúpalísk) alebo vyplne-
ním ankety online na interneto-
vej stránke STaRZ-u –
www.starz.sk. Každý, kto sa do
ankety zapojí, bude zaradený do
žrebovania o zaujímavé ceny,
väčšinou permanetnky do zaria-
dení STaRZ-u. Anketa potrvá do
31. decembra. Žrebovanie o
ceny sa uskutoční v prvej polo-
vici januára 2016. (ts)

Traja výhercovia

uvidia koncert

Suzi Quatro
BRATISLAVA
Do súťaže Bratislavských no-
vín o lístky na decembrový
koncert Suzi Quatro sa zapoji-
lo takmer 200 čitateľov novín.
Najskôr správna odpoveď na
súťažnú otázku - bola to odpo-
veď B - Chris Norman bol spe-
vákom skupiny Smokie. Po dva
lístky vyhrali Pavol Vrzala, Petr-
žalka, Marián Tóth, Petržalka a
Táňa Turkovičová, Devínska
Nová Ves.  (brn)

Spor o osud areálu Parku
kultúry a oddychu trvá už
celé desaťročie. Za ten čas
schátrali nielen budovy
PKO, ale aj priľahlé dunajs-
ké nábrežie, ktoré je dnes v
žalostnom stave. Navyše,
mesto čelí súdnym sporom za
vyše 43 miliónov eur, ktoré
môžu Bratislavu poslať do
nútenej správy. Túto patovú
situáciu sa pokúša vyriešiť
primátor mesta Ivo Nesrov-
nal mimosúdnou dohodou, o
ktorej budú hlasovať poslan-
ci na decembrovom zastupi-
teľstve. Rozprávali sme sa s
ním o navrhovanom riešení.

~     ~     ~  
Mesto sa s investorom sporí
už desať rokov. Vy sám ste
ako poslanec predložili uzne-
senie o zachovaní PKO, dnes
ale hovoríte, že mesto vyro-
kovalo iné riešenie. Prečo  tá
zmena názoru?
- Uznesenie som navrhol, aby
som posilnil vyjednávaciu po-
zíciu primátora Ftáčnika na vy-
riešenie kauzy PKO, ale
nevyužil ho na nájdenie rieše-
nia. Dohnal situáciu tak ďale-
ko, že zachovanie budov PKO
reálne nie je možné. Skutočne
to nie je výhovorka: mesto
dnes čelí žalobe za likvidač-
ných 43 miliónov eur a aj keby
sme všetky spory vyhrali, na
oživenie a prevádzku PKO
nemáme peniaze, okrem toho,
pozemok vlastní súkromný
investor. Odkúpenie pozemku
a rekonštrukcia by totiž stála
obrovské milióny. Uvedomu-
jem si, že je zodpovednosťou
vedenia mesta tento problém
konečne konštruktívne vyrie-
šiť. V každom prípade ide o
kompromis pre mesto, investo-
ra i verejnosť. Som však rád,
že sa nám podarilo  investora
dotlačiť do riešenia, ktoré na
nábreží  prináša modernitu a
zachováva kultúru a kvalitný
verejný priestor.

Aktivisti ale hovoria, že je aj
iné riešenie: stavebná uzáve-
ra a územný plán zóny.

- Minulé vedenie mesta nebolo
schopné dohodnúť sa ani na
zadaní pre územný plán zóny.
A na začatie konania o vyhlá-
sení stavebnej uzávery nie sú
dodnes splnené podmienky. A
aj keby boli, uzávera by len
zakonzervovala schátrané ná-
brežie a nič nevyriešila. Nikto,
žiaľ, nevie donútiť súkromné-
ho majiteľa, aby vrátil poze-
mok, ktorý si od predchádzajú-
ceho vedenia mesta riadne
kúpil. Dohoda smeruje k tomu,
aby Bratislavčania dostali späť
dunajskú promenádu až po
Most Lafranconi, po ktorej sa
nebudú báť chodiť, behať či
jazdiť na bicykli. A trval som
tiež na tom, aby na nábreží
bola modernita a zostala
zachovaná kultúra a ľudia mali
možnosť tráviť tu zmysluplne
svoj voľný čas.

Poslanci kritizujú, že budovy
PKO predávate za jedno
euro...
- Nie je to pravda, je to súčas-
ťou vyrovnania. Investor sa
výmenou za budovy vzdáva
všetkých pohľadávok zo súd-
nych sporov vo výške milió-
nov eur vrátane niekoľko
miliónových splátok nájomné-
ho. Jedno euro je len formál-
nou hodnotou, ktorú však dnes
niektorí politici vytrhávajú z
kontextu a mediálne zneužíva-
jú. Formálne sú PKO aj milió-
nové pohľadávky ohodnotené

na sumu jedno euro. Žiaľ, oži-
venie PKO do pôvodnej podo-
by nie je vo finančných silách
mesta. Preto sme trvali na tom,
že investor sa musí zaviazať
vytvoriť na pozemku námestie
s planetáriom a mediatékou,
rovnako ako zachovať artefak-
ty, ktoré pritiahnu na dunajské
nábrežie tisíce ľudí.

Pred pár rokmi sa hovorilo o
možnosti, že časť PKO sa
zahrnie do novej zástavby.
Aktuálna dohoda s tým však
nepočíta. Prečo? 
- Táto možnosť tu kedysi sku-
točne bola, avšak môj pred-
chodca ju zmietol zo stola.
Nesúhlasil s platením nájmu a
zmluvu vypovedal, pretože sa
mu nepozdávala kapacita pre
tisíc ľudí.  Som však presved-
čený, že nové námestie s pla-
netáriom a mediatékou prine-
sie na nové nábrežie oveľa viac
ľudí v porovnaní s minulosťou.
Podobné  planetárium v men-
šom Brne ročne navštívi stoti-
síc ľudí. Rozumiem ľuďom, že
na PKO majú veľa spomienok.
Aj ja som tu zažil skvelé kon-
certy a tanečné zábavy. Mesto
však dnes nedokáže PKO oži-
viť, navyše jeho pôvodnú
funkciu dnes plnia iné moder-
nejšie priestory. Mojou snahou
je preto oživiť tento jedinečný
priestor pre Bratislavčanov,
aby sem znovu chodili tráviť
voľný čas. �

Mobilizácia doma 
ležiacich seniorov 

po chorobe, úraze
Nácvik vstávania, chôdze, sebaobsluhy,

narábania s predmetmi a iné podľa potreby 
Informácie a objednávanie

tel. č.: 02/6224 5607
www.opatrovaniedoma.sk

PREDÁM
TREZOR

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

Nesrovnal: Bratislava si zaslúži
moderný verejný priestor
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Slovenský autobusový dopravca
Slovak Lines má dobrú správu
pre svojich cestujúcich. Na cesty
na letisko Schwechat alebo do
Viedne zavádza nové super ceny.
Ceny sa začínajú už od jedného
eura a po novom najdrahšie ces-
tovné nepresahuje 5 eur! 
Zaujímavosťou je, že napríklad
rodina s deťmi cestuje odteraz so
Slovak Lines najvýhodnejšie. Ino-
vácie siahajú aj ďalej. Pre pohodlie
cestujúcich dopravca v týchto
dňoch zaviedol možnosť nástupu
na autobus bez tlačeného cestovné-
ho lístka. Stačí ukázať QR kód
alebo číslo cestovného lístka v
smartfóne alebo v tablete. 
V autobusoch na linke Bratislava –
letisko Schwechat - Viedeň je

samozrejmosťou klimatizácia,
vysokokvalitné bezplatné cezhra-
ničné internetové pripojenie, denná
tlač či kvalitná slovenská minerálka
a snack zdarma, ale aj možnosť
vziať si príručnú batožinu zdarma
na palubu a  pohodlne ju umiestniť
vo svojom dosahu, presne ako v lie-
tadle - a to všetko v cene základné-
ho lístka. Dopravca dáva do pozor-
nosti ďalšiu novinku - v cene ces-
tovného je zahrnuté nadštandardné
poistenie batožiny až do 1000 eur.
V rámci špeciálne kúpeného lístka
ponúka Slovak Lines v deň platnos-
ti lístka aj dopravu viedenskou
MHD. 
„Náš lístok nazývame Poctivým –

to znamená, že to, čo sľúbime, aj do
bodky plníme. Cestujúcim naprík-

lad garantujeme, že keby došlo
napr. k technickej poruche autobusu
na ceste, bezodkladne vyštartuje
náhradné vozidlo zo Slovenska
alebo z Rakúska a náš personál
urobí všetko pre to, aby doviezol
cestujúcich ešte k pôvodnému
letu,“ povedal generálny riaditeľ
Slovak Lines Peter Sádovský a
doplnil: „Náš špeciálne školený
personál je vždy pripravený poskyt-
núť cestujúcim rady a kvalifikova-
né informácie pri cestovaní do cent-
ra Viedne alebo z letiska Schwe-
chat.“
Z Bratislavy na letisko Schwechat
alebo do centra Viedne jazdia auto-
busy  ráno a poobede každú polho-
dinu a v menej frekventovanom
čase každú hodinu.

Do Viedne alebo na Schwechat
cestujte s overeným dopravcom



10BRATISLAVSKÉ NOVINY 23/2015

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

RODÍ SA VÝNIMOČNÉ 
BÝVANIE

www.bezrucova.skPREDAJNÉ MIESTO:
Grösslingová 19, 811 09 Bratislava

KONTAKTY:
Mob.: 0917 200 189, Tel.: 02/3810 5687

BÝVANIE
PRE NÁROČNÝCH
V CENTRE BRATISLAVY

Vyberte si svoj vysnívaný byt

v rezidenčnom komplexe

Bezručova a užívajte si

nezameniteľnú atmosféru

starej Bratislavy.

Jedinečný rezidenčný komplex

Bezručova spája ideálnu polohu

v širšom centre Bratislavy

s pozoruhodnými historickými

reáliami a zároveň ponúka

moderný architektonický názor

na nadštandardné bývanie. 

Oživenie dunajskej promenády je v rukách
mestských poslancov. Nábrežie Dunaja v prie-
store bývalého PKO by mohlo opäť ožiť.
Dunajská promenáda prejde rozsiahlou obno-
vou, ktorá umožní chodcom aj cyklistom bez-
pečne využívať celé nábrežie až po Most Laf-
ranconi. Pri Dunaji zároveň vyrastie nové
námestie s futuristickým planetáriom a
mediatékou ako atraktívna súčasť zrekon-
štruovanej dunajskej promenády. 
Celý projekt, vďaka ktorému by PKO mohlo
znovu ožiť, si vyžaduje súhlas bratislavských
poslancov. Hlasovanie o urovnaní dlhoročného
sporu medzi mestom a spoločnosťou Henbury je
na programe decembrového zastupiteľstva.
Spor o budúcej podobe územia, kde stoja budo-
vy PKO, vedú mesto a investor už desať rokov.
Výsledkom je chátrajúci objekt a nefunkčný a
zanedbaný priestor. Navyše, mesto čelí zo strany
investora pohľadávkam za vyše 43 miliónov eur,
ktoré - ak by skončili v jeho neprospech -  by boli
pre mestskú pokladnicu likvidačné. Riešením nie
je ani stavebná uzávera: na začatie konania o jej
vyhlásení nie sú splnené podmienky. Navyše,
uzávera by len zakonzervovala schátrané nábre-
žie a nič nevyriešila. Mesto totiž nemá milióny
eur na odkúpenie pozemkov a rozsiahlu rekon-
štrukciu, ktorú by si oživenie PKO vyžadovalo. 
Cestou zo súčasnej patovej  situácie je mimosúd-
na dohoda. O jej podmienkach  rokovalo vedenie
mesta s majiteľom pozemku. Riešenie, ktoré je
dnes na stole, umožní na mieste pôvodného PKO
zachovať kultúrne využitie a zároveň prinesie
Bratislavčanom revitalizovanú dunajskú prome-

nádu s moderným  námestím, planetáriom a
mediatékou. Nový verejný priestor bude súčas-
ťou projektu River Park 2 s kombináciou obyt-
ných a kancelárskych budov.

Obnovená promenáda 
a zachovaná kultúrna funkcia 
Mesto si ako jednu z podmienok dohody určilo
obnovenie dunajskej promenády. V prvej fáze sa
obnova týka úseku od River Parku 2 po Most
Lafranconi. Už do deviatich mesiacov po odsú-
hlasení projektu investor v tejto časti vymení zni-
čený asfalt, obnoví osvetlenie, upraví zeleň a
osadí nové lavičky a stojany na bicykle. Súčas-
ťou obnovy je aj oprava existujúceho balustrád-
neho múrika. „Tešíme sa, že Bratislavčania si
konečne budú môcť užiť atmosféru dunajskej
promenády. Dohoda umožní všetkým využívať

nábrežie, zrevitalizuje a skultúrni ho a prinesie
do tohto priestoru život,“ hovorí Silvester Čer-
ník, riaditeľ sekcie územného plánovania hlavné-
ho mesta Bratislava. 
Planetárium v tvare Dunajskej kvapkyBratislav-
čania sa zároveň môžu tešiť na planetárium. V
súčasnosti sme jediným hlavným mestom v
Európe, ktoré nemá planetárium. „Porovnateľne
veľké Brno má moderne renovovanú hvezdáreň
a planetárium, ktoré navštívi až stotisíc ľudí
ročne," hovorí o potenciáli planetária v Bratisla-
ve Juraj Kubica z OZ Slovenské planetáriá. 
Moderné planetárium ponúkne okrem hviezdnej
oblohy aj priestor na rôzne kultúrne a spoločen-
ské akcie, prednášky a menšie konferencie.
Budova má byť skutočne výrazným lákadlom –
a to nielen pre chodcov a cyklistov na zrekon-
štruovanej dunajskej promenáde, ale aj pre všet-

kých, ktorí sa na breh budú pozerať priamo z
rieky alebo z petržalskej strany Dunaja. Zaujíma-
vým bude tvar planetária. „Inšpirovali sme sa
tvarom dunajskej kvapky. 
Som presvedčený, že v kombinácii s námestím a
promenádou získa Bratislava miesto, kde budú
chodiť celé rodiny tráviť voľný čas,“ hovorí ve-
dúci kolektívu architektov zo spoločnosti GFI
Radoslav Grečmal.
Nový verejný priestor oživí aj mediatéka. Ide o
modernú knižnicu 21. storočia, ktorá namiesto
kníh sprístupňuje digitálny obsah. Bratislavčania
si v nej budú môcť pozrieť archívne slovenské
filmy, audio a videozáznamy, zdigitalizované
dokumenty či prečítať elektronické knihy. Prie-
story planetária a mediatéky by popri vzdelávaní
mohli slúžiť aj na koncerty, malé divadelné
formy, prednášky a diskusie. 

Lepší kontakt ľudí s Dunajom
Kontakt návštevníkov s  Dunajom je dnes v loka-
lite PKO veľmi obmedzený. Architekti však
navrhli sprístupniť rieku cez nový pontón a lávky
a priblížiť tak rieku k ľuďom. „V tejto otázke
sme dnes vo fáze konceptu. Rozhodujúce slovo
bude mať Slovenský vodohospodársky podnik,
ktorý bude našu ideu posudzovať,“ vysvetľuje
Grečmal. Vybudovaním  planetária a mediatéky,
nového námestia a dunajskej promenády dôjde k
pešiemu prepojeniu historického centra mesta s
jeho modernými nábrežnými časťami, ktoré sú v
bezprostrednom kontakte s riekou. Bratislavča-
nia sa tak môžu tešiť na nerušenú prechádzku po
vynovenom nábreží.

Bratislavčania sa môžu tešiť na nové planetárium
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STARÉ MESTO
Koncept escape room je no-
vým trendom zábavy po ce-
lom svete. Ide o aktivitu pre
dvoj- až niekoľkočlenné sku-
piny ľudí. V miestnosti je za-
vretá skupina osôb, ktorá je
postavená pred zašifrované
úlohy a až po ich úspešnom
rozlúštení sa hráči dostanú z
izby von. To všetko musia spl-
niť v určitom časovom limite.
Od leta si čoraz populárnej-
šiu hru môžete vyskúšať aj v
samotnej Bratislave.
Podstata hry spočíva v tom, že
v miestnosti si treba všímať aj
detaily, ktoré by sa vám na prvý
pohľad zdali zbytočné. Všetko
však do seba postupne zapadá a
človek sa určite nenudí. Do-
konca ani v momentoch, keď sa
nevie pohnúť zo slepého bodu a
dlhšie rozmýšľa nad správnym
riešením. Ak by sa stalo, že nie-
koho ovládne bezradnosť, ako
ďalej, netreba nad tým zúfať. V
prípade pomoci hráčom po-

skytnú potrebnú indíciu.
Vzhľadom na to, že hra V
pazúroch ŠtB sa nachádza v
Bratislave, autori prispôsobili
jej námet prostrediu hlavného
mesta Slovenska. 
Jeden zo zakladateľov escape
room Emil Haas prezradil, že
tému si zvolili spomedzi rôz-
nych nápadov týkajúcich sa
Bratislavy. „Chceli sme, aby si
ju zapamätali ako bratislavskú
escape room, ktorá by zároveň
odhalila či pripomenula niečo z
našej histórie i súčasnosti,“ a
zároveň dodáva, že atraktivita
námetu spočíva aj v tom, že
niečo naučí nielen turistov, ale
aj domácich návštevníkov
mladších ročníkov. Ide o to, čo
je blízke tunajším obyvateľom,
ale zároveň dokáže zaujať aj
zahraničného turistu, ktorý sa
chce o histórií Bratislavy do-
zvedieť aj niečo iné, ako sú his-
torické pamiatky či výklad
sprievodcu. 
Okrem slovenčiny sú preto hry

preložené do angličtiny a do
nemčiny. Zadania sú dôvtipné,
zaujímavé, na povrchu často
poriadne zašifrované a vyžadu-
jú premyslenejší postup lúšte-
nia. 
Priestory miestnosti plnej úloh
sú otvorené na Obchodnej ulici
od júla tohto roku. Keďže ide o
pomerne krátky čas, hlavolamy
v miestnosti sa zatiaľ nechysta-
jú zmeniť. Aby však o niečo
zvýšili atraktivitu hry, tvorco-
via chcú pridať jednu, možno
až dve nové hry. Brainteaselava
Escape Room je príťažlivá aj
možnosťou teambuildingu. V
prvom rade je pri tomto druhu
zábavy dôležitá vzájomná ko-
munikácia, spolupráca či
schopnosť počúvať jeden dru-
hého. Prihlásiť sa dá na webo-
vej stránke www.brainteasela-
va.sk. Hra je určená pre skupi-
nu dvoch až piatich ľudí. Časo-
vý limit jednej hry je približne
sedemdesiat minút.

Marta Šeborová

Na Obchodnej ulici sa dostanete 
do pazúrov Štátnej bezpečnosti

www.slovaklines.sk

Vitajte na našich linkách

OVERENÝ 
SLOVENSKÝ
 DOPRAVCA

BRATISLAVA  
SCHWECHAT 

VIEDEŇ

NOVÉ NIŽŠIE CENY

UŽ OD 1 €

A ĎALŠIE SLUŽBY PRE VÁS

nzercia BA Noviny 80x268.indd 1 30/11/15 08:3
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Nikdy predtým neboli dopravné
zápchy v Bratislave také zlé, ako od
tohtoročného leta. Všimli ste si to aj vy?
Dopravná špička trvá stále dlhšie a rozši-
ruje sa aj na úseky ciest, kde nikdy doteraz
problémy nebývali. Autobusy kvôli tomu
meškajú stále viac, zamračených a spra-
vodlivo nahnevaných ľudí pribúda, neho-
voriac o miliónových škodách pre doprav-
ný podnik – a o tonách znečistenia, ktorý-
mi autá a autobusy navyše znečisťujú náš
vzduch. 
Ak mesto veľmi rýchlo neprijme zásadné
opatrenia, doprava v Bratislave môže sko-
labovať úplne.
Najväčšou prioritou mesta by mala byť
podpora kvalitnej verejnej dopravy. A
nalejme si čistého vína, v tomto mesto
Bratislava celé roky úplne zlyháva.
Podiel cestujúcich vo verejnej doprave od
roku 1990 klesol z 80 % na 50 %. Nikomu
sa nechce cestovať v špinavých autobu-
soch, ktoré navyše často meškajú. Dopravu
akoby projektovali ľudia, ktorí sami jazdia
len autami – nadväznosť medzi železnicou,
autobusmi a električkami vlastne neexistu-
je. Chýbajú komfortné prestupné terminály
aj záchytné parkoviská. 
Meškanie MHD nás všetkých zároveň

stojí nemalé peniaze. Len strata dopravné-
ho podniku z meškania sa odhaduje na 10
až 12 miliónov eur ročne. Chápete, ako
poslanci sa snažíme vypovedať jednu
nevýhodnú zmluvu za druhou, aby sme
mestu ušetrili každé euro, a tu nám uteka-
jú milióny.
A pritom riešenia existujú! Netreba sa tvá-
riť, že musíme vynájsť koleso alebo teplú
vodu. Stačí sa pozrieť za hranice alebo
začať rozmýšľať. Na prvom mieste by
mala byť preferencia verejnej dopravy,
ktorou jazdí približne polovica Bratislav-
čanov. To sa dá dokázať napríklad formou
vyhradených jazdných pruhov na kľúčo-
vých vnútromestských radiálach, ale aj
preferenciou električiek na križovatkách.
Preferencia znamená rýchlejšie a pohodl-
nejšie cestovanie v MHD bez meškaní.
Súčasťou opatrení na pritiahnutie ľudí do
MHD by malo byť aj očividné zvýšenie
čistoty vozidiel, vrátane riešenia cestujú-
cich, ktorí svojim správaním obťažujú
ostatných. 
Moji kolegovia napríklad presadzujú pro-
jekt, ktorý by dal uplatnenie a prácu
ľuďom bez domova pri každodennom
upratovaní autobusov a električiek. A
nemalo by sa zabúdať na výstavbu nových

železničných zastávok, terminálov inte-
grovanej osobnej prepravy.
Medzi riešeniami pre mestskú dopravu
nesmie chýbať budovanie komfortných a
bezpečných cyklistických trás. Približne
polovica jázd autom je kratšia ako 5 kilo-
metrov, čo sa dá dobre nahradiť bicyklom.
Bicykel je v Bratislave podľa viacerých
meraní najrýchlejší dopravný prostriedok
na krátke vzdialenosti. Cyklista nestojí v
kolónach, nemá problém zaparkovať.
Bicyklovanie je zdravé, neničí životné
prostredie, spôsobuje pocit šťastia a zvy-
šuje výkonnosť v práci. No to všetko len
pod podmienkou, že je cesta na ňom bez-
pečná. A na to, aby sa dalo na bicykli ces-
tovať bezpečne (dokonca aj s dieťaťom),

potrebujeme bezpečné cyklotrasy. Brati-
slava má viac áut ako mnohé európske
metropoly. V prepočte na tisíc obyvateľov
vlastní auto v Paríži 234 ľudí, vo Viedni
389, ale v Prahe či Bratislave je to až 540
ľudí. Najdôležitejším opatrením proti
dopravnému kolapsu je čo najskoršie pri-
jatie parkovacej politiky, ktorá vytvorí
poriadok v parkovaní. Zápchy sa vytvára-
jú najmä preto, že do mesta prichádza
neúnosné množstvá áut. 
Nehovoriac o tom, že chaos v parkovaní
dosiahol vrchol – autá stoja na chodní-
koch, na tráve, na zastávkach MHD, na
cyklotrasách či v bus-pruhoch. Parkovacia
politika ale nesmie byť o tom, aby sa
vyťahovali peniaze z vreciek ľudí – v
prvom rade má motivovať k využívaniu
verejnej dopravy a záchytných parkovísk
mimo centra. 
Ako to už býva, a často na to na stránkach
Bratislavských novín upozorňujem, Brati-
slava potrebuje čím skôr rozumné rieše-
nia. A tie nie sú ani ľavicové či pravicové
– a preto by nemal byť problém sa na nich
v mestskom zastupiteľstve dohodnúť. 

Martin Chren
Autor je poslancom NR SR a

mesta Bratislavy za SKOK!

Ako zmenšiť dopravné zápchy v Bratislave
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LEGO© a LEGO logo sú ochrannými známkami spoločnosti LEGO group. © 2015 The LEGO Group.

LEGO® Festival
28. 11. – 29. 12.

MIKULÁŠ
s Maškrtníkmi

 6. 12. 

STARÉ MESTO
Zeleň prechádzala zmenami
súvisiacimi nielen s využíva-
ním verejných priestorov v
rámci sídla, ale aj podľa
dobových súdobých estetic-
kých kritérií. Stredoveké
mestá boli obklopené záhra-
dami a vinicami, ktoré sa roz-
prestierali v tesnom kontakte
s mestom hneď za mestským
opevnením.
Na samotných stredovekých
námestiach v rámci mesta,
ktoré mali predovšetkým trho-
vú funkciu, bolo zastúpenie
zelene minimálne. 

Zuzana Hudeková z útvaru
Hlavnej architektky hlavného
mesta prezradila aj ďalšie
zaujímavosti o zeleni v Brati-
slave: „Smerom do krajiny sa
mesto mohlo začať voľnejšie
rozvíjať, až keď sa oslobodilo
zo zovretia stredovekých hra-
dieb (po odstránení väčšinou v
18.storočí). Keďže v blízkosti
okolo mestského opevnenia
nebolo možné z bezpečnostné-
ho hľadiska stavať žiadne
budovy, po ich odstránení sa
otvoril celý súvislý pás voľ-
ných priestranstiev. Vo viace-
rých mestách na Slovensku sa

dodnes zachoval tento priestor
ako tzv. zelený pás (napr. v Pre-
šove), v iných mestách je
dodnes badateľná celá sústava
námestí okolo bývalého opev-
nenia. V Bratislave je to sústa-
va na seba nadväzujúcich
námestí (Župné, Hurbanovo,
Námestie SNP, Kamenné a
Hviezdoslavovo námestie). V
súlade s celkovým pohľadom a
spoločenským vývojom kon-
com 19. storočia bola parkovou
úpravou premenená veľká časť
dovtedy „nezelených“ námestí
(napr. Hlavné námestie v Brati-
slave, Prešove a inde).“

Ako zdôraznila Zuzana Hude-
ková, „zásluhou vtedajších
okrášľovacích spolkov sa v
druhej polovici 19. storočia
zeleň teda dostala aj priamo do
priestoru bývalého stredoveké-
ho mesta. No pri rekonštruk-
ciách stredovekých námestí v
centrálnych mestských zónach
v 20. storočí sa opätovne pri-
stúpilo k pohľadu na rekon-
štruované námestie ako na stre-
doveký trhový priestor a
dochádzalo vo viacerých prípa-
doch k likvidácii existujúcej
zelene.“
Aj tohtoročné leto pripomenulo

dôležitú úlohu zelene v cen-
trách miest: „Stromová vegetá-
cia dokáže úspešne zmierňovať
letné horúčavy a spríjemňovať
tak pobyt na inak extrémne pre-
hrievaných námestiach a ve-
rejných priestoroch. V zahra-
ničí sme preto v súčasnosti
svedkami nielen zazeleňovania
námestí, na ktorých sa zeleň
predtým nenachádzala (napr.
námestie pred milánskym
Dómom), ale aj opätovného
zriaďovania plôch zelene na
námestiach, odkiaľ bola táto v
20. storočí odstránená,“ dodala
Zuzana Hudeková. (zh)

V historických centrách a na námestiach miest sa zeleň 
sadila, ale aj likvidovala, výnimkou nebola ani Bratislava 
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Návrh daní 

z nehnuteľnosti

radšej stiahli
BRATISLAVA
Zvýšenie daní z nehnuteľnos-
ti sa odkladá. Bratislavský
primátor Ivo Nesrovnal ma-
teriál v úvode posledného
zastupiteľstva stiahol. Mesto
pôvodne chcelo zvýšiť dane
už od nového roku, zatiaľ
však bude o ňom len ďalej
rokovať.
„Návrh nepredložím, kým ne-
budem presvedčený, že bude
mať podporu aj v mestskom
zastupiteľstve,“ povedal Ivo
Nesrovnal a dodal: „Počas
rokovaní so starostami mest-
ských častí som videl, že ak sa
použijú odborné argumenty,
dokážeme nájsť pre náš návrh
podporu.“
Zatiaľ nie je isté, či sa zastupi-
teľstvo bude návrhom dane
zaoberať ešte tento rok alebo až
budúci. „Ak sa nenájde dosta-
tok vôle na dohodu ani v
decembri, dane sa budúci rok
nezmenia,“ uzavrel bratislav-
ský primátor.
Primátor pôvodne navrhoval
zvýšenie dane o 100 percent.
Tvrdil, že pri klasickom trojiz-
bovom byte by Bratislavčania
zaplatil o asi 2,25 eura mesačne
viac. Neskôr pre byty a domy
zvýšenie upravil na sedemde-
siat percent, čo malo mestu pri-
niesť ročne asi sedem miliónov
eur. (mm, sk)

Rozpočet už

majú pred

sebou poslanci
BRATISLAVA
Členovia Mestskej rady Bra-
tislavy prerokovávali návrh
rozpočtu Bratislavy na rok
2016, resp. na roky 2016 –
2018. K návrhu rozpočtu
mohli pripomienky posielať
aj poslanci mestského zastu-
piteľstva. Mestská rada hla-
sovaním odobrila predloženie
rozpočtu na rokovanie de-
cembrového mestského za-
stupiteľstva.
Predložený rozpočet hlavného
mesta SR Bratislavy  ráta na
rok 2016 s príjmami 278 323
298 eur. Celkové príjmy roz-
počtu 2016 sú v porovnaní s
predchádzajúcimi dvoma rok-
mi najnižšie z dôvodu nižších
príjmov z európskych zdrojov,
pretože napríklad finančne naj-
náročnejší projekt výstavby
Nosného systému MHD do
Petržalky I. etapa v hodnote 70
miliónov eur bude ukončený
ešte tento rok. 
„Rozpočet zohľadňuje aj zapra-
cované navrhované zvýšenie
dane z príjmov fyzických osôb.
Na základe legislatívnej úpravy
prerozdelenia dane z príjmu
fyzických osôb od 1. januára
2016 dôjde k zvýšeniu podielu
dane z 68,5  na 70 percent, čo
pre Bratislavu znamená nárast
príjmov o 6,0 mil. eur,“ vysve-
tlil primátor I. Nesrovnal. (st)

Belasé Legendy 

Viac info na www.skslovan.com

o Karolovi Joklovi
od 7. 12. 
už v predaji !

DRUHÁ PUBLIKÁCIA Z EDÍCIE
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ba_noviny_druhý_rozmer.ai 1 21. 11. 2015 17:09:55

6. 12. O 14.00
štadión Pasienky

VSTUPENKY NA

ŠK Slovan Bratislava MŠK Žilina

Krst knihy o Karolovi Joklovi
Mikuláš priamo na štadióne

Mikulášska súťaž s Fotolabom

Akcie na zápase

ba_noviny_2.ai 1 21. 11. 2015 19:56:05
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Cestujem z Bratislavy do Pezinka Čo vidíte na cestovnom lístku
Koľkými zónami prechádzam? Prechádzam piatimi zónami

Bratislava centrum 100 (počíta sa dvakrát)
Bratislava okraj 101
Svätý Jur 510
Pezinok 520

Koľko zónový lístok potrebujem? Potrebujem 5 zónový lístok.

Koľko mi platí cestovný lístok? Cestovný lístok mi platí v 5 zónach 90 minút.

Kde si kúpim cestovný lístok?

Koľko ma stojí cestovný lístok?
Cestovný lístok na jednu cestu
stojí 1,80 €.

Prečo si mám vybrať integro-
vanú dopravu?
Pretože sa viem vyhnúť kolónam
na cestách. Jednoducho sa z 
Bratislavy prepravím vlakom do 
Pezinka a do cieľa využijem
niektorý z autobusov vychádza-
júcich zo stanice v Pezinku.

ukazuje informácie
na www.idsbk.sk

zónová platnosť

kód označovača

prestupný

kód miesta označenia

tarifná zóna

cena

typ tarify

časová platnosť

platí cez deň
aj v noci

dátum označenia čas označenia

tu ozančíte,
v smere šípky

prestupný lístok

časová platnosť

informácia
o zakúpenom
cestovnom lístku

Prechodné obdobie, počas ktorého môžu seniori vo veku nad 70 rokov a 
držitelia ŤZP cestovať rovnako ako doposiaľ, končí 31. decembra 2015.

Cestovný lístok si kúpim v automate, v predajni DPB, v predajni Slovak Lines  alebo  
na železničnej  stanici. Ak cestu začínam  v  prímestskom autobuse, môžem si lístok
kúpiť aj priamo u vodiča.

počet zón

platnosť lístka
do uvedeného času

a zoznam zón

Po dlhých rokoch vyrástla
v Bratislave plaváreň. Je v
bratislavskej Petržalke na
a otvoriť ju plánujú na
budúci rok. 
„Ak sa nevyskytnú neočaká-
vané prekážky, jej brány
otvoria prví návštevníci vo
februári,“ uviedol na kontrol-

nom dni Miroslav Štefánik,
prednosta Petržalky. Na
výstavbu plavárne prispel
sumou 500-tisíc € aj Brati-
slavský samosprávny kraj
(BSK). 
„Podľa dohody 12 % časovej
kapacity plavárne budú
využívať naši stredoškoláci

bezplatne,“ uviedol Peter
Húska z BSK. Podľa neho
kraj rozbehol projektové
práce týkajúce sa rekonštruk-
cií a opráv aj dvoch škol-
ských plavární v pôsobnosti
BSK.
„Plavární je v kraji nedosta-
tok a tento fakt pociťujú aj

obyvatelia kraja, čo nám
vyplynulo i z prieskumu,“
povedal Peter Húska. Preto
je podľa neho dobré, že sa
samospráva odhodlala k
tomuto kroku, ktorej výsled-
kom je moderná plaváreň.
Plaváreň sa nachádza v loka-
lite ulíc Jiráskova a Tupole-

vova. V plavárni prebiehajú
záverečné dokončovacie
práce. Budova plavárne
ponúka 25-metrový plavecký
bazén, zážitkový bazén, det-
ský bazén, ale aj saunový
svet. 
Denná kapacita plavárne
bude 500 návštevníkov.

Plaváreň v Petržalke otvoria vo februári
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VRAKUŇA
Starostlivosť o zeleň by ne-
mala zahŕňať len jej vysade-
nie, vyrúbanie, po prípadnom
vyschnutí aj odstránenie a
následné znovuvysadenie. O
zeleň sa treba starať, čo kom-
petentní nie vždy aj vedia.
Jeden z prípadov opísal čita-
teľ Marián Šumšala z Vraku-
ne.
„Aké bolo moje zdesenie, keď
som videl spúšť, ktorú zanecha-
li pracovníci firmy Raki, s. r. o.,
ktorá sa stará o mestskú zeleň.
Popri strihaní kríkov, ktoré pre-
čnievali do chodníkov, sa u nás
na Bebravskej pustili aj do zele-
ne v trávniku. Radikálne zostri-

hali aj vzácnu škumpu vlasatú –
namiesto takmer štvormetrové-
ho kríka zostala len dvojmetro-
vá spomienka. Krík je uprostred
trávnika, vôbec nikomu nepre-
káža a pracovník zostrihal aj
konáre, ktoré rástli dohora. Krík
a zeleň sme tu sadili sami, za
peniaze vyzbierané z dvoch per-
cent z daní. Nielenže zasadili,
ale sme sa aj starali – polievali a
chránili. Osobitne tento krík si
vyžiadal veľa starostlivosti,
museli sme ho dokonca presa-
diť, pretože na pôvodnom mies-
te sa mu nedarilo. Za to nás po
viacerých rokoch potešil metro-
vými prírastkami. Tie však v
priebehu pár sekúnd padli ruka-

mi pracovníka ,starajúceho´ sa o
zeleň,“ opísal situáciu Marián
Šumšala.
„Keď som sa prišiel sťažovať
pracovníkovi, ktorý tu ešte pra-
coval obďaleč, bolo zrejmé, že o
starostlivosti o zeleň príliš veľa
nevie a ani nevedel, čo je to
škumpa vlasatá. Magistrát by si
mal dať záležať na tom, aby sa o
zeleň starali ľudia, ktorí tomu
rozumejú. Krík nakoniec zostal
z rozstrapkanými konármi,
ktoré sú teraz vstupnou bránou
chorôb. Je naozaj veľmi ťažké v
Bratislave vytvoriť niečo pozi-
tívne: My sme si vo svojom
okolí vysadili stromy, kríky a
kvetinové záhony za takmer 9-

tisíc €. Máme tu zeleň, na akú
by sa samospráva nikdy ne-
zmohla: magnóliu, japonský ja-
vor, céder a ďalšie krásne stro-
my. Zeleň však stále trpí a naj-
viac škody nám narobia práve
pracovníci, ktorí sa majú o zeleň
starať. Ani vandali nám nenaro-
bia toľko škody ako samospráva
svojimi strunovými kosačkami
a krovinorezmi. Magistrát sa
začal starať o zeleň, o ktorú sa
doteraz starala mestská časť,
pretože pozemok nie je zverený
Vrakuni. Prvé, čo firma Raki
urobila je, že ostrihala aj to, čo
nemusela. Nebolo by zle, keby
si najskôr zeleň prebrala, prí-
padne sa aj dohodla na potreb-

nej údržbe,“ dodal čitateľ. Z
magistrátu poslala reakciu jeho
hovorkyňa Ivana Skokanová:
„Spoločnosť RAKI situáciu pre-
veruje. Samotný orez kríka však
zrejme nevykonal pracovníkmi
RAKI. Keďže obyvateľ uviedol
presnú lokáciu kríku na ulici
Bebravská 9 a pracovníci RAKI
vykonávali úpravy len na popis-
ných číslach Bebravská 1 - 3, je
pravdepodobné je, že na tomto
úseku pracovali aj iné firmy. S
dotyčným pánom obyvateľom
je však aj tak firma RAKI v
kontakte, majú dohodnuté osob-
né stretnutie, aby si situáciu
osobne prešli a doriešili k oboj-
strannej spokojnosti.“ (db)

Zelený krík, ktorý rástol roky, zlikvidovali za pár sekúnd

  Urban 
Market

www.urbanmarket.sk

Predvianočný dizajnmarket 

s množstvom sprievodného 

programu a zábavy

2015 (WINTER EDITION)

11. — 13. decembra

Pisztoryho palác, 

Štefánikova 25

S Polusom 
sú Vianoce štedrejšie

Čím viac blízkych sa rozhodnete obdaro-
vať, tým bližšie ste k darčeku! Vyberte sa
na vianočné nákupy do Polusu a prineste
si domov ako bonus 20-eurovú poukážku
na ďalší nákup. 
Prvé nákupné centrum na Slovensku, ktoré
v novembri oslávilo 15. rok na trhu, spraví
vaše tohtoročné Vianoce ešte štedrejšími!
Prichádza s tematickými dňami pre znáso-
benú radosť z nákupov, stačí si odkladať
nákupné bločky. Za každých 5 eur hodnoty
nákupu vo vybraných predajniach v Poluse
získate jednu pečiatku. Nazbierajte 15
pečiatok alebo nakúpte jednorazovo nad 75
eur a dostanete ako darček nákupnú poukáž-

ku Polus v hodnote 20 eur. Pečiatky môžete
zbierať vo vybraných predajniach do 17. 1.
2016 a vyplnenú kartičku vám na Infopulte
vymenia do 31. 1. 2016.
Od 7.12. do 20.12. sa v rámci Dní splnených
želaní hladko vyhnete predvianočnému
zhonu, pod jednou strechou zoženiete tie naj-
krajšie darčeky pre rodinu či priateľov, a záro-
veň nazbierate pečiatky pre získanie vašej 20-
eurovej odmeny vo forme nákupnej poukážky
Polus. Tak hor sa na darčeky do predajní Yves
Rocher, Panta Rhei, Mp3.sk, Brloh, Super
ZOO, Paul Frank, Marionnaud, Fann par-
fumérie, Albi, Dráčik a Tescoma. Viac info
na www.polus.sk
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Krv môžete

darovať aj pred

Vianocami
PETRŽALKA
Tradičná Petržalská kvapka
krvi spája darcovskú rodinu už
piaty rok - 450 dobrovoľných
darcov krvi a úspešných 397
odberov svedčí o veľkom srdci
Petržalčanov, ktorí prídu daro-
vať túto vzácnu tekutinu pravi-
delne nielen na naše podujatia. 
Podľa údajov Národnej transfúz-
nej služby SR sa len na Sloven-
sku za rok spotrebuje približne
180-tisíc transfúznych jednotiek
červených krviniek. V rámci
projektu Predvianočná Petržalka
je naplánované ďalšie dobrovoľ-
né darovanie krvi. Na všetkých
prvodarcov aj niekoľkonásob-
ných darcov sú pripravení 10.
decembra 2015 od 8.00 h do
11.00 h v Dennom centre na
Osuského ulici č. 1. Počas petr-
žalského festivalu Dni Petržalky
sa na „kvapke“ stretlo 44 dobro-
voľných darcov krvi a Národná
transfúzna stanica odchádzala s
devätnástimi litrami. (st)

PETRŽALKA
Pri výstavbe sídliska Petržal-
ka (v rokoch 1973 – 1990)
platil zákon, tzv. Hlava 5,
podľa ktorého muselo byť
vyčlenené určité percento (0,5
– 2) z ceny stavby na jej
výtvarné doriešenie. Vo verej-
nom priestore petržalského
sídliska tak vzniklo veľké
množstvo umeleckých diel.
Dodnes sa z tohto obdobia
zachovalo mnoho sôch, plas-
tík aj reliéfov.
Fenoménom, ktorý nenájdeme
na žiadnom inom sídlisku na
Slovensku, dokonca ani v
Česku a v okolitých krajinách,
boli monumentálne maľby. Tie
vznikali na štítových stenách
dvanásťposchodových panelá-
kov a popri estetickej funkcii
plnili aj úlohu orientačných
bodov. V Petržalke bolo takých
malieb celkove sedem a
obrovské plochy fasád, ktoré
dosahovali až 450 štvorcových
metrov, stvárňovali umelci,

ktorých návrhy vyberala špe-
ciálna komisia zložená z archi-
tektov, výtvarníkov, predstavi-
teľov mesta a Slovenského
fondu výtvarných umení
(SFVU).
Po roku 2000, keď sa na Slo-
vensku začalo s masívnym
zatepľovaním domov, monu-
mentálne maľby, ale aj niektoré
mozaiky a reliéfy začali
postupne miznúť. Keď v roku
2014 skončila pod zateplením
domu na Romanovej ulici
maľba s troma bežcami od Ota
Luptáka, ostala už iba posledná
– monumentálna maľba Mier
od akademického maliara Joze-
fa Porubčina na Osuského ulici
z roku 1985. V marci 2015 sa
však začalo so zatepľovaním aj
tohto domu.
Vďaka viac ako dvojročnej ini-
ciatíve na záchranu maľby sa
podarilo nadviazať dialóg so
správcom domu a zástupcom
vlastníkov, ktorý akceptoval
možnosť premaľovania prekry-

tého diela na novozateplenú
fasádu. Bol oslovený aj autor
výtvarného návrhu Jozef
Porubčin, aj Stano Marton –
horolezec, ktorý osobne maľo-
val pôvodnú maľbu. Vo štvrtok
19. novembra maľbu dokončili.
Tým sa však práce nekončia,
pretože začiatkom roka 2016
bude potrebné naniesť ešte
jednu vrstvu farby, aby bola
maľba vyhotovená v potrebnej
kvalite a aby vydržala na fasá-
de čo najdlhšie.
Podarilo sa uchovať dielo,
ktoré v sebe nesie nielen este-
tickú, ale aj historickú a sym-
bolickú hodnotu. Jeho záchra-
nou sa poukázalo na dôležitosť
ochrany podobných umelec-
kých diel prítomných vo verej-
nom priestore sídliska a v
neposlednom rade tieto aktivity
môžu prispieť k spusteniu
debaty o dnes aktuálnom pro-
bléme výtvarného stvárnenia
rekonštruovaných panelových
domov.  Martin Kleibl

Obnovili poslednú monumentálnu
maľbu na petržalskom sídlisku

Na Ševčenkovej

si kúpite kolok

priamo v úrade
PETRŽALKA
Občania a podnikatelia využí-
vajúci služby Daňového úradu
Bratislava v Petržalke už majú
možnosť kúpiť si kolky priamo
v budove. V úrade na Ševčen-
kovej ulici nainštalovali kiosk
na vydávanie e-kolkov.
Finančná správa vyšla v ústrety
daňovníkom a zohľadnila ich
pripomienky, že na najväčšom
daňovom úrade na Slovensku v
bratislavskej Petržalke nie je
možné kúpiť si kolok priamo na
mieste. Občania a podnikatelia
už nemusia dochádzať na vzdiale-
nejšiu poštu, ale majú ho k dispo-
zícii priamo v úrade.
Zlučovanie a sťahovanie daňo-
vých úradov z Ružinova a Rače
do už existujúceho úradu v
Petržalke tak prinieslo okrem
finančnej úspory pre štát aj vyšší
komfort pre obyvateľov. Kiosky
na vydávanie ekolkov sa na
daňové a colné úrady síce
neumiestňovali, no Finančná
správa požiadala Ministerstvo
financií SR o udelenie výnimky.
Od 23. novembra je v budove
Daňového úradu Bratislava na
Ševčenkovej ul.otvorený kiosk
na vydávanie ekolkov. 
Výhodou pre daňovníka je to, že
zaplatí poplatok za úkon priamo v
úrade, pričom má možnosť hoto-
vostnej aj bezhotovostnej úhrady.
V prípade, že daňovník chce
vymeniť svoj e-kolok z dôvodu,
že sa pomýlil a kúpil zlý , môže si
ho vymeniť  priamo v kiosku, kde
kolok kúpil v deň jeho zakúpe-
nia. (ts)

POŽIČOVŇA 
NÁRADIA
Petržalka 

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

Náš tip:
Aktívny odvlhčovač
vzduchu - pivnice,

garáže, sklady, 
stavebné rekonštrukcie

a maľovanie

BRATISLAVA 5
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štvrtok 3. decembra
� 10.00 - P. I. Čajkovskij: Luská-
čik, Bratislavské bábkové divad-
lo, Malá scéna STU, Dostojev-
ského rad 7 
�10.30 - Ľ. Feldek: Princ a večerni-
ca, Nová scéna, Živnostenská ulica
� 14.00 - K. Kosánová: Jedným
ťahom, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Koncertná sieň SF, Námestie E.
Suchoňa
� 19.00 - J. Suchý: Taká strata
krvi, divadlo Ívery, Školská 14
� 19.00 - R. Geri, D. Hevier:
Frida - Maľovať a milovať, Teát-
ro Wüstenrot, Trnavské mýto
� 19.30 - F. Lehár: Gróf z
Luxemburgu, Teatro Colorato
Bratislava, Štúdio Olympia, Nová
scéna, Živnostenská ulica

piatok 4. decembra
� 10.00 - N. V. Gogoľ, P. Kuba:
Acta psychopata, divadlo Ludus,
Tower 115, Pribinova 25
� 10.00 - P. I. Čajkovskij: Luská-
čik, Bratislavské bábkové divad-
lo, Malá scéna STU, Dostojev-
ského rad 7
�14.00 - V. Janoušková: Všade tá
rieka, Ticho a spol., Školská 14
� 14.00 - R. Mankovecký: Koza
rohatá, Divadlo P. O. Hviezdosla-
va, Laurinská 19
� 18.00 - Rockové Vianoce, DK
Lúky, Vígľašská ulica
� 19.00 - J. Nvota: Zmiešaná
štvorhra, Radošinské naivné di-
vadlo, Záhradnícka 95
� 19.00 - R. Geri, D. Hevier:
Frida - Maľovať a milovať, Teát-
ro Wüstenrot, Trnavské mýto
� 19.00 - O hlúpej kráľovnej, V-
klub,. Námestie SNP 12
� 19.30 - F. Lehár: Gróf z
Luxemburgu, Teatro Colorato
Bratislava, Štúdio Olympia, Nová
scéna, Živnostenská ulica

sobota 5. decembra
� 16.00 - Vianoce s Prvosienkou,
folklórny súbor, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
� 19.00 - J. Nvota: Zmiešaná
štvorhra, Radošinské naivné di-
vadlo, Záhradnícka 95
� 19.00 - P. Vogel: Nasjtaršie
remeslo, Nová scéna, Živnostens-
ká ulica
� 19.00 - D. Lachaud: Hetero,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.30 - V. Klimáček: Remix,

divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

nedeľa 6. decembra
� 10.00, 14.30 - P. I. Čajkovskij:
Luskáčik, Bratislavské bábkové
divadlo, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
� 10.00 - Mikulášska nedeľa,
Bibiana, Panská 41
�14.00 - ŠK Slovan - MŠK Žilina,
Fortuna liga, Pasienky, Junácka 10 
�14.00 - Aladinová čarovná lampa,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
�16.00 - B. Němcová: Princ Baja-
ja, Nová scéna, Živnostenská ulica
�17.00 - The Backwards, koncert,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto
� 18.00 - Ľ. Lesná: Oslepené
hudbou, Ticho a spol., Školská 14
� 19.00 - J. Nvota: Zmiešaná
štvorhra, Radošinské naivné
divadlo, Záhradnícka 95
� 19.30 - J. Godber: Vyhadzova-
či, Štúdio Olympia, Nová scéna,
Živnostenská ulica

pondelok 7. decembra
�9.00 - P. I. Čajkovskij: Luskáčik,
Bratislavské bábkové divadlo, Ma-
lá scéna STU, Dostojevského rad 7
� 10.00 - F. Rabelaise, K. Žiška:
Gargantua a Pantagruel, divadlo
Ludus, Tower 115, Pribinova 25
�11.00 - B. Němcová: Princ Baja-
ja, Nová scéna, Živnostenská ulica
� 19.00 - J. Nvota: Zmiešaná
štvorhra, Radošinské naivné
divadlo, Záhradnícka 95
� 19.00 - List čiernemu synovi,
Bábkové divadlo na Rázcestí,
Ticho a spol., Školská 14
� 19.00 - H. de Balzac: Lesk a
bieda kurtizán, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
�19.00 - The Backwards, koncert,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto
�19.30 - V. Klimáček: Odvrátená
strana mesiaca, divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7

utorok 8. decembra
� 9.00 - P. I. Čajkovskij: Luská-
čik, Bratislavské bábkové divad-
lo, Malá scéna STU, Dostojev-
ského rad 7
� 10.00 - K. Aulitisová: Tuláčik a
Klára, Bibiana, Panská 41
� 10.30 - L. F. Baum: Čarodejník
z krajiny OZ, Nová scéna, Živ-
nostenská ulica
�19.00 - J. Tomka - husle, V. Pro-
kešová - viola, P. Mucha - violon-
čelo, M. Klátik - klavír, Malá sála
SF, Námestie E. Suchoňa

� 19.00 - S. Štepka, J. Nvota:
Jááánošííík po tristo rokoch, Ra-
došinské naivné divadlo, SĽUK,
Záhradnícka 95
� 19.00 - L. von Sacher-Masoch:
Venuša v kožuchu, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 20.00 - Comedy Talk Show
F(l)óór, Urban Space, Námestie
SNP 30 
� 20.00 - A. Šeban trio, SK Vaj-
norská 21

streda 9. decembra
� 10.00 - K. Aulitisová: Tuláčik a
Klára, Bibiana, Panská 41
� 17.00, 20.00 - Kandráčovci,
koncert, DK Zrkadlový háj, Rov-
niankova 3
�19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a
Júlia, Nová scéna, Živnostenská
ulica
� 19.00 - P. Quilter: Ráno po,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
�19.00 - HC Slovan - Soči, KHL,
ZŠ Ondreja Nepelu, Odbojárov 9
� 19.30 - V. Klimáček: Díleri,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

štvrtok 10. decembra
� 9.00, 11.00 - M. Zakuťanská:
Zlaté prasiatko, Bratislavské báb-
kové divadlo, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 14.00 - K. Aulitisová: Tuláčik a
Klára, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Koncertná sieň SF, Námestie E.
Suchoňa
� 19.00 - O. Wilde: Celkom
vážne, divadlo Ívery, Školská 14
� 19.00 - F. M. Dostojevskij:
Večný manžel, Malá scéna,
Dostojevského rad 7
� 19.00 - W. Russell: Pokrvní bra-
tia, Nová scéna, Živnostenská ulica
� 19.30 - B. H. Thorsson: Ocko,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto
� 19.30 - V. Klimáček: Divná
doba, Divná láska, Divné životy,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

piatok 11. decembra
� 10.00 - M. Zakuťanská: Zlaté
prasiatko, Bratislavské bábkové
divadlo, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
� 11.15 - R. Mankovecký, R. Bal-
lek, T. Ciller: Tri prasiatka, Divadlo
P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19
� 19.00 -  B. Radványi/ Milan
Konfráter, folkový dvojkoncert,
Ticho a spol., Školská 14

� 19.00 - J. Genet: Balkón: Malá
scéna, Dostojevského rad 7
� 19.00 - M. Kákoš: Mata Hari,
Nová scéna, Živnostenská ulica
� 19.00 - I. Tasnádi: Cyber Cyrano,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Olympic, koncert, veľká
sála, Istropolis, Trnavské mýto
� 19.00 - HC Slovan - Jaroslavľ,
KHL, ZŠ O. Nepelu, Odbojárov 9
� 19.00 - Vianoce s Ekonómom,
folklórny súbor, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
� 19.30 - V. Klimáček. Krvák,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

sobota 12. decembra
� 14.00 - R. Mankovecký, R. Bal-
lek, T. Ciller: Tri prasiatka, Divadlo
P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19
� 14.30 - M. Zakuťanská: Zlaté
prasiatko, BBD, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 17.00 - D. Ruiz, F. Bettanini
& N. Pistoia, P. Ammendola:
Bez predsudkov, Teátro Wüsten-
rot, Trnavské mýto
� 17.00 - Vianoce v srdciach
hrajú, poľské koledy, Zichyho
palác, Ventúrska 9
� 18.00 - Princ, kde si?, zosku-
penie Stopy snov, Ticho a spol.,
Školská 14
� 19.00 - W. Shakespeare: Othello,
Malá scéna, Dostojevského rad 7
� 19.00 - K. Marx, P. Lomnic-
ký: Kapitál, divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 19.30 - Ako zbaliť babu, Nová
scéna, Olympia, Živnostenská ulica
� 20.00 - Lenka Filipová, koncert,
Nová scéna, Živnostenská ulica
� 20.00 - Burlesque: Let it
show!, ateliér Babylon, Námes-
tie SNP 14

nedeľa 13. decembra
� 10.00, 14.30 - M. Zakuťanská:
Zlaté prasiatko, Bratislavské báb-
kové divadlo, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 16.00 - Slovenský komorný or-
chester, Spevácky zbor Lúčnica,
Koncertná sieň SF, Námestie E.
Suchoňa
� 16.00, 19.00 - Čechomor, kon-
cert, DK Zrkadlový háj, Rovnian-
kova 3
� 16.00 - K. Aulitisová: Tuláčik a
Klára, Bibiana, Panská 41
�17.00 - O. Wilde, R. Ross: Lordi,
Teátro Wüstenrot, Trnavské mýto
� 19.00 - M. Lasica, J. Solovič, J.
Satinský: Plné vrecká peňazí,

Divadlo P. O. Hviezdoslava, Lau-
rinská 19

pondelok 14. decembra
� 19.00 - S. Štepka, J. Nvota:
Jááánošííík po tristo rokoch,
Radošinské naivné divadlo,
SĽUK, Záhradnícka 95
� 19.00 - J. Hansman, I. Blahút:
Som najlepšia, Prešporské divad-
lo, Ticho a spol., Školská 14
� 19.00 - P. Krivda: Chcem vám
niečo povedať, Malá scéna,
Dostojevského rad 7
� 19.00 - M. Gavran: Hľadá sa
nový manžel, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto

utorok 15. decembra
� 9.00, 11.00 - M. Zakuťanská:
Zlaté prasiatko, BBD, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
�10.00 - J. Michalová: Chlap, hrdi-
na, dub, Štúr, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - D. Mamet: November,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Darček, Teátro Wüsten-
rot, Trnavské mýto
� 19.30 - V. Klimáček: Under-
ground, divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie 7

streda 16. decembra
�14.00 - J. Michalová: Chlap, hrdi-
na, dub, Štúr, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - Domov eros viera, Med
a prach, Ticho a spol., Školská 14
� 19.00 - A. N. Ostrovskij: Aj
múdry schybí, Divadlo P. O.
Hviezdoslava, Laurinská 19
� 19.00 - P. Valentine: Medzi
nebom a zemou, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 19.00 - Minipárty, K. Šíp, J.
Náhlovský, Teátro Wüstenrot,
Trnavské mýto
� 19.00 - Szidi Tobias, komorne,
Dom kultúry Devín, Rytierska 2
� 19.30 - V. Klimáček: Divná
doba, Divná láska, Divné životy,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Novootvorená 
zubná 

ambulancia 
prijíma 

nových pacientov
Stromová 16 | Kramáre
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Jadro stredovekého mesta Pre-
šporku či  Posonia, ktoré sa sta-
lo v roku 1536 hlavným mestom
uhorského kráľovstva, bolo
relatívne malé. V porovnaní s
Viedňou, Prahou či s nemecký-
mi, talianskymi a francúzskymi
metropolami, bolo len malým
mestečkom. Pár minút stačilo,
aby sa pešo dostal človek z jed-
ného konca opevneného jadra
na druhý, napríklad od východ-
nej Laurinskej brány k západ-
nej Vydrickej.  Centrom mesta
bolo trhovisko na mieste Hlav-
ného námestia, ktoré nahradilo
staršie, na dolnom konci Ven-
túrskej ulice.
Nové trhovisko sa sformovalo v
13. a v 14 storočí. Zdá sa, že trho-
visko bolo pôvodne oveľa väčšie.
Patrila k nemu aj plocha, a ktorej
si v polovici 14. stor. postavil svoj
dom vtedajší richtár Jakub, ako aj
plocha terajšieho Primaciálneho
námestia. Dom (a dvor) richtára
Jakuba stál pôvodne medzi
oboma týmito plochami ako soli-
tér, približne ako radnice v Levo-
či, Kežmarku  či v Bardejove.  Až
v 15. storočí zanikla ulička para-
lelná s Kostolnou, ktorá ohraničo-
vala areál Jakubovho dvorca z
južnej strany. Východná časť veľ-
kého trhoviska bola určená na
predaj surového mäsa. Ešte v
prvej polovici 14. storočia sa pou-
žívali na mieste neskoršieho
severného krídla starej radnice
kameňmi obmurované priehlbiny
(pripomínajúce studne), do kto-
rých sa do ľadu celý rok ukladalo
mäso ako do chladničky. Ich dná
sa zachovali pod úrovňou podla-
hy suterénov radnice.  Po postave-
ní Jakubovho domu sa trh s
mäsom presunul na plochu
neskoršieho Primaciálneho ná-
mestia, neskôr za hradby.               
Mäsový trh bol obkolesený meš-
tianskymi domami, na južnej stra-
ne objektom v majetku cirkvi,
ktorý sa postupne stal rezidenciou
ostrihomského arcibiskupa. V 40.
rokoch 15. storočia dal vtedajší
arcibiskup Dionýz svoju reziden-
ciu prestavať v gotickom slohu a
vybudoval v nej kaplnku venova-
nú uhorskému svätému kráľovi
Ladislavovi.                                   
Roku 1543 Ostrihom obsadili
Turci. Exilovou  rezidenciou arci-
biskupa sa stala Trnava. Viacerí

neskorší arcibiskupi radšej
natrvalo sídlili v hlavnom meste.
Každý arcibiskup objekt  upravo-
val podľa svojho vkusu. Na
začiatku 18. storočia dostala
goticko-renesančná stavba baro-
kovú fasádu. Arcibiskup dal na
konci 20. rokov pred slepý
východný múr radnice postaviť
súsošie svätého Jána Nepomuc-
kého, a námestie začali volať
(sväto)Jánskym -  Johannisplatz.
Na severnej strane námestia už
vtedy stála budova jezuitského
kolégia zo 17. storočia. Námestie
bolo na južnej strane asi o 10 m
širšie. Až pri stavbe terajšieho Pri-
maciálneho paláca (1779 - 81),
ktorého priečelie posunuli o 12
lakťov na sever, dostalo námestie
terajšie rozmery.  Bývalé jezuit-
ské kolégium po zrušení rádu
(1773) klasicisticky prestavali.
Nová fasáda slohovo zodpoveda-
la fasáde oproti stojaceho paláca
arcibiskupov.   
Zimný palác arcibiskupov,
dokončený v roku 1781, známy
dnes ako Primaciálny, používal
ako svoju rezidenciu len jej sta-
vebník kardinál Josef Batthyany.
Ďalší arcibiskupi v 19. storočí už
žili späť v Ostrihome. V roku
1903 palác kúpilo mesto, aby ho
používalo ako radnicu. Vzápätí
vybudovali novú Klobučnícku
ulicu ako pohodlný prístup k rad-
nici, a v roku 1912 dokončili stav-
bu nového (magistrátneho) krídla,
ktorým spojili objekty starej rad-
nice a Apponyiho pláca (ktorý
slúžil od roku 1867 ako radnica) s

bývalým sídlom ostrihomských
arcibiskupov.  Na západnej strane
Primaciálneho námestia sa novo-
stavba prejavila jednoposchodo-
vou pseudogotickou kamennou
fasádou s pomerne vysokým ští-
tom nad bránou.                             
Primaciálne námestie upravili.
Okolo lipy, zasadenej r. 1896 pri
príležitosti osláv tisícročia prícho-
du Maďarov (predtým nikdy na
námestí stromy neboli), postavili
dva vysoké stĺpy elektrického
osvetlenia z umelecky kovaného
železa. Ďalšie úpravy námestia
nasledovali po druhej svetovej
vojne, po postavení Novej radni-
ce. V 80. rokoch dostalo námestie
novú dlažbu. Po generálnej opra-
ve Primaciálneho paláca bolo v
90. rokoch námestie skutočne
reprezentačným jadrom mesta.  V
posledných rokoch sa stáva (rov-
nako ako iné verejné priestranstvá
v centre) veľkou otvorenou krč-
mou. Nestačí, že sa pred fasádou
paláca občas inštalujú čmudiace
pece na prípravu akýchsi placiek.
Niekto považuje za vtipné
umiestniť na malú plochu námes-
tia ešte aj ľadovú plochu. Akoby
nebolo v jadre mesta iné klzisko!  
Peniaze, vyhodené na ľadovú plo-
chu a jej prevádzku, by bolo
múdrejšie použiť na zakrytie his-
torických fontán krycími strecha-
mi ako v Augsburgu, Salzburgu,
vo Viedni  a inde. Rekonštrukcie
historických fontán, ničených
každoročne snehom a mrazom,
budú v budúcnosti stáť oveľa viac
ako ich každoročné jednoduché
zakrytie dreveným obalom.    

Štefan Holčík
Foto: autor
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Po pohári 

vína pivo 

chce len sviňa
Prešporskí úradníci, odrastení
na vinárskej kultúre, sa vyzna-
li. Strkali do vína teplomery, či
k studeným predjedlám, šun-
ke, rybám alebo teľaciemu po-
núkajú biele vína schladené na
10 až 12 stupňov Celzia.
Skúmali, či červené vína patriace
k divine, biftekom a ku chuťovo
výrazne syrom, nie sú chladnejšie
ako šestnásť a teplejšie ako osem-
násť stupňov Celzia. Šumivé vína
k prípitkom a chuťovkám museli
byť vychladené na osem stupňov.
V krčahoch sa smeli roznášať len
sudové a neškolené vína. Akékoľ-
vek víno vo fľaši muselo byť
zapečatené, označené etiketou a
mohlo sa otvoriť len pred očami
hosťa, ktorý ho ochutnávaním
odobril alebo zamietol.
Príručka pre kontrolných úradní-
kov vraví, že v Prešporku sa k
šunke a k studeným misám podá-
va silván, k hydine a k rybám
biely rizling, k pečeným vtákom,
teľacine a k bravčovine veltlín
alebo sivý burgund. K divine, bif-
tekom a k pečenej hovädzine  sa
podávala červená frankovka. K
sladkostiam patril pohárik kore-
nistého vína, na ktoré mal každý
skúsený vinohradník svoje tajné
recepty, alebo prisladené vína s
muškátovou príchuťou. Ak si
hosť vo vinárni pýtal varené víno,
hľadeli naňho ako na barbara a
poslali ho do kaviarne. Ak už
niekto predjedlo zapil vínom a po
jedle pýtal pivo, mlčky mu ukáza-
li na tabuľku na stene: Bier nach
Wein trinkt nur Schwein. Vo
vinárni u Lerchnera z druhej stra-
ny vinárskeho desatora visela aj
slovenská tabuľka: Po pohári vína
pivo chce len sviňa. Lerchnerovci
si postavili svoju vinársku kúriu
oproti palácu Grassalkoviča.
Kúria bola známa tým, že v nej
boli len v Prešporku a jeho okolí
dorobené vína od vinohradníkov,
ktorí aspoň raz v súťaži prešpor-
ských vín získali prvé miesto.
Mohli si to dovoliť, lerchnerovské
vinice získali prvenstvo šestnásť
ráz... Peter Ševčovič

Z kuchyne starého
Prešporku (krátené)

NA RUDNAYOVOM NÁ-
MESTÍ počas omše v kostole
ukradol neznámy páchateľ
občianke Rakúska z otvorenej
kabelky, ktorú mala položenú
vedľa seba na lavici, peňaženku s
tisíc švajčiarskymi frankami a
osobné doklady, čím jej spôsobil
škodu 1 070 eur. 
NA HODŽOVEJ ULICI okra-
dol 39-ročný Jozef M. z Bratisla-
vy študenta spiaceho na zastávke
MHD Poštová. Z vrecka vesty
poškodenému odcudzil mobil, z
nohavíc peňaženku so 630 eurami
a osobné doklady. Keď sa poško-
dený zobudil a zistil, že mu chýba
peňaženka, rozbehol za obvine-
ným, ktorý bežal k budove pošty.
Na Námestí SNP zbadala zlodeja
hliadka policajného zboru, ktorá
ho zaistila. 
NA KORYTNICKEJ ULICI
neznámy páchateľ zapálil prednú
časť osobného vozidla. Požiarom
došlo k zhoreniu celej prednej
motorovej časti, ľavej strany a
veľkej časti úložného priestoru,
kde sa nachádzali doklady, elek-
trické káble, rôzny stavebný
materiál, umelohmotný kanister s
benzínom a rôzne elektrické
náradie. Škoda spôsobená požia-
rom bola asi 3 000 eur a poško-
dením stavebného materiálu pri-
bližne 2 000 eur. Plamene poško-
dili aj vedľa stojace vozidlo, na
ktorom vznikla škoda 5 000 eur.
Zisťovateľ príčin požiarov nevy-
lúčil technickú poruchu, ani úmy-
selné podpálenie vozidla.
NA RAČIANSKEJ ULICI sa
28-ročná Mária F. z Bratislavy
vlámala do zaparkovaného vozid-
la. Po oznámení hliadka spozoro-
vala medzi garážami na Čierno-
vodskej ulici ženu, ktorej popis sa
zhodoval s hľadanou osobou.
Následne sem prišli aj svedkovia
vlámania, ktorí ženu spoznali.
Obvinená odcudzila dvoje slneč-
né okuliare a nabíjačku na mobil
a navigáciu v celkovej výške 350
eur. Vlámaním spôsobila škodu
na vozidle za 170 eur.
NA ČERNYŠEVSKÉHO ULI-
CI sa neznámy páchateľ vlámal
do domu. Poškodil vchodové
dvere, následne sa presunul do
suterénu, kde poškodil dvere a
odcudzil kameru v hodnote 250
eur. Celková škoda bola asi 450
eur. (mm)

Na Primaciálne námestie ľad nepatrí



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

20BRATISLAVSKÉ NOVINY 23/2015

vyjdú o 2 týždne
17. decembra 2015

Rodinné Medzi

nebom a ženou

na Zámockej
STARÉ MESTO
Rodinné Medzi nebom a ženou
je názov najnovšej výstavy, na
ktorej svoje diela predstavia
traja výtvarníci z Bratislavy.
Tých spája nielen spoločná láska
k výtvarnému umeniu, ale aj
rodinné puto - kolekciu svojich
prác v Pálffyho paláci prezentujú
bratia Martin a Andrej Augustí-
novci spoločne s Andrejovou
manželkou Ivicou.
Od 22. novembra sa v Pálffyho
paláci na Zámockej ulici č. 42
koná rodinná výstava Augustí-
novcov v tomto zložení po prvý
raz. Bratia Andrej a Martin už
spoločne vystavovali viackrát,
svoju tvorbu spoločne s nimi
však tentoraz premiérovo predsta-
ví aj Ivica. Bude tu k videniu viac
ako päťdesiat obrazov z ich skor-
šej tvorby, ako aj obrázky, ktoré
ešte voňajú novotou. Nevšedný
umelecký zážitok si záujemcovia
o výtvarné umenie môžu vychut-
návať celý adventný čas, každý
pracovný deň. Výstava je sprí-
stupnená od pondelka až do piat-
ku od 14.00 až do 18.00. h a
potrvá do 22. decembra. (ia)

BRATISLAVA
Autorská hra Stanislava
Štepku a jedna z najznámej-
ších inscenácií Radošinského
naivného divadla, Jááánoší-
íík, ožije v decembri na javis-
ku v novej scénickej podobe.
V legendárnej hre o ter-
chovskom zbojníkovi sa spolu
s radošincami predstavia ta-
nečníci a muzikanti zo Slo-
venského ľudového umelec-
kého kolektívu.
Premiéra spoločného projektu v
réžii Juraja Nvotu, Jááánošííík po
tristo rokoch alebo Ako legendu
uchopili do svojich rúk RND a
SĽUK, sa uskutoční 8. decembra
2015 o 19.00 ho v Radošin-
skom naivnom divadle (Záhrad-
nícka 25) v Bratislave. 
Radošinci a SĽUK-ári si prvý-
krát vyskúšali umeleckú spolu-
prácu v divadelno-filmovej kolá-
ži Chaplyn v roku 2000. Dnes,
po dlhých pätnástich rokoch, sa
opäť rozhodli spojiť svoje tvori-
vé sily, aby divákom ponúkli
nový a originálny program na
známu jánošíkovskú tému.
Slávny titul Jááánošííík je v
repertoári RND takmer polsto-
ročie. Od svojej premiéry v
sedemdesiatych rokoch ho
diváci mohli vidieť v troch
inscenačných podobách až
938-krát. Stal sa tak najviac
reprízovaným pôvodným dra-
matickým dielom na Sloven-

sku. Blížiaca sa tisíca repríza
programu motivovala autorský
tím k tomu, aby oživil vtipné
scénky, piesne a zľudovené
glosy o hrdinovi Jánošíkovi
tematicky priliehavými ukáž-
kami z tvorby SĽUK-u.
V (staro)novom spracovaní
Jááánošíííka sa tak budú prelí-
nať herecké výstupy radošin-
cov s hudobno-tanečnými čís-
lami v podaní interpretov zo
SĽUK-u. „V niektorých scé-
nach si tanečníci zahrajú aj
malé herecké etudy, a naopak,
herci si spoločne so SĽUK-
ármi zatancujú,“ spresnil Stani-
slav Marišler zo SĽUK-u. 

Pôvodnú hudbu Ľubice Mala-
chovskej Čekovskej doplnia
hudobné aranžmány Stanislava
Palúcha, Vladimíra Moravčíka
a Petra Mikulca, ktoré divákom
predstaví kapela RND a Ľudo-
vá hudba SĽUK-u. 
Repríza Jááánošíííka v inter-
pretácií RND a SĽUK-u sa
bude konať 14. decembra.2015
v Radošinskom naivnom di-
vadle. „V roku 2016 s týmto
programom radi zavítame
všade tam, kde oň diváci alebo
organizátori prejavia záujem,“
uzavrel Ladislav Hubáček z
RND. (mp)

Foto: Anna Drozdová

Kultového Jááánošíííka po tristo
rokoch uvedú Radošinci aj SĽUK
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BRATISLAVA 4

Školy už majú 

za sebou

rekonštrukcie 
KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves
ukončila rekonštrukčné prá-
ce vo viacerých školách, ktoré
umožnia školákom aj študen-
tom, rovnako aj ich učiteľom
a profesorom, tráviť čas a
učiť sa v oveľa kvalitnejších
podmienkach.
V uplynulých dňoch dokončila
zateplenie a ventiláciu telocvič-
ne v Základnej škole Karloves-
ká 61. V minulosti v nej síce
došlo k inštalácii plastových
okien, ktoré telocvičňu zaizolo-
vali, no zároveň spôsobili zrá-
žanie vlhkosti, keďže priestor
nemal vyriešené vetranie.
Súčasné rekonštrukčné práce
preto zahŕňali sanáciu a obnovu
vnútornej steny telocvične,
inštaláciu ventilácie a zateple-
nie vonkajšej južnej steny. Sú-
časťou elektrickej ventilácie sú
aj časové spínače, ktoré v pra-
videlných intervaloch priestor
vyvetrajú.
Mestská časť Karlova Ves v
uplynulých mesiacoch zrekon-
štruovala aj sociálne zariadenia
Základnej školy Alexandra
Dubčeka a Spojenej škole Tilg-
nerova. Komplexná rekon-
štrukcia zahŕňala novú sanitu,
hygienické zariadenia, odpady
a na Spojenej škole Tilgnerova
aj výmenu elektrických rozvo-
dov. (st)

Vianočné trhy

spoja s burzou

a dielňami
KARLOVA VES
V sobotu 5. novembra sa v
Kamel klube uskutočnia
Hand-made vianočné trhy v
Kameli.
Organizátori pozývajú záujem-
cov zažiť pravú domácu atmo-
sféru vianočných trhov, kde si
okrem inšpirácie môžu odniesť
aj originálne ručne vyrobené
potešenie pre seba a pre blíz-
kych. 
Okrem originálnych výrobkov
od miestnych predajcov akcia
ponúkne návštevníkom aj
burzu kníh, úspešné farmárske
trhy s jedlom a s nápojmi pria-
mo pred Kamelom a v priesto-
roch malej sály aj kreatívne
dielne pre deti a dospelých.
Vstup je voľný. (ts) 

Mikuláš zavíta do Bratislavy, na
Harmincovej ho privítajú v sobotu

Novú kartu vybavíte už aj z domu
KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves sa
stala druhou bratislavskou
mestskou časťou, kde môžu
držitelia vyhradených parkova-
cích miest požiadať o ich pre-
dĺženie nielen osobne, ale aj
elektronicky.
V Karlovej Vsi je približne
dvetisíc vyhradených parkova-
cích miest. V minulosti museli
ich držitelia kvôli predĺženiu
vyhradeného parkovacieho

miesta absolvovať cestu na
Miestny úrad Karlova Ves
alebo zaslať vyplnenú žiadosť
o predĺženie poštou.
Po novom si držitelia vyhrade-
ných parkovacích miest môžu
žiadosť o predĺženie podať pro-
stredníctvom internetu a bez
návštevy úradu. Miestny úrad
zriadil na svojej stránke jedno-
duchý formulár, ktorého vy-
plnenie zaberie približne päť
minút. O vybavení žiadosti

bude občan následne informo-
vaný prostredníctvom emailu.
Nový spôsob predlžovania vy-
hradených parkovacích miest
významne skráti čas, ktorý
predtým muselo oddelenie
dopravy vynaložiť na vybave-
nie približne dvetisíc papiero-
vých žiadostí. Karlova Ves plá-
nuje v nasledujúcich mesiacoch
spustiť geografický informačný
systém a ďalšie projekty pre
občanov. (st)

DÚBRAVKA, BRATISLAVA
Začiatok decembra bude aj
tento rok v duchu príchodu
Mikuláša. Ten spolu s anje-
lom a čertom zavítajú s miku-
lášskymi balíčkami a kultúr-
nym programom na niekoľko
miest v Bratislave. 
Mestské hradby, Hlavné
námestie, Primaciálne námes-
tie, ZOO Bratislava či Zimný
štadión Ondreja Nepelu si pri-
pravili pre malých aj veľkých
návštevníkov pestrý program.
Novinkou bude Mikuláš na Pri-
maciálnom námestí. 
Deti z Dúbravky, Karlovej Vsi,
Devínskej Novej Vsi či Lama-
ča môžu Mikuláša privítať na
Zimnom štadióne Harmincova,
kam zavíta v sobotu 5. decem-
bra popoludní a pre deti pripra-
ví niekoľko prekvapení.

PREHĽAD PROGRAMOV:
Na sv. Mikuláša (4. decembra
o 16.00 h - Hlavné námestie):
Charitatívny projekt na podpo-
ru onkologických detských
pacientov v spolupráci s agen-
túrou Ars Ante Portas. Sv.
Mikuláš s anjelmi donesú dar-
čeky pre deti. Súčasťou bude aj
predstavenie pre deti. 
Mikuláš na ľade (5. decem-
bra o 10.00 h - Zimný štadión
Ondreja Nepelu, o 16.00 h na
Zimnom štadióne Harminco-
va): Diskotéka na ľade, drobné
súťaže a mikulášske darčeky
pre deti. Vyhlásenie najkrajšej
karnevalovej masky. 
Mikulášske kŕmenie zvierat
(6. decembra o 11.00 h - ZOO
Bratislava): Mikuláš, čert a
anjel rozdajú deťom mikuláš-
ske balíčky. Súčasťou progra-

mu bude napríklad kŕmenie
zvierat. 
Mikuláš na hradbách (6.
decembra o 14.00 h - Mestské
hradby): Zábavné hry a súťaže
pre deti, počas ktorých nebude
chýbať Mikuláš, anjel, ale ani
čert.
Mikuláš na Hlavnom námes-
tím (6. decembra o 16.00 h -
Hlavné námestie): Divadlo
Zanzara vystúpi s predstavením
Ježko a líška. Deti poteší aj
Mikuláš.
Mikuláš na ľade (6. decemb-
ra o 17.00 h - Primaciálne
námestie): Zábavné popolud-
nie plné súťaží a mikulášskych
darčekov na klzisku, ktoré bude
na Primaciálnom námestí prvý-
krát. Kostýmy anjelov, Mikulá-
šov či čertov sú, samozrejme,
vítané.  (mm)

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



17BRATISLAVSKÉ NOVINY 23/2015

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK BRATISLAVA 3

Tom a Jerry: Zimné rozprávky 6. 12. 2015 o 16:00
USA, 2012, animovaná rozprávka, 72 min.

Serena 13. 12. 2015 o 18:00
USA / Francúzsko, 2014, dráma, 105 min.

Zuzana Rattajová a 
uvádzajú

prekvapenie
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Príde Mikuláš,

zaznejú aj hity

Franka Sinatru
RUŽINOV
Ružinovská zima ponúka via-
cero predvianočných poduja-
tí v Parku Andreja Hlinku a
v Dome kultúry Ružinov.
Začali sa v nedeľu 29.
novembra, ukončia sa v
poslednú adventnú nedeľu.
Park Andreja Hlinku a Dom kul-
túry Ružinov sa v najbližšom
mesiaci stane dejiskom podujatí
pod spoločným názvom Ruži-
novská zima. Každú adventnú
nedeľu tu vystúpia skupina Sala-
mander, folklórny súbor Karpaty
a na záver spevácky zbor Cantus.
Od 18. do 20. decembra bude
Park Andreja Hlinku patriť záro-
veň ružinovským vianočným tr-
hom so živým betlehemom a
vozením detí na poníkoch. 
Vo štvrtok 3. decembra zavíta do
Parku Andreja Hlinku Mikuláš s
vrecom plným prekvapení a s
veselým programom pre deti. Od
10. decembra až do 14. januára
2016 si môžu obyvatelia na výsta-
ve fotografií s názvom 25 rokov
Ružinova v Dome kultúry Ruži-
nov zaspomínať na to, ako sa
Ružinov postupne menil od roku
1990. Spomienkam na Franka
Sinatru bude patriť koncert
orchestra Luda Kuruca, ktorý sa
uskutoční 12. decembra v Dome
kultúry Ružinov. (ts)

Od novembra

majú zase viac 

škôlkarov
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Rodičia škôlkarov v Podunaj-
ských Biskupiciach môžu byť
spokojnejší. Mestská časť otvo-
rila dve nové triedy v mater-
ských školách na Podzáhradnej
ul. a Linzbothovej ulici.
Od 1. novembra sem nastúpilo
spolu 50 škôlkarov narodených
do 31. decembra 2012, čím samo-
správa uspokojila všetky žiadosti
o zápis do materských škôl v
mestskej časti.  Nové triedy posta-
vili formou nadstavby V oboch
školách to bolo na druhom podla-
ží, kde okrem triedy s dennou a
nočnou časťou pribudli šatňa a
hygienické zariadenie. (st)

Starosta spustil petíciu za postavenie 
novej železničnej zastávky vo Vrakuni
VRAKUŇA
Mestská časť Vrakuňa v spo-
lupráci s občianskou iniciatí-
vou Bratislava INAK spúšťa
viacero menších projektov na
zlepšenie situácie v doprave.
Zamerané sú na preferenciu
verejnej dopravy, napojenie
na železničnú sieť a vybudo-
vanie nových cyklotrás. Ide o
projekty, ktoré je možné reali-
zovať rýchlo a bez potreby
veľkých investícií už v roku
2016.
Poslankyňa mestského zastupi-
teľstva Soňa Svoreňová navrhla
do poslaneckých priorít mesta na
rok 2016 zriadenie vyhradeného
pruhu pre MHD na Popradskej
ulici. 
„Cieľom je vytvoriť BUS pruh v
úseku od križovatky Poprads-
ká–Mierová (železničný nad-
jazd) až po križovatku Popradská
- Ul. svornosti. Mal by vzniknúť
tretí vyhradený pruh pre verejnú
dopravu rozšírením existujúcej
komunikácie čiastočne na úkor

stredového zeleného pásu a
zúžením existujúcich jazdných
pruhov,“ uviedla Svoreňová. Pri-
nesie to zrýchlenie trolejbusov
číslo 201 a 202 a autobusov 65 a
75. „Podľa našich predbežných
výpočtov ušetrí MHD na tomto
úseku päť až sedem minút, čo
reálne znamená zníženie vypra-
vovania vozidiel o 2 vozidlá na
jednej linke denne.“ 
Starosta Vrakune Martin Kuruc
tento rok spustil iniciatívu za
vybudovanie novej železničnej
zastávky vo Vrakuni, ktorá bola
zrušená ešte v roku 1974. „Vlak
nestojí v zápchach a môže byť
dobrou alternatívou k situácii na
cestách,“ uviedol Kuruc. Predpo-
kladaný cestovný čas z Vrakune
bude na ŽST Nové Mesto 6
minút a na hlavnú stanicu 15
minút. 
Železnice SR projektujú terminál
integrovanej osobnej prepravy
vo Vrakuni, s jeho realizáciou sa
však ráta najskôr v rokoch 2018
- 2020. Kým sa tak stane, mests-

ká časť spustila iniciatívu za
vybudovanie dočasnej zastávky
v tesnej blízkosti budúceho ter-
minálu pri obratisku trolejbusov
Čiližská. Po jej vybudovaní je
dohoda s RegioJetom, že tam
bude zastavovať.
Ďalšou možnosťou, ako sa
vyhnúť dopravným kolónam, je
podpora cyklistickej dopravy.
Cieľom Vrakune a iniciatívy
Bratislava INAK je prepojiť Vra-
kuňu s ďalšími mestskými čas-
ťami. Navrhuje sa rekonštrukcia
existujúcej cyklotrasy vedúcej k
ŽST Podunajské Biskupice a
následne vybudovanie cyklotra-
sy s pokračovaním na Trojičné
námestie až do Rovinky. 
Rovnako sa navrhuje aj prepoje-
nie Vrakune s Ružinovom až po
obratisko električiek na Astrono-
mickej. Cykloturistické spojenie
Vrakuňa – Ivanka pri Dunaji –
Vajnory plánuje Vrakuňa riešiť v
spolupráci so súkromným part-
nerom a s Bratislavským samo-
správnym krajom. (ts)

Rekonštruujú

detské ihrisko

na Páričkovej 
RUŽINOV
Opravou spevnených plôch a
hokejbalového ihriska sa začala
rekonštrukcia detského ihriska
na Páričkovej ulici neďaleko
autobusovej stanice Mlynské
nivy. Hotové bude na jar 2016.
Na detskom ihrisku opravia v
prvej etape poškodené asfaltové
plochy a ihrisko na hokejbal.
Opravu musela mestská časť
rozdeliť na viac etáp, pretože vo
verejnom obstarávaní na kom-
pletnú rekonštrukciu dodávatelia
ponúkli opravy za oveľa vyššiu
sumu, ako je na tento účel v roz-
počte vyčlenená – maximálne
96-tisíc eur. Rozdelenie prác a
nové verejné obstarávanie
umožnilo obnovu ihriska. Po
zime tu osadia nové hracie prvky
vrátane zóny na cvičenie, nové
lavičky a smetné koše, urobia
sadové úpravy. Na budúcej
podobe oddychovej zóny sa svo-
jimi pripomienkami podieľali
samotní obyvatelia. (st)
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Ďalšia časť

Grösslingovej

má nový asfalt
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto
minulý týždeň kompletne zre-
konštruovala asfaltový povrh
na ďalšom úseku Grösslingovej
ulice - v úseku od Lazaretskej
po Klemensovu. Súčasne boli
na tomto úseku vymenené
kanalizačné vpusty.
Nový asfaltový povrch dostalo
1350 štvorcových metrov vo-
zovky, čo mestskú časť stálo
50 468 eur. Dodávateľom staveb-
ných prác bola spoločnosť Pittel +
Brausewetter, s. r. o., ktorá je od
augusta zmluvným partnerom
mestskej časti.
„Vlani pred voľbami dala mest-
ská časť zrekonštruovať povrch
vozovky na Grösslingovej v
úseku od Ulice 29. augusta po
Lazaretskú. Ulice by sa nemali
opravovať len pred voľbami,
chcem, aby sme ich opravovali
kontinuálne celé volebné obdo-
bie,“ uviedol starosta Radoslav
Števčík s tým, že opravu komuni-
kácií a chodníkov považuje za
prioritu svoju, ale aj staromest-
ských poslancov.
Tento rok mestská časť dokončí
dláždenie časti Mikulášskej ulice
a komplexnú rekonštrukciu Hl-
bokej cesty v úseku medzi Čap-
kovou a Sokolskou. Na budúci
rok plánuje dokončiť dláždenie
Mikulášskej, výmenu asfaltového
povrchu na zvyšnej časti Gröss-
lingovej ulice až po Štúrovu ulicu.
Ďalšie ulice, ktoré prejdú budúci
rok rekonštrukciou, vyberú pra-
covníci miestneho úradu spoločne
s miestnymi poslancami. (brn)

Hviezdoslavovo

námestie žije

adventom
STARÉ MESTO
Hviezdoslavovo námestie žije
už od 20. novembra 2015 via-
nočnou atmosférou.  Dominan-
tami vianočnej promenády sú
16-metrový vianočný smrek
pred budovou SND a ľadové
klzisko uprostred námestia,
ktoré stráži inštalácia rozpohy-
bovaných svetelných bežcov od
Róberta Farkaša. Túto inštalá-
ciu mali Staromešťania mož-
nosť vidieť počas Bielej noci na
Rázusovom nábreží.  
Súčasťou vianočnej promenády
sú tradičné vianočné trhy, ktoré
ponúkajú najrôznejšie dobroty,
vianočné dekorácie či vianočné
darčeky. Súčasťou trhov je aj via-
nočný program, ktorý sa začína
každý deň okrem pondelka o
17.00 h ústrednou melódiou roz-
právky Perinbaba.
Vo štvrtok 10. decembra sa na
námestí predstavia deti staromest-
ských základných škôl v progra-
me Detské Vianoce. Spolu so svo-
jimi učiteľkami pripravili koledy,
vianočné piesne a tance. 
V piatok 11. decembra vystúpi
oravská rodina Janoštínovcov zo
Zuberca s tradičnými koledami,
vinšami a tancami  tohto regiónu
v programe Oravské Vianoce. 
Nedeľa 13. decembra bude patriť
koncertu dámskeho vokálneho
tria Paper Moon Trio v zložení
Barbora Žilíková, Andrea Babja-
ková, Juliana Šeregiová, ktorých
zázemím je orchester Bratislava
Hot Serenaders a salónny orches-
ter Afrodité.
Sobotné večery patria folklórnym
súborom z Bratislavy.  Vianočnú
atmosféru spríjemnia súbory Eko-
nóm a Technik.
Na vianočných trhoch má svoje
zastúpenia aj charita, ktorá tu má
vyhradený jeden stánok. Charita-
tívny rozmer má aj vystúpenie
nadaných rómskych detí združe-
nia Divé maky v programe nazva-
nom Cigánske Vianoce v piatok
18. decembra.
Nepravidelný program bude aj na
staromestskom klzisku.  Protikla-
dom ľadu je oheň, preto tu je
každý piatok ohňová šou. Klzisko
je otvorené denne od 10.00 do
22.00 h, vstup je zadarmo. (brn)

Samospráva chce stanoviť pravidlá
otváracích hodín v Starom Meste
STARÉ MESTO
Transparentné a férové pra-
vidlá otváracích hodín v Sta-
rom Meste plánuje nastaviť
samospráva mestskej časti. V
súčasnosti podľa platného
všeobecne záväzného nariade-
nia rozhoduje o osobitnej pre-
vádzkovej dobe po 22.00 h sta-
rosta, čo je podľa okresnej
prokuratúry a krajského súdu
protizákonné.
„Okresná prokuratúra ešte v roku
2013 protestovala proti platnému
nariadeniu mestskej časti, ktorého
časti označila za protizákonné.
Bývalé vedenie však na protest
nereagovalo a neriešilo protizá-
konný stav. Krajský súd následne
vyhovel podnetu prokuratúry a
potvrdil nezákonnosť súčasného
stavu. Mestská časť sa síce odvo-
lala na Najvyšší súd SR, očakáva-
me však, že odvolací súd potvrdí
rozsudok krajského súdu. Ne-
chceme byť pasívni a čakať na
rozsudok, ale chceme nastaviť pre
osobitnú prevádzkovú dobu po
22.00 h jasné a transparentné pra-
vidlá, ktoré nebude nikoho zvý-
hodňovať ani nezvýhodňovať.
Súčasne chceme riešiť aj problém
rezidentov, ktorí si sťažujú na
hlučnosť prevádzok, najmä v his-
torickej časti Starého Mesta,“
uviedol staromestský starosta Ra-
doslav Števčík.
Tím vedený vicestarostom Ľubo-
mírom Boháčom pripravil návrh
nového nariadenia, ktoré samo-
správa predložila na verejné pri-
pomienkovane. Návrh však vyvo-
lal emotívnú reakciu prevádzko-
vateľov staromestských reš-

taurácií, barov a nočných pod-
nikov, ktorí obvinili vedenie
mestskej časti z likvidácie nočné-
ho života v centre mesta. Na stra-
nu podnikateľov sa postavili aj
miestni poslanci Lucia Nichol-
sonová a Peter Osuský, ktorý bol
ulynulé štyri roky vicestarostom
mestskej časti, ako aj mestský
poslanec za Staré Mesto Gábor
Grendel. Obvinili vedenie Staré-
ho Mesta, že chce obmedziť pre-
vádzku nočných podnikov v cen-
tre mesta.
„Keďže diskusia o vecnom rie-
šení problému absencie pravidiel
osobitnej prevádzkovej doby sa
zmenila na politickú a predvoleb-
nú tému, rozhodli sme sa spoloč-
ne s predkladateľom návrhu vice-
starostom Boháčom zmenu naria-
denia predložiť zastupiteľstvu až
po marcových parlamentných
voľbách,“ uviedol starosta Štev-
čík s tým, že dovtedy chcú návrh
nariadenia bez emócií a hystérie
prediskutovať s prevádzkovateľ-
mi aj obyvateľmi mestskej časti.
„Považujem za prirodzené, že
samospráva presadzuje záujmy
obyvateľov, preto ma prekvapu-
je, že niektorí poslanci dali pred
ich záujmami prednosť záuj-
mom podnikateľov,“ uviedol
starosta Števčík.
Obyvatelia historického centra
mesta a vlastníci bytov v tejto
časti mesta iniciatívu samosprávy
privítali. Žiadajú sprísnenie pravi-
diel pre gastronomické a zábavné
podniky, ktoré sú otvorené nieke-
dy až do 5.00 h a svojou prevádz-
kou zhoršujú ich kvalitu bývania.
Navyše jednotlivé prevádzky na

jednej ulici majú rozdielnu záve-
rečnú, čo považujú za nespra-
vodlivé aj samotní prevádz-
kovatelia .
„Nové pravidlá prevádzkovej
doby by mali byť transparentné,
spravodlivé a férové a mali by
zohľadňovať aj požiadavky vlast-
níkov bytov v bytových domoch,
kde sa prevádzky nachádzajú,“
uviedol starosta Starého Mesta.
„Nemáme záujem nikoho likvi-
dovať, ale chceme nastaviť istú
rovnováhu medzi záujmami pre-
vádzkovateľov nočných podni-
kov a obyvateľmi Starého Mesta,
ktorí v noci trpia hlukom a otras-
mi,“ dodal.
„Netajím sa tým, že som Staro-
mešťanom pred voľbami sľúbil
urobiť poriadok v Starom Meste
a zabezpečiť im právo na pokoj-
né bývanie. Chcem tento sľub
dodržať a súčasne ponúknuť
podnikateľom jasné pravidlá, za
akých je možné prevádzkovať v
Starom Meste reštaurácie, ka-
viarne, krčmy a diskotéky. Ve-
rím, že takéto pravidlá privítajú
aj všetci slušní podnikatelia,“
uviedol starosta Števčík.
Povinnosť stanoviť nariadením
pravidlá času predaja v obchode
a času prevádzky služieb ukladá
mestskej časti zákon o obecnom
zriadení. Individuálne posudzo-
vanie času predaja v obchode a
času prevádzky služieb označili
súdy za protizákonné aj v ďal-
ších bratislavských mestských
častiach, ktoré už prijali nové
všeobecne záväzné nariadenia a
stanovili záverečné hodiny naj-
neskôr do 24.00 h. (brn)


