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Hlavné mesto
má za sebou
normálny rok

Silvester privíta
swingová party
aj ohňostroj

BRATISLAVA
Rok 2015 bol pre Bratislavu
taký normálny. Žiadna snehová
kalamita, žiadna invázia komárov, žiadne záplavy, dokonca
aj topoľového peľu lietalo akosi
pomenej. Akurát bolo teplejšie,
ale na to si už zvykáme.
A zvykáme si aj na primátora,
ktorý je predsa len iný než ten,
koho si Bratislavčania zvolili.
Vyhrážal sa, že zatočí s Predstaničným námestím, ale nakoniec
ho iba trochu vyčistil, vyhrážal sa
stavbárom meškajúcim so Starým
mostom, nakoniec im odpustil
miliónovú pokutu, tvrdil, že zachráni PKO, ale nakoniec mu stačila Kvapka, aby ho pustil k vode.
O ďalších kauzách ako Pečniansky les či Mičurin statočne mlčal,
ostatným Bratislavčanom však
rýchlo vysvetlil, že platia nízke
dane, odmietol zadarmo voziť
zdravotne postihnutých a dôchodcov prinútil vybavovať si nezmyselné preukazy. Popritom
osadil zopár smetných košov, narýchlo posadil zopár ľudí do riaditeľských kresiel, párkrát sa prešiel
po Štúrovej, otvoril klzisko a ukázal zopár nových šálov...
Keď si preto o pár dní bude dávať
záväzky, nech sa pozrie von oknom na Bratislavu a sľúbi si, že o
rok to bude lepšie. Lebo, úprimne,
horšie to už byť nemôže...
A ostatným Bratislavčanom prajeme všetko najlepšie v budúcom
roku. Aby bol zase taký - no taký,
normálny!
Dušan Blaško

BRATISLAVA
Okrem magistrátu si na tohtoročný Silvester pripravili svoj
vlastný program aj niektoré
mestské časti.
„Presný program sa ešte dolaďuje, rovnako ako dopravné obmedzenia či usmernenia pre návštevníkov,” informovala hovorkyňa
magistrátu Ivana Skokanová. Od
20.00 h sa na Hlavnom námestí
ráta so swingovou party a živou
hudbou (do 1.00 h), na Hviezdoslavovom námestí bude DJ
pódium, open-air diskotéka a fungujúce klzisko (od 22.00 do 2.00
h). Tradičný novoročný ohňostroj
z lode na Dunaji potrvá približne
pätnásť minút.
Zabávať sa však môžete aj v niektorých mestských častiach. Medzi najatraktívnejšie ponuky patrí
oslava príchodu nového roka vo
Vajnoroch. „Mestská časť pripravuje tradičné oslavy Silvestra
pred miestnym úradom s vareným vínkom, kapustnicou a živou
hudbou,“ prezradil starosta Ján
Mrva. Súčasťou pripravovaného
programu nebude ohňostroj. Záhorská Bystrica si naopak pripravila pre svojich občanov program
so zábavnou pyrotechnikou, ktorý
bude už tradične na Námestí rodiny. Program v Lamači sa tiež ako
každý rok odohrá na Malokarpatskom námestí. Obyvatelia sa zídu
približne o 23.00 h na vyhradenom mieste a môžu si priniesť aj
vlastnú pyrotechniku, aby bol
ohňostroj veľkolepejší.
(mš)

Most už čaká iba kolaudácia, ktorá však môže trvať niekoľko týždňov.

Foto: Filip Malý

Starý most zase spojí Bratislavu
BRATISLAVA
Takmer presne po roku sa hlavné mesto znovu dočká Starého
mosta. Jeho rekonštrukcia sa
blíži ku koncu, most s električkovou traťou by mali byť hotové do polovice decembra.
„Stavbu preberieme 15. decembra,“ vyhlásil už dávnejšie
primátor Ivo Nesrovnal.
Počas posledných dní sa na moste
finišovalo, niektoré dni tu pracovalo takmer štyristo ľudí. Kládli
sa koľajový zvršok, koľajnice,
dokončievalo sa betónovanie,
osvetlenie a inštalácia sietí. Na
petržalskej strane zase dokončovali napojenie koľají na most a
zastávky vybavovali doplnkami
ako prístrešky, automaty na lístky... Na bratislavskej strane sa
pracovalo na Šafárikovom ná-

mestí, kde osadili veľké kvetináče, do ktorých vysadia magnólie.
Zavlažovať sa budú systémom
zachytávania zrážok cez drážky v
zemi, ktoré budú prekryté mriežkou tak, aby dažďovú vodu odvádzali priamo ku koreňom. Parkový priestor na Šafárikovom
námestí sa tým rozšíri k vozovke
smerom k Starému mostu.
Keďže rekonštrukciu mosta financuje najmä Európska únia,
stavba musí byť hotová do konca
roka 2015, inak ju eurofondy
nepreplatia. Podľa primátora však
nehrozí, že by sa niečo nestihlo,
ak sa má niečo robiť aj v roku
2016, tak to majú byť iba opravné
práce, ktoré zaplatí staviteľ. Od
polovice decembra sa začína
kolaudácia stavby, ktorá potrvá
niekoľko týždňov. Pôjde o zložitý

proces, keďže kolaudovať budú
viaceré stavebné úrady – napríklad mestské časti Staré Mesto a
Petržalka, špeciálny stavebný
úrad Bratislavského samosprávneho kraja, rovnako ako magistrát
hlavného mesta. Optimistické vyhlásenia magistrátu o spustení
električkovej trate spomínajú
február 2016, predstavitelia mesta
však tvrdia, že peši by sa Bratislavčania mohli dostať na most
ešte predtým, ako po ňom prejde
prvá električka.
Prestavba Starého mosta sa
začala 2. decembra 2013 a vyšla
na 58,8 milióna eur bez DPH.
Na jeho financovaní sa 85 percentami podieľala Európska
únia, štát dostal na starosť desať
percent a samotné mesto päť
percent.
Dušan Blaško

Najlepšia adresa pre Vaše auto
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Smutná
vianočná
rozprávka
Kedysi dávno žil v Bratislave
veselý psík - volali ho Pejko.
Býval na nábreží a rýchlo sa stal
miláčikom mesta. Dokázal hrať,
spievať, tancovať, chodili sa naň
pozerať ľudia z celého Slovenska. Jeho búdka sa dokonca
stala symbolom Bratislavy.
Raz išli okolo kamaráti Jakub s
Tomášom a povedali si, že namiesto búdy a psíka by tam mohli
byť garáže. Skočili za Andrejom,
ktorý sa mal o psíka starať a niečo mu zašepkali do uška. Od toho
dňa Andrej prestal psíka kŕmiť a
dávať mu vodu. Pejko každým
dňom chudol, už bol iba kosť a
koža, iba veľkými očami akoby
prosil Bratislavčanov o pomoc.
Keď sa Jakubovi s Tomášom
zdalo, že je čas, znovu zašli za
Andrejom, zase mu niečo pošepkali, zašli aj za jeho kamarátmi,
tiež im niečo pošuškali a Andrej s
kamarátmi vyhlásili, že Pejko je
starý a treba ho utratiť. Až v tej
chvíli začali Bratislavčania psíka
zachraňovať a Jakub s Tomášom
radšej ušli do neďalekých hôr.
Keď tam vyrúbali, čo sa dalo,
vrátili sa späť. O psíka sa mal vtedy starať iný pán, Milan, lenže
tomu bol Pejko tiež ukradnutý.
Psík už ani nechodil, vychudnutý
ležal na zemi, triasol sa od zimy a
s čoraz smutnejšími očami čakal
na zázrak, ktorý sľúbil tretí majiteľ, Ivoško. Márne. Jakub s Tomášom zašli za ním, za jeho kamarátmi, niečo im pošepkali a Ivoško sľúbil, že sa nemusia báť. Všetko vraj bude, ako sa dohodlo ešte
za Andreja.
Prišiel šarha, zobral veľký nôž,
nabrúsil ho a...
Jakub s Tomášom sa teraz tešia z
garáží, Andrej, Milan, Ivoško sa
tešia z toho, že sa tešia a Pejka
pripomína iba jedna kvapka. Tú
vytvorili tisícky malých slzičiek,
ktoré psíkovi posledné roky stekali po zablatenej a špinavej srsti.
Dnes si už na Pejka takmer nikto
nespomenie, akurát podľa povesti
občas v noci vidieť za Jakubom,
Tomášom, Andrejom, Milanom a
Ivošom tieň malého psíka. Ale verte povestiam... Dušan Blaško
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Bratislava má za sebou horúci rok,
na Kolibe bolo 26 tropických nocí!
BRATISLAVA
Rok 2015 patrí v Bratislave
medzi najteplejšie roky v histórii meteorologických meraní.
Neprekoná síce extrémne teplý
rok 2014, ale priebežne ho tesne
nasleduje. Priemerná ročná teplota vzduchu sa na meteorologických staniciach v Bratislave
v roku 2015 priblíži k 12 °C.
Posledné dva roky, spolu s rokom
1994 a 2007, predstavujú v Bratislave z hľadiska priemernej ročnej teploty vzduchu najteplejšie
roky. Vysokú priemernú ročnú
teplotu vzduchu podporilo v roku
2015 horúce leto.
V roku 2015 namerali najvyššiu
teplotu vzduchu v sieti meteorologických staníc SHMÚ v Bratislave na Kolibe, kde 12. augusta
dosiahla teplota vzduchu 38,1 °C.
Na letisku bolo najteplejšie o deň
neskôr, 13. augusta, keď namerali 37,6 °C, a v Mlynskej doline
bola najvyššia teplota vzduchu
dosiahnutá ešte v júli, keď tam
22. júla namerali 37,7 °C. Absolútne maximum teploty vzduchu
pre Bratislavu, ktoré sme zaregistrovali v roku 2013, keď 8. augusta 2013 dosiahla teplota vzduchu
v Bratislave 39,4 °C, teda nebolo
prekonané. Nenápadné boli v
roku 2015 v Bratislave mrazy. Do
10. decembra 2015 ani raz

neklesla teplota vzduchu pod
mínus 10 °C, najnižšie to bolo 5.
februára, keď v Bratislave na
letisku namerali mínus 9,8 °C.
Popri teplote vzduchu pútali
pozornosť aj atmosférické zrážky,
najmä preto, lebo ich v lete bolo
málo. V júni a v júli sa vyskytli
dlhšie obdobia, keď úhrn zrážok
dosiahol iba niekoľko milimetrov.
Nebol zaregistrovaný žiadny 50
mm denný úhrn zrážok, dokonca
ani 40-milimetrový. Aj denných
úhrnov zrážok väčších ako 30
mm bolo iba niekoľko a veľmi
pozoruhodné bolo to, kedy sa
vyskytli. Nebolo to v teplej polovici roka, ale v tej chladnejšej,
konkrétne v januári a potom až na
jeseň, v septembri a v októbri.
Najvyšší denný úhrn zrážok v
Bratislave v roku 2015 zaznamenali 19. októbra, keď v Mlynskej
doline napršalo 36,3 mm. To je
ročný režim zrážok, ktorý je
typický pre južnejšie situované
regióny Európy, ale nie pre strednú Európu. U nás by malo byť
viac zrážok v lete. Vysoké denné
úhrny zrážok v januári 2015 boli
spojené dokonca so snehovou
kalamitou, ktorá sa naplno prejavila v Bratislave v piatok 30.
januára. Na Kolibe vtedy napadalo 32 cm nového snehu a v sobotu ráno (31. januára) tam dosiahla

výška celkovej snehovej pokrývky takmer pol metra (42 cm).
Počas celého leta v roku 2015
museli obyvatelia a návštevníci
Bratislavy opakovane znášať
dlhšie trvajúce horúčavy. Príčinou iste nebola iba vysoká teplota
vzduchu, ale aj prevládajúci
neprirodzený povrch mestskej
zástavby, kde ubúda vegetácia a
aj staré fontány sú často nefunkčné, pričom dosť sporadické
alebo žiadne, je aj polievanie
mestských komunikácií, ktoré
bývalo v minulosti dobrým zvykom. A vtedy ani nebývali také
horúčavy ako v súčasnosti.
Rok 2015 sa v tejto súvislosti
zapíše do histórie meteorologických meraní a pozorovaní v Bratislave ako rok s najvyšším počtom dní, keď maximálna denná
teplota vzduchu dosiahla 35 °C a
viac. Rekordný bol aj počet tropických nocí, čiže takých nocí,
keď minimálna denná teplota
vzduchu neklesla pod 20 °C. V
Bratislave, na Kolibe a na letisku,
bolo v roku 2015 až 16 dní s
maximálnou dennou teplotou
vzduchu väčšou alebo rovnajúcou sa 35 °C. Na Kolibe bolo
dokonca až 26 tropických nocí.
Pavel Faško, klimatológ,
Slovenský
hydrometeorologický ústav

Rozpočet je
schválený, bude
281 miliónov €
BRATISLAVA
Bratislavské mestské zastupiteľstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2016. Pôvodne predložený materiál pozmenil spoločný návrh primátora Nesrovnala a piatich poslaneckých
klubov, kde zapracovali pripomienky poslancov a verejnosti.
Mesto bude hospodáriť s rozpočtom 280 823 298 eur.
Návrh rozpočtu podporilo 32 zo
45 prítomných poslancov. „Príjmy by malo okrem iného zvýšiť
intenzívnejšie vymáhanie pohľadávok či efektívnejší výber daní.
Výdavky mesta by sa zase mali
znížiť napríklad elektronizáciou
samosprávy,“ povedal primátor
Bratislavy Ivo Nesrovnal.
V rozpočte sú okrem iných
zohľadnené aj potrebné financie
na rozvíjanie parkovacej politiky,
podpory verejnej dopravy, pokračovanie v budovaní cyklotrás, v
budovaní električkových radiál.
Rovnako sú navýšené financie na
pomoc ľuďom bez domova.
Vedenie mesta chce pokračovať v
konceptoch boja proti grafitom,
vizuálnemu smogu či revitalizácii
verejných priestranstiev ako
napríklad Kamenného námestia,
Námestia slobody, Patrónky či
Trnavského mýta.
(sk)

PRIJMEME
šikovné chyžné do hotela
v centre Bratislavy
Mzda 3,20 na hodinu v čistom. Práca
na dohodu, TPP, alebo aj brigádne.
Pracovná doba: Po-Pia: 8:00 - 16:30,
So-Ne: 9:00 - 17:30

praca.upratovanie@gmail.com
0917 258 964
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Zeleň ošetrili,
firma zasadila
aj krík navyše
VRAKUŇA
Príbeh o kríku vo Vrakuni,
ktorý nepozorný pracovník
starajúci sa o zeleň zostrihal a
takmer zničil (ad.: Zelený krík,
ktorý rástol roky, zlikvidovali
za pár sekúnd, BN č. 23), má
relatívne dobrý koniec.
„Zodpovedný pracovník spoločnosti Raki ochotne riešil vzniknutý problém. Dohodli sme sa, že
firma zasadí jeden krík škumpy
vysoký jeden meter a ošetrí rany
na našom kríku, čo už aj urobila,“
informoval čitateľ Marián Šumšala. Ako však ďalej pripomína,
problémom zostáva niečo iné:
„Možno aj inde v Bratislave majú
podobné problémy, ktoré sú spôsobené pravdepodobne tým, že
niektorí pracovníci firmy Raki,
ktorí robia údržbu, nemajú asi
žiadne záhradnícke vzdelanie a
firma má slabo zabezpečenú
odbornosť pri starostlivosti o
zeleň. Magistrát by preto nemal
všetko nechať na externú firmu,
ale mal by kontrolovať, ako kvalitne sa o zeleň postará,“ dodal
čitateľ.
(db)

3

Rodičia detí z Novohradskej chcú
pomôcť zrekonštruovať školský dvor
RUŽINOV
Spojená škola Novohradská
bude mať konečne vynovený
školský dvor. Súčasné priestory
sú v dezolátnom stave, areál
dlhé roky pustne. Pre deti sú
tieto miesta vyslovene nebezpečné. Pozemky nie sú vo vlastníctve štátu, a tak škola nemôže
investovať do ich obnovy.
Navyše štát vedie súdny spor o
vlastníctvo týchto pozemkov s
ich súčasným majiteľom.
V posledných mesiacoch sa
preto chytili iniciatívy rodičia
detí, ktoré navštevujú základnú
školu aj gymnázium.
S majiteľom pozemkov sa
dohodli na prenájme školského
dvora. Nadácia Novohradská
uzavrela so súčasným majiteľom
pozemkov zmluvu o prenájme
na štrnásť rokov za symbolické
jedno euro. Prenájom je zapísaný
aj v katastri.
„Aktuálne pripravujeme projekt
na podanie žiadosti o vydanie
stavebného povolenia a hľadáme
formu, akou by sme novú športo-

vú plochu mohli sprístupniť aj
obyvateľom našej mestskej
časti,“ prezradila riaditeľka Spojenej školy Novohradská, Zuzana
Munková.
Problém sú však peniaze. Keďže
stále platí, že štátne orgány nesmú
investovať do cudzieho majetku,
Nadácia Novohradská vyhlásila
zbierku účelovo viazanú na
rekonštrukciu školského dvora.
Odhaduje sa, že nová atletická
dráha, multifunkčné ihrisko a
doskočisko budú stáť približne
196 tisíc eur.

Peniaze chce nadácia získať od
rodičov, sponzorov, absolventov a
ďalších podporovateľov školy.
Základná škola Košická a Gymnázium Jura Hronca patria dlhodobo medzi najúspešnejšie školy
na Slovensku. Historicky sú obe
školy špecializované na výučbu
matematiky, fyziky a informatiky. Po roku 1990 vznikla v škole
medzinárodná sekcia, v rámci
ktorej má škola tri vzdelávacie
programy pre tri rôzne vekové
kategórie.
(rl)
Foto: lu

Nové električky
už nasadili,
príde ich ešte 15
BRATISLAVA
Dopravný podnik už dostal 45
električiek zo šesťdesiatich financovaných z fondov EÚ.
Tridsať električiek je obojsmerných, pätnásť jednosmerných.
Začiatkom decembra začalo jazdiť 30 nových električiek nasadených na linky č. 3/8, 4, 5, 6 a 9.
Ostatné nové vozidlá museli ešte
pár dní počkať na vybavenie
potrebnej dokumentácie. Všetky
nové vozidlá sú nízkopodlažné,
klimatizované, vybavené vnútorným aj vonkajším kamerovým
systémom, ktorý zvýši bezpečnosť cestujúcich, ale aj vodičov a
eliminuje vandalizmus. Pre cestujúcich so zníženou pohyblivosťou
je k dispozícii výklopná plošina.
V súčasnosti vyrábajú v Plzni
posledných pätnásť jednosmerných vozidiel, ktoré prídu do Bratislavy v priebehu budúceho roka.
Celkove tak bude mať hlavné
mesto šesťdesiat nových električiek.
(vo)

Kratochvílová na magistráte skončila
BRATISLAVA
Pár dní pred dokončením
rekonštrukcie Starého mostu
oznámila odchod riaditeľka
sekcie dopravy Tatiana Kratochvílová.
Na Magistráte hlavného mesta

SR Bratislavy pracovala od
februára, keď nahradila bývalého
hlavného dopravného inžiniera
mesta Tibora Schlossera. V
posledných komunálnych voľbách kandidovala aj na post primátorky. Strana Sieť však jej

kandidatúru nakoniec stiahla,
strana síce neskôr podporila
Milana Kňažka, ale Tatiana Kratochvílová podporila Iva Nesrovnala. Tatiana Kratochvílová sa na
svojom odchode s primátorom
dohodla.
(mm)
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LEGO Festival
28. 11. – 29. 12.
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Nešťastné
provizórium
v centre mesta
LIST ČITATEĽA
Chcem upozorniť na problém,
okolo ktorého prechádzam
skoro každý deň a ktorý ma
ako Bratislavčana trápi.
Pred viacerými rokmi, keď sa
pripravovala stavba obchodného
centra Eurovea, pri ohradzovaní
staveniska provizórne „zapatlali“ (inak sa to ani nedá nazvať)
betónom odhalenú zeminu
okolo plotu.
Už vtedy som si pomyslel, ako
prácne to budú po skončení stavby odstraňovať a nikdy by mi
nenapadlo, že po mnohých
rokoch niekto toto provizórne
riešenie povýši na definitívne,
tak, ako sa to stalo teraz. Naozaj
nemá taký bohatý investor, ktorý
postaví peknú Euroveu a slušné
parkovisko, prostriedky a architekta na to, aby na slušnej úrovni vyriešil napojenie pozemku
na okolitý verejný priestor? Veď
tam stačilo urobiť múrik a chodník vydláždiť.
Je súčasné primitívne riešenie
vhodné do centra hlavného
mesta? Ako to môže strpieť
mestská architektka? Toto by v
súčasnosti neschválili ani na
periférii. Kto a ako bude udržiavať štrkové lôžko plné ohorkov
a drobných odpadkov, ktoré
neodnesie vietor? A kto bude
zodpovedný za úrazy na šmykľavom šikmom stupienku pri
zastávke MHD?
Chcel by som navigovať aj primátora, aby pri kontrolných
dňoch na stavbe Štúrovej ulice a
Starého mostu urobil pár krokov
navyše k zastávke autobusov pri
parkovisku pred Euroveou a
pozrel si to úžasné riešenie.
Werner Ehrgang, Vrakuňa

Novootvorená
zubná ambulancia
prijíma nových
pacientov

OTVORENÉ AJ
MEDZI SVIATKAMI
Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407
simkovicova55@stonline.sk
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK
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Trhy na Hlavnom pôsobia chladne
Po hodnotení staromestských
Vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí sme sa vybrali aj na Hlavné a Františkánske námestie, kde vianočné
trhy organizuje bratislavský
magistrát. Oproti minulým rokom sú aj tunajšie trhy vynovené. Magistrát rozšíril počet
stánkov a pokúsil sa vianočnú
atmosféru preniesť aj na Primaciálne námestie, kde okrem
niekoľkých stánkov prevádzkuje aj miniklzisko.
Večerná návšteva Hlavného námestia na nás pôsobila chladným
dojmom, a to zásluhou bieleho
osvetlenia vianočného stromu a
stánkov, ktoré znásobujú večerný
chlad. Nič na tom nezmenili ani
plynové ohrievače, ktoré tu pôsobia skôr ako nosič komerčnej
reklamy „modrého plynu“.
Počet stánkov na magistrátnych
Vianočných trhoch prekročil
stovku, pričom najmä gastronomické stánky vôbec neponúkajú
širšiu ponuku trhovníkov a sortimentu. Naopak, zarazilo nás, že
jeden trhovník má na jednom
námestí aj štyri a viac stánkov.
Novinkou sú stoly zoradené

okolo Maximiliánovej fontány
žiaľ, autor tohto skvelého nápadu
zúžil priechod po oboch stranách
námestia na približne dva metre a
tak sa tu permanentne vytvára
nezmyselný lievik.
Kým na Hviezdoslavovom námestí cigánska pečienka ustupuje,
na Hlavnom námestí cítiť vôňu
smaženej cibule prakticky v každom stánku. Cena je jednotná 3,50 €. Podľa nás aj dĺžky radu je
favoritom trhov Grill u Maťa, kde
sme na cigánsku čakali takmer 15
minút! Ako jediný ponúka v klasickom žemľovom uzli aj točenú
klobásu (3,50 €).
Okrem tradičnej vianočnej ponuky cigánskej, plnených lokší a
štrúdle sme márne hľadali kapustnicu či guláš. Na Hlavnom
námestí sme objavili len jeden
stánok, kde ponúkali vianočnú
kapustnicu či divinový guláš.
Kým pred pár rokmi boli horúcou
novinkou zemiakové placky, teraz ich majú v každom druhom
stánku. Originálne sú farmárske
babyzemiaky s cibuľou a slanin-

kou, oproti krájaným sedliackym
z Hviezdoslavovho námestia sú
však priveľké. V tomto stánku
sme objavili aj bryndzové halušky so slaninkou (3,80 €) - porcia
bola trochu menšia, žiaľ, boli trochu mastnejšie a navyše aj vlažné.
Príjemným spestrením je stánok s
grilovaným býkom či prasiatkom
na Františkánskom námestí.
Avšak 100 gramov mäsa za 5 € je,
zdá sa, pre väčšinu ľudí priveľa.
Dali sme si býčie mäso - škoda
len, že aj to bolo vlažné. A to sa
teplota vzduchu držala nad nulou,
nechcime si predstaviť aké by
bolo v mrazivom počasí.
V ponuke teplých nápojov
dominuje Svet vianočných
nápojov, ktorý má najväčší stánok, ale aj niektoré menšie stánky. Cena vareného vína sa drží
na 1,50 € za 2 dl,v prípade punču
od 2,00 do 3,00 €. Celkovo hodnotíme magistrátne trhy oproti
vlaňajšku ako výrazný posun k
lepšiemu...
Naše hodnotenie: 
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzumáciu si redakcia platila sama.

Zľava neznamená vždy nižšiu cenu
Letáčiky v obchodoch informujúce o zľavách môžu prilákať
kupujúceho, nie vždy však
zaručujú, že opísaný tovar je
naozaj za cenu, ktorú uvádza
leták. Keďže ide o zavádzanie
kupujúcich, pracovníci Slovenskej obchodnej inšpekcie si tieto
prípady pozorne všímajú.
Jeden z nich sa stal v predajni
OKAY elektrospotrebiče na ulici
Cesta na Senec. Počas kontroly a
na základe predložených podkladov inšpektori Slovenskej
obchodnej inšpekcie zistili, že
predávajúci na titulnej strane
reklamného letáku uvádzal akciu
na výrobky LED žiarovka označené predajnou cenou 1,99 €, pričom skutočná cena výrobku žiarovky bola 6,19 €. Informácia o
cene, ktorá bola uvedená v
reklamnom letáku, teda vzbudzovala dojem, že cena je nižšia ako
skutočná cena, t. j. predávajúci v
rozpore s odbornou starostlivosťou uvádzal nesprávnu, resp.
nepravdivú informáciu o cene

výrobku, ktorá bola spôsobilá
uviesť spotrebiteľa do omylu a
mať za následok, že tento urobí
obchodnú transakciu, ktoré by
inak neurobil, čím predávajúci
porušil zákaz nekalých obchodných praktík. Uvedeným konaním došlo k naplneniu znakov
klamlivého konania vo vzťahu k
cene výrobku, ktoré je spôsobilé
ovplyvniť ekonomické správanie
spotrebiteľa. Spoločnosť preto
dostala pokutu 900 €.
Chybu vysvetlila tak, že došlo k
tlačovej chybe a výrobky v akcii
mali označenie „cena od 1,99 €“.
Spoločnosť zistila tlačovú chybu
v letáku, keď už letáky distribuovali spotrebiteľom. Pred začatím
akcie boli všetky predajne účastníkom konania informované o
chybe tlače v predmetnom letáku
a spotrebitelia boli o tejto chybe
informovaní ešte pred vstupom
do každej predajne uvedením

informácie o tlačovej chybe a
správnych cenách tovaru na
flipcharte (informačná tabuľa)
umiestnenom neprehliadnuteľne
pred vstupom do predajne.
Skutočnosť, že za chybu sa spoločnosť spotrebiteľom ospravedlnila a tí boli pred vstupom do predajne o uvedenom pochybení
informovaní, nie je skutočnosťou,
ktorá by ju zbavovala zodpovednosti za zistené pochybenie.
Inšpektori SOI vykonávajú v
obchodných prevádzkach kontroly za účelom zistenia, či predávajúci, dodávatelia, výrobcovia,
resp. dovozcovia dodržiavajú povinnosti a zákazy, vyplývajúce
im zo zákona o ochrane spotrebiteľa alebo právne záväzných
aktov Európskej únie v oblasti
ochrany spotrebiteľa. Za porušenie povinností má orgán dozoru
povinnosť uložiť pokutu až do 66
400,00 eur. Marián Brezňanský
(Spracované z právoplatných
rozhodnutí Slovenskej
obchodnej inšpekcie)

Na linkách č. 20
a č. 28 by sa zišli
dlhé autobusy
LIST ČITATEĽA
Pýtam sa, prečo chodí autobus
číslo 28 cez sobotu a nedeľu
dlhý a cez týždeň krátky.
Často sa doň nedá ani dostať.
Aspoň vtedy, keď sa ide do práce,
mohol by ísť dlhý. Rovnako sa
týka aj autobusu linky číslo 20.
Tiež jazdí krátky a tiež by pomohlo, keby aspoň v najvyťaženejšie
hodiny nasadili dlhšie autobusy.
Martin Maxián, Bratislava

Zastávka na
Jungmannovej
je v zlom stave
LIST ČITATEĽA
Titulok Na zastávke pri Suchom mlyne si nesadnete a ešte
na vás aj prší sa dá použiť aj na
zastávka Jungmannova v smere z mesta.
Je v rovnakom stave, odkedy sme
sa do Petržalky prisťahovali, čo
bolo v roku 1985. Kompetentní
by sa mali prísť pozrieť, ako to
tam vyzerá najmä v špičke, keď
za sebou zastavia dva dlhé autobusy... Nedávno mi povedali, že
nejde opraviť, pretože je vydaná
stavebná uzávera pre stavbu Petržalka City a električku. Veľmi by
ma zaujímalo, čo bráni obnoviť
túto frekventovanú zastávku, respektíve, aké budú ďalšie argumenty, prečo sa to nedá, ako je to
v tomto štáte zvykom.
Vladimír Kopernický, Petržalka

Solenie je asi
celkom dobrý
biznis so soľou
LIST ČITATEĽA
Chcem reagovať na článok v
Bratislavských novinách č. 23 o
solení bratislavských ulíc.
Súhlasím s ním a pridávam, či nie
je možné riešiť túto situáciu aj
inak, prípadne sa pozrieť, ako to
robia v krajinách ako Rakúsko,
Nórsko, Fínsko, kde majú tiež
sneh a mráz. Učiť sa od lepších
nie je hanba. Potom by sa však
skončil pre niekoho asi celkom
lukratívny „biznis“ so soľou.
Vladimír Nemec, Bratislava
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V oddelení
dokumentov
mali zlodeja
BRATISLAVA
Na bratislavskom magistráte
došlo k zaujímavej krádeži. V
noci z 1. na 2. decembra sa
neznámy páchateľ alebo
páchatelia vlámali do oddelenia
verejného obstarávania.
Z oddelenia násilne vnikli do časti
registratúry a archívu oddelenia,
kde sa nachádzajú dokumenty a
písomnosti z verejného obstarávania z rokov 2011 až 2014.
Páchateľ odcudzil pracovný notebook, v ktorom bola v elektronickej forme spracovaná kompletná
evidencia verejných obstarávaní z
rokov 2011 až 2014. Pracovníci
oddelenia vzhľadom na veľký
rozsah dotknutej dokumentácie
začali overovať a kontrolovať
kompletnosť dokumentácie. Bezprostredne po krádeži nebolo
možné vylúčiť prípadnú krádež
písomností a dokumentov. (sk)
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Staré Mesto kompletne opravilo
cestu a chodníky na Hlbokej ceste
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto tento
týždeň odovzdala Staromešťanom do užívania zrekonštruovaný úsek Hlbokej cesty v
úseku od Sokolskej po Čapkovu ulicu.
Nový povrch dostali chodníky po
oboch stranách ulice, celkovo ide
o 409 štvorcových metrov dlažby.
Nový asfaltový povrch dostalo aj
757 štvorcových metrov komunikácie, pozdĺž chodníka pred
základnou školou bol vytvorený
betónový parkovací pruh. Vzhľadom na zvýšený pohyb školákov

pribudol na križovatke so Sokolskou ulicou betónový spomaľovač (retardér). Na chodníku pri
bývalej poliklinike boli osadené
pevné zábrany, aby tu viac nemohli parkovať autá. Na komunikácii boli osadené aj nové kanalizačné vpusty.
„Vzhľadom na to, že na tejto ulice
je naša základná škola, rozhodli
sme sa pre komplexnú rekonštrukciu chodníkov a cestnej komunikácie. Ambíciou samosprávy je, aby chodníky slúžili chodcom, preto sme na chodníky osadili zábrany, ktoré znemožnia na

chodníkoch parkovať. Podobným
spôsobom chceme rekonštruovať
aj ďalšie staromestské ulice,“
uviedol starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík.
Náklady na komplexnú rekonštrukciu Hlbokej cesty dosiahli
99-tisíc eur, pričom štvrtinu
nákladov zaplatili z dotácie Bratislavského samosprávneho kraja.
Okrem toho staromestská samospráva zrekonštruovala aj poškodené schody z Hlbokej cesty na
Schillerovu ulicu. Dodávateľom
oboch stavieb bola spoločnosť
Pittel+Brausewetter, s.r.o. (brn)

Aj náhradné
výživné má
svoje pravidlá
Náhradné výživné je inštitút,
ktorým štát zabezpečuje minimálne požiadavky na zabezpečenie výživy nezaopatreného
dieťaťa.
Dieťa má nárok na náhradné
výživné, ak si rodič alebo iná
osoba, ktorej bola súdom uložená
povinnosť platiť výživné na
dieťa, túto povinnosť neplní po
dobu najmenej troch mesiacov po
sebe, a ak dieťa nemá nárok na
sirotský dôchodok alebo jeho
výška nedosahuje zákonom určenú hranicu. Dieťa musí mať trvalý pobyt na území SR a musí sa na
tomto území zdržiavať. Priemerný mesačný príjem dieťaťa za
šesť mesiacov pred podaním žiadosti o náhradné výživné nesmie
presahovať 2,2 násobok životného minima. Na tento účel sa spoločne posudzuje príjem dieťaťa a
zákonom určených osôb, s ktorými dieťa žije v domácnosti.
O náhradné výživné môže
požiadať dieťa (ak je plnoleté)
alebo jeho zákonný zástupca.
Náhradné výživné sa poskytuje
vo výške určenej právoplatným
rozhodnutím súdu alebo súdom
schválenou dohodou, najviac
však vo výške 1,2 násobku
sumy životného minima na
nezaopatrené dieťa. Maximálna
výška náhradného výživného je
k dnešnému dňu 108,50 €.
Ak si povinná osoba plní vyživovaciu povinnosť čiastočne,
náhradné výživné sa poskytne vo
výške rozdielu medzi sumou
výživného, určenou rozhodnutím
súdu alebo súdom schválenou
dohodou (najviac vo výške 1,2násobku sumy životného minima
na nezaopatrené dieťa) a zaplatenou sumou výživného. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prehodnocuje trvanie nároku na náhradné výživné každých šesť mesiacov. Nárok na náhradné výživné zanikne, ak dieťa prestane
spĺňať zákonné požiadavky. Ak
bolo vyplatené vo vyššej sume
ako mu patrilo, musí sa vrátiť.
JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723
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Župa pripravuje v roku 2016
balík projektov pre stredné školy
Tradičná prezentácia takmer 50-tky
stredných škôl v nákupnom centre
Avion koncom januára bude len jedným z niekoľkých projektov na zvýšenie záujmu o štúdium na školách v
Bratislavskom samosprávnom kraji
(BSK).
Spoločná prezentácia pre základné školy,
zatepľovanie budov stredných škôl, ich
modernizácia, obnova areálov, dni otvorených dverí, zapájanie známych absolventov do popularizácie škôl. To je len
niekoľko oblastí, ktoré by podľa BSK
mali zvýšiť záujem o štúdium na školách
v pôsobnosti BSK. Dnes na nich študuje
okolo 22-tisíc stredoškolákov.
„Novinkou budú malé projekty, ktoré
budú navrhovať a realizovať priamo
študenti na stredných školách a ich cieľom bude, aby presvedčili mladších
kolegov, prečo je ich škola naj a prečo by
tam mali študovať,“ uviedol Peter Húska
z BSK. „Myslíme, si, že práve tento
pohľad v kombinácii so zameraním
školy a jej výsledkami z hľadiska uplatnenia absolventov môže výraznejšie

Pieta

pohrebná služba
Pomáhame
24 hodín denne
už viac ako 24 rokov
~~~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti
za 777 eur
~~~
Súčasťou balíka služieb je
truhla, čalúnenie, obliekanie,
úprava, smútočný obrad,
vybavenie matriky
a kremácia
vrátane štandardnej urny
~~~
V obradnej miestnosti Pieta
ponúkame bezplatne tieto služby:
 prepožičanie štyroch
umelých vencov už aj
so štandardnými stuhami
 zobrazenie fotografie
zosnulého na LCD monitore
 prehratie foto prezentácie
zo života zosnulého
 kondolenčnú listinu
~~~

Na týchto službách
ušetríte minimálne
240 eur
Mlynské Nivy 8
02 / 5263 1181
www.pieta.sk
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

pomôcť škole v nábore nových žiakov,“
dodal Húska.
Zaujímavou je podľa župy skúsenosť so
spoluprácou bývalých absolventov so
svojou školou, respektíve s ich žiakmi.
Takou je napríklad workshop svetoznámeho míma Milana Sládka na škole Úžitkového výtvarnictva Josefa Vydru v Bratislave, ktorú sám vyštudoval. „Počas
jedného týždňa nacvičil so študentmi
hodinové vystúpenie pantomímy, bez nároku na odmenu. U študentov to malo
mimoriadny ohlas,“ potvrdil Peter Húska. Aj to je podľa neho jedna z ciest ako
zvýrazniť a podporiť školu, ktorá tento
rok oslávila 85. výročie svojho vzniku.
Okrem aktivít na podporu zvýšenia záujmu o vzdelávanie sa kraj bude venovať aj
zlepšeniu komfortu vzdelávania. „Pokračovať budeme v zatepľovaní budov škôl
a internátov v obnove športových areálov a telocviční, dokončiť b sme chceli aj
pár učiteľských bytov,“ povedal Peter
Húska. Župa len v tomto roku zateplila 7
stredných škôl a na program zníženia
energetickej závislosti vyčlenila takmer 5

mil. €. Výdavky na energie by kraju mali
následne klesnúť o 30%. Tieto prostriedky by kraj chcel následne použiť na zlepšenie vybavenia škôl a ich modernizáciu.
Napríklad do vybavenia špeciálnych
učební ako tomu bolo v tomto roku na
Strednej odbornej škole chemickej vo
Vlčom hrdle. Aj s podporou švajčiarskych fondov a prostriedkov z kraja má
škola nové učebne a vyrastajú tam budúci špičkoví odborníci. Jedným z nich je

Dominik Juračka. Ten Ten to v máji
dotiahol na Olympiádu projektov I-SWEEEP - International Sustainable World
(Energy, Engineering, Environment),
ktorá sa konala v Texase. Jeho práca sa
volá Izolácia a aplikácia mikroorganizmov schopných rozkladať vybrané priemyselné kontaminanty zo životného prostredia. Šikovní študenti aj známi a úspešní absolventi. Aj oni môžu svojej škole

pomôcť.
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Pozor na zmeny Vianočné trhy na zámku Schloss Hof
sú aj tento rok dostupné autobusom
v doprave
dedinka na rakúskom vý zväz predvádza tento rok nádpočas sviatkov Vianočná
zámku Schloss Hof má otvorené herné jasličky vyrobené z pravéBRATISLAVA
Podľa informácií bratislavského dopravného podniku od 23.
decembra 2015 do 7. januára
2016 platí prevádzkový režim
„pracovný deň - školské prázdniny“. A takto sa bude cestovať
v jednotlivých vybraných
dňoch počas najbližších sviatkov:
 24. decembra platí režim sobota/nedeľa/sviatok s postupným
ukončením dennej premávky približne od 17.00 h. Od 18.30 h sa
začne premávka liniek nočnej
dopravy z Hlavnej stanice, ktoré
budú premávať až do približne
6.30 h nasledujúceho dňa - 25.
decembra.
 25. decembra platí režim sobota/nedeľa/sviatok, pričom prvé
odchody z jednotlivých konečných zastávok budú zabezpečované od približne 7.00 h.
 26. decembra platí režim sobota/nedeľa/sviatok
 31. decembra platí režim sobota/nedeľa/sviatok. Od 23.30 h
bude posilnená premávka vybraných autobusových a trolejbusových liniek nočnej dopravy predĺžením prevádzky až do približne 6.30 h 1. januára 2016
 1. januára 2016 platí režim
sobota/nedeľa/sviatok, pričom
prvé odchody z jednotlivých
konečných zastávok budú zabezpečované od približne 7.00 h.
 6. januára 2016 platí režim
sobota/nedeľa/sviatok
 od 8. januára 2016 platí štandardný prevádzkový režim „pracovný deň“.
(db)

brány do 20. decembra 2015. Ak
ste ju ešte nenavštívili, máme pre
vás tip. Odvezte sa z Bratislavy
na rakúsky zámok a späť autobusom. Dopravu počas vianočných trhov zabezpečuje Slovak
Lines v spolupráci so zámkom.
Vianočná dedinka na zámku
Schloss Hof dýcha vidieckou
atmosférou. Regionálni vystavovatelia ponúkajú návštevníkom
nápady na vianočné darčeky od
ozdôb na vianočné stromčeky,
cez figúrky do betlehemov a
hračky až po diela z dreva a
rôzne sviečky. Stretnete sa tu s
pestrou ponukou vareného vína,
punču, pečených gaštanov, pražených mandlí, sladkého vianočného pečiva a medovníkov.
Zámocké prehliadky, a to aj v
slovenskom jazyku, si môžete
objednať vopred alebo zabezpečiť na mieste. Prostredníctvom
rôznych príbehov a anekdot sa
dozviete, ako sa na dvore oslavovali Vianoce. Viedenský jasličko-

ho dreva
Najmenší návštevníci sa tešia
pečeniu vianočného pečiva a
majstrovaniu v dielničkách, stretnúť sa môžu aj s kúzelníkom a
rozprávkarom. Tiež môžu napísať list Ježiškovi, zájsť na špeciálnu detskú prehliadku, alebo
si zajazdiť na poníkoch, pozrieť
kúzelnícky les či živé jasličky.
Netreba mať obavy ani z jazykovej bariéry, časť personálu na
Schloss Hofe rozpráva po slovensky. V slovenčine sú pripravené aj informačné letáky.
Autobusy na vianočné trhy jazdia počas sobôt a nedieľ z
autobusovej stanice Mlynské
nivy o 13,30 h a návštevníkov
odvezie až pred zámocké brány.
Naspäť od zámku Schloss Hof
je odchod autobusu o 18,10 h.
Cena lístkov dopravy vrátane
vstupu do vianočnej dedinky je
veľmi výhodná vďaka spolupráci autobusového dopravcu a

zámku.
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Verejné
prístavy, a.s.
Prístavná 10
821 09 Bratislava
ako vyhlasovateľ verejných
obchodných súťaží na prenájom pozemkov a prístavných
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Hlavné mesto už
vyhlásilo zimnú
pohotovosť
BRATISLAVA
Vzhľadom na vývoj poveternostnej situácie vyhlásilo hlavné mesto zimnú pohotovosť,
ktorá platí od 9. decembra.
Zimná pohotovosť je pripravená
na príchod zimného počasia s cieľom okamžitého výjazdu do terénu. V pohotovosti je 43 sypačov,
11 multikár, jedna snehová fréza,
92 pracovníkov na ručné práce a
2000 ton posypového materiálu.
V prípade sneženia vydá magistrátny dispečing pokyn zmluvnému partnerovi, ktorý okamžite
vyšle na cesty sypače a pracovníkov. Ak klesne teplota pod nulu,
zabezpečí aj posýpanie mostov a
nájazdov, kde sa aj v suchom
počasí zráža voda a tvorí námraza. Hlavné mesto zabezpečuje
zvýšenú kontrolu kritických lokalít, kde budú mechanizmy ešte
pred samotným snežením s cieľom rýchlejších zásahov priamo v
lokalitách.
(ks)
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Toxické gudróny definitívne zmizli
z lokality Devínskej Novej Vsi
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Po necelých dvanástich mesiacoch od začatia sanačných prác
sa Devínska Nová Ves zbavila
úložiska nebezpečného odpadu,
ktorý tu bol vyše 50 rokov.
Projekt Kamenné srdce je jedným
z prvých úspešne zrealizovaných
sanácií environmentálnych záťaží
z čias minulého režimu, ktoré sú
kompletne financované z peňazí
Európskej únie. Náklady na
odstránenie gudrónov dosiahli
plánovaných takmer 12 miliónov
eur s DPH, z Operačného fondu
Životné prostredie. Starosta
Devínskej Novej Vsi Milan Jambor hodnotí projekt sanácie ako
najväčší v modernej histórii

Devínskej Novej Vsi. „Je to
naplnenie päťdesiatročného sna o
čistejšom a zdravšom životnom
prostredí.“ Z kameňolomu Srdce,
ležiaceho v blízkosti chránenej
prírodnej oblasti, vyviezli približne 18-tisíc kubíkov gudrónov a
14-tisíc kubíkov kontaminovanej
zeminy. Vyše 50-tisíc ton odpadu
bolo spracovaných, čiže zhodnotených a zneškodnených. Upravené odpady sa priebežne spoluspaľujú.
„Priestor kameňolomu sa podarilo vyčistiť v najväčšej možnej
miere. Počas celého procesu sme
práce dôsledne monitorovali chemickými analýzami,“ vysvetľuje
zástupca združenia realizátorov

Peter Sekula. Po úplnej odťažbe
odpadov nasledovalo dočisťovanie stien kameňolomu. Postačujúci stupeň dočistenia potvrdila
viacstupňová detekcia vzoriek.
Lokalita Srdce bude naďalej dlhodobo monitorovaná.
Projekt Kamenné srdce bol špecifický v tom, že sanačné práce sa
vykonávali v tesnom susedstve s
obytnou zónou. Samotná odťažba
toxického odpadu sa vykonávala
najmä počas zimných mesiacov,
kedy sú gudróny v tuhom skupenstve. Po následnej revitalizácii
a zazelenaní lomu s priľahlou
lúkou sa lokalita stane prirodzenou súčasťou prírodnej oddychovej zóny.
(dv)

Sviatočná
električka bude
jazdiť do Vianoc
BRATISLAVA
Už vyše týždňa jazdí bratislavskými ulicami vyzdobená Vianočná električka.
Počas víkendu 19.-20. decembra ju doplní aj vyzdobená historická električka z roku 1958 posledná dvojnápravová drevená električka vyrobená v
Československu. Vianočnými
električkami môžu jazdiť všetci
cestujúci bezplatne do 23.
decembra, denne robia okruh
podľa osobitého harmonogramu
v hodinových intervaloch od
16.00 h až do posledného odchodu o 20.00 h z Hlavnej stanice a
späť.
(vo)

Ponúkam
vizáž
a základnú
úpravu vlasov
pre slečny
a ženy na rôzne
príležitosti.
Tel.: 0944 127 456
mail:
svecova.petra8@gmail.com

Nie ste na to sami

Iba v OC Eurovea Vám
k pôžičke naservírujeme

Požičiame Vám až 10 000 €

Bez zbytočných poplatkov

Za riadne splácanie Vám vrátime 1/2 úrokov

Navštívte naše finančné centrum v OC Eurovea Bratislava
09.00 – 20.00
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

0850 638 171

bratislava@homecredit.sk

úrokov
späť
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List Ježiškovi (a všetkým dobrým ľuďom)
jili do života (napríklad čistenie vozidiel
MHD ľuďmi bez domova, azda tento
nápad budúci rok prejde).
Minulý rok som poslúchal, a snažil som sa
aj poriadne upratovať. A to aj v meste, ktorého som poslancom. Presadili sme vypovedanie nevýhodnej zmluvy s Bratislavskou parkovacou spoločnosťou, na ktorej
mesto strácalo veľké peniaze.
Otvorili sme problém zimnej údržby, mesto
vyrokovalo lepšie podmienky a zaviedlo
systém, vďaka ktorému vari po každej
zasneženej noci neskolabuje celá doprava.
Tento rok ešte nesnežilo, tak zatiaľ čakáme,
aby sme výsledky videli na vlastné oči. Ak
bude treba, možno zvážime aj to, aby
zimnú údržbu mesto draho nenakupovalo,
a radšej si ju robilo samo.
Bratislavská župa (ktorá je inak celkom
zbytočná, stojí nás aj s ostatnými župami
veľa peňazí a občania z nej veľa nemajú)
sa nám tento rok obrátila chrbtom pri
opravách ciest. Napriek tomu sa vo veľkom opravovalo a budúci rok budeme
hádam všetci jazdiť po lepších cestách ako
vlani. Mimochodom, tej župe by sa možno
hodilo namiesto darčekov priniesť radšej
vrece uhlia – možno sa župan aj jeho
poslanci na budúci rok polepšia a neza-

December je často spojený s milou
povinnosťou. Písaním Ježiškovi. Určite
ste to robili aj vy, dnes možno to robíte
so svojimi deťmi či s vnúčatami.
Na začiatku bývajú len neumelé pokusy
namaľovať to, čo by ste si chceli nájsť pod
stromčekom, neskôr pekne napísané listy,
aj s odôvodnením prečo. Lebo ste napríklad boli celý rok dobrí a vždy mame
pomohli umyť riad. A oduševnene sľubujeme to, čo budeme robiť celý budúci rok,
keď nám Ježiško naozaj pod stromček prinesie to, po čom tak veľmi túžime.
Ako by mal teda vyzerať taký list Ježiškovi, ktorý by písal mestský poslanec Bratislavy? Čo napríklad takto:
„Milý Ježiško, po roku opäť prídeš. Minulý rok som asi veľmi poslúchal, lebo si ma
obdaril úspechom v komunálnych voľbách, a mohol som začať pracovať v prospech obyvateľov mesta, kde žijem – a kde
chcem, aby žili aj moje deti.
Darčeky, ktoré mi dávaš, ma motivujú byť
ešte lepším a snažiť sa o to, aby všetci tí, v
ktorých životoch hrám rolu, sa na mňa
mohli spoľahnúť. Dokonca aj ľudia, ktorí
sa ocitli na ulici a ktorým sa snažíme stále
viac pomáhať aj z rozpočtu mesta či
návrhmi aktivít, ktoré by ich naspäť zapo-

reklama@banoviny.sk
0911 668 469 (0911 NOVINY)

LYŽOVAČKA?
U NÁS ŽIADNY PROBLÉM!

U nás si lyže môžete požičať
vyservisovať alebo zaobstarať.
(lyže je možné si rezervovať 7 dní pred plánovanou lyžovačkou)
SERVIS

SP RT

SP RT

Gercenova 1-7 /Petržalka
0904 478 479
02-634 54 288
www.bazarlyzi.sk

Bradáčova 5-6 /Petržalka
02-624 11 284
0903 88 58 58
www.pozicovna-lyzi.sk

SERVIS

SERVIS

SERVIS

SP RT

SP RT

SP RT

10% zľava na nákup
nad 100€

10% zľava na ski servis
& požičovné

bezplatná kontrola
viazania (nie nastavenie)

Zľavu nie je možné kombinovať s výkupom.

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

budnú, že v meste žije väčšina ich obyvateľov a voličov.
Veľa ľudí sa pozastavilo nad problémom
PKO. No tento priestor celé roky pustol, a
nikto mu sedem rokov nedokázal pomôcť.
Nie každý súhlasí s červeným planetáriom,
ktoré dohodol pán primátor, no je dobre, že
sa konečne niečo bude diať, a odvrátila sa
hrozba bankrotu mesta pre nevýhodné
zmluvy a miliónové pokuty jedného bývalého primátora (tomu tiež uhlie, prosím!).
Poslúchať budú musieť aj noví šéfovia
mestských podnikov – presadil som, že ich
budeme prvýkrát v histórii hodnotiť podľa
plnenia presne stanovených kritérií. Tak,
ako keď niekto robí v súkromnej firme, tak
budú hodnotení aj riaditelia mestských

firiem. Rozum sa mi zastavuje nad tým, že
doteraz to tak nefungovalo.
Budúci rok sa prvýkrát budú môcť ľudia
odviezť aj električkou z Petržalky. A ak sa
nám podarí presadiť mestskú parkovaciu
politiku v prospech ľudí, a nie firiem, čo ju
budú prevádzkovať, bude sa nám v meste
zas o kúsok lepšie žiť. A v mestskom rozpočte sa vďaka mne prvýkrát objaví aj trocha peňazí na nový Ružinovský zelený bulvár. Raz z toho azda vznikne najväčší nový
park v Bratislave – od Štrkovca až po konečnú električiek. A budú sa tam môcť prechádzať mamičky s deťmi z celého mesta.
Preto, ak máš pocit, že som poslúchal, prosím, nenos mi nič, a choď radšej k tým,
ktorí to potrebujú viac. Len možno trocha
snehu 24. decembra, nech sú Vianoce pekné a zasnežené. Neboj sa, na všetkých dám
pozor. A možno by si nemusel zabudnúť na
to, že pohodu, lásku a opateru treba dať
všetkým ľuďom dobrej vôle.“
A čo napíšete Ježiškovi vy? Myslite aj na
iných, myslite na každú krásnu chvíľu,
ktorú ste prežili. Lebo takto zistíte, že aj vy
ste jedným z tých, ktorých zvyknú volať dobrý človek.
Martin CHREN
Autor je poslancom NR SR a
poslancom mesta Bratislava za SKOK!
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V januári si
môžete skočiť
do Dunaja
BRATISLAVA
Otužilci sa už tešia na 18. ročník
novoročného plávania v Dunaji.
Odvážlivci skočia do vody 10.
januára 2016, keď preplávajú
Dunaj z Petržalky - od Pečnianskeho lesa na ľavý breh Dunaja,
kde sa k nim nad Mostom SNP
pripojí ďalších asi 50 plavcov a
spoločne sa asi kilometer vydajú
dole prúdom.
Otužilci, ktorí preplávajú Dunaj,
vstúpia o 14.00 h, do vody v
Pečnianskom lese.
Nástup
zostávajúcich otužilcov je o
14.00 h na ľavom brehu Dunaja
oproti súsošiu štúrovcov. (mm)
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Starosta Kusý získal pre Nové Mesto 75-tisíc
NOVÉ MESTO
Mestská časť Nové Mesto
získala peniaze na rozšírenie
kapacity materskej školy Na
Revíne, vybudovanie schodiska
na Vlárskej ulici, rekonštrukciu
športoviska na Ladzianskeho,
či vybudovanie parku v tamojšej lokalite.
Zmluvu o poskytnutí daru vo
výške 75 tisíc eur s developerom
podpísal za mestskú časť starosta
Rudolf Kusý. Dokument presne
špecifikuje, na čo bude tento dar
použitý - na opravu chodníka,
dobudovanie schodiska, rekonštrukciu križovatky, opravu
výtlkov a podobne. Podnety pritom vzišli zo stretnutia s obyvateľmi.

V minulosti bolo bežné, že investor postavil byty bez potrebnej
infraštruktúry, bez detského ihriska, ostali po ňom len zničené
cesty. „Ja vravím, že je normálne
a slušné, ak investor prispeje na

škôlku, na detské ihrisko, na
komunitné centrum. Takto to funguje všade vo vyspelom svete a
som rád, že to začínajú chápať aj
investori na Slovensku,“ tvrdí starosta Kusý.
(brn)

Beh cez mosty
opäť uzavrie
starý rok
BRATISLAVA
Vo štvrtok 31. decembra sa
uskutoční už 27. ročník Silvestrovského behu cez bratislavské mosty.
Štart bude o 10.00 h pred Ekonomickou univerzitou v Petržalke,
cieľ je pri Botanickej záhrade
(FTVŠ) pod Mostom Lafranconi.
Trať meria desať kilometrov, online prihlášky organizátori prijímajú do 27. decembra, štartovné
však možno zaplatiť aj v deň pretekov, od 8.30 do 9.30 h. Trať
povedie cez Prístavný most, Most
Apollo, Most SNP a Most Lafranconi.
(mm)

Legenda SL v najnovšom vyhotovení ešte dynamickejšia
Od apríla 2016 sa aj na Slovensku
začne dodávať (od začiatku roka
objednávať) v novom vyhotovení,
(okrem iného s hliníkovou karosériou znižujúcou o 110 kg hmotnosť)
ikonický Mercedes-Benz SL (zrodený pred vyše 60 rokmi, tradičný
názov SL - super ľahký, mu zostáva
aj po zavedení nového názvoslovia
vozidiel s hviezdou v znaku).
Čistokrvný rodokmeň pri novom
modelovom rade SL pripomína i
vzhľad, výrazne športovejšie tvary,
najmä vynovená kapota motora,
nárazníky i svetlomety (sériovo Intelligent Light System s LED s výrazne
von vystupujúcimi svetlometmi).
Dizajn interiéru novinky vytvára
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atmosféru športového vozidla v komfortnom štýle. Inteligentné zosieťovanie nového SL zabezpečuje sériový
komunikačný modul, ktorý umožňuje
využívanie služieb Mercedes me connect.
Oba nové modely SL 400 s motorom
V6 (270 kW/367 k; 500 Nm, oproti

predošlému má navyše 25 kW/35 k,
respektíve 20 Nm) a SL 500 s pohonom V8 (335 kW/455 k; 700 Nm) dostali sériovo novú 9-stupňovú automatickú prevodovku 9G-TRONIC.
Ovládač DYNAMIC SELECTs piatimi
jazdnými programami a Active Body
Control s funkciou nakláňania v zákru-

tách umožňuje jazdnú charakteristiku
vozidla v okamihu zmeniť stlačením
tlačidla tak, že systém na želanie vodiča upraví nastavenie motora, prevodovky, podvozku i riadenia. Funkcia
nakláňania sa dá nastaviť do 2,65 stupňa v rozsahu rýchlostí od 15 do 180
km/h.
Sériovo disponuje SL aktívnym asistentom brzdenia, na želanie je balík
asistenčných jazdných systémov Plus
so stereokamerou a sčasti s novými a
vylepšenými funkciami. Parkovací
pilot už uľahčí zaparkovanie a vyparkovanie i priečne na vozovku. Mimoriadnou výbavou je tiež MAGIC VISION CONTROL - inteligentný a vysoko účinný systém ostrekovača a stiera-

čov, ktorý privádza čistiacu kvapalinu
cez prívod integrovaný v lište obojsmerne priamo pred stieraciu gumičku. Možnosti každodenného používania vozidla zvyšuje sklápacia strecha a
automatická priehradka zvyšného
batožinového priestoru.
„Naše aktualizované vysokovýkonné
roadstery SL63 a SL65 ponúkajú jedinečný zážitok z jazdy: kombinujú
typický jazdný výkon AMG so zážitkom z otvoreného priestoru a suverénnym komfortom na dlhých trasách,“
vysvetľuje Tobias Moers, predstaviteľ
spoločnosti Mercedes-AMG.
Viac informácií na
www.motor-car.sk
alebo www.mercedes-benz.sk
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Prázdninovať
sa nechystajú
všetky škôlky
PETRŽALKA
Počas vianočných sviatkov
budú môcť rodičia využívať
služby niektorých materských
škôl v pôsobnosti mestskej časti,
bude to však v upravenom režime.
V stredu 23. decembra 2015 prerušia prevádzku v týchto materských školách: MŠ Bohrova, MŠ
Lietavská, MŠ Macharova, MŠ
Rovniankova, MŠ Turnianska,
MŠ Haanova, MŠ Bradáčova,
MŠ Lachova, MŠ Jankolova, MŠ
Bulíkova, MŠ Šustekova. Zvyšných deväť materských škôl bude
v prevádzke.
V piatok 8. januára 2016 prerušia
prevádzku v materskej škole
Macharova a Haanova, zvyšných
17 škôl bude v prevádzke.
Prevádzka MŠ Iľjušinova: od 28.
decembra do 31. decembra - prihlásených je 29 detí. Prevádzka
MŠ Gessayova: od 4. januára do
7. januára 2016 - prihlásených je
47 detí.
(pe)
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Poslanci podporili Pečniansky les
PETRŽALKA
Poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Petržalka
protestovali proti súdnemu
rozhodnutiu Okresného súdu
Bratislava 2, ktorý odobril zámenu 24 hektárov Pečnianskeho lesa na pravom brehu Dunaja za iné lesy, na juhu stredného Slovenska v okolí Šiatorskej Bukovinky.
Zámenu pre neznáme súkromné
občianske združenie Človek a
les ešte v roku 2008 odobrilo
Ministerstvo pôdohospodárstva
SR. Súdny spor, v ktorom sa

štát prostredníctvom spoločnosti
Lesy SR, a. s., snaží zrušiť
zámenu lesa na petržalskej strane Dunaja medzi mostami SNP
a Lafranconi je zatiaľ rozhodnutý neprávoplatne na prvom
stupni.
Na návrh poslanca Olivera Kríža
zastupitelia Petržalky prijali
uznesenie, ktoré zásadne odmieta „kšeftovanie“ s Pečnianskym
lesom, teda so zeleňou v širšom
centre Bratislavy.
Jednohlasne schválený dokument konštatuje, že mestská časť
Petržalka odmieta aktivity

smerujúce k predaju, zámene či
inej zmene pravej formy vlastníctva, ktorá by v praxi znamenala ,že by sa Pečniansky les
fakticky dostal do súkromných
rúk. Uznesenie obsahuje aj
výzvu spoločnosti Lesy SR, aby
podali odvolanie proti spornému
rozsudku Okresného súdu Bratislava 2, ktorý odobril zámenu z
roku 2008. Mestská časť zároveň považuje za neprípustné,
aby obyvatelia Petržalky a teda
aj Bratislavy, prišli o 24 ha Pečnianskeho lesa, ktorý je biotopom európskeho významu. (ts)

EEI nebude chcieť preplatiť náklady
PETRŽALKA
Spoločnosť EEI, s. r. o., ktorá
mala vybudovať a prevádzkovať parkovací systém v
Petržalke, navrhla, že si nebude nárokovať žiadne, ani
ekonomicky oprávnené náklady, ktoré predpokladala
koncesionárska zmluva.
Mestská časť sa na druhej strane zaviaže, že dokumentáciu,

ktorá bola súčasťou materiálov,
predkladaných na zastupiteľstvo, nebude používať na svoje účely. Ide najmä o výkresy
organizácie dopravy na miestnych komunikáciách pre celé
územie Petržalky. Tým je doterajší proces prípravy parkovacej politiky tak, ako ho navrhovalo vedenie, definitívne uzavretý.

Na poslednom rokovaní petržalského miestneho zastupiteľstva sa neobjavili žiadne nové
návrhy. Riešenie parkovania v
Petržalke je teda stále na bode
nula. „Každý ďalší mesiac či
rok nečinnosti bude viesť k
rapídnemu zhoršovaniu situácie či dokonca kolapsu,“ vyhlásil starosta Petržalky Vladimír
Bajan.
(st)

Ak cestujete
do Rajky,
pozor na lístky
PETRŽALKA
Dopravný podnik upozorňuje, že spustením III. etapy
Bratislavskej integrovanej
dopravy sa podmienky na
cestovanie linkou č. 801 do
Rajky zmenili.
Cestovné lístky platné na
medzinárodnú prepravu linkou
č. 801 boli zároveň platnými
cestovnými lístkami aj pre
linky MHD č. 90, 91, 191 len
do konca novembra 2015. To
znamená, že od 1. decembra
2015 si cestujúci musia zakúpiť
na linky č. 90, 91, 191 riadne
cestovné lístky Integrovaného
dopravného systému Bratislavského kraja.
Preprava do Rajky sa už riadi
osobitnou Tarifou bratislavského dopravného podniku.
Cestujúci musia mať platný
cestovný lístok zakúpený na
zóny 100+101 (15-minútový,
30-minútový alebo 60-minútový podľa potreby).
(dp)
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štvrtok 17. decembra
 10.00 - J. Šebesta, J. Mikitková:

Pozor, double stress, divadlo Ludus,
Rower 115, Pribinova 25
 14.00 - K. Kosánová: Jedným
ťahom, tvorivé dielne, Bibiana,
Panská 41
 17.00 - Biele Vianoce na hrade,
vianočný koncert žiakov ZUŠ M.
Ruppeldta, Koncertná sieň Bratislavského hradu
 19.00 - Slovenská filharmónia,
Koncertná sieň SF, Námestie E.
Suchoňa
 19.00 - J. Voskovec, J. Werich:
Paraf + Betlehemci, divadlo Ívery,
Divadelný klub 10x10, Školská 14
 19.00 - J. M. Synge: Hrdina
západného sveta, Malá scéna STU,
Dostojevského rad
 19.00 – P. Marber: Closer (Na dotyk), divadlo Aréna, Viedenská cesta
 19.00 - Minipárty: K. Šíp. J.
Náhlovský, Teatro Wüstenrot, Dom
odborov, Istropolis, Trnavské mýto 1
 19.00 - Lucie Bílá, Biele Vianoce,
koncert, Veľký evanjelický kostol,
Panenská ulica
 19.00 - K. Magnusson: Aj muži
majú svoje dni, Nová scéna, Živnostenská ulica
 19.00 - Allan Mikušek, koncert,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
 19.30 - E. Kudláč, S. Solovič:
Slovak showbiz, Nová scéna, Štúdio Olympia, Živnostenská ulica
 19.30 - V. Klimáček: Díleri, GUnaGU, Františkánske námestie 7
 20.00 - Vianočný koncert Swing
Society Orchestra, V-klub, Námestie SNP 12
piatok 18. decembra
 10.00 - J. M. Synge: Hrdina
západného sveta, Malá scéna STU,
Dostojevského rad
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 19.00 - Slovenská filharmónia,
Koncertná sieň SF, Námestie E.
Suchoňa
 19.00 - Jednofázové kvasenie a
hostia, vianočný koncert, Divadelný klub 10x10, Školská 14
 19.00 - Vianočný koncert Speváckeho zboru mesta Bratislavy,
Divadlo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19
 19.00 - Vianoce s Miroslavom
Donutilom, hosť Z. Studenková,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
 19.00 - Honza Nedvěd, koncert,
Stredisko kultúry Bratislava - Nové
Mesto, Vajnorská 21
 19.00 - P. Pörtner: Šialené nožničky, Teatro Wüstenrot, Dom odborov, Istropolis, Trnavské mýto 1
 19.30 - J. Godber: Vyhadzovači,
Nová scéna, Štúdio Olympia, Živnostenská ulica
 19.30 - K. Vosátko: Čakanie na
Gotta, divadlo GUnaGU, Františkánske námestie 7
 20.00 - Vianočné hopčip, V-klub,
Námestie SNP 12
 22.00 - RAM Slovakia, Majestic
Music Club klub, Karpatská 2
 22.00 - Ritual, Radosť, Obchodná 48

sobota 19. decembra
 14.30 - K. Jánošová: Vianočná
pohľadnica, Bratislavské bábkové
divadlo, Malá scéna STU, Dostojevského rad 7
 18.00 - Katka Koščová, Vianočný
koncert, Koncertná sieň Klarisky
 19.00 - J. M. Synge: Hrdina
západného sveta, Malá scéna STU,
Dostojevského rad
 19.00 - T. Letts: Zabiják Joe,
divadlo Aréna, Viedenská cesta
 19.00 - Obludárium s Pištom Vandalom, V-klub, Námestie SNP 12
 19.00 - R2 Brothers, Michael
Jackson & Queen tour 2015, hosť

Čarovné ostrohy, Ateliér Babylon,
Námestie SNP 14
 19.00 - Suzi Quatro, koncert,
AEGON Aréna, Prikopova 6
 19.00 - Ben Cristovao, Majestic
Music Club klub, Karpatská 2
 19.30 - V. Klimáček: Baletky,
hacker, homlesáci a manažéri,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7
 19.30 - Folk - Rockové Vianoce,
DK Lúky, Vigľašská ulica
 21.00 - Ty nikdy Label live, Nu
Spirit Club, pasáž Luxor, Štúrova 3
nedeľa 20. decembra
 10.00, 14.30 - K. Jánošová: Via-

nočná pohľadnica, Bratislavské
bábkové divadlo, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
 17.00 - Amáme tu sviatky, Metropolitný orchester Bratislava, Divadlo
P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19
 17.00 - D. Jařab: Obeť, divadlo
Aréna, Viedenská cesta
 18.00 - Vianoce v divadle Nová
scéna, Živnostenská ulica
 19.00 - Slovenská filharmónia,
Slovenská filharmónia, Bratislavský chlapčenský zbor, Koncertná
sieň SF, Námestie E. Suchoňa
 19.00 - M. J. Lermontov: Maškaráda, Malá scéna STU, Dostojevského rad
 19.30 - V. Klimáček: Mutanti,
GUnaGU, Františkánske námestie 7
 20.00 - Sima Martausová: Na
pravom poludní, koncert, Ateliér
Babylon, Námestie SNP 14
 20.00 - From London to Bratislava, Kafe Scherz, Partizánska 2
pondelok 21. decembra
Johan Faust, divadlo Ludus, Rower
115, Pribinova 25
 19.00 - Slovenská filharmónia,
Slovenská filharmónia, Bratislav-

UPRATOVAČ/-ČKA

Pracovná doba od 6.00 h. Ponúkame prácu
na 3-4 hodiny denne, aj vo večerných hodinách,
v závislosti od miesta výkonu.

Informácie o pracovnom mieste:
Bratislava, širšie centrum

KONTAKT: Kornutová Monika
MOBILE: +421 907 161 705
E-MAIL: monika.kornutova@sodexo.com
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

utorok 22. decembra

utorok 29. decembra
 19.00 - G. Presgurvic: Rómeo a

Júlia, Nová scéna, Živnostenská ulica
 20.00 - Monsters Stand Up, M.
Zázrivcová, Sajfa, M. Szatmary, M.
Adámy, Monsters cafe and bar,
Rusovská cesta

 17.00 - Il Cuore Barocco, Via-

nočný koncert, Joseph Umstatt
Missa pastoralis, Koncertná sieň
SF, Námestie E. Suchoňa
 19.00 - Vianočný galakoncert
La Gioa, hostia S. Sklovská, The
Simple Lounge Quartet, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
 19.30 - HC Slovan - Minsk,
KHL, Zimný štadión O. Nepelu,
Odbojárov 9

streda 30. decembra
 19.00 - W. Russell: Pokrvní

bratia, Nová scéna, Štúdio Olympia, Živnostenská ulica
 19.00 - B. Slančíková-Timrava,
D. Majling: Bál, Sála činohry,
nová budova SND, Pribinova 17
 19.00 - P. Karvaš: Polnočná
omša, Štúdio, nová budova SND,
Pribinova 17

streda 23. decembra

štvrtok 31. decembra

 19.00 - Fragile, koncert, Mests-

 16.00, 19.00 - Silvestrovský kon-

ké divadlo P. O. Hviezdoslava,
Laurinská 19

cert opery a baletu, Sála opery a baletu, nová budova SND, Pribinova 17
 16.00, 19.00 - Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor,
Silvestrovský koncert, Koncertná
sieň SF, Námestie E. Suchoňa
 17.00 - Silvester 2015, R. Bean:
Sluha dvoch šéfov, Nová scéna,
Živnostenská ulica
 18.00 - J. Palárik: Zmierenie
alebo dobrodružstvo pri obžinkách,
Sála činohry, nová budova SND,
Pribinova 17
 18.00 - J. Glowacki: Antigona v
New Yorku, Štúdio, nová budova
SND, Pribinova 17
 18.00 - G. Rossini: Barbier zo
Sevilly, historická budova SND
 20.30 - Silvestrovská talk-show,
Viktor Horján a hostia, GUnaGU,
Františkánske námestie 7

piatok 25. decembra
 20.00 - Lucca, Orbith, techno

koncert, Ateliér Babylon, Námestie SNP 14
sobota 26. decembra
 15.00 - Warchalovci a Adoremus,

Vianočný koncert, Dóm. sv. Martina
 17.00 - HC Slovan - Nižnyj Nov-

gorod, KHL, Zimný štadión O.
Nepelu, Odbojárov 9
 20.00 - Medial banana, koncert,
Majestic Music Club klub, Karpatská 2
nedeľa 27. decembra
 17.00 - Ľ. Feldek: Princ a večernica, Nová scéna, Živnostenská ulica
 17.00 - P. I. Čajkovskij: Luskáčik,
historická budova SND

piatok 1. januára

 14.00 - A. Pachinger: Doktor

Hľadáme pracovníkov / brigádnikov
na upratovanie kancelárskych
priestorov, sociálnych zariadení,
príp. skladových priestorov.

PONÚKAME:

ský chlapčenský zbor, Koncertná
sieň SF, Námestie E. Suchoňa
 19.00 - R. Thomas: Mandarínkova izba, Teatro Wüstenrot, Dom
odborov, Istropolis, Trnavské mýto 1

pondelok 28. decembra
 19.00 - W. B. Thomas: Charleyho teta, Nová scéna, Živnostenská
ulica

 16.00, 19.00 - Slovenská filhar-

mónia, Slovenský filharmonický
zbor, Novoročný koncert, Koncertná sieň SF, Námestie E. Suchoňa
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Rybársku bránu kazia búdy a pavilóny
NA FEDINOVEJ ULICI 26ročný Tomáš N. z okresu Bánovce nad Bebravou ozbrojený krátkou guľovou zbraňou, prepadol
jednu zo záložní. Počas zamykania záložne pristúpil k 29-ročnej
pracovníčke záložne a násilím ju
vtiahol dnu, kde od nej žiadal
vydanie finančnej hotovosti, pričom pracovníčka mu z obavy o
svoj život odovzdala 7 340 €. Po
vydaní peňazí chcel aj zlato z trezora, pracovníčke sa však medzitým podarilo privolať hliadku
mestskej polície, ktorej sa muž
dobrovoľne vzdal.
NA STROMOVEJ ULICI sa
neznámy páchateľ dostal do priestorov podzemnej garáže a tu sa
vlámal do osobného vozidla, z
ktorého ukradol kufor s náradím,
kombinovanú vŕtačku s príklepom a baterkou, vrtáky, frézy a
ďalšie náradie za 1 000 eur. Celková škoda krádežou náradia ako
aj poškodením vozidla bola 3 300
€, poškodením piatich zámkov
dverí spôsobil škodu 1 000 eur.
NA ULICI MLYNSKÉ NIVY
sa 37-ročný Vladimír G. z Bratislavy cez otvorené okno svojho
auta vyhrážal krátkou guľovou
zbraňou osádke vedľa idúceho
vozidla a- mužovi a žene. Tí
okamžite kontaktovali políciu,
ktorá muža so zbraňou zaistila.
Zbraň s nábojmi zaslali na kriminalistickú expertízu.
(mm)

Oznámenie
o opakovanej
dobrovoľnej dražbe
zn. DD-2015-002

PREDMET DRAŽBY:
súbor hnuteľného
majetku
REŠTAURAČNÉ
ZARIADENIE
Dátum dražby: 13. 01. 2016
Čas dražby: 10.00 h
Miesto konania dražby: McGrath
& Arthur, s.r.o., Partizánska
2, 811 03 Bratislava
Opakovaná dražba
Najnižšie podanie: 5.000,- €
Obhliadka: 21. 12. 2015 o 13.00 h
Miesto obhliadky: V priestoroch
Mestskej tržnice, Šancová
112, Bratislava
Viac info: JUDr. Ľuboš Daniš –
danis@mcga.sk
(0918 940 833)
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

V prvom storočí po roku 1000
sa pod hradom, ktorý je dnes
známy ako Bratislavský, intenzívne rozvíjalo sídlisko,
ktoré sa malo stať základom
neskoršieho mesta Pressburg.
O romantickom slove Bratislava vtedy ešte nikto ani nesníval. Išlo vlastne o viacero menších osád okolo medzinárodne
navštevovaného trhoviska.
Trhovisko ležalo pri križovatke
obchodných ciest, približne na
mieste dolného konca Ventúrskej ulice. Bolo oveľa rozsiahlejšie než je dnešný priestor,
„obsadený“ prevažnú časť roka
vonkajšími sedeniami priľahlých podnikov. Obyvatelia podhradia počítali s útokmi prípadného nepriateľa zo severnej a z
východnej strany. Na západe ich
chránil areál opevneného hradu.
Z juhu sa nepriateľa obávať
nemuseli. Široké riečisko Dunaja s mnohými ostrovmi a bažinami bolo dostatočnou obranou.
Na severnej a na východnej strane budovali kamenné múry najneskoršie od začiatku trinásteho
storočia.
Už vtedy musela vzniknúť
Michalská brána a východná
Laurinská brána. Na západ z
opevneného areálu smerovala
cesta cez Vydrickú bránu.
Ako posledný úsek mestského
opevnenia vznikol múr pozdĺž
toku Dunaja, od nárožia, kde
dnes stojí Hviezdoslavovo divadlo, až po nárožie pri Novom
moste (bývalá kaviareň Korzo).
Približne v strede tohto skoro
priameho úseku sa nachádzala
menšia brána - Rybárska.
Umožňovala prístup k sídlisku
rybárov a k toku Dunaja. Nikdy
nad ňou nepostavili vysokú
vežu, aké boli nad ostatnými
bránami. Miesto pre Rybársku
bránu nebolo vybrané náhodne.
Na jej mieste do Dunaja vtekal
potok, ktorý pramenil niekde
nad Šulekovou ulicou, do opevneného areálu vtekal cez otvor v
hradbe na mieste podchodu pod
Kapucínskou ulicou. Pretekal
Klariskou, tunelom pod Univerzitnou knižnicou na Sedlársku, a
popri západnom okraji Hlavného námestia až tam, kde sa dnes
stredoveká Dlhá ulica rozdeľuje
na Panskú a Laurinskú. Pri poto-

Kaviarne mali
kaziť najmä
zbožnú mládež

ku stáli aj dva stredoveké vnútromestské kúpele: horný na
nároží Klariskej a Baštovej, a
dolný na nároží Laurinskej a
Rybárskej brány.
Ulička vedúca k bráne, ktorá
teraz nesie názov Rybárska
brána, bola veľmi úzka. Ani nie
polovica dnešnej šírky ulice.
Domy z 18. a z 19. storočia na
jej západnej strane ešte stále sledujú hranice pôvodnej zástavby.
O rozšírení ulice na viac ako
dvojnásobok sa rozhodlo pred
rokom 1935, keď Dunajská banka požiadala o povolenie postaviť na nároží Hviezdoslavovho
námestia svoj nový objekt (teraz
Mc Donalds´). Povolenie dostala s podmienkou na rozšírenie
ulice. Objekt na mieste bývalého
kúpeľa na nároží Laurinskej
ulice búrali až v štyridsiatych
rokoch. Pritom sa ukázalo, že v
murive renesančného domu, na
ktorom boli zachované stopy
maľovanej dekorácie na fasáde
zo 16. stor., sa nachádzali zamurované gotické okná z druhej
polovice 14. storočia. Vzácny
dom aj tak zbúrali. Trvalo niekoľko desaťročí, kým tam postavili objekt Spolku slovenských
spisovateľov. A ten ešte musel
prízemím ustúpiť, aby bola ulica
pre peších širšia.
Po roku 1990 nastal boom vonkajších sedení pred kaviarňami a

reštauráciami. Nestačili sezónne
sedenia, niektorí podnikatelia
potrebujú rozšíriť svoje priestory trvalými nevkusnými „pavilónmi“ na chodníkoch a na
vozovkách ulíc. Celá šírka
pôvodnej ulice Rybárska brána
je prekrytá skleneným objektom
prilepeným k domu Panská 1.
Odstráni ho niekedy niekto?
Prechodná je vlastne len časť na
pôde bývalého stredovekého
objektu „dolného“ kúpeľa.
A keďže prízemie objektu Laurinská 2, komponovaného ako
stavba z kovu a skla, poskytovalo svojím ustúpením pod
pôdorys nadzemných podlaží
ďalší „nevyužitý“ priestor, povolil tam majiteľ objektu zriadenie akýchsi drevených búd či
skôr skríň, v ktorých sa vypekajú langoše, pečienka, varí sa
víno. Priestor za nimi, vybudovaný pôvodne ako reprezentatívna predajňa kníh (neprežila), má už zbytočne veľké sklenené výklady.
Zámer projektanta a pôvodného
stavebníka prezentovať celé prízemie ako priehľadný priestor,
zabili drevené búdy. Už počas
letnej sezóny sa na pri vchode do
objektu (na strane Laurinskej)
objavila drevená búda zmrzlinára. Zmrzlinu v zime vystriedali
Fish and Chips. Ostávajú ešte
dve plochy prekryté horným
podlažím. Budú aj tam drevené
búdy?
Štefan Holčík
Foto: autor

Už v prvej polovici osemnásteho storočia vznikali v Prešporku kaviarne. Popri víne ponúkali najmä pivo, ktoré sa začalo
variť v Meštianskom pivovare,
a špeciálne prešporské likéry,
vyrábané z destilátov z úrody
prešporských záhrad. V kaviarňach sa dalo dobre najesť,
vypiť si nielen šnapsy, ale aj originálne prešporské osviežujúce
nápoje, zahrať si šachy, biliard
a karty a prečítať si čerstvé
noviny miestne i viedenské.
Roku 1752 bolo v meste už
deväť kaviarni. Najvychýrenejšia bola kaviareň juristov na rohu
vtedajšej Promenády a Malej
Ventúrskej ulice. Tu sa roku
1752 spiekla žiadosť majiteľov
prešporských kaviarni o možnosť zjednotiť sa v kaviarenskom cechu. Nepochodili. Prešporskí mešťanostovia dospeli k
záveru, že prostredie kaviarní
podporuje záhaľku a kazí zbožnú
mládež. Chodievali však do nich
príslušníci lepšej spoločnosti,
nuž prosperovali, hoci ceny v
nich boli približne raz toľké ako
vo vinárňach a trojnásobné v
porovnaní s viechami. Drahé a
luxusné kaviarne boli rozmiestnené najmä vo vtedajšom spoločenskom centre na Promenáde a
v jej bezprostrednom okolí.
O sto rokov neskôr sa zloženie
kaviarenských hostí mení. Naučili sa ich navštevovať úradníci, obchodníci, advokáti a najmä
umelci. Podľa mestského adresára Pressburger Weigweiser
bývalo v roku 1895 v Prešporku
pravidelne otvorených sedemnásť kaviarní. O desať rokov
neskôr ich bolo už o desať viac a
rozlietli sa z Promenády do celého mesta. Najznámejšie boli
Café Apfel, Café Stahl a doména
rodiny Palugyayovcov či neskôr
Prügerovcov, Carlton-Savoy. Z
nich na prelome devätnásteho
storočia vyrástol jeden z najväčších pohostinských komplexov
strednej Európy.
Peter Ševčovič
Z kuchyne starého
Prešporku (krátené)
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Divadelné
osvieženie
v TICHO a spol.
BRATISLAVA
Novú inscenáciu pod názvom
...a dážď uviedlo divadlo
TICHO a spol.
...a dážď je dramatickou prvotinou mladého prozaika a scenáristu J. Púčeka. V réžii R. Horňáka
jeho text ožíva do smiešno-smutnej grotesky o druhej šanci na
život, o (ne)šťastných návratoch a
o piesni, ktorá putovala časom.
Tvorcovia sa zamýšľajú nad myšlienkou, aké úžasné by bolo zmyť
zo seba všetku špinu minulosti.
Príbeh rozpráva o Vladovi a Mirovi, ktorým táto možnosť bola
poskytnutá vo zvláštnom zariadení, kde sa v samote a v izolácii
úspešne vyhýbajú spomienkam
na svoj predchádzajúci život. Táto
až detská čistota a naivita je vo
vážnom ohrození, keď sa sterilita
prostredia naruší príchodom nečakaného návštevníka...
Ako dlho sa dajú ignorovať staré
hriechy? Sú jednorazovým omylom, prešľapom alebo odzrkadlením skutočnej podstaty našich
charakterov? A dá sa nečisté svedomie dokola umývať, až z neho
stečie len čistá voda?
(ti)

vyjdú o 4 týždne
14. januára 2016
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Pokrvní bratia je stále aktuálny
príbeh so sociálnym podtónom
BRATISLAVA
Divadlo Nová scéna vstúpilo
do novej sezóny príťažlivým
príbehom o dvoch bratoch dvojčatách: Mickeym a
Eddiem. Chudobná matka
Johnstonová sa dopustí vážneho činu, keď v zúfalstve, len
aby zachránila pred hladom
svoje ostatné deti, predá jedného zo synov bohatej bezdetnej žene Lyonsovej.
Aj dnes aktuálny príbeh so
sociálnym podtónom si v mladosti vypočul anglický dramatik,
textár a hudobný skladateľ
Willy Russell a rozhodol sa
napísať o tejto nerozlučnej dvojici muzikál. Nazval ho Pokrvní
bratia, pretože nimi v skutočnosti boli. Dokopy ich dala náhoda už v detstve a hoci obaja
chlapci o tom vôbec nevedeli,
vlastnou krvou spečatili svoje
bratstvo. Silné puto, ktoré ich k
sebe viazalo, nepovolilo, ani keď
sa už ako tínedžeri zemepisne od
seba vzdialili.
Nebojácny Mickey zostane pri
vlastnej matke, pasuje sa spolu s
ňou i s ďalšími siedmimi súrodencami s biedou, sotva dospeje,
začne pracovať, zakúsi čo je
vyhodenie z práce, bezmocnosť,
depresia. Jeho dvojča Eddie žije v
prepychu, nepozná materiálnu
biedu, no chýbajú mu priatelia,
trpí nedostatkom lásky a neustále
vyhľadáva Mickeyho. Napokon

sa zaľúbi do tej istej dievčiny
Lindy ako jeho brat. A láska sa
mu stane osudnou.
Muzikál s napínavým dejom a
nádhernou hudbou, v ktorom je
veľa pohybu, a s množstvom
mladých hercov, mal obrovský
úspech už v Londýne, takže
neskôr obletel celý svet. Siahla
po ňom aj dramaturgia Novej
scény a príležitosť dostali mladé
talenty ako Dávid Hartl či Lukáš
Pišta v úlohe Mickeyho, tiež
Dárius Koči, ktorého alternuje
Vladislav Plevčík ako Eddie, no
aj Romana Dang Van alebo Miroslava Drínová alias pôvabná,
nespútaná slečna Linda. Ich
výkony určite zaujmú najmä
mladšiu generáciu. Sú hraví,
dynamickí, dokážu súčasne nielen hrať, ale aj spievať a tancovať, rovnako ako Sammy, najstarší z partie v podaní Tomáša

Majlátha či Petra Makranského.
Do úlohy chudobnej, ale milujúcej matky Johnstonovej obsadil
režisér Ľubomír Paulovič Janu
Lieskovskú v alternácii s Miroslavou Partlovou. Matku Lyonsovú predstavuje Karin Olasová i
Lucia Vráblicová. Rozprávač
alebo démon, možno aj zlé svedomie, ktoré obidvom ženám matkám šliape na päty za ich skutok, vynikajúco stvárňuje Martin
Kaprálik či Štefan Kožka. Ten sa
zjaví vždy spolu s bielym
dymom, ktorý sa plazivo stelie
celým javiskom, čím graduje
napätie a dramatickosť deja.
Ešte šťastie, že v závere predstavenia zaznie nádherná pieseň,
známa z mnohých galavečerov a
koncertov Je to iba klam, bol to
iba sen, jedna z mnohých scén...
Anna Sláviková
Foto: Nová scéna
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Výstava ukazuje,
zmeny Ružinova
za 25 rokov
RUŽINOV
Bývalý bitúnok na Miletičovej ulici, prípadne budova
niekdajšieho Obvodného národného výboru na Tomášikovej ulici či Mierová ulica
kedysi a dnes.
Aj takéto porovnávacie snímky
nájdu návštevníci novej výstavy fotografií 25 rokov Ružinova, inštalovanú v Dome kultúry Ružinov, ktorú je možné až
do 14. januára 2016 navštíviť.
Výstava vznikla pri príležitosti
25. výročia existencie samosprávy a mestskej časti Ružinov.
Na viac ako stovke zaujímavých fotografií zachytáva premeny Ružinova hlavne po roku
1990, ale využíva aj niektoré
snímky zachytávajúce ešte staršie obdobie. Historické fotografie pochádzajú od obyvateľov Ružinova, z archívov farností, ale aj samotnej mestskej
časti.
(st)
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Bezdomovcov učia na počítačoch
NOVÉ MESTO
Mestská časť Nové Mesto
pokračuje v aktivitách, ktorých cieľom je pomoc ľuďom
bez domova pri ich návrate
do normálneho života. Popri
pracovnej terapii či zbierke
šatstva či iným formám
pomoci sa záujemcovia tentoraz priučia základom práce s
počítačom.
Kurzy organizuje vo svojom
vzdelávacom centre Knižnica
Bratislava – Nové Mesto, kto-

rej zriaďovateľom je samotná
mestská časť. Zatiaľ sa na ňom
zúčastňujú štyria záujemcovia,
ktorí sú klientmi centier pracujúcich s ľuďmi bez domova –
Domov sv. Jána z Boha,
Depaul a Stopa.
„Ide o začiatočníkov, ktorým
sa venuje profesionálny lektor.
V prvej fáze školenia ich chceme naučiť základy práce s
počítačom, ako sa píše vo
worde, posiela e-mail a používa internetový prehliadač, aby

si mohli napríklad na internete
vyhľadávať rôzne pracovné
príležitosti či možnosti ubytovania,“ prezradila riaditeľka
novomestskej knižnice Jana
Vozníková.
Na počítačové kurzy by mali
nadviazať aj ďalšie aktivity,
pomocou ktorých chce Nové
Mesto naučiť ľudí bez domova,
ako sa píše životopis, ako sa
pripraviť na pracovný pohovor
či ako hospodáriť so svojimi
financiami.
(ts)

Na Banšelovej vyhrali nové ihrisko
RUŽINOV
Vynovené ihrisko na Banšelovej ulici v Ružinove vo štvrti
Trnávka je dôkazom, že nie
všetci Bratislavčania myslia
len na seba. Vďaka sponzorskej súťaži sa totiž splnila
túžba Mirke Čižmárovej,
ktorá vysnívala nové ihrisko
pre deti zo svojho sídliska.
Deti sa tak teraz tešia z nových
šmykľaviek, lanovej preliezke
či stavajú hrady v pieskovisku.

Projekt nového detského ihriska navrhla Mirka Čižmárová,
ktorá paradoxne vlastné deti
nemá. Napriek tomu chcela
týmto spôsobom priniesť radosť deťom a ich mamičkám.
Projekt podporila aj ružinovská
samospráva.
„Mestská časť postupne opravuje staré detské ihriská a mení
ich za nové, ktoré vyhovujú
súčasným normám. Preto sme
určite uvítali pomoc v podobe

spolupráce, ktorú ponúkla súťaž
Vybudovali sme tu spolu nové
dopadové plochy. Každé staré
ihrisko potrebuje rekonštrukciu,
takže určite sme radi, že sa podarilo vynoviť aj toto ihrisko na
Banšelovej. Nové hracie prvky a
vôbec vynovená podoba ihriska
obyvateľov potešila, pretože
ihrisko je krajšie a pre deti aj
bezpečnejšie,“ uviedla hovorkyňa mestskej samosprávy Miroslava Plesníková.
(ts)

Štadión má byť
postavený do
konca roka 2017
NOVÉ MESTO
Národný futbalový štadión
pozná ďalší termín - minister
školstva Juraj Draxler vyhlásil,
že výstavba Národného futbalového štadiónu by mala byť
ukončená najneskôr do 31.
decembra 2017.
Podľa premiéra Fica by sa počas
nasledujúcich dvoch rokov mali
zvládnuť právne veci aj výstavba
projektu. Problémom by mohlo
byť právne oddelenie komerčnej
a nekomerčnej časti projektu.
Audítor však údajne tvrdí, že nie
sú právne dôvody, podľa ktorých
by štát nemohol prevziať nekomerčnú časť. Výsledkom by mal
byť prevod nekomerčnej športovej časti projektu z akciovej spoločnosti NFŠ na novú spoločnosť,
ktorej stopercentným vlastníkom
bude štát. Celkové náklady na
projekt NFŠ by mali byť približne
68 miliónov eur. Pôvodných 45
miliónov malo byť iba na samotnú výstavbu.
(st)
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O klzisko na
promenáde je
veľký záujem
STARÉ MESTO
Verejné klzisko na Vianočnej
promenáde na Hviezdoslavovom námestí je obrovský záujem. Tento rok je vstup na klzisko zadarmo, náklady na jeho
prevádzku mestská časť Staré
Mesto pokryla zo sponzorských
príspevkov.
Prednosťou staromestského klziska je aj to, že sa nachádza na novom mieste, kde je dobrý prístup
z námestia, ale aj zo Strakovej ulice. Popri klzisku zostal zachovaný priechod, takže návštevníci
môžu chodiť po celej promenáde.
„Vianočné trhy sme tento rok predĺžili až po hudobný altánok, takže návštevníci klziska sa už netiesnia s návštevníkmi trhov, ako
to bolo v minulých rokoch. Nový
koncept Vianočných trhov v podobe Vianočnej promenády sa
osvedčil, reakcie Staromešťanov
a návštevníkov sú len pozitívne,“
uviedol starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík.
(brn)
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V pešej zóne začali opravovať dlažbu
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto začala v týchto dňoch s opravou poškodenej dlažby v historickom
jadre mesta. Na Michalskej
ulici ešte tento rok opravia 110
štvorcových metrov poškodenej
dlažby na chodníkoch pri fasádach budov.
Vlani počas leta predchádzajúce
vedenie staromestskej samosprávy opravilo dlažbu na cestnej komunikácii Michalskej ulice. Ná-

klady na opravu dlažby vtedy boli
takmer 100-tisíc eur. Tento rok
bude stáť oprava dlažby 10-tisíc
eur.
„Vlani mestská časť opravovala
dlažbu, na ktorej potom boli letné
terasy, takže chodci chodili po
poškodenej dlažbe. Rozhodli sme
sa preto tento rok opraviť aj dlažbu na chodníkoch. Pešia zóna má
slúžiť chodcom, preto v záujme
ochrany dlažobných povrchov v
tejto časti mesta chceme od budú-

ceho roka ešte viac obmedziť
vjazd motorových vozidiel do
pešej zóny. Nový koncept umiestnenia letných terás na Michalskej
ulici pri fasádach domov od budúceho roka ešte viac zvýrazní
peší charakter tejto ulice,“ uviedol
starosta Starého Mesta Radoslav
Števčík.
V prvej polovici budúceho roka
plánuje samospráva opravu dlažby aj na ostatných uliciach pešej
zóny.
(brn)

Staré Mesto je
už v zimnej
pohotovosti
STARÉ MESTO
O konca minulého týždňa je
mestská časť Staré Mesto ako
správca komunikácií 3. a 4. triedy v stave zimnej pohotovosti.
V praxi to znamená, že externý
dodávateľ zimnej služby je
povinný do 2 hodín od príkazu
na výjazd zabezpečiť odhŕňanie
a posyp komunikácií.
(brn)
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