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Budovy PKO padli už pred Silvestrom

PKO začína miznúť, ťažké stroje búrajú obe hlavné sály. Foto: Juraj Mladý

Štúrovu ulicu a

most čakajú už

len kolaudácie
BRATISLAVA
Starý most a Štúrova ulica sú
dokončené! Kým po moste ešte
nemôžu chodiť ani chodci, po
Štúrovej sa môžu Bratislavča-
nia vybrať aspoň peši. Automo-
bily tam však stále vítajú znač-
ky Zákaz vjazdu a zátarasy.
„Ešte koncom decembra električ-
ka odskúšala zjazdnosť úseku
okruhu Vajanského - Štúrova - Je-
senského. Keďže ide o ucelený
okruh, skúška sa konala najskôr
na tomto úseku, lebo ako samo-
statnú ucelenú časť ju chceme aj
kolaudovať,“ informovala hovor-
kyňa magistrátu Ivana Skokano-
vá. Podľa jej slov, „ďalšia skúška
na moste na obidva rozchody
1000 mm a 1435 mm bude kon-
com januára 2016, po dynamic-
kých skúškach mostného objektu,
a vykoná ju bratislavský doprav-
ný podnik. Na moste tak bude
skúška na obidva rozchody súčas-
ne. V rovnakom čase sa vyskúša
aj širší rozchod na Štúrovej ulici,
čo je ďalší objekt, resp. časť, ktorá
sa bude kolaudovať samostatne.“
Čo sa týka termínov otvorenia
Štúrovej ulice či mosta, presné
dátumy zatiaľ nepadli. „Štúrova
ulica bude sprejazdnená až po
kolaudácii a potom budú po nej
premávať aj električky. Stane sa
tak v najbližších dňoch. Bližšie
termíny však nemožno povedať,
pretože kolaudácia sa týka mesta,
BSK, Starého Mesta, Petržalky a
okresného úradu,“ dodala I. Sko-
kanová. (db)

Slovanisti

začnú útok 

na titul v teple
BRATISLAVA
Necelý týždeň po Novom roku
sa futbalisti Slovana zišli na
svojom prvom zimnom trénin-
gu pred jarnou časťou najvyš-
šej futbalovej súťaže. Cieľ je
jasný - zaútočiť na titul a
znovu ho vrátiť na Pasienky!
Belasí už po skončení jesennej
časti avizovali, že na jar nerátajú
s Čikošom, Hudákom, Gorosi-
tom, Peltierom, so Sabom,
Záhumenským a so Štefánikom,
čo znamená s hráčmi, ktorí mini-
málne v troch-štyroch prípadoch
patrili do základnej jedenástky.
V úvode prípravy privítal tréner
Papavasiliou zatiaľ jedinú posilu
23-ročného holandského stredo-
poliara Joeri de Kampsa, ktorý
prišiel z NAC Breda, ale je
odchovancom akadémie Ajaxu
Amsterdam. 
Slovanisti začali zimnú časť
zdravotnými testami na špeciali-
zovanej lekárskej klinike, aby už
v nedeľu odleteli na kondičné
sústredenie do tureckého stredis-
ka Belek. Práve v teplejšom
Turecku budú zverenci trénera
Papavasilioua tráviť väčšiu časť
prípravy, keďže tam poletia aj na
ďalšiu časť prípravy - koncom
januára a začiatkom februára.
Prvý prípravný zápas ich čaká
23. januára proti Slovanu Libe-
rec, počas druhého tureckého
sústredenia sa zase stretnú s
atraktívnymi súpermi -  Univer-
sitatea Craiova, Razgrado, Dina-
mo Tbilisi a Aalborg.  (db)
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STARÉ MESTO
V utorok 29. decembra 2015 sa
splnil sen jedného developera,
jedného bývalého primátora a
niekoľkých desiatok bývalých
a súčasných mestských po-
slancov. Začalo sa búranie
Parku kultúry a oddychu.
Dva dni pred Silvestrom prišli
na miesto robotníci, ktorí pomo-
cou ťažkej techniky začali rozo-
berať haly PKO. Podľa zástupcu
developera bol termín medzi
sviatkami, keď mnohí Bratislav-
čania oddychovali mimo mesta,
vybraný úmyselne, lebo ich
nechceli rušiť a obťažovať hlu-
kom a prachom.
Búranie však neprešlo bez inci-
dentov. Ochranka objektu počas
natáčania búracích prác pľula na
novinárov a liala na nich vodu,

nechýbali ani verbálne útoky či
vyhrážky. Konateľ developerov
sa snažil ochrankárov obhajovať
slovami, že v podstate ide o jed-
noduchých ľudí, s čím pri po-
hľade na väčšinu esbéeskárov
bolo možné súhlasiť... 
Podľa informácií z magistrátu
primátor Ivo Nesrovnal, ktorý na
incidenty počas úvodného búra-
cieho dňa nijako nereagoval,
zvolal na január stretnutie so
spoločnosťou Henbury Deve-
lopment s cieľom čo najrých-
lejšej výstavby novej dunajskej
promenády. Obnova dunajskej
promenády v časti od River Park
I po Most Lafranconi je jednou z
podmienok mimosúdnej dohody
medzi mestom a investorom. 
„Práce na revitalizácii dunajskej
promenády by sa mali začať čo

najskôr. Táto jeho úloha vyplýva
z dohody, ktorú schválilo zastu-
piteľstvo, a preto nemáme
dôvod čakať,“ povedal Ivo
Nesrovnal. 
Mestskí poslanci schválili návrh
mimosúdnej dohody týkajúcej
sa objektu PKO v decembri.
Podľa dohody investor do sied-
mich mesiacov opraví promená-
du od River Park I po Most Laf-
ranconi a do troch rokov od
vydania stavebného povolenia
vybuduje novú promenádu.
Hlavnou časťou nového kom-
plexu budú nové byty, prípadne
kancelárie, verejný priestor má
tvoriť námestie a Planetárium s
arénou pre 140 divákov, ktoré
má nahradiť bývalú Estrádnu a
Tanečnú sálu niekdajšieho PKO.

Dušan Blaško

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Aj Bratislava
má stovky 
svojich idiotov
Pripomíname hneď na začiatok,
aby sa Bratislavčania necítili uk-
rivdení - podobní idioti sú na
celom Slovensku. Od Sniny po
Malacky, od Komárna po Starú
Ľubovňu. Len Bratislava ich má
logicky, vzhľadom na počet oby-
vateľov, o pár stoviek viac!
Ťažko totiž inak než idiotom
nazvať človeka, ktorý desať dní
pred Silvestrom či desať dní po
ňom zoberie delobuchy a rozha-
dzuje ich po celej Bratislave. S
tým, že hlavné mesto sa počas sil-
vestrovskej noci mení na ostreľo-
vaný Berlín zo štyridsiateho pia-
teho, už nikto nič nespraví, že sa
to však deje aj niekoľko dni pred
Silvestrom a ďalšie dni po ňom, to
už je naozaj vizitkou idiotov a ich
rehotajúcich sa kamarátov. 
Problémom je, že riešiť sa to
nedá. Zakomplexovaní idioti
dobre vedia, že sú nevypátrateľní.
Hodia, utečú, bavia sa. Vekové
zloženie týchto tupcov je rôzne,
tipujeme od desať-dvanásť do šty-
ridsať, možno až do päťdesiat
rokov. Isté je však ich IQ, ktoré
určite nedosahuje výšku Dunaja v
letných horúčavách.
Nemá preto význam apelovať na
ich svedomie, či rozum, aby prv,
než niečo hodia, popremýšľali.
Idioti s delobuchmi sú radi, že si
pamätajú, kde bývajú a ktorá
topánka patrí na ktorú nohu... 
Riešenie sa však núka. Objavilo
sa na Facebooku, je trošku dras-
tické, ale ako výstraha by zabralo.
Podľa neho treba každému jedné-
mu idiotovi vopchať pyrotechniku
do zad... a potom už postupovať
presne podľa návodu na obale
výrobku! Dušan Blaško

Po Vianociach

dali do útulku

51 zvieratiek
BRATISLAVA
V útulku na Poliankach je v
súčasnosti 141 psov a osem
mačiek. 
„Skontrolovali sme čipy psov,
ktorí sa dostali do útulku na
Poliankach. Občania nahlásili
pohyb psíkov bez majiteľov
mestskej polícii a tá informovala
Slobodu zvierat. Mesto občian-
skemu združeniu prepláca
výdavky za úspešný odchyt
zvierat v teréne,“ povedala
námestníčka primátora Iveta
Plšeková s tým, že kontrola
nezistila pochybenie. Mesto pre
zachovanie kontinuity poskyto-
vania služby predĺžilo zmluvu
so Slobodou zvierat do konca
augusta 2016. Potom vyhlási
súťaž na ďalšie poskytovanie
týchto služieb. K nim patrí
napríklad odchyt túlavých zvie-
rat a ich umiestnenie do karan-
ténnej stanice, odchyt mačiek,
ich sterilizácia a ďalšie činnosti.
Do útulku sa domestikované
zvieratá dostávajú nielen odchy-
tom (po Vianociach sa takto
stalo obyvateľmi zaradenia 51
zvieratiek), ale napríklad ešte
pred vianočnými sviatkami tam
ľudia priniesli až 14 zvieratiek.
V súčasnosti treba okrem bežné-
ho krmiva viac potravy pre mlá-
ďatká a choré zvieratá. 
Pracovníci útulku preto vítajú
záujemcov nielen o pomoc s
krmivom, ale najmä o popolud-
ňajšie venčenie, aby sa psíkovia
dostali na prechádzky a možno
si našli aj nového majiteľa a
domov. (brn)

BRATISLAVA
Hlavné mesto upozorňuje
občanov a právnické osoby,
aby, ak nastala akákoľvek
zmena v porovnaní s uplynu-
lým obdobím, podali do konca
januára 2016 daňové prizna-
nie k dani z nehnuteľnosti.
Keďže 31. január pripadne na
nedeľu, daňové priznanie
možno podať aj v pondelok 1.
februára.
Podanie daňového priznania sa
týka nových nehnuteľností,
alebo zmeny vlastníckych vzťa-
hov k pôvodnej nehnuteľnosti,
alebo v prípade dedičstva - roz-
delenia na nových spoluvlastní-
kov. Priznanie k dani z nehnuteľ-
ností podávajú len fyzické a
právnické osoby, ktorým pribud-
la nehnuteľnosť alebo nastala
zmena oproti vlaňajšiemu roku.
Pokuta za nepodanie daňového
priznania v lehote je od 5 do
3 000 eur podľa závažnosti prie-
stupku. Do predmetu zdanenia
patria okrem bytových, nebyto-

vých priestorov a pozemkov aj
napríklad objekty podzemných
garáží, ambulantných stánkov a
prenosných trafostaníc. Samo-
správa na rok 2016 daň nezvýši-
la, sadzby zostávajú nezmenené. 
Daňovník si nemusí v priznaní k
dani z nehnuteľnosti sám vypo-
čítavať daň z nehnuteľností.
Musí však uviesť číslo parcely,
orientačné číslo a súpisné číslo
pri stavbách, číslo bytu pri
bytoch. Údaje sú uvedené v liste
vlastníctva k nehnuteľnosti, v
rozhodnutí odboru katastra
nehnuteľností alebo v zmluve,
ktorou vlastník nadobudol ne-
hnuteľnosť. V prípade bezpodie-
lového vlastníctva manželov
podáva priznanie len jeden z
manželov. 
V prípade spoluvlastníkov podá-
vajú vlastníci daňové priznanie
buď každý do výšky svojho
podielu, alebo na základe doho-
dy spoluvlastníkov podá daňové
priznanie jeden z nich. 
Mesto posiela najprv rozhodnu-

tia právnickým osobám, násled-
ne fyzickým osobám, to všetko
najneskôr do konca mája. V
prípade, ak je daň vyššia ako 66
eur pre fyzické osoby alebo 666
eur pre právnické osoby, je
možné zaplatiť ju aj v troch
splátkach. Bratislavská samo-
správa v zmysle záväzného
nariadenia poskytuje 50-per-
centnú úľavu na dani pre obča-
nov starších ako 70 rokov či
daňovníkov, ktorí sú držiteľmi
preukazu ŤZP.
Daňové priznanie k dani z
nehnuteľností je možné poslať
poštou alebo ho daňovník podá
osobne v podateľni oddelenia
miestnych daní a poplatkov na
Blagoevovej ulici v Petržalke. V
Bratislave je evidovaných okolo
200-tisíc daňovníkov, fyzických
osôb a právnických osôb. V
hlavnom meste sa na dani z
nehnuteľnosti vyberie približne
55 miliónov eur, príjem sa delí
stanoveným podielom medzi
mesto a mestské časti. (brn)

Daň z nehnuteľnosti treba podať
najneskôr v pondelok 1. februára

Najvýhodnejšiu cenu na výstavbu 
obchvatu dalo španielske konzorcium 
BRATISLAVA
Španielske konzorcium zastre-
šené spoločnosťou Cintra dalo
najvýhodnejšiu cenovú ponuku
na výstavbu obchvatu Bratisla-
vy. Obchvat sľubuje postaviť
za 4,3 roka s ročnou splátkou
56,72 milióna eur.
Druhé skončilo konzorcium
firiem vedené spoločnosťou Vinci
(za 3,5 roka s ročnou splátkou

69,01 milióna eur), tretie konzor-
cium firiem vedené spoločnosťou
Hochtief (za 4 roky s ročnou
splátkou 76,78 milióna eur),
štvrté konzorcium firiem vedené
spoločnosťou Strabag (za 4,75
roka s ročnou splátkou 91,04
milióna eur). Najvýhodnejšia
cena ešte neznamená jej automa-
tické prijatie, ponuku musia
vyhodnotiť odborné komisie aj

verejnosť, až potom o nej rozhod-
ne vláda. Predchádzajúce štúdie
odhadovali, že celková cena pro-
jektu s tridsaťročnou prevádzkou
mala byť asi 4,5 miliardy eur, sta-
vebné náklady mali byť približne
1,33 miliardy eur. Obchvat Brati-
slavy, ktorého výstavba by sa
mohla začať už budúci rok, by
mala tvoriť diaľnica D4 a
rýchlostná cesta R7. (brn)

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
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Na grafity 

už kúpili aj 

nový prístroj
BRATISLAVA
Mesto postupne odstránilo
grafity z budovy Starej radni-
ce, Michalskej brány, z okolia
Predstaničného námestia a z
Rudnayovho námestia. Napo-
sledy pracovníci mesta odstrá-
nili nelegálne nápisy aj z pod-
chodu v smere od klarisiek k
zastávke Zochova. 
Na efektívnejšie a operatívnejšie
čistenie verejných priestranstiev
od podobných čmáraníc sa hlav-
né mesto rozhodlo kúpiť prístroj
na ich odstraňovanie. „Tento rok
sme medzi súkromné osoby roz-
delili sumu 85-tisíc eur tak, aby
sme im pomohli odstrániť grafi-
ty zo svojich budov. Snažíme sa
však riešiť aj mestské budovy.
Najaktuálnejšie je vyčistenie
podchodu v smere k zastávke
Zochova,“ povedal primátor Ivo
Nesrovnal. 
Mesto navyše v októbri vyzva-
lo nájomcov stánkov, ktorí
majú s mestom uzavretú
nájomnú zmluvu za účelom
prevádzkovania predajného
zariadenia, aby neodkladne
upravili vzhľad svojich stánkov
tak, aby spĺňali základné este-
tické požiadavky kladené na
predajné stánky, ktoré sú na
území hlavného mesta. 
Predajný stánok tak musí byť
udržiavaný, čistý a bez grafi-
tov. (sk)

Budúci vodiaci

pes vyrastie 

aj vďaka vám!
BRATISLAVA
Výcviková škola pre vodiace a
asistenčné psy hľadá vychová-
vateľov pre šteniatka. 
Ak má niekto chuť sprostredko-
vať malému budúcemu po-
mocníkovi radostné detstvo, má
pozitívny vzťah k psíkom a
dostatok voľného času, radi ho
privítajú v kolektíve, kde vyras-
tajú vodiace a asistenčné psy.
Viac informácií poskytne Výcvi-
ková škola pre vodiace a asis-
tenčné psy: www.vodiacipes.sk,
info@vodiacipes.sk, 0911/119
397. (brn)

Na Lamačskej

ceste je pruh

pre autobusy
LAMAČ
Hlavné mesto vyznačilo na
Lamačskej ceste vyhradený
jazdný pruh pre mestské a prí-
mestské autobusy . 
Vyhradený pruh je dlhý asi 750
metrov a je zriadený od úseku
Tesco Lamač po napojenie na
diaľnicu D2, kde sa cesta zlieva z
dvoch jazdných pruhov do jedné-
ho. Najmä v popoludňajších
hodinách vznikali v tomto úseku
zápchy/kolóny, v ktorých uviazli
osobné vozidlá, ako aj vozidlá
MHD, pričom v danom úseku
počas dopravnej špičky premáva
každú hodinu 15 spojov mestskej
hromadnej dopravy, konkrétne
linky 30, 37, 63, 92 a približne 7
spojov prímestskej dopravy, čo
znamená jeden autobus každé
necelé tri minúty. (brn)

Prístrešok na Kapucínskej je desať
rokov inde, než zastavujú električky

STARÉ MESTO
Električková zastávka Kapu-
cínska smerom do mesta
patrí v centre mesta k naj-
frekventovanejším. Na svoj
spoj tu čakávajú nielen
domáci cestujúci, ale aj za-
hraniční, ktorých však môže
občas zaskočiť, že samotná
zastávka je už niekoľko
rokov asi pätnásť metrov
pred prístreškom. 
Fakt, že električky preto neza-
stavujú pred prístreškom, ale
pred ním, je preto pre mnohých
niečím nečakaným. Najmä v
upršaných dňoch sa ľudia scho-
vávajú pod prístreškom a auto-
maticky čakajú, že električka
zastaví pred nimi. Keďže sa tak
nestane, nastáva hromadný beh
k električke. Situáciu v posled-
ných dňoch komplikovala aj
rekonštrukcia priľahlého do-

mu, lešenie na časti chodníka a
pod ním uložený stavebný
materiál, čo robilo presuny od
prístrešku často chaotickými a
najmä pre starších ľudí aj
nebezpečnými. 
Podľa dopravného podniku je
označník na Kapucínskej pre-
sunutý z jednoduchého dôvo-
du: „Dôvodom osadenia sú
nepriaznivé rozhľadové pome-
ry pre vodičov električiek a
nevhodne umiestnený zastáv-
kový označník, ktorého výstav-
bu zabezpečoval magistrát. Ak
by vodič zastavil pred prístre-
škom, v zákrute, nemal by v
spätnom pohľade prehľad o
celom vozidle,“ informovala
hovorkyňa dopravného podni-
ku Adriana Volfová.
„O probléme vieme, situácia
však vznikla po rekonštrukcii
Kapucínskej ulice už v roku

2006. Až po otvorení trate sa
vodiči električiek začali sťažo-
vať, že nevidia na uzatváranie
všetkých dverí električky, pre-
tože začiatok nástupiska je v
miernom oblúku. Dopravný
podnik preto presunul označník
zastávky o jeden stožiar proti
smeru jazdy do úseku mimo
oblúka. Aby sme mohli prístre-
šok presunúť, musí sa rokovať
s jeho vlastníkom - spoločnos-
ťou JCDecaux a zabezpečiť na
to peniaze mesta, rozkopať,
premiestniť káble a dať lepenú
dlažbu opäť do poriadku. V
rozpočte na rok 2015 na to
neboli vyčlenené financie, prí-
padné práce naplánujeme
podľa schváleného rozpočtu v
2016,“ reagovala hovorkyňa
magistrátu Ivana Skokanová. 

(db)
Foto: Juraj Mladý

Proti bytovke už spisujú petíciu
RAČA
Začiatok roka je v Rači rušný.
Obyvatelia mestskej časti spísa-
li petíciu, v ktorej žiadajú
zabrániť výstavbe ďalšej budo-
vy a chcú nový park. Petíciu
adresovali starostovi Petrovi
Pilinskému, primátorovi Ivovi
Nesrovnalovi, mestským a ra-
čianskym poslancom.
V petícii Chceme v Rači nový
park, nie ďalšiu bytovku! vyzýva-
jú na získanie pozemkov s výme-
rou 1985 štvorcových metrov a
365 štvorcových metrov zámenou
od spoločnosti Intercom Develop-
ment na vybudovanie nového
parku a zastavenie ďalšej výstav-
by na Rustaveliho ulici na sídlisku

Záhumenice. „Odmietame spo-
chybňovanie a odďaľovanie pro-
cesu zámeny. Odsudzujeme pred-
volebné politikárčenie a nadra-
dzovanie rôznych osobných záuj-
mov pred záujmom obyvateľov
zo širokého okolia, ktorí jedno-
značne preferujú vybudovanie
parku pred ďalšou hroziacou
výstavbou v tejto lokalite,“ uvá-
dza sa v petícii.
Podľa jej aktivistov jedine záme-
na pozemkov a následné preklasi-
fikovanie získaných parciel v
územnom pláne na funkciu Verej-
ná zeleň zabráni výstavbe ďalšej
budovy (polyfunkčný objekt,
resp. apartmánový dom s 8 podla-
žiami), ktorá má pôvodné staveb-

né povolenie z roku 2008. Oby-
vatelia Rače žiadajú od zástupcov
samosprávy získať spomínané
pozemky zámenou so spoločnos-
ťou Intercom Development na
vybudovanie nového verejného
parku na Rustaveliho ulici, zavia-
zať investora vybudovať park a
zabezpečiť výsadbu zelene za 
100 000 eur, žiadajú zabezpečiť
jeho pravidelnú údržbu a pre-
vádzku, rovnako ako iniciovať,
navrhnúť a v hlasovaniach zastu-
piteľstva podporiť zmenu funkč-
ného využitia získaných pozem-
kov v územnom pláne hlavného
mesta zo stavebného pozemku na
pozemok pre verejnú zeleň. 

(mm)

oznamuje zámer predať na základe
obchodnej verejnej súťaže formou
výberu víťaza elektronickou aukciou
nehnuteľný majetok vo vlastníctve
hlavného mesta SR Bratislavy zvere-
ný do správy mestskej   časti, nachá-
dzajúci sa v k. ú. Staré Mesto, a to:
- pozemok parc. č. 8510, druh
pozemku: záhrada, výmera 168 m2,
evidovaný ako parcela registra „C“
vo dvore na Špitálskej č. 31 - č. 35.

Podmienky obchodnej verejnej 
súťaže sú zverejnené 

na internetovej stránke
www.staremesto.sk 

v dňoch 11. 1. 2016 – 25. 1. 2016 
a na úradnej tabuli miestneho úradu.
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V poslednom čase sa v Bratisla-
ve stali módnymi hovädzie bur-
gery, pôvodne hamburgery.
Stále viac reštaurácií pri tvorbe
jedálneho lístka stavilo na toto
jedlo, alebo aspoň v ich ponuke
nesmie chýbať. Ide najmä o
reštaurácie pre mladých, ktorí
sa vezú na módnej vlne, chcú
žiť rýchlo, ale zdravo, upred-
nostňujú suroviny od domácich
producentov a neuznávajú veľ-
ké sieťové fastfoody.
Jedným z príkladov je reštaurácia
REGAL BURGER na Palackého
ulici, ktorú si tu otvorila firma z
Drahoviec v Piešťanskom okrese.
Táto malá reštaurácia rýchleho
občerstvenia neunikla ani našej
pozornosti, a tak sme ju navštívi-
li, aby sme ochutnali, aké sú ich
kráľovské či veľkolepé burgery.
V malom priestore v parteri domu
vedľa Reduty už bolo všeličo,
tretí rok je tu reštaurácia s obme-
dzeným počtom stoličiek, ktoré
sú však väčšinu dňa obsadené. V
ponuke majú 3 hovädzie a 2 vege-
tariánske burgery. K tomu zemia-
kové hranolčeky, nealkoholické
nápoje a fľaškové pivo. Pri dvoch

návštevách sme teda nemali pro-
blém ochutnať všetky jedlá z
ponuky Regal Burger. 
Hovädzí CLASSIC je hovädzia
placka v žemli s bbq omáčkou, so
syrom čedar a so zeleninou, v
tomto prípade to bola červená
cibuľa, kyslé uhorky, paradajky a
listový šalát (6,00 €). ŠPECIÁL
obsahuje okrem toho aj karameli-
zovanú slaninu a špeciálnu majo-
nézu (7,00 €). CHEF zase juicy
lucy, teda syr nie je na mäsovej
placke ale uprostred, s japonskou
umami majonézou a so slaninou
(8,00 €).
Vegetariánske burgery majú dva
druhy. CLASSIC tvorí okrem
žemle pečený baklažán, šampiňó-
ny, syr čedar, bbq omáčka a zele-
nina (6,00 €), ŠPECIÁL zase ovčí
syr, jablko, cvikla a chrenová
majonéza (6,00 €).
Treba povedať, že všetky burgery
boli chutné. Primerane šťavnaté,
niekedy až príliš. Príjemne nás
prekvapili obidva vegetariánske,
kde mäsovú placku nahrádza

baklažán, resp. syr s cviklou.
Okrem sólo burgerov ponúkajú aj
tzv. COMBO, čo je kombinácia s
hranolčekmi a s limonádou z
vlastného postmixu (+ 2,00 €).
Inak porcia sólo hranolčekov stojí
1,50 €. Treba poznamenať, že
Regal Burger je vlastne samoob-
služná reštaurácia, kde sa objed-
náva pri pulte a hneď sa aj platí.
Príprava burgerov trvá niekoľko
minút a donesú vám ich k stolu.
Keďže interiér je prepojený s
kuchyňou a vzduchotechnika je
tu mizerná, odporúčame konzu-
máciu mimo reštaurácie, inak
hrozí, že si vône a pachy burge-
rov donesiete aj do šatníka.
Všetci kuchári majú brady, čo by
nebol problém, horšie je, že
nemajú pokrývky hlavy. Móda
-nemóda, z hľadiska hygieny je
to problém. Držíme však Regal
Burgeru palce, nech mu táto
móda vydrží, i keď je aj na Bra-
tislavu predsa len pridrahý.
Naše hodnotenie:����

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

Regal Burger je módny a pridrahýZákazníkov

vítali rožkami

a tyčinkami
LIST ČITATEĽA
Ďakujem vám za hodnotenie
reštauračných a pohostin-
ských zariadení. Hlavne za
to, že sa zameriavate aj na
vzhľad, čistotu zariadenia
interiéru, obsluhu, na to, ako
je jedlo pripravené a servíro-
vané, čo je odfláknuté, prí-
padne iba prihriate z pred-
chádzajúceho dňa...
Pridám k tomu aj spomienku na
reštaurácie a pohostinstvá mo-
jej mladosti. Keď ste ich
navštívili, hneď vás privítala
vôňa kuchyne a čerstvého peči-
va, ktoré bolo na každom stole.
Našli ste tam rožky posypané
soľou, slané točené tyčinky
boli také chrumkavé, že sa im
dnešné „gumené“ rožky a
obchodné tyčinky nikdy nevy-
rovnajú. 
Lepšie zariadenia mali v
ponuke aj oškvarkové pagáči-
ky. Rožky a hlavne vynikajúce
bosniaky sa podávali k vyni-
kajúcim polievkam - fazuľo-
vej, kapustovej, držkovej,
gulášovej. Máloktorý hosť
odolal rožku alebo tyčinke aj
bez polievky, navyše potom
oveľa lepšie chutilo pivo
alebo víno. 
A ešte niečo by som chcel spo-
menúť. V Bratislave ubúdajú
obchody, reštaurácie a iné
prevádzky, ktoré by mali slo-
venský názov, preto by sme sa
mali vrátiť nielen k slovenčine,
ale aj jedlám, ktoré k Sloven-
sku patrili.

Peter Polák, Bratislava

Zastávku, ktorú

chceli preložiť,

radšej zrušili
LIST ČITATEĽA
Zistili sme, že v Bratislave sa
akosi od nástupu nového pri-
mátora vehementne vykoná-
vajú zmeny ktoré nie sú v
prospech Bratislavčanov, ale,
naopak, sú nepochopiteľne
proti občanom.
Pobúrilo nás napríklad zrušenie
niektorých zástaviek MHD, ako
napríklad zastávka Pestovateľská
smerom k letisku. Podľa nás ju
využívalo nielen množstvo
zamestnancov firiem, ktorých je
v tejto lokalite požehnane, ale aj
majitelia záhradkárskych osád v
lokalite Mokráň-Záhon. Majiteľ-
mi týchto záhrad v osadách sú
prevažne starší ľudia, penzisti,
ktorí nemajú iný dopravný pro-
striedok ako MHD.
Mimochodom, táto zastávka
bola už aj predtým len na zna-
menie. Už dávnejšie sme žiadali
zastávku MHD priblížiť k ulici
Mokráň-Záhon, a teraz, na-
miesto toho bola z nepocho-
piteľných dôvodov zrušená. Je
to taký problém zastaviť na
zastávke podľa potreby na zna-
menie, aby sa vyšlo v ústrety
občanom? Takto si službu ob-
čanom nepredstavujeme... 

Zuzana Polákovičová, 
Nové Mesto 

Vianočné aj novoročné sviat-
ky máme už, Chvalabohu, za
sebou, a rok 2016 sa začína
celkom slušne. Priznám, dob-
re mi padlo, že aspoň za tie
posledné dva týždne bol
pokoj od našich zdivočených
politikov.
Keď si spomeniem na zúrivé
diskusie na úrovni komunálu,
ktoré neslúžia na nič iné, iba na
snahu podaktorých poslancov
zviditeľniť sa pred voľbami,
robí sa mi zle... Pevne preto
dúfam, že zostávajúci čas do
soboty  5. marca a parlament-
ných volieb už nejako predsa
len prežijem...
Svojím spôsobom si myslím,
že bez národnej rady by bolo
Slovensku lepšie. Nikdy nepo-
chopím, ako môže 150 ľudí
vyprodukovať také deravé
zákony, ako sú tie naše. Voľa-
kedy dávno mi jeden múdry
človek povedal, že diera v
znaku paragrafu slúži na to, aby
sa schopný právnik vedel zo
zákona vždy vymotať. Ibaže z

tých našich sa človeku občas
zastaví rozum. Čo ma raflo, že
nadávam na zákony? Nuž som
v styku najmä so zákonom na
ochranu spotrebiteľov. Hádam
už tušíte, že sa na mňa obraca-
jú ľudia v rámci reklamácií.
Neviem však, či sa mám nieke-
dy smiať alebo plakať. 
Veď posúďte sami: Po posled-
ných Vianociach sa ma jeden
rozhorčený spotrebiteľ pýtal,
ako je možné, že mu nechcú
prijať reklamáciu na vianočnú
hviezdu, ktorá vraj už na druhý
deň po kúpe zhodila takmer
všetky listy. Ide totiž o obľúbe-
né červené kvety, ktoré sú
veľmi citlivé na teplotný šok.
Na to, aby skončili v smetiaku,
stačí, ak ich pri mínusovej
teplote prenesiete z obchodu do
auta a prakticky okamžite je po
nich. 
Neviem si však teraz predsta-
viť, ako by spotrebiteľ dokázal,

že reklamovaný kvet neodišiel
na druhý svet jeho vinou. Aj
keď vlastne nielen to ma popu-
dilo proti zákonu. Ide mi skôr o
to, že v takmer celom civilizo-
vanom svete nie je zákon bez-
brehý, ale je daná dolná hranica
(finančná), keď možno úspešne
uplatňovať svoje práva na
reklamáciu. 
Nuž a cena vianočnej hviezdy,
čo je približne tri až štyri eurá,
alebo obyčajných šľapiek z
Miletičky za pätnásť eur by
určite nemali zamestnať kvali-
fikovaných ľudí a spustiť prí-
padne aj nekonečný súdny spor
s právnikmi. 
V tomto prípade by bolo určite
vhodnejšie zamerať sa na
povinnosť informovať spotre-
biteľa nejakým návodom na
použitie. S tým som sa však,
možno s výnimkou exotickej-
ších rastlín, v podobných prípa-
doch, ako to bolo pri spomína-
nej vianočnej hviezde, ešte ne-
stretla.  Marta Černá,

Fórum spotrebiteľa

Sporom môžu predísť aj informácie

ISTERMEAT a.s.

Prijme na TPP 
predavača 

do predajne Fresh Market 
- farmárska tržnica

031 552 63 89
foldesova@euromilk.sk
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Všetky naše ponuky nájdete na www.action.eu/at

AKCIA TÝŽDŇA! AKCIA TÝŽDŇA! AKCIA TÝŽDŇA!

Od stredy 13. januára do utorka 19. januára 2016

ACTION V RAKÚSKU

KITTSEE 
K1 Shopping
Eisenstädter 
Straße 29
A-2421 Kittsee

AKÚSKU

e

2-BALENIE

NA VÝBER

ŠPORT JE ZDRAVÝ

NOVÁ KVALITA

199 499

7 49

099

1495

159

179

995

249 299

099

329

ZIKI PÁNSKE
BOXERKY
rôzne varianty
95% bavlna / 5% elastan
veľkosti XS-XXL

FLEECOVÁ 
BUNDA
dámska/pánska
rôzne 
varianty
100 % fl eece
veľkosti S-XXXL

LAB31
ŠPORTOVÝ NÁRAMOK
pre váš smartphone

SLIPOVÉ
VLOŽKY
normal 
34 ks v balení
alebo maxi 
30 ks v balení

ODKLÁDACÍ
SLOLÍK
so zásuvkou
drevený
44x32x57 cm

MRAMOROVÁ
GRILOVACIA PANVICA
s nízkym obsahom tuku-varenie 
vhodný pre všetky varné dosky
24 cm

NEPRIEHĽADNÉ
OKENNÉ FÓLIE
67.5x200 cm

AIRWICK
OSVIEŽOVAČ 
VZDUCHU
rôzne vône
250 ml
(1 l = 9.96)

RATANOVÉ
KOŠE
vyrobené z plastu 
rôzne farby 
25x20x10 cm

35x29x13 cm

1.69
35x29x22 cm

2.39

DÁMSKY 
ŠPORTOVÝ TOP
krátký rukáv
polyester
veľkosti S-XXL

Dámske
športové legíny
veľkosti S-XXL

2.99

Pánske
športové tričko
veľkosti S-XXL

2.99

Pánske 
športové
nohavice
veľosti M-XXL

2.99

ESSELTE 
ODKLADAČ NA SPISY 
A4

POSTEĽNÉ 
OBLIEČKY 
rôzne vzory
bavlna satén
140x220 cm

DÁMSKE 
PAPUČE
rôzne varianty
veľkosti 34-41

089

KÔŠ 
NA BIELIZEŇ
rôzne farby
objem: 40 litrov

SKLADACIA
STOLIČKA
rôzne farby
podstavec a vrch 
s protišmykovou
vrstvou 
nosnosť 
do 150 kg
32x36x4 cm 

259

259

299

Q4LIFE
FITNESS NÁRADIE
podložka na jogu 60x170 cm, 
fi tlopta 2 kg alebo
úchopy na kliky 2 kusy

DREVENÝ
TABURET
s jutovou páskou
40x28 cm

9.95

SLÚCHADLÁ
2 V 1
s mikrofónom
rôzne farby

5.49

ZIKI DÁMSKE
BEDROVÉ
95% bavlna/
5% elastan
veľkosti XS-XL
2-balenie

2.49

199

KOKOSOVÝ
OLEJ
500 ml
(1l = 3.98) 
zdravá
voľba
pri varení!

TEXTIL

ACTIO
N!

TEXTIL

ACTIO
N!

VZDUŠNÝ 
VANKÚŠ
60x50x10 cm

495

OBLIEČKY
perkál
-bavlna
60x70 cm
2 kusy

2.79
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Niektoré zákony 

upravujú 

zákaz výpovede
V záujme ochrany zamestnanca
upravuje Zákonník práce výpo-
veď zo strany zamestnávateľa
prísnejšie. K tejto ochrane zara-
ďujeme zákaz výpovede upra-
vený v § 64 Zákonníka práce.
V zmysle tohto ustanovenia
nesmie dať zamestnávateľ za-
mestnancovi výpoveď v tzv.
ochrannej dobe, čo je časové
obdobie, počas ktorého nesmie
dať zamestnávateľ zamestnancovi
výpoveď ani v prípade, ak boli
splnené zákonné dôvody na uplat-
nenie výpovede. Rozhodujúce na
posúdenie platnosti výpovede v
súvislosti s uplatnením ochrannej
doby potom bude nadobudnutie
účinnosti výpovede, teda okamih
jej doručenia zamestnancovi.
Uplatnenie výpovede zo strany
zamestnávateľa počas plynutia
ochrannej doby by následne spô-
sobilo neplatnosť takejto vý-
povede. Zákonník práce upravuje
aj situáciu, keď bola zamestnanco-
vi daná výpoveď pred začiatkom
ochrannej doby s tým, že výpo-
vedná doba by uplynula práve
počas trvania ochrannej doby. V
takom prípade sa pracovný pomer
skončí až uplynutím posledného
dňa ochrannej doby, samozrejme,
s výnimkou prípadu, že zamestna-
nec na jeho predĺžení netrvá.
Pokiaľ ide o jednotlivé prípady
ochrannej doby, zaraďujeme sem
jednak dobu, počas ktorej je
zamestnanec uznaný za dočasne
práceneschopného pre chorobu
alebo úraz (ak si túto úmyselne ne-
vyvolal alebo nespôsobil pod
vplyvom alkoholu, omamných
látok atď.); ďalej povolanie za-
mestnanca na výkon mimoriadnej
služby v období krízovej situácie;
dobu, keď je zamestnankyňa te-
hotná alebo na materskej dovolen-
ke; ďalej tiež v prípade, že je za-
mestnanec dlhodobo uvoľnený na
výkon verejnej funkcie, a napokon
aj dobu, počas ktorej je zamestna-
nec pracujúci v noci uznaný na
základe lekárskeho posudku
dočasne nespôsobilým na nočnú
prácu. JUDr. Dionýz Stehlík   

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

Hľadajú dohodu

o záverečnej

v Starom Meste
STARÉ MESTO
Mestskej časti Staré Mesto bol
18. decembra  2015 doručený
rozsudok Najvyššieho súdu SR,
ktorý potvrdil rozhodnutie
Krajského súdu v Bratislave z
3. decembra 2014, týkajúce sa
prevádzkovej doby na území
mestskej časti po 22.00 h.
V rozsudku sa uvádza, že para-
grafy 7, 8 a 9 Všeobecne záväz-
ného nariadenia č. 2/2013 o pra-
vidlách času predaja v obchode a
času prevádzky služieb, ktoré
umožňovali individuálne posu-
dzovanie osobitnej prevádzkovej
doby pre gastroprevádzky a
letné terasy, nie sú v súlade so
zákonom.
Staré Mesto musí rešpektovať
toto rozhodnutie, proti ktorému
nie je možné odvolanie. V praxi
to znamená, že pre prevádzky
platí všeobecná prevádzková
doba so záverečnou o 22.00 h.
Starosta Starého Mesta Radoslav
Števčík sa vo februári 2015 proti
rozhodnutiu krajského súdu
odvolal, pretože nechcel férové a
zákonné podnikanie v centre
obmedziť. V novembri vedenie
mestskej časti ponúklo nový
návrh upravujúci prevádzkové
hodiny po 22.00 h a zároveň re-
špektujúci požiadavky obyvate-
ľov. Chcelo tak predísť stavu,
ktorý nastal po rozhodnutí Naj-
vyššieho súdu SR.
O nových pravidlách prevádzko-
vých hodín rokuje samospráva so
zástupcami gastronomických pre-
vádzok a obyvateľov. Ešte kon-
com decembra sa stretli zástupco-
via prevádzkarov a občanov so
starostom, spoločne hľadali rieše-
nie po vydaní rozhodnutia Naj-
vyššieho súdu SR. Na stretnutí sa
dohodli, že mestská časť si dá
vypracovať nezávislú právnu ana-
lýzu na posúdenie súčasného
stavu.
Zástupcovia podnikateľov a maji-
teľov prevádzok do jedného
mesiaca predložia pripomienky a
návrhy k pripravovanej zonácii a
novej legislatíve mestskej časti.
Doteraz vydané rozhodnutia o
prevádzkovej dobe ostávajú v
platnosti. Nové povoľujú záve-
rečnú len do 22.00 h. (sm)

STARÉ MESTO
Mesto Bratislava uzavrelo so
spoločnosťou BPS Park, a. s.,
zmluvu o spolupráci pri zabez-
pečení dočasnej prevádzky
parkovania na častiach miest-
nych komunikácií v Bratislave.
Parkovanie pre Bratislavčanov
a návštevníkov mestskej časti
Staré Mesto je teda zabezpeče-
né aj po 1. januári 2016.
„Pôvodnú zmluvu sme vypove-
dali, lebo bola pre mesto nevý-
hodná. Keďže sme chceli zabez-
pečiť poriadok v parkovaní aj po
1. januári, zabezpečili sme pre
mesto výhodnejšie podmienky.
Spoločnosť bude mestu platiť za
prenájom parkovacích miest viac
ako dvojnásobok pôvodnej
ceny,“ povedal primátor Bratisla-
vy Ivo Nesrovnal. „V súčasnosti
rokujeme o prijatí jednotnej par-
kovacej politiky, aby sme ju
mohli spustiť hneď, ako to bude
možné. Do jej prijatia bude par-
kovanie v Bratislave fungovať
tak ako doteraz,“ doplnil primá-
tor. 
Vedenie mesta uzavrelo so spo-
ločnosťou zmluvu o spolupráci
pri zabezpečení parkovania na
dobu určitú – do nadobudnutia
účinnosti všeobecne záväzného

nariadenia o jednotnej parkova-
cej politike. Od 1. januára sa tak
pre parkujúcich v Starom Meste
nič nezmenilo. Spoločnosť po
novom za prenajatie vybraných
mestských komunikácií zaplatí
mestu mesačne 23 000 eur.

~     ~     ~
Mestská časť Staré Mesto re-
špektuje rozhodnutie primátora
Nesrovnala predĺžiť zmluvu s
BPS Park o prevádzke parkova-
cích miest na komunikáciách 1. a
2. triedy až do prijatia jednotnej
celomestskej parkovacej politiky.
Starosta Starého Mesta Radoslav
Števčík totiž v decembri požiadal
o vyhradenie 400 z celkového
počtu 778 parkovacích miest pre
obyvateľov s trvalým pobytom v
Starom Meste. „Rozhodnutie pá-
na primátora rešpektujem. Súčas-
ne verím, že dodrží dohodu so
starostami mestských častí, že po
zmene štatútu mesta a schválení
všeobecne záväzného nariadenia
o podmienkach krátkodobého
státia na mestských komuniká-
ciách odovzdá hlavné mesto
všetky parkovacie miesta na
komunikáciách 1. a 2. triedy do
správy mestských častí,“ uviedol
starosta Števčík. To by sa malo
týkať aj 778 parkovacích miest

na magistrátnych cestách, ktoré
prevádzkuje súkromná BPS
Park, a. s.
Staré Mesto v súlade s navrhnu-
tými a dohodnutými pravidlami
parkovacej politiky pripravuje
projekt parkovania na komuniká-
ciách 3. a 4. triedy, ktoré už má
zverené do svojej správy, ako aj
na magistrátnych komuniká-
ciách, ktoré má podľa dohody
primátora so starostami získať.
„Keď zmenou štatútu hlavného
mesta získajú mestské časti prá-
vomoc vyberať na svojom území
poplatok za parkovanie, Staré
Mesto plánuje zaviesť taký sys-
tém spoplatneného krátkodobého
parkovania, ktorý je známy z
Prahy, Viedne či z iných metro-
pol,“ uviedol starosta Števčík.
Výšku poplatku za parkovanie
má stanoviť samospráva mestskej
časti, pričom obyvatelia iných
mestských častí budú mať zľavu
z hodinového parkovania vo
výške 50 %. Podľa dohody pri-
mátora so starostami mestských
častí má ísť 25 % z tržby za par-
kovanie do rozpočtu hlavného
mesta. Obyvatelia mestskej časti
budú platiť ročný poplatok, ktoré-
ho výšku stanoví miestne zastupi-
teľstvo. (db, sm)

Staré Mesto rešpektuje rozhodnutie
primátora predĺžiť zmluvu s BPS

Cestovná agentúra jednodenne-vylety.sk vás pozýva na tieto výlety:
6.2. 29. ročník Fašiangu v Strání + prehliadka sklárne v Květnej - CZ doprava = 12€

26.3. Nitra + hist. busom ku kostolíku v Dražovciach+kaštieľ Oponice doprava = 25€ 
27.3. Veľká noc vo Valašskom múzeu v Rožnove pod Radhoštěm - CZ doprava = 20€
2.4. Prehliadka hradu v Sárvári + kúpanie v termáli Sárvár - HU doprava = 15€ 
9.4. kostolík v Kopčanoch, hradiská Mikulčice a Uh.Hradiště - CZ doprava = 15€ 

10.4. Punkevné jaskyne, zámok Rájec+prehl. pivovaru Černá Hora - CZ doprava = 15€ 
nástup do autobusu na Hlavnej žel. stanici a na Patrónke v Bratislave

www.jednodenne-vylety.sk              0903 122 438, 0918 987 224
!! Vypýtajte si plán výletov na rok 2016 – pošlem vám ho poštou !!��

Nevyhadzujte
knihy,

darujte 
ich nám

Kontakt: 0907 701 786

EEXXKKLLUUZZÍÍVVNNEE  KKÚÚPPEELLEE  VV MMAARRIIÁÁNNSSKKYYCCHH  LLÁÁZZNNÍÍCCHH
VV  HHOOTTEELLII  RRIICCHHAARRDD********  

229999 eeuurr
Cena obsahuje:
Cena obsahuje:
7x ubytovanie
7x bohatý raňajkový bufet
7x obedový snack /polievka, malý šalát a pečivo/
7x večera
1x aperitiv na privítanie
1x vyšetrenie lekárom
10x procedúra na osobu a pobyt dľa doporučenia 
lekárom (PO – PÁ, výber z malých a velkých procedúr)
Denne voľný vstup do bazénu, vírivky, fitness štúdia,
pitná kúra prameňa v hoteli od 7 – 10 hod
Župan počas celého pobytu, kúpeľná taxa v cene

ZZľľaavvaa5511 %%

ŠŠppeecciiáállnnaa  cceennaa

PPôôvvooddnnáá  cceennaa661100  eeuurr

nnaa  oossoobbuu
vv  22--ppoosstteeľľoovveejj  iizzbbee

11--ppoosstteeľľoovváá  iizzbbaa EEUURR  334499

Rezervácie:
e-mail:

recepce@hotelrichard.com 
Tel: +420 354 696 111

PPllaattnnoossťť  ppoonnuukkyy::  
vv  rrookkuu  22001166



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

7BRATISLAVSKÉ NOVINY 1/2016

Hneď na úvod musím povedať, že
Bratislavčania majú jeden obrovský
benefit, a tým sú mestské lesy.  Ponúka-
jú úžasnú možnosť zrelaxovať, a to len
kúsok od rušného centra. Sú dostupné
pre všetkých a rozkladajú sa na veľkej
ploche 3 000 ha. Ponúkajú oddych pre
rodiny s deťmi v častiach lesoparku,
aktívny oddych pre športovcov a rov-
nako možnosť nekonečných prechá-
dzok tichou lesnou krajinou s množ-
stvom turistických trás. Práve 96 %
celého územia tvoria lesy. Mestské lesy
boli zriadené v roku 1994 a spravuje
ich mesto cez svoju organizáciu s rov-
nakým menom.
Možno ste zachytili, ale s nástupom
nového vedenia  a primátora sa zmenil aj
riaditeľ Mestkých lesov a dnes im šéfuje
Ing. Juraj Zigmund. Úrad primátora ho
vybral vo výberovom konaní, ktoré sa
však nepozdávalo aktivistom ani verej-
nosti, pretože sa konalo za zatvorenými
dverami. Práve aktivisti apelovali na
výber človeka, ktorý bude šetrne zachá-
dzať s bratislavským bohatsvom. Pretože
nemusíme si klamať, samotná ťažba
dreva vie byť celkom lukratívny biznis. V

minulom volebnom období práve ochra-
nári vytvorili tlak na zníženie ťažby
dreva. Argumentovali najmä stavom lesa,
lesných ciest po nešetrnej ťažbe. A je
nutné im dať za pravdu, ak majú tieto lesy
slúžiť najmä obyvateľom mesta na
oddych a rekreáciu, tak nemôžeme oča-
kávať, že budú uhýbať ťažkým doprav-
ným mechanizmom, brodiť sa po rozbah-
nených a rozjazdených cestách a namies-
to božského ticha počúvať rachot motoro-
vých píl a padajúcich stromov. Sa-
mozrejme, les treba udržiavať, ale všetko
v rozumnej miere. 
A práve v dnešných dňoch sa rokuje o
Pláne starostlivosti o les na roky 2016 -
2025. Je to kĺúčový dokument, podľa kto-
rého bude prebiehať ťažba najbližších 10
rokov. A teda nielen jej rozsah, ale aj kon-
krétne lokality a spôsob ťažby. Mestské
zastupiteľstvo ešte v minulom volebnom
období prijalo Koncepciu na podporu
rekreačnej funkcie Bratislavského leso-
parku. Jedným z mnohých bodov bolo aj
vytvorenie takzvanej Rady pre ochranu
lesa, ktorá by bola zložená aj z ochraná-
rov aj z aktívnej verejnosti. Smutné však
je, že sa takýto dokument tvorí zase nie-

kde mimo tejto Rady, mimo poslancov a
mimo očí verejnosti. 
Jej prijatie však bude ovplyvňovať nás
všetkých, ktorí do lesoparku chodíme trá-
viť svoj voľný čas a nebude to na krátke
obdobie. 
Plán uvažuje s rozsiahlou ťažbou vo všet-
kých lokalitách. Na stole je však aj alter-
natívny návrh od ochranárov a aktívnych
obyvateľov, ktorý ťažbu kompromisne
presúva do lokalít, kde nie je pohyb ľudí

a mierne znižuje jej intenzitu. Neexistujú
však uši, ktoré by chceli počúvať, a hlava,
ktorá by sa chcela zamyslieť.  A tak som
na poslednom zastupiteľstve iniciovala
zvolanie odsúhlasenej Rady pre ochranu
mestského lesoparku a zároveň spoločné
stretnutie s úradom a riaditeľom tak, aby
bolo možné veci si vyjasniť. Stretnutie
prebehlo zatiaľ bezvýsledne. Argumenty
sú, že do dokumentu nie je možné zasa-
hovať a bude okresným lesným úradom
schválený v tejto podobe. Pre mňa to
však logický argument nie je, pokiaľ je
mesto zriadovateľom, pokiaľ sme tu na
to, aby sme ako volení zástupcovia zastá-
vali názor obyvateľov a obhajovali ich
záujmy, máme čo hovoriť do toho, kam
sa bude budúcnosť mestských lesov a
lesoparku uberať. Verím, že primátor
zasiahne do procesu schvaľovania a
vypočuje si rozumné argumenty. Veď
sám bol jeden z tých, ktori podporili zní-
ženie ťažby v minulosti. Verím, že zvíťa-
zí záujem obyvateľov pred ziskami z
ťažby. Katarína Augustinič ( SKOK)

Predsedníčka klubu 
Bratislava INAK, 

mestská poslankyňa

Chceme mať v Bratislave lesopark alebo lesy na biznis?

My Slováci sme zvyknutí veľa
frfľať a málo chváliť. Aj keď príde
na mesto, v ktorom žijeme. Brati-
slava dnes síce nie je v stave, ktorý
by nám dával dôvody na spokojný
úsmev, ale rád vidím pohár polopl-
ný radšej ako poloprázdny. Lebo
cez ten poloprázdny nevidno na to
dobré, čo v Bratislave máme, a čo
prispieva ku kvalite nášho života.
Začnem dostatkom pitnej vody. Tečie
priamo z kohútika a pochádza buď z
ostrova Sihoť alebo zo Žitného ostro-
va. Patrí medzi najkvalitnejšie na Slo-
vensku. Keď hovorím o vode, priamo
v meste máme viaceré jazerá.
Zlepšujú mikroklímu a ponúkajú aj
rekreačné možnosti. Nič také nenájde-
te v Brne, Budapešti ani vo Viedni.
Holdujete turistike, horskej cyklistike,
hubárstvu, alebo iba prechádzkam na
čerstvom vzduchu?
Zovšadiaľ viete byť do pätnástich
minút autom v Malých Karpatoch.
Máte radšej vodné športy a kemping?
Dunaj a malý Dunaj ponúkajú očaru-
júce zákutia. Dohodíte k nemu kame-

ňom, kdekoľvek v Bratislave bývate.
Nadávame na dopravné zápchy a par-
kovanie. Zažili ste zápchu v Prahe,
Ríme, Mníchove, alebo nebodaj v Los
Angeles? Mimochodom, v londýn-
skom centre zaplatíte za celodenné
parkovanie 50 libier.
Bratislava má útulné Staré Mesto, za

ktoré sa dnes už nemusíte pred návšte-
vou hanbiť. K drahým reštauráciám
pribúdajú ako huby po daždi pivárne a
kaviarne, kde dostanete aj dobré jedlo
za rozumné ceny, a ak máte šťastie, aj
sa na vás usmejú.
Môžeme byť hrdí na slovanskú, habs-
burskú, židovskú, aj maďarskú tradí-
ciu nášho mesta. Radnica. Pulzujúce
centrum. Korunovácie. Hrobka Cha-
tama Sofera. Nepodceňujme sa,
cudzincom sa naše mesto páči. Také,
aké je. SNG nikdy nebude El Prado, a
naša opera nebude nikdy ako milán-
ska.
No máme sa čím pochváliť. Videli ste
niekedy Múzeum historických hodín?
Prešli ste sa Kapitulskou ulicou zalia-
tou slnkom?
A že sme provinční a nič sa tu nedeje?
Do 50 minút vieme byť v centre Vied-
ne, kde sa toho deje viac ako dosť. Aj
v Budapešti a v Prahe, ktoré sú tiež
neďaleko.
Bratislava sa za posledné roky stala aj
miestom dobrých pracovných príleži-
tostí. Sídlia tú viaceré medzinárodné

firmy a inštitúcie. Je to aj preto, lebo
v našom meste žije množstvo šikov-
ných ľudí.
Určite je čo zlepšovať. Chýba nám
zákon o Bratislave a kapitola v štát-
nom rozpočte, čo by zabezpečilo
financovanie funkcií hlavného mesta.
Kým Bratislava má ročný rozpočet
230 miliónov eur, Praha viac ako 2
miliardy a Viedeň 11 miliárd eur.
Cesty sú rozbité, MHD má ďaleko od
západoeurópskeho štandardu. Mnohí
ľudia sú hulváti, komunálni politici
kradnú a drzý developer zrovnal so
zemou chránenú pamiatku na Palisá-
dach.
Možno nie každý z nás je bratislavský
patriot. Všetci tu však bývame, študu-
jeme, alebo pracujeme. Bez ohľadu na
pôvod, Bratislava má byť dobrým
miestom na život pre všetkých, ktorí
rešpektujú pravidlá.

JURAJ DROBA
Autor je kandidát číslo 13 za SaS a

zakladajúci člen iniciatívy 
Bratislava INAK

Je Bratislava naozaj skvelá na život?
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Na Patrónke 

je podchod 

už kultúrnejší
BRATISLAVA

Zastávka Patrónka na La-
mačskej ceste a podchod sú
už niekoľko týždňov zase o
niečo krajšie. 
Práce na revitalizácii sa začali
16. novembra a Bratislavčania
už môžu vidieť konkrétny
výsledok - podchod a vstupy do
neho sú čisté, zo stien boli
odstránené čmáranice.
Podchod a zastávky na Patrón-
ke sú veľmi frekventované a
využívajú ich cestujúci v mest-
skej hromadnej doprave a tiež v
regionálnej autobusovej dopra-
ve v smere Bratislava - Záhorie
- Bratislava. Patrónka je tak
jednou z malých „vstupných
brán“ do Bratislavy. 
Preto sa mesto Bratislava v
spolupráci so súkromnou spo-
ločnosťou rozhodli, že budú
spolupracovať pri revitalizácii
autobusových zastávok a pod-
chodu, ktorých vlastníkom je
bratislavská samospráva. 
„Vieme, že boj s grafitmi je
dlhý boj a uvedomujeme si tiež
riziko, že podchod môžu van-
dali opäť rovnako znehodnotiť,
ale odstraňovať ich je jediné
riešenie. Steny budú natreté
antigrafitovým náterom, aby
ich budúca údržba bola efektív-
nejšia a rýchlejšia. Na jar budú-
ceho roku upravíme aj zastáv-
ky,“ povedal bratislavský pri-
mátor Ivo Nesrovnal. (brn)

Z Bratislavy 

sa bude lietať

aj do Skopje
BRATISLAVA
Najväčšia nízkonákladová
letecká spoločnosť v strednej
a východnej Európe oznámila
rozšírenie ponuky nízkoná-
kladových letov na Sloven-
sku.
Pôjde o lety z Letiska M. R.
Štefánika, ktoré spoja hlavné
mesto Slovenska s macedón-
skym mestom Skopje. 
Stane sa tak od 28. marca 2016,
novou linkou sa poletí dvakrát
týždenne, vždy v pondelok a v
piatok. (brn)

Radnica pozýva

na Digitálne

múzeum 
STARÉ MESTO 
Až do 28. februára 2016
potrvá vo výstavnej sieni Sta-
rej radnice výstava Digitálne
múzeum v Starej radnici.
Výstava prinesie pohľad na
výsledky projektu Digitálne
múzeum v rámci Operačného
programu informatizácia spoloč-
nosti, prioritná os 2. V rokoch
bola 2014 - 2015 sa uskutočnila
digitalizácia aj v Múzeu mesta
Bratislavy, kde prešlo digitalizá-
ciou 13 675 zbierkových pred-
metov, z ktorých odborní pra-
covníci múzea vybrali konkrét-
nu vzorku a na nej verejnosti
priblížia podstatu projektu. Do
projektu sa zapojilo takmer šty-
ridsať odborných zamestnancov,
kurátorov zbierok a reštauráto-
rov, ako aj externých zamestnan-
cov MMB. Cieľom projektu je
zvýšenie hodnoty zbierkového
fondu Múzea mesta Bratislavy
prostredníctvom vizualizácie a
komplexného vedomostného
spracovania zbierkových pred-
metov. Predmety sa snímali v
dvoch kategóriách: plošné (2D)
a trojrozmerné predmety (3D) v
dvoch skupinách podľa veľkostí.
Digitalizácii predchádzal výber
predmetov v rámci určených
dimenzií a ich príprava na sníma-
nie, ktorá spočívala v konzervo-
vaní a čistení predmetov. (brn)

V lesoparku

pribudli dve

detské ihriská 
BRATISLAVA
Na území mestských lesov pri-
budli dve nové detské ihriská. 
Vybudovali ich v lokalitách
Kamzík a Drieňovské lúky –
Snežienka, kde takéto zariadenia
absentovali. Nové ihriská stáli
50 000 eur. Nové detské ihriská
sú osadené v lokalitách, ktoré
majú dobrú dostupnosť. Na
Kamzík sa dá prísť autom, k
Snežienke MHD a je tu aj spod-
ná nástupná stanica sedačkovej
lanovky. Ihriská sú vybavené
lavičkami, smetnými košmi a
neďaleko od nich je aj možnosť
piknikovania. (sk)

BRATISLAVA
Bratislava dostane na zabezpe-
čenie príprav predsedníctva
Slovenska v Rade Európskej
únie 15 miliónov eur. Z tejto
sumy sa 14 miliónov eur použi-
je na projekty v pôsobnosti
magistrátu a jeden milión eur
na projekty v pôsobnosti mest-
skej časti Staré Mesto.
Mesto Bratislava vyčlení z dotá-
cie najviac peňazí na opravu ciest.
Uviedol to primátor Bratislavy
Ivo Nesrovnal. Asfaltový povrch
obnovia na Trnavskej, Drotárskej
ceste, Hodžovom námestí, Matú-
šovej, Búdkovej, Štefánikovej či
na Staromestskej ulici. Dlažbu

majú opraviť na Mudroňovej,
Uršulínskej, Hodžovom námestí a
na Námestí Ľ. Štúra.
„Je to veľmi dobrá správa pre
Bratislavu a veľké gesto zo strany
vlády. Máme presný plán prác,
kam tie financie pôjdu. Sú to úče-
lovo viazané prostriedky, čo zna-
mená, že súčasťou materiálu je aj
zoznam komunikácií, priestran-
stiev, pamiatok či zelených plôch,
ktoré sa budú revitalizovať,“
povedal Nesrovnal.
Okrem obnovy komunikácií
pôjde aj o opravu inžinierskych
objektov, revitalizáciu verejných
priestranstiev, opravu kultúrnych
a pamiatkovo chránených objek-

tov i budov mesta. V rámci inži-
nierskych objektov chce mesto
na Moste SNP natrieť zábradlia
peších zón či zrekonštruovať kryt
vozovky. Pri revitalizácii verej-
ných priestranstiev sa počíta
napríklad s doplnením lavičiek
na Odborárskom námestí či
výsadbou zelene  a parkovou
úpravou na Námestí Ľ. Štúra,
Karadžičovej a na Spojnej ulici či
pod Mostom SNP.
V prípade kultúrnych pamiatok
má dôjsť k reštaurátorskej obnove
fasády kostola klarisiek, Mirba-
chovho paláca, na Radničnej veži
na Hlavnom námestí sa zrekon-
štruuje ciferník hodín. (brn)

Bratislava na prípravu predsedníctva
EÚ dostane od vlády 15 miliónov eur

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto
využije milión eur z dotácie vlá-
dy na prípravu predsedníctva
Slovenska v Rade EÚ na opra-
vu dlažby v historickom jadre
mesta, vydláždenie Židovskej
ulice, kde by mala vzniknúť pl-
nohodnotná pešia zóna či na
potrebnú rekonštrukciu Zá-
mockých schodov. 
Mestská časť plánuje použiť časť
peňazí na intenzívnejšie čistenie
historického jadra, vybudovanie
nových verejných toaliet v centre
mesta a osadenie 150 nových

smetných košov, z toho 50 v pešej
zóne historického centra mesta.
Staré Mesto chce tiež investovať
do úpravy zelene, výsadby kveti-
nových záhonov, pričom plánuje
vysadiť nový kvetinový záhon so
závlahovým systémom na Rázu-
sovom nábreží. Časť prostriedkov
plánuje použiť aj na pokrytie his-
torického jadra a nábrežia bez-
platným signálom wifi.
„Veľmi si vážim, že vláda zo-
hľadnila aj návrhy mestskej časti
Staré Mesto na skvalitnenie verej-
ného priestoru v centre mesta,
ktorý nebude slúžiť návštevní-

kom Bratislavy len počas pred-
sedníctva Slovenska v Rade EÚ,
ale zostane trvalou súčasťou Sta-
rého Mesta aj v nasledujúcich
rokoch,“ uviedol starosta Starého
Mesta Radoslav Števčík. Ako
ďalej zdôraznil, po prvýkrát ne-
bude staromestská samospráva
investovať do zveľadenia verej-
ného priestoru len z vlastných
prostriedkov, teda z peňazí Staro-
mešťanov.
Slovensko bude predsedať Rade
EÚ v druhom polroku 2016 a
všetky s tým spojené aktivity bu-
dú práve v Starom Meste. (sm)

Staré Mesto opraví dlažbu, vybuduje
nové toalety a spustí bezplatné wifi

Vážnosť hlavného mesta by
mala byť vnímaná dôraznejšie
a nie iba  cez výsledky komu-
nálnych volieb alebo cez veľ-
kosť voličskej základne, zdô-
raznila Edita Pfundtner, ktorá
je aj poslankyňou v bratislav-
skom Novom Meste. 
Podľa jej slov by mala vláda
tak, ako pravidelne finančne
pomáha iným mestám a
obciam, podporiť aj hlavné
mesto – a to s prihliadnutím aj
na slovenské predsedníctvo v
Rade EÚ v druhom polroku
2016. Poslankyňa Pfundtner sa
v tejto súvislosti ešte koncom

novembra počas parlamentnej
hodiny otázok spýtala ministra
financií, či tak vláda urobí.  
Bratislava sa konečne dostala
do zorného uhla tejto vlády,
keďže z rezervy na prípravu
predsedníctva SR v rade EÚ

dostane na zabezpečenie prí-
prav 15 miliónov eur. Schvále-
nú dotáciu využije mesto najmä
na opravy ciest, čo poslankyňu
osobne veľmi teší, nakoľko
sama sa dlhodobo presadzuje o
zvýšenie finančných prostried-
kov na zlepšenie infraštruktúry
hlavného mesta. Na záver však
Pfundtner uviedla, že stav brati-
slavských komunikácií si žiada
systémovú opravu a údržbu a z
dôvodu nedostatku prostried-
kov samospráv vláda by aj v
budúcnosti mala pristúpiť k
obdobnej podpore hlavného
mesta. �

Aj Bratislave treba pomôcť, vyzvala vládu
poslankyňa NR SR Edita Pfundtner
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Mesto podporilo

viac ako 170

rodín s deťmi
BRATISLAVA
Hlavné mesto rozhodlo o pride-
lení príspevkov pre mnohodet-
né rodiny, ktoré majú najmenej
štyri nezaopatrené deti a majú
trvalý pobyt na území hlavného
mesta. Mesto vyhovelo 177
rodinám a prispelo tak príspev-
kom spolu na 789 detí. Celková
suma prerozdelených financií je
takmer 50-tisíc eur. 
Mnohodetné rodiny mohli využiť
možnosť preplatenia nákladov
spojených s návštevou základnej
umeleckej školy, na preplatenie
jazykového vzdelávania, záujmo-
vej činnosti v centrách voľného
času či aktivít v športových klu-
boch. Takisto mohli žiadať o prí-
spevok na účasť na výlete organi-
zovanom školskými zariadenia-
mi, na účasť v tábore, či na pobyt
v škole v prírode alebo na lyžiar-
skom výcviku a aj na preplatenie
cestovného lístka MHD v Brati-
slave. Rodiny si uplatňovali pre-
platenie najmä nákladov spoje-
ných s návštevou základných
umeleckých škôl, športovými
krúžkami, aktivitami centier voľ-
ného času, letných táborov či
lyžiarskych zájazdov. (sk)

BRATISLAVA
Magistrát dal ponatierať
stĺpy verejného osvetlenia na
Poštovej a na Obchodnej
ulici. Použil pritom špeciálnu
antiposter farbu, ktorá
zabraňuje umiestňovať pla-
gáty a nelegálnu reklamu na
stĺpoch verejného osvetlenia.
Natretie stĺpov je pokračovanie
iniciatívy občianskeho združe-
nia Obchodná ulica a okolie,
ktoré v lete začalo s čistením
stĺpov na Obchodnej ulici ako
jednou z prvých aktivít vedú-
cich k vytvoreniu kvalitnejšie-
ho verejného priestoru a lepšie-
ho obrazu Obchodnej ulice a
priľahlých ulíc. 

Občianske združenie pomocou
prevádzkarov, dobrovoľníkov a
aktivistov odstránili nelegálnu
reklamu na 37 stĺpoch verejného
osvetlenia. „Na tomto prípade
vidíme, že súčinnosť občianske-
ho tlaku a spolupráce mesta pri-
náša konkrétne výsledky. Sme
presvedčení, že dobrá spoluprá-
ca bude pokračovať aj pri ďal-
ších projektoch,“ spokojne skon-
štatoval Davy Čajko z občian-
skeho združenia Obchodná ulica
a okolie, ktoré bolo hlavným
iniciátorom odstránenia nelegál-
nej reklamy a následného natie-
rania stĺpov. 
Stĺpy na Poštovej ulici natiera-
la spoločnosť Siemens v rámci

svojich aktivít na požiadanie
mesta. Stĺpy na Obchodnej
ulici mestský Dopravný podnik
Bratislavy z vlastného rozpoč-
tu, tiež na požiadanie mesta.
Celkové náklady na natieranie
Poštovej ulice boli 2 500 eur.
Stĺpy verejného osvetlenia na
Obchodnej ulici sa natierali z
rozpočtu dopravného podniku. 
Ďalšie odstraňovanie nelegál-
nej reklamy a plagátov zo
stĺpov verejného osvetlenia
bude pokračovať. 
Mesto totiž plánuje dať do
poriadku viacero stĺpov verej-
ného osvetlenia v meste, všetko
však bude závisieť od finan-
čných kapacít mesta. (mo)

Stĺpy na Poštovej a Obchodnej ulici
sú natreté, pomohli aj dobrovoľníci

BVS ocenili za

rekonštrukciu

pamiatky
KARLOVA VES
Bratislavská vodárenská spo-
ločnosť získala v súťaži FÉNIX
- Kultúrna pamiatka roka
2014, zameranej na obnovu his-
toricky cenných pamiatok, čest-
né uznanie. 
Porota ocenila zrekonštruovanie
bývalej čerpacej stanice prvého
bratislavského vodovodu. V
budove, ktorá pochádza z roku
1886 a je národnou kultúrnou
pamiatkou, sídli Vodárenské
múzeum. Podľa odborníkov z
Krajského pamiatkového úradu
ide o príklad obnovy historickej
budovy a zároveň technickej
pamiatky. Práce na obnove sa
začali v roku 2013 a trvali vyše
roka. Ich súčasťou bolo aj spev-
nenie svahu a reštaurátorský
prieskum. BVS do rekonštrukcie
investovala vyše 760-tisíc eur.
Kompletne sa zrekonštruoval
dosiaľ pamiatkovo neobnovený
interiér prízemia, suterénu i
bývalej garáže. Expozícia je za-
meraná na súčasnosť a minulosť
vodárenstva v Bratislave a okolí .
Múzeum na Devínskej ceste je
prístupné zdarma počas pravidel-
ných otváracích hodín. (bu)

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

(lyže je možné si rezervovať 7 dní pred plánovanou lyžovačkou) 

10% zľava na nákup 
nad 100€ 

Zľavu nie je možné kombinovať s výkupom.

10% zľava na ski servis 
& požičovné 

bezplatná kontrola 
viazania (nie nastavenie)

SP RT

LYŽOVAČKA?
U NÁS ŽIADNY PROBLÉM!
U nás si lyže môžete požičať 
vyservisovať alebo zaobstarať.

SP RT
SERVIS

SP RT
SERVIS

SP RT
SERVIS

SP RT
SERVIS

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

Novootvorená 
zubná ambulancia

prijíma nových
pacientov

My zuby neťaháme,
my ich liečime

Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk

Bratislavský samosprávny kraj
každoročne udeľuje Ocenenia
BSK. Výročná cena Samuela
Zocha bola in memoriam v polo-
vici decembra 2015 udelená aj
profesorovi Milanovi Čorbovi. 
Výročná cena Samuela Zocha je
najvyšším ocenením Bratislavského
samosprávneho kraja. Laureátov
tohto ocenenia schvaľuje aj Zastu-
piteľstvo Bratislavského samo-
správneho kraja. V uplynulom roku
bolo touto cenou ocenených sedem
významných osobností.
Na návrh riaditeľky kancelárie
predsedu BSK a zároveň staromest-
skej poslankyne Barbory Oráčovej
bol jedným z ocenených aj profesor
Milan Čorba in memoriam, za kto-
rého prevzal cenu syn Juraj. Staro-
mešťan, vysokoškolský pedagóg aj
rektor VŠMU Milan Čorba bol naj-
významnejším slovenským kostý-
movým výtvarníkom. Jeho tvorbu
môžu pamätníci poznať napríklad z
Balady o siedmich obesených, Bud-
denbrookovcov či z filmu Tri gašta-
nové kone. Mladšie ročníky mohli

jeho prácu spoznať vo filmoch
Obsluhoval jsem anglického krále
či v Hanákových Ružových snoch.
Profesor Milan Čorba sa však veno-
val aj budovaniu novej silnej gene-
rácie na Vysokej škole múzických
umení ako pedagóg, dekan a neskôr
rektor. Okrem televízie a filmových
štúdií, pracoval aj na doskách, ktoré
znamenajú svet. Pôsobil v Divadle
na Korze, na Novej scéne, v Národ-
nom divadle v Prahe a v Sloven-
skom národnom divadle, kde mohli
diváci vidieť jeho prácu v hrách

Tančiareň, Aj kone sa strieľajú či
Višňový sad a v ďalších, takmer sto,
divadelných inscenáciách.
„Milan Čorba patril do generácie
umelcov, v ktorej sa ctilo remeslo.
Nič sa neflákalo, všetko bola pocti-
vá robota. Stáva sa, že tí skutoční
umelci, od ktorých celý film či
divadlo závisí, sú v zákulisí a ľudia
o nich netušia,“ vyjadrila sa na adre-
su laureáta jeho navrhovateľka,
Barbora Oráčová. Na slávnostnom
večere sa zúčastnila aj manželka
Milana Čorbu Emilía Vášáryová.�

Cena Samuela Zocha pre Milana Čorbu

Emília Vášáryová s Barborou Oráčovou.
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Servis na 4 roky len za 99 €

Užite si jazdu s jedným z modelov Fabia, Octavia, Yeti, Rapid alebo Rapid 
Spaceback. Vy budete jazdi  a my sa vám postaráme o servis na štyri roky len 
za 99 eur! K tomu Financovanie na jednotku a štvorro nú záruku. Navyše už 
dnes si môžete domov odviez  jedno zo skladových vozidiel aj so zimnými 
kompletmi zadarmo.
www.skoda-auto.sk

Váš autorizovaný partner ŠKODA:

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

VY JAZDÍTE, MY SA
STARÁME

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Citigo, F abia, Rapid, Octavia a Yeti:

01-inzerciaBN206x268-servisSkoda.indd 1 11.01.16 15:09
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Nová zeleň 

pribudla aj 

v centre mesta
BRATISLAVA
Mesto pokračovalo aj koncom
roka vo výsadbe novej zelene. 
Výsadbu trvaliek a cibuľovín
ukončili na Štúrovej ulici. Vysa-
dené boli opätovne aj mobilné
kvetináče na Hviezdoslavovom a
na Hurbanovom námestí. Na
Strečnianskej a na Švabinského
ulici vysadili aj 5 mohutných pla-
tanov, ktoré vďaka svojmu obje-
mu poslúžia najmä v letných
mesiacoch ako tieň pred slnečný-
mi lúčmi. Na Štúrovej ulici vysa-
dili nízky živý plot, v parčíku na
Šafárikovom námestí 6 magnólií.
Mobilné kvetináče pred Redutou
na Hviezdoslavovom námestí a
na Hurbanovom námestí boli
upravené tak, aby nedochádzalo
k prehrievaniu zeminy a aby
zeleň bola schopná udržať
vlahu. V takto upravených
mobilných kvetináčoch bolo
vysadených 46 okrasných tráv,
24 skalníkov, 15 krušpánov a 16
kusov dráčov. (sk)

Od apríla bude

v škôlkach 40

nových miest
PETRŽALKA
Mestská časť Petržalka pokra-
čuje v rozširovaní kapacít
materských škôl vo svojej zria-
ďovateľskej pôsobnosti. Samo-
správa sa uchádzala aj o dotá-
ciu v rámci projektu Naša škôl-
ka, náš kraj. 
Dotáciu vo výške 5 500 eur
poskytol Bratislavský samospráv-
ny kraj a v súčasnosti sa rekon-
štruujú voľné nebytové priestory
v Základnej škole na Gessayovej
2, kde prebudovaním vzniknú dve
triedy pre 40 detí. Prevádzka sa
začne od 1. apríla 2016 po zarade-
ní materskej školy do siete škôl a
školských zariadení. Petržalka
tiež reagovala na výzvu Minister-
stva školstva SR a požiadala o
poskytnutie dotácie na rekon-
štrukciu objektu bývalej sedem-
triednej materskej školy na Vyše-
hradskej 17. Dotácia 400-tisíc eur
však nebude stačiť na rekonštruk-
ciu a zvyšné prostriedky získa
prostredníctvom úveru. (per)

Počas jedného popoludnia ľudia
vyzbierali vyše pol tony potravín

Chcú lanovku z Dúbravky na Hrad

PETRŽALKA
Začiatkom januára zorganizo-
vala spoločnosť UBER v
Prahe, Bratislave a v Budapeš-
ti zbierku potravín medzi svo-
jimi zákazníkmi. V Bratislave
s nimi spolupracovala Potravi-
nová banka Slovenska spolu s
mestskou časťou Bratislava-
Petržalka. Počas jedného po-
poludnia vyzbierali viac ako
pol tony potravín.
Spoločnosť vyčlenila na tento
účel tri autá, ktoré boli darcom k
dispozícii v čase od jednej do

ôsmej hodiny večer. V tomto čase
mohol ktokoľvek zavolať do spo-
ločnosti a objednať auto na odvoz
darovaných potravín. Tie potom
vodiči zvážali do skladu, ktorý
poskytla Petržalka spolu so štyrmi
dobrovoľníkmi, ktorí spolu so
šoférmi tovar preberali a ukladali
v priestoroch sociálnej výdajne.
Každá posádka auta, ktorá sa
skladala zo šoféra a dobrovoľní-
ka, sa otočila niekoľkokrát, aby
prevzala darované potraviny z
rôznych častí Bratislavy. Našli sa
aj takí darcovia, ktorí išli s osád-

kou auta priamo do obchodu, kde
štedro potraviny nakúpili a daro-
vali. Spolu Bratislavčania darova-
li sociálne slabším spoluobčanom
presne 1 422 kusov potravín, ale
aj hygienických potrieb, dokonca
aj jednu rýchlovarnú kanvicu.
Po dohode organizátorov tejto
charitatívnej spolupráce pracovní-
ci sociálneho oddelenia odovzda-
jú všetky vyzbierané potraviny a
hygienické potreby rodinám,
seniorom aj jednotlivcom z Petr-
žalky, ktorí sa ocitli v ťažkej
životnej situácii. (ts)

Pomôcť obnove legendárnej Viedenskej električky

je možné prispením na účet Klubu priateľov mestskej

hromadnej a regionálnej dopravy v Bratislave.

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

www.facebook.com/viedenskaelektricka

mestskej hromadnej

a regionálnej dopravy

OBNOVME ELEKTRIČKU SPOLOČNE

BRATISLAVA 5

DÚBRAVKA
Mestská časť Dúbravka or-
ganizuje výstavu detských
prác s názvom Verejný dop-
ravný prostriedok budúc-
nosti.
Lietajúce autá, električka, lano-
vá dráha od Dúbravskej hlavice
až na Hrad, hromadná doprava s
pohodlným sedením, so zábavou

či s priateľským úsmevom. Tak
vidia verejný dopravný prostrie-
dok budúcnosti žiaci dúbrav-
ských základných a materských
škôl. Maľby, kresby, no aj 3D
modely vytvárali školáci aj
škôlkari v rámci súťaže, ktorú
organizovalo miestne oddele-
nie školstva, kultúry a projek-
tových činností. Do súťaže pri-

šla stovka prác od malých
Dúbravčanov, ocenenie dostalo
šesť najinšpiratívnejších. Mest-
ská časť plánuje všetky práce
predstaviť verejnosti, na pre-
hliadku pozýva nielen školské
kolektívy, ale aj úradníkov,
dopravákov. Výstava v galérii
Domu kultúry Dúbravka potrvá
do 31. januára. (du)
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BRATISLAVA
Dianie v lesoparku, najmä
však výrub stromov, si Brati-
slavčania najmä v posledných
rokoch všímajú čoraz pozor-
nejšie. Niekoľko postrehov
poslal do redakcie aj čitateľ
Mojmír Hojer.
„Medzi sviatkami sme boli s
priateľmi v lesoparku, aby sme
sa previezli po Cerovej dráhe a
namiesto relaxu sme sa museli
len rozčúliť. Máme pár otázok:
Prečo robia cesty v čase, keď
permanentne prší, neodstránili
blato len ho zarovnali, takže celá
cesta od Verony bola pokrytá
súvislou vrstvou blata. Techno-
lógia tvorby lesných ciest je, že
sa blato odstráni, navezie sa
vrstvou makadamu a zavalcuje
sa,“ všimol si čitateľ.
Ďalším problémom je podľa
Mojmíra Hojera nerešpektova-
nie označenia cyklotrás: „Od-
bočka na Cerovú dráhu bola za-
blokovaná blatovým mantine-
lom, napriek tomu, že tam je
stĺpik a šípka, ak toto niekto
neurobil naschvál, tak ten, čo
práce zadával a organizoval, tam
nemá čo robiť. Nehovoriac o
tom, že blatom zasypali aj časť
cyklotrasy.“
Ťažké srdce má aj na toho, kto
nariadil ťažbu pri cyklotrasách:
„Ťažba by nemala byť ich v tes-
nej blízkosti, ale tak, ako sa to
robilo pred štyrmi rokmi na
Malom Slavíne, kde stromy v

bezprostrednej blízkosti Cerovej
dráhy ostali zachované. Teraz sa
ťažilo bezhlavo, rovno na cyklo-
trase nechali napríklad odrezaný
peň, trčia z neho triesky, takže sa
môže niekto na tom zabiť.
Nechali tam aj vyrúbaný strom
(načo ho rúbali, keď ho tam
potom nechali). Nemôžu sa
vyhovárať, že sa tam ešte vrátia,
každý strom, ktorý vyrúbu, majú
spracovať. Toto je neúcta k živej
hmote a k prírode. Leží tam už
mesiac.“
Na záver mal výhrady k výberu
času na výrub: „Ťažba dreva,
ako bola počas týchto Vianoc,
nebola nikdy predtým. Bývam v
Bratislave už roky a v lese bol v
decembri vždy pokoj. Teraz ma-
kali, ako keby potrebovali pod
novým vedením dobehnúť
zameškané. Ani firma, ktorá robí
ťažbu, nemá k tomu žiadny
vzťah. Podľa údajov z internetu
však záhadne už dlhé roky
vyhráva transparentné súťaže v
Mestských lesoch a vo Svätom
Juri. Minimálne z morálneho
hľadiska by sa  však už nemala
dostať k žiadnej zákazke v Mest-
ských lesoch, najmä po tom,  čo
tam vyvádzala v posledných
mesiacoch. V zmluvách majú
napríklad zverejnený priepust za
11-tisíc eur. To je čo, preboha?
Veď to nemôže stáť viac ako 3-
tisíc,“ uzavrel Mojmír Hojer.
Stanovisko magistrátu poslala
hovorkyňa Ivana Skokanová:

„Podľa informácií, ktoré má pri-
mátor, Mestské lesy opravovali
cestu pred koncom roka pre niž-
šiu návštevnosť lesoparku. Práce
však ešte nie sú dokončené,
preto primátor požiadal riaditeľa
Mestských lesov o čo najrých-
lejšie dokončenie a úpravu teré-
nu do požadovaného stavu, rov-
nako ako odstránenie vyrúbané-
ho stromu. Ťažba dreva sa skon-
čila začiatkom decembra. Zmlu-
va, o ktorej čitateľ píše, bola
uzatvorená na práce súvisiace s
obnovou mokrade v lokalite
Dlhé lúky s vybudovaním prie-
pustov, hrádzí a vysunutej lávky
do priestoru mokrade. Naplne-
nie zmluvy, ako aj samotné

práce, skontrolujeme.“ K jedno-
tlivým bodom sa vyjadril aj šéf
Mestských lesov Juraj Zikmund:
„Cestu sme opravovali na žia-
dosť verejnosti v mesiacoch
november a december, lebo
vtedy je najmenšia návštevnosť
lesoparku. Úsek cesty medzi
penziónom Veronka a Žltou
turistickou značkou 1230 m nie
je dokončený, v tomto úseku
sme opravili dva terénne zosuvy
a zarovnali výmole, nebol však
ešte navezený makadam, keďže
počas prác pršalo, preto je
povrch cesty blatistý. Práce
budú pokračovať v roku 2016.
Označenie cyklotrás sme reš-
pektovali, žiadna značka nebola

poškodená. Blato, ktoré bolo
radlicou grejdra natlačené na
začiatku Cerovej dráhy bolo
ručne odstránené. Momentálne
je zamrznutá blatová vrstva
pohodlne priechodná a zjazdná
po celej dĺžke Cerovej dráhy aj
Žltej turistickej značky. Výchov-
ná ťažba bola vykonaná štan-
dardným spôsobom, v blízkosti
Cerovej dráhy boli odstránené
iba život a zdravie ohrozujúce
nebezpečné stromy. Vyrúbaný
strom nebol možné odtiahnuť,
lebo šmykľavý terén to nedovo-
ľoval, spracovaný bude v naj-
bližších dňoch, pokiaľ je
zamrznutá pôda,“  uviedol šéf
Mestských lesov Bratislava.
Čo sa týka ťažby dreva cez sviat-
ky, podľa Juraja Zikmunda sa
skončila niekoľko dní pred nimi:
„Ťažbu sme ukončili 10. decemb-
ra 2015, cez Vianoce bol v lese
pokoj. Firma, ktorá vykonáva
ťažbu dreva, uspela vo verejnom
obstarávaní, ponúkla opakovane
v predchádzajúcich rokoch naj-
nižšiu cenu za ťažbu. Zrejme
preto, lebo ide o miestnu firmu,
ktorá má najnižšie náklady na
ubytovanie a cestovanie zamest-
nancov. Zmluva na jedenásťtisíc
eur bola uzatvorená na práce súvi-
siace s obnovou mokrade v lo-
kalite Dlhé lúky. Práce predstavu-
jú vybudovanie troch priepustov,
troch hrádzí a vysunutej lávky do
priestoru mokrade.“ (db)

Foto: M. H.

Návštevníci lesoparku sa sťažovali na výrub
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Dúbravský

chodník zase

vrátia chodcom
DÚBRAVKA
Autá jazdiace po chodníku,
okolo deti bežiace na detské
ihrisko, seniori smerujúci k
lekárovi. Realita okolia zdra-
votného strediska na Saratov-
skej v bratislavskej Dúbravke.
Na nebezpečenstvo upozorňo-
vali najmä mamičky z okolia.
Dostať autá z chodníka bol však
boj, ktorý trval dlho. Problémy
boli dva. Prvým boli pololegálne
vyznačené parkovacie miesta
pre lekárov v minulosti, a to aj
napriek tomu, že mestská časť
nevedela, či má tieto pozemky v
správe. Toto povolenie vydalo
staré vedenie mestskej časti na
jeden rok, čiže do konca roku
2015 sa s autami „pohnúť neda-
lo“. Druhým problémom bolo
parkovanie pozdĺž celej ulice,
kde bolo najčastejšie vidieť
mimobratislavské ŠPZ patriace
obyvateľom blízkej ubytovne.
Tí využili nečinnosť mestskej
polície a neparkovali na mies-
tach ubytovne.
Vedenia mestskej časti nakoniec
našlo riešenie. „Pri zdravotnom
stredisku sme osadili zábrany,
naplno mali fungovať koncom
roka, keď sa skončilo parkova-
cie povolenie z minulosti a od
nového roku vznikne pri stredis-
ku malá pešia zóna,“ vysvetlil
starosta Dúbravky Martin Zaťo-
vič. (du)

Aj Karlova Ves

už má svoje

knižné búdky
KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves
inštalovala na viacerých mies-
tach knižné búdky.
Tie budú občanom slúžiť ako
miesta, z ktorých si budú môcť
knihy požičať, alebo tam vlastné
knižky doniesť. Prvotný výber
kníh uskutočnili knihovníčky z
miestnej knižnice v Karlovej Vsi
a do búdok umiestnili tituly z
vlastnej databázy. Knižné búdky
sú na Námestí sv. Františka,
Školskom námestí, v Líščom
údolí, vo Vodárenskej a v Bota-
nickej záhrade. (kv)

Aj mesto 

dá peniaze 

na križovatku
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
V Záhorskej Bystrici pribudne
svetelná križovatka. Mesto na
jej vybudovanie vyčlenilo
300 000 eur.
Pôjde o frekventovanú križovat-
ku na Ulici Československých
tankistov – Bratislavská, po kto-
rých prejdú denne tisícky áut. Kri-
žovatka v súčasnosti nespĺňa
požadované kapacity, hlavne
počas ranných a večerných
dopravných špičiek. Celková
predpokladaná investícia na jej
vybudovanie je 380 000 eur.
Výstavbu by zvyšnou sumou
80 000 eur mala financovať aj
mestská časť. (zb)

Na zosunutý

svah požiadali

dotáciu z fondu
KARLOVA VES
Zosunutý svah, ktorý je nad
Devínskou cestou, čaká saná-
cia. Mesto Bratislava poslalo
ešte koncom októbra žiadosť
Environmentálnemu fondu o
dotáciu na rok 2016 na projekt
sanačných prác vrátane od-
borného geologického dohľa-
du. Predbežne na asi 101 000
eur, 5 percent navyše bude
spoluúčasť mesta. 
„Environmentálny fond v súčas-
nosti posudzuje našu žiadosť.
Projekt by sa mal začať asi na jar
budúceho roka,“ informoval pri-
mátor Ivo Nesrovnal. Dĺžka
zosuvu je asi 15 metrov, zemina
a blato sa zosunuli do priestoru
medzi ulicou Nad Sihoťou a
Devínskou cestou ešte v sep-
tembri 2014. Mestská samosprá-
va zabezpečila inžiniersko-geo-
logický prieskum a vypracova-
nie projektu geologickej úlohy
Sanácia havarijného zosuvu -
Karlova Ves aj s technickým rie-
šením. O problematickom svahu
rokoval primátor s ministrom
životného prostredia Petrom
Žigom ešte koncom júla 2015,
keď hovorili o najvhodnejšom
spôsobe financovania sanácie
havarijného zosuvu z finan-
čných zdrojov EÚ alebo Envi-
ronmentálneho fondu. (sk)

BRATISLAVA
Hlavné mesto vyčlenilo v roz-
počte na rok 2016 na podporu
projektov detí a mládeže vo
voľnom čase, na šport a
sociálne aktivity a na podporu
projektov v oblasti kultúry
viac ako štvrť milióna eur,
teda o 30 000 eur viac ako v
roku 2015. 
Mesto udeľuje finančné pro-
striedky na podporu projektov
nielen v rámci Grantového pro-
gramu na voľný čas, šport a
sociálne aktivity, ale aj na pod-
poru kultúrnych projektov v
Grantovom programe Ars Brati-
slavensis. 
Novinkou v roku 2016 pre

Grantový program na voľný
čas, šport a sociálne aktivity
budú témy, ktoré budú prioritne
podporované. Témy na rok
2016 sú Poznaj a chráň svoje
mesto a Deti a mládež v pohybe. 
V rozhodovaní o udelení finan-
čného príspevku sa mesto bude
i naďalej riadiť platnými pra-
vidlami na poskytovanie gran-
tov.
Pravidlá pre záujemcov o dotá-
ciu z uvedených grantových
programov sú zverejnené na
webovej stránke hlavného
mesta v sekcii Financie a maje-
tok/Granty, kde žiadatelia nájdu
okrem pravidiel a podmienok aj
tlačivá žiadostí na udelenie

grantu a ostatné informácie
týkajúce sa grantových schém.
Žiadosti sa podávajú v písomnej
i v elektronickej verzii a musia
byť doložené o predpísané prí-
lohy. 
Uzávierkové termíny na podá-
vanie žiadostí o grant zostávajú
na rok 2016 zatiaľ nezmenené -
31. január, 31.marec, 30. jún a
30. september 2016. 
Grantový program hlavného
mesta SR Bratislavy na podporu
kultúry – ARS Bratislavensis sa
orientuje na podporu umelec-
kých a kultúrnych aktivít v Brati-
slave, ako aj na aktivity propagu-
júce hlavné mesto v zahraničí.

(is)

V januári je prvá uzávierka na žiadosť
v rámci grantového programu 2016
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štvrtok 14. januára
�10.00 - D. Hevier, R. Peřina: Nám
sa ešte nechce spať, Bratislavské
bábkové divadlo, Malá scéna STU,
Dostojevského rad
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Slovenský filharmonický zbor, Kon-
certná sieň SF, Nám. Eugena Sucho-
ňa 1
�19.00 - J. Nvota: Zmiešaná štvorh-
ra, Radošinské naivné divadlo,
Záhradnícka 95
� 19.00 - M. Lasica, J. Solovič, J.
Satinský: Plné vrecká peňazí, Divad-
lo P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19
�19.00 - M. J. Lermontov: maška-
ráda, divadlo Malá scéna, Dostojev-
ského rad
� 19.00 - Y. Reza: Boh masakra,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
�19.30 - V. Klimáček: Divná doba,
divná láska, divné životy, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7

piatok 15. januára
� 10.00, 19.00 - F. Zeller: Pravda,
Divadlo P. O. Hviezdoslava, Lau-
rinská 19
�10.00 - D. Hevier, R. Peřina: Nám
sa ešte nechce spať, Bratislavské
bábkové divadlo, Malá scéna STU,
Dostojevského rad
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Slovenský filharmonický zbor, Kon-
certná sieň SF, Nám. Eugena Sucho-
ňa 1
�19.00 - J. Nvota: Zmiešaná štvorh-
ra, Radošinské naivné divadlo,
Záhradnícka 95
�19.00 - J. Klavdijev, M. Vyskočá-
ni: Poďme, čaká nás auto, divadlo
Ludus, Tower 115, Pribinova 25
�19.00 - I. Tasnádi: Cyber Cyrano,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.30 - V. Klimáček: Baletky,
hackeri, homlesáci a manažéri,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

sobota 16. januára
� 8.00 - Burzoblšák,  1. súkromné
gymnázium, Bajkalská 20
�14.30 - D. Hevier, R. Peřina: Nám
sa ešte nechce spať, Bratislavské
bábkové divadlo, Malá scéna STU,
Dostojevského rad
� 17.00 - HC Slovan - Podoľsk,
KHL, ZŠ Ondreja Nepelu, Odbojá-
rov 9
�18.45 - MET Opera: Lovci perál,
Live in HD, divadlo Aréna, Viedens-
ká cesta  10
� 19.30 - J. Godber: Vyhadzovači,

Štúdio Olympia, Nová scéna, Živ-
nostenská 1
� 19.30 - V. Klimáček: Mutanti,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

nedeľa 17. januára
� 10.00 - K. Aulitisová: Tuláčik a
Klára, Bibiana, Panská 41
�10.00, 14.30 - D. Hevier, R. Peři-
na: Nám sa ešte nechce spať, Brati-
slavské bábkové divadlo, Malá
scéna STU, Dostojevského rad
� 10.30 - Bajaja, Nová scéna, Živ-
nostenská 1
� 16.00, 19.00 - Fragile, koncert,
Loď - Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie
� 17.00 - M. Casella: Írska kliatba,
divadlo Aréna, Viedenská cesta  10

pondelok 18. januára
� 10.00 - K. Žiška: Čierno-biele
srdce Charlieho Chaplina, divadlo
Ludus, Tower 115, Pribinova 25
� 10.30 - Nová scénička, Nová
scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - Fragile, koncert, Loď -
Divadlo v podpalubí, Tyršovo náb-
režie
�19.00 - P. Valentine: Medzi nebom
a zemou, divadlo Aréna, Viedenská
cesta  10
� 19.00 - HC Slovan - Dinamo
Moskva, KHL, ZŠ Ondreja Nepelu,
Odbojárov 9
� 19.30 - V. Klimáček: Krvák,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

utorok 19. januára
� 10.00 - K. Aulitisová: Tuláčik a
Klára, Bibiana, Panská 41
�10.00 - D. Hevier, R. Peřina: Nám
sa ešte nechce spať, Bratislavské
bábkové divadlo, Malá scéna STU,
Dostojevského rad
�10.30, 19.00 - W. Russell, Pokrvní
bratia, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - Y. Reza: Kumšt, Divadlo

Kumštproduction, Loď - Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
�19.00 - J. Nvota: Zmiešaná štvorh-
ra, Radošinské naivné divadlo,
Záhradnícka 95
�19.00 - F. M. Dostojevskij: Večný
manžel, divadlo Malá scéna, Dosto-
jevského rad
�19.00 - K. Marx: Kapitál, divadlo
Aréna, Viedenská cesta  10
�20.00 - Ennio Morricone, koncert,
Zimný štadión O. Nepelu, Odbojá-
rov 9

streda 20. januára
� 10.00 - K. Aulitisová: Tuláčik a
Klára, Bibiana, Panská 41
�10.00 - D. Hevier, R. Peřina: Nám
sa ešte nechce spať, Bratislavské
bábkové divadlo, Malá scéna STU,
Dostojevského rad
�19.00 - S. Štepka, J. Nvota: Jááá-
nošííík po tristo rokoch, Radošinské
naivné divadlo, Záhradnícka 95
� 19.00 - G. Spiró: Sladký domov,
Divadlo P. O. Hviezdoslava, Lau-
rinská 19 
�19.00 - G. Presgurvica: Rómeo a
Júlia, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - D. Mamet: November,
divadlo Aréna, Viedenská cesta  10
� 19.00 - HC Slovan - Záhreb,
KHL, ZŠ O. Nepelu, Odbojárov 9
� 19.30 - V. Klimáček: Odvrátená
strana mesiaca, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7

štvrtok 21. januára
� 10.00 - K. Aulitisová: Tuláčik a
Klára, Bibiana, Panská 41
� 14.00 - I. Procházková: Myška
nie je líška, Bratislavské bábkové
divadlo, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Slovenský filharmonický zbor, Kon-
certná sieň SF, Nám. E- Suchoňa 1
�19.00 - I. Villqist: Helverova noc,
divadlo Malá scéna, Dostojevského
rad

� 19.00 - K. Magnusson: Aj muži
majú svoje dni, Nová scéna, Živnos-
tenská 1

piatok 22. januára
� 10.00 - I. Procházková: Myška
nie je líška, Bratislavské bábkové
divadlo, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad
�15.00 - F. Zeller: Pravda, Divadlo
P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Slovenský filharmonický zbor,
Koncertná sieň SF, Nám. Eugena
Suchoňa 1
�19.00 - W. Russell, Pokrvní bra-
tia, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.30 - V. Klimáček: Under-
ground, divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie 7

sobota 23. januára
� 14.30 - I. Procházková: Myška
nie je líška, Bratislavské bábkové
divadlo, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad
� 19.00 - W. Shakespeare: Othello,
divadlo Malá scéna, Dostojevského
rad
� 19.00 - C. Goldoni: Sluha dvoch
pánov, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.30 - V. Klimáček: Odvrátená
strana mesiaca, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7
� 20.00 - Ako zbaliť babu, Štúdio
Olympia, Nová scéna, Živnostenská
1

nedeľa 24. januára
� 10.00 - K. Aulitisová: Tuláčik a
Klára, Bibiana, Panská 41
� 10.00, 14.30 - I. Procházková:
Myška nie je líška, Bratislavské
bábkové divadlo, Malá scéna
STU, Dostojevského rad
� 15.30 - M. Destro, P. Pavlac:
Haló, mimozemšťan, Divadlo
Úsmev, Loď - Divadlo v podpalu-
bí, Tyršovo nábrežie
� 17.00 - Metropolitný orchester

Bratislava, Ruská opereta, Divadlo
P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19
� 17.00 - N. Slovák: Podfuk,
Teatro Wüstenrot, Dom odborov
Istropolis, Trnavské mýto 1 
� 19.00 - J. Nvota: Rómeo, Júlia
a vírus, Túlavé divadlo, Loď -
Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie

pondelok 25. januára
� 10.30 - M. Shaiman: Hairspray,
Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - A. Baricco: Novecento
- Legenda o pianistovi, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - A. N. Ostrovskij: Aj
múdry schybí, Divadlo P. O.
Hviezdoslava, Laurinská 19
� 19.00 - D. Hevier, R. Geri:
Frida - maľovať a milovať, Teatro
Wüstenrot, Dom odborov Istro-
polis, Trnavské mýto 1 
� 19.30 - V. Klimáček: Divná
doba, divná láska, divné životy,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

utorok 26. januára
� 19.00 - S. Štepka, J. Nvota:
Jááánošííík po tristo rokoch,
RND, Záhradnícka 95
�19.00 - J. Genet: Balkón, divad-
lo Malá scéna, Dostojevského rad
� 19.00 - D. Hevier, R. Geri:
Frida - maľovať a milovať, Teatro
Wüstenrot, Dom odborov Istro-
polis, Trnavské mýto 1

streda 27. januára
� 14.00 - I. Procházková: Myška
nie je líška, BBDo, Malá scéna
STU, Dostojevského rad
� 19.00 - J. Dell, G. Sibleyras:
Hra bez následkov alebo kto koho
sotil do rybníka, Loď - Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - V. Klimáček: Remix,
divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7
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Spoločnosť Cinema City Slovakia neustále prekvapuje!
Súťaže, zaujímavé filmové premiéry, aktivity cez víkend
pre detičky aj dospelých... Presvedčte sa o tom aj vy v
Cinema City v nákupnom centre v Petržalke, kde na vás
čaká nový a krásny foyer priestor. Vychutnajte si drinky,
chutné občerstvenie a iné maškrty už aj pri kinosálach na
dolnom podlaží. Kochajte sa elegantným, moderným
dizajnom pred premietaním a prežite čarovné momenty.
Nevynechajte návštevu Cinema City v úplne novom šate
s priateľskou atmosférou, skvelým personálom a jedineč-
nými službami.

OCHUTNAJTE NOVÉ KINO CINEMA CITY!



Skutočný deň Ježišovho naro-
denia nie je známy. Len o
mnoho rokov neskôr sa kres-
ťania dohodli, že budú Ježišo-
ve narodeniny symbolicky
oslavovať v dňoch, keď sa
tradične zachovával židovský
sviatok (chanuka). Ten zasa,
nie náhodou, súvisel s pradáv-
nym poznatkom ľudstva o
zimnom slnovrate.
Ani rok Ježišovho narodenia
nie je známy. Vie sa len určite,
že sa nenarodil v momente nula.
Kresťanský letopočet „od naro-
denia Krista“ vznikol len približ-
ným spätným výpočtom chvíle
Ježišovho narodenia, pričom
autori výpočtu sa o niekoľko
rokov zmýlili. Narodil sa Ježiš
štyri roky pred predpokladaným
rokom 0 alebo šesť rokov po
ňom? Alebo to bolo naopak?
Špekulácie, ktoré sa opierajú o
možné vysvetlenie pomocou
záhadnej „betlehemskej“ hviez-
dy, si protirečia s historickými
záznamami z histórie rímskej
okupácie Palestíny.
Najnovšie výskumy ukazujú, že
Ježiš sa nenarodil v Betleheme
pri Jeruzaleme, kam každoročne
putujú milióny veriacich z celé-
ho sveta. Vstupujú do jaskyne, o
ktorej veria, že tam prišiel na
svet Vykupiteľ. 
O tom, že jestvuje iný Betle-
hem, neďaleko Nazaretu, sa rad-
šej mlčí. Je logické, že pre kri-
žiackych „osloboditeľov Svätej
zeme“ bolo príjemnejšie mať
obe posvätné miesta, spojené s
Ježišovou osobou, blízko seba.
Vedľa Jeruzalema, kde Ježiš
zomrel, bolo výhodné nájsť
lokalitu s menom Betlehem, a
tú považovať za miesto Ježišov-
ho narodenia. Ježišovo biblické
označenie (prímenie) „nazaret-
ský“ teológovia vysvetlili inak
ako miestom jeho narodenia.
Ježišovo detstvo je v evanje-
liách spomenuté len sporadicky.
Niektoré neskôr tradované „uda-
losti“ či „fakty“ sú dodatkami
autorov rôznych legiend. Nikde
v Biblii sa napríklad nepíše o
tom, že by sa Ježiš narodil v
maštali či v jaskyni, nikde nie je
reč o „jasličkách“. Sú to dosť ne-
pravdepodobné výmysly ne-
skorších vekov. Alebo následky
nesprávnych prekladov originál-

nych biblických textov. Je zná-
me, že „červené“ more nikdy ne-
bolo červené, ale že prekladateľ
si zamenil podobne znejúce heb-
rejské slová „červené“ a „ráko-
sové“ či „trstinové“. Preklad mal
správne znieť „trstinové jazero“
a nie „červené more“. Aj „jabl-
ko“, ktoré údajne Eva ponúkla
Adamovi v raji, je len výsled-
kom zlého prekladu. Nie každý
plod každého stromu musí byť
jablko.
Pravdepodobnejšie znie histó-
ria o príchode troch mudrcov
do Betlehemu z východu
(nasledovali smer „betlehem-
skej“ hviezdy), z ktorých kres-
ťania urobili legendárnych krá-
ľov (nejestvujúcich či zamlča-
ných krajín), a dokonca im pri-
delili mená (Baltazár, Gašpar,
Melichar). Nasleduje história o
Jozefových snoch, ktorých
následkom bolo, že Jozef s
manželkou a s malým synom
Ježišom ušiel do Egypta. Hero-
des totiž nariadil aby boli zabi-
tí všetci novorodení židovskí
chlapci. Jozef útekom z krajiny
zachránil malému Ježišovi
život. Bol však Jozef naozaj
schopný v krátkom čase rýchlo
peši (so ženou po pôrode a s
malým dieťaťom) prekonať
vzdialenosť z Betlehemu (pri
Nazarete) až na egyptské úze-
mie, kam moc Herodesa nesia-
hala? Odišiel Jozef s rodinou

naozaj na egyptské územie?
Nebol spomínaný „Egypt“
niečo iné?
Scéna úteku rodiny do Egypta
inšpirovala mnohých výtvar-
ných umelcov. Každý si predsta-
voval Máriu s dieťaťom na
oslovi či mulici, na ceste v poli
či v lese, v prostredí skôr eu-
rópskom než v púšti či na vy-
prahnutom území východne od
Stredozemného mora. Takú scé-
nu namaľoval v druhej polovici
18. storočia aj maliar na fasádu
domu, ktorý stával do začiatku
20. storočia na mieste, kde dnes
vyúsťuje Klobučnícka ulica na
Námestie SNP neďaleko Mest-
skej tržnice.
Prečo si majiteľ domu objednal
u maliara práve túto scénu ako
ozdobu fasády? Spôsobil tým, že
jeho dom, a krčmu, ktorá bola
neskôr na prízemí, poznali oby-
vatelia starého Prešporka ako
„Flucht nach Ägypten“ (=
„útek do Egypta“). Kuriózny ná-
zov pre dom či zvláštne domové
znamenie. Aj vo Viedni jestvo-
val ešte pred päťdesiatimi rokmi
hostinec s názvom „Zur Flucht
nach Ägypten“. 
O tom, že by bol na inom objek-
te v Prešporku alebo vo Viedni
aj obraz „návrat z Egypta“, pra-
mene mlčia. Hostinec na západ-
nom konci mesta (pôvodne Zuc-
kermandlu) sa volal „posledné
potešenie“ („Letzte Vergnü-
gung“). Štefan Holčík

Foto: autor
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Raz do roka

dostal štamgast

jedlo zadarmo
Len čo bohatá rodina Berli-
novcov odkúpila od kaviarni-
ka Orbana honosnú pre-
šporskú kaviareň Hungária, z
ktorej sa dalo pozerať na jaz-
decké súsošie s mramorovou
Máriou Teréziou na mramo-
rovom koni, slávnostne ju
prekrstili na café Berlin.
Od roku 1889 si ju obľúbili najmä
lekári. Viedenčania, ktorí pri
soche Márie Terézie vystúpili z
viedenskej električky, si tu pravi-
delne dávali tureckú kávu priná-
šanú na stôl v džezvách, vraj lep-
šiu, ako sa varievala vo Viedni.
Nezabúdali sa tu zastaviť ani
dôstojníci z kasární hneď vo ved-
ľajšej budove, v ktorej dnes sídli
Slovenská národná galéria. Voja-
ci, ba ani poddôstojníci, do lep-
ších podnikov prístup nemali.
Bolo samozrejmosťou, že čašníci
v prešporských kaviarňach vedeli
po slovensky, nemecky aj po
maďarsky. Čašníci si pamätali,
ktorí z častejších hostí pijú čiernu,
bielu, tureckú, prešporskú, vie-
denskú, parížsku, kvapkanú či
inakšiu špeciálnu kávu. Automa-
ticky prinášali hosťovo obľúbené
občerstvenie, len čo ho zbadali
prichádzať. Hosť si svojho čašní-
ka vážil a žiadal, aby ho obsluho-
val iba on. Vrchní mali s personá-
lom dohodnutú signalizáciu.
Podľa toho, či vrchný dal frčku
klope svojho smokingu, ukázal na
rôzne miesta svojej snehobielej
košele, poškrabal sa za ľavým či
pravým uchom alebo sa potiahol
za nos, kuchyňa vedela, čo pred-
nostne pripraviť.
Štamgast v takom neveľkom
meste, akým býval Prešporok, bol
vlastne priateľom majiteľa
kaviarne, personálu, čašníkov či
vrchného. Všetci obchodníci z
Michalskej, Sedlárskej, Dlhej a z
Ventúrskej ulice sa poznali. Stre-
távali sa aj s rodinami v prešpor-
ských kaviarňach na nedeľňajších
čajoch o piatej. A bývalo nepísa-
ným zákonom, že štamgast aspoň
raz do roka dostal jedno jedlo
zdarma. Peter Ševčovič

Z kuchyne starého
Prešporku (krátené)

NABAZOVEJ ULICI 42-ročný
Peter z Bratislavy poškodil dve-
re jednej z garáží a ukradol dva
zosilňovače k hudobným nástro-
jom spolu s káblovým príslušen-
stvom, stojany na hudobné ná-
stroje, gitaru spolu s puzdrom,
ako aj gitarový pedál spolu s
káblovým príslušenstvom. Počas
vynášania veci ho spozorovala a
zadržala policajná hliadka. Zniče-
ním garážových dverí spôsobil
páchateľ škodu 150 eur, odcudze-
né veci mali hodnotu 2 000 eur. 
NAIVÁNSKEJ CESTE zadrža-
li 25-ročného Vladimíra G. z
Dunajskej Stredy, ktorý z ob-
chodného domu ukradol dámske
tepláky v hodnote 80 eur. Keď s
odcudzeným tovarom prešiel
pokladničnú zónu bez zaplatenia,
zadržal ho pracovník SBS. Vladi-
mír skončil v policajnej cele. 
NAŠTÚROVEJ ULICI policaj-
ti zadržali 18-ročného Denisa D. z
okresu Námestovo, ktorý mal pri
seba sklenenú fľašu s 34 kusmi
igelitových vrecúšok so sušenou
rastlinou zelenej farby. Podľa
predbežných výsledkov išlo o
rastlinný materiál rodu Cannabis
a obsah zodpovedal minimálne
60 bežným dávkam drogy.
NAULICI SVORNOSTI odcu-
dzil neznámy páchateľ zo záhrady
jednej z chatiek 13 kusov tuje
Smaragd, každú vo výške asi 2
metre. Zlodej spôsobil škodu za
910 eur a poškodením trávnika
na tridsiatich štvorcových met-
roch škodu za asi 530 eur. 
NA PODZÁHRADNEJ ULICI
neznámy páchateľ na štyroch vo-
zidlách poškodil zámky na dve-
rách a na viacerých miestach po-
škriabal lak. Majiteľom vozidiel
spôsobil škodu 2 300 eur.
NA ODBORÁRSKEJ ULICI
našla polícia v aute 21-ročného
Filipa K. z Bratislavy šesť tabliet
extázy. Vyšetrovateľ ho obvinil z
nedovolenej výroby omamných a
psychotropných látok, jedov
alebo prekurzorov, ich držanie a
obchodovanie s nimi.  
NA TRNAVSKEJ ULICI ne-
známy páchateľ odcudzil z cinto-
rína z prázdnej hrobky krycí
náhrobný kameň, tzv. epitafnú
dosku vyrobenú z brúseného
žulového kameňa. Krádežou na
mieste požívajúcom pietu spôso-
bil škodu 500 €. (mm)

Útek do Egypta zaujal aj v Bratislave
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vyjdú o 2 týždne
28. januára 2016

Šeban chce 

na Vajnorskej

hrať pravidelne
NOVÉ MESTO
Nedávny koncert gitaristu
Andreja Šebana nadchol nielen
publikum, ale aj samotného
hudobníka. Andrej Šeban plá-
nuje v zostave s hráčom na
bicie M. Buntajom a basgita-
ristom M. Gašparom pravidel-
né vystúpenia v Stredisku kul-
túry na Vajnorskej ulici.
„Hralo sa nám skvele, plná sála
vždy poteší. Medzi fanúšikmi
bolo aj kvantum našich známych
a priateľov, čiže sme mali až tak-
mer rodinnú atmosféru,“ priznal
Šeban, ktorý vystúpil v tomto
kultúrnom stánku po dlhých
rokoch a atmosféra sa mu tak
zapáčila, že tu chce vystupovať
pravidelne. „Zaspomínal som si
teda aj na mladosť a na všetko, čo
som v tom období zažil. Myslím
si, že veľa ľudí prišlo aj s tým, že
chceli po rokoch navštíviť toto
miesto. Zdá sa, že by sme tam
mohli na budúci rok pravidelne
hrávať. Chcem však zmeniť jed-
nu vec. Nebudeme vystupovať na
pódiu,  ale zídeme dole do sály,
aby sme boli bližšie k publiku,“
prezradil Šeban. (brn)

STARÉ MESTO
Prečo? Od januára 2016 sa
totiž Bratislavské bábkové
divadlo venuje problematike
zaspávania v novom predsta-
vení Nám sa ešte nechce spať.
Jeho hlavný hrdina sa každý
večer bráni všetkým pokusom
svojich rodičov uspať ho.
Mama a otec zvádzajú s
Jankovou „nespavosťou“ vy-
čerpávajúci a často márny
boj. No keď sa im ho konečne
podarí vyhrať, takmer príde
k nešťastiu.
Len čo Janko zavrie očká a una-
vení rodičia dvere na jeho izbič-
ke, prebúdzajú sa noční tuláci:
Jankov palček, uško, nos, zúbok
a vlásky. Noc je ešte mladá a
oni ju rozhodne nestrávia v
nudnej posteli. Jankov hračkár-
sky nákladiak parkuje neďaleko
a tulákom viac netreba. Začína
sa dobrodružná cesta po detskej
izbe. Zábava sa však rýchlo
skončí. V tmavom kúte striehne
na kamarátov škaredá Ježibaba,
Jankova nepodarená hračka.
Chytí dobrodruhov do pasce a
vyhráža sa im nešťastným kon-
com. Nechýba veľa a jej hrozby
sa vyplnia. Našťastie však letí
okolo múdra sova a šikovným
úskokom vyslobodí tulákov z
väzenia. Teraz sa všetci môžu
vrátiť domov. Ale čo s Jankom?
Opäť sa prebudil a nechce sa
mu spať. Ešteže sova má vždy

naporúdzi rozprávku. Tentoraz
však skutočnú, zo života. Roz-
práva, ako si za mladi vymenila
deň s nocou. Miesto toho, aby v
noci lovila, spala. A miesto den-
ného spánku lovila. No začali ju
trápiť strašné nočné mory, v
ktorých bolo všetko naopak.
Presvedčila sa, že je lepšie cho-
diť spávať tak, ako káže matka
príroda. Príbeh má želaný úči-
nok. Janko zatvára očká a
konečne sladko zaspáva. Bol by
to šťastný koniec, keby, ako
každé ráno, nezazvonil budík.
Ranné slnko sa neľútostne tlačí
do okien. Treba vstávať a ísť do
škôlky. A jediné čo sa dá v tejto
chvíli urobiť, je sľúbiť si, že ďal-
šiu noc už Janko prespí.
Text k inscenácii napísal vynika-
júci český dramatik a dramaturg
Vít Peřina na motívy známej
knihy Daniela Heviera s rovna-
kým názvom. Predstavenie je

určené najmenším deťom a
rodičom. Vychutnať si ho môže-
te od 16 . januára v Divadle
Malá scéna STU.
Okrem januárovej premiéry pri-
pravuje Bratislavské bábkové
divadlo ešte dve nové zaujíma-
vé inscenácie. Prvá, ktorá bude
mať premiéru 15. apríla, prene-
sie deti do kráľovského paláca,
do izby Osamelej princeznej,
kde sa zázračne zjaví svetozná-
my Osmijanko. Táto postava z
kníh Kristy Bendovej pozná
nekonečné množstvo rozprávok,
je šarmantná a vtipná. Žiadne
dieťa, ani dospelý, sa s Osmijan-
kom nemôže poddávať smútku,
či zlej nálade.
Premiéra druhého predstavenia
sa uskutoční začiatkom mája.
Tentoraz by však mala osloviť
vyššiu vekovú kategóriu. Vzniká
totiž na podklade knihy Na sle-
pačích krídlach, ktorá ponúka
čitateľovi autentický príbeh
jedenásťročného dievčatka v
čase socialistického zriadenia.
Jedného dňa dievčatku, z ničoho
nič, zmizne matka. Otec i babka
vedia kam, no mlčia. A tak sa
dievča musí vyrovnať so záhad-
nou stratou i s vlastným dospie-
vaním. Napriek tragickej záplet-
ke je plná trefného humoru a
sviežeho pohľadu autorky - emi-
grantky žijúcej vo Švajčiarsku. 

Katarína Jánošová
Foto: archív BBD

Trápi vaše dieťa nespavosť a nechce
ísť spať, potom ho zoberte do divadla
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V Karlovej Vsi

vynovili starý

kulturák
KARLOVA VES
Karloveský kultúrny dom na
Molecovej ulici má nové
ozvučenie. Návštevníkom pri-
nesie lepší zážitok najmä na
podujatiach pravidelného fil-
mového a hudobného klubu
Kamel.
Mestská časť kúpila novú ozvu-
čovaciu súpravu vďaka grantu,
ktorý získala z Bratislavského
samosprávneho kraja. Ten sa roz-
hodol podporiť novovzniknutý
filmový klub v Karlovej Vsi
sumou 4 000 eur. Mestská časť
tak získala ozvučovaciu súpravu,
ktorú bude môcť použiť aj na pro-
jekcie letného kina.
Nové ozvučenie je pokračovaním
postupnej obnovy karloveského
kultúrneho domu. V letných
mesiacoch mestská časť vymeni-
la vstupné dvere, okná v malej
sále a zrenovovala šatňu a záze-
mie pre účinkujúcich. Dôležitou
zmenou bol aj návrat k známemu
názvu  Kamel klub. (st)

V Karlovke

môžu cvičiť 

už aj na ulici
KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves s
pomocou grantu Bratislav-
ského samosprávneho kraja a
zástupcov miestnej komunity
vybudovala nové ihrisko
„street workout“ pre staršiu
mládež a dospelých.
Ihrisko, vybudované z podnetu
zástupcov miestnej komunity
žijúcej na Dlhých dieloch, je
umiestnené na voľnom prie-
stranstve medzi ulicami Kresán-
kova, Vincenta Hložníka a Albí-
na Brunovského. Je to jedno z
mála ihrísk v mestskej časti
určených pre staršiu mládež a
dospelých.
Finančne okrem Bratislavského
samosprávneho kraja prispeli
Miestny úrad Karlova Ves a
obyvatelia. Zemné a prípravné
práce urobili vlastní zamest-
nanci miestneho úradu a inšta-
lácia street workout náčinia
bola zabezpečená externou fir-
mou. (ts)  

Do škôlok pôjde o štyridsať detí viac

Chcú lanovku z Dúbravky na Hrad

Za psa z útulku sa nebude platiť 

KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves plá-
nuje v novom roku rozšíriť
kapacitu materských škôl, na
vybavenie tried získala vďaka
predloženému projektu dotá-
ciu od Bratislavského samo-
správneho kraja 4000 eur.
Rozšírenie kapacít sa týka

materských škôl na Dlhých die-
loch Majerníkova 11 a Majerní-
kova 60. Dotáciu využili na
nákup 39 celodrevených det-
ských postieľok, matracov,
perín, vankúšov či posteľného
prádla. Zakúpených bolo aj nie-
koľko didaktických pomôcok,
ktoré budú deťom slúžiť počas

výučby. Na druhý projekt Naša
škôlka – Náš kraj – MŠ Sucho-
hradská 3 získala mestská časť
grant od BSK 5 500 eur. Sumu
použila na rekonštrukciu terás na
Materskej škole Suchohradská.
Rozšírením kapacít materských
škôl získa Karlova Ves približne
štyridsať miest. (st)

Pomôcť obnove legendárnej Viedenskej električky

je možné prispením na účet Klubu priateľov mestskej

hromadnej a regionálnej dopravy v Bratislave.

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

www.facebook.com/viedenskaelektricka

mestskej hromadnej

a regionálnej dopravy

OBNOVME ELEKTRIČKU SPOLOČNE

DÚBRAVKA
Mestská časť Dúbravka orga-
nizuje výstavu detských prác s
názvom Verejný dopravný
prostriedok budúcnosti.
Lietajúce autá, električka, lano-
vá dráha od Dúbravskej hlavice
až na Hrad, hromadná doprava
s pohodlným sedením, so
zábavou či s priateľským úsme-

vom. Tak vidia verejný doprav-
ný prostriedok budúcnosti žiaci
dúbravských základných a ma-
terských škôl. Maľby, kresby,
no aj 3D modely vytvárali ško-
láci aj škôlkari v rámci súťaže,
ktorú organizovalo miestne
oddelenie školstva, kultúry a
projektových činností. Do sú-
ťaže prišla stovka prác od

malých Dúbravčanov, ocenenie
dostalo šesť najinšpiratívnej-
ších. Mestská časť Dúbravka
plánuje všetky práce predstaviť
verejnosti, na prehliadku pozý-
va nielen školské kolektívy, ale
aj úradníkov, dopravákov.
Výstava v galérii Domu kultú-
ry Dúbravka potrvá do 31.
januára. (du)

DÚBRAVKA
Dúbravskí poslanci zmenili
VZN o psoch.
Od dane za psa oslobodili obyva-
teľa Dúbravky, ktorý si vezme psa

z útulku na území Bratislavy.
Nové pravidlá budú platiť od 1.
februára. Návrh oslobodenia od
dane poslanci dokonca predĺžili z
jedného roku na dva. Nárok na

oslobodenie od dane si daňovník
uplatní pri prihlásení do evidencie
podaním priznania a po predlože-
ní dokladu o osvojení si psa z
útulku. (du)
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Dobré nápady a zaujímavé projekty
môžu dostať pomoc od samosprávy
RUŽINOV
Na zlepšenie komunitného
života v Ružinove môžu ľudia
získať od mestskej časti od
500 do 5 000 eur. Stačí napísať
zaujímavý projekt. 
Mestská časť Ružinov vyhlásila
grantovú výzvu na rok 2016.
Fyzické osoby podnikatelia a
právnické osoby, ktoré sídlia v
Ružinove alebo tu vykonávajú
činnosť, sa môžu uchádzať o
sumu od 500 do 5 000 eur na
svoj projekt. Môže byť z oblastí
životného prostredia, kultúry,
športu, vzdelávania, sociálnej
oblasti, rozvoja komunity. „O
grantový program majú ľudia
stále väčší záujem a vďaka

nemu sa podarilo zrealizovať
mnohé nápady Ružinovčanov.
Skrášlili si priestory pred byto-
vými domami, ako aj kontajne-
rové stojiská, vyčistili svoje oko-
lie, žiaci v základných školách
sa naučili poskytovať prvú
pomoc. Pri rôznych takýchto
aktivitách sa zároveň posilnila aj
komunita,“ objasnil starosta
Ružinova Dušan Pekár myšlien-
ku grantového programu. 
Vlani ružinovská samospráva
pomocou grantového programu
podporila 40 projektov sumou
viac ako 120-tisíc eur. Obyvate-
lia si tak zveľadili svoje vnútro-
bloky, ľudia bez domova čistili
verejné priestranstvá v Ružino-

ve, futbalisti z klubu SDM
Domino získali nové ihrisko s
umelou trávou, žiakom zo ZŠ
Mierová pribudla na dvore
posilňovacia zostava.
Žiadosti s vypracovaným pro-
jektom treba odovzdať na ruži-
novský miestny úrad do 18.
februára 2016. O tom, ktoré
projekty Ružinov finančne pod-
porí, rozhodnú poslanci miestne-
ho zastupiteľstva na základe
odporúčaní grantovej komisie.
Tento rok je na granty vyčlene-
ných približne 160-tisíc eur.
Detailné informácie o podmien-
kach grantového programu sú
zverejnené na webe www.ruzi-
nov.sk. (st)

Nové povrchy

dostalo 5 ciest 

a 5 chodníkov
RUŽINOV

Výmenou povrchu na najzniče-
nejšej časti Krasinského ulice v
Trnávke ukončila mestská časť
Ružinov minuloročnú výmenu
povrchov komunikácií. Nový
asfaltový povrch namiesto plá-
tania výtlkov dostalo v roku
2015 päť ciest a päť chodníkov
v správe mestskej časti.
V roku 2015 mestská časť
vymenila asfaltový povrch na
Astrovej, Pažítkovej, Liptovskej
a na Oravskej ulici, kde došlo aj
k úprave parkovacích miest.
Nový povrch dostali chodníky
Ostredková a Drieňová okolo
Bioparku na Ostredkoch, na
Bachovej a na Liptovskej ulici.
„V roku 2015 tak išlo do výme-
ny asfaltových krytov na cestách
a chodníkoch v správe mest-
skej časti Ružinov okolo 417-
tisíc eur. Takýmto spôsobom sa
nám znižujú náklady na opravu
výtlkov,“ informoval starosta
Ružinova Dušan Pekár. (st)

Chcú lanovku 

z Dúbravky 

až na Hrad
DÚBRAVKA
Mestská časť Dúbravka orga-
nizuje výstavu detských prác s
názvom Verejný dopravný pro-
striedok budúcnosti.
Lietajúce autá, električka, lanová
dráha od Dúbravskej hlavice až
na Hrad, hromadná doprava s
pohodlným sedením, so zábavou
či s priateľským úsmevom. Tak
vidia verejný dopravný prostrie-
dok budúcnosti žiaci dúbravských
základných a materských škôl.
Maľby, kresby, no aj 3D modely
vytvárali školáci aj škôlkári v
rámci súťaže, ktorú organizovalo
miestne oddelenie školstva, kultú-
ry a projektových činností. Do
súťaže prišla stovka prác, ocene-
nie dostalo šesť najinšpiratívnej-
ších. Mestská časť plánuje všetky
práce predstaviť verejnosti, na
prehliadku pozýva nielen školské
kolektívy, ale aj úradníkov, dopra-
vákov. Výstava v galérii Domu
kultúry Dúbravka trvá do 31.
januára. (du)

MESTSKÁ ČASŤ 
BRATISLAVA-NOVÉ MESTO 

v y h l a s u j e 
obchodnú verejnú súťaž na predloženie najvhodnejšieho návrhu na
uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytového priestoru č.
12-902 o výmere podlahovej plochy 144,77 m2 na prízemí bytového
domu so súpisným číslom 1528 na Račianskej ul. č. 87 v Bratislave
(postavený na pozemku registra „C“ KN parcele č. 12160, 12163 a
12168, nachádzajúcom sa v k. ú. Nové Mesto, evidovanom na liste
vlastníctva č. 2902).

Účel nájmu: kancelárske/administratívne priestory, alternatívne
poskytovanie služieb, resp. prevádzkovanie obchodu.

Súťažné podmienky a viac informácií: získate na Miestnom úrade
mestskej časti Bratislava–Nové Mesto Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
(III. poschodie, č. dverí 305, 313 – oddelenie právne, podnikateľských
činností, evidencie súpisných čísiel a správy pozemkov) alebo si môže-
te stiahnuť na webovej stránke: www.banm.sk/data/att/6457.pdf.

Kontaktné osoby: Mgr. Marianna Moravcová Tomčíková (02/49 253
133, -152, pravne.moravcova@banm.sk), Mgr. Bronislava Petríková
(02/49 253 135,  sbanp.petrikova@banm.sk)

Kritériom pre vyhodnotenie súťažných návrhov je najvyššia
ponúknutá výška ročného nájomného a najvyššia ponúknutá výška
nákladov vykonanej rekonštrukcie, v súčte oboch za celé obdobie
nájmu (5-ročné nájomné + výška nákladov na rekonštrukciu). 

Návrh vypracovaný v slovenskom jazyku spolu s prílohami - podklad-
mi (podmienky účasti v OVS) je potrebné doručiť (nie len odoslať)
poštou alebo podať osobne do podateľne Miestneho úradu v termíne
do 15. 2. 2016 do 12.00 hod. v zalepenej obálke s výrazným označe-
ním „OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ – Račianska 87 - NEOT-
VÁRAŤ!“ 

Adresa pre doručovanie návrhov: Miestny úrad mestskej časti Bra-
tislava–Nové Mesto Junácka č. 1, 832 91 Bratislava

Ružinov podporil novorodencov
RUŽINOV
V roku 2015 mestská časť Ruži-
nov finančne podporila viac
ako 860 ružinovských novoro-
dencov.
Bolo to o vyše 230 malých Ruži-

novčanov viac ako vlani. „Medzi
mladé rodiny, ktoré majú v Ruži-
nove trvalé bydlisko a narodilo sa
im dieťa, sme v tomto roku rozde-
lili vyše 60-tisíc eur formou prí-
spevku pri narodení dieťaťa,“

spresnil starosta Ružinova Dušan
Pekár. Výška príspevku na jedno
dieťa je 70 eur. Rodičia zároveň
mohli využiť aj slávnostné uvíta-
nie novorodencov s fotením v
drevenej kolíske. (ts)
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Nové povrchy

dostalo 5 ciest 

a 5 chodníkov
RUŽINOV

Výmenou povrchu na najzniče-
nejšej časti Krasinského ulice v
Trnávke ukončila mestská časť
Ružinov minuloročnú výmenu
povrchov komunikácií. Nový
asfaltový povrch namiesto plá-
tania výtlkov dostalo v roku
2015 päť ciest a päť chodníkov
v správe mestskej časti.
V roku 2015 mestská časť
vymenila asfaltový povrch na
Astrovej, Pažítkovej, Liptovskej
a na Oravskej ulici, kde došlo aj
k úprave parkovacích miest.
Nový povrch dostali chodníky
Ostredková a Drieňová okolo
Bioparku na Ostredkoch, na
Bachovej a na Liptovskej ulici.
„V roku 2015 tak išlo do výme-
ny asfaltových krytov na cestách
a chodníkoch v správe mest-
skej časti Ružinov okolo 417-
tisíc eur. Takýmto spôsobom sa
nám znižujú náklady na opravu
výtlkov,“ informoval starosta
Ružinova Dušan Pekár. (st)

Chcú lanovku 

z Dúbravky 

až na Hrad
DÚBRAVKA
Mestská časť Dúbravka orga-
nizuje výstavu detských prác s
názvom Verejný dopravný pro-
striedok budúcnosti.
Lietajúce autá, električka, lanová
dráha od Dúbravskej hlavice až
na Hrad, hromadná doprava s
pohodlným sedením, so zábavou
či s priateľským úsmevom. Tak
vidia verejný dopravný prostrie-
dok budúcnosti žiaci dúbravských
základných a materských škôl.
Maľby, kresby, no aj 3D modely
vytvárali školáci aj škôlkári v
rámci súťaže, ktorú organizovalo
miestne oddelenie školstva, kultú-
ry a projektových činností. Do
súťaže prišla stovka prác, ocene-
nie dostalo šesť najinšpiratívnej-
ších. Mestská časť plánuje všetky
práce predstaviť verejnosti, na
prehliadku pozýva nielen školské
kolektívy, ale aj úradníkov, dopra-
vákov. Výstava v galérii Domu
kultúry Dúbravka trvá do 31.
januára. (du)

Dobré nápady a zaujímavé projekty
môžu dostať pomoc od samosprávy
RUŽINOV
Na zlepšenie komunitného
života v Ružinove môžu ľudia
získať od mestskej časti od 500
do 5 000 eur. Stačí napísať
zaujímavý projekt. 
Mestská časť Ružinov vyhlásila
grantovú výzvu na rok 2016.
Fyzické osoby podnikatelia a
právnické osoby, ktoré sídlia v
Ružinove alebo tu vykonávajú
činnosť, sa môžu uchádzať o
sumu od 500 do 5 000 eur na
svoj projekt. Môže byť z oblastí
životného prostredia, kultúry,
športu, vzdelávania, sociálnej
oblasti, rozvoja komunity. „O
grantový program majú ľudia
stále väčší záujem a vďaka

nemu sa podarilo zrealizovať
mnohé nápady Ružinovčanov.
Skrášlili si priestory pred byto-
vými domami, ako aj kontajne-
rové stojiská, vyčistili svoje oko-
lie, žiaci v základných školách
sa naučili poskytovať prvú
pomoc. Pri rôznych takýchto
aktivitách sa zároveň posilnila aj
komunita,“ objasnil starosta
Ružinova Dušan Pekár myšlien-
ku grantového programu. 
Vlani ružinovská samospráva
cez grantový program podporila
40 projektov sumou viac ako
120-tisíc eur. Obyvatelia si tak
zveľadili svoje vnútrobloky,
ľudia bez domova čistili verejné
priestranstvá v Ružinove, futba-

listi z klubu SDM Domino
získali nové ihrisko s umelou
trávou, žiakom zo ZŠ Mierová
pribudla na dvore posilňovacia
zostava.
Žiadosti s vypracovaným pro-
jektom treba odovzdať na ruži-
novský miestny úrad do 18.
februára 2016. O tom, ktoré
projekty Ružinov finančne pod-
porí, rozhodnú poslanci miestne-
ho zastupiteľstva na základe
odporúčaní grantovej komisie.
Tento rok je na granty vyčlene-
ných približne 160-tisíc eur.
Detailné informácie o podmien-
kach grantového programu sú
zverejnené na webe www.ruzi-
nov.sk. (st)

Ružinov podporil novorodencov
RUŽINOV
V roku 2015 mestská časť Ruži-
nov finančne podporila viac
ako 860 ružinovských novoro-
dencov.
Bolo to o vyše 230 malých Ruži-

novčanov viac ako vlani. „Medzi
mladé rodiny, ktoré majú v Ruži-
nove trvalé bydlisko a narodilo sa
im dieťa, sme v tomto roku rozde-
lili vyše 60-tisíc eur formou prí-
spevku pri narodení dieťaťa,“

spresnil starosta Ružinova Dušan
Pekár. Výška príspevku na jedno
dieťa je 70 eur. Rodičia zároveň
mohli využiť aj slávnostné uvíta-
nie novorodencov s fotením v
drevenej kolíske. (ts)
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Nová samospráva mestskej časti Staré Mesto je vo
funkcii už vyše roka, je to teda príležitosť zhodno-
tiť, čo sa za rok podarilo urobiť, ako plní svoje
predvolebné sľuby. O zhodnotenie prvého roka vo
funkcii sme požiadali starostu Starého Mesta
Radoslava ŠTEVČÍKA.

� � �
� Ako spätne hodnotíte svoj nástup do funkcie sta-
rostu Starého Mesta pred viac ako rokom?
- Uplynulý rok bol pre mňa aj pre samosprávu Starého
Mesta novou skúsenosťou. Naša mestská časť má po
prvýkrát v histórii starostu, ktorý kandidoval ako nezávis-
lý, teda bez podpory straníckych centrál a politických
sponzorov. S tým, pochopiteľne, súvisel aj môj nástup do
funkcie. Volebný úspech ako nezávislého kandidáta bol
pre mňa prekvapením, nemal som pripravený tím, s kto-
rým by som hneď v prvý deň nastúpil do úradu. Keďže
som za sebou nemal žiadne kádrové rezervy politických
strán, miesta vedúcich oddelení boli obsadené na zákla-
de výberových konaní. Som rád, že v nich uspeli aj Sta-
romešťania, ktorí prejavili záujem o tento druh verejnej
služby. Som presvedčený, že na staromestskom miest-
nom úrade by mali pracovať najmä Staromešťania, teda
ľudia, ktorí ako obyvatelia mestskej časti dôverne pozna-
jú jej problémy a potreby ľudí, ktorí tu žijú. Za niekoľko
mesiacov sa nám podarilo znížiť počet úradníkov a sta-
bilizovať miestny úrad. V prvých mesiacoch sme sa
potrebovali vyrovnať s dedičstvom predchádzajúceho
vedenia samosprávy. Išlo o nešťastné čerpanie európ-
skych fondov na obnovu základných a materských škôl,
kde pri príprave došlo k vážnym pochybeniam a hrozilo,
že mestská časť príde o tieto peniaze a bude musieť
investície napokon zaplatiť z vlastných peňazí. Pochybe-
nie predchádzajúcej samosprávy potvrdilo aj minister-
stvo ako riadiaci orgán a navrhlo nám dohodu o ukonče-
ní všetkých projektov, ktoré boli nezodpovedne priprave-
né. Po nástupe do funkcie som zrušil aj viaceré nezákon-
né a pre mestskú časť nevýhodné rozhodnutia mojej
predchodkyne, ktoré urobila po voľbách a pred mojím
nástupom. Či už išlo o prenájom parku na Šafárikovom
námestí alebo rekonštrukciu vnútrobloku na Povrazníc-
kej ulici. Ušetrili sme tak mestskej časti nielen právne
problémy, ale aj zbytočne investované peniaze z rozpoč-
tu mestskej časti.

� Čo považujete za úspechy staromestskej samo-
správy pod vaším vedením v uplynulom roku 2015?
- Za úspech považujem, že sa nám pomerne rýchlo poda-
rilo nastaviť nový systém fungovania samosprávy. Po
nástupe do úradu som napríklad zistil, že mestská časť
nemá dodávateľa na opravu výtlkov, ktoré po každej zime
trápia staromestské cesty a obyvateľov mestskej časti.
Preto bolo potrebné urýchlene obstarať dodávateľa týchto
prác a začať čo najskôr s opravou výtlkov. To sa nám poda-
rilo, no nový dodávateľ nedokázal realizovať opravy ciest v
takom tempe, ako sme požadovali, a tak sme museli hľadať
nového. V ďalšom verejnom obstarávaní na opravu a
rekonštrukcie ciest sme získali nové partnera - renomovanú
firmu Pittel + Brausewetter a od augusta sme sa pustili aj do
komplexnej rekonštrukcie ciest a chodníkov. Opravili sme
dlažbu na Mikulášskej ulici, Klariskej, komplexne sme zre-
konštruovali chodníky a cestu na Hlbokej ulici, natiahli sme
nový asfaltový koberec na ďalšej časti Grösslingovej ulice.
Mojou ambíciou nie je opravovať cesty a chodníky len pred
voľbami, ale počas celého volebného obdobia. Výrazný
posun nastal v čistote ulíc. Preto aj tento rok chceme pokra-
čovať v ešte väčšom rozsahu v oprave ciest a chodníkov.
Osadili sme 100 nových smetných košov, pričom malé 30-

litrové koše sme nahradili 110-litrovými, ktoré umiestňujeme
na rohy ulíc. V tomto roku plánujeme osadiť ďalších 150
nových veľkých košov, z toho 50 pôjde do historického
jadra. Zmenili sme prístup pri verejnom obstarávaní, vďaka
čomu sa nám na nákupe tovarov a služieb podarilo vlani
ušetriť vyše 800-tisíc eur. Aj vďaka tomu sme mohli vyme-
niť okná na troch ďalších materských školách, vymenili sme
kotly a zvýšili efektívnosť kúrenia v troch škôlkach a v Zichy-
ho paláci. Začali sme obnovu Pistoriho paláca na Štefániko-
vej ulici, kde s finančnou podporou nórskych fondov opra-
vujeme strechu a fasády objektu, a plánujeme aj opravu
okien a vybudovanie novej kotolne. Po rokoch nezáujmu o
verejnú zeleň sme začali s orezmi stromov, robíme kontro-
lu zelene, pričom choré a poškodené stromy budeme
nahrádzať novými. Chcem zabrániť tomu, aby poškodené
stromy padali a ohrozovali chodcov, ako sa to stalo vlani na
Palackého ulici, Jakubovom a na Hviezdoslavovom námes-
tí, či v areáloch základných a materských škôl. Na záver
roka sa nám podarilo v novej podobe zorganizovať Vianoč-
né trhy na Hviezdoslavovom námestí. Vrátili sme námestiu
promenádny charakter aj počas adventného obdobia, keď
sme aktivity spojené s trhmi a s prevádzkou klziska predĺži-
li až po Hudobný pavilón.
� Čo považujete za hlavné úlohy staromestskej
samosprávy v roku 2016?
- Okrem už spomenutých plánov chceme vo verejnom
obstarávaní nájsť konečne spoľahlivého partnera pre sta-
rostlivosť a údržbu verejných komunikácií a verejnej zelene.
Počítame tu aj s aktívnejšou účasťou našej obchodnej spo-
ločnosti Staromestská, a. s., ktorá by mala zabezpečovať
komplexnú starostlivosť o čistotu na najfrekventovanejších
uliciach Starého Mesta. V súvislosti s predsedníctvom Slo-
venska v EÚ v druhej polovici roka plánujeme s finančným
príspevkom vlády zabezpečiť opravu dlažby v historickom
jadre, vydláždenie Židovskej ulice, kde by mala vzniknúť
plnohodnotná pešia zóna, chceme ďalej vybudovať v cent-
re mesta nové verejné toalety, historické jadro a nábrežie
pokryjeme bezplatným signálom wifi. Ďalej sa chceme
dôsledne starať o verejnú zeleň a tam, kde je to nevyhnut-
né, plánujeme nahradiť choré a nebezpečné stromy nový-
mi a zdravými. V prípade, že nám to primátor a mestské
zastupiteľstvo umožnia, chceme na väčšine staromest-
ských ulíc zaviesť systém spoplatneného parkovania, ako
ho poznáme z Prahy, Viedne či z iných metropol. �

Starosta Starého Mesta
hodnotí prvý rok vo funkcii


