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Zima sa ukázala a hneď aj rozlúčila...

Zima bola aj na Železnej studienke, ešte v sobotu sa tam hral hokej. Foto: Juraj Mladý

Po výzve mesta

vyčistili prvých

49 stánkov
BRATISLAVA
Hlavné mesto vyzvalo na jeseň
vlastníkov predajných stán-
kov, ktoré stoja na prenaja-
tých pozemkoch od hlavného
mesta, aby ich udržiavali čisté,
vrátane odstránenia grafity.
Majitelia stánkov si väčšinou
poriadok urobili, neplatí to
však pre všetkých...
Pracovníci magistrátu po nie-
koľkých týždňoch stánky skon-
trolovali a zistili, že hoci 49 stán-
kov je už vyčistených, majitelia
23 stánkov na výzvu nereagova-
li, prípadne ich neudržiavajú
čisté. Hlavné mesto týmto ná-
jomcom poslalo opätovnú vý-
zvu. V prípade, ak okamžite
nezabezpečia čistotu v jednotli-
vých stánkoch, mesto vypovie
nájomné zmluvy.
Vo februári čakajú stánky ďalšie
kontroly. Ak nájomcovia po-
zemkov nebudú ani túto výzvu
na zlepšenie estetického vzhľa-
du predajných zariadení rešpek-
tovať, hlavné mesto je rozhod-
nuté odstrániť predajné stánky z
pozemkov vo vlastníctve hlav-
ného mesta. 
Jednotlivé prevádzky musia
spĺňať základné estetické požia-
davky kladené na predajné stán-
ky na území hlavného mesta.
Zariadenie musí byť udržiavané,
čisté a bez čmáraníc a najmä bez
grafity. Takisto je potrebné
udržiavať čistotu v okolí stán-
kov, čo vyplýva aj zo zmluvy o
nájme. (mm, is)

Už v marci majú

začať opravovať

promenádu
STARÉ MESTO
Primátor Ivo Nesrovnal sa stre-
tol so zástupcami spoločnosti
Henbury Development a vyzval
ich na čo najrýchlejšiu obnovu
dunajskej promenády. Tá by sa
mala začať v marci. 
„Obnova do siedmich mesiacov
od získania všetkých povolení je
súčasťou mimosúdnej dohody,“
vysvetlil primátor. Na stretnutí sa
zástupcovia investora dohodli s
vedením mesta na termínoch aj na
konkrétnych prácach. „Obnova sa
podľa dohody začne koncom
marca a hotová bude už v lete,“
povedal primátor. Medzi práce,
ktoré sa investor zaviazal v tomto
priestore spraviť, patrí obnova
plôch a chodníkov, výsadba zele-
ne a parkové úpravy, vyčistenie
múrika, vybudovanie verejného
osvetlenia, umiestnenie mobiliá-
ru s lavičkami, odpadkové koše,
stojany na bicykle či pitné fontá-
ny. Postup prác bude vedenie
mesta kontrolovať. 
Podľa dohody investor do sied-
mich mesiacov opraví časť od
River Park I po Most Lafranconi
a do troch rokov od vydania sta-
vebného povolenia vybuduje
novú promenádu. V ďalšej etape
investor vybuduje verejný prie-
stor centrálneho námestia (2 500
štvorcových metrov), pričom cel-
kovo má plocha River Park 2
zabrať 72 000 štvorcových met-
rov plochy. So začiatkom výstav-
by projektu River Park 2 sa ráta
do troch rokov. (sk, mm)
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BRATISLAVA
Stačilo pár desiatok hodín a
zima pripomenula Bratislav-
čanom hneď niekoľko podôb.
Po mrazivých dňoch a nociach
minulého týždňa prišlo v sobo-
tu (najmä deťmi) vytúžené
sneženie, ktoré už na druhý
deň vystriedal odmäk a blázni-
vé tri dni zakončil  pondelkový
dážď so zamrznutými chod-
níkmi a cestami. 
A aby toho nebolo málo, meteo-
rológovia tvrdili, že v strede
týždňa sa majú teploty vyšplhať
až nad desiatku, bude pršať a
tých pár centimetrov sobotňaj-
šieho snehu zamieri definitívne
do múzea zimy 2016.
Blahoželať si teda môžu tí, ktorí
ešte v sobotu vytiahli korčule a
využili hrubý ľad na prírodných

jazerách. Na Železnej studienke
bola aj partia kamarátov, ktorí
tam chodia pravidelne takmer
desať rokov. „Nie je to ako na
zimáku, ale čaro je tu úplne iné.
Máme dokonca hráčov, ktorí sa
na inom ako prírodnom ľade ani
nekorčuľovali,“ prezradil Milan,
ktorý sem aj s kamarátmi jazdí z
Petržalky.
V sobotu sa na Železnej stu-
dienke, ale aj na ďalších tra-
sách okolo mesta objavili bež-
kári. Trate si síce museli vyjaz-
diť sami, čerstvý prašan ich
však odmenil za zvýšenú
námahu. V Dúbravke, Karlovej
Vsi, Lamači, ale aj vo vyššie
položených častiach Starého
mesta to zase deti skúšali so
sánkovaním. Sneh síce čoskoro
vydreli, takže sa jazdilo aj na

blate či na tráve, no veľmi im to
neprekážalo. Hlavná vec, že
konečne vyskúšali sánky spod
stromčeka!
„Obdobie od 15. do 25. januára

väčšinou býva najstabilnejšie a
zima by v ňom mala kulmino-
vať. Tohtoročné januárové poča-
sie preto nie je pre bratislavský
región typické,“ prezradil klima-
tológ SHMÚ Pavel Faško.
Súčasné výkyvy teplôt však
nepovažuje za nič výnimočné.
„Musíme sa na ne pripraviť, pre-
tože budú stále častejšie,“ tvrdí.
Čo sa týka tohtoročnej zimy,
určite sa nelúči. „Ešte sa niečo
udeje... V Bratislave môže snežiť
aj v marci, takže snehu sa asi
dočkáme. Otázne  je, ako dlho sa
udrží,“  uzavrel klimatológ Pavel
Faško. Dušan Blaško

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Európa, teš sa
na svoje nové
hlavné mesto!
Došlo aj na Bratislavu. Slo-
vensko od júla do decembra
prevezme post predsedu Rady
Európy a Bratislava bude šesť
mesiacov neoficiálnym hlav-
ným mestom Európy. 
Dobrá správa - do Bratislavy
prídu stovky európskych úradní-
kov, čo minimálne na pol roka
pomôže cestovnému ruchu, re-
štauračným zariadeniam, pri-
budne pár stoviek Európanov,
ktorí si konečne prestanú pliesť
Slovensko so Slovinskom a ďal-
ších pár stoviek dokonca koneč-
ne zistí, že nie sme súčasťou
Ruska. A keďže vláda nechce
zostať v hanbe, pomôže Bratisla-
ve dotáciami, čo sa, možno,
odrazí na väčšej čistote v meste.
Zlá správa - vodiči sa môžu pri-
praviť na kvílenia policajných
áut, ktoré bude sprevádzať
európskych úradníkov pri presu-
noch mestom - treba sa pripraviť
na väčšie zápchy, uzavretia nie-
ktorých ciest  či celých ulíc.
Mesto obsadia stovky agentov a
superagentov, ktorí budú sta-
rostlivo sledovať, či sa do ulíc
nevyrútia sýrske teroristky pre-
zlečené za matky piatich detí a
zo všetkých strán sa bude na
Bratislavčanov valiť propagan-
da, ako je dobré, že hostíme
takúto udalosť a že vďaka nej
čakajme v ďalších rokov návaly
turistov (niečo podobné už zaži-
lo mesto pred MS v hokeji 2011,
keď ďalší rok prišlo o dvanásť
japonských turistov viac)...
Samotná Bratislava však úrad-
nícku vlnu určite vydrží! Preži-
la aj väčšie pohromy, pár sto-
viek bruselských byrokratov ju
predsa nevykoľají. Navyše - na
konci predsedníctva čaká Bra-
tislavčanov sladká odmena za
všetky obmedzenia - Vianočné
trhy 2016! A medzitým môžu
obyvatelia hlavného mesta sle-
dovať, kam sa rozkotúľajú sľú-
bené milióny od vlády, koľko
pôjde naozaj do Bratislavy a
koľko kamarátom, známym,
sponzorom, ktorí už mesiace
krúžili okolo magistrátu...

Dušan Blaško

BRATISLAVA
Používanie pyrotechniky od
polovice decembra do polovice
januára je problém, na ktorý
už začínajú reagovať aj samo-
správy. Tlačia ich k tomu
samotní občania, ktorí tvrdia,
že používanie pyrotechniky by
malo dostať jasné pravidlá.
„Uvedomujeme si, že ide o beh
na dlhú trať, ale je potrebné s
tým niečo urobiť. Už o pár
rokov sú vianočné sviatky nie
sviatkami pokoja, ale petardo-
vým obdobím,“ tvrdí napríklad
čitateľ Peter Kočvara.

PODNETY OD OBČANOV
Ako prvá samospráva zareagova-
la na problém Karlova Ves. Jej
zastupiteľstvo sa rozhodlo pre
referendum o zákaze používania
petárd. V prípade kladného hla-
sovania obyvateľov mestská časť
prijme všeobecné záväzné naria-
denie (VZN) v zmysle zákazu
používania pyrotechniky. „V
súvislosti s nedávnymi oslavami
príchodu nového roka a prijatou
novelou tzv. banského zákona,
ktorá umožňuje obciam na svo-
jom území regulovať použitie
zábavnej pyrotechniky, sme
dostali podnety vyzývajúce na
prijatie takého všeobecného
záväzného nariadenia,“ povedal
hovorca Karlovej Vsi Branislav
Heldes. Spresnil, že samotná
mestská časť mala negatívne skú-
senosti s používaním petárd a
podnety na toto referendum
dostali od občanov. Nepriaznivé
reakcie sú najmä od starších ľudí
a majiteľov domácich zvierat.

Referendum v Karlovej Vsi je vo
fáze príprav a zostavovania otá-
zok. „V prípade, že poslanci zara-
dia do referenda aj otázku o záka-
ze používania pyrotechniky a
obyvateľ poruší všeobecne zá-
väzné nariadenie, bude sa to kla-
sifikovať ako priestupok,“ tvrdí
Branislav Heldes.

PROBLÉMOM KONTROLA
Z ďalších mestských častí sa
nebráni všeobecnému záväznému
nariadeniu o zákaze používania
petárd ani Ružinov. Hovorkyňa
mestskej časti Marianna Šebová
však pripomína, že rovnako dôle-
žité je zabezpečiť aj kontrolu nad
dodržiavaním tohto nariadenia.
Hoci podľa slov hovorkyne mest-
skej časti Staré Mesto Nory Gub-
kovej zatiaľ nezaznamenali sťaž-
nosti od občanov, uvedomujú si,
že neregulované používanie
petárd spôsobuje obyvateľom
nepríjemné pocity. 
Používaniu pyrotechniky by sa
chceli vyhnúť v Novom Meste.
Hovorca samosprávy Marek Tet-
tinger však vidí problém nielen v
petardách, ale aj v kontrole či v
prípadných sankciách pri ich
používaní v prípade porušenia
VZN. „Sme tiež proti používaniu
petárd, zároveň si však uvedomu-
jeme obťažnosť kontroly a prí-
padných sankcií pri porušení
takéhoto VZN, inak povedané -
človek, ktorý hodí petardu, asi
nebude čakať na danom mieste,
kým príde polícia.“ 
Divoko bolo počas dní okolo Sil-
vestra aj v Petržalke, hovorkyňa
samosprávy Michaela Platznero-

vá však uviedla len toľko, že v
mestskej časti je zakázané narú-
šať verejný priestor obťažujúcimi
zvukmi prípadne svetelnými
efektmi v čase medzi 22.00 až
6.00 h. Všeobecné záväzné naria-
denie k tomuto problému môže
podľa ich názoru vydať len
mesto... Hovorkyňa Dúbravky
Lucia Marcinátová uviedla, že
mimoriadne sťažnosti od obyva-
teľov neevidovali, iba ak v čase
vianočných a silvestrovských
osláv. Dúbravka nechystá všeo-
becne záväzné nariadenie týkajú-
ce sa petárd, pripravujú však pre
obyvateľov anketové otázky, kde
jednou z tém bude aj pyrotechni-
ka.

DVOJAKÉ SKÚSENOSTI
Hovorca mestskej polície Peter
Pleva prezradil, že hlavné mesto
zatiaľ takéto všeobecne záväzné
nariadenie nemá, jeho nové zne-
nie sa však pripravuje. V súvi-
slosti s reakciami obyvateľov
spomína kladné aj záporné skúse-
nosti. 
Na jednej strane stojí radosť oby-
vateľov z pyrotechniky počas
predvianočného a predsilves-
trovského obdobia, na druhej
strane opäť nespokojní majitelia
domácich zvierat a starší ľudia.
Medzi negatíva patrí aj nedodr-
žiavanie návodov pri používaní
petárd a z nich vyplývajúce zra-
nenia či predaj pyrotechniky
deťom. 
Čo sa týka samotného magistrátu,
reakciu poslala hovorkyňa Ivana
Skokanová: „Začiatkom decemb-
ra 2015 nadobudol účinnosť

zákon o výbušninách, výbušných
predmetoch a munícii, ktorý
umožňuje obciam z dôvodu
ochrany verejného poriadku for-
mou VZN obmedziť alebo zaká-
zať  používanie pyrotechniky.
Mesto preto začalo pripravovať
nové všeobecné záväzné nariade-
nie. V súčasnosti preto stále platí
záväzné nariadenie  z roku 1999.
K pripravovanému novému zne-
niu sa nebudeme vyjadrovať,
kým ho neposúdia jednotlivé
odborné oddelenia magistrátu.“

VŠETKO JE O ĽUĎOCH
Oslovili sme aj predajcov pyro-
techniky, ktorí sa zhodujú v tom,
že za jej nevhodné používanie
môžu najmä nedisciplinovaní
občania. „Mnohí používajú pyro-
techniku bez rozmyslu, a to na
miestach, kde zásadným spôso-
bom rušia svojich spoluobčanov
nielen večer, v noci, ale aj cez
deň, teda mimo vyhradeného
nočného pokoja. Je to hlavne v
zastavaných oblastiach v blíz-
kosti obytných domov, nemocníc,
škôl a podobne,“ prezradil Matúš
Kovalovský, výkonný riaditeľ
jednej zo spoločnosti. 
Majiteľ ďalšej firmy Tomáš Med-
veď chápe potrebu riešiť problé-
my s používaním pyrotechniky.
Nie je si však istý, či je práve
zákaz správnym riešením. „Dôle-
žitá je v tomto prípade výchova
rodičov, aby mladí ľudia vedeli,
čo nie je najlepšie, čo môžu uro-
biť a tiež ochota predajcov takéto
petardy predávať.“  

Marta Šeborová
Dušan Blaško

Karlova Ves ako prvá zareagovala na petardy,  
chystá referendum o zákaze pyrotechniky

� Najkrajšie dovolenkové miesta v Chorvátsku
Poreč, Rovinj, Umag, Vrsar, Pula, Primošten, Trogir, Omiš, Makarska 

ostrovy Rab, Lošinj, Pag, Hvar, Brač

Do konca januára so zľavami až 27%
� Aktívna dovolenka pri mori (ZUMBA, TAE-BO)

INFO: CK INTERMEDIAL®s.r.o., Záhradnícka 83, Bratislava, tel. 02 55563860, www.intermedial.sk

26.
sezóna pobyty pri Jadranskom mori
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Ministerstvo

rozhodlo, ako

budú sanovať 
VRAKUŇA

Ministerstvo životného prostre-
dia chce bývalú skládku Che-
mických závodov Juraja Dimi-
trova vo Vrakuni sanovať for-
mou kapsulizácie. Dôvodom je
jej rýchlejšie zvládnutie a niž-
šie náklady než druhý variant,
ktorým bola aktívna sanácia.
Sanácia kapsulizáciou (teda spô-
sobom, ktorým sa zdroje znečiste-
nia zaizolujú), bude trvať 18
mesiacov a vyjde na  20 miliónov
eur. Ministerstvo už pripravuje
verejné obstarávanie. Na porov-
nanie, aktívna sanácia by trvala
asi päť rokov a jej cena by bola
vyše 100 miliónov eur.
„Geologický prieskum, ktorý
vykonalo Ministerstvo životného
prostredia SR, potvrdil postupné
šírenie znečistenia a nutnosť saná-
cie tejto environmentálnej záťaže.
Sme za to, aby sme skládku čím
skôr zlikvidovali alebo izolovali.
Ide o zdravie obyvateľov, preto
riešenie neznesie odklad,“ tvrdí
hovorca vrakunského miestneho
úradu Tomáš Zajac.
Aj on potvrdil dve možné rieše-
nia: „Úplná asanácia skládky
alebo tzv. kapsulovité riešenie.
Úplný vývoz všetkých toxických
látok by stál rádovo niekoľko sto-
viek miliónov eur a realizácia by
mohla trvať dlhé roky. Preto sa
tiež prikláňame k rýchlejšiemu a
lacnejšiemu riešeniu, teda k
zabezpečeniu a izolovaniu nebez-
pečnej skládky formou kapsulizá-
cie, aby sa škodlivé látky nešírili a
nedostali do podzemných vôd.
Takéto riešenie pokladáme za
reálne aj finančne dostupné.“
Sanácia kapsulizáciou vyrieši
problém so skládkou až na 100
rokov. Budúce generácie by sa
potom mali s týmto problémom
vyrovnať lepšie. Je aj predpoklad,
že chemické látky zo skládky
znovu využijú. Skládka bývalých
Chemických závodov Juraja Di-
mitrova  má  4,65 hektára. Obsa-
huje približne 120 000 kubických
metrov odpadu, ktorý sa sem vy-
vážal v 60. až 80. rokoch minulé-
ho storočia. Skládka znečistila aj
podzemné vody vo Vrakuni,. Od
roku 2002 tu preto platí zákaz vy-
užívať vodu zo studní. (db)

Chystá sa súťaž

architektov na

riešenie Šafka
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto plá-
nuje tento týždeň vyhlásiť ve-
rejnú anonymnú architektonic-
ko-urbanistickú súťaž na rie-
šenie verejného priestoru Šafá-
rikovho námestia a Fajnorovho
nábrežia.
Súťažné návrhy treba odovzdať
do 7. marca 2016, medzinárodná
komisia ich má vyhodnotiť o týž-
deň neskôr. Výsledky architekto-
nicko-urbanistickej súťaže budú
podkladom na objednanie projek-
tovej dokumentácie.
K verejnej diskusii a súťaži na
urbanisticko-architektonické rie-
šenie verejného priestranstva na
Šafárikovom námestí a v okolí sa
zaviazala súčasná samospráva
Starého Mesta po tom, ako sa
koncom roka 2014 skončila plat-
nosť povolenia na umiestnenie 10
lodných kontajnerov, kde boli
prevažne obchodné prevádzky.
Bývalá starostka už po voľbách
chcela predĺžiť povolenie pre
kontajnery na ďalších 5 rokov, čo
však nebolo možné bez súhlasu
miestneho zastupiteľstva.
„Budúca podoba parku a verejné-
ho priestranstva v okolí má byť
vecou verejnou. Preto sme oslovi-
li obyvateľov a návštevníkov tejto
lokality, aby sformulovali svoje
predstavy o využití priestoru. Tie
sú podkladom na urbanisticko-
architektonickú súťaž, ktorú do
konca januára vyhlásime,“ uvie-
dol starosta Starého Mesta Rado-
slav Števčík s tým, že všetci archi-
tekti majú rovnakú príležitosť
prezentovať svoju predstavu rie-
šenia tohto priestoru.
Staromestská samospráva uvažu-
je o funkčnom prepojení Šafári-
kovho námestia smerom na Faj-
norovo nábrežie, ale aj na Jakubo-
vo námestie. (brn)

Prvé trojnožky z centra už zmizli, na
Hviezdoslavovo námestie sa nevrátia
STARÉ MESTO
Ročná snaha staromestskej sa-
mosprávy odstrániť z chodní-
kov ulíc a verejných priestran-
stiev reklamné trojnožky pri-
niesla prvé ovocie. Z promená-
dy na Hviezdoslavovom námes-
tí zmizlo 19 trojnožiek, pri kto-
rých sa skončila  spoločnosti
Pre Sent, s.r.o., platnosť nájom-
nej zmluvy a mestská časť
Staré Mesto  ju nepredĺžila.
Zmluvu na prenájom 19 trojno-
žiek okolo stĺpov verejného
osvetlenia na Hviezdoslavovom
námestí uzavrel s firmou Pre Sent
v roku 2006 bývalý starosta Peter
Čiernik. Za každý reklamný nosič
platila firma ročne len 3,32 €.
Zmluva mala platiť do konca ro-
ka 2011, vo februári 2012 bývalá
starostka Tatiana Rosová nájom
predĺžila do konca roka 2015.
Súčasný starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík po nástupe do
úradu v decembri 2014 sľúbil, že
nájomnú zmluvu viac nepredĺži a
trojnožky z námestia zmiznú.
Sľub dodržal a trojnožky z Hviez-
doslavovho námestia skutočne od
nového roka zmizli. „Som rád, že
sa nám podarilo najkrajšie brati-
slavské námestie zbaviť reklam-
ného smogu. Mrzí ma, že sa nám
nepodarilo odstrániť zo staro-
mestských ulíc aj ďalších 38 troj-
nožiek, ktoré sme síce pred
rokom nepovolili, ale vinou byro-
kracie sú stále na staromestských

chodníkoch,“ uviedol starosta Ra-
doslav Števčík.
Pre Sent sa totiž proti rozhodnutiu
mestskej časti odvolal a okresný
úrad vrátil správne konanie na
opätovné posúdenie. „K žiadosti
spoločnosti Pre Sent sme teraz
dostali nesúhlasné stanoviská
krajských pamiatkarov aj doprav-
ného inšpektorátu, preto sme žia-
dosť o zvláštne užívanie pozem-
nej komunikácie opakovane za-
mietli,“ doplnil starosta Števčík s
tým, že v krátkom čase by z chod-
níkov v Starom Meste mali zmiz-
núť ďalšie trojnožky Pre Sent.
Mestská časť navyše zdaňuje
zaujatie verejného priestranstva
každého zariadenia samostatne.
Namiesto 7 štvorcových metrov
tak Staré Mesto zdaňuje 38 štvor-
cových metrov. Ročne tak získalo
za 38 trojnožiek od Pre Sentu

navyše takmer 7 500 eur, pričom
v zmysle zákona dodatočne zda-
nilo aj predchádzajúce roky. Pre
Sent sa proti tomu síce odvolal,
Finančná správa však dala za
pravdu mestskej časti.
Menej úspešný je v odstraňovaní
reklamných trojnožiek bratislav-
ský magistrát, ktorý vlani nepre-
dĺžil povolenie pre 428 zariadení.
Naopak, minulý rok sa počet troj-
nožiek na chodníkoch v správe
magistrátu opticky zvýšil. Navyše
sa začali objavovať aj na chodní-
koch a zelených plochách  v sprá-
ve iných mestských častí.
Magistrát aj Staré Mesto vedú
voči spoločnosti Pre Sent aj
správne konanie pre nelegálne
umiestnenie reklamných zariade-
ní, kde hrozí pokuta až do výšky
33 190 eur. (brn)

Foto: Juraj Mladý
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Na Biskupickej ulici v susedstve
reštaurácie hotelovej akadémie
Vetvár bolo už kadečo - od piz-
zerie až po kaderníctvo. Od
minulého leta tu je španielska
reštaurácia TAPAS BAR LA
CABAŇA. A keďže majiteľom
aj šéfkuchárom je Španiel
Pedro, môžeme pokojne pove-
dať, že do Bratislavy prišla pra-
vá španielska domáca kuchyňa.
Tapas bar sa nachádza v prízem-
nej prístavbe s dreveným prieče-
lím na rohu Biskupickej a Ná-
kupnej ulice. Je zariadený celkom
jednoducho. La Cabaňa môže byť
v preklade aj chalúpka a presne
tak na nás zapôsobila pri prvej
návšteve. V prednej časti je baro-
vý pult s tromi stolmi, vzadu
kuchyňa a vľavo jedálenská časť
so šiestimi stolmi a rozpálenými
kachľami či krbom. Biele steny sú
ovešané šatkami a vejármi, stoly a
stoličky sú drevené, rovnako ako
podlaha. La Cabaňa je zariadená
jednoducho a skromne, ale pri po-
hľade na oheň sprevádzaný repro-
dukovanou španielskou hudbou
sme sa od začiatku cítili príjemne.
Ponuka jedál v La Cabaňa nás tro-

chu prekvapila množstvom -
narátali sme ich aj s dezertmi až
61. Ako nám povedala miestna
barmanka, majiteľ a kuchár v jed-
nej osobe dal do jedálneho lístka
všetko a nie vždy to aj majú. Preto
ponuku v krátkom čase upravia.
Základom španielskej kuchyne sú
tapas, teda malé jedlá podávané
na malých tanierikoch či v mis-
kách. V ponuke ich tu majú tak do
dvadsať. Ochutnali sme tanierik
olív z Andalúzie (2,50 €),  kroke-
ty zo sušenej španielskej šunky s
paradajkovou omáčkou (4,50 €/ 6
ks), patatas bravas, čiže opekané
zemiaky s pikantnou paradajko-
vou omáčkou (5,50 €) patatas
aioli - zemiaky s cesnakovou
omáčkou (5,50 €), mäsové guľôč-
ky v jemnej paradajkovej omáčke
so zemiakmi (5,90 €), jaternicu s
dulovou dreňou a cesnakovou
omáčkou (5,90 €) a šampiňóny
plnené cesnakom a šunkou serra-
no (4,90 €) aj vyprážané kalmáre
s omáčkou aioli (4,50 €). Odporú-
čame tapas ako vynikajúci spôsob

pre viacerých stolovníkov spoloč-
ne ochutnať čo najviac jedál. Vý-
hodou je, že prichádzajú na stôl
postupne a tak sú vždy čerstvé.
Z polievok sme si dali domácu
paradajkovú s údeným syrom
(3,50 €) a domácu z plodov mora
(5,90 €). Obe boli vynikajúce.
Hlavným ťahákom španielskej
kuchyne je však nepochybne
paella. Majú tu hneď tri - všetky
minimálne pre 2 osoby - s mor-
skými plodmi (21,80 €), s kura-
cím mäsom a zeleninou (12,90 €)
a zeleninou (8,90 €). Príprava trvá
25 minút, ale stojí to za to - dali
sme si kuraciu a bola úžasná.
Nie sme znalcami španielskej
kuchyne, ale čo sme ochutnali v
La Cabaňa, to nás dostalo. V jed-
noduchosti je krása a tu to platí
stopercentne. Cítili sme sa skutoč-
ne ako v tapas bare kdesi v Anda-
lúzii. Opäť sme sa presvedčili, že
na dobrú kuchyňu nemusíte nara-
ziť vždy len v centre mesta.
Naše hodnotenie:����
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Španielska kuchyňa v BiskupiciachŠtúrova bude

pre bicyklistov

nebezpečná
LIST ČITATEĽA
Dúfala som, že Štúrova ulica,
na ktorú sme čakali dva roky,
bude dokonalá po všetkých
stránkach, aj čo sa týka cyklis-
tických pruhov. Keď som však
videla, ako je riešená cesta pre
cyklistov, bola som z toho veľmi
sklamaná a znechutená.
Čakala som, že na novej ceste
bude súvislý a bezpečný jazdný
pruh pre cyklistov. Realita je však
úplne opačná. Už pri drogérii na
rohu Medenej a Jesenského je
úplne zbytočne rozšírený chod-
ník, takže na cyklistický pruh už
nebolo miesto. Keď pokračujeme
ďalej po Štúrovej v smere k
mostu, hneď za križovatkou s
Medenou zistíme, že chodník pre
peších pri priechode pre chodcov
sa zvažuje do cesty tak, že pruh
pre cyklistov sa sem zase nezmes-
til. Ďalej síce nasleduje pár
metrov nerušeného pásu pre
cyklistov, ale doslova len pár, pre-
tože už pri Dobrovičovej je
nezmyselný výbežok chodníka do
cesty, čím sú cyklisti znovu
obmedzení. Aby toho nebolo
dosť, tak pred Univerzitou
Komenského musia cyklisti
prejsť z pravej strany cesty na
ľavú, čo si neviem dosť dobre
predstaviť pri funkčnej premávke.
Keď to zhrniem, na novom  úseku
od Jesenského po Vajanského
nábrežie musia cyklisti štyrikrát
(!!!) vmanévrovať do automobi-
lového jazdného pruhu, ktorý je
dosť úzky už aj pre samotné autá.
Neviem, ako to bude vyzerať,
keď sa im tam budú motať ešte aj
cyklisti. Na týchto miestach budú
doslova ohrození. Za seba môžem
povedať, že po tejto ceste ako
cyklistka určite nepôjdem. Radšej
zaplatím pokutu za to, že idem po
chodníku. Tu môže dobrovoľne
jazdiť jedine samovrah. 
Načo nám je taká cyklistická
cesta? Chápem, že na starých už
hotových cestách, ktoré sa nedajú
roztiahnuť na širšie, sa ťažko
robia pruhy pre cyklistov, ale
úplne nová cesta s toľkými nebez-
pečnými prekážkami sa nedá
nazvať inak ako výsmech cyklis-
tom!

Daniela Motešická, Bratislava

Tie najkrajšie

stromy rúbu 

aj v Lamači
LIST ČITATEĽA
V lesoparku sa rúbe strom za
stromom  -  bol titulok nedávne-
ho článku v Bratislavských
novinách. Čo dodať? Hádam
len toľko, príďte sa pozrieť k
nám do lamačských lesov.
Pod rúškom tzv. výchovného rezu
sa tu rúbe nie strom za stromom,
ale tí, čo si hovoria lesníci, tu rúbu
najkrajší strom za ďalším najkraj-
ším. Len čo strom padne, už tam
stojí kamión, ktorý ho odváža
preč, takže na druhý deň nezosta-
ne po vyrúbaných stromoch ani
stopa. Po týchto dobyvačných
vojnách sa stačí prejsť po lese,
kde nájdete len traktory zametajú-
ce stopy či kopy odpílených
konárov kryjúcich prázdny prie-
stor. Takto sa k lesu správajú tí,
ktorí ho majú spravovať a chrá-
niť! Z čoho si však majú títo „tiež-
lesníci“ brať príklad? Veď ich naj-
vyšší šéf, nový riaditeľ mestských
lesov, hovoril po zvolení o všet-
kom možnom, ale ani slovkom sa
nezmienil, že sa postaví proti
ničeniu lesov. 
To mu ten, ktorý ho na tento teplý
post posadil, nepovedal, čo od
neho predovšetkým čaká? Alebo
túto hlavnú úlohu riaditeľa mest-
ských lesov nepozná ani samotný
primátor? Alebo sa tento podare-
ný tandem dohodol na mané-
vroch, ktoré mali Bratislavčanov
uchlácholiť a obyvateľov iba
utvrdiť, že je jedno, kto v meste
vládne, pretože najväčšiu moc
majú vždy len a len peniaze urče-
né do vreciek dopredu vybratých
ľudí? Igor Masarovič, Lamač

Slovenská obchodná inšpekcia
eviduje zvýšené množstvo pod-
netov, smerujúcich proti nedo-
statočnej kvalite obuvi, označe-
nej ako „módna obuv“, ktorá
sa po krátkom čase nosenia
úplne opotrebuje. To, že si kúpil
módnu obuv, ako aj to, čo tento
pojem vlastne znamená, sa
spotrebiteľ dozvedá najčastej-
šie až pri uplatnení reklamácie
(čiže niekoľko týždňov od kúpy
obuvi).
Čo je módna obuv? Podľa normy
je „módna obuv“ definovaná ako
obuv, ktorá nie je navrhnutá a
nevyrába sa na bežné nosenie a
pri ktorej sa uprednostňuje
módny štýl. Táto obuv je určená
na krátkodobé občasné a nenároč-
né nosenie. Materiály a typ kon-
štrukcie sú vyberané s dôrazom
na posledné módne trendy (nie na
kvalitu). Spotrebiteľ, ktorý nevie,
čo znamená termín „módna
obuv“ a takúto obuv si kúpi,
používa ju ako bežnú – vychá-
dzkovú obuv. Po krátkom čase sa
však topánky úplne opotrebujú.

Reklamácia  je obvykle zamietnu-
tá na základe odborného posúde-
nia znalca alebo akreditovanej
osoby, keďže obuv sa často, a teda
nesprávne používala. Najnovším
trendom predávajúcich je, že
všetky topánky v ponuke (s
výnimkou pár druhov) sú označe-
né ako „módna obuv“ alebo
dokonca ako „vysoko módna
obuv“. Takto sú označené napr.
botasky v športových predaj-
niach, sandále, poltopánky, zimné
čižmy v značkových predajniach.
Je preto na mieste otázka, či
výrobcovia prestali vyrábať obuv
na každodenné nosenie, alebo ide
len o označenie obuvi predávajú-
cim, ktorý má potom istotu, že
všetky reklamácie budú zamiet-
nuté vzhľadom na jej nesprávne
používanie a on sa vyhne povin-
nosti vrátiť peniaze, vymeniť
výrobok alebo zabezpečiť opravu
reklamovaných chýb. 
Spotrebiteľ, ktorý si chce kúpiť

vychádzkovú obuv na každoden-
né nosenie, má veľmi úzky výber.
Napr. v jednej značkovej predajni
bolo ako vychádzková obuv
označených len 6 druhov čižiem,
zatiaľ čo pojmom „vysoko
módna obuv“ predávajúci označil
70 druhov čižiem. 
Zo skúseností SOI však vyplýva,
že spotrebitelia nepoznajú
význam označenia „módna obuv“
a túto obuv kupujú na bežné nose-
nie. Informácia o účele použitia
obuvi sa nachádza v označení
obuvi alebo v priloženom záruč-
nom liste. 
V záručnom liste je uvedený aj
krátky popis vlastností jednotli-
vých druhov obuvi. Ak takáto
informácia chýba, je potrebné si
ju vyžiadať od predávajúceho ešte
pred rozhodnutím o kúpe. Spotre-
biteľom, ktorí hľadajú obuv na
každodenné nosenie, preto odpo-
rúčame vybrať si obuv s označe-
ním „vychádzková obuv“. 

Marián Brezňanský
(Spracované podľa podkladov

Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Pozor na oznam, módne nie je bežné!
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ACTION V RAKÚSKU

KITTSEE 
K1 Shopping
Eisenstädter 
Straße 29
A-2421 Kittsee

AKCIA TÝŽDŇA! AKCIA TÝŽDŇA! AKCIA TÝŽDŇA!

Všetky naše ponuky nájdete na www.action.eu/at

Od stredy 27. januára do utorka 2. februára 2016
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NOVINKA V NAŠOM 
ZÁKLADNOM SORTIMENTE

399

349

099 199

0497 95

229

089

595499

700 MLNOVINKA

PALUBNÝ

395

249

279

VIRTUÁLNA REALITA

595
940 GRAMOV

DETSKÝ
KOSTÝM
rôzne varianty
veľkosti 92-140

VANISH
OXI ACTION
odstraňovač škvŕn
(1 kg = 4.24)

ŽAKÁROVÁ 
OSUŠKA
so zapracovaným žakárovým vzorom 
šedá, antracitová alebo mätová
60x110 cm

DETSKÉ 
TRIČKO
rôzne farby
veľkosti 86-164

DOVE
PENA DO KÚPEĽA
rôzne druhy
(1 l = 3.27)

HOME WAX MOODS
VONNÁ SVIEČKA
rôzne vône
7x8.5 cm

8x10 cm

1.49

INK&PRINT
NÁPLNE DO TLAČIARNÍ
prémiová kvalita
s čipom pre indikátor stavu atramentov
kompatibilitu vašej 
tlačiarne nájdete 
na našej webovej stránke
balenie po 4 alebo 5 kusov

náhrady za náplne: HP 364 xl, Canon 520/521, 

Canon 525/526, Canon 550/551, Epson T0711-2-3-4, 

Epson T1281-2-3-4, Epson 18xl

ORNAMENTÁLNA
OZDOBA
drevená, na zavesenie
biela alebo šedá
Ø 38 cm

na stojane
45x38 cm

4.95

MOTOROVÝ
OLEJ
5 litrov 15W40 alebo 4 litre 10W40
(1 l = 1.59/1.99)

5W40 alebo 
dvojtakt 
1 Liter

2.99

KANCELÁRSKY
KONTAJNER
s otočnými 
kolieskami,
plastový,
3 zásuvky 
po 20 l 
objemu,
vhodný pre 
A4 formát
37x39x66 cm

ROOKEE
REZANCE
zeleninové, kuracie, hovädzie alebo thajské
65 g
(1 kg = 7.54)

DÁMSKE
TRIČKO
rôzne farby
95% bavlna/
5% elastan
veľkosti S-XXL

DÁMSKA/PÁNSKA
PAROCHŇA
rôzne varianty

SÚPRAVA
OBLIEČOK
bavlna/polyester
rôzne dizajny
140x200 cm

BLUETOOTH 
REPRODUKTOR
rôzne farby

1095

TYČINKY PRE 
HLODAVCE
zeleninovo-medové 
2 kusy
112 g
(1 kg = 8.84)

LYŽIARSKE 
RUKAVICE
100% polyester
veľkosti XXS-XL

7 95

099

229

995

LUXUSNÝ
CESTOVNÝ KUFOR
rôzne farby
53x34x17 cm

PRIKRÝVKA
IMITÁCIA KOŽUŠINY
vysoká kvalita, 
mäkký materiál
rôzne farby
100% polyester
150x200 cm

13.95

FLITROVÝ
KLOBÚK

1.49

TSA
ZÁMOK
na číselný kód 
rôzne farby

1.99

LYŽIARSKE
PONOŽKY 
veľkosti 23-46
2 páry

2.99

SMARTPHONE
OKULIARE
kompatibilné 
s väčšinou smartphonov
fantastický 3D-obraz 
použitím 
stiahnutých 
aplikácií

TEXTIL

ACTIO
N!



6BRATISLAVSKÉ NOVINY 2/2016

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Zodpovednosť

zamestnávateľa

za škodu 
Zodpovednosť zamestnávateľa
za škodu spôsobenú zamest-
nancovi pracovným úrazom je
upravená v Zákonníku práce. V
tomto článku sa bližšie zameria-
me na predpoklady zodpoved-
nosti zamestnávateľa za škodu
spôsobenú pracovným úrazom.
Ak u zamestnanca došlo pri plnení
pracovných úloh alebo v priamej
súvislosti s ním k poškodeniu zdra-
via alebo k jeho smrti úrazom (k
pracovnému úrazu), zodpovedá za
takto vzniknutú škodu zamestná-
vateľ, u ktorého bol zamestnanec v
čase vzniku pracovného úrazu v
pracovnom pomere. 
Zamestnávateľ zodpovedá za
škodu objektívne, bez ohľadu na
to, či porušil alebo neporušil
určitú právnu povinnosť alebo či
danú škodu zavinil alebo nezavi-
nil. Pracovným úrazom rozu-
mieme poškodenie zdravia,
ktoré zamestnancovi spôsobilo
plnenie pracovných úloh alebo v
priamej súvislosti s ním nezávis-
le od jeho vôle krátkodobým,
náhlym a násilným pôsobením
vonkajších vplyvov.
Na druhej strane nejde o pracovný
úraz, ak daný úraz utrpel zamest-
nanec na ceste do zamestnania a
späť. Zákonník práce tiež bližšie
definuje, čo sa rozumie plnením
pracovných úloh – ide o výkon
pracovných povinností vyplývajú-
cich z pracovného pomeru, ale aj o
inú činnosť vykonávanú na príkaz
zamestnávateľa a rovnako aj o
činnosť, ktorá je predmetom pra-
covnej cesty. Pokiaľ ide o pracov-
ný úraz spôsobený v priamej súvi-
slosti s plnením pracovných úloh,
takýmito úkonmi môžeme rozu-
mieť napr. prezliekanie zamest-
nanca pred skončení pracovnej
zmeny a po nej, vykonanie osob-
nej hygieny a pod. 
Na záver však treba ešte uviesť, že
zamestnávateľ sa v určitých prípa-
doch môže zbaviť zodpovednosti
za pracovný úraz – napr. ak si
zamestnanec spôsobil pracovný
úraz pod vplyvom alkoholu. 

JUDr. Dionýz Stehlík
JUDr. Pavel Jurek

0917/822 723

Staromestské

fašiangy budú

6. februára
STARÉ MESTO
Na poslednú fašiangovú sobo-
tu zorganizovala mestská časť
Staré Mesto celodenné Staro-
mestské fašiangy spojené so
zabíjačkou, s ľudovou veseli-
cou, sprievodom masiek a s
pochovávaním basy. Staro-
mestské fašiangy budú v sobo-
tu 6. februára od 10.00 h na
Hviezdoslavovom námestí.
Fašiangový sprievod pripravila
mestská časť spoločne s rodin-
ným centrom Prešporkovo a z
Hviezdoslavovho námestia sa
vydá o 10.00 h ulicami historic-
kého jadra do Zichyho paláca na
Ventúrskej ulici. Tu bude pre de-
ti pripravený zábavný program.
Na pravé poludnie spoznajú Sta-
romešťania a návštevníci mesta
na Hviezdoslavovom námestí
fašiangové zvyky, budú sa môcť
zabaviť na ľudovej veselici a
pochutia si na zabíjačkových
špecialitách a tradičných fašian-
gových maškrtách, ako sú šišky
či menej známe fánky.
Staromestské fašiangy v sobotu
6. februára vyvrcholia pochová-
vaním basy o 17.00 h. Súčasťou
fašiangových osláv bude aj vy-
hodnotenie súťaže žiakov staro-
mestských základných škôl o
najkrajšiu fašiangovú masku.
Fašiangy sú obdobie od Troch
kráľov (6. januára) do Popolco-
vej stredy, ktorá tento rok pri-
padla na 10. februára. Je to
obdobie zábavy, plesov, bálov,
ľudových veselíc, zabíjačiek a
svadieb. Končí sa v utorok pred
Popolcovou stredou tzv. pocho-
vávaním basy. Od Popolcovej
stredy nasleduje 40-dňové obdo-
bie pôstu pred Veľkou nocou.
Staromestské fašiangy organizu-
je mestská časť Staré Mesto v
spolupráci s reštauráciou Zylin-
der z Hviezdoslavovho námes-
tia, ktorá zabezpečuje prípravu
zabíjačkových špecialít. (brn)

KARLOVA VES
Mať parkovisko hneď pri
budove, kde pracujete, ešte
neznamená, že o parkovanie
máte postarané. Vedia to aj
rodičia, návštevníci či pedagó-
govia zo školy pre nevidiace a
ťažko zrakovo postihnuté deti
na Svrčej ulici v Karlovej Vsi.
„Približne pred štyrmi-piatimi
mesiacmi, odkedy spoplatnili
parkoviská Lidlu a Billy, si cez-
poľní šoféri urobili pred školou
záchytné parkovisko. Parkujú tu
autá s evidenčným značkami SE,
RS, DS, ZA, NR, KE a mnohé
ďalšie. Jedno auto tu napríklad
stojí nepretržite už štyri mesiace.
Cezpoľní šoféri si odstavia autá
aj na trávnikoch, idú si vybavo-
vať svoju agendu na bratislavské
úrady, do mesta a rodičia našich
ťažko zrakovo postihnutých detí
nemajú kde parkovať. Denne tu
stojí od 20 do 30 áut. Keď sme
oslavovali školské Vianoce, stálo
tu dokonca 51 áut. Pomôže nám
niekto?“ píše čitateľ a jeden z
učiteľov v škole Marián Šimko.
Na problém okamžite reagovala
aj samospráva mestskej časti:
„Riešiť popisované parkovanie
vozidiel je pre našu samosprávu
komplikovanejšie, keďže poze-
mok pred školou pre nevidiace a
zrakovo ťažko postihnuté deti, na

ktorom parkujú vozidlá, patrí
Univerzite Komenského v Brati-
slave. Problém dlhodobo odsta-
veného auta riešime. Auto už
nemá platnú TK a EK, ale stále
má EČV, preto ho nie je možné
odtiahnuť.  Na políciu sme zasla-
li žiadosť o lustráciu, následne
vyzveme majiteľa, aby vozidlo
odstránil,“ informoval Michal
Skalník zo sekretariátu prednostu
mestskej časti Karlova Ves.  
Ako ďalej dodal, „riešením by
mohlo byť osadenie dopravného
značenia Zákaz státia okrem
zamestnancov a návštevníkov
školy. Keďže nie sme správcom
ani  majiteľom uvedenej parcely,
takýto postup je nutné prerokovať
priamo s Univerzitou Komenské-
ho. Na Svrčej ulici je tiež v jed-

nom smere namaľovaná žltá
čiara, ktorú vodiči pravidelne
nerešpektujú. V prípade, keď
vozidlá stoja na zeleni, treba kon-
taktovať mestskú políciu alebo
Políciu SR.“
Za Univerzitu Komenského
poslala reakciu kvestorka Moni-
ka Tarabová: „Vzhľadom na to,
že nie je jednoznačne uvedené, o
aké číslo parcely ide, nevieme
zaujať stanovisko. V uvedenej
lokalite vlastní Univerzita
Komenského v Bratislave viace-
ré parcely a na žiadnej z nich
neprevádzkuje parkovisko. Uni-
verzita Komenského v Bratislave
sa však nebráni návrhom na rie-
šenie zo strany vedenia spomína-
nej školy.“ (db)

Foto: Juraj Mladý

Parkovisko pri škole zabrali cezpoľní,
sťažujú sa vodiči na Svrčej ulici

ISTERMEAT a.s.

Prijme na TPP 
predavača 

do predajne Fresh Market 
- farmárska tržnica

031 552 63 89
foldesova@euromilk.sk

Súkromná firma
prijme upratovačky
na dohodu a živnosť

v Bratislave 
kontakt: 0902 890 422 

SPOĽAHLIVÉ
URČENIE  OTCOVSTVA
Súkromne, anonymne 

aj znalecké posudky.

www.dnatest.sk

Tel.: (02) 4524 1268

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786
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Investícia do vašej budúcnosti

Materská škola 
Odborárska

Na túto rekonštrukciu sme obzvlášť 
hrdí. Z prízemnej budovy, kde sa v malej 
triede tlačilo 34 detí, dnes máme peknú, 

kompletne zrekonštruovanú a nadstavenú 
škôlku s novou strechou. Pribudli herne, 

spálne, priestor pre pani učiteľky, vynovili 
sme kuchyňu aj jedáleň. Vďaka novému 

poschodiu sme prijali viac detí a pre všetky 
je tu viac miesta na hranie i oddych.

Park 
Rešetkova - Osadná 

Jedno z troch najväčších ihrísk v Novom Meste 
čakalo na zmenu desať rokov. Dnes je krásne 
vynovené. Deti majú rady, keď sa ihriská líšia 
a môžu si vybrať, kde sa budú hrať. A pretože 
cez cestu na Novej Dobe je moderné „švédske 
ihrisko“, v ktorom dominuje kov, toto ihrisko je 
drevené. Pôvodná, zničená športová plocha 

zmizla a nahradili sme ju multifunkčným ihriskom, 
košmi pre basketbal a strojmi na cvičenie.

Komunitné centrum 
Ovručská

Kedysi mala naša mestská časť na 
Ovručskej ulici osvetové stredisko. 

Pred viac než desiatimi rokmi 
ukončilo svoju činnosť a budova sa 

prenajala „podnikateľovi“. Ten ju 
rozvŕtal a nechal tak. Priestor sme 
zachránili pre miestnu komunitu. 
Je zrekonštruovaný a bude slúžiť  

ľuďom z okolia.

Základná škola 
Za kasárňou

„Thällmanka“ sa po 30 rokoch 
rovnakého šedivého výzoru zmenila 

na nepoznanie. Zateplili sme 
a kompletne zrekonštruovali plášte 
budov školy, jedálne aj telocvične, 
vymenili  okná a vstupné dvere. 

Pribudli nové herné prvky aj cvičiace 
stroje, opravili sme chodníky 

a vysadili zeleň.

BRATISLAVSKÉ NOVÉ MESTO 
JE STÁLE LEPŠÍM MIESTOM PRE ŽIVOT ĽUDÍ

Deväť zrekonštruovaných 
škôl a škôlok, obnovený park 
na Hálkovej/Varšavskej ulici, 
obnovené veľké detské ihrisko 
na Rešetkovej ulici, dva oplo-
tené výbehy pre psov, štyri 
športoviská, nové komunitné 
centrum na Ovručskej ulici, 
ktoré bude slúžiť ľuďom zo 
širokého okolia. Toto je výsle-
dok desaťmesačnej tvrdej 
práce, ktorý zmenil mest-
skú časť Bratislava – Nové 
Mesto na ešte krajšie a lepšie 
miesto pre život. 

„Za desať mesiacov sme 
urobili toľko ako za osem bež-
ných rokov dohromady,“ ho-
vorí starosta bratislavského 
Nového Mesta Rudolf Kusý.

Všetkému predchádzala dlhá 
kvalitná a trpezlivá príprava. 
Príbeh veľkej modernizá-
cie Nového Mesta sa začal 
písať ešte v roku 2007, kedy 
mestská časť o peniaze z 
Európskej únie – v rámci In-
tegrovanej stratégie rozvoja 
mestských oblastí – požiada-
la po prvý raz. „A potom zno-
va a znova. Niektoré mestá 
a obce to vzdali, ale my sme 
vytrvali a pripravovali projek-
ty. Za desať mesiacov často 
v pekelnom tempe sme zvlá-
dli zateplenie, výmenu okien 
a opravu striech na väčšine 
našich škôl a škôlok. Zateplili 
a opravili sme telocvične, aj 
školské jedálne,“ dodáva 
Rudolf Kusý. Vďaka tým-
to úpravám školy výrazne 
ušetria na energiách, či 
každoročnom plátaní striech. 
Peniaze, ktoré takto získajú, 
môžu použiť na školskú kniž-
nicu, pre učiteľov a na nákup 
učebných pomôcok.

Rekonštrukciou prešli základ-
né školy na Českej, Riazan-
skej, Za kasárňou, Odbo-
rárskej a materské školy na 
Rešetkovej, Osadnej, Letnej, 
Odborárskej a Šancovej.
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Mrva odstúpil,

združenie 

povedie Krúpa
BRATISLAVA
Novým predsedom Regionálne-
ho združenia mestských častí
hlavného mesta SR Bratislavy
je starosta Záhorskej Bystrice
Jozef Krúpa. Návrh na jeho
zvolenie podporila drvivá väčši-
na starostov mestských častí.
Voľba nového predsedu sa usku-
točnila po tom, čo sa doterajší
predseda, starosta Vajnor Ján
Mrva, vzdal funkcie. Výbor
regionálneho zduženia býva
volený na celé volebné obdobie
miestnej samosprávy. 
Za podpredsedu bol pred rokom
zvolený starosta Ružinova
Dušan Pekár. Na návrh starostu
Devínskej Novej Vsi Milana
Jambora združenie zvolilo aj
druhého podpredsedu – starostu
Vrakune Martina Kuruca. Ten
bude regionálne združenie zastu-
povať aj v Predsedníctve Zdru-
ženia miest a obcí Slovenska.
Milan Jambor návrh na druhého
podpredsedu vysvetlil potrebou,
aby vo výbore združenia boli
zastúpené všetky typy mestských
častí – malé, stredné i veľké.
Jozef Krúpa prezradil, že v prie-
behu jedného-dvoch mesiacov
mieni spustiť zbieranie podpisov
pod Deklaráciu Bratislavy s cie-
ľom zmeniť financovanie hlavné-
ho mesta. Deklarácia bude vo
svojej podstate výzvou vláde a
parlamentu. (kl)

Za lístok na ME

pocestujete

MHD zadarmo
BRATISLAVA
Návštevníci krasokorčuliar-
skych majstrovstiev Európy,
ktoré sa začali  27. a potrvajú
do 31. januára, nemusia platiť
za lístky na mestskú hromadnú
dopravu.
Majitelia vstupeniek môžu MHD
cestovať zadarmo, dohodol sa na
tom magistrát s bratislavským
dopravným podnikom. „Všetci,
ktorí si kúpia vstupenku na šam-
pionát, môžu v ten istý deň, na
ktorý platí, cestovať po Bratislave
zadarmo. Podporujeme tým myš-
lienku, aby ľudia nechali autá
doma a priviezli sa niektorou z
liniek mestskej hromadnej dopra-
vy. Revízori dostali vzor vstupe-
niek na šampionát a súčasne sú o
zmene aj informovaní. Mesta pri-
spelo dopravnému podniku na
túto akciu sumou asi 5 000 eur,“
povedal primátor. 
Cestujúci môžu mať dva druhy
vstupeniek – denný lístok a tzv.
All event ticket platný na celý
šampionát, ktorými sa preukážu
počas kontroly cestovných lístkov
vozidlách MHD. Návštevníci,
ktorí prídu autom, budú mať k
dispozícii záchytné parkovisko.
„Svoje autá môžu odstaviť aj na
dodatočnom parkovisko za šta-
diónom Pasienky. Garáže zimné-
ho štadióna budú bude pre verej-
nosť nedostupné,“ pripomenul
primátor. (mm)

Trhovisko čaká rekonštrukcia

www.slovaklines.sk

Overený slovenský dopravca

www.slovaklines.sk

Bratislava – Viedeň
s lístkom na autobus

BEZPLATNÉ  PARKOVANIE 

Parkovanie_Inzercia BA Noviny 206x85.indd 1 22/01/16 10:34

Bratislavský samosprávny kraj
bude začiatkom júla tohto roku
spolu s hlavným mestom hostiteľ-
mi Európskeho summitu regiónov
a miest. Do Bratislavy prídu na
začiatku slovenského predsedníct-
va v Rade EÚ nielen čelní predsta-
vitelia Európskej únie, ale na sum-
mite bude takmer tisíc predstavi-
teľov európskych regiónov a
miest.
„Na túto úlohu sa s kolegami pripra-
vujeme veľmi zodpovedne. Summit
je nielen otázkou prestíže, ale nasto-
lí aj mnohé otázky, s ktorými sa
Európa v tomto roku bude musieť
popasovať nielen na regionálnej
úrovni,“ vyjadril sa bratislavský
župan Pavol Frešo.
Európsky summit regiónov a miest,
ktorý bude v Bratislave 8. a 9. júla,
predstaví najmä tému prepájania
Európy prostredníctvom budovania
dopravnej, energetickej či digitálnej
infraštruktúry, ako aj prostredníc-
tvom cezhraničnej spolupráce.

Rovnako sa dotkne aj tém ako
„smart cities and regions“, podpory
startupov či zjednodušenie kohéznej
politiky EÚ. Toto podujatie bude
jedným z top podujatí slovenského
predsedníctva v Rade EÚ a zúčastní
sa na ňom takmer tisícka zástupcov
regiónov a miest EÚ.
Okrem summitu pripravuje Brati-
slavský samosprávny kraj aj niekoľ-

ko podujatí priamo v Bruseli ako
napr. Týždeň slovenskej kuchyne,
workshopy tradičných remesiel,
výstavu slovenského moderného
umenia a Bratislavský kraj sa zúčast-
ní aj na podujatí Dizajn september.
Cieľom týchto aktivít je podpora
mladých talentov a propagácia regió-
nu v zahraničí prostredníctvom jeho
kultúry, tradícií či gastronómie. �

V Bratislave sa stretne špička
európskych predstaviteľov

Markku Markkula, predseda Európskeho výboru regiónov, a Pavol Frešo,
predseda Bratislavského samosprávneho kraja.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Poslanci Podunajských Bisku-
píc rozhodli, že známe trhovis-
ko na Hronskej ulici čaká
rekonštrukcia. 
Miestne zastupiteľstvo na
decembrovej schôdzke už aj
schválilo zámer prestavby trho-
viska na Hronskej a prednostke
miestneho úradu uložilo pripra-
viť súťaž návrhov schváleného
zámeru, vrátane ich vizualizácie,
a následne ich predložiť na
rokovanie miestneho zastupiteľ-

stva. Podľa poslancov je trhovis-
ko v zlom stave, zo stavebno-
technického hľadiska už dlhšie
nevyhovujúce. Plochy trhoviska
sú údajne opotrebované, siete
technickej infraštruktúry vyrie-
šené iba provizórne, s malou
kapacitou a nevyhovujúce z
hľadiska súčasných požiadaviek
na bezpečnostné alebo hygienic-
ké predpisy a technické normy.
Trhovisko sa na programe zastu-
piteľstva neobjavilo prvý raz.
Naposledy sa tak stalo pred

dvoma mesiacmi, keď sa rozo-
berala vyše 15 rokov stará pro-
jektová dokumentácia. Koncom
minulého storočia sa uvažovalo
aj o zastrešení trhoviska, čo sa
však nepodarilo dotiahnuť do
konca. S týmto návrhom sa
nestotožnili ani súčasní predsta-
vitelia Podunajských Biskupíc,
podľa ktorých by to bolo finan-
čne príliš náročné. Výsledkom
rokovaní je, že miestna časť
dostane na výber niekoľko va-
riantov riešenia prestavby. (ts)
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VSTUP VOĽNÝ

www.strana-smer.sk       www.facebook.com/smersd     www.smertv.sk

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI!

PRÍĎTE NA STRETNUTIE  S ROBERTOM FICOM 
A S JEHO KOLEGAMI

ROBÍME PRE ĽUDÍ

DODÁVATEĽ: UPTOWN PRODUCTION, s. r. o., Gunduličova 12, 811 05  Bratislava, IČO: 35 818 361      OBJEDNÁVATEĽ: SMER – sociálna demokracia, Súmračná 25, 821 02  Bratislava, IČO: 31 801 242

moderuje: Martin Nikodým 

V PRÍPADE ZÁUJMU SI MÔŽETE REZERVOVAŤ VSTUPENKY OBJEDNÁVKOU NA MOBILNÝCH ČÍSLACH:

0915 798 572, 0911 316 146
Počet vstupeniek je obmedzený, rezervácie prijímame do 22. 2. 2016.

BRATISLAVA, AEGON ARÉNA (NTC), Príkopova 6, streda 2. 3. 2016 o 17.00 hod.

HUDOBNÝ HOSŤ MICHAL DAVID

Nelovte nízke ceny v zľavách. Vďaka cenovej záruke 
nakúpite v Hornbachu vždy najvýhodnejšie

Tešíte sa na kúpu nového
vybavenia domácnosti, záhra-
dy alebo dielne s čo najnižšou
cenou? Na tovar za najvýhod-
nejšie ceny nemusíte číhať v
akciách so zľavami. Navyše sa
ho tam väčšinou ani nedočká-
te, pretože zľavnený tovar je
často možné kúpiť výhodnej-
šie v inom obchode. Aby ste sa
vyhli zľavám „naoko“,
navštívte projektové markety
Hornbach ponúkajúce záruku
trvale najnižších cien. Pokiaľ
u konkurencie nájdete rovna-
ký produkt lacnejšie, Horn-
bach vám cenu ešte o 10 %
zníži.
Reťazec projektových marketov
Hornbach ponúka svojim zákaz-
níkom jedinečnú možnosť ušet-
riť pri nákupe za každých okol-
ností. Nezáleží na tom, či práve
vypukla záhradkárska sezóna
alebo či je práve v plnom prúde
obdobie výpredajov. Pretože v
Hornbachu môžete výhodne

nakúpiť po celý rok, a to bez
nutnosti vlastniť vernostnú kartu
alebo zbierať body za každý
nákup. Vyhnete sa tak aj tlačeni-
ciam, prázdnym regálom alebo
zľavám na nekvalitný tovar, kto-
rého sa predajcovia potrebujú
zbaviť.

Upozornite na nižšiu konku-
renčnú cenu a získajte odmenu
Zamestnanci projektových mar-
ketov Hornbach šetria čas svo-
jim zákazníkom a sami porovná-
vajú ceny rovnakých produktov
u konkurenčných predajcov.
Svoju ponuku podľa nich upra-
vujú tak, aby bola pre zákazní-
kov neustále tou najvýhodnejšou
v odbore. Pokiaľ napriek tomu
nájdete u konkurencie nižšiu
bežnú cenu rovnakého tovaru,
Hornbach pre ju vás ešte o 10 %
zníži.
Zvážte príklad, keď si chcete
zaobstarať novú vŕtačku. Pokiaľ
ju v konkurenčných marketoch

nájdete za bežnú cenu 46 €, za
39 € v Hornbachu a k tomu ešte
v inom obchode v rámci akcie so
zľavami za 33 €, oznámte svoje
zistenie na akejkoľvek pobočke
Hornbachu. Z ceny 33 € vám tu
okamžite odpočítajú 10 % zľavu
a novú hračku do svojej dielne
zakúpite za bezkonkurenčných
30 €.

Trvale najnižšie ceny i odbor-
né poradenstvo
Projektové markety Hornbach
poskytujú cenovú záruku na vše-
tok sortiment, preto sa ich
zákazníci nestretnú s bežnými
výpredajmi. Vo všetkých predaj-
niach môžu navyše využiť služ-
by vyškolených odborníkov,
ktorí im radi poradia s pracov-
ným postupom, výberom mate-
riálu i náradia pre každý ich pro-
jekt – od kuchyne po záhradu.
Všetky podrobnosti o cenovej
záruke nájdete aj na webových
stránkach www.hornbach.sk.
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Anketová otázka: Ako vnímate súčasný stav lokality Filiálka?

Elena/ekonomická poradkyňa
Z okna kancelárie vidím priamo na Filiálku.
Voľakedy tam bolo rušno, premávali vlaky,
ale odkedy prestali, je tam smutno, špinavo a
bezútešne. Bezdomovcov odpratali, ale
obrovský neporiadok, a to je ešte veľmi slabé
označenie, po nich nemá kto upratať. Respek-
tíve neporiadok bude uprataný, ale zaplatia to
občania. Pýtam sa, na bezdomovcov neplatí
zákon o vytváraní nelegálnych skládok?  Naj-
radšej by som sa z okna dívala do zeleného
parku, ale hlavne nech ten priestor čím skôr
začne žiť. 

Roman/živnostník 
S rodičmi som ako dieťa chodieval na centrál-
ne trhovisko, kde dnes stojí Istropolis. Odtiaľ
sa dalo pozerať na vlaky, ktoré mali na Filiál-
ke konečnú. Skratkou cez železnicu som cho-
dil z domu do školy na električku na Račian-
skej. V tom čase ešte existoval železný nad-
chod. Pamätám si aj bufet, kde som sa občas
zastavil na malinovku. V posledných rokoch
je miesto opustené. Zmizli vlaky, všetko prí-
slušenstvo a zostala len prázdna postriekaná
staničná budova. Po tráve medzi koľajami
chodia psíčkari a inak je priestor nevyužitý. Všimol som si, že v blízkosti
stavajú nové budovy. Tak hádam sa dočkáme kultivácie priestoru. 

Martina/marketingová pracovníčka
Pred pár rokmi som si tu prenajala garáž na
dočasné uskladnenie vecí pri sťahovaní z pod-
nájmu na Sibírskej. Samozrejme, že miestni
občania bez domova rozobrali tehlu po tehle
zadnú stenu, vybielili mi garáž a zase zamuro-
vali! Teraz som si kúpila byt neďaleko odtiaľ
a už len čakám, kedy sa tu bude dať normálne
pekne žiť.

Adriana/lektorka
S rodinou bývame na Vajnorskej a dvoch
synov vodím do škôlky v blízkosti Šancovej.
Popoludní zvyknem chodiť po deti pešo. V
lete sa aj zastavíme na detskom ihrisku v
parku na Račianskej. Vtedy si ešte niekedy
cestu domov skrátime aj cez Filiálku. No v
zime, keď je tma oveľa skôr, mi toto miesto
naháňa strach. Celkovo je v našom okolí málo
oddychových zón pre rodičov s deťmi. Ak by
tu mohlo vzniknúť niečo také, mladé rodiny
ako sme my by sa tomu iste potešili.

Vladimír/dôchodca
Kedysi táto lokalita vyzerala inak. Nehovo-
rím, že lepšie, ale aspoň sa tu niečo organizo-
vané dialo a priestor bol kontrolovaný. Teraz
to len stojí ladom. Bývame na Tehelnej a
vnučka k nám pravidelne prichádza cez týž-
deň, keď sa vracia z tréningu z Mladej Gardy.
Nevystúpi však na električkovej zastávke na
Račianskej, ktorá je vzdušnou čiarou oproti
nám a cez ktorú by mohla prejsť pešo cez
areál. Radšej vystúpi skôr a celé miesto obíde.
Sám jej to vzhľadom na bezpečnosť aj prika-
zujem.

Na názor k lokalite Filiálka 
sme sa pýtali obyvateľov 

mestskej časti Nové Mesto

Na mape Bratislavy stále nájde-
me miesta, za ktoré sa musíme
hanbiť. Roky pustne napríklad aj
priestor v okolí bývalej železnič-
nej stanice Filiálka, ktorý sa stal
rajom asociálov a postupom času
aj jednou veľkou čiernou sklád-
kou. Veľkolepých plánov na
využitie tohto územia sme v ostat-
ných rokoch počuli mnoho. Reali-
ta je však taká, že od roku 1985,
keď bol odtiaľto vypravený
posledný vlak, sa tu nič zásadné
nezmenilo.
Priestor medzi Račianskou a Kuku-
čínovou ulicou žil v minulosti ruš-
ným obchodným a spoločenským
životom. Už pred takmer 150 rokmi
tu bola vybudovaná železničná sta-
nica Filiálka ako hlavná zásobova-
cia stanica hlavného mesta. Do jej
blízkosti sa sťahovali viaceré firmy,
vznikli tu aj veľké fabriky ako Sie-
mens, neskôr Ferona, Mlyny a
pekárne či Figaro. Časom však
vznikla potreba odbremeniť cen-
trum mesta od nákladnej železnič-
nej dopravy. Rušné cesty v meste
križovali na viacerých miestach
koľajnice a spôsobovali problémy
rozvíjajúcemu sa automobilizmu.
Keď v roku 1955 vznikol nový
územný plán Bratislavy, význam
stanice Filiálka postupne upadal. A
keď táto trať nebola na rozdiel od
iných elektrifikovaná, jej osud bol
spečatený.
Odvtedy sa miesto devastovalo.
Historické budovy sa stali prístre-
škom pre bezdomovcov, v okolí sa
hromadil odpad a vznikla tu veľká
čierna skládka. Cez areál si skraco-
vali cestu obyvatelia okolitých
domov, občas sem zavítali psíčkari.
Vo večerných hodinách sa týmto
miestam slušný človek radšej oblú-
kom vyhol. Ako je možné, že v
samom centre Bratislavy dopustíme
existenciu takejto čiernej diery?

Plánov na znovuobjavenie a zveľa-
denie tohto územia sme už počuli
mnoho. Filiálka sa mala stať novým
dopravným uzlom pre osobnú
železničnú dopravu, časom mala
nahradiť aj Hlavnú stanicu. Pod-
zemným tunelom mala odtiaľto
dokonca viesť trasa do Petržalky.
Na megalomanský projekt sa však
prostriedky v Bruseli nenašli a
vlastné zdroje – či už mesta alebo
štátu – takisto nestačili. Z projektu
tak napokon ostala len veľká bubli-
na. Primátor  Ivo Nesrovnal by po-
dľa svojich slov stanicu Filiálka rád
znovu odovzdal do služieb Brati-
slavčanov, konkrétne plány zatiaľ
nepredstavil.
Toľko teda samospráva – a čo
súkromníci? Nemajú azda záujem
využiť lukratívny a rozsiahly prie-
stor v širšom centre Bratislavy?
Keď si priľahlé pozemky medzi
koľajami a Račianskou ulicou
vyhliadli developeri, prišla hospo-
dárska kríza a viaceré projekty boli
pozastavené. Problémom neboli len
peniaze, ale aj požiadavka samo-
správy, aby výstavba v tomto území
nadviazala na existujúce stavby a
nenarúšala celkový ráz okolia. Pro-
jekty Pri Mýte a Nové Slovany
preto developeri upravili, a napo-
kon ustúpili aj od zámeru na výstav-
bu mrakodrapov. Už teraz tu vzni-

kajú multifunkčné a obytné budovy,
ktoré nebudú mať viac ako dvanásť
podlaží.
Svoje zámery tu realizovali aj
občianski aktivisti a dobrovoľníci.
Zelená hliadka napríklad z okolia
bývalej železničnej stanice Filiálka
vypratala desiatky ton komunálne-
ho odpadu, osadila tu odpadkové
koše a vybudovala provizórny
priechod cez koľajnice. V zóne mal
vzniknúť priestor na tvorbu poulič-
ných grafity umelcov. Tieto zmeny
síce z Filiálky vytlačili bezdomov-
cov, no stále z nej nespravili plno-
hodnotný priestor na relax či býva-
nie. Železnice SR, ktorým patria
pozemky pod koľajnicami a v blíz-
kom okolí, nemajú v súčasnosti s
týmto územím žiadne plány. Záro-
veň ich však nechcú predať, a tak tu
nemôže vzniknúť park, ani priestor
na šport či kultúru.
Či už sa šance na vrátenie tohto
priestoru Bratislavčanom chopí
štát, mesto alebo súkromní investo-
ri, akákoľvek aktivita bude lepšia
ako súčasný stav a ďalšie ničenie.
Prvé náznaky riešenia sa už objavu-
jú, no týkajú sa skôr okolia bývalej
stanice. Koľajnice, ktoré si ešte
pamätajú slávnu minulosť Filiálky,
však budú zrejme aj naďalej hrdza-
vieť.

Cyril Adamják 

Filiálka ďalej pustne, megalomanské
projekty ju nezachránili
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Školili sa, ako

budú pomáhať

týraným deťom
RUŽINOV
Ružinov, ako prvá mestská časť
v Bratislave, zorganizoval
vzdelávací projekt o prevencii
sekundárnej viktimizácie detí.
Na školene prišli zástupcovia
úradu práce, sociálnych vecí a
rodiny, bratislavskej župy, Poli-
cajného zboru, ale i sociálnych
odborov rôznych mestských častí
či riaditeľov škôl. „Ide o prvé
školenie takýchto veľkých roz-
merov. Je dôležité, aby bol systém
ochrany detí posilnený na všet-
kých možných úrovniach,“
podotkol Karel Molin, riaditeľ
Národného koordinačného stre-
diska pre riešenie problematiky
násilia na deťoch.
Bezplatný projekt bol zameraný
na dva faktory: ako odhaliť prvé
náznaky týraného dieťaťa v škole
a prevencia sekundárnej viktimi-
zácie detí zo strany inštitúcii
teda, aby sa zástupcovia inštitúcii
správali profesionálne voči zneu-
žívaným deťom. „Denne sa stre-
távame s bolesťou detí, pokiaľ
proces pomoci trvá príliš dlho. Je
dôležité skoordinovať aktivity
všetkých inštitúcií,“ objasnila
Marianna Kováčová, riaditeľka
Centra Slniečko. Podstatné je aj
vedieť odhaliť signály, ktoré týra-
né dieťa vysiela a ako mu
pomôcť nielen správne kladený-
mi otázkami, ale i následnými
krokmi. (ts)

Starý most už

vraj viac nie je 

starým mostom
BRATISLAVA
Obyvatelia hlavného mesta,
teda aspoň tí, ktorí sa nudia a
nemajú nič lepšie na práci -
ako napríklad poslanci mest-
ského zastupiteľstva - majú
dilemu: Zostane Starý most
Starým mostom, alebo sa
môžu Bratislavčania chystať
na nový názov?
Keďže podľa niektorých poslan-
cov už Starý most nie je starý,
ale vlastne najnovší, dlhoročný
názov mosta, ktorý Bratislavča-
nia akceptujú už desiatky rokov,
už nie je aktuálny. 
O novom by mala rozhodnúť aj
verejnosť a to tak, že pošle svoj
návrh na nové pomenovanie Sta-
rého mosta. O názvoch bude
následne rozhodovať pracovná
komisia, ktorá je zložená z
odborných zástupcov Magistrátu
hl. mesta SR Bratislavy a
poslancov, ktorí spolu s vedením
mesta posúdia návrhy verejnosti.
Mesto informovalo, že návrhy
na nové pomenovanie môže
verejnosť posielať do 31. januá-
ra na most@bratislava.sk. 
Pracovná skupina následne
vyberie tri relevantné názvy,
ktoré budú zapracované do
ankety hlavného mesta. Anketa
bude zverejnená na stránke
www.bratislava.sk a verejnosť
bude môcť o novom názve Sta-
rého mosta hlasovať. (db, sk)

STARÉ MESTO
V závere uplynulého roka sa
začali stavebné práce na obno-
ve Pistoriho paláca na Štefáni-
kovej ulici. V rámci prvej fázy
obnovy, ktorú mestská časť
Staré Mesto financuje z grantu
Nórskeho kráľovstva, sa opra-
vujú strecha a fasády budovy. 
„Ukončenie prác bolo predĺžené
do apríla 2017, strecha a fasády
by však mali byť zreštaurované
už toto leto. Keďže sme verejným
obstarávaním ušetrili časť pro-
striedkov, použijeme ich na opra-
vu okien. Pretože ide o národnú
kultúrnu pamiatku, proces obno-
vy je náročný časovo aj finan-
čne,“ uviedol starosta Starého
Mesta Radoslav Števčík.
Staromestská samospráva ďalej
plánuje v Pistoriho paláci kom-
plexnú rekonštrukciu kotolne, od-
vlhčenie suterénnych priestorov a
úpravu nádvoria. „Palác bol roky
nevyužívaný a zanedbaný. Jeho
devastáciu sa podarilo v predchá-
dzajúcom období zastaviť, keď sa
sem nasťahovali niektoré ob-
čianske združenia, sprevádzkova-
lo sa kino a začali sa tu organizo-

vať kultúrne a spoločenské podu-
jatia. Teraz nastal čas, aby sme
tento úžasný priestor zrekonštruo-
vali. Mestská časť by na to nema-
la nikdy dosť vlastných zdrojov.
Vďaka preto patrí Nórskemu krá-
ľovstvu za to, že vyčlenilo na zá-
chranu paláca potrebné prostried-
ky,“ uviedol starosta Števčík.
„Slovensko má množstvo hod-
notných kultúrnych pamiatok,
ktoré treba obnoviť a zachovať
pre budúce generácie, a Pistoriho
palác je jednou z nich. Má zaují-
mavú históriu a historickú i kul-

túrnu hodnotu nielen pre Slová-
kov, ale aj pre ďalších Európa-
nov,“ uviedla veľvyslankyňa Nór-
skeho kráľovstva Inga Magistad.
Na rekonštrukciu paláca je vyčle-
nených 578 124 eur, z toho 85
percent zaplatí Nórsko.
V paláci je kultúrne a komunitné
centrum, pôsobí tu kino Film
Europe, ale aj Divadlo bez domo-
va. Vzhľadom na stavebné práce
budú počas rekonštrukcie niekto-
ré kultúrne aktivity v paláci
obmedzené. (brn)

Foto: Filip Malý

Staré Mesto sa pustilo do opravy
strechy a fasád Pistoriho paláca

Desiata generácia biznis sedanu: Trieda E
značky Mercedes-Benz (predĺžená na
4923 a rázvor zväčšený na 2939 milime-
trov) dostala čistý a súčasne emocionálny
dizajn (krátke previsy, dlhý rázvor, veľké
kolesá a vypuklé boky s novo interpreto-
vanou charakterovou líniou), ako aj špič-
kový exkluzívny (64 farieb náladového
osvetlenia) interiér (na želanie dva širo-
kouhlé displeje s uhlopriečkami až 12,3
palca s vysokým rozlíšením pod spoloč-
ným krycím sklom vytvarajú dojem ako
by sa vznášali). 
Vozidlo ponúka tri od seba odlíšené (naprík-
lad maskou chladiča a druhmi materiálov
použitých v interiéri) línie vyhotovenia:
EXCLUSIVE, AVANTGARDE a AMG
Line. Technické inovácie, ktoré prináša v
svetovej premiére umožňujú komfortnú,
bezpečnú jazdu na doposiaľ nedosiahnutej
úrovni, ako aj nové dimenzie odľahčenia
vodiča. Systémy infotainmentu a ovládania

(dotykové ovládače sú prvý raz aj na volan-
te) teraz sprostredkujú úplne nový zážitok. 
Nová Trieda E posúva vo svojom segmente
latky hospodárnosti. Prispieva k tomu
odľahčená konštrukcia (vyšší podiel hliníka
a ultrapevnej ocele), vynikajúca aerodyna-
mika (súčiniteľ odporu vzduchu cw 0,23)
ako aj úsporné motory. Pri uvedení budú v
ponuke štvorvalce: pre E 200 benzínový
1,991 litra (135 kW/ 184 k; 300 Nm, normo-
vaná spotreba 5,9 l/100 km) a pre E 220 d
úplne novo vyvinutý dieselový 1,950 litra
(143 kW/195 k; 400 Nm, spotreba 3,9 l/100
km). Postupne pribudnú ďalšie motorizácie,
vrátane PLUG-IN HYBRID pohonu (E 350e
- systémový výkon 205 kW/279 k; 600 Nm;
spotreba 2,1l/100 km) či najvýkonnejších
šesťvalcov (E 350 d – 190 kW/258k; 620
Nm; spotreba 5,1l/100 km). Všetky modely
dostanú novú deväťstupňovú automatickú
prevodovku 9G-TRONIC (zabezpečuje rý-
chlejšie radenie pri nižších otáčkach). 

Každý svetlomet MULTIBEAM LED s
vysokým rozlíšením inštalovaný v Triede E
obsahuje 84 individuálne ovládaných vyso-
kovýkonných LED, ktoré mimoriadne jasne
osvetľujú vozovku, bez oslňovania ostat-
ných účastníkov cestnej premávky. Nový
systém aktívneho viackomorového vzducho-
vého pruženia zabezpečí na želanie vynika-
júci komfort a špičkovú dynamiku jazdy. 
Súčet ďalších inovácií, ako napríklad aktív-
ny asistent zmeny jazdného pruhu, s ktorým
môže vodič bez námahy a bezpečne (stačí na

dve sekundy aktivovať smerovku) prejsť do
zvoleného jazdného pruhu, robí z Triedy E
najinteligentnejší sedan biznis triedy. Jazdný
pilot vie nielen automaticky udržiavať
správny odstup od vozidiel idúcich vpredu,
ale prvý raz aj jazdiť za nimi až do rýchlosti
210 km/h (dokonca i v miernych zákrutách),
zasahovať tiež v prípade nejednoznačného
vodorovného značenia až do rýchlosti 130
km/h, či iniciovať automatický štart vozidla
v priebehu až 30 sekúnd potom ako ho pri
udržiavaní odstupu zastavil (napr. zastavenie
v zápche). Po zapnutí funkcie sledovania
obmedzenia rýchlosti ju dokáže upravovať
na základe údajov z navigačného systému
alebo kamerov nasnímaných dopravných
značiek.
„Trieda E je jadrom značky Mercedes-Benz
a v minulosti ustavične posúvala štandardy v
segmente biznis triedy. Teraz prenáša túto
tradíciu početnými špičkovými inováciami
do budúcnosti. Ďalší veľký krok robí nová

Trieda E smerom k plne autonómnemu jaz-
deniu. Okrem toho zvyšuje hospodárnosť,
bezpečnosť a komfort, znižuje úroveň stresu
počas vedenia vozidla a umocňuje pôžitok z
jazdy,“ uvádza novinku  profesor Thomas
Weber, člen predstavenstva spoločnosti Dai-
mler.  
V Triede E so systémom COMAND Online
je i nová generácia Mercedes-Benz infotain-
mentu. Okrem iného nabíja mobilné telefóny
a spojí ich s vonkajšou anténou vozidla bez
káblov či kolísok. Technika komunikácie
NFC krátkeho dosahu umožňuje pri Triede E
využiť vlastný smartfón ako kľúč od vozid-
la. Navyše pomocou aplikácie v smartfóne
môže nechať samočinne zaparkovať a
vyparkovať auto a uľahčiť tak vystupovanie
a nastupovanie aj na veľmi úzkych parkova-
cích miestach.

Viac informácií na 
www.motor-car.sk 

alebo www.mercedes-benz.sk

Nová Trieda E je najinteligentnejší biznis sedan

Vyplatíme nevýhodnú 
pôžičku, exekúciu alebo

dražbu Vašej nehnuteľnosti.

Ručenie nehnuteľnosťou
Volajte: +420 724 438 631

alebo píšte na email:
info.firma.sk@gmail.com
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Petržalka je zase

čistejšia, zmizlo

433 ton odpadu
PETRŽALKA
V minulom roku využila petr-
žalská mestská časť príleži-
tosť získať dotáciu z Envi-
ronmentálneho fondu na lik-
vidáciu nelegálnych skládok
na svojom území. V novemb-
ri a decembri odviezli zo sied-
mich pozemkov vyše 433 ton
odpadu.
Od mája 2015 pracovníci odde-
lenia životného prostredia miest-
neho úradu pravidelne monitoro-
vali stav problematických
pozemkov na území Petržalky. 
K finálnej žiadosti o dotáciu
neskôr vytypovali sedem dlho-
dobo znečistených a problema-
tických pozemkov. Na ich vyčis-
tenie schválil fond dotáciu vo
výške 38 064 eur. Mestská časť
sa finančne podieľala na čistení
piatimi percentami z pridelenej
sumy. 
Viac ako 2 900 ton odpadu ročne
spracuje aj petržalský zberný
dvor. Za uloženie odpadu na
zbernom dvore obyvatelia Petr-
žalky neplatia žiadne poplatky.
Služba sa pre mestskú časť
osvedčila aj preto, lebo je om-
noho výhodnejšia, ako drahá lik-
vidácia čiernych skládok. Okrem
toho dva razy ročne pristavuje
samospráva zdarma veľkokapa-
citné kontajnery, zbiera elektro-
odpad a dva razy ročne aj odpad
s obsahom škodlivín. (ts)

Školáci majú

nové ihriská 

na basketbal
PETRŽALKA
Ďalšia petržalská škola vyzerá
krajšie. Cieľom rekonštrukcie
bola tentoraz komplexná
obnova vonkajšieho spevnené-
ho ihriska v areáli ZŠ Holíč-
ska, umiestneného pri Smole-
nickej ulici, ktoré bolo v nevy-
hovujúcom stave.
Pri oprave areálu spolupracovala
samospráva so školským klu-
bom BSC Bratislava, ktorého
hlavným zameraním je zabezpe-
čovanie záujmovej činnosti detí
a mládeže so zameraním na
basketbal. Na jeseň 2015 zmluv-
ná spoločnosť demontovala šesť
basketbalových košov a odstrá-
nila staré asfaltové povrchov na
1 530 štvorcových metroch, kde
bol asfalt popraskaný, vypuklý,
rozdrobený a prerastený trávou.
Následne vyčistila a frézovaním
zarovnala betónové plochy,
vyčistila dilatačné škáry a prask-
liny s celkovou dĺžkou 350
metrov. Po nanesení spojovacie-
ho postreku asfaltovou emulziou
a asfaltobetónu, vyprofilovaní
sklonov a spádov, namontovali
šesť repasovaných basketbalo-
vých košov. 
Po ukončení hrubých prác
vyčistili plochy a rozmerali
športoviská a nakreslili čiary na
basketbal. Po rekonštrukcii tu
vznikli tri nové basketbalové
ihriská. (st)

PETRŽALKA
Petržalskí psíčkari majú nový
priestor pre svojich miláčikov.
Na Holíčskej ulici sa nachádza
nový výbeh, ktorý si Petržalča-
nia vybrali v internetovom hla-
sovaní o použití prostriedkov z
participatívneho rozpočtu.
Je určený na socializáciu, zlepšo-
vanie ovládateľnosti, ale predo-
všetkým na bežné venčenie psov
bez vôdzky. Slúžiť by mal predo-
všetkým chovateľom z okolitých
domov. Plochu má 1 059 štvor-
cových metrov a dopĺňajú ho dve
lavičky, dva koše na drobný
komunálny odpad a jeden kôš na
psie exkrementy. 
Prvý oplotený výbeh sa nachá-
dza na Wolkrovej ulici. Pre svoj
podiel vzrastlej stromovej zelene
a možnosti výcviku psov s

použitím zabudovaných preká-
žok ho možno nazývať psím par-
kom, ktorý je svojou rozlohou 11
tisíc štvorcových metrov najväč-
ší na Slovensku. Petržalčania tu
môžu získať základný výcvik pre
svojho psíka úplne zdarma.
Ďalší oplotený výbeh plánuje
samospráva realizovať ešte tento
rok na Vyšehradskej ulici.
Okrem toho si chovatelia aj tento

rok môžu vyzdvihnúť zásobu
vreciek v podobe rolky na miest-
nom úrade, 4. poschodie, kance-
lária 422. 
Pre 5 583 daňovníkov, ktorí majú
psíka prihláseného aj odvedenú
daň, je pripravená rolka s 350
kusmi vreciek, ktorú si môžu
prísť vyzdvihnúť počas úrad-
ných hodín. (pl)

Foto: Petržalka

Psy dostali na Holíčskej park,
ich majitelia zas dostanú vrecká

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
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Zmenili názvy

zastávok, aj 

harmonogram
BRATISLAVA
Od 11. januára 2016 je posil-
nená doprava na Dlhé diely, v
Lamači, vo Vrakuni a na
Trnávke. Dopravný podnik
však upozorňuje aj na zmeny
liniek v iných lokalitách.
Upravili sa víkendové cestovné
poriadky liniek 32 a 33, pričom
v úseku Kuklovská – Molecova
sa zmenil ich spoločný následný
interval z 10 minút na 7,5 minú-
ty. Na linke 50 sa v popoludňaj-
šej špičke v pracovný deň škol-
ského roka upravuje interval zo
6 minút na 7,5 minúty. Na linke
63 sa znížil interval v pracov-
ných dní školského roka aj pra-
covných dní školských prázdnin
z 30 na 20 minút, čo umožní
zaviesť vzájomný preklad s lin-
kami 30 a 37 v úseku Lamač –
Patrónka a s linkou 61 v úseku
Nám. Franza Liszta – Avion
Shopping Park.
Na linkách 67 a 87 sa zmenil
víkendový interval z 30 na 20
minút. Na linke 74 prišlo k
zmene v popoludňajšej špičke z
12 na 15 minút. Úprava umožní
zjednotiť interval s linkou 61 a v
úseku Hl. stanica – Bajkalská
vytvoriť preklad so spoločným
intervalom 7,5 minúty. Zároveň
je možnosť prestupu z linky 74
na linku 63 pri Zimnom štadió-
ne. Na linke 75 sa zastavuje na
zastávke Brodná, na linke N33
pribudli dva spoje spod Mosta
SNP po Hlavnú stanicu, na lin-
kách 59, 65, N55 a N56 sa mení
názov zastávky Trávna na Tráv-
na – Drevona a na linkách 3, 5, 6
a 56 sa mení názov zastávky
Záhumenice na Záhumenice –
Drevona. (dp)

Slovan zaskočilo

počasie, zrušilo

mu stretnutia
BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan Bratisla-
va sa po desiatich dňoch vráti-
li z prvej časti prípravy na
jarnú časť najvyššej súťaže v
Turecku a po odchodoch,
ktoré sa udiali ešte koncom
minulého roka, prišli aj prvé
tohtoročné presuny.
Na trvalý prestup odišiel do
Akadémie Ferenca Puskása stre-
dopoliar Karol Mészáros. Talen-
tovaný futbalista je odchovan-
com belasých a pre odchod do
Maďarska sa rozhodol, pretože v
nabitej konkurencii by nemal
dostatok priestoru na častejšie
hrávanie. Minimálne na pol roka
sa rozlúčil brankár Martin
Krnáč, ktorý zamieril do Skalice
na hosťovanie. S Krnáčom však
vedenie Slovana v budúcností
ráta, dôvodom hosťovania je
fakt, že pri momentálnej jednot-
ke Jánovi Muchovi by talentova-
ný brankár nemal veľa šancí
dostať sa do bránky aj v maj-
strovských zápasoch. 
Do Poľska minulý týždeň
zamieril stredopoliar Štefánik a
belasí dali definitívne zbohom aj
Peltierovi, s ktorým však vede-
nie belasých prestalo rátať už po
jesennej časti.
Minulý týždeň mali belasí odo-
hrať aj prvé prípravné zápasy. S
stretnutí s Interom Baku, v kto-
rom slovanisti skúšali niekoľko
potenciálnych posíl, vyhrali 2:0,
no ďalší program (stretnutia s
Libercom a Jabloncom) už zma-
rilo počasie. 
Najbližší duel odohrajú slovanisti
až v sobotu,30. januára o 11.00 h
na Pasienkoch, keď sa stretnú s
Veľkým Mederom. (mm)

VAJNORY
Mestská časť Vajnory reago-
vala na ponuku realitnej kan-
celárie týkajúcu sa predaja
pozemkov na výstavbu rodin-
ných domov v lokalite Vaj-
norské jazerá.
Táto lokalita je Územným plá-
nom hl. mesta SR Bratislavy, rok
2007, v znení zmien a doplnkov
určená na funkčné využitie
„záhrady, záhradkárske osady a
lokality“ (kde je výstavba rodin-
ných domov neprípustná, iba
stavby na individuálnu rekreá-
ciu), samospráva však upozor-
ňuje, že strednú časť územia
Vajnorských jazier (kde sa
nachádzajú vyššie uvedené

pozemky) tvorí biocentrum
regionálneho významu „Vajnor-
ka“. 
V tomto území nie je možné
umiestňovať stavby a technické
zariadenia, ktoré by zásadným
spôsobom narúšali ekostabili-
začné poslanie a účinky. 
Mestská časť na odporúčanie
komisie výstavby, územného
plánu, životného prostredia a
dopravy vydala nesúhlasné sta-
novisko s predloženým záme-
rom investora vybudovať na
predmetných pozemkoch deväť
rekreačných chát a pre prípadné
urbanizovanie územia odporuči-
la investorovi spracovať a pre-
rokovať urbanistickú štúdiu

celej lokality Vajnorských jazier
a aby sa stanovila presná hranica
biocentra. K tomuto zámeru
vydalo nesúhlasné stanovisko aj
hlavné mesto Bratislavy. Do
dnešného dňa mestská časť
neeviduje žiadosť o prerokova-
nie alebo súčinnosť pri spraco-
vaní tejto urbanistickej štúdie. 
Mestská časť na záver uvádza,
že aj napriek tomu, že niekto na
predmetných pozemkoch usku-
točnil nelegálny výrub stromov,
stále je toto územie v zmysle
ÚP biocentrom a prípadnú
zmenu by si vyžadovalo inicio-
vanie zmien a doplnkov územ-
ného plánu, s ktorou mestská
časť Vajnory nesúhlasí.  (st)

Nesúhlasia s výstavbou pri jazerách

BRATISLAVA
Termíny kolaudačných konaní
projektu 1. časti Nosného systé-
mu MHD do Petržalky sú vytý-
čené, prvá kolaudácia sa začala
už 20. januára. Mesto požiada-
lo o začatie kolaudačných kona-
ní vo vyše sto objektoch.
Kolaudačné konanie, týkajúce sa
samotného objektu Starého
mosta, sa začalo 20. januára,
objektov v mestskej časti Staré
Mesto 25. januára a objektov v
mestskej časti Petržalka 27. a 28.
januára 2016. „Kolaudácia sa
týka na staromestskej strane
napríklad úpravy parčíka na Šafá-
rikovom námestí, rekonštrukcie
komunikácií na Šafárikovom
námestí a Štúrovej ulici, na petr-
žalskej strane aj lávky pre chod-
cov, rampy pre cyklistov, estakád,
chodníkov a ďalších stavebných
objektov a Starého mosta,“
vysvetlil primátor Ivo Nesrovnal.

Mesto Bratislava ako stavebníka
nosného systému MHD zastupuje
spoločnosť Metro Bratislava.
Spoločnosť podala ešte v
decembri 2015 žiadosť o kolau-
dáciu okrem špeciálneho staveb-
ného úradu na Magistráte hl.
mesta SR Bratislavy aj na Okres-
ný úrad Bratislava. Rovnako boli
podané aj žiadosti o kolaudáciu
stavebných objektov na území
Starého Mesta a na Starom moste,
na ktoré vydal stavebné povolenie
stavebný úrad Petržalka. 
Bratislavskému samosprávnemu
kraju bude v najbližších dňoch
doručená žiadosť o kolaudáciu
električkovej trate v Starom
Meste tak, aby mohla v skúšobnej
prevádzke čo najskôr slúžiť verej-
nosti v smere Štúrova ulica, Šafá-
rikovo námestie, Vajanského
nábrežie. Pred podaním žiadosti o
kolaudáciu trate na Starom moste
a na petržalskej strane trate bolo

zasa potrebné spraviť dynamické
skúšky konštrukcie mosta (usku-
točnili sa 16. januára). 
„Na kolaudácii stavby Nosného
systému MHD sa zúčastňujú via-
ceré stavebné úrady – špeciálny
úrad pre mestské komunikácie,
mestská časť Petržalka,, Brati-
slavský samosprávny kraj ako
špeciálny stavebný úrad, ale aj
Okresný úrad Bratislava -, ktoré v
kolaudácii konajú na základe
postupnosti a v rámci zákonných
lehôt. Tlačíme však na to, aby
sme s kolaudáciami skončili čo
najskôr a Bratislavčania mohli
využívať Starý most na peší pre-
chod, ale aj električkovú dopravu.
Kým nebudú ukončené kolaudač-
né konania, Starý most nebude
pre verejnosť prístupný. Platí to aj
pre automobilovú a električkovú
dopravu na Štúrovej ulici.
Nechceme nič riskovať,“ povedal
primátor. (is)

Starý most a Štúrova ulica čakajú
na otvorenie, začali sa kolaudácie!

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

Novootvorená 
zubná ambulancia

prijíma nových
pacientov

My zuby neťaháme,
my ich liečime

Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk

D R E V E N É
R O L E T Y

Esslingerové

popruh-navíjač-náter

Generálne opravy

Pri výmene okien pomôžeme 
so zachovaním drevených roliet

mobil: 0903 349 274
e-mail: 

info@drevenerolety.sk
Peter Korenačka 

Klimkovičova 4
84101 Bratislava

��

w w w . d r e v e n e r o l e t y . s k

S kupónom 10 %
Zľava na celú zákazku
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Neuhradené 

faktúry už

mesto nestrašia
BRATISLAVA
Záverečný účet hospodárenia
hlavného mesta za rok 2015
predložia až v júni, no už teraz
je zrejmé, že mesto v roku 2015
hospodárilo s financiami efek-
tívnejšie ako v roku 2014.
K 31. decembru 2014 predsta-
vovala výška neuhradených
faktúr 11,5 mil. eur, k 31.
decembru 2015 to bolo len 4,2
mil. eur. 
Za rok 2014 stav neuhradených
faktúr po lehote splatnosti k cel-
kovým príjmov predstavoval 3,6
percenta na celkových príjmoch,
za rok 2015 bol tento podiel len
1,1 percenta. Vlani bolo mesto
schopné vyplatiť viaceré neuhra-
dené faktúry. 
Hlavné mesto v roku 2015 spravi-
lo viaceré opatrenia: zjednotenie
verejných obstarávaní, sledovanie
a schvaľovanie objednávok nie-
len mesta, ale aj mestských orga-
nizácií či zlepšenie riadenia
finančných tokov. (is)

Cestujúci 

môžu parkovať

zadarmo
BRATISLAVA
Cestujúci, ktorí pôjdu autobu-
som do Viedne, môžu využiť
novoročnú novinku, ktorú pri-
pravila spoločnosť Slovak
Lines. Ak sa svojím autom
odvezú na bratislavskú auto-
busovú stanicu, môžu ho tam
aj nechať na parkovisku bez
poplatkov.
Využiť to môžu všetci záujem-
covia, ktorí si kúpia autobusový
lístok z Bratislavy na viedenské
letisko alebo priamo do centra
rakúskeho hlavného mesta. Bez-
platné parkovanie pre svoj auto-
mobil na Autobusovej stanici
Mlynské nivy dostanú navyše
ako bonus. 
Cestujúci s lístkom na Schwe-
chat alebo do Viedne môže
zaparkovať svoje auto v deň
odchodu autobusu. 
Služba sa dá využiť bez poplat-
kov, rampa parkoviska sa otvorí
priložením QR kódu z cestovné-
ho lístka. (ev)

BRATISLAVA
Od pondelka 1. februára začne
fungovať v skúšobnej prevádz-
ke moderné klientske centrum
štátnej správy. Sídliť bude na
Tomášikovej 46 v budove zná-
mej ako stará IKEA. 
Do Klientskeho centra pri Okres-
nom úrade Bratislava (OÚ BA) sa
presťahuje štátna správa z desia-
tich adries v hlavnom meste. Pre
občanov budú v centre dostupné
služby ako prihlasovanie a pre-
vod držby vozidiel, vybavovanie
dokladov pre Bratislavu I a III,
agenda živností, štátneho občian-
stva, osvedčenie listín a overova-
nie podpisov, zmena mena a
priezviska...
V centre budú všeobecná poda-
teľňa pre všetky odbory OÚ BA,
supervízor – poradenstvo, infor-
mácie o telefónnych číslach,
usmernenie k žiadostiam, odbor
cestnej dopravy a pozemných
komunikácií: agenda cestnej
dopravy a pozemných komuniká-
cií, odbor všeobecnej vnútornej
správy: agenda osvedčovania lis-
tín a overovania podpisov,

agenda štátneho občianstva,
zmena mena a priezviska, odbor
živnostenského podnikania: ohlá-
senie živnosti a podanie žiadosti
o vydanie osvedčenia o živnos-
tenskom oprávnení, výpis zo živ-
nostenského registra, prehľad
údajov zapísaných v živnosten-
skom registri, agenda integrova-
ného obslužného miesta,  odbor
starostlivosti o životné prostre-
die: agenda odpadového hospo-
dárstva, ochrany prírody, ochrany
ovzdušia a štátnej vodnej správy,
potvrdenia o neexistencii moto-
rového vozidla, pozemkový a
lesný odbor: agenda lesného hos-
podárstva a poľovníctva a agen-
da pozemková, pozemkových
úprav a ochrany poľnohospodár-
skeho pôdneho fondu.
Ďalej bude v rámci centra pôso-
biť Krajské riaditeľstvo Policaj-
ného zboru Bratislava, Krajský
dopravný inšpektorát, odbor bez-
pečnosti cestnej premávky a
dopravných evidencií v Bratisla-
ve: prihlasovanie dosiaľ neevido-
vaného vozidla do evidencie
vozidiel, prihlasovanie vozidla

vyradeného zo špeciálnych evi-
dencií do evidencie vozidiel, pri-
hlasovanie jednotlivo dovezené-
ho vozidla do evidencie vozidiel,
prevod držby vozidla na inú
osobu a pod., Okresné riaditeľ-
stvo Policajného zboru Bratislava
I a III, oddelenie dokladov odbo-
ru poriadkovej polície: príjem
žiadostí o vydanie a vydávanie
občianskeho preukazu, vodičské-
ho preukazu, cestovného pasu a
medzinárodného vodičského
preukazu, vydávanie osvedčenia
o evidencii vozidla a pod.. 
Vydávať sa tu budú aj výpisy z
obchodného registra SR a výpisy
účtovných uzávierok. Integrova-
né obslužné miesto občana
(IOMO) bude vydávať výpisy a
odpisy z registra trestov.  Úradné
hodiny všetkých pracovísk
Klientskeho centra Bratislava
budú v pondelok, utorok a vo
štvrtok od 8.00 do 15.00 h, v stre-
du od 8.00 do 17.00 a v piatok
od 8.00 do 14.00 h. 
Klientske centrum bude fungovať
päť dní v týždni bez obedňajšej
prestávky. (ts)

O pár dní otvoria Klientske centrum 

Verí v slobodu a zodpovednosť. Venuje
sa osobným slobodám, znižovaniu
byrokracie a zeleným formám dopravy.
Fandí zdravému rozumu pri rozhodova-
ní o veciach verejných. Vyštudoval tri
vysoké školy, hovorí piatimi jazykmi,
spoluzakladal úspešnú značku Double
Cross Vodka. Je otcom štvorročného
syna. Od roku 2010 je poslancom NR
SR a v blížiacich sa voľbách opäť kan-
diduje za Slobodu a Solidaritu (SaS) na
13.mieste.
Ste bratislavský rodák. Ako by ste
mesto opísali? Čím je pre vás výni-
močné?
Bratislavu milujem aj napriek jej nedo-
statkom. Je pre mňa mestom, ktoré je
dosť malé na to, aby ste veľa ľudí pozna-
li, zároveň dosť veľké, aby poskytlo akú-
takú anonymitu. Má dokonalú polohu,
všade je to na skok a má okolo seba nád-
hernú prírodu. Bratislava je bezpečná,
bez zemetrasení, s chutnou pitnou vodou
z kohútika. Ponúka dobrú kvalitu života
a mnohí si to ani neuvedomujeme.
V čom má naše mesto rezervy?

Tých je veľmi veľa a máme čo robiť.
Chýba nám zákon o Bratislave a osobit-
ná kapitola v štátnom rozpočte, čo by
zabezpečilo financovanie funkcií hlavné-
ho mesta. Chýbajú nám kvalitnejšie
cesty, veľké rezervy má aj MHD. Máme
vážne rezervy v čistote a v nastavení
tvrdých pravidiel pre developerov.

Veľa cestujete. Ktoré je vaše obľúbené
mesto?
Bratislava (úsmev). Po nej hneď Štok-
holm, Amsterdam, Gent. A asi by sa na
zoznam dostal aj Petrohrad a Vancouver.
No a mám veľmi rád aj Washington DC.
Tam som študoval a mám naň krásne
spomienky. A najobľúbenejšie miesta
Horský park a Kalvária na prechádzky a
rozmýšľanie. Hviezdoslavovo námestie
kvôli pulzujúcemu životu centra. Kapi-
tulská ulica kvôli atmosfére a pamiat-
kam. No a, samozrejme, hrádza a čunov-
ský kanál na vodné športy.
Angažujete sa za efektívnejšiu aj eko-
logickejšiu dopravu v meste. Ako sa
prepravujete?
V rámci centra bicykel, po meste najčastej-
šie skúter, a keď je zima alebo prší, jazdím
na Smarte. Preferujem jednostopové vozid-
lá najmä preto, lebo zaberajú menej miesta,
odpadajú problémy s parkovaním a sú eko-
logickejšie. Na malom skútri viem byť v
podstate kdekoľvek do 15 minút, bez ohľa-
du na hustotu premávky.
Vieme o vás, že máte licenciu turistic-

kého sprievodcu. Keď príde zahranič-
ná návšteva, ktoré miesta v Bratislave
by ste im ukázali?
Bola to moja prvá skutočná práca ešte
počas štúdia. Návštevám dodnes robím
prehliadky mesta. Brávam ich všade, kde
je pekne. Centrum mesta, aj na Slavín, na
Devín, do Podhradia a mám rád aj tie
chutné malé bratislavské múzeá ako
Michalská veža, Stará radnica, prípadne
Múzeum historických hodín.
Ste mimoriadne aktívny človek. Ako
zvyknete oddychovať?
Väčšinou športom v prírode a cestova-
ním. Som dosť spoločenský, a preto sa aj
veľa stretávam s kamarátmi.
Zároveň ste otcom štvorročného syna.
Užívate si to?
Áno, väčšinu svojho voľného času trá-
vim s ním. Postupne začína lyžovať a
učím ho plávať. 

JURAJ DROBA
Autor je kandidát číslo 13 za SaS a

zakladajúci člen iniciatívy 
Bratislava INAK

Juraj Droba: Bratislava ponúka dobrú kvalitu
života, mnohí si to neuvedomujeme
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Petícia má

zatiaľ tretinu

podpisov 
BRATISLAVA
Približne 35-tisíc Bratislavča-
nov sa podpísalo pod petíciu
za zákaz hazardu v meste.
Petíciu spustili pred ôsmimi
mesiacmi, na to, aby bola
úspešná, musí ju podpísať pri-
bližne 106-tisíc ľudí.
„Určite v nej budeme pokračo-
vať a pokúsime sa získať podpi-
sy, aby sa herne a hracie auto-
maty nakoniec definitívne v
meste zakázali,“ tvrdí starosta
Vajnor a člen petičného výboru
Ján Mrva. Iniciátori petície však
chcú súčasne prinútiť poslancov
Národnej rady SR k tomu, aby
zmenili zákon o hazarde. V
takom prípade by sa už nemuse-
li zbierať podpisy v petícii. 
Podľa predstaviteľov Asociácia
zábavy a hier a Asociácia prevá-
dzkovateľov videohier je však
súčasný počet podpisov potvrde-
ním, že pre Bratislavčanov nie sú
herne a hracie automaty až takou
hrozbou, ako prezentujú signatári
petície. Majitelia prevádzok herní
sa navyše vlani dohodli, že ich
počet sa nebude viac zvyšovať, a
ak by aj niektorá zanikla, nová by
už nemala vzniknúť.
Medzi návrhmi, ktoré chceli
obmedziť herne v meste, nechý-
bal ani ten, ktorý podporoval
vznik veľkého kasína pri Jarov-
ciach, kam by sa presunuli všetky
prevádzky z mesta. (mm)

ZSE otvorila 

novú stanicu 

v Bory Mall
LAMAČ
Spoločnosť Západoslovenská
energetika vybudovala a
uviedla do prevádzky nabíja-
ciu stanicu pre elektromobily
v nákupnom centre Bory
Mall. Nachádza sa v podzem-
nom parkovisku, súčasne
umožňuje nabíjanie až dvom
automobilom.
Nabíjacia stanica je prispôso-
bená na nabíjanie jednosmer-
ným aj striedavým prúdom.
Výkon nabíjania je pri jedno-
smernom prúde do 50 KW, pri
striedavom do 43 KW, čo
umožňuje nabitie batérie za 20
až 30 minút. Technicky je pri-
spôsobená tak, že umožňuje
nabíjanie všetkých typov elek-
trických vozidiel dostupných
na Slovensku.
„Do konca roka 2016 postaví-
me ďalších 14 staníc, prevažne
v rámci západného Sloven-
ska,“ uviedol Radoslav Mar-
kuš, vedúci oddelenia Corpora-
te Development ZSE.
Nabíjacia stanica je osadená v
rámci projektu Central Euro-
pean Green Corridors, spolufi-
nancovaného z Trans-European
Transport Network. 
Partneri v projekte nainštalo-
vali spolu 115 rýchlonabíjacích
staníc v Rakúsku, Nemecku,
Slovinsku, Chorvátsku a
Slovensku. (ts)

BRATISLAVA
Už len dni zostávajú podnikate-
ľom na podanie daňového pri-
znania na daň z motorových
vozidiel a zaplatenie dane.
Tento rok prináša aj novinky.
Ročné sadzby dane sú upravené v
prílohe číslo 1 zákona o dani z
motorových vozidiel. 
Napríklad pri vozidle s objemom
nad 900 do 1 200 cm3 je ročná
sadzba dane 80 eur, nad 1 200 do
1 500 cm3 - ročná sadzba dane je
115 eur, od 1 500 do 2 000 cm3 –
ročná sadzba je 148 eur.
Sadzba dane sa následne znižuje,
ponecháva alebo zvyšuje podľa
veku vozidla nasledujúco: 
Ročná sadzba dane sa zníži o: 

- 25 percent počas prvých 36
kalendárnych mesiacov počnúc
mesiacom prvej evidencie vozid-
la, 
- 20 percent počas nasledujúcich
36 kalendárnych mesiacov,
- 15 percent počas nasledujúcich
36 kalendárnych mesiacov. 
Ročná sadzba dane sa zvýši o: 
- 10 percent počas nasledujúcich
12 kalendárnych mesiacov,
- 20 percent pre vozidlá, ktoré
majú viac ako 156 kalendárnych
mesiacov, vrátane mesiaca prvej
evidencie vozidla.
Novinkou je, že daň sa platí nie-
len za autá kategórie M, N alebo
O, ale už aj kategórie L, kde pat-
ria napríklad aj elektroskútre,

motocykle, trojkolky, štvorkolky,
ak sa používajú na podnikanie. 
Daňový subjekt, ktorý má autá
evidované vo viacerých krajoch,
nebude v roku 2016 podávať
daňové priznanie podľa miesta
evidencie vozidla, ale podľa trva-
lého pobytu fyzickej osoby alebo
sídla právnickej osoby a vybrané
daňové subjekty na DÚ pre
vybrané daňové subjekty v Brati-
slave. Subjekty zaplatia daň na
nové číslo účtu. Kým doteraz
bolo šesťmiestne predčíslie pre
každý daňový úrad iné, po novom
bude pre daň z motorových vozi-
diel platiť na každom daňovom
úrade v každom kraji rovnaké
predčíslie 501163. (mac)

Motoristi, pozor na daňové priznanie!

GENERÁLNI REKLAMNÍ PARTNERI MEDIÁLNI PARTNERIHLAVNÍ REKLAMNÍ PARTNERI

KAPRUN

BK Inter 2015-2016 Inzercia 122x85 BA Noviny_Dakovna.indd 1 13.1.2016 10:40
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Požičovňa 

hračiek už

pomáha deťom
BRATISLAVA
Projekt požičovne hračiek sa
podaril vďaka spolupráci Bra-
tislavského samosprávneho
kraja a neziskovej organizácie
Centra včasnej intervencie na
Hálkovej ulici. 
Projekt je ďalšou formou pomoci
aj pre rodičov. Špeciálne terapeu-
tické pomôcky chýbali nielen
deťom a ich rodinám, ktoré
navštevujú toto zariadenie ambu-
lantne, ale aj tým, ktorým sa služ-
ba odborníkmi centra poskytuje
priamo v domácnostiach.
Pomôcky sú súčasťou výbavy
odborníkov pri poskytovaní
služby a v rámci terapie si ich
môžu pre svoje deti požičať aj
samotní rodičia. Centrum včas-
nej intervencie Bratislava pomá-
ha deťom od 0 do 7 rokov so
zdravotným znevýhodneným
alebo ktorých vývin je z rôz-
nych dôvodov ohrozený či one-
skorený a takisto aj ich rodi-
nám. (ts)

Obraciate v ruke každé euro predtým,
než ho miniete? Dobre, ak aj patríte k
tým šťastnejším a nemusíte pri každej
päťcentovej minci rozmýšľať, či si za ňu
kúpite rožok, alebo si ju odložíte na
doplatky na lieky, určite vás nepoteší fakt,
že až 198 eur ročne posiela každý obyva-
teľ mesta na fungovanie bratislavskej
župy. 
198 eur je suma, ktorú na daniach a iných
príjmoch vyberá a dostáva Úrad Bratislav-
ského samosprávneho kraja, prepočítaný na
jedného obyvateľa kraja (vrátane novoro-
dencov, ktorí ešte dane neplatia).
A čo za to obyvatelia Bratislavy dostávajú?
Žalostne málo. 
Áno, veľká časť týchto peňazí smeruje do
školstva, pretože župa sa stará o väčšinu
stredných škôl na svojom území. Peniaze
cez jej rozpočet len pretečú, a je tak vlastne
len zbytočným a byrokratickým prostrední-
kom. Školy na celom Slovensku sa pritom
často sťažujú, že slušná časť peňazí, ktoré
majú dostávať od štátu, sa po ceste k nim
„stráca“ v župách a v rozpočtoch miest,
ktoré ich používajú na iný účel, než boli
pôvodne určené. 
Župa je odtrhnutá od ľudí, ktorí nevedia a
nechápu, na čo takýto úrad existuje. Dôka-
zom toho je aj rekordne nízka volebná účasť

na úrovni len 20 %. Mnohí ľudia sa sťažujú,
že na Slovensku ovláda všetky úrady Smer,
hoci získal len štvrtinu hlasov všetkých
oprávnených voličov. Nuž, na stoličku brati-
slavského župana stačilo v posledných voľ-
bách získať len 13 % hlasov z oprávnených
voličov. Pre nezáujem máme teda župana, za
ktorého nehlasovalo až 87 % ľudí! 
Najnespravodlivejšia situácia je pri riešení
toho, čo Bratislavčanov trápi najviac: dopra-
va a opravy ciest. Bratislavská župa má tak-
mer 15 miliónov eur ročne na cesty. No
napriek tomu, že väčšina obyvateľov župy
sú Bratislavčania, ktorí bývajú priamo na
území mesta, župa na cesty v meste nedáva
ani cent! Všetky peniaze župa míňa na opra-
vy ciest II. a III. triedy mimo Bratislavy. Pri-
tom najviac daní zaplatia Bratislavčania,
najviac sa jazdí po cestách v Bratislave
(ktoré slúžia aj ostatným obyvateľom kraja),
a aj najväčšie problémy a výtlky sú na území
hlavného mesta, nie mimo neho!
Pravda, jedna výnimka sa stala – pred žup-
nými voľbami, keď bolo treba naháňať hlasy
aj od ľudí z mesta, župa výnimočne prispela
Bratislavčanom na opravu výtlkov sumou 1
milión eur. No stalo sa to len raz, a odvtedy
sa župa vám čitateľom týchto novín neustá-
le obracia chrbtom.
Takmer nikto z ostatných politikov, ktorí si

poslancovaním a členstvami v rôznych
dozorných radách zarábajú na živobytie,
vám to otvorene nepovie. Ja som sa však do
žiadnych dozorných rád nikdy nehrabal, ani
poslanca nerobím pre plat, ale kvôli tomu, že
chcem presadiť zmeny. A preto si môžem
dovoliť ten luxus hovoriť vám pravdu, ktorú
iní nepovedia: Bratislavská župa je zbytočná
a treba ju zrušiť. 
Bratislava nepotrebuje dvoch silných vole-
ných úradníkov – aj primátora, aj župana, z
ktorých každý má svoj sekretariát, svoju slu-
žobnú audinu, svoj plat a svojich poradcov.
Bratislavčania nepotrebujú úrad, ktorý sa im
obracia chrbtom pri opravách ciest a ktorý
im je taký vzdialený, že nikto riadne neskon-

troluje, ako míňa peniaze, konkrétne 144
miliónov eur ročne, a to už naozaj nie je
málo. 
Širšej Bratislave, spolu s okresmi Pezinok,
Malacky a Senec, by pokojne stačil primátor
a župan v jednej osobe, s jedným spoločným
úradom a kompetenciami. A aj poslancov by
stačilo o polovicu menej, než je dnes. Všet-
ko by bolo pod lepším dohľadom, ušetrili by
sme aj za jedny zbytočné voľby. 
Takúto zmenu, žiaľ, nie je možné presadiť
zo stoličky mestského poslanca. Dá sa však
presadiť cez parlament. Odvahu na to nena-
šla doteraz žiadna strana: Aj Smeru, aj pravi-
covej opozícií vyhovuje zamlčiavať pravdu
a rozdeľovať si dostatok teplých flekov. O
cieli zrušenia zbytočnej župy hovoril len
Daniel Krajcer, ktorý v posledných voľbách
skončil tretí, pretože prevážilo tradičné čer-
veno-modré delenie (a ako vždy, keď sa
politikom podarí namiesto programu pre-
sviedčať ľudí len voľbou „proti“ niekomu,
nič sa odvtedy nezmenilo ani nezlepšilo). 
Možno po týchto parlamentných voľbách
piateho marca sa nám konečne podarí presa-
diť zdravý rozum, a nie politikárčenie. 

Martin Chren
(autor je poslancom NR SR a 

poslancom mesta za Slovenskú 
občiansku koalíciu – SKOK! – č. 18)

Bratislavská župa je zbytočná a treba ju zrušiť 
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štvrtok 28. januára
� 9.00, 11.00 - J. Šebesta Pozor,
Double Stress, divadlo Ludus,
Tower 115, Pribinova 25
� 10.00, 13.30 - R. Mankovecký:
Koza rohatá, Divadlo P. O. Hviez-
doslava, Laurinského 19
� 11.30 - ME v krasokorčuľova-
ní, tance na ľade - krátky pro-
gram, Zimný štadión O. Nepelu,
Odbojárov 9
� 17.45 - ME v krasokorčuľova-
ní, muži - voľná jazda, Zimný šta-
dión O. Nepelu, Odbojárov 9
� 19.00 - Slovenský komorný
orchester, Koncertná sieň SF,
Námestie E. Suchoňa
�19.00 - G. Presgurvica: Rómeo a
Júlia, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.00 - B. Edwards: Raňajky u
Tiffanyho, divadlo Aréna, Vie-
denská cesta 10
� 19.00 - R. Becker: Caveman,
divadlo Wüstenrot, Dom odborov
- Istropolis, Trnavské mýto 1 
�19.00 - S. Mrožek: Láska na Kry-
me, Astorka, Námestie SNP 33
�20.00 - Obludárium s Pištom Van-
dalom, V-klub, Námestie SNP12
� 20.00 - The Vibrators, Lord
Alex, Randal Club, Karpatská

piatok 29. januára
�9.00 - R. Mankovecký, R. Ballek,
T. Ciller: Tri prasiatka, Divadlo P.
O. Hviezdoslava, Laurinského 19
� 13.30 - ME v krasokorčuľova-
ní, športové dvojice - krátky pro-
gram, Zimný štadión O. Nepelu,
Odbojárov 9
� 18.00 - ME v krasokorčuľova-
ní, ženy - voľná jazda, Zimný šta-
dión O. Nepelu, Odbojárov 9
� 19.00 - W. Russell Pokrvní bra-
tia, Nová scéna, Živnostenská 1
�19.00 - J. Orton: Kľúčovou dier-
kou, Aréna, Viedenská cesta 10
�19.00 - P. Pörtner: Šialené nožnič-
ky,  divadlo Wüstenrot, Dom odbo-
rov - Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.00 - Luca Turilli´s RHAP-
SODY, Majestic Music Club,
Karpatská 2
�19.30 - J. Lehár: Gróf z Luxem-
burgu, Nová scéna, štúdio Olym-
pia, Živnostenská 1
� 19.30 - R. Piško, I. Čeredejev,
Humor za tri eurá, V-klub,
Námestie SNP 12

sobota 30. januára
� 10.00 - ME v krasokorčuľovaní,
športové dvojice - voľná jazda,

Zimný štadión Ondreja Nepelu,
Odbojárov 9
� 14.30 - ME v krasokorčuľovaní,
tance na ľade - voľná jazda, Zimný
štadión O. Nepelu, Odbojárov 9
� 14.30 - Ľ. Podjavorinská: Čin-
Čin, Bratislavské bábkové divad-
lo, Malá scéna STU, Dostojev-
ského rad 7
�16.00 - P. Pörtner: Šialené nožnič-
ky,  divadlo Wüstenrot, Dom odbo-
rov - Istropolis, Trnavské mýto 1
� 18.45 - MET Opera: Turandot,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - J. M. Synge: Hrdina
západného sveta, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - Boyband, Nová scéna,
Živnostenská 1
� 19.00 - P. Kolečko: Zakázané
uvoľnenie, Astorka, Nám. SNP 33

nedeľa 31. januára
� 10.00, 14.30 - Ľ. Podjavorins-
ká: Čin-Čin, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 14.30 - ME v krasokorčuľova-
ní, Gala exhibícia, Zimný štadión
O. Nepelu, Odbojárov 9
� 17.00 - J. Orton: Kľúčovou
dierkou, divadlo Aréna, Vieden-
ská cesta 10
� 17.00 - R. Thomas: Mandarín-
ková izba, divadlo Wüstenrot,
Dom odborov - Istropolis,
Trnavské mýto 1
� 19.00 - M. Ferencová: Sľúbili
sme si lásku alebo revolúcia v
manželstve, Loď – Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie

pondelok 1. februára
� 19.00 - J. Púček: ...a dážď,
divadlo Ticho a spol., Divadelný
klub 10x10, Školská 14 
� 19.00 - D. Gombár: Medzi
nebom a ženou, divadlo Wüsten-
rot, Dom odborov - Istropolis,
Trnavské mýto 1

� 19.30 - K. Vosátko: Modelky
II., divadlo GunaGU, Franti-
škánske námestie 7

utorok 2. februára
� 10.00 - Ľ. Podjavorinská: Čin-
Čin, Bratislavské bábkové divad-
lo, Malá scéna STU, Dostojev-
ského rad 7
� 19.30 - K. Vosátko: Modelky
II., divadlo GunaGU, Franti-
škánske námestie 7

streda 3. februára
� 10.00 - Ľ. Podjavorinská: Čin-
Čin, Bratislavské bábkové divad-
lo, Malá scéna STU, Dostojev-
ského rad 7
� 18.00 - Symfonický orchester
Konzervatória v Bratislave, Spe-
vácky zbor Konzervatória v Bra-
tislave, Koncertná sieň SF, Ná-
mestie E. Suchoňa
� 19.00 - A. Kalinka, I. Martinka,
M. Mikuláš, J. Poliak: Domov Eros
Viera,  divadlo Ticho a spol., Diva-
delný klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - P. Vogel: Najstaršie re-
meslo, Nová scéna, Živnostenská 1
� 19.30 - V. Klimáček: Nízkotuč-
ný život, divadlo GunaGU, Fran-
tiškánske námestie 7

štvrtok 4. februára
� 10.00 - Ľ. Podjavorinská: Čin-
Čin, Bratislavské bábkové divad-
lo, Malá scéna STU, Dostojev-
ského rad 7
� 19.00 - B. Vian: Hlava medúzy,
divadlo Ívery, Divadelný klub
10x10, Školská 14
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Koncertná sieň SF, Námestie E.
Suchoňa
�19.00 - G. Presgurvica: Rómeo a
Júlia, Nová scéna, Živnostenská 1
�19.30 - J. Lehár: Gróf z Luxem-
burgu, Nová scéna, štúdio Olym-
pia, Živnostenská 1
� 19.30 - V. Klimáček: Nízkotuč-

ný život, divadlo GunaGU, Fran-
tiškánske námestie 7

piatok 5. februára
� 10.00 - J. Michalová: Rukavič-
ka, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - M. Lasica, J. Solovič, J.
Satinský: Plné vrecká peňazí, Di-
vadlo P. O. Hviezdoslava, Laurin-
ského 19
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Koncertná sieň SF, Námestie E.
Suchoňa
� 19.00 - S. Štepka: Jááánošííík
po tristo rokoch, Radošinské
naivné divadlo, Záhradnícka 95
� 19.30 - V. Klimáček: Divná
doba, Divná láska, Divné životy,
divadlo GunaGU, Františkánske
námestie 7

sobota 6. februára
� 8.00 - Burzoblšák, 1. súkromné
gymnázium, Bajkalská 20
� 14.30 - D. Hevier: Nám sa ešte
nechce spať, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 19.30 - V. Klimáček: Baletky,
hackeri, homlesáci a manažéri,
divadlo GunaGU, Františkánske
námestie 7
� 20.00 - Talkshow, The Dum-
plings, koncert, Nu Spirit Club,
Štúrova 3

nedeľa 7. februára
� 10.00, 14.30 - D. Hevier: Nám
sa ešte nechce spať, Bratislavské
bábkové divadlo, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 11.00, 15.00 - R. Mankovecký:
Koza rohatá, Divadlo P. O. Hviez-
doslava, Laurinského 19
�16.00 - A. Gregušová: Ako si Ku-
bo obzeral svet, Bibiana, Panská 41
� 17.00 - M. Gavran: Hľadá sa
nový manžel, divadlo Wüstenrot,
Dom odborov - Istropolis, Trnav-
ské mýto 1

� 18.00 - Slovenský komorný or-
chester, Spevácky zbor Cantus, Kos-
tol sv. Vincenta de Paul, Ružinov

pondelok 8. februára
� 19.00 - M. Janoušek, V. Janouš-
ková: Déjá vu, Ticho a spol., Diva-
delný klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - F. Zeller: Pravda,
Divadlo P. O. Hviezdoslava, Lau-
rinského 19
� 19.00 - S. Štepka: Poloblačno,
Radošinské naivné divadlo, Záh-
radnícka 95
� 19.00 - HC Slovan - Dinamo
Riga, KHL, Zimný štadión O.
Nepelu, Odbojárov 9
�19.00 - O. Wilde, R. Ross: Lordi,
divadlo Wüstenrot, Dom odborov -
Istropolis, Trnavské mýto 1
� 19.30 - V. Klimáček, Díleri,
GunaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Powerwolf, Majestic
Music Club, Karpatská 2

utorok 9. februára
� 10.00 - D. Hevier: Nám sa ešte
nechce spať, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
�10.00 - A. Gregušová: Ako si Ku-
bo obzeral svet, Bibiana, Panská 41
� 19.30 - V. Klimáček: Remix,
GunaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - F(l)óór Comedy talks-
how, Gorila.sk, Urban Space,
Námestie SNP 30

streda 10. februára
� 10.00, 14.00 - D. Hevier: Nám
sa ešte nechce spať, BBD, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
�14.00 - A. Gregušová: Ako si Ku-
bo obzeral svet, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - S. Štepka: Sčista-jasna,
Radošinské naivné divadlo,
Záhradnícka 95
� 19.30 - V. Klimáček: Krvák,
divadlo GunaGU, Františkánske
námestie 7
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Ak bije tvoje srdce pre kinosvet a chceš sa stať súčasťou kinopriemyslu,
teraz máš jedinečnú šancu byť jedným z členov Cinema City Slovakia.
Výborný kolektív, zaujímavé ohodnotenie a rôzne benefity, ktoré ťa určite
potešia! Tak na čo ešte čakáš? Poď do toho!   
Cinema City Slovakia hľadá študentov, ktorí chcú popri škole pracovať v odvet-
ví filmového priemyslu. Chcú kolegov, ktorí im pomôžu viesť spoločnosť k
vytýčeným cieľom. Ak dávaš do práce energiu, srdce, si spoľahlivý, tak nevá-
haj a pošli svoj životopis, alebo pár viet o sebe na práca@cinemacity.sk. Po
pohovore ti v Cinema City Slovakia  vysvetlia, ako práca v kine funguje.
Následne sa zariadi administratíva a si súčasťou tímu ako uvádzač, pokladník či
obsluha v bare, v kaviarni. Viac informácií o brigáde snov si nájdeš na
http://www.cinemacity.sk/kariera.

Staň sa členom skvelého tímu Cinema City!



Noviny Pressburger Zeitung
priniesli v piatok 11. 12. 1892
správu o výsledkoch vtedajšie-
ho sčítania obyvateľov mesta.
V Prešporku (oficiálne Pozso-
ny, rozšírenejšie sa používal
nemecký názov Pressburg)
žilo vtedy 52 411 obyvateľov,
23 702 mužov a 28 709 žien.
Prevažná väčšina obyvateľ-
stva sa hlásila k rímskokatolíc-
kej viere:  39 020 osôb. Evanje-
likov augsburského vyznania
bolo 7347, židov 5396.
Sčítanie sledovalo aj etnické zlo-
ženie obyvateľstva mesta. Pre-
vahu tvorila skupina, hlásiaca sa
k nemeckým predkom a stále
ešte používajúca nemčinu ako
svoj jazyk, hoci maďarizácia
mesta na konci 19. storočia
dosiahla svoj najvyšší stupeň. Za
Nemcov sa prihlásilo 31 404
ľudí, z toho viac ako polovica
(17 128) žien. Za Maďarov sa
hlásilo len 4 824 mužov a 5 609
žien (spolu 10 433, v roku 1890
ako svoju materinskú reč ma-
ďarčinu uviedlo 7 518 osôb).
Menej bolo obyvateľov slovan-
ského pôvodu, „Slaven“ (kam
patrili Česi, Moravania a Slová-
ci) -  spolu 8 709, z toho 3 618
mužov a 5 091 žien. 
Ďalej sú uvedení Rumuni (18
osôb), Rusíni („Ruthenen“, 16
osôb), Chorváti (205 osôb, z
toho 118 žien), Srbi (27 osôb),
Lužickí Srbi („Wenden“, 7
osôb). Počtom 1592 boli regis-
trované osoby  „rôznych národ-
ností“ („diverse“). Sem patrilo
niekoľko Talianov, Poliakov,
Angličanov a Francúzov, ktorí
pôsobili najmä ako domáci uči-
telia, ale aj osoby, ktoré sa hlási-
li k židovskej národnosti a pár
Cigánov (slovo Roma sa vtedy
ešte nepoužívalo) .                       
Počet obyvateľov mesta v
porovnaní s počtom na konci 18.
storočia vzrástol najmä po roku
1849 po zrušení poddanstva,
odkedy sa mohli občania uhor-
ského kráľovstva voľne po kraji-
ne pohybovať a meniť bydlisko
bez povolenia vrchnosti. Násled-
kom zrušenia poddanstva bolo aj
pripojenie predtým poddan-
ských podhradských obcí Zuc-
kermandl, Schlossgrund a
Schlossberg k mestu. Aj tým sa
počet obyvateľstva zvýšil.

Do počtu obyvateľov mesta
neboli v roku 1891 započítaní
vojaci. Vojsko bolo pritom v
meste stále prítomné. Keď Jozef
II. povolil preniesť rezidenciu
uhorských kráľov v 80. rokoch
18. storočia do Budína, prešli
tam aj najvýznamnejšie štátne
inštitúcie, a tým aj mnohé uhor-
ské šľachtické rodiny a ich slu-
žobný personál. Mesto stratilo
na význame, aj na obyvateľstve.
Robotníci niekoľkých manufak-
túr nemohli medzeru zaplniť.
Začiatok 19. storočia s napo-
leonskými vojnami  spôsobil, že
cisársko-kráľovská armáda sa
musela modernizovať a počet
obrany schopných vojakov sa
musel zväčšovať.  
Prešporok ako mesto na Dunaji
bol vhodným miestom pre
výcvik nových vojakov. Vznikol
tu rad kasární rôznych plukov, a
neskôr kadetské školy. V druhej
polovici 19. storočia sa Prešpo-
rok stal sídlom armádneho veli-
teľstva (Korpskommando) s
arcikniežaťom Albrechtom, čle-
nom panovníckej rodiny, na
čele.  Okrem mestom postavenej
Vodnej kasárne (torzo teraz
používa SNG), prevzala armáda
aj areál bývalej kráľovskej rezi-
dencie (Hrad). 
Aj objekty bývalého kláštora
križovníkov s červenou hviez-
dou na Špitálskej ulici sa stali
kasárňou (neskôr Svätoplukova
kasáreň, zbúraná 1973, na jej
mieste stoja budovy minister-

stiev), rovnako ako bývalý
šľachtický palác (Landererov)
pri zátoke Dunaja, na ktorej
mieste neskôr vzniklo terajšie
Šafárikovo námestie).
Letný palác ostrihomských arci-
biskupov sa stal vojenskou ne-
mocnicou, park za ním a obrov-
ské priestranstvo pred ním (Für-
stenallee, Námestie slobody)
vojenskými cvičiskami. Na
výcvik tam chodili aj vojaci z
kasárne pred Schöndorfskou
bránou (Hurbanova kasáreň, na
dolnom konci Kollárovho ná-
mestia), kadeti z Kadetskej
školy na mieste budovy Sloven-
ského rozhlasu (obrátená pyra-
mída), ako aj z kasárne 71.
pešieho pluku, ktorá stála medzi
Štefanovičovou a Šancovou uli-
cou.  Vojsko sa do novopostave-
nej kasárne (miesto bolo zámer-
ne vybraté v blízkosti hlavnej
železničnej stanice) nasťahovalo
na konci roka 1893. 
Z troch palácom podobných
objektov, ktoré postavila firma
staviteľa Alexandra Feiglera pod
vedením architekta Herlina
podľa projektu architekta Ervina
Riegera, stojí už len malá časť
pri Námestí Franza Liszta (sídlo
Úradu pre normalizáciu, metro-
lógiu a skušobníctvo  SR).  Dve
budovy zbúrali v 40. rokoch 20.
storočia. Na ich mieste stojí
areál ministerstva financií.           
V roku 1892 žilo v meste okrem
stáleho obyvateľstva ešte 3 637
(!) príslušníkov cisársko-kráľov-
skej armády. Štefan Holčík

Foto: autor
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Často vzbĺklo 

aj to, čo horieť

vlastne nemalo
Istý vyslúžilý husársky plu-
kovník, ktorý si za celoživot-
né úspory nadobudol v okra-
jovej štvrti Prešporka re-
štauráciu, podával ražnené
kotlety napichané na vojen-
skej šabli.
Vyšiel z kuchyne so šabľou na
tanieri, polial ju pohárikom
vínovice a zapálil. Cestou k
nadšenej spoločnosti krúžil
horiacou šabľou vo vzduchu a
hlasno spieval Rákociho po-
chod. Celá miestnosť sa prida-
la k jeho spevu a v tejto efekt-
nej atmosfére kládol kotlety na
taniere. 
Keď však piaty raz pri tejto
procedúre vzbĺklo aj to, čo
nemalo a hostia len tak-tak
uhasili požiar, zradil to ktosi
pánom z magistrátu a tí ohnivé
predstavenia v pohostinstvách
zakázali. Plukovník od žiaľu
do roka a do dňa svoj podnik
zlikvidoval.
Mnohých Prešporčanov lákali
do kaviarní karty, domino,
biliard a šachy. Karty sa (často
aj o veľké peniaze) hrávali v
osobitných miestnostiach na
stoloch potiahnutých zeleným
súknom, so „šuplíkmi“ na pe-
niaze pre každého hráča.
Najsvojráznejšou biliardovou
kaviarňou v tom období býva-
la známa Lýra na Klobučníc-
kej ulici za tržnicou. Predpo-
ludním sem chodievali trhov-
níci, študenti a mládež. Každá
trhová kofa tam mala svoj stôl
a len čo zaň zasadla, čašník jej
priniesol pollitrovú šálku bie-
lej kávy s bábovkou. Pozerali
sa, ako blicujúci gymnazisti
hrajú biliard. 
Keďže matere poznali matere
z trhu, do troch dní vedeli
mamičky o všetkom. 
Podvečer sa Lýra premenila na
raj obchodníkov. Hrávali tu
biliard o vysoké sumy, dávali
sa portrétovať chudobnými
mladými maliarmi a vyčkávali
na kŕdle radodajných rozhoď-
nôžok. Peter Ševčovič

Z kuchyne starého 
Prešporka (krátené)

NA DÚBRAVSKEJ CESTE
ukradol neznámy páchateľ z
priestorov jednej z budov v areá-
li Slovenskej akadémie vied osem
notebookov, jedno PC, ako aj
externé harddisky. Krádežou spô-
sobil škodu 8 425 eur, poškode-
ním dverí škodu 1 300 eur. 
NA VAJNORSKEJ ULICI na
zastávke mestskej hromadnej do-
pravy sa neznámy páchateľ roz-
behol po koľajisku za električkou,
ktorá sa pohla smerom na Zlaté
piesky. Električku dobehol a ru-
kami sa chytil stierača na kabíne,
ktorý držal a bežal za ňou pár
metrov. Následne sa stierača pus-
til a odišiel. Spoločnosti spôsobil
na električke škodu asi 400 eur. 
NA ULICI M. SCH. TRNAV-
SKÉHO sa trištvrte hodiny po
polnoci 41-ročný Martinčan s
viac ako 2,40 promile alkoholu v
krvi pokúšal viesť auto po koľa-
jisku električiek. Zabránila mu v
tom až hliadka PMJ.
NA NERUDOVEJ ULICI ne-
známy páchateľ rozbil okno na
osobnom motorovom vozidle a
ukradol z neho tašku s noteboo-
kom, doklady, výživové doplnky,
kabelku s peňaženkou, doklad-
mi, platobnými kartami a finan-
čnou hotovosťou. Poškodením
vozidla spôsobil škodu 2 000 eur,
krádežou 4 500 eur. 
NA STAROHÁJSKEJ ULICI
sa neznámi páchatelia vlámali do
pizzerie, z ktorej odcudzili trezor
s približne 7 000 eurami a strav-
né lístky. Celkove spôsobili škodu
asi 8 500 eur.
NA FLORIÁNSKOM NÁ-
MESTÍ v kostole ukradol nezná-
my páchateľ žene bez použitia ná-
silia kabelku, v ktorej mala osob-
né doklady, doklady od vozidla,
zväzok kľúčov, 500 eur, dioptric-
ké okuliare, dva mobily, plastovú
lupu, kožený telefónny zoznam a
puzdro s vizitkami. Páchateľ
pôsobil žene škodu 1 600 eur. 
NA IVÁNSKEJ CESTE Mi-
chail z Bratislavy, štátny občan
Ukrajiny, na zastávke MHD pri
nákupnom centre nožom napadol
52-ročného muža. Keď napadnu-
tý spadol na zem, opakovane ho
udieral do hlavy a rúk, pričom
muž utrpel tržnú ranu nad očni-
cou, ako aj otras mozgu. Hliadka
útočníka zadržala a predviedla na
políciu. (mm)

Prešporok bol vojenským mestom
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vyjdú o 2 týždne
11. februára 2016

Bibiana pozýva

na textil, ale aj

na ilustrácie
STARÉ MESTO
Bibiana, medzinárodný dom
umenia pre deti, ponúka nie-
koľko výstav pre najmenších,
ale aj pre ich rodičov.
� Zaži textil -  výstava o texti-
le. Deti tu zažijú veľkú sieť,
balančné prvky, trikotové naťaho-
vacie objekty, zvukovo-vizuálnu
projekciu z kombinácie vlákna,
svetla a hudby, a pre najmenších
haptický priestor, v ktorom sa pla-
zením oboznámia s rôznymi
druhmi látok. Výstava sa bude
meniť dopĺňaním objektov a
inštalácií za aktívnej pomoci detí.
Potrvá od 5. februára do 29. mája.
� Ilustrácie zo šuflíka - Výstava
ilustrácií detských kníh, ktoré
vyšli v druhej polovici 20. storo-
čia a pochádzajú z archívu
Bibiany. Vystavené sú originály
ilustrácií majstrov ako A. Brunov-
ský, A. Klimo, G. Štrba, D. Kál-
lay, O. Zimka, A.Born... Potrvá
od 5. februára do 21. apríla.
� 25. rokov vydavateľstva Q
111 - Na výstave budú knihy
vydavateľstva Q 111, ako aj ilu-
strácie K. Šimkovej. Potrvá od 5.
do 25. februára. (ts)

Ikona talianskej, ale aj svetovej
pop music Eros Ramazzotti
vyrazil ešte na jeseň minulého
roku na World Tour pod
názvom Perfetto. Turné sa viaže
k vydaniu Erosovho posledné-
ho albumu s rovnomenným
názvom, ktorý uzrel svetlo sveta
vlani a okamžite sa stal multi-
platinovým. Navyše sa umiest-
nil v top ten rebríčku najpredá-
vanejších albumov vo viac ako
šesťdesiatich krajinách sveta.
Eros počas tejto časti turné
navštívi 28 európskych miest.
Už vo februári štartuje Eros druhú
časť turné Perfetto a na jeho trase
nemôže chýbať ani Bratislava! V
utorok 15. marca 2016 vystúpi na
Zimnom štadióne O. Nepelu.
Koncertný playlist obsahuje
skladby z najnovšieho albumu
Perfetto, ale na rad sa určite dosta-
nú aj Erosove najväčšie hity! „Je
to Eros viac než kedykoľvek
predtým so všetkým, čo k nemu
patrí. Má za sebou via ako 30-
ročnú kariéru, má len niečo nad
päťdesiat, ale v tejto šou je to on
tak, ako ho fanúšikovia zbožňujú.
Bez prikrášľovania, šou si kladie
za cieľ vyzdvihnúť pravú hudob-
nú podstatu Erosa ako muzikanta,
ktorému sa viac než komukoľvek
inému podarilo svojou hudbou
dobyť svet. V zahraničí som žil
väčšiu časť života ako v Taliansku
a uvedomil som si, že na svete
existuje päť notoricky známych

vecí, ktoré každý o Talianku vie:
slovo Ciao, pizza, pasta, Pavarotti
a … Ramazzotti! Bolo pre mňa
obrovským potešením s Erosom
pracovať a na vlastné oči pozoro-
vať jeho schopnosť prijímať akú-
koľvek výzvu,“ prezradil režisér
turné Luca Tommassini.
Celá šou je koncipovaná veľmi
jednoducho, no s použitím tých
najmodernejších technológií po-
rovnateľných s tými najväčšími
svetovými hudobnými produk-
ciami. 
Erosa Ramazzottiho zaznamenal
prvý výrazný úspech zaznamenal
v roku 1984 na festivale v San
Reme. Ako dvadsaťjedenročný
nováčik sa zúčastnil súťaže začí-
najúcich interpretov. Predviedol
vlastnú pieseň Terra promessa, čo
stačilo na to, aby vzbudil pozor-
nosť publika, lovcov talentov, ale
aj niekoľkých veľkých gramofó-
nových firiem, ktoré o Erosa pre-

javili veľký záujem, najmä preto,
lebo bol osobitý. Priniesol svieži
melodický štýl, v ktorom sa typic-
ká talianska kantiléna umne miesi
s rockom, soulom a blues. Vášeň,
láska a veľké emócie na strane
jednej, civilný prejav, inteligen-
cia, hudobnosť na strane druhej –
to všetko nájdete aj v jeho prvých
hitoch, ktoré ani po rokoch nestra-
tili nič zo svojho kúzla a medzi
ktoré patrí Una storia importante,
Adesso tu, Un cuore con le ali,
Emozione dopo emozione, Ma
che bello questo amore, Senza
perdici di vista, La luce buona
delle stelle, Solo con te, Se bastas-
se una canzone - rovnako ako
jeho prvé albumy Cuori agitati
(1985), I nuovi Eroi (1986), In
certi momenti (1987), Musice é...
(1988) alebo In ogni senzo
(1990). Na svojom konte má tak-
mer tri desiatky albumov. 
Už od prvej polovice osemdesia-
tych rokov žne Eros Ramazzotti
úspechy nielen po celej Európe,
ale po celom svete. „Som nepo-
lepšiteľný romantik,“ tvrdil v jed-
nom z rozhovorov, v ktorom sa
priznal, ako veľmi ho ešte baví
futbal, pobyt na vidieku alebo
jazda na koni. Jeho život však
určuje hudba. Veľa času venuje
komponovaniu alebo práci v
nahrávacom štúdiu. V Bratislave
sa Eros Ramazzotti predstaví tretí
raz. (ts)

Foto: musictour.eu

Eros Ramazzotti je aj po 30 rokoch
hviezda, v marci vystúpi v Bratislave 
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BRATISLAVA 4 

V Bratislave IV

sa vlani jazdilo

pozornejšie
BRATISLAVA
Na Slovensku sa v roku 2015
stalo 13 535 dopravných
nehôd, po ktorých zomrelo
274 ľudí. 
Len dva okresy nezaznamenali
ani jednu nehodu so smrteľnými
následkami, jedným z nich bola
Bratislava IV. Paradoxne, iba pár
dní po Novom roku sa práve
Dúbravka stala miestom smrteľ-
nej dopravnej nehody, keď auto-
mobil na priechode pre chodcov
na Harmincovej ulici zrazil 47-
ročnú ženu, ktorá na následky
zranení zomrela... V roku 2015
sa na Slovensku stalo 48 vrážd,
pričom policajti objasnili 32. Tu
si drží nelichotivý primát práve
Bratislavský kraj, kde ich zare-
gistrovali desať. (mm)

So žiadosťou 

na parkovanie

sa poponáhľajte
KARLOVA VES
Obyvatelia Karlovej Vsi, ktorí
mali zaplatené vyhradené parko-
vacie miesto do konca roka 2015,
môžu požiadať o jeho predĺženie
najneskôr do 31. januára 2016.
Žiadosť je možné podať osobne
na miestnom úrade alebo pro-
stredníctvom internetu.
Podľa informácií miestneho
úradu, osobám, ktoré nepožiadajú
o predĺženie vyhradeného parko-
vacieho miesta do 31. januára
2016, vyhradené parkovacie
miesto zaniká a môže byť pridele-
né ďalším osobám v poradovní-
ku. Parkovacie miesta, ktoré sa
uvoľnia v lokalitách, kde je podiel
vyhradených parkovacích miest
nad 50 percent, mestská časť
neponúkne ďalším záujemcom a
vráti ich obyvateľom ako voľné
parkovacie miesta.
V zónach, kde počet vyhradených
parkovacích miest nepresiahne 50
percent, bude miestny úrad pride-
ľovať miesta podľa poradovníka,
pričom uprednostní rodiny s
malými deťmi. Jeden bod bude
pridelený za každú osobu s trva-
lým pobytom v domácnosti a
ďalší jeden bod navyše, ak osoba
s trvalým pobytom v domácnosti
ku dňu posudzovania žiadosti
nedovŕšila vek 15 rokov. Mestská
časť Bratislava-Karlova Ves žia-
dosti posúdi vždy k poslednému
dňu mesiaca. (ts)

Už aj v Dúbravke sa dá ohlásiť pobyt

Samospráva chce pomôcť umelcom

DÚBRAVKA
Mestská časť Dúbravka má
svoju ohlasovňu pobytov. Za
prihlásením trvalého či pre-
chodného pobytu tak už ľudia
nemusia chodiť ďaleko, všetko
sa dá vybaviť na miestnom
úrade v budove na Žatevnej 4
v čase úradných hodín, v pon-
delok, stredu a vo štvrtok.
Okrem ohlásenia trvalého či pre-
chodného pobytu v mestskej
časti sa dá pobyt aj zrušiť, odhlá-
siť sa z pobytu v zahraničí či
pobyt potvrdiť. Na vybavenie
trvalého pobytu je potrebný plat-

ný občiansky preukaz alebo
potvrdenie o občianskom pre-
ukaze, platný cestovný doklad
Slovenskej republiky alebo
osvedčenie o štátnom občianstve
SR nie staršie ako šesť mesiacov,
ak ide o návrat z cudziny a ak ide
o dieťa mladšie ako 18 rokov,
rodný list a prítomnosť zákonné-
ho zástupcu s platným občian-
skym preukazom. Nutný je aj ori-
ginál výpisu z listu vlastníctva
alebo Rozhodnutie o povolení
vkladu. Ďalšie doklady sú potreb-
né, ak sa zmenil rodinný stav, čiže
po svadbe alebo po rozvode.

V prípade, že pri nahlasovaní
trvalého pobytu nejde o vlastníka
alebo spoluvlastníka alebo o
manžela, manželku či nezaopatre-
né dieťa, je potrebné priniesť aj
písomné potvrdenie o súhlase s
prihlásením občana na trvalý
pobyt. Ide o potvrdenie, ktoré
musí mať osvedčené podpisy
všetkých vlastníkov či spoluvlast-
níkov nehnuteľnosti, prípadne
vlastníci môžu dať súhlas priamo
na ohlasovni pobytov.
Všetky doklady sa predkladajú v
origináloch, slúžia len na na-
hliadnutie. (ts)

ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Mestská časť Záhorská Bystri-
ca prišla s novou ponukou. 
Tanečníkom, spevákom, malia-
rom a ďalším umelcom, začínajú-

cim aj profesionálnym, podáva
pomocnú ruku. Ak sú zo Záhor-
skej Bystrice, stačí im miestnej
samospráve poslať tvorbu, pro-
jekt s bližším popisom a samo-

správa ho pomôže odprezentovať.
Okrem prezentácie ponúka aj
priestor na umelecké diela. Umel-
ci sa viac dozvedia na
info@zahorskabystrica.sk. (mm)

Pomôcť obnove legendárnej Viedenskej električky

je možné prispením na účet Klubu priateľov mestskej

hromadnej a regionálnej dopravy v Bratislave.

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

www.facebook.com/viedenskaelektricka

mestskej hromadnej

a regionálnej dopravy

OBNOVME ELEKTRIČKU SPOLOČNE

Mestská časť Bratislava 

Devínska Nová Ves 

vyhlasuje 
verejnú obchodnú súťaž
(VOS) na predaj pozem-

ku registra „C“ KN
parc.č. 891/8 a VOS na

predaj pozemku registra
„C“ KN p.č.2079/3.

Bližšie informácie 

o súťažných podmienkach 

a podklady k súťaži nájdete 

na oficiálnej stránke:
wwwwww..ddeevviinnsskkaannoovvaavveess..sskk

PPoonnúúkkaamm  
vizáž 

a základnú 
úpravu vlasov 

pre slečny 
a ženy na rôzne 

príležitosti.
Tel.: 0944 127 456

mail:
svecova.petra8@gmail.com
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Na jar vyložia

nové veľké

odpadkové koše 
RAČA
Aj na základe podnetov od
občanov zaobstarala mestská
časť Rača nové veľké odpad-
kové koše s objemom 63 lit-
rov a s popolníkom. V jar-
ných mesiacoch budú koše
rozmiestnené na exponova-
ných miestach s veľkým po-
hybom ľudí, kde dochádzalo
k najväčšiemu hromadeniu
odpadkov. 
Mestská časť Rača zároveň na
januárovom zasadnutí miestne-
ho zastupiteľstva vyčlenila z
rozpočtu 40-tisíc eur, ktoré sú
určené na odstraňovanie nele-
gálnych skládok v rámci mest-
skej časti. 
Minulý rok na tieto aktivity
investovala Rača približne triti-
síc eur a tiež požiadala o dotá-
ciu Ministerstvo životného pro-
stredia SR, ktoré samosprávam v
rámci programu Veľké upratova-
nie poskytlo na túto oblasť
finančné prostriedky. Rača však
dotáciu nedostala, a preto sa roz-
hodla každodenný boj s čierny-
mi skládkami riešiť svojpomoc-
ne. 
„Ak sa však nezmení prístup
každého z nás k svojmu okoliu
a celkovo k životnému prostre-
diu, žiadne peniaze nedokážu
udržať našu mestskú časť čistú a
peknú,“ myslí si starosta Rače
Peter Pilinský. (ts)

Monitorujú  

a odstraňujú

staré vozidlá 
RAČA
Mestská časť Rača zaviedla na
jeseň 2015 metódu verejnej
výzvy na odstránenie vrakov.
Vďaka tomu, že občania Rače
teraz nahlasujú rôzne podnety
vrátane starých vozidiel - vra-
kov, má mestská časť prehľad o
odstavených nepojazdných
automobiloch, ktoré blokujú a
zaberajú parkovacie miesta. 
Rača v súčasnosti rieši len staré
vozidlá bez štátnej poznávacej
značky, ktorých vlastník sa nedá
zistiť ani s pomocou okresného
dopravného inšpektorátu. „Pokiaľ
sa nezistí majiteľ auta, mestská
časť umiestni na automobil výzvu
pre majiteľa na odstránenie vraku
v lehote tridsiatich dní. Výzva je
zároveň zverejnená na webovej
stránke mestskej časti aj na výves-
ných tabuliach. Ak dovtedy vrak
neodstráni, požiadame oprávnenú
organizáciu o odtiahnutie,“ pove-
dala vedúca oddelenia životného
prostredia v Rači Anna Jusková.
Náklady na odtiahnutie vozidla
znáša prevádzkovateľ určeného
parkoviska. 
„Zatiaľ sme zverejnili štyri výzvy.
Napriek tomu, že ani v jednom
prípade nebol majiteľ auta
známy, krátko po zverejnení boli
tri z nich odstránené. Posledný
vrak dala po uplynutí lehoty
odtiahnuť mestská časť,“ dodala
Anna Jusková. (st)

V Rači diskutovali o novom parku
RAČA
Na verejné prerokovanie týka-
júce sa zámeny pozemkov a
výstavby nového verejného
parku v novovznikajúcej loka-
lite Radničné námestie prišlo
asi 180 obyvateľov Rače. Po
dvoch desiatkach diskusných
príspevkov sa hlasovalo o avi-
zovanej zámene pozemkov,
ktorá ovplyvní, či v lokalite
príde k výstavbe parku alebo
ďalšej 8-podlažnej budovy.
Nadpolovičná väčšina účastní-
kov (105) hlasovania - prevažne
obyvatelia výstavbou najviac
dotknutej Závadskej ulice - bola
proti zámene pozemkov, akú
navrhuje investor. Ten chce na
svojom pozemku vybudovať
namiesto osempodlažnej budo-
vy verejný park pre Račanov na
vlastné náklady v hodnote 100-
tisíc eur. 

Park aj s pozemkom chce
následne odovzdať do správy
obce. To však urobí len za pod-
mienky, že ako zámenu za to
získa od obce, respektíve hlav-
ného mesta, pozemky nachádza-
júce sa pod už postavenými
budovami, chodníkmi či parko-
vacími miestami a ktoré má v
súčasnosti v dlhodobom nájme.
Nespokojní obyvatelia však žia-
dajú od developera, aby nový
park vybudoval na svojich vlast-
ných pozemkoch, na ktorých má
od r. 2008 vydané a právoplatné
stavebné povolenie na stavbu
osempodlažného polyfunkčného
objektu, a to bez spomínanej
zámeny pozemkov.
Rezidenti Závadskej ulice hlaso-
vali za vopred pripravené uzne-
senie, v ktorom okrem odmiet-
nutia zámeny pozemkov, pove-
rujú OZ Priatelia Rače osloviť

prokuratúru na preskúmanie
výstavby na Radničnom námes-
tí, prešetrenie Slovenskou sta-
vebnou inšpekciou a zostave-
ním päťčlennej komisie, ktorá
bude činná v posudzovaní zá-
meny pozemkov.
Na verejnom prerokovaní vystú-
pili aj zástupcovia nezávislej
petície, ktorí v mene signatárov
naopak bojujú za vybudovanie
parku namiesto ďalšej bytovky.
Uviedli, že bezodkladnú zámenu
pozemkov a výstavbu parku
podporilo svojím podpisom na
petičných hárkoch v priebehu
desiatich dní viac ako 550 ľudí.
„Závery prerokovania budeme
komunikovať s developerom.
Vo veci navrhovanej zámeny v
konečnom výsledku rozhodnú
poslanci miestneho zastupiteľ-
stva,“ povedal starosta Rače Pe-
ter Pilinský. (ts)
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Ružinovčania

si zasúťažia 

vo fotení selfie
RUŽINOV
Najsympatickejšia „selfie“
fotografia je súťaž, ktorú
Ružinov tento rok pripravil
pre manželské páry. Poslaná
selfie môže byť ľubovoľná - z
dovolenky, oslavy či z bežné-
ho života. 
Ide o jednu z aktivít, ktorou sa
mestská časť Ružinov už druhý
raz zapája do Národného týžd-
ňa manželstva (trvá od 8. do
14. februára 2016). Podmienky
na súťaž splní každý pár, v kto-
rom aspoň jeden z manželov
má trvalý pobyt v Ružinove.
Fotografiu spolu s menami,
adresou a telefonickým kontak-
tom potom treba zaslať mailom
na adresu sutaz@ruzinov.sk
najneskôr do 28. januára 2016. 
Súťažiaci môžu vyhrať rôzne
zaujímavé ceny, ako napríklad
piknikový kôš, sadu príborov,
kôš plný kozmetiky či iné veci
do domácností. 
Hlasovať sa bude do 3. februá-
ra 2016 prostredníctvom face-
bookovej stránky Národný týž-
deň manželstva 2016 v Ružino-
ve, kde postupne zverejnia
všetky poslané fotografie. Tri
„selfie“ páry s najväčším poč-
tom hlasov od návštevníkov
stránky ocenia 9. februára 2016
na slávnostnom tanečnom
večeri pre manželov z Ružino-
va. (st)

Príspevok 

na dieťa sa 

zvýšil na 60 eur
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
V Podunajských Biskupiciach
sa od rok 2016 zvyšuje príspe-
vok po narodení dieťaťa z päť-
desiat na šesťdesiat eur. 
Výšku príspevku schválilo ešte
začiatkom decembra miestne
zastupiteľstvo. Podmienkou na
poskytnutie príspevku je predlo-
ženie originálu rodného listu  die-
ťaťa a zabezpečenie jeho starostli-
vosti v spoločnej domácnosti. Prí-
spevok poskytnú rodičovi, ktorý
sa preukáže trvalým bydliskom v
Podunajských Biskupiciach. 
Potvrdenie o preukázaní bývania
žiadateľa v mestskej časti  musí
jasne preukázať, že žiadateľ na
uvedenej adrese býval pred
narodením dieťaťa a najneskôr v
deň narodenia dieťaťa. Príspe-
vok sa bude vyplácať v prísluš-
nom kalendárnom roku narode-
nia dieťaťa. Pri deťoch narode-
ných od 1. novembra 2016 si
žiadateľ môže uplatniť príspe-
vok najneskôr do konca februára
roku 2017. Pre žiadateľov
zabezpečujúcich náhradnú rodi-
čovskú starostlivosť platia všet-
ky uvedené podmienky. Pri žia-
dateľoch, ktorým sa narodili
trojčatá (alebo viacerčatá) situá-
ciu rieši osobitný predpis.
Príspevok sa bude vyplácať na
bankový účet rodičov. V prípade,
ak nemajú bankový účet, vyplatia
ho v hotovosti. (st)

Ružinov začal obstarávanie zmien 
a doplnkov zóny Trnávka-stred
RUŽINOV
Ružinovskí poslanci schválili
začatie obstarávania zmien a
doplnkov k územnému plánu
zóny Trnávka-stred. Dôvodom
je pridanie funkcií do územia, v
ktorom sa nachádza Spoločen-
ský dom na Bulharskej ulici.
Vo februári minulého roka ruži-
novskí poslanci schválili jasné
pravidlá na výstavbu v centrálnej
časti Trnávky. Cieľom bolo
zachovať kvalitu bývania a ochra-
ny zelene. Schválený územný
plán zóny Trnávka-stred čaká roz-
šírenie funkcií. 
Po dlhšej diskusii ružinovskí
poslanci na zastupiteľstve schvá-
lili jeho zmeny a doplnky. Dôvo-
dom je najmä Spoločenský dom
na Bulharskej ulici a jeho okolie.
„Časom vyplynula potreba rozší-

riť funkcie tohto územia. Nerozši-
rujeme ich však smerom k
výstavbe či k funkciám, ktoré by
narúšali charakter tejto časti
Trnávky. Ide o rozšírenie sme-
rom ku kultúrnospoločenskej a
školskej vybavenosti,“ objasnil
dôvody zmien a doplnkov ÚPN-
Z Trnávka-stred starosta Ružino-
va Dušan Pekár. Na základe
návrhu predsedu komisie sociál-
nych služieb miestneho zastupi-
teľstva Petra Hrapka sa zmeny a
doplnky ešte rozšírili o sociálnu a
zdravotnícku oblasť. „Obyvatelia
sa ešte k týmto návrhom budú
môcť vyjadriť. V Ružinove je
zvykom pri každých závažných
krokoch v územnom plánovaní
organizovať aj verejné stretnutia,
kde ľudia vyjadria svoj názor a
pripomienky k návrhom,“ uza-

vrel Dušan Pekár. Schválené
obstarávanie zmien a doplnkov
územného plánu Trnávka-stred sa
týka len lokality okolo Spoločen-
ského domu na Bulharskej ulici. 
Mestská časť ho chcela ešte pred
dvoma rokmi prenajať, pričom
účelom nájmu bola rekonštrukcia
Spoločenského domu Bulharská,
no neúspešne. Práve zmeny a
doplnky územného plánu zóny
majú za cieľ zatraktívniť túto
budovu. 
Dom kultúry chcel pred dvoma
rokmi prenajať len jeden uchá-
dzač, ani ten však nesplnil pod-
mienky stanovené v obchodnej
verejnej súťaži, ktorú vyhlásila
mestská časť Ružinov. Ponúkal
tisíc eur mesačne, čo bol nižší
nájom, ako stanovili súťažné pod-
mienky. (ts)
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Deti rozoberú

tému Bratislavy

a ekológie
BATISLAVA
Mestská knižnica s verejnými
knižnicami – Staromestskou
knižnicou, Knižnicou Ružinov,
Knižnicou Bratislava – Nové
Mesto a Miestnou knižnicou
Petržalka vyhlasujú 6. ročník
súťaže vlastnej tvorby žiakov
Bratislava, moje mesto 2016.
Téma je Bratislava a ekológia.
Literárne práce by mať rozsah
maximálne štyroch strán A4.
Ocení sa originálny nápad, fan-
tázia, myšlienka príbehu a zruč-
nosť v písaní v rámci daného
žánru - Bratislava bola jedno z
mála miest, ktoré prežili...
(katastrofická alebo fantázijná
poviedka), - Takto zachraňujem
svet ja (úvaha alebo príbeh), - 3.
Ekoprimátor (príhovor a naria-
denia primátora). 
Výtvarné práce majú tému Zele-
ná Bratislava? Ľubovoľnou
technikou alebo ich kombiná-
ciou treba vyjadriť myšlienku
mesta vo vzťahu k ekológii
alebo k životnému prostrediu.
Môže to byť Bratislava zdevas-
tovaná ako výstraha, Bratislava
plná zmien a návrhov, ako zlep-
šiť životné prostredie v našom
meste, ako ísť príkladom pre iné
mestá. Do témy ekológie patrí
ovzdušie, voda, doprava, recy-
klácia, zeleň, odpad... 
Všetky literárne aj výtvarné práce
musia obsahovať meno a prie-
zvisko, vek, trieda, adresa školy i
bydliska, kontakt (E-mail, tele-
fón), tému súťažného príspevku a
kategóriu, súťaží sa v troch kate-
góriách. (st)

Darujte knihy

na Bratislavskú

burza kníh
BRATISLAVA
Mestská knižnica v Bratislave v
spolupráci so Staromestskou
knižnicou, Knižnicou Ružinov,
Knižnicou Bratislava – Nové
Mesto, Miestnou knižnicou
Petržalka a ďalšími bratislav-
skými knižnicami plánujú v
roku 2016 zorganizovať na
nádvorí Klariskej ul. č. 16 už
jubilejný 10. ročník Bratislav-
skej burzy kníh. 
Podujatie bude súčasťou progra-
mu Bratislava pre všetkých v
rámci dní otvorených dverí brati-
slavskej samosprávy v apríli
2016. Zúčastnené knižnice síce
venujú na burzu knihy vyradené
zo svojich fondov, tie však už
nestačia na uspokojenie záujmu.
Mestská knižnica v Bratislave
preto oslovuje verejnosť, aby
darovala knihy do predaja na
burze kníh. Kto má doma knihy,
ktoré už nepotrebuje, môže ich
priniesť do mestskej knižnice na
ľubovoľné pracovisko (pondelok
až piatok 8.00 – 19.00 h), Úsek
krásnej a cudzojazyčnej literatúry,
Laurinská 5, Úsek náučnej litera-
túry: oddelenie odbornej literatú-
ry, Klariská 16, oddelenie hudob-
nej a umenovednej literatúry,
Kapucínska 1, Úsek literatúry pre
deti a mládež, Kapucínska 3.
Knihy sa budú predávať za sym-
bolických 50 centov. Výťažok z
predaja sa použije na zakúpenie
zvukových kníh pre oddelenie
nevidiacich a slabozrakých, na
revitalizáciu fondu oddelenia, ale
tiež na nákup nových kníh do
knižnice. (mk)


