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Sobota v znamení fašiangových osláv

Bratislavčania si cez víkend pripomenuli, ako sa počas fašiangov kedysi bavilo . Foto: Filip Malý

V druhej časti

trate pripravia

sedem zastávok
PETRŽALKA
Druhá etapa električkovej
trate až po Janíkov dvor v
Petržalke začína byť čoraz
aktuálnejšie a reálnejšia.
Dodávateľ už vypracoval pre
mesto zámer EIA pre projekt,
ktorý zašlú na kontrolu Európ-
skej komisii a následne podľa
zákona o posudzovaní vplyvov
na životné prostredie a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Okresnému úradu Bratislava,
odboru starostlivosti o životné
prostredie. Hneď potom sa k
nemu budú môcť vyjadriť aj
občania a všetky dotknuté úrady. 
Električková trať bude osadená
do existujúcej infraštruktúry s
napojením na už existujúcu
MHD. Nebude sa stavať žiadna
súbežná cestná komunikácia,
ktorá bola v tomto území pôvod-
ne plánovaná.  
V druhej časti trate dlhej približ-
ne 4,3 km bude sedem zastávok:
Chorvátske rameno (dnes pri-
bližne zastávka Jungmannova),
Gessayova (nová zastávka v
centre pripravovaného projektu
Petržalka City), Zrkadlový háj
(medzi dnešnými zastávkami
Romanova a Markova), Stred
(dnes zastávka Topoľčianska),
Veľký Draždiak (medzi dnešný-
mi zastávkami Šintavská a
Strečnianska), Lietavská (medzi
pôvodne navrhovanými zastáv-
kami Lietavská a Juh), Janíkov
dvor (pod podjazdom pod Pa-
nónskou cestou). (db, is)

Poslanci budú

zasa rokovať o

zľavách v MHD
BRATISLAVA
Zľavy na cestovanie v mestskej
hromadnej doprave pre
ŤZP/ŤZP-S občanov, proti-
komunistických odbojárov a
politických väzňov a darcov kr-
vi sa znovu dostanú na rokova-
nie mestského zastupiteľstva.
Po vyhodnotení dvoch mesiacov
skúšobnej prevádzky (november-
december 2015) a jednom mesia-
ci ostrej prevádzky (január 2016)
má vedenie mesta a Dopravného
podniku Bratislavy k dispozícii
reálnejšie počty cestujúcich s ťaž-
kým zdravotným postihnutím.
Kým do zavedenia evidenčného
cestovného prostredníctvom bez-
kontaktných čipových kariet
mesto platilo dopravnému podni-
ku 1,8 milióna eur na vykrytie
zliav, po zreálnení čísel sa očaká-
va dotácia 1,2 milióna eur.
„Vďaka registrácii sa ukázalo, že
nie všetci, ktorí mali nárok na
zľavy, aj reálne využívali mestskú
hromadnú dopravu. Počet evido-
vaných užívateľov zliav v MHD
bol 17 000, po zavedení registrač-
nej povinnosti počet reálnych uží-
vateľov klesol na asi 12 000,“
vysvetlil primátor a doplnil, že
návrh na opätovné zavedenie sto-
percentných zliav predloží na
marcové rokovanie mestského
zastupiteľstva. 
„Po schválení sme pripravení
okamžite implementovať navrho-
vané zmeny,“ tvrdí generálny ria-
diteľ Dopravného podniku Bratis-
lavy Milan Urban. (mm, sk)
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BRATISLAVA
V utorok 9. februára sa končí
fašiang, teda obdobie zábav,
bálov, plesov, svadieb a zabíja-
čiek. V Popolcovú stredu sa
začína obdobie 40-dňového
pôstu pre Veľkou nocou. V
poslednú fašiangovú sobotu to
však v Bratislave žilo fašiango-
vou zábavou.
Zabíjačka bola v Ružinove aj v
Petržalke, zabávali sa aj vo Vajno-
roch, celodenná fašiangová sláv-
nosť spojená so zabíjačkou bola v
Starom Meste.
Ružinovčania robia fašiangovú
zabíjačku už tradične v Parku
Andreja Hlinku. Aj tento rok tu
súťažili vo varení zabíjačkovej
kapustovej polievky. Vajnory ako
„najkrajšia dedina v meste“
udržujú ľudové tradície dlhé roky,

medzi ne patria aj fašiangové
slávnosti. Tento rok sa však Vaj-
norčania prišli predstaviť aj do
centra mesta. Na Hviezdoslavo-
vom námestí to v sobotu žilo
fašiangami po celý deň.
Začali to o 10.00 h deti z Rodiné-
ho centra Prešporkovo a žiaci sta-
romestských základných a mater-
ských škôl, ktorí si prišli zaspie-
vať a zatancovať vo fašiangovom
sprievode historickým centrom
mesta. V Zichyho paláci pre nich
mestská časť pripravila zábavné
predpoludnie, nechýbal teplý čaj
a šišky s lekvárom.
Na Hviezdoslavovom námestí
reštaurácia Zylinder po celý deň
ponúkala zabíjačkové špeciality,
trhovníci predávali šišky a fánky.
Pravú fašiangovú atmosféru zná-
sobili členovia Vajnorského okrá-

šľovacieho spolku, ktorí v mas-
kách do centra pricestovali elek-
tričkou. Na záver Staromestských
fašiangov vystúpila dychová hud-
ba Spojár, ktorá aspoň symbolic-
ky pochovala fašiangovú basu.
„Nádherné slnečné počasie v so-
botu prilákalo na promenádu na
Hviezdoslavovom námestí tisícky
Staromešťanov a návštevníkov
Starého Mesta. Každému sa urči-
te páčilo a som rád, že sme založi-
li novú tradíciu fašiangových
slávností v centre mesta. Po minu-
lé roky každý fašiangoval po svo-
jom a v inom termíne, teraz sme
spojili sily a spoločne s partnermi
sme pripravili fašiangový pro-
gram na celý deň,“ uviedol staros-
ta Starého Mesta Radoslav Štev-
čík s tým, že na budúci rok to
bude ešte lepšie. (brn)

Najlepšia adresa pre Vaše auto

www.kupaaut.sk
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Bratislava má
miesto pre
všetky sviatky!
O pár dní je Valentín a Slovač
sa zase môže pustiť do neko-
nečných diskusií, či oslavovať
alebo nie. Či je to americké,
západné, alebo už slovenské. Či
to prijať, alebo ignorovať.
Valentín nie je sám. Riešime, ako
oslavovať 1. máj, či je socialistic-
ky sprofanovaný alebo aj súčasný
- kapitalistický, nevieme, ako brať
MDŽ, SNP, akoby sme sa hanbili
za 28. október, riešime, či darčeky
nosí Ježiško, Santa Klaus alebo
Dedo Mráz. Ešteže zostala Veľká
noc, ktorá sa nemusí deliť o svoj
sviatok s ničím novým a všetci sa
zhodneme, že patrí k jari. 
Bratislava je však dosť veľká, aby
si v nej oslavovali všetci, čo chcú.
Pokiaľ tým nikomu neubližujú,
pokiaľ sa tým robí radosť, nech sa
v meste oslavuje svätý Valentín aj
svätý Drndolín, kto chce, nech
oslavuje Medzinárodný deň žien,
Medzinárodný deň paroháčov aj
Medzinárodný deň priateľov
Ponorky. A pokiaľ sa deti budú
tešiť z darčekov, tak nech ich nosí
svätý Voloďa so svätým Barakom.
Bratislava je preto Bratislavou,
lebo tu vždy bolo miesto pre
všetkých. Katolíkov aj evanjeli-
kov, židov aj moslimov. Tak nech
si všetci oslavujú svoje sviatky
a majú z nich radosť. Trebárs aj
na zlosť tupcom z podniku v cen-
tre mesta, kde niekde v pivnici
visí „červená vlajka s hákovým
krížom“ a kde si 20. apríla vyho-
lené hlavy pripomínajú niečo
iné... Dušan Blaško

Aký bude Starý

most? Škaredý

alebo Zbytočný?
BRATISLAVA
Pre poslancov mestského parla-
mentu, ktorí chcú zmeniť ná-
zov Starého mosta, to musel
byť šok! Zistili, že Bratislavča-
nia nemajú záujem meniť jeho
názov a ak áno, tak už naozaj
svojským názvom... 
Z takmer 700 Bratislavčanov,
ktorí poslali svoj názor do ankety,
ako sa má Starý most volať po
novom, si viac ako tretina (235)
myslí, že netreba nič meniť.
Poslanci tak prišli na neuveriteľnú
vec, že obyvateľov mesta zrejme
zaujímajú skôr také nepodstatné
veci ako doprava, bezpečnosť,
parkovanie, Mičurin, rúbanie v
lesoparku... Len pre úplnosť, dru-
hý názov v poradí, Most Ľudoví-
ta Štúra, dostal iba 42 hlasov. 
Mnohí Bratislavčania však po-
chopili poslaneckú dilemu, najmä
zástupcov Most-Híd, ako pred-
časný prvoaprílový vtip a podľa
agentúry TASR poslali aj zaují-
mavé návrhy, ako Škaredý most,
Zbytočný most, Most paštikár-
skych bojovníkov, Retro most,
Most lásky, Maťaščikov priehra-
dový most, Most Rabovačka či
dokonca Most Iva Nesrovnala...
Odborná komisia poslancov má
teraz vybrať štyri názvy a o
konečnom názve sa rozhodne v
ďalšej jarnej ankete. Diskusia o
zmene názvu mosta má však chy-
bičku krásy. Podľa štatútu mesta o
zmene ulíc a priestranstiev rozho-
duje mestské zastupiteľstvo na
návrh príslušnej mestskej časti. V
tomto prípade však Staré Mesto
žiadnu zmenu nenavrhuje... (db)

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto od
nového roka sprísnila kontrolu
vjazdov a zotrvania vozidiel v
historickom jadre mesta, kde je
pešia zóna. Starosta Radoslav
Števčík zrušil všetky výnimky
vjazdu, ktoré nemajú oporu v
zákone a v nariadeniach mest-
skej časti. Zrušil aj všetky
výnimky, ktoré v rozpore s plat-
ným nariadením mestskej časti
obchádzali zdanenie vjazdu.
„Situácia v pešej zóne historické-
ho jadra už bola neúnosná. Pešia
zóna často pripomínala parkovis-
ko, pričom vodiči zneužívali
nejednoznačnosť výkladu zákona
a nariadení mestskej časti, ako aj
istú benevolentnosť úradníkov a
mestskej polície. Od nového roka
by sa situácia v pešej zóne mala
zlepšiť,“ uviedol starosta Starého
Mesta Radoslav Števčík.
Vjazd do pešej zóny podlieha
miestnej dani za vjazd do historic-
kého jadra mesta a zotrvanie v
ňom. Nárok na vjazd majú oby-
vatelia pešej zóny, ktorí preukážu
možnosť parkovania vo dvoroch,
keďže státie na komunikáciách
pešej zóny je zakázané. Rovnako
majú možnosť vjazdu aj majitelia
prevádzok, ktorí však tiež musia
preukázať možnosť parkovať
mimo ulíc. Niektorí to podľa sta-
rostu zneužívali a namiesto vo
dvoroch parkovali na ulici.
Od nového roka sa na povole-
niach vjazdu uvádza aj miesto
parkovania. Kto bude v rozpore s
tým parkovať na ulici, dostane
písomné upozornenie, ak tento
priestupok zopakuje, bude mu

zrušené povolenie na vjazd do
historického jadra a mestská časť
mu vráti alikvotnú časť zaplatenej
dane.
Mestská časť sprísnila pravidlá
vjazdu aj pre autá diplomatov. V
zmysle Viedenského dohovoru
je od miestnej dane oslobodené
vozidlo veľvyslanca, ostatné
autá musia preukázať možnosť
parkovať vo dvore a musia
zaplatiť príslušnú sadzbu dane.
Po novom sú od miestnej dane
oslobodené len vozidlá polície,
hasičov, záchranárov, mestskej
časti a magistrátu. Všetky ostat-
né podliehajú zdaneniu.
„Doterajšia prax bola taká, že
skoro stovka vozidiel, ktorá jazdi-
la do historického jadra, neplatila
miestnu daň, aj keď ju platiť mali.
Pravidlá na vjazd a zotrvanie v
historickom jadre musia platiť pre
všetkých rovnako. Zvlášť, ak v
tomto prípade vjazd podlieha
miestnej dani,“ uviedol starosta
Radoslav Števčík.
Osobitný režim platí v pešej zóne
pre zásobovanie, ktoré je povole-

né od 6.00 do 9.00 h. Vtedy je prí-
pustné zastavenie v pešej zóne,
mimo tohto času by už autá na
uliciach historického jadra nemali
stáť. Podľa zistení mestskej časti
je vo dvoroch a v garážach
domov v historickom jadre mesta
205 miest na parkovanie. Pre
toľko áut vydá mestská časť tento
rok povolenie na vjazd a zotrva-
nie v pešej zóne.
Do pešej zóny je kontrolovaný
vjazd vozidiel zo Strakovej, z Ned-
balovej a z Františkánskej ulice,
kde je aj výjazd. Počas ranného
zásobovania je povolený výjazd aj
z Laurinskej na Štúrovu ulicu.
Kontrolou dodržiavania pravidiel
na vjazd a zotrvanie v historic-
kom jadre sú poverení príslušníci
mestskej polície a inšpektori ve-
rejného poriadku mestskej časti.
Od začiatku roka mestská časť
zaslala upozornenie na porušenie
zákazu státia v pešej zóne majite-
ľom piatich vozidiel. Pri opako-
vanom porušení stratia možnosť
vjazdu do pešej zóny. (brn)

Ilustračné foto: Filip Malý

Staré Mesto sprísnilo kontrolu 
vjazdu áut do historického jadra
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Cena obsahuje:
Cena obsahuje:
7x ubytovanie
7x bohatý raňajkový bufet
7x obedový snack/polievka, malý šalát a pečivo/
7x večera
1x aperitiv na privítanie
1x vyšetrenie lekárom
10x procedúra na osobu a pobyt podľa odporučenia 
lekárom (PO – PÁ, výber z malých a velkých procedúr)
Denne voľný vstup do bazénu, vírivky, fitnes štúdia,
pitná kúra prameňa v hoteli od 7 – 10 h
Župan počas celého pobytu, kúpeľná taxa v cene

ZZľľaavvaa5511 %%

ŠŠppeecciiáállnnaa  cceennaa

PPôôvvooddnnáá  cceennaa661100  eeuurr

nnaa  oossoobbuu
vv  22--ppoosstteeľľoovveejj  iizzbbee

11--ppoosstteeľľoovváá  iizzbbaa EEUURR  334499

Rezervácie:
e-mail:

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

PPllaattnnoossťť  ppoonnuukkyy::  
vv  rrookkuu  22001166

Predaj jarných kabátov, búnd, 
baloňákov dámskych aj pánskych 

od S - XXXXL.
Obohatili sme naš sortiment 

aj o nohavice, sukne, 
bluzky a pulóvre.

www.kabaty-vones.sk

ZĽAVA 
S TÝMTO 

KUPÓNOM 

15%

Dom Odborov
ISTROPOLIS 
(1. poschodie)
Otváracie hodiny: 
Pon - Pia: 10.00 - 18.00
So: 10.00 - 13.00

!SLOVENSKÁ
VÝROBA ZA

VÝHODNÉ CENY
CELOROČNE!
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Starostovia chcú

radšej činy ako

memorandum
BRATISLAVA
Primátor predložil starostom
mestských častí memorandum
o spoločnom postupe pri zavá-
dzaní spoločnej parkovacej po-
litiky, tí ho však odmietli podpí-
sať s tým, že viacerí z nich po-
važujú za zbytočné a od primá-
tora chcú radšej konkrétne či-
ny, ktoré umožnia spustenie
nového systému parkovania.
„Mal to byť prvý krok k zavede-
niu parkovacej politiky – politic-
ká deklarácia, lebo sme politici,
záväzok, že to myslíme vážne a
chceme problém s parkovaním
riešiť,“ vysvetľoval osamotený
primátor Ivo Nesrovnal.
Starosta Ružinova Dušan Pekár
tvrdí, že memorandum je zbytoč-
né. Spoločný záväzok už starosto-
via štyroch najväčších mestských
častí podpísali v marci 2013.
Odvtedy sa vymenil v úrade len
jeden z nich, v Starom Meste, aj
ten však s textom podľa Pekára
súhlasí. Parkovaciu politiku by
tiež mali zaviesť v prvom kroku
nie v celej Bratislave, ale len v
štyroch najväčších mestských
častiach.
„Pre mestské časti a mesto je
potrebné novelizovať štatút mesta
a všeobecne záväzné nariadenie,
ktoré bude parkovaciu politiku
presne popisovať,“ uviedol Pekár.
Primátor sľúbil, že ich predloží po
parlamentných voľbách. (brn)

Opravili 

prístrešok na

Hlavnej stanici
BRATISLAVA
Pre cestujúcich na Hlavnej
železničnej stanici je opäť
otvorený prechod popod dre-
venú konštrukciu smerom k
nástupištiam MHD.
Mesto opravilo drevené nosné
prvky konštrukcie prístrešku,
očistilo nosné stĺpy od plagátov,
natrelo ich a opravilo aj pod-
hľad. 
Vzhľadom na zistený katastro-
fálny stav prístrešku sa vedenie
mesta rozhodlo, že pristúpi k
jeho rekonštrukcii, ktorá sa
začala už na jeseň. 
Odpadu z pílenia, drvenia a
nánosov na prístreškoch bolo
toľko, že pracovníci potrebovali
dva deväťkubíkové kontajnery.
Navyše zistili, že prehnitie dre-
venej konštrukcie v jeho prednej
časti je také závažné, že musí
byť zrekonštruované, aby bola
zachovaná bezpečnosť peších v
tomto úseku. Celá oprava prí-
strešku vyšla na 36-tisíc eur. (is)

Výber hostí na vianočné posedenie a
prázdne vývarovne naštvali seniorov
NOVÉ MESTO
Neboli to najšťastnejšie Viano-
ce, tvrdí časť dôchodcov z No-
vého Mesta o posledných via-
nočných sviatkoch. Dôvody
majú dva, výber hostí na tra-
dičné Štedrovečerné posedenie
a počas sviatkov zatvorené vý-
varovne, v ktorých sa dôchod-
covia zvyšok roka stravujú.
„Ako sme sa dozvedeli, Štedro-
večerné posedenie vraj bolo iba
pre pozvaných a navyše stále pre
tých istých. My ostatní sme sa o
ňom dozvedeli z novín... Navyše
vývarovne na Vajnorskej a na
Športovej ulici počas sviatkov
zatvorili (ich pracovníci si zobrali
dovolenky), takže boli dô-
chodcovia, ktorí nemali niekoľko
dní teplú stravu, keďže sami si už
nedokážu navariť! Jeden z dô-
chodcov dokonca povedal, že asi
rozbije výklad, aby sa dostal do
väzenia, kde mu tú teplú stravu
zabezpečia...,“ píše sa v liste
zaslanom do redakcie.

„Požiadavky na výber účastníkov
Štedrej večere pre osamelým sú v
zásadách prijatých zastupiteľ-
stvom. Ide o vek seniorov, ktorí
poberajú starobný a iný dôchodok
a majú trvalý pobyt na území
mestskej časti, preukázanie osa-
melosti -  čiže vyplnenie prihláš-
ky, kde senior čestne vyhlási, že
žije sám, nemá deti a ani príbuz-
ných žijúcich v Bratislava a v
okolí.  Oznam o mieste a dátume
Štedrej večere bol zverejnený v
dostatočnom časovom predstihu
v Hlase Nového Mesta.  Seniori,
ktorí splnili túto požiadavku a
mali záujem sa prihlásiť, mohli
využiť dve možnosti a to: vy-
zdvihnúť si prihlášku priamo na
miestnom úrade alebo ju vyplniť
priamo v denných centrách. In-
formácie podávali aj vedúce cen-
tier. Účasť na štedrej večeri nie je
výsadou iba členov denných cen-
tier, ale všetkých osamelých
občanov žijúcich v mestskej časti.
V roku 2015 sa na nej zúčastnilo

119 občanov, z toho 71 občanov
bolo takých, ktorí nie sú členmi
centier,“ uviedol hovorca mest-
skej časti Nové Mesto Marek Tet-
tinger. 
Čo sa týka stravy počas sviatkov,
doplnil: „U vedúcich denných
centier sa zisťoval záujem o stra-
vovanie medzi vianočnými sviat-
kami. Skutočnosť bola taká, že
iba veľmi malo stravníkov chcelo
využiť možnosť stravovanie
medzi vianočnými sviatkami.
Dodávateľ obedov  pristúpil k rie-
šeniu, že varenie obedov v nami
nahlásenom množstve by bolo
pre neho neefektívne a finančne
veľmi nákladné, a preto  sa obedy
medzi sviatkami nevydávali.
Výdaj stravy pred vianočnými
sviatkami bol zabezpečený do 23.
decembra. V januári (4. a 5.
januára) mal dodávateľ obedov
vykonávať sanitáciu. Výdaj stra-
vy sa potom začal v pravidelných
intervaloch od 7. januára 2016,“
dodal Marek Tettinger. (db)

Zmluvu na obchvat vyhrali Španieli
BRATISLAVA
Žiadny zvrat! Ako bolo už vlani
avizované - obchvat Bratislavy
by malo stavať konzorcium
firiem vedených španielskou
spoločnosťou Cintra.
Ministerstvo dopravy vyberalo zo
štyroch ponúk, víťazná bola naj-
lacnejšia. Definitívne to však ešte

musí schváliť vláda. Konzorcium
má postaviť obchvat za 4,25 roka.
Ročná splátka počas tridsaťročnej
prevádzky bude 56,72 milióna
eur. Po tridsiatich rokoch obchvat
vyjde na 1,7 miliardy eur. Keď
vláda odobrí návrh koncesnej
zmluvy, podpíše sa zmluva.
Obchvat sa môže začať stavať už

na jar, prvé autá by sa na ňom
mohli objaviť do roku 2020.
Obchvat vytvorí časť diaľnice D4
a rýchlostnej cesty R7. Druhú naj-
nižšiu cenu malo konzorcium
firiem vedené spoločnosťou
Vinci, tretiu firmy pod vedením
Hochtief, štvrtú konzorcium
vedené firmou Strabag. (mm)
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Už niekoľko týždňov je hitom
bratislavskej gastronómie nová
japonská reštaurácia, ktorú
otvorila známa sieť reštaurácií
v obchodnom centre Eurovea.
Nahradila koncept Mercado,
ktorý sa presťahoval do Aupar-
ku. Neodolali sme preto a osob-
ne sme navštívili Restaurant
WAGAMAMA.
Koncept japonskej reštaurácie
vznikol pred 24 rokmi v Londýne
a dnes ich je vyše 150 v 18 kra-
jinách. Interiér je veľmi jednodu-
chý - drevené stoly a drevené lavi-
ce, zadná stena reštaurácie je
podobne ako Mercado obrastená
zeleňou, otvorená kuchyňa ponú-
ka návštevníkom možnosť pria-
mo sledovať prípravu jedál.
Neexistuje tu tradičné gastrono-
mické poradie, jedlá prichádzajú
na stôl postupne, ako ich v kuchy-
ni pripravia. V našom prípade
sme nestihli dojesť jedno jedlo, už
nám doniesli ďalšie. Keďže čas
prípravy našich jedál bol pomerne
krátky, neoplatí sa objednávať si
naraz, ale postupne. 
V jedálnom lístku sú jedlá člene-
né na prílohy, kam zaradili aj

menšiu porciu polievky miso,
plnené taštičky gyoza, polievky
ramen, curry, cestoviny teppanya-
ky, mäsové špeciality omakase,
ryžové donbury a šaláty.
Ochutnali sme polievku miso
(1,55 €), grilovaný krevetový špíz
marinovaný v citrónovej šťave,
limetkách a čili, podávaný s kara-
melizovanou limetou (4,15 €), do
chrumkava vypražený kalmár s
korením shichimi, podávaný s
koriandrovým dipom (4,85 €).
Ako malé predjedlá boli všetky
vynikajúce. Wagamama ramen,
čiže kuracia polievka s cestovina-
mi, pražmou kráľovskou, grilova-
nými krevetami, tilapiou, hracho-
vými výhonkami, wakame riasou
a morsku bylinou slanorožec
(12,55 €) bola poriadne sýta - ser-
vírujú ju s veľkou drevenou lyži-
cou a paličkami. Kto nezvládne
tradičný japonský príbor, môže
použiť náš európsky.
Dali sme si aj katsu curry, čiže
kuracie mäso obalené v strúhanke
panko pokryté kari omáčkou,

podávané s ryžou a šalátom (8,45
€) a z ponuky teppanyaki rezance
soba v kari oleji s hráškovým stru-
kom, kapustou bok choi, červe-
nou cibuľou, čili papričkami a
fazuľovými výhonkami v teriyaki
omáčke s hovädzím mäsom
(12,85 €). Obe jedlá boli vynika-
júce. Zo špecialít šéfkuchára sme
si dali grilované jahňacie teriyaki
s hubami, špargľou, kelom, hráš-
kovými strukmi, podávané na
rezancoch soba (12,85 €), z dobu-
ri sme si vybrali hovädzie teriyaki
s bielou ryžou, strúhanou mrkvou
hrachovými výhonkami, cibuľou,
podávané s nakladanou kapustou
kimchee (10,95 €).
Všetky jedlá chutili vynikajúco.
Obsluha bola pozorná, vždy ve-
dela poradiť, cítili sme sa tu prí-
jemne. Wagamama potvrdzuje,
že japonská kuchyňa nie je len
sushi. Odporúčame ochutnať.
Od nás si vyslúžila to najvyššie
hodnotenie.
Naše hodnotenie:�����
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšteve
informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Wagamama - iná japonská kuchyňa Dobrý gazda si

okolie čistí, zlý

má neporiadok
LIST ČITATEĽA
Vo všeobecnosti možno pove-
dať, že poriadny gazda či far-
már si na jeseň ako jednu z naj-
dôležitejších prác urobí to, že si
svoju záhradu pozametá, teda
pohrabe lístie,  uprace ho a s vý-
nimkou lístia z orechov, ho dá
na kompost. Má z toho dvojaký
osoh,  má vo svojom okolí čisto
a môže si dorobiť vlastné bio-
hnojivo.
V petržalských pomeroch to, žiaľ,
akosi neplatí a naši kompetentní
zástupcovia, chodiac autami do
práce, akosi nedovidia na obrub-
níky miestnych komunikácií, ako
sú zanesené opadaným lístím a
ako nám, čo tu žijeme, tento stav
strpčuje život. 
Stačí, keď náhodou praskne
vodovodné potrubie (napr. 12.
januára na Romanovej ulici) a
máme problém prejsť ulicou, lebo
vodovodné vpuste sú od neodpra-
taného lístia od jesene, zanesené.
A to nie je problém len lístia. Čo
keby si kompetentní zástupcovia
na miestnom úrade, napr. z odbo-
ru životného prostredia, spolu aj  s
firmou, ktorá sa má na základe
zmluvného vzťahu starať o poria-
dok a čistotu v Petržalke, lepšie
uvedomili dôsledky, ktoré sú síce
neviditeľné, ale sú a existujú.
Opadané lístie sa vplyvom pove-
ternostných podmienok, daž-
ďov, mrazu a pomocou vetra,
drobí. Jeho prachové častice,
ešte aj kontaminované a  znečis-
tené od rôznych baktérií a víru-
sov, z  neodstránených psích
exkrementov v okolí domov,
statočne vdychujeme a čuduje-
me sa potom zdravotníckym šta-
tistikám, prečo počet  alergikov
a astmatikov u nás stúpa. A to
nie je len tento dôsledok, vo
vlhkom lístí výborne prežíva
napr. aj  kliešť, ktorý je veľkým
nepriateľom človeka.
Bolo by ozaj na čase úctu k člove-
ku nielen deklarovať, ale ju aj v
skutku preukazovať,  napr. aj tým,
že o  životné prostredie, ktoré je
dielom len a len našej činnosti,
budeme všetci usilovať, ctiť ho a
udržiavať tak, aby sme všetci žili
v čistom a zdravom prostredí.

Ladislav Hofierka, Petržalka 

Niektoré značky

v centre mesta 

nedávajú zmysel 
LIST ČITATEĽA
Neviem, prečo sa na opravenej
Štúrovej ulici pre autá zrušila
možnosť odbočiť pred univer-
zitou zo Štúrovej doľava. Ako
budeme chodiť smerom k
autobusovej stanici? Tak ako
počas rekonštrukcie, že sa
bude treba ísť otočiť cez Faj-
norovo nábrežie a čakať, kto
nás kedy pustí z Múzejnej na
hlavnú cestu? Toto malo byť
predsa len dočasné riešenie.
Alebo cez Palackého a Kamenné
námestie, na ktorom nefungujú
semafory a chodci si tu chodia
ako na korze? Takmer každé
auto musí pred týmto priecho-
dom zastaviť, lebo ľudia tu cho-
dia v jednom kuse. A to, že Štú-
rova bude pre autá iba jedno-
smerná, to tiež považujem za
krok späť.
Toto mesto je plné zákazov
odbočenia doľava, čo len kom-
plikuje prejazd centrom a šofé-
rov núti k veľkým obchádzkam.
Doteraz som nepochopila
napríklad Námestie SNP, po kto-
rom síce autá jazdia, ale je
neprejazdné. Aký zmysel má
takéto riešenie? Pešia zóna tam
nevznikla, chodci tým nič nezí-
skali, len si zbytočne kompliku-
jeme život a upchávame  mesto
zbytočným obchádzaním. 
A ešte jedna poznámka. Na
začiatku Medenej ulice, pri kri-
žovatke so Štúrovou, je „vyšra-
fovaná“ časť cesty, kde by sa
pokojne zmestilo ešte jedno par-
kovacie miesto, keby sa nová
úprava chodníka riešila ináč.
Pôvodne sa tam zmestili tuším
až dve autá.
Všetci vieme, aká je situácia s
parkovaním v našom meste.
Keď sa nedá pridať parkovacie
miesto, nerušme nezmyselne
aspoň tie, ktoré tu už boli!

Daniela Motešická, 
Staré Mesto

Stokrát som sa už zaprisaha-
la, že nebudem písať do
našich novín. Potom ma však
akoby naschvál skontaktuje
pár ľudí, aby som písala, pre-
tože im to pomáha a teší ich
to. A tak sa vždy znovu a
znovu vyhecujem a beriem
pero. Ktovie, možno práve to
Boh odo mňa čaká, keď ma
necháva tak dlho žiť... Toľko
pre začiatok.
Obávam sa však, že dnes svoj-
ho čitateľa sklamem. Mala by
som možno písať o voľbách,
ktoré sa blížia závratnou
rýchlosťou. K tomu však iba
toľko. Chcete-nechcete, aj keď
voliť nepôjdete, váš hlas zavá-
ži. Preto radím: Pozrite si tie
plachty, ktoré ste dostali a
zakrúžkujte mená ľudí, ktorých
poznáte a ktorým veríte. A
podľa toho, kde ste ich našli,
voľte aj stranu. Bezchybná nie
je ani jedna, ani tá, ktorá sľubu-
je modré z neba.
Veľkou chybou je však voliť
stranu novú, neznámu. Uisťu-

jem vás, že spraví rovnaké
chyby, ibaže teraz o nich nevie-
me. A ide im tak akurát o seba
a ich pohodlný príjem na štyri
roky. 
A teraz k tomu, čo ma trápi ešte
viac. Sú to nemé tváre! Je mi
zle, keď počúvam a vidím
desiatky bez milosti vyhode-
ných psíkov a mačiek. Som
presvedčená, že by vôbec nebo-
lo toľko samovrážd, keby tí, čo
ich chcú páchať, mali pri sebe
nejakú nemú tvár. 
Žijeme v uponáhľanej, nemi-
losrdnej dobe. Vládnu nám de-
veloperi, peniaze a čas. Ne-
máme čas často ani na vlastnú
rodinu, nieto ešte na nejaké de-
zorientované dieťa, pubertiaka
či na osamelého suseda alebo
babičku. 
Nie som hlúpa, aby som hlása-
la, že peniaze nie sú všetko.
Bez nich sa žije ťažko. Nesmú
však dovoliť, aby sme žili len

pre ne. Nepochopím nenažra-
nosť boháčov, ktorí sú už
dávno za vodou a predsa nema-
jú dosť! Hovorí sa, že pohrebný
rubáš nemá vrecká. Som pre-
svedčená, že je to pravda. 
Na kieho čerta mi bude pomník
v nadživotnej veľkosti? Verím
v Boha. Nechcem vás však
obracať na vieru, iba mi behá
po rozume veta, ktorú mladý
Karel Čapek povedal svojmu
otcovi: Táto, ty budeš jednou
otrávenej, když se vzbudíš a
zjistíš, že Bůh je.
A ako to súvisí s vyhodenou
nemou tvárou? 
V stredu ideme do pôstnej
doby. Čo keby sme namiesto
bombastických skutkov ukroji-
li trochu svojho vzácneho času
pre niekoho, kto nemá ani tú
nemú tvár, s ktorou by mohol
prehodiť zopár viet...
Lebo, verte, súčasná doba potre-
buje spriaznené ucho živého
človeka, nielen hnusné „hlásky“
v telefóne! Marta Černá

Fórum spotrebiteľa

Telefón nenahradí ľudské ucho

Cvičenie 
pre seniorov doma

aakkttiivviizzáácciiaa  aa  mmoobbiilliizzáácciiaa
ppoo  cchhoorroobbee,,  úúrraazzee

Informácie a objednávanie
tel. č.: 02/6224 5607

www.opatrovaniedoma.sk
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ACTION V RAKÚSKU

KITTSEE 
K1 Shopping
Eisenstädter 
Straße 29
A-2421 Kittsee

AKCIA TÝŽDŇA! AKCIA TÝŽDŇA! AKCIA TÝŽDŇA!

e

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

Od stredy 10. februára do utorka 16. februára 2016
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TERMOPRÁDLO 
DÁMSKE/PÁNSKE
spodky alebo tričko

100% polyester 

veľkosti S-XXL

HUGGIES
VLHČENÉ UTIERKY
Pure alebo Soft Skin

56 ks

SLAZENGER
FUTBALOVÁ LOPTA
Zenith V-200

MENČESTROVÉ
RAMIENKO
nekĺzavé

čierne

PROTIŠMYKOVÉ
SPRCHOVÉ ROHOŽE
rôzne farby

100% polyester

60x90 cm 

WC-rohož

2.49 

CELEBRATIONS
BALÍČEK
200 g

(1 kg = 9.45)

TERMO
LEGÍNY
rôzne farby

93% polyester/ 

7% elastan

veľkosti S-XXXL

PLETACIA PRIADZA
STONE WASHED
100 g

UTIERKY
DO KUCHYNE
rôzne varianty

z egyptskej bavlny

utierka na riad: 

65x65 cm

kuchynská utierka: 

50x50 cm

RUSTIKÁLNA 
SVIEČKA
rôzne farby

8x7 cm

13x7 cm 1.29
19x7 cm 1.79

ZÁHRADNÉ VÁPNO
- GRANULÁT
pre 50 m2 (1 kg = 0.33)

Hnojivo 

granulát, 5 kg

pre 50-75 m2 (1 kg = 0.60)

2.99

POWER-
BANKA
rôzne farby

2200mAh

VALENTÍNSKA
PIZZA
sladkosti-Mix

400 g

(1 kg = 8.73)

MRAMOROVÉ
PANVICE
vhodné pre všetky varné dosky

Ø 20/24/28 cm

395

CENOVÁ BOMBA3-SADA

SADA 10 KS

5 KG

LED-PÁS ALEBO 
NÁLADOVÉ SVETLO
LED-pás: teplá biela, 300 lediek, 5 m, 

s diaľkovým ovládaním, samolepiaci, 

jednoduchá montáž

RGB Mood Light: viacfarebné

náladové osvetlenie

s diaľkovým ovládaním

NÁSTRČKOVÉ
KĽÚČE - SADA
Werckmann

chróm-vanádium

15-dielna

949

595

DIEVČENSKÁ
MIKINA
tmavomodrá 

80% bavlna/ 

20% polyester

veľkosťi 98-140

tepláky

3.95

XL DEKO
DOSKA
s jutovou šnúrkou

5.95

PLASTOVÉ
RAMIENKO
otočný háčik
čierny alebo biely
sada 10 ks

1.29

NITRO - GOLFOVÁ
LOPTIČKA
2 vrstvy
Titanium
sada 15 ks

3.99

DELUXE
DEKA
rôzne farby

Coral-Fleece 150x200 cm

alebo Extra-Soft 130x160 cm

WERCKMANN
RUKAVICE
latex alebo 
nitril-povrch
veľkosti L-XXL

0.59
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Obmedzenie

zárobkovej 

činnosti
V článku sa bližšie pozrieme na
obmedzenie zárobkovej činnos-
ti zamestnanca po skončení
pracovného pomeru, teda na
tzv. konkurenčnú doložku. 
Zmyslom takejto doložky je
obmedzenie pracovnej činnosti
zamestnanca po skončení pracov-
ného pomeru. Jedná sa teda o
právny nástroj, ktorý slúži na
ochranu zamestnávateľa pred
výkonom konkurenčnej činnosti.
V zmysle platnej právnej úpravy
tak zamestnávateľ môže so za-
mestnancom dohodnúť, že za-
mestnanec nebude po skončení
pracovného pomeru vykonávať
zárobkovú činnosť, ktorá má k
predmetu činnosti zamestnávate-
ľa konkurenčný charakter. Takéto
obmedzenie možno platne dohod-
núť iba v rámci pracovného po-
meru ako súčasť pracovnej zmlu-
vy a to najdlhšie na jeden rok. 
Podmienkou na uplatnenie kon-
kurenčnej doložky je jedine to, že
zamestnanec má počas pracovné-
ho pomeru možnosť nadobúdať
informácie, ktoré nie sú bežne
dostupné a ktorých využitie by
mohlo zamestnávateľovi privodiť
podstatnú ujmu. Za každý mesiac
dodržiavania tohto záväzku po-
skytne zamestnávateľ zamestnan-
covi primeranú náhradu vo výške
najmenej 50 percent priemerného
mesačného zárobku. Náhrada je
splatná vo výplatnom termíne
zamestnávateľa s tým, že ak
zamestnávateľ náhradu nevyplatil
do 15 dní od uplynutia jej splat-
nosti, môže zamestnanec konku-
renčnú doložku vypovedať a táto
v takom prípade zaniká dňom
doručenia výpovede zamest-
návateľovi. Zamestnávateľ a za-
mestnanec sa môžu dohodnúť v
pracovnej zmluve aj na primera-
nej peňažnej náhrade, ktorú je
zamestnanec povinný zaplatiť, ak
poruší konkurenčnú doložku. Jej
suma však nesmie prekročiť cel-
kovú primeranú náhradu, ktorú je
povinný platiť zamestnávateľ
zamestnancovi, ako bolo uvedené
vyššie.  JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

Rekonštruujú

ďalší úsek

Grösslingovej
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto po-
kračuje v rekonštrukcii komu-
nikácií aj v novom roku. Tento
týždeň kompletne opravuje
komunikáciu na Grösslingovej
ulici v úseku od Klemensovej
po Bezručovu ulicu. S prácami
sa začalo v pondelok 8. februá-
ra a mali by trvať do nedele 14.
februára 2016.
Vlani mestská časť zrekonštruo-
vala úsek od Lazaretskej po Kle-
mensovu, rok predtým úsek od
Ulice 29. augusta po Lazaretskú.
Tento rok chce samospráva opra-
viť aj zvyšnú časť Grösslingovej
ulice až po zrekonštruovanú Štú-
rovu ulicu.
Na poslednom úseku ulice však
mestská časť plánuje aj zmeny v
organizácii dopravy. Pred Liga
pasážou má byť rozšírený chod-
ník a smerom ku gymnáziu má
pribudnúť priechod pre chodcov.
Táto časť ulice je zatiaľ v štádiu
projektovej prípravy. (brn)

PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Bezpečné, rodinné, mestské,
spojené s prírodou a pritom
cenovo výhodné bývanie sľu-
buje pripravovaná štvrť Podu-
najská brána. Rezidenčný
komplex s dostupnosťou do
mesta i na budúci bratislavský
diaľničný obchvat vyrastie na
18,5 ha, pričom šestinu rozlohy
bude tvoriť občianska vybave-
nosť. Rezidenčná časť projektu
ponúkne 151 pozemkov na
stavbu rodinných domov. 
Cieľom je vytvoriť moderné
bývanie v rodinných domoch za
ceny, ktoré budú podobné cenám
bytov v širšom centre Bratislavy.
Primárne sa cieli na mladé rodiny
s deťmi, ktoré hľadajú bývanie s
dobrou dostupnosťou do mesta,
ale s výhodami, ktoré takéto rodi-
ny potrebujú – bezpečie, súkro-
mie a občianska vybavenosť.“ V
ponuke sú pozemky s rozlohou
od 450 do 900 štvorcových
metrov, pričom budovanie inži-
nierskych sietí sa začne už na jar
2016. Podunajská brána má byť
dokončená do roku 2020. 

Urbanistický koncept územia ráta
s vytvorením súboru rodinných
domov so systémom koncových
uzavretých ulíc, čo by malo mini-
malizovať dopravný ruch. Domi-
nantným prvkom zóny bude zele-
ná alej, ktorá bude prechádzať
naprieč územím. Bude to park s
možnosťou oddychu, detskou
zónou, priestorom pre kočíkova-
nie či výbeh pre domácich miláči-
kov.
Súčasťou plánovaného územia
bude aj viac ako 30 000 štvorco-
vých metrov plochy určenej na
občiansku vybavenosť, teda

obchody a služby a tiež územie
určené na športové účely. Dostup-
nosť do centra mesta zabezpečia
dve nové zastávky MHD. Lokali-
ta na začiatku Bratislavy bude
neďaleko územia medzi hlavným
mestom a Rovinkou, kadiaľ bude
prechádzať plánovaný nový
obchvat Bratislavy
Príprava ďalšej časti územia 2.
etapy je plánovaná na druhú polo-
vicu roka 2016 s ukončením v
polovici roka 2017. V tomto
období sa začne aj s budovaním
občianskej vybavenosti. (ts)

Vizaulizácia: Snowball

Podunajská brána láka mladé rodiny
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Panónska cesta 33
Bratislava AUTO PALACE tel.: +421 232 108 222

www.autopalacepanonska.sk

MAZDA.

MAZDA 3.
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SLUŠNOSŤ, ĽUDSKOSŤ
A ZDRAVÝ ÚSUDOK

Martin Ferák, Mgr.

77
Kto som
Som pragmatický človek s bohatými životnými skúsenosťami, ktorý vstúpil do politiky 

s ambíciou vrátiť silu prirodzeným HODNOTÁM, ktoré boli zatlačené do kúta 

bezohľadným honom za majetkom a osobným prospechom jednotlivcov.

Prečo kandidujem
Záleží mi na Slovensku a nedokážem sa už nečinne prizerať diktatúre oligarchického 

kapitálu, ktorá mrzačí životy väčšiny obyvateľov našej krajiny. Rád priložím ruku k dielu, 

pri budovaní moderného štátu, ktorý slúži VŠETKÝM.

Koho zastupujem
Slušných ľudí, ktorí vidia a cítia, že Slovensko sa uberá nesprávnym SMERom. 

Nedelím ľudí na “Blavákov” a “Východniarov”, Slovákov a Maďarov, pravičiarov 

a ľavičiarov. Všetci sme tu doma a musíme sa navzájom rešpektovať.

www.martinferak.sk

VOĽTE 20

poslanec MZ MČ Ružinov, Bratislava

prosím zakrúžkujte

Objednávateľ: Veronika Hunková, Bratislava

Zhotoviteľ: NIVEL PLUS, s.r.o., Gorkého ulica 6, Bratislava, IČO: 35712058

� Najkrajšie dovolenkové miesta v Chorvátsku
Poreč, Rovinj, Umag, Vrsar, Pula, 

Primošten, Trogir, Omiš, Makarska 
ostrovy Rab, Lošinj, Pag, Hvar, Brač

Do 15. februára so zľavami za skorý nákup až 25%
� Aktívna dovolenka pri mori (ZUMBA)

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

26.
sezóna pobyty pri Jadranskom mori

BRATISLAVA
Centrá voľného času, kto-
rých zriaďovateľom je mesto,
ponúkajú pre bratislavské
deti tábory počas nadchádza-
júcich februárových jarných
prázdnin. Školáci si môžu
vybrať z veľkej ponuky, v kto-
rej nechýbajú tvorivé dielne,
lyžovačky, výlety do okolia či
nácvik hip-hopu alebo bojové-
ho umenia...

�CVČ Gessayova
Jarný tábor Záchranár (20. - 28.
2.). Miesto konania: Borinka –
Cementárka, cena: 240 eur (5x
denne strava, pitný režim, ubyto-
vanie, poistenie), vek: 9 – 15
rokov, program: zásady práce
záchranára, súťaže, hry, zaují-
mavý program. 
Tvorivý jarný tábor (2. - 26. 2.),
cena: 55 eur, vek: 8 – 15 rokov,
program: hry, súťaže, tvorivé
dielne. Pozn.: Dieťa si so sebou
prinesie desiatu, prezuvky, pre-
fotenú kartičku poistenca, 0,5
litrovú fľašku.
Jarný lyžiarsky tábor (20. - 26.
2.). Miesto: Veľká Rača –
Oščadnica, cena: 200 eur (bez
dopravy a bez skypasov, nečle-
novia ZÚ CVČ s príplatkom 20
eur, vek: 8 – 15 rokov, program:
zimné športy (okrem snowbor-
dingu, hry, súťaže,…). Pozn.:
Na mieste sa nachádza požičov-
ňa lyžiarskeho vybavenia. 

��CVČ Štefánikova
Jarný tábor (22. - 26. 2.), denne
od 8.00 - 16.00 h, predpokladaná
cena celodenného týždenného

pobytu (vrátane výletu mimo
Bratislavy) je 60 €, program:
Činnosti zamerané na výtvarnú,
prírodovedeckú aj športovú
oblasť v priestoroch centra, ale
aj mimo neho v Bratislave, vek:
od 6 rokov (1. ročník ZŠ), 

�CVČ Kulíškova
Jarný denný tábor Táborové
všeličo (22. - 26. 2.), cena: 65
eur (v cene sú zahnuté lístky na
dopravu v rámci Bratislavy a
Viedne), program: s návštevou
Viedne a umelecko-vedného
múzea vo Viedni. Pozn.: Každé
dieťa musí mať cestovný pas. 

�CVČ Hlinícka 
Jarný tábor (22. - 26. 2.),denne
od 8.00 - 16.00 h, cena za týž-
denný pobyt je 60 eur, z ktorého
budú uhradené poplatky za teplé
obedy, pitný režim, poistenie a
náklady na spotrebný materiál,
vek: 6 – 15 rokov, program:
vychádzky do prírody, prácu s
hlinou v keramickej dielni, hry v
herni, činnosť v tanečnej sále, .

� CVČ Pekníkova
Jarný Hip-hopový týždeň (22. -
26. 2.), denne od 8.00 - 16.30 h,
vek: 6 – 15 rokov, cena 55 eur
(vrátane stravy, pitného režimu),
program: tréningy hip-hopu,
výtvarné dielne – návrh nového
loga CVČ, návrh loga a názov
pre tanečnú skupinu.
Ninjutsu (23. 2.), čas: od 8.00 -
16.30 h, vek: 6 – 15 rokov, pro-
gram: tréningový deň bojového
umenia, cena 15 eur (vrátane
stravy a pitného režimu). (brn)

Deti si môžu vybrať
tábory na prázdniny
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Slávnostný koncert 

19. 2. 2016, 19.00
piatok, Koncertná sieň SF

www.filharmonia.sk 

HHrraajjttee  oo  llííssttkkyy  nnaa  kkoonncceerrtt  EErroossaa  RRaammaazzzzoottttiihhoo
V januári 1998 predstavil Eros Ramazzotti svoj hit Cose della vita v duete so známou speváčkou

AAkkoo  ssaa  ssppeevvááččkkaa  vvoollaallaa??
aa//  SSuuzzii  QQuuaattrroo  bb//  OOlliivviiaa  NNeewwttoonn  JJoohhnn  cc//  TTiinnaa  TTuurrnneerr

Správnu odpoveď pošlite do 17. februára na korešpondenčnom lístku 
na adresu: Bratislavské noviny, Gorkého 6, 811 01 Bratislava

Traja vyžrebovaní dostanú po dva lístky na koncert Erosa Ramazzottiho 
16. marca 2016 na Zimnom štadióne O. Nepelu

STARÉ MESTO
Slovenský filharmonický zbor,
prvá zborová jednotka na Slo-
vensku, teleso mimoriadnych
umeleckých kvalít, oslávi vo
februári tohto roku jubileum –
70 rokov od svojho založenia.
Slovenský filharmonický zbor
vstúpil do hudobného diania v
roku 1946 ako Miešaný zbor
Československého rozhlasu. Prvé
roky ho viedol jeho iniciátor a
zakladateľ dirigent Ladislav Slo-
vák. Už od decembra toho istého
roku sa zbor pravidelne objavoval
v programoch rozhlasových
vysielaní. 2. novembra 1947
nasledoval prvý mimoriadny kon-
cert v Slovenskom národnom
divadle pod taktovkou Dr. Ľudo-
víta Rajtera. V roku 1955 sa vede-
nia kolektívu ujal Jan Maria Dob-
rodinský, ktorý sa svojou viac než
dvadsaťročnou činnosťou nema-
lou mierou zaslúžil o profiláciu a
umelecké napredovanie ansámb-
la, začleneného v roku 1957 - už
pod dnešným názvom - do zväz-

ku telies Slovenskej filharmónie.
Od koncertnej sezóny 2013/2014
zastáva post zbormajstra Sloven-
ského filharmonického zboru
Jozef Chabroň. Za sedem desať-
ročí intenzívnej umeleckej aktivi-
ty SFZ sa v telese vystriedalo viac
generácii spevákov a zbor vyrás-
tol na teleso mimoriadnych kvalít.
Dnes sa zaraďuje k najlepším
európskym ansámblom svojho
druhu. 
Za posledné obdobie zožali jeho
členovia veľké úspechy vo viace-
rých metropolách - Viedeň, Paríž,
Berlín, Hamburg, Zürich, Istan-
bul, Praha.... V priebehu koncert-
ných sezón Slovenskej filharmó-
nie dostáva zbor pravidelne prie-
stor najmä v dielach vokálno-
inštrumentálnych spoločne s
orchestrom Slovenská filharmó-
nia. Vzácnosťou a sviatkom sú
samostatné koncerty vokálneho
telesa. Takým bude aj Slávnostný
koncert k 70. výročiu SFZ v
Koncertnej sieni SF v piatok 19.
februára o 19.00. (to)

Filharmonický zbor
oslávi sedemdesiatku

4

-

-

-
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Odsúdení budú

pomáhať aj

tento rok
BRATISLAVA
Hlavné mesto pokračuje
v spolupráci s Ústavom na
výkon väzby a s Ústavom na
výkon trestu odňatia slobody.
Zmluva, podľa ktorej pre mesto
pracujú dvaja odsúdení, je uza-
vretá na obdobie do 31. decembra
2016. Podľa zmluvy budú pre
hlavné mesto robiť pomocné
práce dvaja odsúdení, ktorí sú
zaradení do výkonu trestu odňatia
slobody.  Odsúdení budú praco-
vať v blízkosti a v objektoch
magistrátu, na verejných prie-
stranstvách a v budovách tak, ako
uvádza zmluva. Náplňou ich čin-
nosti sú pomocné upratovacie a
čistiace práce. (sk)

44

Mgr. Igor ADAMEC
Riaditeľ TVR

Svet anglickej smotánky
odkrýva inscenácia hry an-
glického autora Joea Ortona
Kľúčovou dierkou. Jej pre-
miéra bola v bratislavskom
župnom Divadle Aréna kon-
com januára. 
„Divadlo Aréna je známe tým, že
na svoje dosky prináša aj rôzne
provokatívne hry, na ktoré by iné
scény možno nemali odvahu. V
minulosti to boli napríklad hry
tvoriace tzv. Občiansky cyklus, v
rámci ktorého vznikli hry Tiso,
Dr. Gustáv Husák a Komuniz-
mus a ďalšie. Tak je to aj v prípa-
de jeho prvého tohtoročného pre-
miérového titulu Kľúčovou dier-
kou, ktorý je plný satiry, irónie,
množstva úvah a už sám názov
napovedá, že v hre ide o niečo
škandalózne,“ vyjadril sa brati-
slavský župan Pavol Frešo.
Hra anglického autora J. Ortona
Kľúčovou dierkou je čiernou
groteskou s prvkami frašky.
Odhaľuje škandalózne vzťahy,
incesty a praktiky anglickej smo-

tánky, na ktorú sa dívame cez
kľúčovú dierku a sledujeme jej
smutno-smiešny život.
Ide o príbeh mladej Geraldine
Barclayovej, ktorá prichádza na
renomovanú psychiatrickú klini-
ku, aby získala prácu sekretárky
u doktora Prenticea. Absolvuje
bizarný vstupný pohovor, pri
ktorom ich vyruší pani Prenti-
ceová. Rozbieha sa tak bláznivý
kolotoč zámien, prevlekov,
nedorozumení a dejových zvra-
tov. Dramaturgie divadelnej hry

Kľúčovou dierkou sa ujal Martin
Kubran. Režisérsky sa jej zhostil
Rastislav Ballek. 
Bratislavské divadlo Aréna,
ktoré je v zriaďovateľskej
pôsobnosti BSK, sa v najbliž-
ších mesiacoch dočká rekon-
štrukcie. Opravy sa dotknú
interiéru, obnovy javiskovej
technológie, ktorá bude mať za
následok aj zmenu vzhľadu
budovy. Rekonštrukciu divadla
Aréna už schválil aj Krajský
pamiatkový úrad. �

Prvá tohtoročná premiéra v Aréne

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786
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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

Domáce násilie je fenomén, ktorý má
neuveriteľne stúpajúcu tendenciu.
Neviem, či je to spôsobené dobou, zme-
nenými životnými podmienkami alebo
nezáujmom okolia. Nehovorím len o
fyzickom, ale najmä o psychickom
týraní. 
Postihnuté sú nielen ženy, ale aj muži a
na túto situáciu vždy doplácajú deti.
Obracia sa na mňa veľa žien, ktoré už
nevidia žiadne východisko. Sú finančne
závislé, žijú v kolobehu s tyranom,
ktorý ničí život celej rodine. Mnohokrát
sa snažia vydržať a potlačiť vlastnú
dôstojnosť, len aby udržali rodinu poko-
pe. Ak však začnú trpieť deti, väčšinou
ich to vyburcuje, aby situáciu riešili.
Možností však nie je veľa. Sociálna
kuratela je poddimenzovaná a mnoho-
krát rieši veci od stola, lebo nemá kapa-
citu ani prostriedky. V hraničných situá-
ciách by mala zasahovať polícia, ale
ženy sa väčšinou stretávajú s absolút-
nym nepochopením. Polícia by mala
byť vyškolená zasiahnuť v prípade

domáceho násilia, prax je však iná.
A tak funkciu štátu nahrádzajú nezisko-
vé organizácie, ktoré sa snažia pomáhať
v rámci svojich možností. Chýbajú im
však finančné prostriedky a akákoľvek
podpora ich činnosti. Snažia sa pre ženy
a pre ich deti zabezpečiť psychologickú
pomoc, právne poradenstvo a základnú
orientáciu v ťažkej životnej situácii.
Nevedia im však poskytnúť útočisko,
pretože im chýbajú utajené byty, kde by
mohli ubytovať takúto rodinu, ktorá sa
potrebuje skryť. Samospráva rovnako
neposkytuje možnosť poskytnúť takýto
byt. Jedinou možnosťou je krízové cen-
trum. Bratislava má jedno krízové cen-
trum REPULS, ktoré dotuje z mestkého
rozpočtu. Ešte v minulom volebnom
období sa ho podarilo vybudovať pro-
stredníctvom nórskych fondov. Sídli v
Petržalke. Funguje perfektne aj vďaka
riaditeľke pani PhDr. Miriam Jamriško-
vej, ktorá chápe svoju prácu ako posla-
nie. V centre sú ľudia, ktorí sa ocitli v
krízovej životnej situácii, a tiež deti,

ktoré sú odobraté svojim rodičom. Tu s
nimi pracuje tím, zložený zo psycholó-
gov, sociálnej pracovníčky, liečebnej
pedagogičky, vychovávateľky a práv-
ničky. Snažia sa pripraviť obyvateľov
centra na návrat do normálneho života.
Mnohé prípady sú naozaj ťažké a vyža-
dujú si veľmi profesionálny prístup.
Musím povedať, že presne tak si pred-
stavujem cielenú pomoc. Navyše, prie-
story a vybavenie spĺňajú európske
štandardy. Ako jedno z mála krízových
centier prijíma aj mužov, respektíve celé
rodiny. Kapacita a rovnako aj dĺžka

pobytu sú však obmedzené.  Po šiestich
až deviatich mesiacoch musia centrum
opustiť. Mestu a mestským častiam chý-
bajú sociálne byty pre takéto prípady. A
tie, čo sú k dipozícii, sú buď v zlom
stave, alebo nad možnosti napríklad
ženy na materskej s dvoma deťmi.  
Samospráva by mala byť schopná pomôcť
ľuďom v krízových situáciách. Obzvlášť
takej zraniteľnej skupine, akou sú matky s
malými deťmi. Mesto by ich malo uprednost-
niť  v žiadostiach o byt. Bohužiaľ, v minulos-
ti sa k bytom dostali rôzni ľudia, ktorí ich
nepotrebovali, a dnes nám logicky chýbajú. 
Stavba ďalších sociálnych bytov je v nedo-
hľadne, kedže magistrát to nepovažuje za pri-
oritu a, samozrejme, chýbajú financie. Člo-
vek nikdy nevie, kedy sa ocitne v krízovej
situácii a vlastne sa to môže stať každému z
nás, preto by sme mali hľadať cesty, ako nájsť
zdroje na pomoc. 

Katarína Augustinič
členka výkonnej rady SKOK, 

poslankyňa hlavného mesta SR 
Bratislavy  - Bratislava INAK

Počet obetí domáceho násilia stúpa, samospráva 
však neposkytuje veľa možností pomoci  



12BRATISLAVSKÉ NOVINY 3/2016

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Bratislavské

ženy v bezpečí

Na území hlavného mesta už
máme k dispozícii dva nové bez-
pečné ženské domy. Na ich otvo-
rení a uvedení do života bola aj
staromestská poslankyňa Bar-
bora Oráčová, ktorej témy
ochrany žien a detí nie sú cudzie.
„V Staromestskom okrášľovacom
spolku ponúkame aj možnosti bez-
platnej právnej poradne a aj mne
ako poslankyni volávajú ženy,
ktoré potrebujú pomoc. Najväčšia
pomoc, ktorú však vieme ohrozo-
vaným ženám dať, je pomoc psy-
chologická. Porozprávať sa a nájsť
spoločne viacero alternatív rieše-
nia,“  vyjadrila sa na otvorení sta-
romestská poslankyňa Barbora
Oráčová, ktorá je súčasťou tímu
Staromestského okrášľovacieho
spolku.
Miesto, kde sa Bezpečný ženský
dom v Bratislave nachádza, je pre
bezpečnosť klientok a ich detí, ale
aj pre dodržiavanie najvyšších
európskych štandardov, utajené. 
V Bezpečnom ženskom dome
nájdu ochranné krídla ženy a
matky s deťmi, ktoré sa stali obe-
ťami násilia. Kapacita domu je 6
rodinných miest. V prípade, že
máte pocit, že sa Vás násilie zo
strany partnera týka, nehabnite sa
zavolať a poradiť sa: Národná
linka pre ženy zažívajúce násilie -
0800 212 212, Bezpečný ženský
dom DÚHA - 0915 166 663, Bez-
pečný ženský dom Brána do živo-
ta - 0915 439 245. �

Schválili, na čo

pôjdu peniaze

od vlády
BRATISLAVA
Poslanci mestského zastupi-
teľstva schválili návrh na
využitie dotácie, ktorú hlavné-
mu mestu poskytla vláda na
zabezpečenie príprav predsed-
níctva SR v Rade EÚ.
Pôjde o opravy asfaltového po-
vrchu v centre a v širšom centre
mesta, sanáciu podjazdu na Ho-
džovom námestí, opravu podcho-
du na Trnavskom mýte, doplnenie
lavičiek na námestiach, v par-
koch, obnova fasády na objekte
klarisiek, na Mirbachovom palá-
ci, opravu ciferníka hodín na Rad-
ničnej veži a rôzne ďalšie. (ts)

Do Bruselu 

sa bude lietať 

6-krát týždenne
BRATISLAVA
Od 1. apríla zavádza nízkoná-
kladová letecká spoločnosť
novú linku z Bratislavy do
Bruselu-Zaventem a späť. 
Na hlavné bruselské letisko sa
bude lietať každý deň okrem
soboty, linku do Bruselu bude
spoločnosť prevádzkovať aj v
zime od konca októbra 2016 do
konca marca 2017, takisto šesť-
krát týždenne. Prílet do Bratislavy
bude v lete o 20.10 h (v zime
20.15 h), odlet o 20.35 h (v zime
20.40 h). (st)

obe publikácie zakúpite na

shop.skslovan.com
a v každom dobrom kníhkupectve

ba_noviny.ai 1 29. 1. 2016 10:45:16
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Poslanci vyzvali primátora, aby mestu
pomohol získať späť Pečniansky les
BRATISLAVA
Kauza Pečnianskeho lesa po-
kračuje. Mestskí poslanci po-
žiadali primátora, aby začal
konať na prevzatie správy
štátnych lesov, čo by znamena-
lo, že mesto by sa staralo o
štátne lesy. 
Poslanci súčasne zamietli všetku
činnosť, ktorá by v konečnom
dôsledku znamenala predaj,
zámenu prípadne inú formu
vlastníctva lesa. Pridali sa tak k
petržalským poslancom, ktorí už
koncom minulého roka protesto-
vali proti zámene pozemkov a
kšeftovaniu s nimi (les patrí do

katastra Petržalky). Mestské
zastupiteľstvo požiadalo primá-
tora aj o to, aby lesy zaradil do
nových zmien a doplnkov
územného plánu.
Prípad má už takmer osem
rokov a začal sa v roku 2008,
keď občianske združenie Človek
a strom požiadalo Lesy SR o
výmenu 24 hektárov pozemkov
pod Pečnianskym lesom za
pozemky v Šiatorskej Bukovin-
ke. Združenie tvrdilo, že na
ľavom brehu Dunaja chce
vytvoriť relaxačnú zónu pre Bra-
tislavčanov, podľa ich slov
„Central park“... Pod to všetko

sa podpísalo bývalé vedenie
ministerstva pôdohospodárstva,
ktoré v tom čase viedol Ladislav
Chovan (nominant ĽS-HZDS).
Súhlas na zámenu nielen týchto
lesných pozemkov zrušil nasle-
dujúci minister rezortu Simon
(Most-Híd) a námietky vyslovil
aj lučenecký kataster, ktorý
odmietol zapísať nových vlastní-
kov. Okresný súd Bratislava II
však vlani zmluvu o výmene
pozemkov potvrdil.
Bratislavské noviny oslovili aj
primátora, ten však na otázku,
aké budú jeho ďalšie kroky,
nereagoval. (mm)
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Eurá rozdelia už

podľa nových

pravidiel
PETRŽALKA
V Petržalke sa dotácie schvaľu-
jú po novom. 
Poslanci schválením nových
pravidiel spresnili účel, na ktorý
je možné dotácie žiadať, pod-
mienky na ich čerpanie, ale aj
výšku poskytovanej dotácie,
ktorá nesmie presiahnuť 60 per-
cent celkových nákladov na pro-
jekt. Žiadosti o poskytnutie
dotácie do 2 000 eur môžu žia-
datelia adresovať úradu do
konca októbra kalendárneho
roka. Rozhodovať o nich bude
starosta najneskôr do šesťdesia-
tich dní. O žiadostiach nad 2 000
eur bude rozhodovať miestne
zastupiteľstvo. Poslanci dali žia-
dateľom čas na podanie žiadosti
do konca marca. (pl)

Mesto zaútočí na

grafity s novým

prístrojom
BRATISLAVA
Hlavné mesto kúpilo prístroj na
odstraňovanie grafitov, aby
operatívnejšie čistilo nápisy z
verejných priestorov. Prístroj
stál 7 000 eur. 
Mesto začne vo svojej réžii
odstraňovať grafity z budov
základných umeleckých škôl a
centier voľného času, následne
bude pokračovať na ďalších
domoch v správe hlavného mesta. 
Mesto odstraňuje grafity už od
minulého leta. Postupne boli
odstránené z budovy Starej radni-
ce, Michalskej brány, z okolia
Predstaničného námestia, z Rud-
nayovho námestia či z podchodu
v smere od klarisiek k zastávke
Zochova. (sk)

Samotní obyvatelia môžu odhaľovať
bordelárov a dať ich na tabuľu hanby

Školáci si môžu

cez prázdniny

vybrať program
PETRŽALKA
Pre petržalské deti pripravili
Kultúrne zariadenia Petržalky
aktívny prázdninový program
(20. - 28. februára). 
V DK Zrkadlový háj sú pripra-
vené Jarné prázdninové dvere
dokorán ku hrám pre deti od 6
rokov. Stačí prísť o desiatej a za
euro počas nasledujúcich dvoch
hodín stráviť aktívne predpolud-
nie - pondelok: stolný tenis, uto-
rok: tvorivá dielňa – decoupage,
streda – spoločenské stolové hry,
štvrtok: tvorivá dielňa – papiero-
vý patchwork, piatok: stolný
tenis. 
Od pondelka do piatka je v Dome
kultúry Lúky od 8.00 h do 14.00 h
k dispozícii stolnotenisový stôl,
stačí si priniesť rakety, loptičky a
dobrú náladu. Utorok – od 10.00
do 12.00 h – bude patriť súťažiam
v športových hrách pre školákov.
Vo štvrtok o 9.00 h je zraz na
prázdninovú turistickú prechádz-
ku a v piatok si divadlo Dadaboja
pripravilo pre deti Rozprávku o
Jasietke.
Každý prázdninový deň od 10.00
h do 12.00 h sú v CC Centre pri-
pravené za dve eurá jarné prázd-
ninové dielničky, výtvarno-kera-
mické aktivity pre prázdninujúce
deti už od piatich rokov. (pet)

Za likvidáciu

skládok dostali

8-tisíc eur
BRATISLAVA
V decembri 2015 bolo z Envi-
ronmentálneho fondu na saná-
ciu miest s nezákonne uloženým
odpadom mestu preplatených
približne 8 134 eur na refundá-
ciu 95 percent nákladov za lik-
vidáciu, vytriedenie a zhodnote-
nie odpadu z čiernych skládok,
ktoré sa nachádzali na mest-
ských pozemkoch.
Hlavné mesto vlani vyčistilo
dvadsať skládok v objeme 515,35
tony v celkovej sume 20 650 eur.
Refundácia z Environmentálneho
fondu sa týkala len štrnástich
skládok, ktoré boli vyčistené od
16. apríla 2015 do 30. novembra
2015. (is)

bez búrania, špiny a prachu AKCIA:
ZADARMO

VOLAJTE  0919 188 535
Prevádzka: Odeská 75, Bratislava 

NOVÉ DVERE NA MIERU
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

RENOVÁCIA DVERÍ a ZÁRUBNÍ

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

ISTROPOLIS | Trnavské mýto 1 (1. posch.)

po-pia 10.00 - 18.00 hod.
sobota  9.00 - 12.00 hod.
www.peknekabaty.sk

Predĺžená záruka 
na 3 roky

KABÁTY
od 59 € 

PETRŽALKA
Na dodržiavanie čistoty a
poriadku na území Petržalky
síce dohliada samospráva, ale
ak porušovanie ustanovení
neodhalia inšpektori verejné-
ho poriadku, môžu tak uro-
biť aj samotní obyvatelia
Petržalky. 
Na internetovej stránke preto
samospráva už od roku 2012
zverejňuje aj zoznam nezodpo-
vedných vlastníkov pozemkov
vrátane fotografií týchto
pozemkov. Vďaka tomu Petr-
žalčania vedia nielen to, komu

pozemky patria, ale aj ako (v
zmysle zákona) obec rieši ne-
pokosené alebo neupratané
pozemky s ich majiteľom.
Výstupom celého je informácia
pre obyvateľa, či sa už vlastník
o pozemky postaral. Priemerne
je počas roka na „tabuli hanby“
zverejnených asi štyridsať po-
zemkov prevažne súkromných
vlastníkov. 
Po zistení porušenia platného
VZN samospráva vyzve vlast-
níka pozemku na vykonanie
nápravy a uloží mu termín,
dokedy má uviesť svoj poze-

mok do uspokojivého stavu. Ak
vlastník pozemku nápravu v
danom termíne nevykoná,
začne proti nemu správne
konanie vo veci uloženia poku-
ty. Počas správneho konania sa
vlastník pozemku môže vyja-
driť k vzniknutej situácií a
vykonať nápravu.
V prípade, že Petržalčania
vedia o neudržiavanom mieste
a nie je zverejnené v spomína-
nom zozname, môžu kontakto-
vať úrad prostredníctvom
emailu na adrese
staznosti@petrzalka.sk. (ts)

BRATISLAVA 5
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štvrtok 11. februára
� 10.00, 19.00 - Madame do
Pompadour, Nová scéna, Živnos-
tenská ulica
� 10.00 - D. Hevier: Nám sa ešte
nechce spať, Bratislavské bábko-
vé divadlo, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
�14.00 - A. Gregušová: Ako si Ku-
bo obzeral svet, Bibiana, Panská 41 
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Koncertná sieň SF, Námestie E.
Suchoňa
� 19.00 - I. Vyskočil: Cesta do
Úbic, divadlo Ívery, Divadelný
klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - D. R. Rettinger: TOP
SECRETárka, Teatro Wüstenrot,
Dom odborov, Trnavské mýto 1
� 19.00 - M. J. Lermontov: Maš-
karáda, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
� 19.00 - 3T - Tri Tvorivé Tvory,
V-klub, Námestie SNP
� 19.30 - V.Klimáček: Nízkotuč-
ný život, divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie 7

piatok 12. februára
� 10.00 - A. Pachinger: Doktor
Johanes Faust, divadlo Ludus,
Tower 115, Pribinova 25
� 10.00, 19.00 - Madame do
Pompadour, Nová scéna, Živnos-
tenská ulica
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Koncertná sieň SF, Námestie E. Su-
choňa
�19.30 - Pressburger Klezmer Band,
koncert, V-klub, Námestie SNP

sobota 13. februára
� 14.30 - T. Janovic: Drevený
tato, Bratislavské bábkové divad-
lo, Malá scéna STU, Dostojev-
ského rad 7
�19.00 - METOpera: Čarovná flau-
ta, divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.30 - J. Godber: Vyhadzova-
či, Nová scéna, Štúdio Olympia,
Živnostenská ulica
� 19.30 - Swingový Valentín,
Fats Jazz Band, V-klub, Námestie
SNP

nedeľa 14. februára
� 10.00, 14.00 - T. Janovic: Dre-
vený tato, Bratislavské bábkové
divadlo, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
� 14.00 - G. Tóth: Aladinova
čarovná lampa, divadlo Aréna,
Viedenská cesta

� 14.00 - A.de Saint Exupéry:
Malý princ, divadlo Ludus, To-
wer 115, Pribinova 25
�16.00 - A. Gregušová: Ako si Ku-
bo obzeral svet, Bibiana, Panská 41
�16.00 - L. Fassang organ, Koncert-
ná sieň SF, Námestie E. Suchoňa
� 16.00, 19.00 - Fragile, Divadlo
v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 17.00 - Beatles Valentin, The
Blackwards, Teatro Wüstenrot,
Dom odborov, Trnavské mýto 1
� 18.00 - Slovenský komorný
orchester, Malá sála SF, Námestie
E. Suchoňa
�19.00 - V. Olmi: Jenom život, Či-
noherní suio Bouře, Praha, Divadlo
P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19
�19.00 - Madame do Pompadour,
Nová scéna, Živnostenská ulica

pondelok 15. februára
� 10.00 - A.de Saint Exupéry:
Malý princ, divadlo Ludus, To-
wer 115, Pribinova 25
� 18.30 - Muž mnohých ľud-
ských tvári, Večer s L. Haverlom,
V-klub, Námestie SNP
� 19.00 - J. Nvota, M. Doleželo-
vá, R. Vencl: Malá domov, Divad-
lo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
�19.00 - J. Sarvaš: Orol tatranský,
Divadlo JGT Zvolen, Radošinské
naivné divadlo, Záhradnícka 95
� 19.00 - Princ, kde si?, zoskupe-
nie Stopy snov, Divadelný klub
10x10, Školská 14
�19.00 - D. Ives: Venuša v kožuchu,
divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - R. Geri, D. Hevier:
Frida, Teatro Wüstenrot, Dom od-
borov, Trnavské mýto 1

utorok 16. februára
�10.00 - V. Schulczová, R. Olek-
šák: Doktor Macbeth, Divadlo P.
O. Hviezdoslava, Laurinská 19
�10.00, 14.00 - T. Janovic: Drevený
tato, Bratislavské bábkové divadlo,
Malá scéna, Dostojevského rad 7

� 10.00 - Poďte sa hrať s filmom,
tvorivé dielne, Bibiana, Panská 41
�19.00 - J. Nvota: Cyrano, alebo Ba-
lábilé o Nose (Túlavé divadlo), Di-
vadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - S. Štepka: Zmiešaná
štvorhra, Radošinské naivné
divadlo, Záhradnícka 95
� 19.00 - V. Hugo, P. Palik: Pa-
noptikum Notre Dame, Divadlo
Lab, VŠMU, Svoradova 4.
� 19.00 - T. Letts: Zabiják Joe,
divadlo Aréna, Viedenská cesta
� 19.00 - R. Geri, D. Hevier:
Frida, Teatro Wüstenrot, Dom
odborov, Trnavské mýto 1
� 19.00 - J. Genet: Balkón, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 19.00 - W. Russell: Pokrvní bra-
tia, Nová scéna, Živnostenská ulica

streda 17. februára
� 10.00, 19.00 - J. M. Synge:
rdina západného sveta, Malá
scéna STU, Dostojevského rad 7
� 14.00 - Poďte sa hrať s filmom,
tvorivé dielne, Bibiana, Panská 41
� 14.00 - Rytier Bajaja, Divadlo
Neline, Staromestské centrum kul-
túry a vzdelávania, Gaštanová 19
� 19.00 - M. Doleželová, R.
Vencl: Výročí, Divadlo v podpa-
lubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - M. Janoušek, V. Janou-
šková: Zaplavenie, divadlo Ticho
a spol., Divadelný klub 10x10,
Školská 14
�19.00 - F. Zeller: Pravda, Divadlo
P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19
� 19.00 - J. Orton: Kľúčovou dier-
kou, divadlo Aréna, Viedenská cesta

štvrtok 18. februára
� 10.00 - Poďte sa hrať s filmom,
tvorivé dielne, Bibiana, Panská 41
� 19.00 - S. Štepka: Sláva - sprá-
va o ceste hore, Radošinské naiv-
né divadlo, Záhradnícka 95
� 19.00 - Slovenská filharmónia,
Koncertná sieň SF, Nám. E. Suchoňa

� 19.00 - M. Macourek: Hra na
Zuzanku, divadlo Ívery, Divadel-
ný klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - P. Seriš: Chutilo vám,
páni?, V-klub, Námestie SNP
�19.30 - V. Klimáček: Divná doba,
divná láska, divné životy, divadlo
GUnaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Jaka Kopačny Quartet,
koncert, Aréna, Viedenská cesta

piatok 19. februára
� 9.00, 11.00 - F. Hrubín: Kráska
a zviera, BBD, Malá scéna STU,
Dostojevského rad 7
� 19.00 - Slovenský filharmonic-
ký zbor, Koncertná sieň SF,
Námestie E. Suchoňa
� 19.00 - Bobová diéta, koncert,
Divadelný klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - G. Spiró: Sladký do-
mov, Divadlo P. O. Hviezdoslava,
Laurinská 19

sobota 20. februára
� 14.00 - R. Mankovecký, R. Bal-
lek, T. Ciller: Tri prasiatka, Divadlo
P. O. Hviezdoslava, Laurinská 19
� 14.30 - F. Hrubín: Kráska a
zviera, Bratislavské bábkové
divadlo, Malá scéna STU, Dosto-
jevského rad 7
� 16.00 - Classical Music Ma-
niacs, Koncertná sieň SF, Námes-
tie E. Suchoňa
� 18.00 - C. Goldoni: Sluha
dvoch šéfov, Nová scéna, Živnos-
tenská ulica
�19.00 - V. Janoušková: Všade tá
rieka..., divadlo Ticho a spol., Di-
vadelný klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - P. Valentine: Medzi ne-
bom a zemou, divadlo Aréna,
Viedenská cesta
� 19.30 - Ako zbaliť babu, Nová
scéna, Štúdio Olympia, Živnos-
tenská ulica

nedeľa 21. februára
� 10.00, 14.30 - F. Hrubín: Krás-

ka a zviera, BBD, Malá scéna
STU, Dostojevského rad 7
� 16.00 - Poďte sa hrať s filmom,
tvorivé dielne, Bibiana, Panská 41
� 17.00 - Metropolitný orchester
Bratislava, Na Bratislavskom
bále, Divadlo P. O. Hviezdoslava,
Laurinská 19
� 19.00 - I. Blahút: Music club
Paradise, Malá scéna STU, Dos-
tojevského rad 7
�19.30 - V. Klimáček: Odvrátená
strana mesiaca, divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7

pondelok 22. februára
� 19.00 - S. Štepka: Jááánošííí po
tristo rokoch, Radošinské naivné
divadlo, Záhradnícka 95
� 19.00 - V. Janoušková: Izrael
alebo cúvanie do pamäti, Diva-
delný klub 10x10, Školská 14
� 19.00 - A. N. Ostrovskij: Aj
múdry schybí, Divadlo P. O.
Hviezdoslava, Laurinská 19
� 19.00 - ...príď kráľovstvo tvoje,
Mestská scéna Martin, V-klub,
Námestie SNP

utorok 23. februára
� 19.00 - M. Ferencová: Sľúbili
sme si lásku, Divadlo v podpalu-
bí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 -  F. Schubert Zimná cesta
(výber), G. Beláček - basbarytón, P.
Pažický - klavír, Sz. Tobias, Malá
sála SF, Námestie E. Suchoňa
�19.00 - K. Magnusson: Aj muži
majú svoje dni, Nová scéna, Živ-
nostenská ulica
�19.30 - V. Klimáček: Odvrátená
strana mesiaca, divadlo GUna-
GU, Františkánske námestie 7

streda 24. februára
� 19.00 - S. Štepka: Zmiešaná
štvorhra, RND, Záhradnícka 95
� 19.00 - W. Russell: Pokrvní
bratia, Nová scéna, Živnostenská
ulica
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TIPNI SI, KTO TENTO ROK ZÍSKA OSCARA!

VYHRAJTE SKVELÉ FILMOVÉ CENY

FILMOVÉ 
CENY 2016

oskari.cinemacity.sk www.facebook.com/cinemacitysk

Vyhrajte VEĽKÝ SPOLOČNÝ POPCORN ZDARMA

Pošli valentínske prianie cez valentin.cinemacity.sk

POZVI SVOJU LÁSKU DO KINA!
Jedinečný fi lmový zážitok so špeciálnym Valentínskym menu

Najromantickejšie valentínske rande



Skončila sa dlho trvajúca
rekonštrukcia či vlastne pre-
stavba a modernizácia Starého
mosta. Je to prvý pevný most,
ktorý bolo možné postaviť až
na konci 19. storočia ponad rie-
ku Dunaj v priestore vtedajšie-
ho bývalého hlavného mesta
uhorského kráľovstva.
Dunaj bol v zákrute pri mieste,
kde vzniklo mesto Pressburg či
Pozsony  (oba názvy slovanského
pôvodu!)  mimoriadne široký. V
časoch každoročných záplav
menil svoje koryto, posúvali sa
jeho brehy.  Na mnohých jeho ra-
menách bývali v minulosti posta-
vené mnohé pomerne krátke
dočasné drevené mosty, ktoré
voda obyčajne odniesla. Istejšie
boli brody, ale aj tie sa občas
posúvali. Ani kompa, ktorá bola
zakotvená v strede rieky nad mes-
tom (nazývali ju „lietajúcim mos-
tom“), situáciu nemohla vyriešiť
natrvalo. Najproblematickejšie
bývalo zimné obdobie, ak rieka
zamrzla. Kompa dopravu cez sla-
bo zamrznutú rieku neumožňova-
la, ani pontónový most, ktorý
býval pred zimou rozobraný. 
Kým ľad nestvrdol a nebol dosta-
točne únosný, bolo spojenie
mesta s južným brehom prakticky
nemožné. Pontónový,  loďkový,
most bol najpraktickejší, lebo
umožňoval kontinuálnu dopravu.
Aj tá sa však musela občas preru-
šovať. Stred mosta sa otváral, aby
mohli preplávať člny a lode (len
smerom na juh). Také mosty boli
minimálne od 16. storočia bežné
na mnohých európskych riekach.
Ešte dnes sú v prevádzke mosty
rovnakého princípu, napríklad v
Číne v meste  Čao-Zou  (Chaoz-
hou,  severne od Hongkongu).  V
Prešporku podľa svedectva histo-
rickej rytiny bol na Dunaji podob-
ný most už okolo roku 1660.
Podmienkou na postavenie pev-
ného mosta bola regulácia brehov.
S tým súviselo aj zasypanie a
vysušenie mnohých odstavených
riečnych ramien, na mieste kto-
rých sa získala pevná pôda. To
bolo dôležité aj pre rozvíjajúcu sa
železničnú sieť. 
Most stavali s predpokladom, že
umožní aj rýchle železničné spo-
jenie s uhorskými mestami  Györ
(Raab), Szombately (Steinaman-
ger) a Sopron (Oedenburg). Prvú

časť mosta sprístupnili 1. januára
1891. Na slávnosti otvorenia sa
zúčastnil osobne vtedajší uhorský
kráľ (súčasne rakúsky cisár a
český kráľ), vtedy už sedem-
desiatročný starec  Franz Joseph.
Jeho meno niesol most nasledujú-
cich necelých 30 rokov. V čase
sprístupnenia bola hotová len
vozová časť mosta na západnej
strane mohutných kamenných
nosných pilierov. Na východnej
strane k nej neskôr pribudol most
železničný. Tým bol prešporský
most výnimočný: spoločné nosné
piliere (pôvodne ich bolo šesť, z
toho tri v toku rieky) niesli dva
paralelné mosty: cestný a želez-
ničný. Na západnom obvode
mosta bol rovnobežne s vozov-
kou tri metre široký chodník pre
peších, umiestnený na železných
konzolách. Aj na veľké vzdiale-
nosti sa vtedy ešte chodilo pešo.
Verejná doprava bola v počiat-
koch pre chudobných ľudí
pomerne drahá. Za prechod mos-
tom sa platil poplatok - mýto. Pla-
tili aj peší.                                      
Celková dĺžka mosta bola 460 m.
Dunaj stále prinášal so sebou
hlinu a kameň , preto bolo potreb-
né dno rieky pravidelne prehlbo-
vať bagrovaním, čo sa uskutočňo-
valo ešte aj v 50. rokoch 20. storo-
čia. Vtedy už bol most, zničený na
konci 2. svetovej vojny,  v zjedno-
dušenej forme obnovený. Ako
otroci na jeho obnove pracovali
pod bičom sovietskych oslobodi-
teľov nemeckí vojenskí zajatci.
Mnohí z nich obnovu mosta

neprežili. Starý most je dnes po
druhej zásadnej rekonštrukcii.
Bola to obnova, ktorá podľa
usmernenia pamiatkových orgá-
nov musela najmä zachovať his-
torický výzor mosta. Na rozdiel
od stavu pred rokom 1945 nebola
obnovená stredná časť mosta vo
forme segmentového oblúku, ale
v rovnej podobe, akú mala od
povojnovej obnovy. 
Keďže koryto Dunaja sa už roky
neprehlbuje bagrovaním, bolo
treba rešpektovať medzinárodné
predpisy a požiadavky na výšku
mosta nad hladinou Dunaja. Pro-
blémom bolo zachovanie pôvod-
ného počtu nosných pilierov,
ktoré boli postavené príliš blízko
seba a ich rozstup už nezodpove-
dal terajším normám (hoci aj na
iných miestach na Dunaji stoja
mosty s rovnako „husto“ postave-
nými piliermi).  Dva z pôvodných
pilierov sa museli odstrániť, a na
mieste medzi nimi stojí nový
pilier rovnakého dizajnu.  Želez-
ničný most na východnej strane
stratil funkciu už dávno, keď celú
železničnú trať preložili na Prí-
stavný most.                                   
Starý most ostane starým, aj keby
ho niekto chcel premenovať. Je to
výstižný názov. Starý most nebol
odstránený, len obnovený. Na
pôvodnom mieste a v pôvodnej,
len málo modifikovanej, forme.
Názov mosta je jednoznačný a
zrozumiteľný. Vôbec netreba hľa-
dať iný názov.  Nechcel by náho-
dou niekto (z inej mestskej časti)
premenovať aj Staré Mesto, na
územie ktorého Starý most
vyúsťuje? Štefan Holčík

Foto: autor
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Nerváci šachisti 

si sem-tam 

strelili zaucho
Vo všetkých prešporských
kaviarňach sa hrával šach.
Vášnivo, o peniaze, podľa
osobitých pravidiel. Pod ša-
chovnicu sa viditeľne položila
ako základný vklad bankov-
ka a hráči podľa toho, ako sa
partia vyvíjala, zvyšovali svo-
je stávky.
Ak partner zvýšenie stávky
neprijal, prehral. Vznikali hád-
ky, nedorozumenia, sem-tam
niekto zmietol figúrky zo ša-
chovnice a druhý mu za to stre-
lil zaucho. Čašníci zväčša ne-
mali šachistov v láske. Civeli na
šachovnicu, fajčili cigarety jed-
nu za druhou, rozmýšľali tuho a
ešte tuhšie, hodili ohorok na
zem, zízali na figúrky, zrazu
potiahli a cigaretku víťazne za-
dusili o stôl. Hrávali vášnivo aj
pol dňa či deň, ale za celý čas
vypili iba jednu kávu, malinov-
ku či dokonca len minerálku.
Mnohých maniakov si manžel-
ky chodievali vyzdvihnúť na
obed či na večeru.
Pán Elemír Perényi bol pred
storočím taký populárny, že si
prešporskí starci o ňom dodnes
rozprávajú legendy, ktoré poču-
li od svojich otcov. Nosieval
okuliare, fúzy a koziu briadku,
vlasy mal jednostaj strapaté.
Vzal vežu a miešal si ňou kávu.
Namiesto veže si položil na
šachovnicu kávovú lyžičku.
Čašníkom vykrikoval, že dobre
vie, ako šachistov nepovažujú
za hostí, ale za Boží trest, ktorý
nekonzumuje. Veštecky predví-
dal, že o sto rokov šachisti z
prešporských kaviarní vymiz-
nú. Stalo sa. V bývalom Prešpor-
ku, terajšej Bratislave, niet jedinej
kaviarne, čo by nadväzovala na
staré tradície.
Kaviarne začali vyrastať okolo
hlavnej trasy mesta, ktorá kon-
com osemnásteho storočia vied-
la od Rybárskej brány cez Hlav-
né námestie po Michalskú brá-
nu. Súčasne sa pri nej objavova-
li obchodíky, verejné domy,
vinárne a hotely. Peter Ševčovič

Z kuchyne starého
Prešporku (krátené)

NA NÁMESTÍ JÁNA PAVLA
II. sa neznámy páchateľ vlámal
do farnosti, odkiaľ odcudzil
pokladnicu  s 10 000 eurami. Far-
nosti spôsobil krádežou a poško-
dením škodu približne 11 000 eur. 
NA KAZANSKEJ ULICI ne-
známy páchateľ odcudzil zo za-
parkovaného auta na parkovisku
veci v celkovej hodnote 900
eur. Po násilnom vniknutí do
vozidla prišiel 41-ročný Brati-
slavčan o peňaženku s doklad-
mi, autorádio, pracovný ruksak s
náradím, horolezecký ruksak a
dve statické laná.
NA KOPČIANSKEJ ULICI
policajti zadržali 29-ročného
Marka M. z Bratislavy, ktorý
jazdil pod vplyvom alkoholu.
Vodičovi zabránili pokračovať v
bezohľadnej jazde policajti z
Pohotovostnej motorizovanej
jednotky Krajského riaditeľstva
PZ. Keďže vodič mohol v prie-
behu svojej jazdy ohroziť život a
zdravie nevinných ľudí, skončil
na polícii. (mm)

Starý most nepotrebuje nové meno

Novootvorená 
zubná ambulancia

prijíma nových
pacientov

My zuby neťaháme,
my ich liečime

Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk

Vyplatíme nevýhodnú 
pôžičku, exekúciu alebo

dražbu Vašej nehnuteľnosti.

Ručenie nehnuteľnosťou
Volajte: +420 724 438 631

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

Mestská časť 
Bratislava – Rača, 

Kubačova 21, 831 06 Bratislava 

Verejné obchodné súťaže 
- ponuka

MČ Bratislava - Rača ponúka na prenájom
formou verejnej obchodnej súťaže nebyto-
vé priestory rôznych veľkostí, ktoré sa
nachádzajú v Rači: Tbiliská ul.-Zdravotné
stredisko, Hubeného ul.- Zdravotné stre-
disko, Hečkova ul.-administratívna bu-
dova, Černockého ul.-nebytový priestor,
Dopravná ul.-nebytové priestory. 
Podmienky verejných obchodných súťaží
sú zverejnené na internetovej stránke
www.raca.sk  
Viac informácií Vám radi poskytneme na
tel. č. 02/49112467 (Ing. Sisák).
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vyjdú o 2 týždne
25. februára 2016

Stromboli prídu 

do Bratislavy

po 25 rokoch 
STARÉ MESTO
Kapela Stromboli vystúpi
v Bratislave po neuveriteľ-
ných 25 rokoch! Kultový
hudobný projekt obnovili
umelci na čele s Michalom
Pavlíčkom a Bárou Basiko-
vou aj na základe požiadaviek
množstva priaznivcov.
„Impulzom bolo 30. výročie
založenia skupiny a ponuka
urobiť koncert Stromboli v
Prahe. Pri tejto príležitosti som
zložil nový album Fiat Lux a s
kapelou sme ho nahrali. Dohod-
li sme sa, že sa to neskončí len
pri jednom koncerte, keďže mal
naozaj nádhernú a silnú atmo-
sféru, ale že odohráme aj ďalšie.
Aj po toľkých rokoch nám to
spolu klape, naskočili sme
naozaj skvelo. Ľudsky aj hudob-
ne nám to ladí a najmä – naozaj
nás to baví a nabíja,“ vyznal sa
zakladateľ Stromboli Michal
Pavlíček.
Kultová skupina, ktorú v roku
1985 založil jeden z najlepších
českých gitaristov Michal Pavlí-
ček, vystúpi 9. marca v Starej
tržnici. (brn)

PETRŽALKA
Brian May, skladateľ, produ-
cent a hlavne fenomenálny gita-
rista legendárnej kapely Queen,
a speváčka Kerry Ellis, hviezda
londýnskeho West Endu a
newyorskej Broadway, ktorí
spolu nahrali albumy s názvom
Anthems a Acoustic by Candle-
light, v marci 2016 vystúpia v
jedenástich mestách strednej a
východnej Európy v rámci
turné ONE VOICE. V stredu 9.
marca zavítajú aj do Bratislavy.
Slávne umelecké duo nedávno
vydalo skladbu One Voice, ktorú
zložila Ruth Moody, skladateľka,
sopranista a spoluzakladateľka
kanadského folkového tria Wai-
lin’ Jennys. Brian May na svojej
webovej stránke brianmay.com
prezradil: „Táto skladba je v pod-

state umením v záujme umenia.
Pre mňa je to niečo, na čo som
obzvlášť hrdý, s úžasnými vokál-
mi Kerry Ellis… Skladba v sebe
nesie aj krištáľovo čistý odkaz pre
nás ľudí - máš hlas a tvoj hlas
môže niečo zmeniť.“ 
Projekt Briana Maya a Kerry Ellis
sa zrodil po tom, ako sa títo dvaja
umelci stretli počas konkurzov na
muzikál We Will Rock You - the
Musical v Londýne, v ktorom
Kerry napokon hrala hlavnú
postavu Meat. Brian May násled-
ne v roku 2010 produkoval jej
štúdiový album Anthems, po kto-
rom v roku 2011 nasledovalo
turné s názvom Anthems Tour a
za ním turné Born Free Tour,
ktoré bolo sériou intímnych akus-
tických koncertov pri sviečkach.
Hlavným cieľom turné bolo zvý-

šiť povedomie o činnosti nadácie
Born Free Foundation, ktorá sa
zaoberá ochranou voľne žijúcich
zvierat a ohrozených druhov. 
Ellis a May následne vydali live
album so záznamom z tohto turné
pod názvom Acoustic by Candle-
light.
Brian May, ktorý práve skončil
turné s kapelou Queen a Adamom
Lambertom po Južnej Amerike,
dodal: „Som poctený, že sa opäť
vraciam do strednej a východnej
Európy a veľmi sa na to teším. Od
roku 1986 som tu hral už mnoho-
krát. V podstate to pre mňa bude
niečo ako tridsiate výročie.“
Koncert v Inchebe prinesie zmes
klasických hitov od legendárnych
rockových kapiel, vrátane kapely
Queen či Beatles. (ts)

Foto:brianmay.com

Gitarista Brian May a speváčka Kerry
Ellis predstavia Queen, ale aj Beatles
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BRATISLAVA 4 

Za likvidáciu

skládok dostali

8-tisíc eur
BRATISLAVA
Hlavné mesto je úspešným žia-
dateľom o financie z Environ-
mentálneho fondu na sanáciu
miest s nezákonne uloženým
odpadom – tzv. čiernych sklá-
dok. V decembri 2015 bolo z
tohto fondu mestu preplate-
ných približne 8 134 eur na
refundáciu 95 percent nákla-
dov mesta za likvidáciu,
vytriedenie a zhodnotenie
odpadu z čiernych skládok,
ktoré sa nachádzali na mest-
ských pozemkoch.
Bratislavská samospráva podala
žiadosť na Environmentálny fond
spolu so štúdiou, ktorá obsahova-
la opis štrnástich skládok s foto-
grafiami, ich lokalizáciu a rozpis
prác. Odstránením nelegálnych
skládok s viac ako 213,6 tony
odpadu sa zlepšilo životné pro-
stredie v konkrétnych lokalitách. 
Hlavné mesto vlani vyčistilo
dvadsať skládok v objeme 515,35
tony v celkovej sume 20 650 eur.
Refundácia z Environmentálneho
fondu sa týkala len štrnástich
skládok, ktoré boli vyčistené od
16. apríla 2015 do 30. novembra
2015. Environmentálny fond
takto definoval podmienky na
dotáciu a v tomto prípade preplá-
cal 95 percent reálne vynalože-
ných prostriedkov na odstraňova-
nie skládok, 5 percent bola spo-
luúčasť mesta. 
Z celého balíka financií za
odstraňovanie nelegálnych sklá-
dok sa tak viac ako 8 000 eur
vrátilo do rozpočtu. Mesto vlani
odpratalo čierne skládky najmä
komunálneho odpadu v Petržal-
ke, Dúbravke, Novom Meste,
Rači, Starom Meste, Devíne či
vo Vajnoroch. (is)

Teóriu menili

za praktické

vyučovanie
KARLOVA VES
Desať klientov s ľahkým men-
tálnym postihnutím si v praxi
vyskúšalo, ako sa vybavuje opa-
trovateľská služba pre blízkeho
človeka. Okrem toho dostali
inštrukcie, ako nenaletieť člo-
veku žobrajúcemu peniaze. 
Ľudia, ktorí navštevujú Domov
sociálnych služieb pre deti
(ROSA) spoznali oddelenie
sociálnych vecí na Miestnom
úrade Bratislava - Karlova Ves.
Dozvedeli sa, že vhodnejšie je
poskytnúť radu, kam sa obrátiť s
prosbou o pomoc. Teoretickú časť
výučby klienti zariadenia ROSA
vymenili za reálne prostredie
úradu, čo je na ich ďalší rozvoj
potrebné. „Pre ľudí s ľahším men-
tálnym znevýhodnením je dôleži-
té, aby niektoré konkrétne situácie
zažili priamo v teréne. Títo mladí
ľudia nechcú byť pasívnymi
poberateľmi invalidných dôchod-
kov, veľmi túžia byť pripravení na
čo najsamostatnejší život,“ vysve-
tlila H. Štetinová z oddelenia
sociálnych vecí na Miestnom
úrade Karlova Ves. (du)

Poslanci určili

referendum 

na deň volieb
KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves
umožní obyvateľom, aby roz-
hodli o systéme parkovania a
prevádzkovaní hazardných
hier na svojom území.
Návrh o uskutočnení referenda
schválili poslanci Karlovej Vsi.
Známe je aj definitívne znenie
dvoch otázok, na ktoré budú
môcť ľudia odpovedať v referen-
de, ktoré sa uskutoční v deň kona-
nia volieb do NR SR, 5. marca
2016: 1. Súhlasíte so zavedením
rezidenčného parkovania, pri kto-
rom dôjde k výraznému zníženiu
počtu vyhradených parkovacích
miest na území mestskej časti
Bratislava-Karlova Ves? 2. Súhla-
síte so zákazom prevádzkovania
hazardných hier na území mest-
skej časti Bratislava-Karlova Ves? 
Hlasovať bude môcť 30-tisíc oby-
vateľov Karlovej Vsi.  (kv)

Dopravu bude riešiť Kratochvílová
KARLOVA VES
Výzvy ako dopravné problémy,
nedostatok parkovacích miest
či zvýšenie bezpečnosti chodcov
a cyklistov čakajú dopravnú
inžinierku Tatianu Kratochví-
lovú, ktorá začne od 15. februá-
ra pôsobiť na Miestnom úrade
Karlova Ves na oddelení dopra-
vy a životného prostredia.

Karlova Ves je podľa dopravnej
inžinierky špecifická najmä kom-
plikovaným parkovaním. „Mest-
ská časť ho musí riešiť prioritne,“
ubezpečila Tatiana Kratochvílo-
vá. Špecifickou v Karlovej Vsi je
aj električková doprava, ktorá je
nosným systémom MHD. Po jej
modernizácii ktorá by sa mala
začať 

Najzávažnejším problémom v
doprave je podľa Tatiany Krato-
chvílovej bezpečnosť chodcov.
„Vzhľadom na to, že najviac frek-
ventovanou je križovatka Karlo-
veská - Molecova, s čím súvisí aj
dopravná nehodovosť, považu-
jem za potrebné venovať sa hlav-
ne tejto križovatke,“ uzavrela
Tatiana Kratochvílová. (kv)

PPoonnúúkkaamm  
vizáž 

a základnú 
úpravu vlasov 

pre slečny 
a ženy na rôzne 

príležitosti.
Tel.: 0944 127 456

mail:
svecova.petra8@gmail.com

bez búrania, špiny a prachu AKCIA:
ZADARMO

VOLAJTE  0919 188 535
Prevádzka: Odeská 75, Bratislava 

NOVÉ DVERE NA MIERU
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ

RENOVÁCIA DVERÍ a ZÁRUBNÍ

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

ISTROPOLIS | Trnavské mýto 1 (1. posch.)

po-pia 10.00 - 18.00 hod.
sobota  9.00 - 12.00 hod.
www.peknekabaty.sk

Predĺžená záruka 
na 3 roky

KABÁTY
od 59 € 

Ktoré projekty zase skrášlia mesto?
BRATISLAVA
Bratislavčania môžu od
februára hlasovať na webovej
stránke mesta (osobne vo
Front Office na prízemí brati-
slavského magistrátu) o využi-
tí 50 000 eur z Občianskeho
rozpočtu pre projekty v šty-
roch základných kategóriách.
Hlasovanie potrvá do 29.
februára.
„Koncept Občianskeho rozpočtu
sme upravili tak, aby sa hlasova-
lo o projektoch, ktoré mesto
dokáže naozaj aj zrealizovať.
Nechceme zavádzať občanov a
sľubovať projekty, ktoré sa reál-
ne nedajú v rámci Občianskeho
rozpočtu uskutočniť. Podnety,
ktorých realizácia nie je v našej

kompetencii, sme poslali na
úrady, ktoré ich riešiť môžu –
zväčša na mestské časti,“ vysve-
tlil primátor Nesrovnal. 
Na webovej stránke hlavného
mesta je zverejnený formulár s
jednotlivými projektmi rozdele-
nými v oblastiach: 1. Životné
prostredie (5 projektov), 2.
Doprava, ulice, nábrežia a verej-
né priestranstvá (8 projektov), 3.
Školstvo, kultúra a šport (4 pro-
jekty) a 4. Sociálne veci, bezpeč-
nosť a čistota (5 projektov).
„Občania môžu v hlasovaní
vybrať po jednom projekte z
každej oblasti – každý hlasujúci
tak udelí 4 hlasy. Po vyhodnote-
ní začne magistrát s prípravou
realizácie vybraných projektov,“

povedala námestníčka primátora
Iveta Plšeková. 
Projekty vzišli z občianskych
podnetov, ktoré Bratislavčania
posielali v minulom roku do
Burzy nápadov. Na základe
výzvy magistrátu zaslali občania
62 návrhov. Všetky posúdila
Rada pre Občiansky rozpočet
(zložená zo zástupcov mesta a
verejnosti). Celkovo odporučila
hlasovať o 22 projektoch. 
Z každej kategórie bude zreali-
zovaný projekt, ktorý získa naj-
viac hlasov. 
Medzi štyri víťazné projekty sa
rozdelí celkovo 50 000 eur. Pro-
jekty bude mať na starosti Magi-
strát hlavného mesta SR Bratis-
lavy. (ts)
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Zóna Cvernovka

je už v ďalšej

fáze riešenia
RUŽINOV
Do 1. marca môže verejnosť
pripomienkovať koncept rieše-
nia Územného plánu zóny
Cvernovka. Ide o územie býva-
lej továrne na nite medzi Párič-
kovou, Svätoplukovou a Košic-
kou ulicou. Jeho súčasťou je
pamiatkovo chránený objekt
pradiarne. Súkromný areál ča-
ká rozvoj.
„Naším cieľom je určiť jasné pra-
vidlá pre toto územie, ktoré neod-
mysliteľne patrí k histórii Ruži-
nova a Bratislavy. V širšom okolí
bývalej továrne sa už realizujú
rôzne projekty a my by sme radi
Cvernovke stanovili jasnú budúc-
nosť. Chceme, aby jej charakte-
ristické črty zostali zachované a
zároveň by sme chceli umožniť
jej rozvoj. A to aj napriek tomu,
že niektoré z budov v areáli
bývalej továrne jeho minulý vlast-
ník kontroverzne zbúral,“ objasnil
zámer mestskej časti Ružinov sta-
rosta Dušan Pekár. 
Laická aj odborná verejnosť sa
môže s konceptom riešenia
plánu zóny Cvernovka v dvoch
jeho variantoch oboznámiť na
verejnom stretnutí, ktoré bude 15.
februára o 16.00 vo veľkej sále
Spoločenského domu Nivy na
Súťažnej ulici 18. Do začiatku
marca je potom možné koncept
riešenia územného plánu zóny
písomne pripomienkovať a doru-
čiť na miestny úrad. 
Územný plán zóny Cvernovka
spodrobní územný plán hlavného
mesta a určí limity priestorového
a funkčného využitia územia,
stanoví dopravné a technické
vybavenie lokality a aj jej vzťahy
k širšiemu okoliu, kde vznikne
nová autobusová stanica. (ru)

Rača vyhlásila

stavebnú 

uzáveru
RAČA
Stavebný úrad mestskej časti
Rača vydal rozhodnutie na
vyhlásenie stavebnej uzávery v
lokalite Krasňany a Východné.
Dôvodom je obstarávanie
Územného plánu zón, ktorý má
v týchto územiach spodrobniť
platný ÚPN mesta Bratislava.
V Krasňanoch sa stavebná uzá-
vera týka stabilizovaného úze-
mia vo výmere 40 hektárov. V
časti Východné ide o územie
nazývané aj Starý Rendez. 
Počas uzávery je zakázaná sta-
vebná činnosť, ktorá by mohla
sťažiť alebo znemožniť budúce
využívanie územia alebo jeho
organizáciu podľa pripravované-
ho územného plánu zóny, nová
výstavba stavebných objektov,
nadstavby, dostavby a prístavby
existujúcich stavebných objektov,
rekonštrukcie existujúcich objek-
tov, ktoré by viedli k zväčšeniu
stavebného objemu, a také sta-
vebné činnosti, ktoré by priniesli
zvýšenie alebo zmenu nárokov na
technickú alebo dopravnú vyba-
venosť územia, napríklad parko-
vacie miesta. (ts)

Vajnorčania 

rozhodnú, na čo

pôjde 7 000 eur
VAJNORY
Mestská časť Vajnory ponúka
možnosť podieľať sa na využití
sumy 7 000 eur zo svojho roz-
počtu. Oproti minulému roku
sa zvyšuje o 16,5 percenta. 
Minulý rok sa z tohto rozpočtu
podporili dva návrhy (interiérové
vybavenie pre miestnu knižnicu
a podujatie Nedele deťom).
Samospráva upozorňuje, aby žia-
datelia neposielali návrhy, ktoré
sú realizovateľné na viac rokov,
alebo nad finančné možnosti
obce. Maximálna suma, ktorou je
možné podporiť jeden návrh, je
3 000 eur. Realizovateľné návrhy
možno zasielať do 29. februára na
mailovú adresu: vajnory@vajno-
ry.sk. Následne sa urobí štandard-
ný cenový odhad návrhov, ktoré
potom uverejnia na vajnorskej
webovej stránke. (va)

Hlasujte za projekty skrášliace mesto
BRATISLAVA
Bratislavčania môžu od februá-
ra hlasovať na webovej stránke
mesta (osobne vo Front Office
na prízemí bratislavského
magistrátu) o využití 50 000 eur
z Občianskeho rozpočtu pre
projekty v štyroch základných
kategóriách. Hlasovanie potrvá
do 29. februára.
„Koncept Občianskeho rozpočtu
sme upravili tak, aby sa hlasova-
lo o projektoch, ktoré mesto
naozaj aj dokáže zrealizovať.
Nechceme zavádzať občanov a
sľubovať projekty, ktoré sa reál-
ne nedajú v rámci Občianskeho
rozpočtu uskutočniť. Podnety,

ktorých realizácia nie je v našej
kompetencii, sme poslali na
úrady, ktoré ich riešiť môžu –
zväčša na mestské časti,“ vysve-
tlil primátor Nesrovnal. 
Na webovej stránke hlavného

mesta je zverejnený formulár s
jednotlivými projektmi rozdele-
nými v oblastiach: 1. Životné pro-
stredie (5 projektov), 2. Doprava,
ulice, nábrežia a verejné priestran-
stvá (8 projektov), 3. Školstvo,
kultúra a šport (4 projekty) a 4.
Sociálne veci, bezpečnosť a čisto-
ta (5 projektov). „Občania môžu v
hlasovaní vybrať po jednom pro-
jekte z každej oblasti – každý hla-
sujúci tak udelí 4 hlasy. Po vyhod-

notení preferencií začne magistrát
s prípravou realizácie vybraných
projektov,“ povedala námestníčka
primátora Iveta Plšeková. 
Projekty vzišli z podnetov, ktoré
Bratislavčania posielali v minu-
lom roku do Burzy nápadov. Na
základe výzvy magistrátu zaslali
občania 62 návrhov. Všetky posú-
dila Rada pre Občiansky rozpočet
(zložená zo zástupcov mesta a
verejnosti). Celkovo odporučila
hlasovať o 22 projektoch. 
Z každej kategórie bude zrealizo-
vaný projekt, ktorý získa najviac
hlasov. Medzi štyri víťazné pro-
jekty sa rozdelí celkovo 50 000
eur.  (ts)

bez búrania, špiny a prachu AKCIA:
ZADARMO

VOLAJTE  0919 188 535
Prevádzka: Odeská 75, Bratislava 

NOVÉ DVERE NA MIERU
DO PÔVODNÝCH ZÁRUBNÍ
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Za likvidáciu

skládok dostali

8-tisíc eur
BRATISLAVA
Hlavné mesto je úspešným žia-
dateľom o financie z Environ-
mentálneho fondu na sanáciu
miest s nezákonne uloženým
odpadom – tzv. čiernych sklá-
dok. V decembri 2015 bolo z
tohto fondu mestu preplate-
ných približne 8 134 eur na
refundáciu 95 percent nákla-
dov mesta za likvidáciu, vytrie-
denie a zhodnotenie odpadu z
čiernych skládok, ktoré sa
nachádzali na mestských
pozemkoch.
Bratislavská samospráva podala
žiadosť na Environmentálny fond
spolu so štúdiou, ktorá obsahova-
la opis štrnástich skládok s foto-
grafiami, ich lokalizáciu a rozpis
prác. Odstránením nelegálnych
skládok s viac ako 213,6 tony
odpadu sa zlepšilo životné pro-
stredie v konkrétnych lokalitách. 
Hlavné mesto vlani vyčistilo
dvadsať skládok v objeme 515,35
tony v celkovej sume 20 650 eur.
Refundácia z Environmentálneho
fondu sa týkala len štrnástich
skládok, ktoré boli vyčistené od
16. apríla 2015 do 30. novembra
2015. Environmentálny fond
takto definoval podmienky na
dotácie a v tomto prípade preplá-
cal 95 percent reálne vynalože-
ných prostriedkov na odstraňova-
nie skládok, 5 percent bola spo-
luúčasť mesta. Z celého balíka
vynaložených financií za odstra-
ňovanie nelegálnych skládok sa
tak viac ako 8 000 eur vrátilo do
rozpočtu. Mesto počas uplynulé-
ho roka zlikvidovalo čierne sklád-
ky najmä komunálneho odpadu v
Petržalke, Dúbravke, Novom
Meste, Rači, Starom Meste, Deví-
ne či vo Vajnoroch. (is)

Skládku možno

začnú likvidovať

už na jeseň  
VRAKUŇA
Dobrá správa! Likvidácia to-
xickej skládky bývalých závo-
dov Juraja Dimitrova vo Vra-
kuni by sa mala začať tento
rok. Mestskej časti doručili list
o ukončení konania o určovaní
povinnej osoby. Environmen-
tálnu záťaž zlikviduje štát.
Vo Vrakuni sa koncom januára
uskutočnil odborný okrúhly stôl
venovaný toxickej skládke býva-
lých CHZJD. Medzi pozvanými
bolo ministerstvo životného pro-
stredia, Bratislavská vodárenská
spoločnosť, magistrát a ďalší
odborníci. „Náklady na kapsulo-
vité riešenie odhadujeme na 20 až
24 miliónov eur,“ informoval štát-
ny tajomník Vojtech Ferencz.
Podľa jeho slov vo februári by
mal byť na rokovanie vlády pred-
ložený materiál, ktorý určí povin-
nú osobu likvidácie skládky, a tou
bude štát. „V predstihu sme však
začali pripravovať projektovú
dokumentáciu,“ povedal Ferencz.
Začiatok samotných prác odhadol
na jeseň tohto roku. V marci bude
hotový matematický model prú-
denia podzemných vôd, na zákla-
de neho sa zistí, ako budú prúdiť
podzemné vody po realizácii
sanácie skládky. (ts)

Vrakunčania

majú Khalida,

Tijana aj Dimala
VRAKUŇA
Vrakunská samospráva poteši-
la milovníkov štatistík zaujíma-
vými číslami týkajúcimi sa
mestskej časti za rok 2015.
Vlani sa napríklad vo Vrakuni
zosobášilo presne 37 manžel-
ských párov, rozviedlo sa 31 man-
želstiev, do evidencie sa prihlásilo
1 259 nových obyvateľov, narodi-
lo sa 235 novorodencov, zomrelo
112 Vrakunčanov. Vo výbere
mena pre novorodencov prevlá-
dali klasické mená ako Natália,
Dávid, Lukáš, Petra, Tomáš, ale
objavili sa aj netradičnejšie,
medzi ktoré patrili Khalid, Mauri-
cio, Tijana, Dean, Dimal. Vrakuňa
mala k 31.decembru 2015 presne
20 627 obyvateľov. (st)

Zóna Cvernovka je už v ďalšej fáze
RUŽINOV
Do 1. marca môže verejnosť
pripomienkovať koncept rieše-
nia Územného plánu zóny
Cvernovka, územie bývalej
továrne na nite medzi Páričko-
vou, Svätoplukovou a Košic-
kou ulicou. Súčasťou je pa-
miatkovo chránený objekt pra-
diarne. Areál je v súkromnom
vlastníctve a čaká ho rozvoj. 

„V širšom okolí sa už stavajú
rôzne projekty a my by sme
Cvernovke radi stanovili jasnú
budúcnosť,“ objasnil starosta
Ružinova Dušan Pekár. Verej-
nosť sa môže s konceptom rieše-
nia plánu zóny Cvernovka v
dvoch jeho variantoch obozná-
miť na verejnom stretnutí, ktoré
bude 15. februára o 16.00 vo
veľkej sále Spoločenského domu

Nivy na Súťažnej ulici 18. Do
začiatku marca možno koncept
riešenia územného plánu zóny
písomne pripomienkovať. Územ-
ný plán zóny Cvernovka spo-
drobní územný plán hlavného
mesta a určí limity priestorového
a funkčného využitia územia,
stanoví dopravné a technické
vybavenie lokality a aj jej vzťa-
hy k širšiemu okoliu. (ts)
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Ktoré projekty zase skrášlia mesto?
BRATISLAVA
Bratislavčania môžu od februá-
ra hlasovať na webovej stránke
mesta (osobne vo Front Office
na prízemí bratislavského
magistrátu) o využití 50 000 eur
z Občianskeho rozpočtu pre
projekty v štyroch základných
kategóriách. Hlasovanie potrvá
do 29. februára.
„Koncept Občianskeho rozpočtu
sme upravili tak, aby sa hlasovalo
o projektoch, ktoré mesto dokáže
aj naozaj zrealizovať. Nechceme
zavádzať občanov a sľubovať
projekty, ktoré sa reálne nedajú
v rámci Občianskeho rozpočtu
uskutočniť. Podnety, ktorých rea-
lizácia nie je v našej kompetencii,

sme poslali na úrady, ktoré ich rie-
šiť môžu – zväčša na mestské
časti,“ vysvetlil primátor Nesrov-
nal. 
Na webovej stránke hlavného

mesta je zverejnený formulár
s jednotlivými projektmi rozdele-
nými v oblastiach: 1. Životné pro-
stredie (5 projektov), 2. Doprava,
ulice, nábrežia a verejné priestran-
stvá (8 projektov), 3. Školstvo,
kultúra a šport (4 projekty) a 4.
Sociálne veci, bezpečnosť a čisto-
ta (5 projektov). „Občania môžu
v hlasovaní vybrať po jednom
projekte z každej oblasti – každý
hlasujúci tak udelí 4 hlasy. Po
vyhodnotení začne magistrát s
prípravou realizácie vybraných

projektov,“ povedala námestníčka
primátora Iveta Plšeková. 
Projekty vzišli z občianskych
podnetov, ktoré Bratislavčania
posielali v minulom roku do
Burzy nápadov. Na základe
výzvy magistrátu zaslali občania
62 návrhov. Všetky posúdila
Rada pre Občiansky rozpočet
(zložená zo zástupcov mesta
a z verejnosti). Celkovo odporuči-
la hlasovať o 22 projektoch. 
Z každej kategórie bude zrealizo-
vaný projekt, ktorý získa najviac
hlasov. 
Medzi štyri víťazné projekty sa
rozdelí celkovo 50 000 eur. Pro-
jekty bude mať na starosti Magi-
strát hl. mesta SR Bratislavy. (ts)
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Slovan zbiera

nové posily 

z celého sveta
BRATISLAVA
Futbalový Slovan po zimnom
výpredaji pokračuje v posilňo-
vaní kádra. Novými hráčmi na
Pasienkoch sú bývalý grécky
reprezentant, pravý obranca
Vasileios Pliatsikas a reprezen-
tant Juhoafrickej republiky,
stredopoliar Granwald Scott.
Pliatsikas futbalovo vyrástol v
Aténach, kde hrával za AEK,
odtiaľ odišiel do Schalke 04. Hos-
ťoval v Duisburgu, kde sa však
nepresadil, a tak si vyskúšal
rumunskú ligu v Astra Giurgiu.
Do Bratislavy prišiel z Metalurgu
Doneck, v Slovane podpísal
dvaapolročný kontrakt. Pliatsikas
odohral dvadsať zápasov v gréc-
kej reprezentácii do devätnásť
rokov, dvanásť za grécku dvad-
saťjednotku a päťkrát nastúpil aj
za seniorov. 
Granwald Scott prestúpil z juho-
afrického mužstva Ajax Cape
Town, v ktorého drese si pripísal
204 stretnutí a dal deväť gólov.
Belasí sa so Scottom dohodli na
dvaapolročnom kontrakte, vráta-
ne opcie na predĺženie zmluvy. Aj
Scott odohral za reprezentáciu
JAR niekoľko duelov. 
Belasí sa v posledný januárový
víkend prvý raz predstavili aj na
vlastnom umelom trávniku. Na
Pasienkoch podľahli Seredi 1:2. 
Minulý týždeň odcestoval Slovan
znovu do Turecka, kde absolvuje
ďalšiu časť prípravy. V kádri sú aj
talentovaný stredopoliar Kopičár
zo Žiliny a brankár Hrubeš z praž-
skej Slavie, ktorý prišiel na pol-
ročné hosťovanie. (mm)

Ktoré projekty skrášlia prostredie?
BRATISLAVA
Bratislavčania môžu od februá-
ra hlasovať na webovej stránke
mesta (osobne vo Front Office
na prízemí bratislavského
magistrátu) o využití 50 000 eur
z Občianskeho rozpočtu pre
projekty v štyroch základných
kategóriách. Hlasovanie potrvá
do 29. februára.
„Koncept Občianskeho rozpočtu
sme upravili tak, aby sa hlasova-
lo o projektoch, ktoré mesto
naozaj dokáže zrealizovať. Ne-
chceme zavádzať občanov a sľu-
bovať projekty, ktoré sa reálne
nedajú v rámci Občianskeho

rozpočtu uskutočniť. Podnety,
ktorých realizácia nie je v našej
kompetencii, sme poslali na
úrady, ktoré ich riešiť môžu –
zväčša na mestské časti,“ vysve-
tlil primátor Nesrovnal. 
Na webovej stránke hlavného
mesta je zverejnený formulár
s jednotlivými projektmi rozdele-
nými v oblastiach: 1. Životné pro-
stredie (5 projektov), 2. Doprava,
ulice, nábrežia a verejné priestran-
stvá (8 projektov), 3. Školstvo,
kultúra a šport (4 projekty) a 4.
Sociálne veci, bezpečnosť a čisto-
ta (5 projektov). „Občania môžu
v hlasovaní vybrať po jednom

projekte z každej oblasti – každý
hlasujúci tak udelí 4 hlasy. Po
vyhodnotení začne magistrát s
prípravou realizácie vybraných
projektov,“ povedala námestníčka
primátora Iveta Plšeková. 
Projekty vzišli z podnetov, ktoré
Bratislavčania posielali v minu-
lom roku do Burzy nápadov. Na
základe výzvy magistrátu zaslali
občania 62 návrhov. Rada pre
Občiansky rozpočet zložená zo
zástupcov mesta a z verejnosti
odporučila hlasovať o 22 projek-
toch. Z každej kategórie bude
zrealizovaný projekt, ktorý získa
najviac hlasov. (ts)
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Mesto zaútočí na

grafity s novým

prístrojom
BRATISLAVA
Hlavné mesto kúpilo prístroj
na odstraňovanie grafitov,
aby operatívnejšie čistilo
nápisy z verejných priesto-
rov. Mesto tak bude vo vlast-
nej réžii pravidelne a prom-
ptne odstraňovať grafity zne-
hodnocujúce verejné priesto-
ry. Prístroj stál 7 000 eur. 
Mesto začne vo svojej réžii
grafity odstraňovať z budov
základných umeleckých škôl a
centier voľného času, následne
bude pokračovať   na ďalších
domoch v správe hlavného
mesta.  
Mesto odstraňuje grafity už od
leta. Postupne boli odstránené z
budovy Starej radnice, Michal-
skej brány, z okolia Predstanič-
ného námestia, z Rudnayovho
námestia či z podchodu v
smere od klarisiek k zastávke
Zochova. 
Takisto sa už na vyčistené plo-
chy požil antigrafity náter,
ktorý pomôže pri prípadnom
ďalšom čistení. (sk)


