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Požiar nemusel 
byť, keby ...

Požiar vypukol 28. 
novembra popo-

ludní kvôli výbuchu 
propán-butánových 
fl iaš v drevených 
búdach, ktoré pred 
reštauráciu Roland 
postavil prevádzko-
vateľ podniku. Ná-
sledkom výbuchu 
búdy zhoreli do tla, 
čo je však horšie, pla-
mene poškodili aj his-
torickú budovu a teda 
škody nemožno počí-
tať iba v rovine ma-
teriálnej, ale i kultúr-
nej. Viac o samotnej 
budove sa dočítate 
v príspevku Štefana 
Holčíka na str. 11 pod 
názvom Muselo sa to 
stať?
 Drevené vianočné 
búdy reštaurácie Roland 
neboli súčasťou ofi ciál-
nych vianočných trhov. 
Oheň zachvátil aj reštau-
ráciu a čiastočne poško-
dil fasádu historickej 
budovy Kooperatívy. Po-
licajný vyšetrovateľ začal 
pre požiar na vianoč-
ných trhoch na bratislav-
skom Hlavnom námestí 
trestné stíhanie vo veci 
trestného činu všeobec-
ného ohrozenia. Škodu 
predbežne odhadujú na 
viac ako 200 000 eur.
Novozvolený primátor 
Bratislavy Matúš Vallo 
nerozumie, ako mohol 
na vianočných trhoch na 
bratislavskom Hlavnom 
námestí fungovať stánok, 
ktorý nebol ich súčasťou 
a jeho majitelia nema-
li podpísanú nájomnú 
zmluvu a ani mesto ne-
požiadali o zaujatie ve-
rejného priestranstva.
 „Predpokladám, že 
to, ako mohlo prísť k 
takémuto fatálnemu za-
nedbaniu povinností 
mesta, jeho súčasné ve-
denie čo najskôr vysvet-
lí,“ uviedol Vallo, ktorý 
vedenie hlavného mesta 
po primátorovi Ivovi Ne-
srovnalovi prebral 7. de-
cembra.

(rl, tasr) 

M. Vallo: Podnikateľom, ktorí ma podporili, som sľúbil iba lepšiu Bratislavu
Novozvolený primátor 

Bratislavy Matúš Val-
lo vylučuje vplyv podnika-
teľov z fi riem Eset, Sygic 
či Pixel Federation, ktorí 
fi nančne podporili jeho 
predvolebnú kampaň, na 
vedenie a fungovanie hlav-
ného mesta. Uviedol to v 
rozhovore pre TASR s tým, 
že so stranami Progresív-
ne Slovensko a Spolu-ob-

čianska demokracia (OD) 
diskutoval len o postoch 
viceprimátorov, delenie 
mestských podnikov od-
mieta. Vallo deklaruje, že 
má dobrý tím i plán pre 
lepšiu Bratislavu a na plne-
ní sľubov začal pracovať už 
na druhý deň po voľbách. 
Jeho snom je postaviť nové 
PKO.

V predvolebných prie-
skumoch ste neboli 
vždy víťazom, vo voľ-
bách ste sa ním ale sta-
li. Ako hodnotíte svoj 
úspešný boj o kreslo 
primátora Bratislavy?
 Z úspechu sa teším. 
Mám pocit, že sme urobili 
poctivú kampaň. Nepočú-
val som niektorých ľudí, 
ktorí mi hovorili, že voli-

čov zaujíma hlavne známa 
tvár z obrazovky, a že ich 
len svojím programom 
neoslovím. Ja som mal 
program dobre prepraco-
vaný. Mal som odborní-
kov a mnohí z nich idú so 
mnou ďalej. Rozprával som 
sa s ľuďmi, bol som v teré-
ne. Mali sme aj videá, ktoré 
boli vtipné, ľudia ich nevy-
pínali a v kampani som ne-

hovoril veci, ktorým sám 
neverím.

Ako sa pripravujete na 
prevzatie vedenia hlav-
ného mesta?
      Hneď po voľbách som 
mal prvé stretnutie tímu. 
Nasledovalo stretnutie 
s ministrom dopravy, so 
všetkými bratislavskými 
starostami i starostkami a 

s väčšinou novozvolených 
mestských poslancov. Stre-
tol som sa aj s končiacim 
bratislavským primátorom 
Ivom Nesrovnalom. Tvr-
do pracujeme od začiatku. 
Vedenie hlavného mesta 
preberieme na ustanovujú-
com mestskom zastupiteľ-
stve v piatok 7. decembra.

(pokračovanie na str. 9)

Noví mestskí poslanci a nový 
primátor si povedali „sľubujem“

V Primaciálnom pa-
láci sa v piatok 

konalo ustanovujúce 
zasadnutie mestské-
ho zastupiteľstva, kde 
Vallovi úrad odovzdal 
končiaci šéf bratislav-
skej samosprávy Ivo 
Nesrovnal.
 Nový primátor aj no-

vozvolení poslanci mest-

ského zastupiteľstva záro-

veň zložili sľub. "Sľubujem 

na svoju česť a svedomie, 

že budem riadne plniť svo-

je povinnosti a ochraňovať 

záujmy hlavného mesta," 

zaviazali sa noví poslanci 

aj primátor. Svojím slo-

vom aj podpisom potvrdi-

li, že ústavu i zákony budú 

pri výkone svojej funkcie 

uplatňovať podľa svojho 

najlepšieho vedomia a sve-

domia.

 Nesrovnal zároveň no-

vému primátorovi odo-

vzdal mestské insígnie. 

Vallo vo svojom slávnost-

nom príhovore uviedol, 

že chce s novozvolenými 

mestskými poslancami 

spolupracovať a komuni-

kovať otvorene, vecne a 

férovo. "Želám si, aby zá-

kladom našej spolupráce 

bola dôvera. Vstupujem 

do úradu bez predsudkov, 

osobných konfl iktov a s 

vierou, že všetkým ide o 

dobré mesto.

(pokračovanie na str. 6)

Prvou viceprimátorkou je 
Tatiana Kratochvílová
Tatiana Kratochvílová 
sa stala prvou vicepri-
mátorkou. Jej meno 
oznámil Matúš Vallo ih-
neď po svojom uvedení 
do funkcie primátora 7. 
decembra.
 Podľa neho má Kra-

tochvílová dlhoročné skú-

senosti v komunálnej po-

litike a jej témy sú a budú 

hlavne doprava a životné 

prostredie. Lucia Štasse-

lová bude viceprimátorka 

zodpovedná za sociálnu 

oblasť a kultúru. Podľa 

primátora má dlhoročné 

skúsenosti v komunálnej 

politike, vrátane mestské-

ho zastupiteľstva, „vďaka 

čomu bude podporovať 

kvalitné vzťahy medzi 

magistrátom a zastupiteľ-

stvom“. Doplnil, že roky sa 

venuje sociálnym témam a 

spolupráci s komunitami.

 Ctibor Košťál sa stal ria-

diteľom magistrátu. „Je od-

borník z Inštitútu pre dob-

re spravovanú spoločnosť. 

Jeho skúsenosti napomôžu 

aj na magistráte zabezpečiť 

maximálnu úroveň trans-

parentnosti pri výberových 

procesoch na najdôležitej-

šie pozície, vrátane mest-

ských podnikov a pri verej-

nom obstarávaní,“ uviedol 

Vallo. Riaditeľom kancelá-

rie primátora sa stal Jakub 

Kmeť. 

(red)

Zmena je už asi 
potrebná...

Jedla a pitia je na via-
nočných trhoch v 

centre Bratislavy každý 
rok dostatok. Otázkou 
zostáva, prečo sú pre-
ferované gastronomic-
ké stánky ponúkajúce 
jedlá, ktoré možno ani 
trochu nepripomínajú 
vianočné dobroty.
 Na refreš vianočných 
trhov do budúcnosti budú 
potrebné nové nápady a 
tvorivejší prístup. U pre-
dávajúcich na Hviezdosla-
vovom námestí sme na-
príklad zistili, že niektoré 
spoločnosti tento rok pre-
vádzkujú päť, či dokon-
ca aj sedem vianočných 
gastrostánkov... Zdá sa 
nám to nefér voči ostatným 
záujemcom, ktorí možno 
vo výberovom konaní ne-
uspeli. Na výsledky vý-
berového konania sa 
pýtame staromestskej 
samosprávy.
 Veľké rozdiely sme zis-
tili aj v niektorých cenách 
na vianočných trhoch na 
Hviezdoslavovom námestí 
a na Hlavnom a na Fran-
tiškánskom námestí. To v 
minulosti nebývalo, pre-
vádzkovatelia sa väčšinou 
„dohodli“ čo bude koľko 
stáť. Nehoráznosťou na 
tohtoročných trhoch na 
 Hviezdoslavovom ná-
mestí je podľa nás naprí-
klad cena štrúdle. Väčši-
nou tam stojí 2,50 eura. 
Ide pritom o tzv. strojovo 
vyrábanú štrúdľu, o chu-
ti a vzhľade ktorej nech si 
urobí názor každý sám. Na 
Františkánskom námestí 
sme našli výbornú domácu 
štrúdľu za 1,30.
 Vlastný názor na zákla-
de skúsenosti, nech každý 
urobí aj po vypití varené-
ho vína. Dôležité je, aby 
zákazník, ktorý zistí, že vo 
varenom víne je viac vody 
ako kráľovského moku, to 
dal predajcovi, či prevádz-
kovateľovi aj jasne najavo. 
Buď vrátením vína, alebo 
šírením „dobrého mena“ 
stánku do širokého okolia, 
či ráznou ignoráciou do 
budúcnosti. Inak sa od ne-
kvality nikam nepohneme.

(pokračovanie na str. 2)
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Vianoce v Bratislave. Výber z programov od 12. decembra 2018
HLAVNÉ NÁMESTIE

14.12. | 17:00 Šťastia, zdra-
via, vinšujeme Spev, tanec 
a koledy v podaní folklór-
neho súboru Studienka
15.12. | 18:00 Rusínske 
Vianoce Folklórny súbor 
Ruthenia
16.12. | 16:00 Vianočný 
koncert Spevácky zbor 
mesta Bratislava Dirigent: 
Prof. Ladislav Holásek
17.12. | 18:00 Viva Cantare 
- vystúpenie zboru z Juho-
africkej republiky, dirigent: 
Xander Kritzinger

16.12. | Mestské divadlo 
P. O. Hviezdoslava na 
Dobrom trhu, Námestie 
SNP. Vyzdobené vianočné 
stromčeky vytvoria roz-
právkový les, v ktorom na 
rodiny s deťmi čaká roz-
právkový príbeh so šťast-
ným koncom.

29.11. – 15.12. | 17:00 
– 22:00 Vianočný les
Nádvorie sv. Jána Nepo-
muckého v Primaciálnom 
paláci - Slávnostné roz-
svietenie vyzdobených 
vianočných stromčekov. 
Ozdoby vytvoria a strom-
čeky vyzdobia bratislavské 
materské, základné a ume-
lecké školy 

VIANOCE V EUROVEA,
Námestie M.R.Štefánika v 
areáli OC Eurovea:
14.12. | 16:00 Kuštárovci 
Koncert
15.12. | 16:00 Šťastia, zdra-
via, vinšujeme Spev, tanec 
a koledy v podaní folklór-
neho súboru Studienka
21.12. | 17:00 Kolední-
ci idú! Pásmo najkrajších 
vianočných kolied a hovo-
reného slova s vianočnými 
zvykmi a vinšami v podaní 
súboru Koledníci.

Vianočná jazda mest-
skými časťami  - Via-
nočná Bratislava tour 
prinesie vianočný kul-
túrny program aj do 
mestských častí

13.12. | 17:00 Rača Teátro 
Neline – Nesiem vám no-
vinu, posedenie pri repro-
dukovanej hudbe, vare-
nom víne a čaji Pekná cesta 
v Krasňanoch
14.12. | 17:00 Podunajské 
Biskupice Koledníci idú, 
vystúpenie detí z miestnej 
ZUŠ Uzbecká ulica
15.12. | 10:00 Karlova 
Ves (Karloveské Viano-
ce) Kuštárovci, Folklór s 
láskou, ZUŠ Prokofi evo-
va, DFS Čečinka, Zuzana 

Suchánková a hosť Peter 
Luha. Školské námestie
17.12. | 17:00 Dúbravka, 
Kuštárovci, Park Družby

14. 12. | 18:00 Koruno-
vačná história Bratislavy 
Vystúpenie skupiny 
Tostabur Michalská 
brána

Výber programu Vianoc 
v mestských častiach:

VAJNORY - 30.12. | 
18:00 Silvestrovská TALK 
SHOW Igora Roya DK 
Vajnory
31.12. | 23:00 – 1:30 Víta-
nie nového roka 2019 pred 
MÚ BA-Vajnory

DÚBRAVKA - Vianočné 
trhy Dúbravka 2018, pred 
DK Dúbravka. 
Moderátor: Juraj Vodila 
14.12. | 16:00 Adventný čas 
so ZUŠ Eugena Suchoňa
14.12. | 16:55 Príhovor sta-
rostu RNDr. Martina Zaťo-
viča | 17:00 Tribute band 
to Frank Sinatra | 18:00 
Taste of Brass
15.12. | 15:00 Crazzy 
Chichi detské predstavenie 
| 16:15 Matica Slovenská | 
17:00 Matej Bartko | 18:00 
Massriot SPRIEVODNÉ 
PODUJATIA

DEVÍN
14.12 – 15.12. Mini ZOO a 

sokoliareň Devín
14.12. – 23.12. VÝSTA-
VA BETLEHEMOV a tra-
dičného umenia vgalérii 
v Dome kultúry (výstavu 
si môžete pozrieť každú 
stredu, piatok a sobotu od 
17,00 do 19,00 h v nedeľu 
od 10,00 do 13,00 h

ZÁHORSKÁ BYSTRICA
- 15.12. | 15:00 Vánoce pod 
Krispánkem Námestie sv. 
Floriána 16.12. | 15:00 Via-
noce v klube dôchodcov 
Spoločenský dom Organi-
zuje OZ Klub dôchodcov
18.12. | 19:00 Čaro Vianoc 
Vystúpia: Jana Bernátová, 
Ján Babjak, Miroslav Dvor-
ský, Orchester ľudových 
nástrojov Miroslava Dudí-
ka, Ľudová hudba Dudíci, 
spoločenský dom. Organi-
zuje MČ BA ZB a M. Du-
dík

PETRŽALKA - 14.12. | 
17:00 ČAS VIANOČNÝ 
La musica Maroš Bango
15.12. | 17:00 VIANOČNÉ 
KOLEDY Cirkevný evan-
jelický zbor Petržalka Spe-
vácky zbor Canens
16.12. | 17:00 ROCKOVÉ 
VIANOCE O.B.D. Unplu-
gged vstup voľný, zmena 
programu vyhradená Stán-
ky s občerstvením a via-

nočným tovarom otvore-
né: PO-PIA 11:00 – 21:00 
SO-NE 9:00 – 21:00 h
12.12. | 14:00 – 19:00 VIA-
NOČNÝ BAZÁRIK ori-
ginálne vianočné darčeky 
(info: 0917 711 090) CC 
Centrum Vstup: voľný pre-
dávajúci 2,50 €
14.12. | 19:00 FOLKLÓR-
NE ZRKADLENIE – 
Šťastné a Ekonomácke! 
vystúpenie FS Ekonóm a 
Gymnik DK Zrkadlový háj 
Vstup: 10 €
16.12. | 17:00 MOMEN-
TUM MUSICUM – cyk-
lus komorných koncertov 
VIANOCE MLADÝCH 
UMELCOV účinkujú: 
študenti Štátneho konzer-
vatória v Bratislave, CC 
Centrum Vstup: 2 € ZŤP, 
študenti, seniori / 3 €
19.12. | 13:00 – 15:00 VIA-
NOCE PRE VŠETKÝCH, 
parkovisko Tesco Petržalka

VIANOCE SENIOROV
13.12. | 14:00 Dom senio-
rov Lamač 13.12. | 17:00 
Centrum Gerion
14.12. | 10:00 Zariadenie 
soc. Služieb Gerion Podu-
najské Biskupice
18.12. | 10:00 Domov jese-
ne života
18.12. | 13:00 Ružinovský 
domov seniorov

Vianočné trhy vo Viedni nie sú o jedle a pití
Keď navštívite vianoč-
né trhy vo Viedni, mô-
žete sa na nich občer-
stviť - najesť či napiť. 
No väčšinou to nie je 
cieľom návštevníkov. 
Predvianočný čas v uli-
ciach Viedne je nabitý 
jedinečnou atmosfé-
rou, ktorú dotvára aj vý-
zdoba hlavného mesta 
Rakúska.
 Dojem z nej sa znásobí 
najmä večer, po zotmení. 
Na vianočné trhy do Vied-
ne idete kvôli atmosfére, 
kráse a pompéznosti nie-
kdajšieho sídla Habsbur-
govcov. Ak ste ešte počas 
adventu vo Viedni neboli, 
určite choďte. Možno zis-
títe, že porovnávanie Brati-
slavy s Viedňou, asi naozaj 
nemá žiadne opodstatne-

nie. Vo Viedni sme tento 
rok navštívili vianočné trhy 
na dvoch miestach. Tento 
rok je opäť vianočný trh 
na Námestí sv. Štefana.
Kvalitné výrobky z celého 
Rakúska ponúka 26 stán-
kov. Z nich je samozrejme 
väčšina s vianočným to-
varom. Dá sa tu aj občer-
stviť, ale priemerný Slovák 
si musí siahnuť do vrecka 
poriadne hlboko. Rôzne 
príchute punčov sú tu od 
štyroch eur, varené víno 
za štyri eurá. Ak sa chcete 
najesť, tak napríklad kré-
movú cesnakovú polievku 
v bosniaku kúpite za 6,50, 
rovnakú cenu má guláš. 
Trhy na Štefansplatzi sú 
malé, komorné, ale veľmi 
pekné. Neopakovateľnú 
vianočnú atmosféru tu 

umocňuje do neba sa tý-
čiaca svätoštefanská kated-
rála. 
 Trhy sa konajú 16.11. – 
26. 12.2018 Denne 11:00 – 
21:00, 24.12. 11:00-16:00, 
25. a 26.12. – 11:00-19:00
 Navštívili sme aj najväč-
šie a najznámejšie vianoč-
né trhy na Rathausplatz 
(Wiener Christkindl-
markt). Nájdete tu origi-
nálne darčeky, vianočné 
ozdoby, rôzne maškrty, ale 
aj horúci punč či tradičné 
špeciality. To všetko v 150 
stánkoch. Krásne je vyzdo-
bené aj okolie Radničné-
ho parku, na svoje si prí-
du korčuliari v ľadových 
„uličkách“. Treba vidieť a 
vyskúšať. 
 Myslíme si, že jeden 

deň, je na užitie si vianoč-
ných trhov vo Viedni nič. 
Ak ale máte čas navštíviť 
len niektoré, určite nevy-
nechajte práve tieto, na 
Radničnom námestí. Ak sa 
tu chcete najesť, veľké špe-
ciality neočakávajte. Našli 
sme tu napríklad stánok 
Pizza Hütte, párok v rožku, 
či rezeň v žemli. Všetko  za 
rakúske ceny – okolo pia-
tich eur a vyššie, punče za 
štyri eurá. Zato si vyberiete 
z množstva rôznych slad-
kostí, koláčov, buchiet, či 
pečiva rôzneho druhu.
Fantastické je klzisko, kto-
ré nie je obyčajné, také 
aké u nás, teda na ktorom 
jazdíte stále dokola. Na 
tomto klzisku sa vyšantíte, 
pretože jazdíte aj po ľado-

vých „uličkách“. A počuli 
sme, že keď sa vianočné 
trhy skončia, vznikne na 
ich mieste ďalšia obrovská 
ľadová plocha. Paráda pre 
korčuliarov!

Ďalšie vianočné trhy vo 
Viedni
 Predvianočnú atmosfé-
ru vytvára spolu 20 veľ-
kých a veľa malých dočas-
ných trhov. Celkovo sa ich 
počet odhaduje až na 50. 
Ak chcete na vianočných 
trhoch vo Viedni okoštovať 
vynikajúci punč, či varené 
vínko, môžete sa na od-

viesť pohodlne - autobu-
som. Slovak Lines ponúka 
autobus do Viedne počas 
dňa každú hodinu. Posled-
ný spoj odchádza z Viedne 
o 23:30 hod. Navyše, au-

tobusový dopravca ponú-
ka kombinovaný cestovný 
lístok do Viedne aj s celo-
denným lístkom, ktorý pla-
tí vo viedenskej mestskej 
hromadnej doprave.

Ktoré ďalšie vianočné 
trhy sú tento rok ešte 
napríklad dispozícii? Sú 
to Trhy s kolotočom, Staré 
časy na Freyungu , Kráľov-
ská atmosféra Schönbrun-
nu, Úžasné jedlo na Karl-
splatzi,  Tanečné Vianoce 
v MQ, Trhy pod Máriou 
Teréziou, Vianočná dedin-
ka pri Belvederi, Nezvyčaj-

né darčeky zo Spittelbergu, 
Vianoce v bývalej nemoc-
nici.

(rl, red)
Foto z Viedne: BK
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O vianočných sviatkoch a zvykoch v Prešporku s etnologičkou Katarínou Nádaskou
Ako sa v Prešporku 
slávili Vianoce a Sil-
vester aj inde ako len 
v kruhu rodín - teda 
vonku, alebo v neja-
kých zariadeniach? Ak 
áno, kde to bolo a aký 
to malo charakter?
 V deň Kristovho naro-
denia (25. december) sa v 
Prešporku zvyklo obedo-
vať v najužšom rodinnom 
kruhu. Popoludní sa na-
vštevovali len príbuzní a 
najbližší priatelia, no bý-
valo to zriedkavé, pretože 
i najmenšia škriepka v 
tento svätý deň pred-
značovala škriepny 
celý ďalší rok.
 Iné to bolo na Sil-
vestra, kedy sa napríklad 
v hoteli Deák konali sil-
vestrovské oslavy spojené 
zo slávnostnou večerou 
a bujarým tancom. Pek-
ným zvykom bola aj účasť 
starostu a mestských rad-
cov na polnočnej omši v 
Dóme sv. Martina. Po jej 
skončení dal mešťanosta 
rozdať chudobným, ktorí 
sa zhŕkli okolo chrámu, 
peniaze, ryby a koláče. 
Kto ešte po polnočnej 
omši vládal, mohol sa 
vydať po dunajskom ľade 
k rakúskym hraniciam, 
k hostincu Kristofek, 
kde ho už čakali varené 
víno a pečená ryba. Me-
dzi významné verej-
né podujatia patrili aj 
vianočné hry, ktoré 
sa začali v Prešporku 
udomácňovať v 16. 
storočí a údajne po-
chádzali z dnešného 
Prievozu. Hrali sa rôzne 
biblické výjavy, pričom 
sa zachovali aj niektoré 
ich pôvodné názvy: Ges-
chbiel von der Gebut Jesu 
Christi alebo Adam und 

Eva geschbiel. Preslávili 
sa aj výrobcovia štýlovo 
rôznorodých betlehemov. 
Najkrajší betlehem v Bra-
tislave sa podľa článku 
nachádza v Kostole sv. 
Štefana a bol vyrobený v 
17. storočí. Meštianske 
rodiny v Prešporku sa po-
čas Vianoc starali každá o 
jedného chudobného, pre 
ktorého prestreli a pripra-
vili jedlo. K štedrove-
černému stolu museli 
zasadnúť všetci zmie-
rení a v slávnostnom 
odeve.

Vianočné trhy, tak ako 
ich poznáme v Brati-
slave dnes, v minu-
losti asi nebývali. Ako 
prežívali mešťania 
Vianoce v minulosti, 
čo bolo pre prešpor-
ské rodiny charakte-
ristické čo sa týka ob-
radov, jedla, darčekov, 
či omší...?
 V Prešporku nebola 
domácnosť, kde by sa na 
Vianoce nepiekli koláče. 
Prešporáci milovali brati-
slavské rožky, bábov-
ku, vianočku, špeciali-

tou boli aj prešporské 
bonbóny.
 Na stole nesmelo chý-
bať kvalitné víno, ryba z 
Dunaja či vianočná po-
lievka. Na Štedrý večer sa 
jedli tri vianočné poliev-
ky – všetky pôstne. Via-
nočná rybacia, vianočná 
kapustnica a šošovica 
štedrovečernica. Potom 
prišli na rad ryby – čier-
ny kapor alebo dravce 
- šťuka, zubáč, pstruh, 
sumec na rôzny spôsob. 
Na záver to boli pupáky 
z vianočkového cesta s 
makom alebo orechmi. 
Keďže v Bratislave žili bo-
hatší i chudobnejší ľudia, 
aj na Vianoce sa varilo z 
domácich druhov zvierat 
a vtákov, z pestrej diviny 
karpatských lesov, vodné-
ho i lesného vtáctva, húb 
a širokej ponuky dunaj-
ských rýb. Po skončení 
štedrej večere sa celá ro-
dina presunula do salónu, 
kde sa rozbaľovali darče-
ky. Rodina si spievala pod 
stromčekom vianočné 
koledy, deti maškrtili na-
príklad bratislavské rezy, 
rodičia popíjali vianočný 

punč a otcovia si zapálili 
aj vianočnú cigaru. Dar-
čeky boli v Prešporku iné 
ako na vidieku, mešťania 
mali totiž väčší výber dar-
čekov priamo v hračkár-
stvach. V meštianskych 
rodinách sa obdarúvalo 
knihou, exotickým ovo-
cím, ale aj oblečením, a 
hračkami. Medzi obľú-
bené darčeky patrili roz-
právkové knižky, plyšové 
medvedíky, cínoví vojači-
kovia, bábiky, ale i sánky 
či korčule. 
 Viedenské obchod-
né domy  ponúkali už 
koncom 19. storočia via-
nočné katalógy s atrak-
tívnymi zľavami, takže 
aj v minulosti si mohli 
Bratislavčania vybrať dar-
ček v pohodlí domova, a 
potom ísť na električku a 
vo Viedni si vybraný dar-
ček kúpiť, prípadne si ho 
nechať poslíčkom doručiť 
až do domu. Počas sviat-
kov trávili Prešporáci veľa 
času na prechádzkach v 
mestských lesoch, naj-
mä na Železnej studnič-
ke, kde bola reštaurácia 
i kaviareň a na jazere sa 

korčuľovalo od rána až 
do neskorej noci, pri-
čom korčuľujúcim čaš-
níci až na ľadovú plochu 
nosili teplý čaj, grog či 
punč. Obľúbené boli aj 
prechádzky po bratislav-
ských kostoloch, kde sa 
pozerali betlehemy.
 K vianočným zvykom 
patrilo  púšťanie lodičiek 
z orechových škrupín - 
mladí vsunuli do orecho-
vých škrupín ceduľky so 
svojimi menami a položili 
ich na vodu vo vedre. Ve-
rili, že z mládenca a diev-
činy, ktorých loďky sa na 
hladine stretli, bude pár. 
Naopak, majiteľ prevráte-
nej „loďky“ mal čoskoro 
umrieť. Na Štedrý večer 
dievčatá z Zuckermandla 
uprene sledovali hladi-
nu Dunaja, lebo na nej 
mohli uzrieť tvár svojho 
nastávajúceho. Varili aj 
guľky z cesta, do ktorých 
ukryli ceduľky s menami 
– guľka, ktorá vyplávala 
na hladinu ako prvá, od-
halila identitu budúcich 
manželov. Od Vianoc 
do Silvestra obchádzali 
domy na Žitnom ostrove 

betlehemci v huniach a 
kožuchoch: v sprievode 
hudby a tanca hrali prí-
beh o Ježišovom naro-
dení. Kam ich vpustili, 
dostali potraviny a penia-
ze. Na Štedrý večer bolo 
zakázané šiť, lebo podľa 
ľudovej povery sliepky 
nebudú znášať vajíčka. 
Ak gazda na Štedrý večer 
obehol dom s reťazou, 
odplašil potkany, myši a 
iných škodcov.

Ako to bolo v minulos-
ti s oslavou Silvestra 
a Nového roka v Preš-
porku?
 Silvester sa oslavoval 
v známych tanečných 
dvoranách Prešporských 
hotelov, Deák, U Zele-
ného stromu,  U Zlatej 
husi a pod. Na uliciach sa 
práskalo bičmi a mesto už 
začiatkom 20. storočia in-
vestovalo aj do ohňostro-
ja na počas silvestrovskej 
polnoci. Prešporskú, nie 
len vianočnú, kuchyňu 
ovplyvnili  najmä Nemci 
či Maďari, výrazné vplyvy 
prichádzali aj z Viedne, 
Francúzska, Česka a všet-
kých kútov Slovenska. 
 Najmä obdobie socia-
lizmu urobilo z Bratisla-
vy globálnu dedinu, keď 
porcelán a kryštál nahra-
dila treska na baliacom 
papieri a pivo. Noblesa 
meštianskej Bratislavy 
sa vytratila do nenávrat-
na. Dnes je Bratislava 
mestom ľudí z celého Slo-
venska i zahraničia. Kaž-
dá rodina má tak často tie 
svoje domáce zvyky, kto-
ré si udržiava.

(rl)

Katarína Nádaská sa narodila v roku 1967 v Bratislave a 
vďaka popularizačnej činnosti patrí medzi známe slovenské 
etnologičky. Žije a tvorí v Bratislave. Venuje sa popularizácii 
vedy, najmä histórii každodennosti, tradícií a zvykov v slo-
venskej ľudovej kultúre. Odborne sa venovala náboženskej 
etnológii (ľudová religiozita, mariánsky kult a jeho prejavy, 
nová religiozita, rané náboženské formy a idey), etnomedicí-
ne, ľudovej mágii, výročným zvykom, vizuálnej antropológii, 
muzeológii a kultúrnemu dedičstvu (dejiny ochrany pamia-
tok, základy muzeológie), dejinám kresťanstva na území 
Slovenska, judaizmu, regionálnym dejinám, praktickým ku-
rátorským vedomostiam a zručnostiam v múzejníctve (rok 
2013 – autorská a kurátorská výstava Konopná nostalgia, 
2013 – spoluautorská a kurátorská výstava Bratislava v pre-
menách času 1993 – 2013; obidve výstavy získali ocenenia 
odborníkov i verejnosti) (sk.wikipedia.org)
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Hviezdoslavovo 
námestie - jedlá
 Zdá sa, že cena „naj-
populárnejšej“ cigánskej 
sa zastavila na (nehoráz-
nych) 4 eurách. Toľko stá-
la aj minulý rok (bola aj za 
3,80) a väčšinou toľko stojí 
aj tento rok. No videli ju 
predávať aj za 4,50.Čo má 
cigánska pečienka s viano-
cami síce stále nevieme, ale 
zrejme najlepšie vynáša.

Františkánske ná-
mestie je tento rok ešte 
viac plnšie charitatívnych 
stánkov, všakovakých do-
mácich dobrôt za celkom 
prijateľné ceny. Jedine toto 

námestie sa ako-tak vymy-
ká komerčnému „žranico-
vému“ charakteru vianoč-
ných trhov v okolí.

Refreš vianočných tr-
hov v Bratislave je zrej-
me nevyhnutný. Chce to 

viac nápadov, menej klien-
telizmu pri prenájme stán-
kov, jasné pravidlá prenáj-
mu, ktoré nebudú môcť 
preferovať tých, čo „najviac 
dajú“, aby mohli predávať... 
Férové by bolo, ak jedna 
spoločnosť mohla mať na 
trhoch jeden, maximálnme 
dva stánky. Na trhoch by 
mali predávať naozaj „špe-
cialisti“ na vianočné dob-
roty, farmári, domáci vý-
robcovia, mala by tam byť 
zastúpená typická sloven-
ská kuchyňa,  ľudové re-
meslá a viac a viac vianoč-
ného tovaru. Tak ako je to 
napríklad vo Viedni. Ale o 
nej v inom článku. Na via-
nočných trhoch by nemali 
chcieť ryžovať rôzne sku-

piny. Mali by sa realizovať 
inde.  Ale hlavne – vianoč-
né trhy v Bratislave by mali 
byť o Vianociach - vianoč-
ných prešporských a slo-
venských ľudových tradíci-
ách a zvykoch. Teda o tom, 
čo je pre nás jedinečné 
typické. O to sa napokon 
mestská organizácia BKIS 
už roky úspešne snaží. Naj-
mä v podobe kultúrneho 
programu – vystúpeniami 
folklórnych súborov z ce-
lého Slovenska, či uskutoč-
ňovaním rôznych zaujíma-
vých nápadov.

(rl, foto: BK)

Zmena je už asi potrebná.Vianočné trhy by mali prejsť celkovým redizajnom
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Kuriér zaostril
Ktorá ulica v historickom centre 
mesta je plná holubieho trusu?

Tí skôr narodení si ur-
čite pamätajú vychý-
renú krčmu – pivnicu 
Zbrojnoš, do ktorej sa 
išlo dole schodmi na 
Zámočníckej ulici. 
 Pivnica po roku 1990 
zanikla a na historický 
dom sa zrejme vzťahova-
la reštitúcia, pretože dlhé 
roky chátral. Na prízemí 
je dnes otvorený podnik 
rovnakého názvu ako ke-
dysi, nejde však o priesto-
ry pivnice. Väčšina ob-
jektu je stále neobývaná. 
Na streche tohto objektu, 
ale aj na tej náprotivnej, 
na Zámočníckej ulici, sa 
zrejme rozmnožili ho-
luby. Časť tejto ulice je 
totiž zo strany Michalskej 
ulice plná vtáčieho trusu. 

Holuby sa zdržujú aj na 
náprotivnej budove, kto-
rá je udržiavaná a obýva-
ná rôznymi nájomníkmi 
už dlhé roky. Pred ča-
som mala v dome opro-
ti Zbrojnošovi pobočku 
jedna banka, teraz sú 
tam lahôdky, resp. pre-
daj pečiva a iných po-
travín. Holubí trus na  
začiatku Zámočníckej 
ulice by nemal unikať 
zraku zodpovedných, 
ktorí sa majú starať o 
poriadok a hygienu na 
uliciach historickej časti 
mesta. A to nielen preto, 
že denne prejdú okolo 
stovky turistov. 

(rl, foto BK)

Developer ukázal súťažné návrhy 
na novú fasádu hotela Kyjev

Ideová architektonická 
súťaž o novú fasádu 

Hotela Kyjev priniesla 
podnetné vstupy, jeho 
fi nálnu podobu ešte 
dopracujú. Súťaž, kto-
rú na jeseň vyhlásila 
spoločnosť Lordship, 
priniesla podľa develo-
pera podnetné súťažné 
návrhy.
 „Načrtli možný výzor 

budovy bývalého Hotela 

Kyjev a charakter verejných 

priestorov v jeho okolí. Po-

rota vybrala dve práce, kto-

ré ocenila prvým miestom. 

Bodovala aj nezvyčajná 

skulptúrna podoba novej 

kancelárskej budovy s re-

tailom. Finálna podoba bu-

dovy by mala avšak vzísť až 

z ďalšej spolupráce s oce-

nenými štúdiami,“ infor-

muje developer. Na zadaní 

pre nich by chcel investor 

spolupracovať s novým 

primátorom a starostkou 

Starého Mesta. Ideová ar-

chitektonická súťaž pri-

niesla možnosť širokej od-

bornej verejnosti zapojiť sa 

do procesu rekonštrukcie 

budovy bývalého Hotela 

Kyjev. Cieľom ideovej súťa-

že na návrh riešenia fasády 

bolo posunúť rozmýšľanie 

o výzore budovy bývalé-

ho Hotela Kyjev a nového 

administratívneho objektu 

na Špitálskej ulici bližšie 

k rekonštrukcii. Do súťaže 

sa prihlásili takmer štyri 

desiatky subjektov. Medzi 

nimi sa nachádzali medzi-

národné a domáce archi-

tektonické kancelárie, ako 

aj dizajnéri či projektanti. 

 Ocenenie pre kancelár-

sku budovu aj bývalý Kyjev 

“Pri regulatívmi vopred 

defi novanom tvare bodo-

vali tie riešenia, ktoré pri-

niesli vycizelovaný názor 

na dizajn fasád,” vysvetľu-

je postoj poroty jej člen a 

architekt Matej Siebert zo 

štúdia SIEBERT + TALAŠ. 

“Prinášajú na Špitálsku 

overený pocit mestskej 

ulice, pomáhajú obnoviť 

potenciál centra mesta,” 

dodáva. Ocenenie za ná-

vrh budovy s kancelária-

mi, ktorá by mala vznik-

núť na mieste parkoviska 

na Špitálskej ulici, získala 

architektonická kancelá-

ria KRR Architekti. Návrh 

tejto budovy bol podľa po-

rotcov najviac mestotvor-

ný, s rešpektom k mest-

skej štruktúre a vnášajúci 

rôznorodosť typickú pre 

historické centrum. V prí-

pade fasády hotela bolo 

preferované riešenie podľa 

návrhu architektonického 

štúdia Chapman Taylor, 

konkrétne ich pražskej po-

bočky. Sústredili sa podľa 

vlastných slov na nadčaso-

vosť, udržateľnosť, vysokú 

fl exibilitu pre dispozičné 

riešenie a v neposlednom 

rade na výrazné vylepšenie 

estetiky priľahlých priesto-

rov. Oba návrhy nesú 

podľa Sieberta rukopis ty-

picky britskej komerčnej 

architektúry, tradične do-

minujúcej v medzinárod-

ných projektoch. Porota 

sa rozhodla neudeliť druhé 

miesto. Tretie miesto pri-

delila architektonickej 

kancelárii Blue in Green. 

Špeciálna cena našla svoje 

miesto v rukách architek-

ta Miroslava Novotného, 

ktorý použil moderné ma-

teriály na fasádu hotela, no 

zachováva jeho pôvodný 

vzhľad. 

 Ako kontrast k nemu 

navrhol futuristickú admi-

nistratívnu budovu bielej 

farby na Špitálskej ulici. 

(red)

Vizualizácie: Zdroj: Lordship

Devínska Nová Ves: Pri železničnej 
stanici pribudlo nové parkovisko

Obyvatelia a návštev-
níci mestskej čas-

ti Devínskej Novej Vsi 
môžu od pondelka 12. 
novembra využiť nové 
parkovisko pri železnič-
nej stanici. 
 Informovala o tom spo-
ločnosť ŽSR. Podľa nej ide 
o jeden z prvých príkladov 
konkrétnej realizácie pro-
jektu budovania  parkovísk 
pri železničných stani-
ciach, ktorý ŽSR začali v 
marci tohto roku. Funguje 
na princípe, podľa ktorého 
ŽSR poskytnú za zvýhod-
nené nájomné svoje voľné 
plochy pri železničných 
staniciach, obec alebo 
mesto na tejto ploche na 
vlastné náklady vybudu-
je parkovisko, ktoré bude 
spravovať. 
 Nové parkovanie v De-
vínskej Novej Vsi má kapa-
citu 41 miest a pre vodičov, 

ktorí ho budú využívať, je 
bezplatné. Mestská časť v 
zmysle nájomnej zmluvy, 
platnej na najbližších desať 
rokov s možnosťou jej pre-
dĺženia o ďalších päť rokov 
zaplatí ročne ŽSR celkové 
nájomné 240,68 EUR, t.j. 
0,22 EUR/m2 a bude sa 
na vlastné náklady starať 
o jeho celoročnú (najmä 
zimnú a letnú) údržbu. 
 V súvislosti s projektom 
budovania parkovísk pri 
železničných staniciach, 
so zvýšením počtu parko-
vacích miest ŽSR posúdili 
150 lokalít v rámci celého 
Slovenska. Uzatvoriť ná-
jomnú zmluvu, ktorá je zo 
strany ŽSR fi nálnym štá-
diom, sa podarilo v dvoch 
obciach, a to Bratislava 
– Devínska Nová Ves a v 
Lehniciach. 

(red) Foto: ŽSR

DOPRAVA: Z Bratislavy do Zürichu 
za 10 hodín. To je nový Railjet express

Železničná spoločnosť 
Slovensko a. s. (ZSSK) 
predstavila nové pria-
me vlakové spojenie 
prostredníctvom Railjet 
express medzi Brati-
slavou a švajčiarskym 
Zürichom.
 Ráno nastúpite v Brati-
slave, popoludní ste v Züri-
chu. To všetko bez nutnosti 
prestupu. Slovensko sa od 
9. decembra 2018 prepája 
so Švajčiarskom priamym 
rýchlovlakom. Informova-
la o tom ZSSK.
 Projekt jednej z naj-
modernejších súprav v 
Európe pripravila ZSSK 
v spolupráci s rakúskymi 
železnicami ÖBB. Maxi-
málna rýchlosť 230 km/h, 
najvyšší stupeň bezpeč-
nosti, pohodlie tried pre 
širokú škálu cestujúcich od 

Economy, First class až po 
Bussines class, bohatá po-
nuka reštauračného vozňa. 
Veľkorysé „family-frien-
dly“ priestory pre rodiny 
s deťmi a vysoký komfort 
pre imobilných cestujúcich 
– to všetko predstavuje 
Railjet xpress. Cestujú-
ci sa z Bratislavy dostanú 
priamo do metropoly Švaj-
čiarska za necelých desať 
hodín bez toho, aby museli 
prestupovať. 
 „Samozrejme, Zürich 
je iba jednou z cieľových 
staníc, Railjet xpress spo-
jí naše hlavné mesto aj s 
takými významnými ra-
kúskymi sídlami, ako sú 
Salzburg či Innsbruck,“ 
uvádza ZSSK.

(rl, foto TASR)

Vianočná električka jazdí v centre 
mesta do konca tohto roka

Centrom Bratislavy 
už tradične jazdí 

Vianočná električka. 
Dopravný podnik Bra-
tislava ju vypravil na 
Mikuláša 6. decembra 
vyzdobenú, svetielkami 
vysvietenú električku 
typu T6A5 z roku 1991. 
 Pre všetkých bude jaz-
diť zadarmo do konca de-
cembra 2018. Tohtoročná 
téma Vianočnej električky 
sa nesie v stvárnení bib-
lického príbehu narodenia 
Ježiška. Exteriér vozidla 
pripomína synonymum 
Vianoc - mesto Betlehem, 
kde sa narodil Ježiš Kristus. 
V zadnej časti interiéru vo-
zidla sú jasličky s postava-
mi svätej rodiny - Ježiša, 
Márie a Jozefa, troch mu-
drcov z Východu, ktorí sa 
prišli malému Ježiškovi po-

kloniť a priniesť mu dary s 
anjelmi, pastiermi a zvie-
ratkami. V električke bude 
profesionálny sprievodca, 
ktorý deťom označí detský 
cestovný lístok špeciálne 
pripravený na jazdy tou-
to Vianočnou električkou. 
Na výzdobe Vianočnej 
električky pracovalo 7 za-
mestnancov DPB, a.s. Na 
osvetlenie vozidla sa po-
užilo 30 svetelných reťazí 
v celkovej dĺžke 672 met-
rov, električku tak rozžia-
rilo 2680 svetielok, z toho 
560 v interiéri vozidla ako 
hviezdne nebo. Ozdobné 
girlandy majú 37 metrov. 
Na uchytenie svetiel a re-
ťazí bolo použitých 1350 
samolepiacich úchytiek a 
1500 viazacích pások. 

(red, foto BK-orig.)
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Bratislavčania dostávajú kvalitnú pitnú vodu aj vďaka novým technológiám
V spojitosti s kauzou vra-

kunskej skládky a kon-
taminácie vody v niektorých 
obciach na Žitnom ostrove, 
či medializovanou informá-
ciou o zistení výskytu mik-
roplastov v Dunaji v okolí 
Budapešti, začala u verej-
nosti výraznejšie rezono-
vať otázka kvality vody. Na 
túto tému sme sa rozprávali 
s generálnym riaditeľom 
Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti, a.s., (BVS) 
Zsoltom Lukáčom.

1. Prítomnosť mikroplas-
tov, či znečistenie podzem-
ných vôd starými environ-
mentálnymi záťažami môžu 
u občanov vyvolať otázky 
ohľadom kvality vody, ktorá 
sa k nim dostáva. Pán riadi-
teľ, môžete nám na začia-
tok povedať, aká je kvalita 
vody, ktorú dodáva BVS?
 Uvedené príklady eko-
logických záťaží kladú 
množstvo otázok, na ktoré 
odborníci hľadajú adekvát-
ne odpovede. Európsky par-
lament už napríklad sprísnil 
kontrolu pitnej vody v súvis-
losti s mikroplastami. U nás 
staré environmentálne záťaže 
vyžadujú komplexnú sanáciu 
koordinovanú štátnymi inšti-
túciami. Ale čo sa týka kvality 
vody, s ktorou „pracuje“ BVS, 
dodám len toľko, že dlhodo-
bo patrí medzi najkvalitnejšie 
v strednej Európe. Vyťaženú 
vodu nemusíme upravovať. 

Jej kvalitu zabezpečíme len 
malým množstvom chlóru. 
Na druhej strane, vlastnosti 
vody môže ovplyvniť aj stav 
vodovodnej distribučnej sie-
te. Našou prioritou preto je jej 

dobrý stav, čo je však spojené 
s nemalým ľudským úsilím 
i fi nančnými investíciami.

2. Poďme ku zdrojom vody. 
V okolí Bratislavy je ich via-

cero, no nás predovšetkým 
zaujíma ostrov Sihoť. Poz-
najú ho všetci obyvatelia 
Bratislavy a už 132 rokov 
mu vďačia za kvalitnú vodu 
vo svojich vodovodných 
kohútikoch. Ako sa BVS 
o ostrov stará?
 Vodárenský zdroj na ostro-
ve Sihoť patrí medzi naše 
najdôležitejšie a najväčšie 
zdroje pitnej vody. Jeho kapa-
cita je 28 miliónov m3 za rok. 
Tento objem dokáže zásobiť 
pitnou vodou približne štvrť 
milióna obyvateľov. Udržia-
vať vodárenskú infraštruktúru 
v dobrom stave je náročný 
proces, ktorý vyžaduje pravi-
delnú obnovu, rekonštrukciu. 
Naposledy sme napríklad 

dokončili rekonštrukciu čer-
pacej stanice č. 4 a čerpacích 
technológií v studniach, čo si 
vyžiadalo investície za viac 
ako 1,2 milióna Eur. Fyzické 
opotrebovanie pôvodnej tech-

nickej infraštruktúry zvyšovalo 
možnosť výpadku tohto zdroja 
z prevádzky. Rekonštrukcia 
bola preto nevyhnutná.

3. Znamená to, že tento 
rok Sihoť používa novú 
technológiu a obyvatelia sa 
nemusia obávať výpadkov 
v zásobovaní vodou?
 Áno, rekonštrukciou sme 
podstatne zvýšili spoľahlivosť 
prevádzky celého vodáren-
ského zdroja. Čerpacia sta-
nica a 5 studní sú po novom 
vybavené modernými čerpad-
lami. Z každej studne sa do 
riadiaceho systému prenášajú 
informácie o výške hladiny 
vody, jej teplote, tlaku, či prie-
toku vody. Moderné čerpadlá 
s vyššou účinnosťou sú pria-
teľské k prírode a pomáhajú 
znižovať spotrebu elektrickej 
energie na prevádzku. A o to 
nám išlo. Dôkazom správnosti 
zvolených riešení je aj prvé 
miesto v kategórii technológií 
v súťaži Zlatá AQUA 2018, 
ktorú získala rekonštrukcia 
čerpacej stanice na Sihoti.

4. Zaručenie spoľahlivosti 
prevádzky je nevyhnutný 
proces. Ale vráťme sa ku 
kvalite vody. Ako sa spotre-
bitelia môžu informovať, že 
pijú zdravotne nezávadnú 
vodu?
 Vykonávame pravidelnú 
kontrolu kvality dodávanej pit-
nej vody počas celého proce-
su – od vodárenských zdrojov, 

cez vodojemy, čerpacie sta-
nice až po vybrané odberné 
miesta (na vodovodnej batérii 
u spotrebiteľa, týka sa to pre-
dovšetkým nemocníc, škôl, 
úradov, reštaurácií a pod.). 
Odobrané vzorky vody ana-
lyzujeme v akreditovaných 
laboratóriách BVS. Ide o cca 
4000 analýz ročne, ktorých 
výsledky sú zverejňované aj 
na internetovej stránke BVS. 
Namerané hodnoty taktiež za-
sielame regionálnemu úradu 
verejného zdravotníctva. Na 
základe dlhodobo zhromažďo-
vaných dát z výsledkov analýz 

môžem obyvateľov Bratislavy 
a jej okolia ubezpečiť, že 
z verejného vodovodu majú 
k dispozícii kvalitnú vodu. 
A to je výsledok zodpoved-
ného a spoľahlivého prístupu 
BVS. 

POŽIAR na Hlavnom námestí: Podľa riaditeľa pamiatkarov, na Slovensku stále chýba stavebná polícia

V súvislosti s ne-
dávnym požiarom 

drevených vianočných 
búd na Hlavnom ná-
mestí, Bratislavský 
kuriér oslovil riaditeľa 
Krajského pamiatkové-
ho úradu v Bratislave, 
Jána Mackoviča.
 Podľa neho Krajský pa-

miatkový úrad Bratislava 

(KPÚ BA) konal bezod-

kladne v priebehu troch dní 

od podnetu. Ako pripome-

nul, podnet, bol podaný na 

KPÚ BA pánom Vagačom. 

Ten podľa Mackoviča v 

ňom uviedol: „Spoločnosť 

sa v týchto dňoch rozhodla 

umiestniť po architekto-

nickej a historickej strán-

ke úplne nevhodný stánok 

pred prevádzku kaviarne 

a reštaurácie. Predmetný 

stánok narúša historický 

charakter budovy a zneva-

žuje jej historickú a este-

tickú hodnotu.“ KPÚ BA sa 

podľa jeho riaditeľa s týmto 

názorom stotožnil a vyzval 

prevádzkovateľa, aby stá-

nok odstránil do troch dní 

od doručenia. „Je potrebné 

uviesť, že Krajský pamiat-

kový úrad Bratislava, ako 

orgán štátnej správy je via-

zaný zákonnými postupmi, 

ktoré nie sú dosť pružné. 

Odstrániť stánok v zmysle 

pamiatkového zákona je 

možné len na základe roz-

hodnutia o náprave, ktoré 

sa vydáva v súlade ustano-

veniami správneho poriad-

ku,“ vysvetlil J. Mackovič. 

Tento postup je však podľa 

neho pri organizácii krát-

kodobých akcií neúčinný, 

lebo v ideálnom prípade 

trvá jeden až dva mesia-

ce vrátane výzvy s tým, že 

ak nedôjde k náprave je 

možné podať trestné ozná-

menie za marenie výkonu 

rozhodnutia a pokračuje 

ďalší proces v rámci kona-

nia polície. Ako nás ďalej 

informoval, nedodržanie 

podmienok rozhodnutia je 

sankcionovateľné. Pomôcť 

by mohlo zriadenie staveb-

nej polície, tak ako napr. 

Rakúsku, v ktorej kompe-

tencii by bolo možné konať 

okamžite, ak sa stavebník, 

resp. majiteľ prevádzky 

nepreukáže riadnym po-

volením. Ako pripomenul, 

stavebná polícia ale na Slo-

vensku zriadená nie je. 

Na potrebu zriadenia 
stavebnej polície pa-
miatkový úrad dlhodo-
bo upozorňuje a vyslo-
vuje akútnu potrebu 
tejto inštitúcie potreb-
nú pre operatívnosť ko-
nania a vykonateľnosť 
rozhodnutí. „V súvislosti 

s požiarom na Hlavnom 

námestí však musíme kon-

štatovať, že pri organizá-

cií krátkodobých podujatí 

mestom, netýka sa to len 

vianočných trhov, je toto 

povinné postupovať aj v 

zmysle pamiatkového zá-

kona a utvárať podmienky 

na ochranu pamiatkového 

fondu, t.j. zabezpečiť pod-

ujatie po všetkých strán-

kach, vrátane bezpečnos-

ti,“ uviedol Ján Mackovič. 

Pripomína, že mesto po-

voľuje zaujatie verejného 

priestranstva a vyberá za 

to poplatok v prípade stán-

ku, tento stál z časti na 

súkromnom pozemku a z 

časti na pozemku mesta. 

„Trochu paradoxne potom 

vyznieva vyjadrenie hovor-

kyne mesta, ktorá sa v mé-

diách vyjadrila, že mesto 

nariadilo prevádzkovateľo-

vi stánku tento posunúť z 

mestského pozemku, teda 

bližšie k budove, alebo 

stánok odstrániť v lehote 

do 10 dní,“ konštatoval. V 

súvislosti so škodami na 

objekte uviedol, že požia-

rom bola poškodená z ori-

ginálnych častí kultúrnej 

pamiatky fasáda, kde bol 

narušený pôvodný kamen-

ný obklad a čiastočne boli 

poškodené pôvodné moza-

iky na pilieroch v interiéri. 

Ostatné úpravy interiéru a 

výklady boli realizované v 

roku 1995 v rámci rekon-

štrukcie. Pri nasledujúcej 

obnove budú podľa neho 

poškodené časti opravené 

a rekonštruované do pô-

vodnej podoby. „Krajský 

pamiatkový úrad Bratisla-

va má k tomu všetky po-

trebné podklady a v tomto 

smere komunikuje s vlast-

níkom budovy,“ dodal ria-

diteľ KPÚ BA.

 V súvislosti s vyšetrova-

ním požiaru sa Bratislavský 

kuriér obrátil aj na krajské 

policajné riaditeľstvo. Po-

lícia nás informovala, že 

stále prebieha vyšetrova-

nie, súdno-znalecké posu-

dzovanie i expertízy. Nie 

je pravdepodobné, že by 

výsledky boli ešte v tomto 

roku. Obvinenie vznesené 

nebolo.

(rl, foto: BK) 
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Prímestské vlaky sa tešia 
čoraz väčšej obľube

Železničná spoloč-
nosť Slovensko 

(ZSSK) zaviedla v júni 
2018 nový model prí-
mestskej dopravy v 
okolí Bratislavy a aj 
vďaka 56 novým brati-
slavským vlakom pri-
budli ešte v októbri v 
železničnej doprave 
noví cestujúci. Informo-
vala o tom spoločnosť 
ZSSK.
 Na dvoch nových lin-
kách, S55 Bratislava-Nové 
Mesto – Trnava, S65 Bra-
tislava-Petržalka – Senec, 
ktoré sú v rámci hlavného 
mesta využívané aj ako 
forma mestskej hromadnej 
dopravy, eviduje ZSSK v 
mesiaci október opäť vyšší 
počet spoľahlivo preprave-
ných cestujúcich do Brati-
slavy. V porovnaní so sep-
tembrom stúpol ich počet 
o viac ako 20 %. V rámci 
bratislavského uzla, v sep-
tembri novými linkami 
cestovalo približne 3 000 
cestujúcich denne. 
 Dnes je denný počet 
spokojných cestujúcich na 
uvedených linkách väčší 

ako 3 800 cestujúcich, uvá-
dza ZSSK.  

Najväčšmi obľúbe-
nou a zároveň najviac 
vyťaženou trasou na-
ďalej ostáva cesta z 
Bratislavy do Trnavy 
cez Pezinok. Spolu 56 
nových vlakov bolo zave-
dených v júni 2018, keď 
sa obnovila osobná dopra-
va cez Prístavný most až 
do Petržalky a zároveň sa 
lepšie využila železničná 
stanica Bratislava-Nové 
Mesto. Priemerné meška-
nie z celkovo 1 363 vypra-
vených bratislavských vla-
kov predstavuje za mesiac 
október 2,7 minúty – 86 
% vlakov prišlo do cieľovej 
stanice podľa grafi konu s 
maximálnym meškaním 
päť minút (v septembri 82 
%). Na bratislavskej stanici 
Nové Mesto je vďaka no-
vým vlakom v súčasnosti 
zabezpečená systémová 
prímestská dopravná ob-
sluha prostredníctvom 62 
osobných vlakov.

(red, ilustr. foto: zssk)

Elektrobus jazdí na Železnú 
studienku len počas víkendov. 
Zmení sa to?

V Bratislave jazdí 
osemnásť elektro-

busov, z nich jedna 
linka aj na Železnú stu-
dienku. Ale iba počas 
víkendov. Prečo? Spý-
tali sme sa Dopravné-
ho podniku Bratislava, 
a.s.. 

Naša otázka znela: 
Prečo jazdí nový elek-
trobus na Železnú stu-
dienku len cez víken-
dy? Zmení sa to? Bude 
tento krátky autobus 
kapacitne postačujúci 
do Lesoparku?
 Bratislavský mestský 
dopravca nás v odpovedi 
informoval, že v súčasnej 
dobe sa buduje priebežné 
nabíjanie elektrobusov na 
Patrónke. „Nové elektro-
busy majú garantovaný 
dojazd 160 km, preto ne-
pokryjú celodennú pre-
mávku linky č. 43. Avšak 
cez víkend je menšia výpra-
va vozidiel, preto vie DPB 
zabezpečiť na danú linku 
výmenu vozidla počas dňa. 
Po dobudovaní priebežnej 
nabíjacej stanice pravde-
podobne DPB nasadí na 
linku č. 43 elektrobusy aj 
počas pracovných dní,“ 
uviedla hovorkyňa spoloč-
nosti Adriana Volfová. 
 V súčasnosti je podľa 
dopravcu nasadený elek-
trobus na danej linke kapa-
citne dostačujúci. Všetkých 
osemnásť elektrobusov 
jazdí na linkách č. 27, 151, 

43, 52, 53, 56, 65, 66, 80, 94, 
počas víkendu aj na linke 
č. 144. Podľa DPB, všetky 
linky, na ktoré sú elektro-
busy nasadené – vyhovujú 
garantovanému dojazdu 
elektrobusu a dennému na-
bíjaniu (1x), okrem liniek, 
kde sa buduje priebežné 
nabíjanie. Elektronabíjacie 
stanice sú vo vozovni Kras-
ňany, kde sú aj deponované 
všetky tieto nové vozidlá. 
Súčasťou tiež bude vybu-
dovanie dvoch nabíjacích 
miest na trase elektrobu-
sov na Kollárovom námestí 
a na Patrónke. Vozidlá sú 
nabíjané aj počas dňa na 
rýchlonabíjačkách. V noci 
sú zas nabíjané pomocou 
nabíjačiek určených pre 
pomalé nabíjanie vo vo-
zovni. Všetky tieto nové 
vozidlá sú nízkopodlažné, 
plne klimatizované, s vnú-
torným aj vonkajším kame-
rovým systémom, nechý-
bajú moderné technológie, 
pripojenie na wifi , či USB 
nabíjačky. Maximálna ob-
saditeľnosť elektrobusu s 
dĺžkou 12 metrov je 106 
osôb z toho 33 + 1 na se-
denie, maximálna obsadi-
teľnosť vozidla do 9 metrov 
je 54 osôb z toho 16 + 1 na 
sedenie. Dojazd vozidiel je 
bez priebežného dobíjania 
min. 160 km. Elektrobusy 
sú taktiež vybavené elek-
tronickým počítaním ces-
tujúcich.

(rl, red, foto BK)

Mestská polícia 
má štyri nové hybridné autá 

Štyri nové vozidlá 
slúžiace na výkon 

služby značky Toyota 
Auris Hybrid, získala 
nedávno bratislavská 
mestská polícia. 
 Nové autá majú vyšší 

výkon a nižšiu spotrebu. 

Celkovo tak majú mestskí 

policajti spolu 51 vozidiel, 

prostredníctvom ktorých 

môžu podľa magistrátu 

zabezpečovať nepretržitý 

výkon služby v hlavnom 

meste. Mestská polícia 

Bratislava má teda vozidlá 

pozostávajú zo spaľova-

cieho motora spojeného 

s elektromotorom, ktorý 

podporuje prácu trakčnej 

pohonnej jednotky a tým 

zaisťuje vyšší výkon vozidla 

a nižšiu spotrebu vozidla. 

Spotreba  týchto nových 

vozidiel sa v mestskej pre-

vádzke pohybuje na úrovni 

3,5 až 3,9 l/100 km. Cena 

plne vybaveného vozidla 

vrátane DPH je 24 622 eur. 

Prostredníctvom nového 

organizačného poriadku 

bol nedávno zvýšený počet 

policajtov, ktorých je aktu-

álne 250.

(red, rl, foto: BK)

OZ Vagus: Zima v Bratislave si 
vyžiadala prvé obete  

Občianske združe-
nie Vagus, ktoré sa 

zaoberá pomocou pre 
bezdomovcov hlási, 
že v novembri zomre-
li zomreli následkom 
chladu už dvaja ľudia 
bez domova.
 O život prišli vplyvom 

počasia a zlého zdravot-

ného stavu, na ktorom sa 

podpísali roky strávené na 

ulici. Od novembra pod-

nikol v Bratislave Vagus 17 

krízových zásahov. Zdru-

ženie spúšťa kampaň na 

podporu svojej práce v in-

tenzívnom zimnom režime 

a systémovej činnosti zdru-

ženia počas celého roka. 

Ľudia bez domova, ktorí 

nemajú prístrešok a pres-

pávajú vonku, často žijú v 

obrátenom režime. V noci 

nespia, pretože sa boja, že 

zamrznú. Všetko oblečenie 

majú premočené a nemajú 

sa kde vysušiť. Cez deň sa 

snažia nájsť miesto v teple, 

v ktorom sa môžu vyspať. 

Pri prespávaní vonku im 

však hrozí podchladenie a 

omrzliny. Ľudský organiz-

mus sa namáha viac, aby sa 

zahrial, čím sa nadmerne 

vyčerpáva. Priebeh chorôb 

býva ťažší, a tak aj chríp-

ka alebo zápal pľúc môžu 

mať vážne následky. Vagus 

zamestnáva 17 sociálnych 

pracovníkov. Tí za tento 

rok pomohli 1800 ľuďom 

na ich ceste z ulice, čo je 

takmer polovica všetkých 

ľudí bez domova na území 

Bratislavy. Podľa odhadov 

žije na území Bratislavy 

4000 - 5000 ľudí bez domo-

va. Pre porovnanie v roku 

2012 ich bolo okolo 3000. 

(red)

Ilustr foto: TASR

(Dokončenie zo str.1)

Bratislavu budem viesť s 
najlepším vedomím a sve-
domím, v prospech Bra-

tislavčanov a ľudí, ktorí v 
hlavnom meste žijú," vy-
hlásil. Nový primátor chce 
k vedeniu mesta pristupo-
vať transparentne a odbor-

ne. "Chceme zverejňovať 
všetko, čo naším rozhod-
nutiam bude predchádzať 
a z čoho budú tieto roz-
hodnutie vychádzať. Bu-
deme preferovať riešenia 
konzultované s odborník-
mi, ktoré budú nadradené 
osobným alebo politickým 
motívom," deklaruje Val-
lo. Zároveň upozornil, že 
zodpovednosť za mesto 
nemôže byť na bedrách iba 
jedného primátora, ale je 
to spoločná zodpovednosť 
a vôľa. Apeloval na spolu-
prácu.

(tasr, red)
foto M. Velček

Noví mestskí poslanci a nový 
primátor si povedali „sľubujem“
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JUDr. Branislav Záhradník

Právnik 
radí

Svoje podnety môžete posielať na adresu redakcia@bakurier.sk.

S manželom sme 
odlúčení a neži-
jeme v spoločnej 
domácnosti. Časť 
majetku máme kaž-
dý vo svojom vlast-
níctve a časť máme 
v bezpodielovom 
spoluvlastníctve. 
Dozvedela som sa 
však, že manžel má 
fi nančné problémy, 
nejaké dlžoby a ne-
uhradené faktúry. 
Je možné, aby som 
ručila za tieto dlhy aj 
ja?
 Inštitút bezpodie-
lového spoluvlastníc-
tva manželov v našom 
právnom poriadku je 
založený na princípe 
solidarity v tom zmysle, 
že všetko, čo môže byť 
predmetom vlastníctva 
a čo bolo nadobudnuté 
počas trvania manžel-
stva (s výnimkou vecí 
získaných darom, de-
dičstvom alebo v rešti-
túcii, prípadne čo slúži 
osobnej potrebe alebo 
pre výkon povolania) je 
v spoločnom vlastníc-
tve manželov. Podobne 
ako majetok sa spravujú 
aj prípadné záväzky ale-
bo dlžoby. Podľa §147 
ods. 1 Občianskeho 
zákonníka pohľadávka 
veriteľa len jedného z 
manželov, ktorá vznikla 
za trvania manželstva, 
môže byť pri výkone 
rozhodnutia uspokoje-
ná i z majetku patriace-
ho do bezpodielového 
spoluvlastníctva man-
želov. Uvedené usta-
novenie neplatí, ak ide 
o pohľadávku veriteľa 
jedného z manželov, 
ktorí sa dohodli podľa 
ustanovení § 143a Ob-
čianskeho zákonníka 
(na rozšírení alebo zú-
žení zákonom určené-
ho rozsahu bezpodielo-

vého spoluvlastníctva), 
pokiaľ táto pohľadávka 
vznikla pri používaní 
majetku, ktorý nepatrí 
do bezpodielového spo-
luvlastníctva manželov. 
Preto by som vo vašom 
prípade odporúčal mi-
moriadnu obozretnosť. 
Z právneho hľadiska nie 
je podstatné, či žijete v 
spoločnej domácnos-
ti alebo nie. Podstatné 
je, že manželstvo exis-
tuje vrátane existencie 
bezpodielového spo-
luvlastníctva manželov. 
Majetok, ktorý máte vo 
svojom výlučnom vlast-
níctve je pohľadávkami 
veriteľa Vášho manžela 
v zásade nedotknuteľný. 
Zložitejšia je situácia v 
prípade majetku, ktorý 
máte v bezpodielovom 
spoluvlastníctve man-
želov za predpokladu, 
že ste si dohodou ne-
rozšírili alebo nezúžili 
zákonom určený rozsah 
bezpodielového spo-
luvlastníctva manželov). 
Pre úplnosť uvádzam, 
že takúto dohodu nepo-
stačuje uzavrieť ústne, 
prípadne písomne, ale 
na takúto dohodu zákon 
ustanovuje povinnú for-
mu notárskej zápisnice. 
 Z uvedeného vyplý-
va, že pohľadávky Vášho 
manžela môžu byť pri 
výkone rozhodnutia (pri 
exekúcii) uspokojené aj 
z Vášho spoločného ma-
jetku. Ak nehodláte riešiť 
Vašu situáciu zánikom 
manželstva (rozvodom), 
pri ktorom by zo zákona 
zaniklo aj bezpodielové 
spoluvlastníctvo manže-
lov máte možnosť zvážiť 
aplikáciu možnosti, kto-
rú ustanovuje §148 ods. 
2 Občianskeho zákonní-
ka, t.j. ak zo závažných 
dôvodov, najmä ak by 
ďalšie trvanie bezpodie-

lového spoluvlastníc-
tva manželov odporo-
valo dobrým mravom, 
môže súd na návrh 
niektorého z manže-
lov zrušiť bezpodielo-
vé spoluvlastníctva aj 
za trvania manželstva. 
Odporúčam pokiaľ je 
to možné preskúmať 
fi nančnú situáciu Váš-
ho manžela a dôsledne 
zvážiť všetky riziká z 
toho vyplývajúce pre 
tú časť Vášho majetku, 
ktorú máte v bezpo-
dielovom spoluvlast-
níctve. Na záver pripo-
mínam, že prevencia je 
vždy lepšia ako repre-
sia, to znamená je ur-
čite lepšie preventívne 
chrániť svoje záujmy 
ako následne riešiť už 
vzniknuté problémy.

Všetkým čitateľom 
právnej poradne Bra-
tislavského Kuriéra 
želám veľa zdravia a 
spokojnosti v Novom 
roku a čo najmenej 
právnych problémov a 
starostí...:-)

VÝSTAVBA NFŠ: Ako sa zmení organizácia 
dopravy na Bajkalskej ulici?

Výstavba Národného 
futbalového štadió-

na v týchto dňoch fi ni-
šuje. Magistrát hlavné-
ho mesta sme sa spýtali 
na organizáciu dopravy 
na Bajkalskej ulici po 
dokončení stavby.
 Ako nás hlavné mesto 

informovalo, ako cestný 

správny orgán a špeciálny 

stavebný úrad má v kom-

petencii riešiť len stavbu 

a organizáciu dopravy na 

Bajkalskej ulici. Pre okolité 

ulice je špeciálnym staveb-

ným úradom mestská časť 

Nové Mesto, ako aj staveb-

ným úradom pre samotnú 

stavbu. Podľa magistrátu, 

v rámci stavby Národného 

futbalového štadióna na 

Bajkalskej ulici, organizá-

cia sa zmení tak, že vznik-

ne jeden jazdný pruh pre 

ľavé odbočenie na Vajnor-

skú ulicu. 

 Ďalej vznikne jeden 

jazdný pruh pre otáčanie 

vozidiel zo smeru Trnav-

ská cesta - Vajnorská na 

smer Vajnorská - Trnavská 

cesta, cca medzi miestny-

mi komunikáciami Viktora 

Tegelhoff a a Junácka. 

 Vznikne aj zaraďovací 

jazdný pruh na Bajkalskej 

ulici pre pravé odbočenie z 

miestnej komunikácie Vik-

tora Tegelhoff a. Pre vjazd a 

výjazd z garáží zo štadió-

na, pribudne jeden jazdný 

pruh. Tam, kde je riešená 

statická doprava, samotný 

garážový vjazd a výjazd je 

dvojpruhový. Nový jazdný 

pruh bude pokračovať  až 

po existujúci BUS pruh pre 

priamy smer a odbočenie 

doprava na Trnavskú cestu 

pred križovatku s Trnav-

skou cestou, pričom tento 

nový pruh slúži aj pre od-

bočenie na novovzniknu-

tú komunikáciu a z nej na 

Bajkalskú ulicu z druhej 

strany stavby. Vznikne aj 

jeden jazdný pruh pre ľavé 

odbočenie na Trnavskú 

cestu. Toľko magistrát. 

 Ten rovnako na svojej 

stránke informuje, že od 

22.10.2018 do 31.12.2018 

je čiastočná uzávierka na 

Bajkalskej ulici. Ide o pravý 

jazdný pruh v smere na Tr-

navskú cestu od križovatky 

s Junáckou ulicou o dĺžke 

cca 250,0m a šírke 3,0m, 

kvôli pristavovania vozidiel 

na výkon stavebných prác v 

rámci stavby „Národný fut-

balový štadión, parkovanie 

a doplnkové funkcie“.

NFŠ v číslach
 Celková hrubá plocha: 

65.960 m2, plocha hracej 

plochy a rozptylovej zóny: 

9.360,7 m2, počet nad-

zemných podlaží: 5. Počet 

sedadiel celkom: 22.500, 

počet sedadiel pre imobil-

ných: 84, počet bufetových 

prevádzok: 27. Počet toa-

liet: 29, počet turniketov: 

42. Vzdialenosť od hracej 

plochy: 7,65 m, počet sky-

boxov na prenájom: 42. 

 Koncom marca 2018 

zainteresovaní deklarovali, 

že ofi ciálny termín dokon-

čenia nového futbalového 

stánku na bratislavskom 

Tehelnom poli ostáva ne-

zmenený – koniec roka 

2018. V rámci kontrolné-

ho dňa výstavby Národné-

ho futbalového štadióna 

(NFŠ) to oznámil predseda 

predstavenstva akciovej 

spoločnosti NFŠ Pavel Ko-

morník.

(rl, foto: BK)
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Napísali ste nám
Dobrý deň.

Topoľčianska 2018.

Dúfam, že aspoň Vás 

bude zaujímať nasle-

dovná informácia, ako 

nebezpečný prípad, ktorý 

je podľa kompetentných 

a zodpovedných úrad-

níkov prakticky nerieši-

teľný. V mesiaci október 

2018 sa zo stĺpu vysokého 

napäťového vzdušného 

vedenia, ktoré je vo výš-

ke okolo 10 m, uvoľnil, 

alebo odlomil keramický 

izolátor, o približnej váhe 

okolo 20 kg. Zostal visieť 

na poistnom lanku, kde 

s a sním pohrávajú po-

veternostné vplyvy, ako 

vietor a dážď. Toto všetko 

sa deje v blízkosti zastáv-

ky mhd, obytných domov, 

verejného parkoviska a 

verejných komunikácií 

všetkého druhu, kde je 

značný pohyb chodcov. 

K tejto udalosti boli pri-

volaní, a na mieste boli 

prítomní : vozidlá mest-

skej a štátnej polície, ha-

sičského zboru, a ZEZ, 

ktorí po niekoľkých tele-

fonátoch zistili, že toto 

vedenie nemá žiadneho 

správcu, ani majiteľa, pre-

to s tým nič nemôžu samo-

voľne urobiť, hasiči to boli 

aj ochotní odstrániť, ale k 

tomu potrebovali len 2 veci 

: súhlas správcu, alebo ma-

jiteľa, a vypnúť napätie, ale 

to nemal kto urobiť. Tak sa 

pravdepodobne čaká až na 

nejaké zbytočné nešťastie, 

alebo tragédiu, v podobe 

ťažkého úrazu, alebo smr-

ti, nečakaným samopádom 

tohoto keramického izolá-

toru. Okrem týchto mož-

ných udalostí, je tu aj mož-

nosť skratu a požiaru. To 

Na Račianskej ulici vyrastie projekt 
svetového mena: Guthaus
V bývalej industriál-

nej lokalite na Ra-
čianskej ulici vznikne 
rezidenčný projekt. 
Chátrajúca zóna má 
ožiť prostredníctvom 
projektu Guthaus.
 Má priniesť nový po-

hľad na architektúru pre 

ľudí a brániť rozširovaniu 

mesta na úkor okolitej prí-

rodnej krajiny. Developer 

Corwin spúšťa výstavbu 

projektu, ktorý má nahra-

diť takzvaný brownfi eld - 

hnedú zónu na mape mes-

ta, ktorej pôvodná funkcia 

expirovala. Zaniknutá 

i industriálna zóna na Ra-

čianskej bola v minulosti 

naviazaná na prítomnosť 

neďalekej železnice. 

 Nachádzala sa tu píla 

a parketáreň, v súčasnosti 

sa jedná o desiatky rokov 

chátrajúce územie, ktoré 

danej lokalite nie je schop-

né prinášať žiadne pozitív-

ne využitie. Cieľom projek-

tu má byť urbanizácia tejto 

nefunkčnej lokality. Dôraz 

kladie prevažne na  origi-

nálnu architektúru a kom-

plexné riešenie  priestoru, 

ktoré majú podľa develo-

pera nielen zohľadňovať 

súčasné vzťahy v území, 

ale aj vytvárať a podporo-

vať nové väzby. návrh pro-

jektu počíta až s o takmer 

40% menšou zastavanou 

plochou a o 20% menej 

podlažiami v porovnaní s 

územným rozhodnutím. 

Zároveň, celková výmera 

zelených plôch v rámci ex-

teriéru napĺňa koefi cient 

zelene až na 150 %.

 V spolupráci s berlín-

skymi krajinnými archi-

tektami sa developer pri 

návrhu riešenia verejných 

priestorov podrobne za-

meriava na tému zachytá-

vania dažďových vôd pria-

mo v území.

(red)

vizualizácia Corwin

v predajniach

je smutná realita tejto 

doby. A občan ten nech si 

pomôže akovie, ale veľa 

možností neexistuje, 

okrem požiadania médií 

o pomoc. A stanovisko 

Mú ba 5, k celej tejto veci 

bolo : Však mi s tým ab-

solútne nič nemáme. Je 

to naozaj odpoveď, ktorá 

nie je hodná ani žiadne-

ho komentáru. A stále to 

nikomu nevadí, ani to 

nikoho nezaujíma !Ďa-

kujem za pozornosť. 

Rastislav Gemerský 

26.11.2018. Foto: pisateľ
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M. Vallo: Podnikateľom, ktorí ma podporili, som sľúbil iba lepšiu Bratislavu
(Dokončenie zo str. 1)

Ste basgitaristom sku-
piny Para, máte aj fi rmu 
Vallo & Sadovsky Archi-
tects. Čo bude s vašou 
hudobnou kariérou a 
podnikaním?
 Svoje spolukonateľstvo 
v tejto fi rme zastavím tak, 
ako mi to káže zákon. Sku-
pina Para je môj koníček od 
strednej školy a myslím, že 
to nemôže nikomu vadiť. 
Veľa ľudí sa potešilo, že v 
Pare nekončím. Prioritou je 
pre mňa Bratislava, ale keď 
budem mať nejaký čas, tak 
si ho nájdem aj na hudbu.

Voličov ste oslovili aj 
napriek tomu, že ste do-
teraz nemali skúsenosť 
s komunálnou politi-
kou...
 Áno, ale ako architekt 
mám skúsenosti z ko-
munálnej oblasti a aj ako 
člen Aliancie Stará tržnica. 
Som zároveň obklopený 
ľuďmi, ktorí majú dlhoroč-
né skúsenosti v samosprá-
ve.

Koľko ste celkovo in-
vestovali do predvoleb-
nej kampane?
 Momentálne sa to vy-
čísľuje. Bude to okolo 360 
000 eur, aj spolu s tretími 
stranami, ktoré tiež majú 
transparentné účty a kto-
ré do kampane v môj pro-
spech vstúpili.

Na kampaň vám pod-
ľa dostupných zdrojov 
prispeli aj konatelia fi r-
my Eset Miroslav Trnka 
sumou 92 000 eur, Ru-
dolf Hrubý poslal 25 000 
eur, Peter Paško 20 000 
eur, ďalej podnikatelia 
ako Lucia Pašková 15 
000 eur, Michal Štencl 
zo spoločnosti Sygic 
5000 eur či Šimon Šicko 
z fi rmy Pixel Federation 
5000 eur...
 To všetko sú skvelí ľudia, 
ktorí majú s Bratislavou a 
so Slovenskom minimálny 
biznis. Odo mňa chceli je-
dinú vec, aby som Bratisla-
vu urobil lepším mestom, 
to je jediný záväzok, ktorý 
voči ním mám. Som rád, 
že som získal dôveru práve 
takýchto ľudí, ktorí za to 
odo mňa nič nečakajú. Dô-
ležitejšie, ako celková výška 
nákladov mojej kampane, je 
to, že všetky tie peniaze sú 
transparentné a za každým 
eurom stojí človek, ktorý sa 
k nemu hlási.

Vylučujete akýkoľvek 
vplyv týchto podnikate-
ľov a iných vašich pod-
porovateľov na vás ako 
primátora a na fungova-
nie hlavného mesta?
 Vylučujem.

Vašimi súpermi ste boli 

kritizovaný za to, že ste 
ako kandidát na primá-
tora prekročili v Brati-
slave zákonom stanove-
ný limit na predvolebnú 
kampaň 250 000 eur...
 Platí novela zákona, 
ktorá bola prvýkrát pou-
žitá v tohtoročných ko-
munálnych voľbách. Aby 
sa ten proces stransparent-
nil, vznikol inštitút tretích 
strán. Sú to ľudia, ktorí sú 
zaregistrovaní na minis-
terstve vnútra, majú trans-
parentné účty, vie sa teda, 
odkiaľ a na aké aktivity idú 
ich peniaze, a oni môžu 
vstúpiť do kampane v pro-
spech niektorého kandidá-
ta. Limit 250 000 eur som 
dodržal na mojom transpa-
rentnom účte a ďalšie pe-
niaze boli použité v rámci 
inštitútu tretích strán.

Paradoxom je, že sa po-
važujete za bojovníka 
proti vizuálnemu smo-
gu, napriek tomu ste v 
rámci kampane využili 
bilbordy...
 Nikdy som sa netajil, že 
mám obrovský problém s 
vizuálnym smogom a uro-
bili sme všetko preto, aby 
sme nemuseli využiť bil-
bordy. Moja poznateľnosť 
bola ale oproti mojim proti-
kandidátom malá. Napriek 
tomu, že sme sa usilovali 
osloviť voličov videami na 
sociálnej sieti a maximálne 
využívať online priestor, v 
jednom momente sme po-
chopili, že musíme využiť 
aj vonkajšiu reklamu, aby 
sme mohli vyhrať voľby. Ja 
však urobím všetko preto, 
aby bolo vizuálneho smogu 
v hlavnom meste menej, to 
som sľúbil aj v kampani.

Do komunálnych volieb 
ste vstúpili s podporou 
politických strán Spo-
lu-OD a Progresívne 
Slovensko, ako ovplyv-
nia budúci chod hlavné-
ho mesta?
 Neprebiehali dohody, 
žiadne delenie si mestských 
podnikov. Keď sa o niečom 
bavíme, tak iba o vicepri-
mátoroch. Tieto strany 
odo mňa požadujú kvalitné 
mesto, transparentné a fé-
rovo riadené. Toto bola ich 
podmienka. Prečo ma pod-
porili, bola publikácia Plán 
Bratislava, v ktorej videli 
ucelený plán zmeny mesta.

Spolupráca však naďa-
lej trvá...
 Áno, ostávajú pri mne 
ďalej. S Miroslavom Bebla-
vým (Spolu-OD) ideme 
pracovať na manuáli trans-
parentného výberu šéfov 
mestských podnikov. S 
Progresívnym Slovenskom 
sa napríklad budeme baviť 
o digitalizácii úradu, to je 
ich veľká téma a aj mňa veľ-
mi zaujíma.

V novozvolenom mest-
skom zastupiteľstve 
máte v rámci poslanec-
kého klubu Team Vallo 
16 poslancov. Podarilo 
sa vám získať na svoju 
stranu ďalších mest-
ských poslancov a za-
bezpečili ste si väčšinu 
hlasov v mestskom par-
lamente?
 Vyzerá to dobre. Nie je 
to o tom, že my sme koalí-
cia a všetci ostatní sú opozí-
cia a nepriatelia. Ja to mám 
nastavené v jednoduchej 
deliacej línii, kto je za to, 
aby sa Bratislava zlepšila, a 
kto chce naopak blokovať 
a byť proti. Určite budem 
počúvať názor poslancov 
na problémy a urobím všet-
ko preto, aby sme ťahali za 
jeden koniec a  v mestskom 
zastupiteľstve vládla spolu-
práca.

Máte už dohodnutú spo-
luprácu so starostami 
bratislavských mest-
ských častí?
 Jedna z prvých vecí, keď 
sa ujmem úradu, bude, že 
sa stretnem so všetkými 
starostami a predstavím 
im splnomocnenca z kan-
celárie primátora, ktorý 
bude mať na starosti práve 
komunikáciu s mestskými 
časťami, starostami a rieše-
nie štatútu hlavného mesta.

Kto sa stane riaditeľom 
magistrátu a kto vicepri-
mátorom?
 Rokovania ešte prebie-
hajú. Sú to dôležité funkcie, 
preto chceme, aby to boli 
kvalitné mená. Oznámime 
ich spoločne.

Aké budú vaše prvé kro-
ky v úrade?
 Určite nejdeme vyha-
dzovať tretinu zamest-
nancov magistrátu, ako sa 
hovorí. Prichádzam s kom-
paktným tímom, ale bude-
me mať záujem o každého 
slušného zamestnanca, 
ktorý to myslí s Bratisla-
vou dobre a vážne. Určite 
prídeme s krízovým ma-
nažmentom, ktorý pomôže 
Bratislave prekonať prvých 
šesť alebo deväť mesiacov. 
Chceme transparentne ob-
sadiť vedenia mestských 
podnikov. Pokúsime sa 
pochopiť, kde má mesto 
svoje rezervy. Budeme 
musieť presadiť schválenie 
mestského rozpočtu na rok 
2019, ale aj riešiť zimnú a 
letnú údržbu komunikácií, 
verejné osvetlenie či do-
pravné uzávery na Mlyn-
ských nivách, i rozsiahle 
obmedzenia pre výstavbu 
bratislavského obchvatu.

Za svoju prioritu pred 
voľbami ste označova-
li aj projekt predĺženia 
električkovej trate v 

Petržalke až po Janíkov 
dvor...
 Od prvého dňa na tom 
ideme robiť. Mal som už 
stretnutie s ministrom do-
pravy Árpádom Érsekom 
(Most-Híd), ktorý mi pove-
dal, že je to problém. Podľa 
jeho informácií musí mesto 
veľmi popracovať, aby sa 
stihol termín do konca 
roka 2023, ktorý sme my 
pokladali za najhraničnejší. 
Z hľadiska peňazí z EÚ hra-
ničným aj je.

Ako budete postupo-
vať v rozvoji MHD a aj 
ďalších električkových 
tratí?
 Pred nami je vysúťaže-
ná rekonštrukcia Karlo-
vesko-dúbravskej električ-
kovej radiály. Je otázka, čo s 
ružinovskou električkovou 
traťou a ako by sa dala do-
viesť až k železnici. Treba 
uvažovať o električke do 
Borov. Určite chcem, aby sa 
za môjho mandátu začalo 
pracovať na projekte elek-
tričkovej trate do Podunaj-
ských Biskupíc a Vrakune. 
MHD je totiž základným 
pilierom našich riešení pre 
bratislavskú dopravu. Je 
nutné, aby mali Bratislav-
čania dobrú alternatívu k 
autám, a to čistú a na čas 
chodiacu MHD. Chceme 
pokračovať aj v nákupe no-
vých vozidiel do vozového 
parku. V Pláne Bratislava 
však rátame aj s budovaním 
nových cyklotrás.

V rámci železničnej do-
pravy vidíte budúcnosť 
skôr v modernizovanej 
Hlavnej stanici alebo 
v novej stanici Filiálka?
 Môžu byť obe stanice. 
Každá ma svoju výhodu a 
aj nevýhodu. Stanica Fili-
álka je otázka 20 rokov. My 
chceme dopravu vyriešiť 
oveľa skôr. Filiálka bude 
výborná stanica pre prí-
mestskú vlakovú dopravu. 
Hlavná stanica je zas dobrá 
pre smer do Rakúska, Prahy 
či na sever Slovenska. Bude 
to ako v iných európskych 
metropolách, ktoré majú 
viacero železničných sta-
níc. Mojou prioritou však 
bude, aby sa Hlavná stanica 
zrekonštruovala.

Chcete zaviesť parko-
vaciu politiku. Budete 
pokračovať v schvále-
nom dokumente, ktorý 
pripravilo bývalé vede-
nie mesta?
 Sú dve možnosti. Buď
opravíme chyby vo všeo-
becne záväznom nariade-
ní, alebo nadviažeme na 
už schválené nariadenie 
a pokúsime sa presadiť v 
zastupiteľstve schválenie 
dodatku k štatútu hlavné-
ho mesta, a tým spustenie 
parkovacej politiky. Pre-
bieha diskusia, ale urobíme 

všetko preto, aby bola par-
kovacia politika spustená a 
Bratislavčania v parkovaní 
zvýhodnení.

Akým spôsobom chce-
te zlepšiť fi nancovanie 
Bratislavy?
 Upcháme diery, cez kto-
ré vytekajú peniaze z roz-
počtu. Budeme sa snažiť o 
to, aby vláda pochopila, že 
Bratislava potrebuje viac 
peňazí, aj keď to nie je pre 
ňu v rámci Slovenska popu-
lárne. Aj parkovacia politi-
ka vie priniesť isté peniaze, 
keď sa dobré nastaví.

Ste architekt, ako chce-
te nastaviť rozvoj mesta 
a vzťah s developermi?
 Bratislava musí zo-
brať svoj rozvoj do vlast-
ných rúk. Mienim zriadiť 
ombudsmana pre stavebnú 
činnosť. Miesto, kde ľudia 
postihnutí stavebnou čin-
nosťou v ich okolí, môžu 
prísť a dostať odbornú po-
moc. Chceme, aby doprav-
no-kapacitné posúdenie ro-
bilo mesto, nie developeri. 
Rovnako chceme, aby vydá-
vanie záväzných stanovísk 
mesta bolo transparentné, 
aby za to developeri pla-
tili. Na druhej strane však 
musia dostať dobrý servis. 
Plánujeme zaviesť komisiu 
záväzného stanoviska. Mo-
jou vlajkovou loďou je Met-
ropolitný inštitút Bratisla-
vy, ktorého súčasťou bude 
aj hlavný architekt mesta. 
Inštitút bude príspevkovou 
organizáciou a nástrojom 
mesta, aby prevzalo rozvoj 
do svojich rúk.

To, že máte pracovnú 
skúsenosť s developer-
mi, považujete za vý-
hodu pri presadzovaní 
zmien?
 Áno. To, že z profesie 
architekta poznám deve-
loperské prostredie a aj to, 
akým spôsobom developeri 
uvažujú, bude mojou výho-
dou. Som presvedčený, že 
väčšina z nich rada akcep-
tuje prísne, ale férové pra-
vidlá, ktoré budú platiť pre 
všetkých.

Chcete stavať náhradné 
nájomné byty a nájom-
né byty?
 Potrebujeme vyriešiť 
náhradné nájomné bývanie 
pre reštituentov a aj nájom-
né bývanie. Bratislava nemá 
moc kapacitu na to, aby ho 
budovala. Videli sme, ako 
skončil problém v Dúbrav-
ke. Dnes si môže Bratislava 
tie byty kupovať a budeme 
hľadať fi nančný model, aby 
to fungovalo.

V tíme máte odborníkov 
na sociálnu oblasť, čo 
chcete v tomto smere 
dosiahnuť?
 Počas rozhovorov s ľuď-

mi pred voľbami sa ma naj-
častejšie pýtali na problém 
bezdomovectva. Budeme sa 
usilovať ukončiť bezdomo-
vectvo v Bratislave, naprí-
klad cez program housing 
fi rst. Potom je tu napríklad 
projekt domácej opatrova-
teľskej služby. Vďaka nemu 
budú môcť seniori ostať 
vo svojom prostredí, ktoré 
poznajú a bude o nich po-
starané. V Európe i Ame-
rike je epidémia samoty, 
preto sa chceme zamerať aj 
na kultúrny a spoločenský 
program pre seniorov.

Ste aj hudobník, akým 
smerom by sa mala vy-
víjať kultúra v Bratisla-
ve?. Ste za vznik kul-
túrneho stánku, akým 
kedysi bolo PKO?
 Je potrebné zmeniť 
grantový systém, aby sme 
časť organizácie kultúry 
nechali tým, ktorí to robia 
dobre. Kultúra musí byť 
jednou z vlajkových lodí 
Bratislavy. Mojím snom je 
nový kultúrny stánok. Ne-
odvážil som sa to však sľu-
bovať pred voľbami. Od ná-
stupu do úradu sa pustíme 
do toho, aby sme zistili, aké 
máme možnosti s fi nanco-
vaním tohto projektu a kde 
by sme ho mohli postaviť.

Sľúbili ste, že v meste 
zasadíte 10 000 stromov 
a kríkov...
 To mienim dodržať. 
Chcem viac zelene a viac 
vodopriepustných povr-
chov.

Bezpečnosť je v Bra-
tislave momentálne 
skloňovanou témou, 
ako ju chcete posilniť?
 Chcem, aby akýkoľvek 
prvý balík peňazí, ktorý 
bude voľný, smeroval do 
mestskej polície. Mestskí 
policajti musia mať vyššie 
platy. Musíme nájsť moti-
váciu, ako ľudí prilákať do 
mestskej polície. Urobí-
me všetko preto, aby bola 
mestská polícia relevantná.

Podporujete zákaz ha-
zardu v Bratislave?
 Aktuálny zákon, kto-
rý reguluje hazard, nie je 
dobre vymyslený. Dovoľuje 
kozmetické delenie na rôz-
ne kategórie. Preto som v 
tejto situácii za úplný zákaz 
hazardu.

Ako vidíte Bratislavu 
o štyri roky?
 Ako mesto, kde budú ľu-
dia viac využívať MHD, kde 
sa budú využívať inovácie a 
nebude ulica bez stromu či 
zelene. Na ulici bude viac 
seniorov a detí, lebo sa tam 
budú cítiť dobre a bezpeč-
ne. Mesto, kde aj medziľud-
ské vzťahy budú lepšie.

(TASR)
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GURMÁNSKA BRATISLAVA: 
V obchodnom centre Avion otvorili novú gastro pasáž

Viac miesta na stre-
távanie sa, oddych, 

príjemné posedenie pri 
kvalitnom jedle či káve.  
Aj to je cieľom novej 
zóny v Avione, ktorá je 
k dispozícii od prvých 
decembrových dní 
totho roku. 
 Najväčšie nákupné cen-
trum na Slovensku otvori-
lo jednu z najmodernejších 
gastro pasáží v Európe.
 Unikátna gastro pasáž 
má rozlohu 5 000 m2 a 
vznikla v časti pôvodného 
hypermarketu podľa ná-
vrhu architekta Pavla Su-
chánka. Celková investícia 
do projektu dosiahla 12,5 
milióna eur.
 Celkovo v novej časti 
pribudne 20 gastro pre-
vádzok, pričom štvrtina z 

nich bola aj v pôvodnom 
foodcourte. Pôvodný fo-
odcourt v apríli budú-
ceho roka nahradia štyri 
nové predajne. Existujúca 
reštauračná zóna na 1. po-

schodí nad klziskom bude 
fungovať aj naďalej. Pre 
návštevníkov bude v novej 
gastro pasáži k dispozícii 
až 650 miest na sedenie 
v ôsmich rôznych zónach 

s pripojením pre laptopy či 
nabíjanie mobilov. Súčas-
ťou zóny bude aj vonkajšia 
terasa so zeleňou a s obslu-
hou. 
 Dizajnový foodcourt 
v škandinávskom štýle in-
špirovaný zákutiami veľko-
miest pochádza z architek-
tonickej kancelárie Pavla 
Suchánka. Hlavným mate-
riálom v interiéri je množ-
stvo prírodného dreva 
a sklených plôch pre denné 
svetlo. Nákupné centrum 
AVION v Bratislave po-
stavila, vlastní a spravuje 
developerská spoločnosť 
INGKA Centres (predtým 
IKEA Centres), ktorá patrí 
do skupiny INGKA Group.

(red, foto Avion)

Vianočnú atmosféru je možné nasať 
aj v areáli Bratislavského hradu 

Kancelária Národnej 
rady Slovenskej 

republiky organizuje 
už tradičné podujatie 
Advent na Hrade. Ide o 
tretí ročník obľúbenej 
predvianočnej akcie. 
 Aj tento rok sa môžu 

návštevníci tešiť na pra-

vú vianočnú atmosféru 

v romantickom priestore. 

Stánky s občerstvením, tra-

dičnými vianočnými jedla-

mi a nápojmi, suvenírmi, 

ale aj vianočným sortimen-

tom a zaujímavými dopln-

kovými aktivitami budú 

otvorené každý deň od 
piatka 30.11. do stredy 
19.12. v čase od 12:00 
do 21:00.
 Podujatie sa nesie v du-

chu charity a je takisto za-

merané na rodiny s deťmi. 

Tento rok sa k tejto uda-

losti pripája aj Slovenské 

národné múzeum (SNM), 

ktoré bude počas nedieľ 

v rámci Adventu na hrade 

ponúkať zľavnené vstupné 

do súčasných expozícií. 

(red, foto BK)

Pocta majstrovi Kubánkovi bola veľ kolepá 
V sobotu 24. novembra 
popoludní a aj večer 
hľadisko v historickej 
budove SND zaplnili 
priaznivci folklóru.

Dve predstavenia s prí-

značným titulom Pocta 

majstrovi boli oslavou vý-

nimočného životného ju-

bilea - 90. narodenín a tým 

aj oslavou celoživotného 

diela významného sloven-

ského folkloristu Juraja 

Kubánku. Tento významný 

slovenský choreograf, ta-

nečník, režisér, dramaturg 

libretista bol spoluzaklada-

teľom Lúčnice, a to s už so 

vzniknutou skupinou Od-

zemkári (1948). Tá potom 

zohrala významnú úlohu 

pre jej smerovanie. V tom 

čase vznikal aj SĽUK, kam 

koncom roka 1949 Juraj 

Kubánka prešiel a pôsobil 

v ňom až do odchodu do 

dôchodku do roku 1993, 

ako tanečník, choreograf, 

umelecký vedúci. Súčas-

ne pôsobil od roku 1971 

ako choreograf v Štátnom 

súbore pre srbskú ľudovú 

kultúru (SLA v Budyšíne 

- Bautzene, SRN) a spo-

lupracoval s mnohými ta-

nečnými súbormi, Lúčnicu 

nevynímajúc. Jeho umelec-

ká práca zahŕňa okolo 250 

tanečných diel, menších, 

väčších až celovečerných. 

Tanečný historik a kritik 

Emil T. Bartko napísal: 

„Choreografi cký rukopis 

a poetika tanečných kom-

pozícii Juraja Kubánku je 

charakteristická nebýva-

lou priestorovou kresbou, 

prehodnotením a mierou 

štylizácie pôvodného ma-

teriálu v značnom rozpä-

tí, bohatosťou tanečných 

motívov, so širokým tema-

tickým záberom a javisko-

vou atmosférou. Na gala 

programe v SND v jed-

notlivých číslach SĽUKu 

ako aj hosťa Srbského ľu-

dového súboru z Budyšína 

diváci mali možnosť vidieť 

Kubánkov rukopis, ktorým 

ovplyvnil slovenský ľudo-

vý tanec a dal mu rozmer 

umenia. Bol to zážitok, 

bola to skutočná pocta, za-

slúžilému umelcovi a veľ-

kému majstrovi. 

(mik)

Foto: Matúš Lago

Vianočné jedličky
Súmerné - čerstvo rezané.
Výšky 1 až 3,5m.

Predajné miesta:
Bory mall - Bratislava 
(Po-Pi 9-8 hod. So, Ne 10-20 hod.)
TPD Petržalka (9-19 hod.)
Billa Bajkalská - Bratislava (9-19 hod.)
Billa Záhorská Bystrica (9-19 hod.)

ané.

V roku 2018 sme v rámci jedinečnej dotačnej schémy úspešne zrealizovali až 529 projektov za 2 milióny eur.
V Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme bratislavská župa pokračuje aj v roku 2019 
so zjednodušenými pravidlami.

Prihlásiť môžete nové projekty v oblastiach:

Všetky informácie nájdete na

www.brds.sk

šport a aktivity 

športových zväzov 

do 18. 1. 2019 

do 31. 1. 2019 
kultú

ra
 

do 19
. 12

. 2018
do 20. 12. 2018

Bratislavský samosprávny kraj podporil 
529 projektov za 2 milióny eur! 
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Muselo sa to stať ???
„Chtěl mít hodně – 
nemá nic – a ještě na 
to doplatil“. Týmito slo-
vami lákal kupcov na 
noviny pražský kamelot 
v roku 1961 na ostrov-
čeku zastávky električ-
ky. Upozorňoval tým na 
aktuálny článok, ktorý 
bol v novinách v ten deň 
uverejnený. Tieto slová 
sa mi v pamäti obnovi-
li, keď som v stredu v 
správach videl záznam z 
ešte horiaceho objektu 
kaviarne Roland.

 Chamtivosť majiteľa ka-
viarne a jeho dávno známe 
odmietanie prispôsobiť sa 
zásadám slušnej spoloč-
nosti spôsobili zásadné po-
škodenie viac než sto rokov 
starého objektu v centre 
mesta, ktorý je národ-
nou kultúrnou pamiatkou, 
a ohrozili životy návštev-
níkov vianočného trhu na 
Hlavnom námestí. Chcem 
veriť, že hore citované slová 
kamelota sa stanú pravdou 
aj v prípade bratislavského 
kaviarnika.                                                          

 Terajšie Hlavné ná-
mestie sa sformovalo nie-
kdy v priebehu 13.storočia. 
Na jeho obvode na presne 
vytýčených parcelách a v 
určených vzdialenostiach 
sa nachádzali príbytky naj-
dôležitejších vtedajších 
mešťanov. Aj na mieste ka-
viarne stál už v 14.storočí 
významný meštiansky dom. 
Pred domom, na západnej 
strane trhoviska v predĺže-
ní dnešnej Sedlárskej ulice 
smerom k Rybárskej brá-
ne, vtedy ešte tiekol potok, 
ktorý pramenil vo viniciach 
na svahoch v priestore 
nad dnešnou Šulekovou 
ulicou. Pravdepodobne v 
tom dome býval ubytova-
ný uhorský kráľ Zigmund 
(+1437), najmladší syn ci-
sára a českého kráľa Karla 
IV. počas svojich návštev 
v meste. Určite sa v tom 
dome ubytovala vdova po 
uhorskom kráľovi Ludoví-
tovi II. Jagellonskom, ktorý 
zahynul po bitke pri Mohá-
či v roku 1526. Bola to Má-
ria z rodiny Habsburgov-
cov, ktorej brat Ferdinand 
sa potom na základe staršej 
rodinnej dohody, ale aj zvo-
lený uhorskými magnátmi, 
stal nasledujúcim kráľom 
Uhorska.  Dom samozrej-
me z času na čas prestavo-
vali. Po polovici 16.storočia 
na jeho nádvorí postavili re-
nesančnú arkádu s kamen-
nými stĺpmi.  Častejšie sa 
menil výraz priečelia budo-
vy. Každý majiteľ sa snažil 
kráčať s duchom či vkusom 
svojej doby. 

 Z historických fotogra-
fi í známa fasáda budovy 
bola dielom druhej polo-

vice 19.storočia, kedy ob-
jekt vlastnil jeden z prvých 
prešporských bankárov 
Th eodor Edl. Nad bránou 
domu na prvom poscho-
dí prečiaval nad chodník 
pravdepodobne renesančný 
arkier na kamwnných kon-
zolách. Pán Edl zomrel v 
roku 1888, ním vybudovaná 
banka prešla do iných rúk, 
zlúčili ju s inou bankou. 
Už počas jeho života sa za-
čal meniť vzhľad západnej 
strany Hlavného námestia. 
S jeho domom napravo su-
sediaci stredoveký vežový 
dom zbúrali a v roku 1883 
nahradili novobarokovým 
mestským palácom baró-
na Jakuba Palugyaya podľa 
projektu viedenského ar-
chitekta Victora Rumpel-
mayera, syna prešporskej 
kamenárskej rodiny. 

 Na mieste skupiny men-
ších meštianskych domov, 
ktoré stáli naľavo od jeho 
domu, až ku nárožiu Pan-
skej ulice (pôvodne Dlhej), 
stál už od roku 1873 mo-
hutný nájomný dom Prvej 
prešporskej sporiteľne (Elso 

pozsonyi takarékpénztár), 
v ktorom mal neskôr byt aj 
známy prešporský historik 
profesor Th eodor Ortvay 
(pôvodne Orthmayer). 
Tento dom projektoval Ig-
naz Feigler mladší.  Bolo 
len otázkou času kedy aj 
„Edlov“ dom nahradia no-
vostavbou. Stalo sa tak na 
začiatku 20.storočia. Starý 
historický objekt získala 
Uhorská eskomtná ban-
ka. Na jeho mieste vyrás-
tol v roku 1906 moderný 
„bankový palác“. Projekt 
vypracoval progresívny 
budapeštiansky architekt 
Kőrösi (Kőrössy) Aladár, 
pôvodným menom Albert 
Kriesch. Ním navrhnutý 
objekt by sa úžasne vyní-
mal v Budapesti na Körút 
či na viedenskej Ringstras-
se, tu však, naproti Starej 
radnici, pôsobí už viac ako 
sto rokov pomerne cudzo. 
Mohutná železobetonová 
nosná konštrukcia domu 

je zakrytá kvalitnou deko-
ráciou. Pri pohľade na pre-
čelie je markantný rozdiel 
medzi dolnou časťou (prí-
zemie s vysokou bankovou 
halou a mezanín nad ním), 
projektovanou v slohu st-
rohejšej viedenskej sece-
sie, a hornou časťou, ktorá 
obsahovala byty na troch 
podlažiach, a ktorá je skôr 
príkladom maďarskej se-
cesie obohatenej roman-
tickými a folkloristickými 
dekoratívnymi prvkami. 
Neprirodzene vysoká stre-
cha medzi dvoma mohut-
nými  štítmi zakrýva ďalšie 
obytné podlažie. Bankové 
objekty v tom čase neboli 
totiž len „administratívny-
mi“ budovami. Banka po-
užívala svoje kancelárske 
a reprezentačné priestory 
v dolných podlažiach, v 
horných boli prepychové 
nájommné byty s veľkými 
kuchyňami a izbami, s naj-
modernejšími sanitárny-
mi zariadeniami. Bankové 
priestory boli vykurované 
ústredným kúrením (ko-
tolňa v suteréne), byty sa 
vykurovali kachľovými 
pecami. V každej kuchyni 
vtedy stál mohutný muro-
vaný sporák, voda v kúpeľ-
ni sa zohrievala plynovým 
bojlerom. V schodišti bol 
inštalovaný osobný výťah 
poháňaný elektromotorom, 
jeden z prvých v Prešporku. 
Secesne dekorovaná kabína 
slúžila až do 80.rokov, kedy 
ju v rámci modernizácie 
výťahu zničili. Vtedy zrušili 
aj veľké byty (považované 
za buržoázny prežitok) a 
prestavali ich na adminis-
tratívne priestory. V pô-
vodnom stave ostali zacho-
vané vstupné dvere a úzky 
chodbový vstupný priestor 
do obytnej časti domu, kde 
bola inštalovaná kamenná 
fontána. Stena za ňou bola 
obložená bielo-zlatou skle-
nenou mozaikou so seces-
ným geometrickým motí-
vom a nad fontánkou bola 
umiestnená kamenná soška 
dieťaťa-putta s girlandou 
kvetov.  Klenotom budovy 
bola obrovská banková hala 
na prízemí opticky s námes-
tím prepojená sklenenými 
oknami, vtedy najväčšími 
v Prešporku. Táto “kaplnka 
bankovníctva“, so stenami 
obloženými mramorom (aj 

fasáda bola obložená vybra-
tými kamennými doskami) 
a s mimoriadne kvalitným 
dreveným čalúneným ná-
bytkom, bola mohutnými 
železobetonovými piliermi, 
ktoré nesú vyššie podlažia, 
rozdelená do dvoch paralel-
ných lodí. Pulty obslužného 
personálu boli  pokryté ka-
mennými doskami a úrad-
níci od zákazníkov oddelení 
sklenenými prepážkami so 
zabrusovanými hranami. V 
centrálnom výklenku na zá-
padnej strane sa zachovali aj 
napriek viacerým prestav-
bám originálne pancierové 
dvere do trezoru obložené 
medeným plechom. Nosné 
piliere nemali hlavice ako 
stĺpy. V hornej časti boli 
dekorované kvalitnými veľ-
korozmernými sklenenými 
mozaikami s fi gurálnymi 
motívmi. Na každom z nich 
boli štyri mozaiky, mužské 
a ženské postavy v životnej 
veľkosti na nich personifi -
kovali rôzne ľudské činnos-
ti, ako priemysel, obchod, 
poľnohospodárstvo, ban-
kovníctvo, plavba...

 Identické sklenené mo-
zaiky predbežne nezná-
meho autora či výrobcu 
boli použité v Budapešti 
vo viacerých prípadoch, 
dokonca ako dekorácia fa-
sády obytného domu. V 
Bratislave prežili mozaiky 
vo výbornom stave dve sve-
tové vojny a viaceré úpravy 
priestoru, a to aj napriek 
tomu, že secesné umenie 
nebolo vždy považované 
za to najvkusnejšie. Mož-
no ich zachránilo, že boli 
umiestnené príliš vysoko. 
Výzdobu haly ešte v roku 
1942 doplnili o obloženie 
steny v centrálnom výklen-
ku kvalitnými maľovanými 
keramickými kachličkami, 
vyrobenými v Modre, na 
ktorých bola znázornená fi -
gurálna scéna (nezachovala 
sa). Po druhej svetovej voj-
ne sa z bankovej haly stala 
predajňa socialistických 
pseudofolklórnych gýčov. 
V osemdesiatych rokoch 
budovu bývalej banky „re-
novovali“. Z bankovej haly 
sa stala kaviareň. Pomerne 
citlivo ju zariadli v slohu 
napodobenej secesie, ktorá 
výborne harmonizovala so 
zachovanou pôvodnou de-

korácou haly. Nie celkom 
podľa predstavy architekta 
Kőrösiho boli inštalované 
pseudosecesné lustre. Po 

privatizácii kaviarne začali 
noví zbohatlí majitelia zapĺ-
ňať interiér gýčovými „do-
plnkami“, najmä obrazmi a 
nevhodnými kusmi nábyt-
ku. Kaviareň s výhľadom na 
námestie a Starú radnicu sa 
stala oblúbeným miestom 
najmä turistov.   

 Majiteľ kaviarne už nie-
koľko rokov, bez ohľadu na 
architektonickú hodnotu 
budovy, v rozpore s naria-
deniami hlavného mesta a 
s dobrými mravmi, staval 
tesne pred fasádu objektu, 
zapísaného do zoznamu 
národných kultúrnych pa-
miatok, nevkusnú drevenú 
búdu, ktorou vedome za-
beral aj kus chodníka, teda 
verejného priestranstva. 
Vedel, že za to bude musieť 
zaplatiť pokutu (lebo legál-
ne povolenie by nikdy nedo-

stal), ale tú si zrejme zakal-
kuloval do nákladov, lebo si 
bol istý, že v nelegálnej búde 
zarobí oveľa viac.  A nako-
niec, aby sa vyhol poplatku 
a pokute za zaujatie verej-
ného priestranstva, dal po-
staviť búdu takú úzku, že sa 
v nej zamestnaný personál 
mohol len ťažko pohybovať. 
O predpisoch, týkajúcich sa 
bezpečnosti pri práci, asi 
nikdy nepočul. 

 Nútil svojich zamest-
nancov používať nebez-
pečné zariadenia. „Ušetril“ 
na zaobstaraní hasiacich 
prístrojov, o asistenčnej 
hasičskej službe asi nik-
dy nepočul. Požiar, ktorý 
vznikol 28.novembra po 

15.hodine v jeho nelegál-
nom  stánku, zničil nielen 
jeho majetok (dobre mu 
tak!), ale bude mať aj ďalšie 
fi nančné následky. V sprá-
vach sa objavilo, že škoda 
sa odhaduje na asi 200 tisíc 
euro. Predpokladám, že len 
jeho škoda. Skutočná škoda 
je niekoľkonásobne vyššia. 
Dúfam, že  bude musieť 
zaplatiť aj perfektnú re-
konštrukciu ohňom a spa-
linami poškodenej fasády 
(napríklad aj presné repliky 
drevených okenných rámov 
s vyrezávanými motívmi), 
kamenného obloženia prí-
zemia budovy, obnovu ori-
ginálnych kovových lam-
pášov na fasáde, ale najmä 
presnú a vedecky podlože-
nú rekonštrukciu sklene-
ných mozaík, ktoré vznikli 
pred 112 rokmi!    

 Bolo by veľmi žiadúce 
obmedziť používanie otvo-
reného ohňa pri takýchto 
príležitostiach, a to nielen 
na Hlavnom námestí. Pred 
niekoľkými rokmi stála dre-
vená búda, v ktorej sa čosi 
pieklo, na Primaciálnom 
námestí tesne pri fasáde 
Primaciálneho paláca. So 
súhlasom magistrátu. Ple-
chový komín z nej odvádzal 
spaliny rovno na fasádu 
paláca a presne do okien, 
za ktorými sa nachádza 
pracovňa primátora. Požiar 
vtedy našťastie nevznikol, 
ani primátora nezaúdili.

Štefan Holčík 
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So slovenskou he-
rečkou Zuzanou 

Vačkovou, ktorá sa 
síce narodila v Nit-
re, ale celý svoj do-
terajší život prežila 
v Bratislave, sme 
sa pozhovárali o jej 
vzťahu k hlavnému 
mestu a aj o vianoč-
ných zvykoch a tra-
díciách.
 V Nitre som sa iba 
narodila, potom sme 
chvíľku bývali v Prie-
vidzi a keď som mala 
šesť rokov, sme sa pre-
sťahovali do Bratislavy. 
Boli sme tuším druhá 
rodina, ktorá sa prisťa-
hovala do nového sídlis-
ka Dolné hony, pretože 
som si všimla, že okrem 
nášho okna sa večer 
svietilo ešte v jednom.
 Keďže nejakým ne-
dopatrením ma nezara-
dili do školy na Dolných 
honoch, tak som musela 
začať navštevovať ško-
lu na Nedbalovej ulici 
v centre mesta. Dostala 
som sa do centra Brati-
slavy, po čom som vždy 
túžila a bola som šťast-
ná. Cítim sa Bratislav-
čankou, pretože cen-
trum mesta – to bolo  
moje detstvo. Po stred-
nej škole som začala 
chodiť na vysokú školu 
opäť do centra mesta na 
VŠMU.
 Chvíľu sme bývali aj 
v Karlovej Vsi. Keď som 
sa vydala opäť som bý-
vala v centre a potom 

sme odišli do Rače. Vi-
nobranie tam bývalo 
vždy takmer pod našimi 
oknami. Na september 
a celú tú atmosféru vi-
nobrania som sa vždy 
veľmi tešila. Celý víkend 
nám všetci naši známi 
klopali na okno, či zvo-
nili pri dverách a ja už 
som len pískala na su-
sedov, aby nám podali 
ďalšiu fľašku burčiaku... 
A tešila som sa aj na zá-
verečný ohňostroj, kto-
rý vinobranie zavŕšil.

Ako si spomínate 
na študentské časy, 
resp. aké to bolo, 
keď ste študovali 
a aké je to dnes?
 Neviem to veľmi po-
rovnať, pretože už ne-
študujem. Učím na kon-
zervatóriu. Aj dnes má 
každý študent možnosť 
voľby - či má naozajst-
ný záujem o štúdium 
a chce niečo docieliť, 
alebo je na škole len pre-
to, aby mu prešiel čas, 
či aby boli rodičia spo-
kojní. Vidím to aj me-
dzi mojimi študentami 
-  niektorí sa veľmi sna-
žia a chcú ísť ďalej a aj 
sa im darí. No a potom 
sú takí, ktorí to budú 
úspešne fl ákať niekoľko 
rokov a uvidíme potom, 
čo z nich bude...či sa im 
podarí niekde uchytiť. 
Aj keď s najväčšou prav-
depodobnosťou asi veľ-
mi nie.

Ako vnímate dnešnú 
Bratislavu, čo sa 
vám na nej páči, prí-
padne nepáči?
 Vždy sa dá kritizovať, 
ale ja mám Bratislavu 
veľmi rada. Je to mesto, 
ktoré mi prirástlo k srd-
cu a kde sa cítim doma 
a vyhľadávam miesta, 
ktoré sa mi páčia. Mám 
rada nielen večerný 

život v centre mesta, 
kde je teraz naozaj veľa 
príjemných kaviarní či 
reštaurácií. Sú tu hluč-
nejšie miesta, kde to žije 
viac, ale sú tu aj krásne 
tiché uličky. Takže na-
ozaj sa dá vybrať a člo-
vek má veľa možností. 
Veľmi rada mám Me-
dickú záhradu i záhra-
du pri Prezidentskom 

paláci. Rada chodím na 
dunajské nábrežia. No 
a keďže divadlo, v kto-
rom hrávam, divadlo La 
komika, je v centre na 
Michalskej ulici, tak si 
niekedy užívam aj ten 
mestský ruch. Fascino-
valo ma, keď sme skúša-
li predstavenia a chodili 
sme do divadla na de-
siatu predpoludním, že 
aké množstvo turistov 
je v Bratislave ráno už 
pred desiatou. Aj vďaka 
tým skupinkám turis-
tov som si uvedomila, 
ako človek chodí popri 
krásnych historických 
budovách a nezdvihne 
oči. A keď som videla, 
ako sprievodkyňa turis-
tov ukazuje hore na ne-
jakú budovu, tak som si 
hovorila sama pre seba: 
Bože Zuza, ty si z Bra-
tislavy – čo je toto za 
budovu? Prečo o nej tak 
dlho rozpráva? Prečo o 
nej ty nič nevieš? Takže 
ma to povzbudilo po-
zrieť sa na tie budovy aj 
trochu inak.

Pomaly sú tu Viano-
ce. Ako ste ich pre-
žívali, na čo si spo-
mínate z detstva? 
O čom sú pre vás?
 Odkedy si pamätám, 
tak Vianoce prebieha-
jú u nás vždy rovnako. 
Vždy máme živý strom-
ček, rovnaké jedlo na 
štedrovečernom sto-
le a vždy sme rovnako 
šťastní a spokojní pod 

stromčekom. Len sa 
tak menia tí ľudia, kto-
rí s nami sedia pri sto-
le. Niektorí pribúdajú, 
niektorí odbúdajú. Ale 
taký je už život. Pre mňa 
sú Vianoce o deťoch. 
O tom, aby som ich pre 
moje deti urobila také, 
aby boli šťastné, aby 
mohli híkať od prekva-
penia, aby mali všetky 
svoje dobroty na stole. 
Aby to bolo celé také 
ako tie Vianoce vidí-
me v reklamách...Tak aj 
ja sa snažím, aby sme 
mali nádherne vyzdo-
bený dom, aby mi deti 
pomáhali pri výzdobe, 
pri pečení. Každoroč-
ne, už viac ako pätnásť, 
možno aj dvadsať rokov 
pozývam pár dní pred 
štedrým dňom k sebe 
do domu, moje pria-
teľky zo strednej školy 
a rôzne kamarátky, kto-
ré mi v živote pribudli. 
Prichádzajú so svojimi 
deťmi, nosia si múku, 
orechy, vajcia, maslo 
a všetci si upečú dva-tri 
druhy vianočného pe-
čiva. Večer si ich muži 
prídu po napečené dob-
roty a svoje veselé ženy. 
Teraz už viac pečú deti 
ako my mami, pretože 
nám už dorástli. Vždy 
keď máme toto babské 
pečenie tak viem, že 
Vianoce sú čochvíľa tu. 
Vypínam a už nepracu-
jem, len si ich užívam.

(rl, foto: BK)

Zuzana Vačková: Vždy sa dá kritizovať, ale ja mám Bratislavu veľmi rada
Pri sviatočnej kávičke v meste...
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1 malá morka

hrsť gaštanov

1-2 PL kryštálového cukru

2 hrste sušených hrozienok

hrsť sušených sliviek

100 ml sladkej smotany

tvrdý syr Gouda

5 ks toastového chleba

1 mrkva

1 cibuľa

500 g ružičkového kelu

3 vajcia

150 ml hruškovej šťavy

100 ml červeného vína

2 PL ajvaru

2 PL medu alebo javorového sirupu

olej

100 g masla

bylinky (pažítka, majorán, rozmarín, šalvia, mäta)

2-3 bobkové listy

soľ

muškátový orech

čierne korenie

POSTUP:   Morku umyjeme, očistíme a nasolíme. Krídla, vnútor-

nosti a krk opečieme spolu s nakrájanou mrkvou a ½ cibule. Dochutí-

me ajvarom, červeným vínom, zalejeme vodou a povaríme.

Na plnku nakrájame pečienku, toastový chlieb a zalejeme 

smotanou.

Pridáme druhú polovicu cibule, hrsť posekaných hrozie-

nok a sušených sliviek, trochu masla, vajcia a na kocky 

nakrájaný tvrdý syr. Dochutíme soľou, muškátovým ore-

chom, čiernym korením a bylinkami. Všetko dobre 

premiešame a zmesou naplníme morku. Položí-

me ju do pekáča s omáčkou, pridáme bobkový 

list a morku ešte pokvapkáme olejom. Pečie-

me v rúre vyhriatej na 150 stupňov Celzia 

približne 1 až 1 ½ hodiny (podľa veľkosti 

morky). Pred dokončením potrieme javoro-

vým sirupom alebo medom.

Ružičkový kel sparíme (2-3 minúty) v slanej 

vode, vyberieme a zalejeme ľadovou vodou. 

Rozoberie na lístky, ktoré pred podávaním

opečieme na masle.

Na panvici skaramelizujeme cukor, pridá-

me uvarené gaštany a premiešame. Zale-

jeme hruškovou šťavou a zredukujeme. 

Na záver dochutíme trochou masla. Gaš-

tany vyberieme a karamelom polejeme 

morku.

Hotovú morku naporcujeme a podávame s 

nakrájanou plnkou, opraženými kelovými líst-

kami a karamelizovanými gaštanmi.

POSTUP:  Do misy dáme múku, 

cukor, rozdrobené droždie a teplé

mlieko, necháme postáť približne 

10 minút, potom pridáme žĺtky,

tuk, soľ a vypracujeme cesto.

Na makovú plnku do horúceho 

mlieka pridáme maslo, cukor 

a pomletý mak a riadne premieša-

me. Na orechovú plnku k horúcemu 

mlieku prisypeme mleté orechy, 

cukor, vanilínový cukor a citrónovú 

kôru a premiešame.

Cesto rozdelíme na dve časti, 

ktoré vyvaľkáme, pláty  

potrieme makovou a ore-

chovou plnkou, zrolujeme, 

potrieme žĺtkom, uložíme 

na plech 

a necháme asi 5 minút postáť. 

Pečieme v rúre vyhriatej na 160-

180 stupňov Celzia približne 

40-45 minút.

VIANOČNÁ PLNENÁ MORKA 

S GAŠTANMI
VIANOČNÉ BAJGLE

NA ORECHOVÚ PLNKU:

110 g orechov

75 ml mlieka

50 g práškového cukru

2 KL vanilínového cukru

citrónová kôra

+

žĺtok na potretie cesta

NA CESTO:

375 g polohrubej múky

200 ml mlieka

15 g droždia

100 g tuku Palmarin

1 PL kryštálového cukru

2 žĺtky

štipka soli

NA MAKOVÚ PLNKU:

100 g mletého maku

75 ml mlieka

50 g práškového cukru

5 g masla
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Päťdesiat rokov na scéne: 
JETHRO TULL príde do Bratislavy v januári

Po výročných vyda-
niach albumov War 

Child  a Heavy Horses i 
výpravnej 3 CD kompi-
lácii 50 For 50, sa k 50-
temu výročiu na scéne 
rockovej hudby, vybral 
frontman Ian Ander-
son so svojimi spolu-
hráčmi na celosvetové 
turné. 
 Neobíde ani naše hlav-
né mesto. V Bratislave 
sa v HANT Aréne pred-
staví s programom Ian 
Anderson Presents 
Jethro Tull 50th Anni-
versary Tour – 18. ja-
nuára 2019.
 História jedinečnej 
skupiny Jethro Tull sa 
začala písať v roku 1967 
v Londýne, kam sa mla-
dý Ian Anderson so svo-
jimi priateľmi presídlil 
zo Škótska, aby tu začali 
hrať a vystupovať. Po via-
cerých zmenách názvu 
skupiny sa nakoniec aj na 
základe ohlasu klubových  
fanúšikov  rozhodli vystu-
povať pod názvom  Jethro 
Tull – čo bolo pre zaují-
mavosť meno významné-
ho anglického poľnohos-
podárskeho reformátora 
z 18.storočia, vynálezcu 
stroja na siatie. A aj oni 
sami sa rozhodli byť aký-
misi reformátormi – na 
poli hudby. Hlavným  pro-
tagonistom týchto refo-
riem bol napriek mnohým 
personálnym zmenám, 
ktoré sa tiahnu celou his-

tóriou skupiny, od začiat-
ku samotný Ian Anderson 
– vyhranená osobnosť, 
tvorca štýlu i charakte-
ristického zvuku skupi-
ny. Dokázal vo svojich 
skladbách spojiť viacero 
dovtedy nespojiteľných 
vplyvov – a tak bol  pô-
vodne bluesový repertoár 
obohacovaný rockovými, 
folkovými, jazzovými a v 
neposlednom rade aj sta-
roanglickými nápevmi, 
čomu bolo prispôsobené 
i nástrojové obsadenie a 
celkový zvuk skupiny. To 
robí z Jethro Tull jednu z 
najosobitejších kapiel sve-
tovej rockovej scény.
 A tu je malá pozvánka 
od samotného Iana An-
derson: „Nie som človek, 
ktorý holduje oslavám 

narodenín a výročí, ale 
vážim si všetky tie roky 
strávené s Jethro Tull, 
ktoré sú spojené s cesto-
vaním, návštevou toľkých 
krajín a so stretnutiami 
s fanúšikmi po celom sve-
te. A toto je oslava všet-
kých 33 členov kapely, 
ktorí boli súčasťou Jethro 
Tull. Tých, ktorí priniesli 
kapele svoj talent, zruč-
nosti a osobitý hudob-
ný štýl ako počas živých 
vystúpení, tak aj v štú-
diu. Pripojte sa ku mne a 
k súčasnej kapele a prežite 
s nami nostalgický večer 
plný rozmanitej hudby, 
ktorá predstavuje prierez 
našou tvorbou v priebehu 
päťdesiatich rokov exis-
tencie Jethro Tull.“

(bak, red)

Bratislava žije Vianocami
Vianoce v hlavnom 

meste si často spá-
jame najmä s vianoč-
nými trhmi. Vianočná 
Bratislava, ktorú aj 
tento rok pripravuje 
Bratislavské kultúrne 
a informačné stredisko, 
však ponúka pridanú 
hodnotu v podobe kon-
certov či folklórnych 
vystúpení. Viete, že v 
centre Bratislave máme 
Vianočný les?

Diskusia v historickej 
električke
 Ak sa chystáte na bra-
tislavské vianočného trhy 
na Hlavnom námestí, od-
skočte si aj na Nádvorie 
sv. Jána Nepomuckého, 
kde 26 vyzdobených via-
nočných stromčekov tvorí 
Vianočný les. Stromčeky 
sa následne 16. decem-
bra presúvajú na Námestie 
SNP, kde v rámci Dobrého 
trhu vytvoria Detský via-
nočný les, ktorý ponúk-
ne aj vianočnú rozprávku 
WhatCity? a BKIS v ten-
to deň pripravili zaujíma-
vé diskusie v priestoroch 
historickej električky, kde 
odborníci rozoberú nie-
koľko pálčivých tém týka-
júcich sa kultúry a života 
hlavného mesta.  O 16:00 
h sa bude napríklad disku-
tovať na tému - Verejný 
priestor ako bezpečný 
a otvorený priestor pre 
kultúru a umenie. Hos-
tia: Illah van Oijen (Dobrý 
trh), Slavomíra Salajová 
(Creative Industry Forum), 
Pavol Murín (Stará Tržni-
ca, Bratislavský majáles) a 
Vladimír Grežo (Kultúr-
ne leto a Hradné slávnosti 
Bratislava, Mestské di-

vadlo P. O. Hviezdoslava) 
budú diskutovať o tom, či 
je verejný priestor naozaj 
dostupný pre verejnosť a 
tvorcov a komu skutočne 
„patrí“. Objasnia tiež, aké 
sú zákonné nástroje samo-
správy, za čo všetko nesú 
zodpovednosť organizátori 
a ako vieme podporiť ich 
efektívnu vzájomnú spolu-
prácu. 

Bratislava 
vnímavých ľudí
 Aj tento rok nebude 
chýbať obľúbený Spieva-
júci balkón. Tie najkrajšie 
vianočné koledy a ever-
greeny zaspieva z balkóna 
Primaciálneho paláca zo-
skupenie Danubius Octet 
Singers pod vedením diri-
genta Daniel Simandla už 
12.12. o 18.00 h.
 V ten istý deň sa v rámci 
projektu Bratislava vní-
mavých ľudí predstaví na 
Hlavnom námestí niekoľ-
ko dobročinných organi-
zácií pôsobiacich na území 
hlavného mesta. Vzájom-
né porozumenie, milosť 
a vieru do každodenného 
života chce v tretiu ad-
ventnú nedeľu pripomenúť 
aj slávnostná Adventná 

svätá omša pre Brati-
slavčanov. Bude sa konať 
v rámci osláv 10. výročia 
zriadenia Bratislavskej ar-
cidiecézy, 16. 12. o 17.00 
h v Dóme svätého Mar-
tina. Celebrovať bude arci-
biskup Stanislav Zvolenský 
a zaspieva Katedrálny zbor 
svätého Martina.

Vianočné vystúpenia 
v mestských častiach

„Vianočná jazda 
mestskými časťami –
tak sa volá nový projekt 
Vianočnej Bratislavy, v 
rámci ktorého prináša naše 
vianočné auto kultúrny 
program do jednotlivých 
mestských častí,“ prezra-
dil riaditeľ BKIS Vladimír 
Grežo. Špeciálne vianočné 
auto je vlastne pojazdné 
pódium, ktoré tento rok 
prináša program do sied-
mich mestských častí. Naj-
bližšie sa auto objaví v Rači 
(13.12.), Podunajských Bis-
kupiciach (14.12.), Karlo-
vej Vsi (15.12.) a v Dúbrav-
ke (17.12.).

Program Vianočnej 
Bratislavy nájdete na 
www.bkis.sk 
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Radosť klientov DSS Integra z jázd v Národnom 
motokárovom centre bola opäť veľ ká
Národné motokárové 
centrum (Kart aréna) 
na Kopčianskej ulici v 
Petržalke opäť privíta-
lo v polovici novembra 
tohto roka klientov DSS 
Integra. A Bratislavský 
kuriér bol opäť pri tom.
 Kart aréna s domo-
vom sociálnych služieb už 
dlhší čas spolupracuje na 
báze priateľstva, kde ako 
zdravotne znevýhodnení 
s kombinovaným postih-
nutím našli porozumenie 
u konateľa Adama Hederu 
a slovenskej reprezentant-
ky na motokárach Renaty 
Zajcevovej. Obaja pomá-
hajú aj prostredníctvom 
občianskeho združenia 
SpoluSmeViac. Práve Re-
nata Zajcevová sa špeciálne 
s celým personálom centra 
venuje práve týmto ľudom. 
Nielenže majú z toho neza-
budnuteľný zážitok, veď kto 
by nejazdil rád veľmi rýchlo 
a bezpečne, ale pretekárska 

atmosféra, stretnutia s pre-
tekármi, ktorí tam chodia 
trénovať i získanie sebais-
toty, je pre nich neoceni-
teľnou skúsenosťou. Mno-
hí z klientov DSS Integra 
sú aktívni športovci, ci už 
v hre boccia, alebo spo-
ločenských tancoch na 
vozíku, či plávaní a tento 
zážitok sa nezmazateľne 
vrýva do ich pamäte. Ná-
rodné motokárové centrum 
KART ARENA, je záro-
veň jediným na Slovensku, 

ktoré disponuje už dvoma 
dvojsedadlovými vozidlami, 
čo umožňuje naozaj plno-
hodnotnú jazdu spoločne 
s reprezentantkou Zajcevo-
vou, vychutnať pretekárske 
tempo pri zaistení ich úpl-
nej bezpečnosti. Úsmev a 
radosť sú pre pracovníkov 
odmenou za ich starostli-
vosť. Na podujatie 13. no-
vembra prišli traja klienti 
DSS Integra, medzi nimi aj 
moja Zuzka (na fotke).

(Foto: JánLuky, red)

Šou plná hviezd 2019: Jozef Sabovčík sa s kariérou 
rozlúči vo svojom rodnom meste

Naposledy - a na 
domácom ľade. 

Zimný štadión On-
dreja Nepelu bude 
7. novembra 2019  
miestom športovej 
rozlúčky jedného 
z najlepších sloven-
ských krasokorčulia-
rov histórie, Jozefa 
Sabovčíka. 
 Olympijský medai-
lista a dvojnásobný maj-
ster Európy bude hlav-
nou hviezdou unikátnej 
šou Fire on Ice. Po jeho 
boku vystúpi množstvo 
súčasných i bývalých 
krasokorčuliarskych 
hviezd. Krasokorčuliar-
ska legenda Jozef Sabov-
čík, prezývaný Jumping 
Joe, urobí defi nitívnu 
bodku za svojou boha-
tou krasokorčuliarsku 
kariérou, ktorú ozdobil 
bronzom na olympij-
ských hrách v Saraje-
ve 1984. Do histórie 
sa zapísal ako prvý 
krasokorčuliar, ktorý 
predviedol v súťaži 
štvoritý skok. V rámci 
jedinečnej šou sa pred-
staví 7 majstrov sveta, 
8 olympijských medai-
listov a 9 európskych 
šampiónov.  Účasť pri-
sľúbil olympijský víťaz 
zo Salt Lake City 2002 
a štvornásobný majster 
sveta Alexej Jagudin
aj šesťnásobný majster 
Európy a dvojnásobný 
majster sveta a bronzo-
vý medailista na olym-
piáde v Pchjongčangu 

Javier Fernandez.
Chýbať nebude majster 
Európy z roku 2008, 
Čech Tomáš Verner.

Jozef Sabovčík
začal s krasokorčuľova-
ním v siedmich rokoch. 
Počas svojej amatérskej 
kariéry sa stal šesťná-
sobným majstrom 
Českos lovenska , 
dvojnásobný maj-
ster Európy a získal 
bronz na olympiáde 
v Sarajeve 1984. Stal 
sa prvým krasokorču-
liarom v histórii, ktorý 
skočil štvoritý skok na 

medzinárodnej súťa-
ži. Ako profesionál-
ny krasokorčuliar 
získal titul majstra 
sveta. Športovú ka-
riéru ukončil v roku 
2013. Momentálne 
žije v Severnej Amerike 
a trénuje malých kra-
sokorčuliarov (vrátane 
detí úspešného česko-
slovenského krasokor-
čuliara Karla Kovářa) aj 
dospelých amatérov.

(red)
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