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BRATISLAVA
V apríli a máji sa podávajú 
žiadosti o prijatie detí do ma-
terských škôl. Na Bratislav-
ský kraj pripadalo minulý 
rok až 37 percent zo všetkých 
nevybavených žiadostí v SR! 
Podľahnúť panike a stáť od 
rána pred škôlkou kvôli po-
radiu je však zbytočné. 
„Materské školy nemôžu dať 
ako ostatnú podmienku pri-
jímania detí na predprimárne 
vzdelávanie poradie prijatých 
prihlášok,“ informovali nás na 
komunikačnom odbore minis-
terstva školstva. Či teda prídete 
prvý alebo posledný v termíne, 
je jedno. Riaditeľky si prihlásené 
deti aj tak zoradia nanovo, naprí-
klad podľa veku. 
Podľa údajov ministerstva 
školstva bolo minulý rok 
v Bratislavskom kraji 248 
materských škôl s 1132 trie-
dami a 23 127 deťmi. Pre po-
rovnanie v Trnavskom kraji 
bolo o 50 škôlok viac (301), 

ale o vyše 6-tisíc detí menej. 
(16990).
Nie vždy však bol v Bratisla-
ve problém s umiestnením. 
Z údajov Centra vedeckotech-
nických informácií SR vyplý-
va, že počet detí v materských 
školách klesal až do roku 
2008. Od roku 2008 sa začali 
zvyšovať nielen počty detí, ale 
narastali aj počty evidovaných 
nevybavených žiadostí. „Spo-
mínam si na obdobie okolo 
roku 2000, keď sme doslova 
bojovali o deti a brali sme aj 
dvojročné,“ hovorí riaditeľka 
MŠ na Pifflovej ulici v Petr-
žalke Emília Šimková. „Lenže 
vtedy sme mali v našej lokalite 
päť materských škôl, dnes sú tu 
dve. Hoci tá naša sa rozšírila zo 
štyroch tried na sedem.“ 
V roku 2008 pripadalo v Bra-
tislavskom kraji na 17 056 
detí 1154 nevybavených žia-
dostí. V roku 2016 to už bolo 
na 23 127 detí až 4677 nevy-
bavených žiadostí (V roku 

2015 ešte o takmer tisíc viac.)
Počet nevybavených žiadostí 
však celkom neodráža kapaci-
ty v škôlkach. Dôvodom je, že 
na jedno dieťa môže pripadať 
aj niekoľko žiadostí. Rodič 
totiž v snahe získať miesto, 
prihlási dieťa aj do viacerých 
škôlok. „Je to jeho právo, ale 
v Petržalke duplicitne podané 
žiadosti vybavujú riaditeľky 
spoločne, aby sa nestalo, že 
jedno dieťa bude prijaté do via- 
cerých materských škôl,“ vy-
svetľuje Emília Šimková a do-
dáva, že viacnásobné podanie 
žiadosti prijatie nezaručuje. 
Prečo sú kapacity v mater-
ských škôlkach nedostatočné? 
Podľa analýzy ministerstva 
školstva z januára 2017 je to 
jednak narastajúcim počtom 
detí vo veku 3-5 rokov, ale 
aj čoraz vyšším počtom detí, 
ktorým odložili povinnú škol-
skú dochádzku. A to mnoho-
krát len na podnet rodičov. 
 Pokračovanie na str. 2

Na poradí prihlášok do škôlky nezáleží

Obnovujú alej
STARÉ MESTO
Revitalizácia stromoradia 
pri Námestí slobody bude 
trvať zhruba mesiac a ne-
obmedzí dopravu.
Stav stromov po oboch stra-
nách cesty pred Úradom 
vlády SR pri Námestí slo-
body označil dendrológ za 
zlý, 45 stromov je fatálne 
poškodených.  Pod ich ne-
vyhovujúci stav sa podpísal 
najmä ich neodborný orez 
spred niekoľkých rokov 
kvôli trakčnému vedeniu. 
Ukázalo sa, že pôvodné 
brestovce nie sú vhodné do 
územia s trolejovým vede-
ním. 
Choré stromy budú v aleji na-
hradené 53 novými a vzrast-
lými jaseňovcami metlina-
tými. „Jaseňovec má všetky 
vlastnosti potrebné pre život 
v mestskom prostredí. Jeho 
prednosťou je, že kvitne a v 
lete má ozdobné plody,“ 
uviedla hlavná architektka 
Bratislavy Ingrid Konrad. „V 
Bratislave to nie je neznámy 
druh, s týmto stromom sa 
Bratislavčania môžu stretnúť 
na Trnavskom mýte.“
Približne osem rokov staré 
stromy budú situované na 
pôvodné miesta uličného 
stromoradia. Popritom budú 
ešte do stromových jám vysa-
dené kvitnúce trvalky zimo-
zelene menšej a väčšej, ktoré 
vytvoria bohaté zazelenenie. 
Súčasne dôjde k výsadbe 
a úprave zelene aj v blízkom 
okolí.  (brn)

Overená prémiová kvalita
www.kupaaut.sk

Budeme bar alebo 
radšej reštaurácia?
Staré Mesto pripravilo nové 
VZN o otváracích hodinách 
v podnikoch.
 
Aké absurdnosti  
zaujímajú turistov?
T u r i s t i c k á 
s p r i e v o d -
kyňa Soňa 
S v o r e ň o v á 
prezrádza v 
rozhovore aj 
špecifiká jed-
notlivých národností, ktoré 
navštívia hlavné mesto.

Najúčinnejšia 
deratizácia
Túlavé mačky majú v mes-
te svoj zmysel. V Bratislave 
ich však žije vyše šesťtisíc! 
Ako regulovať ich počty? 

Taká bola Petržalka
Zaspomínajte si na výsta-
ve na legendárnu burzu 
na Rybalkovej a na časy, 
keď v Petržalke síce nebol 
ani jeden strom, zato miest 
na parkovanie bolo neúre-
kom.
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Plány by boli
Škôlky povinné nie sú, ro-
dičia preto nemajú automa-
tický nárok na umiestnenie 
svojho dieťaťa. Naša vláda 
však deklaruje, že zaškole-
nosť 4- až 6-ročných detí je 
jednou z jej priorít. A tak 
januárová analýza minister-
stva školstva dospela k záve-
ru, že je potrebné „vo veľmi 
krátkom časovom horizonte“ 
rozšíriť kapacity materských 
škôl na Slovensku o 193 
tried. Problém sa vraj síce 
neodstráni úplne, podarí sa 
ho však zmierniť. Odborníci 
na to navrhli vyčleniť z roz-
počtu ministerstva 11,5 mili-
óna eur.  
Takmer polovicu zo 193 no-
vých tried by potrebovala 
Bratislava. Práve v hlavnom 
meste je najakútnejšia po-
treba riešiť nedostatok ka-
pacít. Len v okresoch II, III, 
IV a V je podľa analýzy 48 
materských škôl, v ktorých je 
potrebné rozšíriť kapacitu na-
jmenej o 2 a viac tried.
Druhým riešením je stop-
nutie aktuálnej rodičovskej 
módy venovať dieťaťu ešte rok 
detstva a dať ho do školy až 
v siedmich. Počet týchto detí 
posledné roky výrazne stúpa, 
ministerstvo žiada legislatív-
ne zúžiť dôvody odkladu.  
A, napokon, čerstvé mamič-
ky, ktoré majú už teraz hlavu 
v smútku zo situácie v škôl-
kach, možno poteší fakt, že 
v nasledujúcich rokoch má 
podľa prognóz počet narode-
ných detí na Slovensku klesať. 
A tým bude klesať aj počet 
chýbajúcich miest v mater-
ských školách. 

Ingrid Jarunková

Menšie časti sú 
na tom lepšie
BRATISLAVA
Z hľadiska okresov je naj-
kritickejšia situácia pri pri-
jímaní detí do materských 
škôl v Bratislave V, Brati-
slave II, Senci, Bratislave 
III, Trnave a Bratislave IV.
Celkom dobre je na tom Staré 
Mesto, kde sa minulý rok po-
darilo umiestniť takmer všetky 
deti. Najviac nevybavených žia- 
dostí mala MŠ Karadžičova. 
Staré Mesto pri zvýšenom zá-
ujme zohľadňuje deti, ktorých 
rodičia majú trvalý pobyt v ich 
mestskej časti. Zápisy tu budú 
prebiehať od 2. do 12. mája.  
Horšia je situácia v Ružino-
ve, kde budú zápisy od 2. do 
5. mája. Škôlky tu navštevu-
je viac ako 2000 detí, minu-
lý rok dostali 1250 žiadostí, 
neprijali 380 detí. Najviac 
neprijatých žiadostí mala MŠ 
Miletičova, všetky deti prijala 
MŠ Medzilaborecká. 
V Dúbravke, kde budú zápisy 
26. a 27. apríla bolo vlani prio-
ritou zobrať všetky 3-ročné deti 
s trvalým pobytom v Dúbrav-
ke. Aj tento rok chcú dať pri-
oritne priestor dúbravským 
deťom. Zaváži i súrodenec 
v škôlke. Minulý rok nemali 
nevybavené žiadosti na Galba-
vého, najviac neprijatých bolo 
na Švantnerovej a Sekurisovej. 
V Karlovej Vsi sa minulý rok 
hlásilo 331 detí a všetky, ktoré 
vyhoveli kritériám, sa poda-
rilo umiestniť. Podobne ako 
v Novom Meste zohľadňujú 
súrodenca v škôlke a trvalý 
či prechodný pobyt. Zápisy 
v Karlovke sa uskutočnia od 
24. apríla do 5. mája. V Rači 
mali minulý rok najviac od-
mietnutých prihlášok na Cy-
prichovej, najlepšie na tom 
bola Plickova. V Petržalke 
je situácia najhoršia. Nula ne-
vybavených žiadostí mali len 
súkromné škôlky, najviac nevy-
bavených žiadostí bolo na Iľju-
šinovej a Turnianskej. Prijatých 
nemohlo byť 576 detí vo veku 
od 3 do 4 rokov. Tento rok sa 
zápisy uskutočnia od 19. apríla 
do 3. mája. Relatívne dobre sú 
na tom menšie mestské časti 
ako Vajnory či Devín.  (in)

Pokračovanie zo str. 1
Emília Šimková vidí v Petržal-
ke ešte ďalší dôvod. „Výstavba 
nových domov. V istých loka-
litách je počet žiadostí o prija-
tie vyšší.“ Nedostatok kapacít 
by mal riešiť už schválený 
developerský poplatok. Práve 
ten by mal byť investovaný aj 
do nových škôlok. 
V súčasnosti len riaditeľka 
rozhoduje o prijatí dieťaťa. 
Okrem detí rok pred plne-
ním povinnej školskej do-
chádzky,  detí s odloženou 
povinnou školskou dochád-
zkou a dodatočne odloženou 
povinnou školskou dochád-
zkou si určuje po prerokovaní 
s pedagogickou radou ostatné 
podmienky prijímania. Za-
ujímavé je, že hoci sa v po-
tvrdení o zdravotnom stave 
musí uviesť aj údaj o povin-
nom očkovaní, na Slovensku 
to zatiaľ nie je údaj, ktorý 
znevýhodňuje dieťa pri prijí-
maní do materskej školy. 
Na Pifflovej majú určené 
v ostatných podmienkach, že 
pri zvýšenom záujme upred-
nostňujú deti, ktoré už majú 

v škôlke súrodencov. Rodič 
sa však istotne často pýta: „Čo 
môžem spraviť preto, aby sa 
moje dieťa dostalo do škôlky? 
„Moja odpoveď je: Podať žia-
dosť a čakať na rozhodnutie,“ 
tvrdí Emília Šimková. 
Rodičia sa verdikt dozvedia 
v júni. Ak ich dieťa neprija-
li, môžu požiadať o prehod-
notenie rozhodnutia. Emília 
Šimková vtedy odporúča ne-
vzdať sa. Žiadosť o prehod-
notenie rozhodnutia, nemusí 
byť úspešná, ale ak zostanete 
s riaditeľkou v kontakte a in-
formujete sa, či sa neuvoľ-
nilo miesto, máte šancu na 
úspech. „Neraz sa nám miesta 
uvoľnia ešte v auguste alebo 
v septembri a, samozrejme, aj 
počas roka.“ Upozorňuje však, 
že ak bolo vydané rozhodnutie, 
žiadosť je vybavená. Nezakla-
dá sa do žiadneho poradovníka. 
Nikto vám nebude telefonovať, 
keď sa im uvoľní miesto. Musí-
te sa zaujímať sami a hľadanie 
miesta nevzdať.
Rozširujú kapacity
Mestské časti, ktorých sa ne-
dostatok miest v materských 

školách týka, robia, čo môžu. 
„V súčasnosti sa rekonštruuje 
bývalá škôlka na Vyšehradskej 
(7 tried) a  plánujeme rekon-
štrukciu nebytových priestorov 
v ZŠ na Turnianskej, kde bude 
zriadená 4-triedna materská 
škola. Prevádzku začnú od  
1. septembra 2018,“ infor-
movala nás Silvia Vnenková 
z komunikačného odboru Pe-
tržalky. „Dúbravka pripravuje 
zriadenie štvortriednej mater-
skej školy na Fedákovej ulici 
s kapacitou 92 miest,“ uviedla 
hovorkyňa Lucia Marcinatová. 
Rozširovanie kapacity však 
realizujú aj ostatní - Ružinov 
(o 50 miest) alebo Rača, ktorá 
bude novú škôlku financovať 
z úveru. V Novom Meste sa 
podľa hovorcu Mareka Tettin-
gera už niekoľko rokov darí 
uspokojiť potreby Novomešťa-
nov, ktorých deti dosiahli vek tri 
roky, napriek tomu majú v plá-
ne vybudovanie ďalšej škôlky. 
V Záhorskej Bystrici otvorili 
novú triedu začiatkom februára 
tohto roka a na budúci rok by 
mali pribudnúť ďalšie dve.  (in)
 Foto: Matúš Husár

 Kusý: Na krajšie školy dávame milióny eur

Bratislavské Nové Mesto pokračuje v rekon-
štrukcii základných škôl. Na Sibírskej v tých-
to dňoch rozbehli výmenu okien. „V lete by 
sme chceli zrekonštruovať strechu školy,“ 
avizuje starosta Nového Mesta Rudolf Kusý 
s tým, že naplánovaná je aj obnova šatní a re-
konštrukcia vchodu do školy. „Chceme, aby 
bol nielen funkčný, ale aj aby pekne vyze-
ral, preto rekonštrukciu riešime v spolupráci 
s Vysokou školou výtvarných umení,“ nazna-
čil starosta Kusý. V tomto roku plánuje mest-
ská časť do škôl a škôlok investovať ďalší 
milión eur. „Je to veľa peňazí, ale je to len 
otázka priorít. Výdavky na školy berieme ako 
investíciu do našich detí,“ vraví Rudolf Kusý.

Samospráva podľa neho musí v prvom rade 
slúžiť ľuďom, preto sa v Novom Meste 
dlhodobo sústreďuje na odstránenie dlhov 
z minulosti, zlepšenie súčasného života 
a na rozvojové projekty. Do prvej oblasti 
zaraďuje napríklad opravu škôl, ktoré sa-
mospráva zdedila v zanedbanom stave. 
Nové Mesto pod vedením Rudolfa Kusého 
v posledných rokoch investovalo do opra-
vy škôl niekoľko miliónov eur. „Školy sú 
nielen krajšie a bezpečnejšie, ale vďaka 
týmto úpravám výrazne ušetria na energi-
ách a peniaze, ktoré takto získajú, môžu 
použiť na kvalitnejšie vzdelávanie,“ hovorí 
starosta Kusý.

 

Písal sa rok 1993. Verejné obstarávanie na 
správu svetelných križovatiek v Bratislave 
vyhrala firma Siemens. Počet riadených kri-
žovatiek odvtedy stúpol z 31 na 121, dodá-
vateľ však ostáva. Žiadna nová súťaž. Biznis 
do nekonečna. Pod rúškom aktualizácie sys-
tému za 24 rokov nikto 
nevyhlásil novú súťaž, 
pretože systém od firmy 
Siemens dokáže aktuali-
zovať len firma Siemens.
Od kvality nastavenia 
svetelnej signalizácie 
závisí plynulosť, ale aj 
bezpečnosť cestnej pre-
mávky v križovatkách. 
Bratislave chýbajú aj dy-
namicky riadené križo-
vatky. Systém je slepý, 
jednotlivé cykly riadenia 
križovatky sú zadefino-
vané napevno bez ohľa-
du na to, koľko áut v kto-

rom smere stojí. A tak neraz čaká kolóna áut 
na križovatke zbytočne, kým z iného smeru 
nejde nikto. Magistrát platí za údržbu cestnej 
svetelnej signalizácie 33 tisíc eur mesačne. 
Každá požiadavka navyše ale stojí ďalšie pe-
niaze. Za rok 2016 to bolo až 180 tisíc eur.

Začiatkom tohto roku 
som kritizoval chýba-
júci tender magistrátu 
Bratislavy na verejné 
osvetlenie za takmer dva 
milióny eur, ktorý zho-
dou okolností tiež spra-
vuje firma Siemens. Nie, 
nenavážam sa do firmy 
Siemens. Poukazujem 
na zle nastavené proce-
sy výberu dodávateľov. 
V konečnom dôsledku 
tak prichádzame o mož-
nosť súťažiť o lepšiu cenu 
a kvalitnejšie služby.
 Juraj DROBA 

Nekonečný biznis so semafórmi
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Na nelegálne 
skládky už
dostali peniaze
RAČA
Mestská časť Rača požiadala
o dotáciu od Enviromentálne-
ho fondu na odstránenie nele-
gálnych skládok na svojom
území .
Celkové náklady na odstráne-
nie skládok vyčíslili na približ-
ne 39 000 eur, Enviromentálny
fond poskytol mestskej časti
33 000 eur, zvyšok rozpočtu
musí prefinancovať račianska
samospráva z vlastného roz-
počtu. (ts)

Rekonštrukcia
stála takmer
dvestotisíc eur
KARLOVA VES
Mestská časť Karlova Ves
využila letné mesiace na
rekonštrukčné práce škol-
ských budov a zariadení. Naj-
väčšia rekonštrukcia sa týkala
ZŠ Alexandra Dubčeka na
Majerníkovej 62, v ktorej
kompletne opravili sociálne
zariadenia na štyroch podla-
žiach. 
Komplexne zrekonštruovali a
zateplili aj strechu Základnej
školy na Karloveskej 61, kom-
pletne vymenia aj PVC krytinu. 
Z nevyužívaných priestorov
bývalého školníckeho bytu v
MŠ Majerníkova 11 sa vytvorili
priestory pre novú triedu. 
Ďalších takmer dvadsať škôlka-
rov sa môže tešiť do novej triedy
v Materskej škole Majerníkova
60, kde upravili bývalé triedy
základnej školy  na triedy pre
materskú školu, vrátane kom-
pletnej rekonštrukcie sociálnych
zariadení. (bh)

STARÉ MESTO
Chodník na Banskobystric-
kej ulici síce opravili, ale v
najbližších mesiacoch ho
zrejme opäť čaká rekon-
štrukcia. Dôvodom sú vyvrá-
tené kocky na okraji cesty a
doslova rozpadávajúci sa
obrubník chodníka.
Na prelome mája a júna síce
povrch opravovali, no obyvate-
lia si čoskoro všimli nekvalitne
odvedenú prácu. 
„Už po pár týždňoch bolo
jasné, že uloženie kociek s
takto širokými medzerami je
nestabilné a s takým málom
cementu v zmesi nevydrží ani
rok. Magistrát však prácu pre-
vzal bez mihnutia oka, hoci
sme ich na to upozorňovali.
Zostalo to bez ohlasu,“ napísal
čitateľ Jozef Dugovič.
Podľa magistrátu k druhotnému
poškodeniu chodníka mohlo
dôjsť i v dôsledku parkujúcich
áut na opravovanej časti obrub-
níka. Je zaujímavé, že mesto s

tým vopred nepočítalo, hoci
ulica nie je a ani nebola pešou
zónou. 
Navyše po vybudovaní cyklis-
tického chodníka sa parkovanie
obmedzilo. Dodatočne je ťažké
určiť, do akej miery sa na
poškodení chodníka podieľalo
parkovanie vozidiel. 
Magistrát však tvrdí, že autá na

opravenej dlažbe parkovali aj
napriek zákazu, ktorý bol jasne
viditeľný. Katarína Kohútiková
z magistrátu uviedla, že mesto
stavebnú spoločnosť obozná-
milo s poškodeniami a spoloč-
ne sa dohodli na druhej, obyva-
telia veria, že už poslednej,
oprave. Daniela Mihoková

Foto: Jozef Dugovič

Banskobystrická ulica má opravený 
a hneď aj zase zničený chodník

Novootvorená 
zubná ambulancia

prijíma nových
pacientov

My zuby neťaháme,
my ich liečime

Stromová 16 | Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk
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Rača sa obráti
na generálnu
prokuratúru
RAČA
Mestská časť Rača podala v
apríli odvolanie proti stanovis-
ku ministerstva životného pro-
stredia týkajúceho sa navrho-
vanej megavýstavby Rínok
Rača v areáli bývalých vinár-
skych závodov v centre Rače.
Námietky ministerstvo neakcep-
tovalo, preto chcela račianska
samospráva v odvolaní na ne
znova upozorniť a dožadovať sa
ich zapracovania do procesu
EIA. Ministerstvo životného
prostredia však usúdilo, že Rača
poslala odvolanie neskoro a
neuznala ho. 
„Sme presvedčení, že klasifiká-
ciou nášho odvolania ako onesko-
reného sme boli ukrátení na svo-
jich právach, čo malo za následok
aj nezákonnosť ďalších krokov zo
strany ministerstva, ako aj samot-
ného ministra životného prostre-
dia. Odvolanie je možné podľa
zákona podať v lehote do pätnás-
tich dní odo dňa doručenia stano-
viska a my namietame, že mest-
skej časti ako účastníkovi konania
nikdy nebolo stanovisko doruče-
né do vlastných rúk,“ povedal sta-
rosta Rače P. Pilinský. „Keďže
naše námietky a ich akceptáciu
považujem za extrémne dôležité,
rozhodol som sa podať podnet na
generálnu prokuratúru na preskú-
manie postupu ministra životného
prostredia,“ dodal Pilinský.  (ts)

Dúbravka 
si naplánovala 
promenádu
DÚBRAVKA
Zničené lavičky, rozbité hra-
cie a oddychové prvky, pust-
núce plastiky od čias výstav-
by sídliska. Tak dnes vyzerá
najdlhšia dúbravská pešia
zóna, ktorá vedie od AB Res-
taurant na Ulici M. Sch.
Trnavského smerom dole k
Domu služieb.
Roky bola zanedbávaná a ne-
upravovaná, autá tu  často igno-
rujú zákazy a prechádzajú po
chodníkoch i po tráve. To všet-
ko sa rozhodlo zmeniť vedenie
mestskej časti. Plánuje ulicu
obnoviť a vytvoriť oddychovú
zážitkovú promenádu Dúbravky.
„Vítané sú podnety obyvateľov,

pripomienky, kreatívne návrhy,
zapojiť sa môžu všetci Dúbrav-
čania aj neziskovky,“ pozýva
starosta Martin Zaťovič. Súčas-
ťou pešej zóny bude aj nový
vizuálny štýl mestskej časti,
ktorý Dúbravku predstavuje ako
čerešničku Bratislavy. (lm)

STARÉ MESTO
Ešte začiatkom leta vznikol na
staromestskej Satinského ulici,
ktorá spája Cintorínsku s
Dunajskou, drôtený plot s uza-
mykateľnou bránkou. Obyva-
telia bytovky tým dokončili svoj
boj s ostatnými Bratislavčanmi,
ktorí si ulicou skracovali cestu.
Cestu najskôr zatarasili smetiak-
mi, neskôr dopravnými kužeľmi,
nakoniec prišiel na rad plot s
bránkou. „Keď sme tu kupovali
byty, nevedeli sme, že ulica bude
priechodná. Teraz tu máme veľa
ľudí, navyše si musíme dávať
pozor, keď autami vychádzame z
garáže,“ tvrdili obyvatelia domu.
Bezprostredne po osadení plota
sa magistrát aj mestská časť vyja-
drili, že situáciu preskúmajú a
následne ju budú riešiť. Po šty-
roch mesiacoch Bratislavské no-
viny zisťovali, ako vyzerá aktuál-
ny stav. Už na prvý pohľad je
však všetko po starom, plot stojí a
chodci sa na ulicu nedostanú. 
Čo sa týka mestskej časti Staré
Mesto, reagovala hovorkyňa
Nora Gubková: „Tunajší úrad
nevydal vo veci plota naprieč
Satinského ulicou nijaké stavebné
povolenie ani oznámenie k ohlá-
seniu drobnej stavby. Úrad vyzval
stavebníkov plota, aby predložili
doklady o tom, že predložený
návrh drobnej stavby rozdeľujú-
cej ulicu je v súlade s regulatívmi
záväznej územnoplánovacej do-

kumentácie Územného plánu zó-
ny Dunajská. Vlastníkmi po-
zemku pod časťou „možnej“
verejnej komunikácie Satinského
ulice sú vlastníci bytov a nebyto-
vých priestorov polyfunkčnej
budovy na Dunajskej 15, rovnako
aj stavby komunikácie, vjazdu do
garáže budovy na tomto pozem-
ku. Stavba bola povolená v roku
1998 a v tom čase stavebník
musel preukázať právo k pozem-
ku, ktoré ho oprávnilo zhotoviť
stavbu.“
Stanovisko magistrátu poskytla
Ivana Skokanová: „Ide o účelovú
komunikáciu (nezaradenú), ktorú 
vybudoval investor priľahlej
nehnuteľnosti. Magistrát uvedenú

komunikáciu nespravuje a nevy-
konáva na nej ani žiadnu údržbu,
keďže nie je v našom majetku.
Pravdepodobne sa o ňu stará
správca priľahlej nehnuteľnosti -
prípadne investor stavby. Na to,
aby sme mohli  ulicu prevziať do
správy, je potrebné, aby o to sta-
vebník požiadal. Zatiaľ sa tak
nestalo - na magistráte v súčas-
nosti nie je evidovaná žiadna žia-
dosť investora o bezodplatné odo-
vzdanie novovybudovanej komu-
nikácie medzi Cintorínskou a Du-
najskou ulicou do majetku hlav-
ného mesta SR Bratislavy, bez
toho ju mesto do správy prevziať
nemôže.“ (db)

Foto: Juraj Mladý

Satinského ulica je uzavretá, mesto
ani mestská časť ju riešiť nemôžu

PETER BERONSKÝ, majiteľ reštaurácie

www.slnecnice.sk

„Ja už bývam. A teším
sa na nových susedov.“
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 DÔCHODCOM

odkúpenie bytu 
s doživotným užívaním:
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RUŽINOV, PETRŽALKA
Po tom, ako developer 
projektu Stanica Nivy 
zverejnil svoju víziu nad-
zemnej dráhy, ktorá by 
spájala Petržalku a Nivy, 
zdvihla sa nielen vlna nad-
šenia, ale aj skepse. Aký 
postoj k nápadu, ktorý de-
veloper skromne nazýva 
„doplnkové riešenie do-
pravy“, zaujímajú zainte-
resovaní?
S prácami na projekte Stani-
ca Nivy, o ktorom sa hovorí 
už niekoľko rokov, by sa 
malo konečne začať v lete. 
Cena za to, že v roku 2020 
získajú Bratislavčania novú 
autobusovú stanicu, budú 
výrazné dopravné obmedze-
nia. Hoci sme v týchto dňoch 
čakali skôr informáciu, či 
bude ulica Mlynské Nivy 
počas prestavby kompletne 
uzavretá na 14 mesiacov, ale 
čiastočne na tri roky, investor 
šokoval bonusom k projektu 
- plánom, že spojí oba bre-
hy Dunaja nadzemnou drá-
hou. A rád by tento doplnok 
mestskej dopravy, ako dráhu 
nazval výkonný riaditeľ HB 
Reavis Adrián Rác, sprevád-

zkoval zároveň s otvorením 
novej stanice. K doplnku za 
50 miliónov eur by patrilo aj 
vybudovanie veľkokapacit-
ného parkovacieho domu za 
30 miliónov eur v Petržalke. 
Finančný stimul nežiadajú. 
Avšak chceli by udelenie 
štatútu významnej investí-
cie. S týmto statusom by sa 
totiž povolenia vybavovali 
rýchlejšie. 
A reakcie zainteresovaných? 
Na miestnom úrade v Petr-
žalke o plánoch developera 
vôbec nevedeli. Dozvedeli sa 
o nej z médií. 
Investor sa vyjadril, že nad-
zemná dráha by mohla byť 
„potenciálne integrovaná do 
systému verejnej hromadnej 
dopravy“. Bratislavská inte-
grovaná doprava považuje 
návrh za zaujímavý. 
Magistrát sa vyjadril kon-
krétnejšie. „Bratislavčania 
už majú skúsenosti s rôz-
nymi sľubmi, predstavami 
a víziami. Kým však nie je 
na stole konkrétny návrh, 
obsahujúci konkrétne rie-
šenia napojenia na nosné 
dopravné systémy v meste, 
posúdenie vplyvov na do-

pravu, návrh vysporiadania 
pozemkov a v neposlednom 
rade financovanie, dovtedy 
takéto návrhy stále vnímame 
v rovine vízie, nie v rovine 
projektu,“ uvádza sa v ofi-
ciálnom stanovisku. „Veľ-
mi by sme ocenili, keby sa 
o takýchto projektoch viedla 
širšia diskusia, pretože sa tý-
kajú celého mesta, všetkých 
ľudí, nie iba developerských 
zámerov. Nemáme nič proti 
proaktívnym návrhom de-
veloperov, môžu priniesť aj 
dobré veci. Avšak pri takto 
zásadných veciach je jedno-
značne dôležitá koordinácia 
s odbornými útvarmi mesta 
a odbornou aj laickou verej-
nosťou.“
Bratislavský samosprávny 
kraj teda zareagoval a v prvý 
aprílový týždeň plánuje zor-
ganizovať odbornú konferen-
ciu na prezentovanie návrhu 
nadzemnej dráhy v Bratisla-
ve. Bratislavská župa na ňu 
pozve okrem župných odbor-
níkov na dopravu a územné 
plánovanie aj investora, zá-
stupcov Hlavného mesta SR - 
Bratislava a ďalších expertov 
na dopravu.  (brn, in)

Magistrát nadšenie schladil Nový park už 
koncom apríla
NOVÉ MESTO
Voľnočasový priestor Jama 
v lokalite Tehelné pole, 
na mieste bývalého cyklis-
tického štadióna už budujú. 
Vybudovanie nového parku 
s rozlohou 17-tisíc štvorcových 
metrov v réžii bratislavské-
ho Nového Mesta bude stáť  
1,64 milióna eur. „Park bude 
rozdelený do dvoch zón. Hornú 
„aktívnu“ zónu budú charak-
terizovať vyhliadkové móla, 
športové plochy, ako multi-
funkčné ihrisko, tenisové kurty, 
fitness stroje, parkourové zosta-
vy, pingpongové stoly a mest-
ská zeleň. V dolnej „relaxačnej“ 
zóne bude jazierko, živelná ze-
leň, prírodný amfiteáter a prie-
story na oddych. Priaznivci 
aktívneho oddychu nájdu v par-
ku bežeckú a športovú dráhu. 
Samotná výstavba parku bude 
vzhľadom na náročnosť celého 
procesu realizovaná v dvoch 
etapách,“ povedal nám starosta 
Nového Mesta Rudolf Kusý.
Zmluva s dodávateľom je 
uzatvorená na termín odo-
vzdania stavebného diela do 
28. apríla 2017.
„Vybudovanie nového parku 
v centre mesta je nielen po 
technickej stránke mimoriadne 
náročný projekt. V parku budú 
dve studne využívajúce pod-
zemnú vodu. Dôležitým vod-
ným prvkom je umelo vytvo-
rené jazero, ktoré bude slúžiť 
aj ako zdroj parkovej závlahy. 
Spôsobom, akým park hospo-
dári s vodou, ide o jedinečný 
projekt v rámci Slovenska. 
Bude vysadených 180 vzrast-
lých ihličnatých a listnatých 
stromov, viac ako 1350 rôz-
nych kríkov, takmer 13 tisíc  
trvaliek a 455 vodných rast-
lín,“ dodal Kusý.  (ms)

Opäť o hazarde
BRATISLAVA
Koncom marca sa bude na 
mestskom zastupiteľstve 
opäť hlasovať o hazarde.  
Vo februári neschválený 
návrh VZN o úplnom zá-
kaze mieni primátor Ivo 
Nesrovnal predložiť poslan-
com znova. Zástupcovia 
herní však upozorňujú, že 
tým riskuje žaloby.
V súlade s uznesením mestské-
ho zastupiteľstva z 26. januára 
2017 chce primátor predložiť 
na najbližšie riadne rokova-
nie pôvodné VZN o plošnom 
zákaze hazardu. Poslanci je-
diní môžu pozmeňovacím 
návrhom vyňať časť objektov 
z plošného zákazu hazardu. 
 „Nie je to právne v poriad-
ku, čo sa chystá pán primá-
tor urobiť,“ prezentuje názor 
Asociácie hier a zábavy jej 
hovorkyňa Dominika Luká-
čová z AZAH. Súhlasí s ňou 
aj vedúci katedry práva Vyso-
kej školy ekonómie a manaž-
mentu verejnej správy v Bra-
tislave Peter Škultéty. Petícia 
za zákaz hazardu sa podľa 
neho nemôže opakovane po-
užívať na hlasovanie o VZN, 
až kým nebude schválené. 
Advokát asociácií Juraj Baláž 
upozornil, že prevádzkova-
telia hazardných hier sú pri-
pravení využiť všetky právne 
prostriedky na ochranu svo-
jich záujmov. 
Hlasovanie o rovnakom mate-
riáli na dvoch po sebe idúcich 
rokovaniach mestského zastu-
piteľstva je ale podľa hlavné-
ho mesta v súlade s rokovacím 
poriadkom.   (brn, tasr)
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Dovolenka 
a pracovné 
právo II.
V predošlom článku sme sa
venovali základným ustanove-
niam Zákonníka práce o dovo-
lenke. Na článok nadviažeme a
budeme sa venovať spoločným
ustanoveniam Zákonníka práce
o dovolenke.
Zamestnávateľ môže určiť
zamestnancovi čerpanie dovolen-
ky, aj keď dosiaľ nesplnil pod-
mienky na vznik nároku na dovo-
lenku, ak možno predpokladať, že
zamestnanec tieto podmienky
splní do konca kalendárneho roka,
v ktorom dovolenku čerpá, alebo
do skončenia pracovného pomeru.
Čerpanie dovolenky by mal v
zmysle zákona určovať zamestná-
vateľ tak, aby si zamestnanec
mohol dovolenku vyčerpať spra-
vidla vcelku a do konca kalendár-
neho roka. Pri určovaní dovolenky
je potrebné prihliadať na úlohy
zamestnávateľa a na oprávnené
záujmy zamestnanca. Zamestná-
vateľ je povinný určiť zamestnan-
covi čerpanie aspoň štyroch týž-
dňov dovolenky v kalendárnom
roku, ak má na ne nárok, a ak
určeniu čerpania dovolenky ne-
bránia prekážky v práci na strane
zamestnanca. Ak sa poskytuje
dovolenka v niekoľkých častiach,
musí byť aspoň jedna časť najme-
nej dva týždne, ak sa zamestnanec
so zamestnávateľom nedohodne
inak. Čerpanie dovolenky je
zamestnávateľ povinný oznámiť
zamestnancovi aspoň 14 dní
vopred. Obdobie môže byť výni-
močne skrátené so súhlasom za-
mestnanca. Za časť dovolenky,
ktorá presahuje štyri týždne
základnej výmery dovolenky,
ktorú zamestnanec nemohol
vyčerpať ani do konca nasledujú-
ceho kalendárneho roka, patrí za-
mestnancovi náhrada mzdy v
sume jeho priemerného zárobku.
Za nevyčerpané štyri týždne zák-
ladnej výmery dovolenky nemôže
byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať
z dôvodu skončenia pracovného
pomeru. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie
BRATISLAVA
Dispečing bratislavského
magistrátu má dva nové slu-
žobné automobily, ktoré budú
slúžiť pracovníkom dispečin-
gu z oddelenia správy komu-
nikácií na lepšie a operatívnej-
šie zasahovanie.
Služobné autá sú určené na efek-
tívnejšie zabezpečovanie kon-
troly verejných priestranstiev a
operatívnejší zásah v teréne pri
mimoriadnych udalostiach.
Automobily sú ľahko rozpozna-
teľné, pretože sú označené
logom mesta a mestskými far-
bami. 
Bratislavský magistrát kúpil dve
vozidlá, obe sú v bielej farbe a s
logom mesta Bratislavy,  za pri-
bližne 20-tisíc eur. Vozidlá sú
vybavené sú majákom a výstraž-
ným osvetlením na zadnom
okne s nápisom Správa komuni-
kácií, kde je uvedený aj telefo-
nický a e-mailový kontakt na
dispečing mesta na oddelení
správy komunikácií. 
Na uvedené kontakty bude tiež
možné nahlasovať prípadné po-
ruchy na mestských cestách, či
upozorniť na prekážky na mest-
ských komunikáciách alebo na
zníženú zjazdnosť bratislav-
ských ciest. (kk)

INFORMUJTE SA TU:
Antolská 4, Bratislava 85107 
+421 902 605 900 | info@doktormartin.sk 
www.doktormartin.sk 

Navštívte Dr. Martin zubnú kliniku a objednajte 
sa na BEZPLATNÉ VSTUPNÉ VYŠETRENIE!

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU! 
VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD NA ÚSMEV!

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia
STARÉ MESTO
Zreštaurovanie fasády Mir-
bachovho paláca, ktorý bol v
zlom stave, je hotové. Práce
boli zamerané na obnovu
celkovej fasády, doplnenie
modelácie výzdoby, vytvore-
nie kópií jednotlivých prvkov
podľa originálov a došlo aj
na zlátenie kovových do-
plnkov. Mirbachov palác má
aktuálne vzhľad pôvodnej
architektúry zo 60. rokov 18.
storočia.
Cieľom obnovy fasády bolo
reštaurátorským spôsobom do-
siahnuť čo najlepší technický a

estetický stav fasády vrátane
všetkých jej prvkov. Reštaurá-
torské práce boli zamerané na
obnovu fasády, kamenných
portálov, soklov a ostení,
obnovu drevených okien, dverí
a mreží. 
V rámci reštaurátorských prác
sa upravili kamenné fragmenty,
doplnili modelácie štukovej
výzdoby a chýbajúcich častí
omietkovej vrstvy, vytvorili sa
kópie umelokamennej vázy
odliatím a farebne sa upravili
erbové polia v intenciách
heraldickej farebnosti erbov
grófa Nyára. Tie boli následne

osadené do kartuše tympanónu
paláca. Pozlátili sa kovové
doplnky, napríklad rokajový
štítok, kľučky brán či rokajová
výzdoba mreží balkóna, ktoré
boli zlátené aj v pôvodnej
architektúre paláca. 
Opravené boli okenné krídla,
vstupné brány či kamenné
sokle, ktoré vzhľadom na
veľký rozsah poškodenia
nahradili nové kópie. Obnove-
ný bol aj južný štítový múr
nachádzajúci sa nad susedným
objektom, pričom na tieto práce
bola potrebná horolezecká
technika. (kk)
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HRAJTE

vstupenky
o 3x2 

na www.bratislavskenoviny.sk

Nezmyselné 
zmeny  
v doprave
LIST ČITATEĽA
Nechápem a spolu so mnou 
veľa obyvateľov okolia Mýt-
nej, Björnsonovej, Šancovej, 
Povrazníckej a Vazovovej ul., 
kto vymýšľa zmeny v MHD 
a realizuje ich. To určite nie 
je Bratislavčan, ten by tak 
necitlivo nepostupoval.
Najprv zrušili priame spojenie 
autobusu č. 34, ktorý spájal 
Staré Mesto s Brnianskou, Pa-
trónkou a Dúbravkou. Potom 
zrušili zastávku na Vazovovej 
ul. a presunuli ju ku Blumen-
tálu na „autobusovú zastávku 
viedenského typu“. Choďte sa 
pozrieť, ako starší ľudia pobe-
hujú po zastávke, keď zastavia 
dve električky alebo električ-
ka a autobus. Autá pokojne 
idú popri otvorených dverách 
autobusov a električiek, nere-
špektujúc nastupujúcich a vy-
stupujúcich. Najnovšie skráti-
li autobus č. 31, ktorý sa točil 
okolo novej tržnice, teraz sa 
točí okolo Blumentálu. Zru-
šili ste 2 prestupové uzly pre 
č. 31 – Trnavské a Račianske 
mýto. 
Autobusy č. 39 chodia tri za 
hodinu, interval je 20 minút! 
A neustále meškajú niekedy 
aj 10 minút. A začali chodiť aj 
tie najmenšie! Uvedomil si ten 
génius, ktorý to vymyslel, že 
tieto autobusy (31, 39) spájali 
7 vysokých škôl, 5 vysokoškol-
ských internátov a 2 cintoríny, 
kde sa vozia naši dôchodcovia? 

PaedDr. Marian Šimko

Toto mesto 
nemá gazdu!
LIST ČITATEĽA
Každý deň chodím po chod-
níkoch, dlažbe, jazdím po 
cestách, vnímam verej-
ný priestor nášho mesta. 
A každý deň sa mi rozum 
zastavuje nad tým, koľko 
nedostatkov v Bratislave 
dlhodobo nie je riešených.
Nemám na mysli veľké veci. 
Stačí sa prejsť po Hviezdosla-
vovom námestí alebo Námes-
tí Ľ. Štúra. Sú tam dlhodobo 
nedostatky v dlažbe, dlažobné 
kocky sú pohodené pri lam-
pách verejného osvetlenia... 
O “plávajúcej dlažbe“ v Sta-
rom Meste ani nehovorím. 
Keď naprší a ľudia stúpnu 
na dlaždicu, tak im voda vy-
šplechne až na nohavice. Na 
Paulínyho ulici je dlhodobo 
doslova prepadnutý chodník. 
Stĺpy verejného osvetlenia 
a držiaky trolejov na Mostovej 
ulici majú zospodu zhrdzave-
né a preliačené plechové kry-
ty. Rastúce stromy a teda ich 
korene po celom meste dvíha-
jú priľahlé chodníky a obrub-
níky. Hotovou “chuťovkou“ 
v tomto smere je Trenčianska 
ulica alebo Námestie SNP. 
Ďalej odpadnuté obrubníky pri 
cestách. Napríklad aj na os-
trovčekoch pred Astoriou, pri 
odbočke zo Staromestskej na 
Palisády. Pokrivené dopravné 
značky, zvodidlá, rôzne zá-
bradlia a stĺpiky zamedzujúce 
parkovaniu na chodníkoch.
To fakt v tomto meste za tieto 
veci nikto nie je zodpovedný? 

Roman Krajčír

BRATISLAVA
Počas podujatia ČSOB 
Bratislava Marathon 2017, 
ktorého 12. ročník sa koná 
od piatka 31.3. do nedele 
2.4., čaká účastníkov i ná-
vštevníkov množstvo špor-
tových programov, ale aj 
dopravných obmedzení.
Počet bežcov na obľúbenom 
bratislavskom maratóne 
z roka na rok rastie. Kým 
na úvodnom ročníku v roku 
2006 ich bolo 760, minulý 
rok to už bolo 11 453. ČSOB 
Bratislava Marathon je aj 
obľúbenou medzinárodnou 
udalosťou. Veď 1. februára 
tvoril počet prihlásených 
účastníkov zo zahraničia až 
tretinu z celkového počtu. 
Práve pre nich je určený tzv. 
History Run, zhruba 6 km 
dlhý prebeh centrom mesta, 
ktorý je koncipovaný tak, 
že trasa vedie bežcov po 
miestach bohatých na pa-
mätihodnosti. Počas behu 
uvidia koncertnú sieň Redu-

ta, historickú budovu SND, 
sošku populárneho Čumila, 
Dom U dobrého pastiera, 
v ktorom sídli múzeum ho-
dín, majestátnu katedrálu 
Dóm sv. Martina či do-
minantu našej metropoly, 
Bratislavský hrad. Začiatok 
úvodného behu je v piatok 
31.3.2017 o 17.00 a na dru-
hý deň v sobotu 1.4.2017 sa 
pobeží už od 16.00 spred 
Eurovey. 
Zabavia sa aj deti. V pia-
tok  v ŠH Elán a v sobotu na 
Pretekoch lezúňov v Eurovei 
a počas detských behov od 
11.00. V nedeľu je na progra-
me od 10.00 maratón, polma-
ratón a štafetový beh. S ním 
súvisia aj dopravné obmed-
zenia, ktoré sú nevyhnutné 
pre bezpečnosť bežcov. „Po-
čas hlavnej časti podujatia, 
do ktorej sa zapojí viac ako 
5000 bežcov z 58 krajín ce-
lého sveta, bude v čase od 
09:45 do 15:00 priebežne 
obmedzená doprava na úse-

koch trate, kadiaľ sa pobeží, 
a to v mestských častiach 
Ružinov a Staré Mesto, ako 
aj v okolí Sadu Janka Kráľa,“ 
informoval nás Jozef Pukalo-
vič,  riaditeľ ČSOB Bratisla-
va Marathon 2017. „Obmed-
zenia budú dočasné a budú 
ich riadiť príslušníci polície. 
Obmedzenia sa dotknú hlav-
ne Landererovej a Prístavnej 
ulice, Mosta Apollo, Ka-
radžičovej, Záhradníckej, 
Ružinovskej ulice, Americ-
kého námestia, Špitálskej 
ulice, Nám. SNP, Mostovej 
ulice, Vajanského nábrežia 
a Viedenskej cesty.“ Tran-
zitná doprava cez Šafárikovo 
námestie bude počas behu 
obmedzená, preto organizá-
tori prosia vodičov, aby na 
prejazd centrom mesta vy-
užívali petržalský obchvat 
a mosty cez Dunaj. Zmenený 
grafikon mestskej hromadnej 
dopravy bude zverejnený na 
stránke dpb.sk.  (in)
Foto: ČSOB Bratislava Marathon

V centre dostane prednosť maratón
Na Rybárskej bráne je už 
druhé desaťročie riadny 
nátresk. Jedna reštaurácia 
vedľa druhej. Jedinou stá-
licou je americký fastfood 
na rohu Gorkého a Rybárs-
kej brány. Hneď vedľa neho 
sa za posledných 20 rokov 
vystriedalo asi 10 rôznych 
prevádzok. Väčšinu z nich 
sme navštívili, tentoraz sme 
sem zavítali opäť, do CAFÉ 
CAFÉ BRATISLAVA RE-
STAURANT .
Kaviareň s podobným ná-
zvom bola na rohu ulíc 
Ventúrska a Panská, dlhé 
roky patrila medzi legendy 
staromestského korza, dáv-
nejšie však skončila. Na Ry-
bárskej bráne vlani otvorili 
rovnomennú reštauráciu s prí-
vlastkom Bratislava. Na úvod 
treba povedať, že so starým 
Café Café nemá nič spoločné.
Členenie interiéru sa rokmi 
prakticky nemení. Vľavo je 
bar, vpravo a na poschodí sto-
ly so stoličkami a kresielkami.
Jedálny lístok je ilustrovaný, 
takže je veľký predpoklad, 
že zákazník by si nemal ob-

jednať mačku vo vreci. Aj 
fotografia jedla však môže 
byť klamlivá. Z ponuky po-
lievok sme si dali paradaj-
kovú s parmezánom (2,90 €) 
a domácu kapustnicu (3,20 €) 
servírovanú v kastróliku, čo 
možno vyzerá efektne, ale 
nedôstojne. Z hrnca sa v dob-
rej reštaurácii nejedáva.
V ponuke hlavných jedál sme 
objavili množstvo sloven-
ských špecialít, ako bryndzo- 
vé halušky, kapustné stra-
pačky, pirohy, šúľance, ale 
aj vyprážaný syr so šunkou, 
maďarský guláš, černohor-
ský rezeň a podobne. Taká 
bratislavská klasika spred 
20-30 rokov, čo už ani sa-
motní Bratislavčania nevy-
hľadávajú. Možno v rámci 
spomienkového optimizmu. 
Vybrali sme si kurací Cordon 
Bleu (azda prvýkrát napísané 
správne) s domácimi hranol-
čekmi, ryžou alebo pečeným 
zemiakom v alobale (9,50 €).  
Úplne štýlové by bolo ponúkať 
hranolčeky a ryžu pol na pol. 

Kuracie mäso bolo úplne bie-
le, zrejme to najlacnejšie na 
trhu. Chuťovo nevýrazné.
Neodolali sme ani klasike 
rokov minulých – kuracie-
mu soté v zemiakovej placke 
(6,90 €). Tak to bola úplná 
katastrofa. Placka videla ze-
miaky akurát na obrázku, bola 
výlučne múčna, namiesto ku-
racieho soté sme v placke 
našli jednu konzervu sterili-
zovaného hrášku v paradajko-
vej omáčke s tromi kúskami 
kuracieho mäsa. Úplná hrôza.
Napriek tomu, že novootvore-
ným reštauráciám držíme pal-
ce a poukázaním na nedostatky 
im chceme pomôcť zlepšiť sa, 
v prípade Café Café Bratislava 
na Rybárskej bráne to podľa 
všetkého nemá význam. Iba 
ak by rýchlo vymenili kuchára 
alebo zvážili zmenu konceptu. 
Takýchto pascí na turistov je 
na korze už aj tak dosť.
Naše hodnotenie:
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšte-
ve informovaná. Útratu za 
konzumáciu si redakcia pla-
tila sama.
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Zrušenie  
výživného
Dobrý deň, rád by som sa 
informoval o tom, či v prí-
pade ak už syn dosiahol 
plnoletosť, musím na neho 
stále platiť výživné. Výživ-
né mi určil súd. Ďakujem za 
odpoveď. Ján D.
Dobrý deň, výživné nezani-
ká automaticky dosiahnutím 
plnoletosti dieťaťa. Vyživo-
vaciu povinnosť musia ro-
dičia plniť až dovtedy, kým 
dieťa nebude schopné samo 
sa živiť. Dieťa je schopné 
samo sa živiť vtedy, keď si 
dokáže, alebo má možnosť 
si vlastnou prácou a úsi-
lím zabezpečiť prostriedky 
na úhradu svojich potrieb. 
Práve vtedy zanikne právo 
dieťaťa na výživné. Keď-
že ste mali výživné určené 
súdom, nemôžete ho prestať 
platiť bez toho, aby o tom 
najprv rozhodol súd. Váš 
syn by od vás totiž mohol 
dlžné výživné vymáhať pro-
stredníctvom súdneho exe-
kútora. Aj keď už viete, že 
syn napríklad pracuje, alebo 
by mohol reálne pracovať, 
no zámerne sa tomu vyhýba, 
je najprv potrebné podať na 
súd návrh na zrušenie vyži-
vovacej povinnosti k plnole-
tému dieťaťu. Súd vašu vec 
preskúma a rozhodne o tom, 
či už dieťa je schopné samo 
sa živiť alebo nie, a teda či 
výživné zruší. Je dôleži-
té zdôrazniť to, že aj keď 
požiadate súd o zrušenie 
k určitému dňu, súd nezruší 
výživné k vami navrhované-
mu dňu, ale ku dňu zmeny 
pomerov, napríklad ku dňu 
nástupu dieťaťa do zamest-
nania.
JUDr. Milan Ficek, advokát

www.ficek.sk 02/38104750

Burgenland & Weinviertel 
Prezentácia v Bratislave. Vel‘kolepé vína z Rakúska!

Štvrtok, 4. mája 2017 | Radisson Blu Carlton Hotel
Hviezdoslavovo námestie 3 | 15 -  20 hod. | Vstupné 15 € 

Informácie: www.weinburgenland.at  | partnerská agentúra Kainar 00421 905 922 237

Burgenland & Weinviertel 
Prezentácia v Bratislave. Vel‘kolepé vína z Rakúska!

Štvrtok, 4. mája 2017 | Radisson Blu Carlton Hotel
Hviezdoslavovo námestie 3 | 15 -  20 hod. | Vstupné 15 € 

Informácie: www.weinburgenland.at  | partnerská agentúra Kainar 00421 905 922 237

Podunajská 25, Bratislava
0915 309 566
0905 341 121

bytservis.ba@bytservis.sk
www.bytservis.sk

• Výmena stúpačiek

• Montáž vodomerov a meračov tepla

• Vyregulovanie kúrenia po zateplení

• Vyregulovanie teplej vody
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Dovolenka 
a pracovné 
právo II.
V predošlom článku sme sa
venovali základným ustanove-
niam Zákonníka práce o dovo-
lenke. Na článok nadviažeme a
budeme sa venovať spoločným
ustanoveniam Zákonníka práce
o dovolenke.
Zamestnávateľ môže určiť
zamestnancovi čerpanie dovolen-
ky, aj keď dosiaľ nesplnil pod-
mienky na vznik nároku na dovo-
lenku, ak možno predpokladať, že
zamestnanec tieto podmienky
splní do konca kalendárneho roka,
v ktorom dovolenku čerpá, alebo
do skončenia pracovného pomeru.
Čerpanie dovolenky by mal v
zmysle zákona určovať zamestná-
vateľ tak, aby si zamestnanec
mohol dovolenku vyčerpať spra-
vidla vcelku a do konca kalendár-
neho roka. Pri určovaní dovolenky
je potrebné prihliadať na úlohy
zamestnávateľa a na oprávnené
záujmy zamestnanca. Zamestná-
vateľ je povinný určiť zamestnan-
covi čerpanie aspoň štyroch týž-
dňov dovolenky v kalendárnom
roku, ak má na ne nárok, a ak
určeniu čerpania dovolenky ne-
bránia prekážky v práci na strane
zamestnanca. Ak sa poskytuje
dovolenka v niekoľkých častiach,
musí byť aspoň jedna časť najme-
nej dva týždne, ak sa zamestnanec
so zamestnávateľom nedohodne
inak. Čerpanie dovolenky je
zamestnávateľ povinný oznámiť
zamestnancovi aspoň 14 dní
vopred. Obdobie môže byť výni-
močne skrátené so súhlasom za-
mestnanca. Za časť dovolenky,
ktorá presahuje štyri týždne
základnej výmery dovolenky,
ktorú zamestnanec nemohol
vyčerpať ani do konca nasledujú-
ceho kalendárneho roka, patrí za-
mestnancovi náhrada mzdy v
sume jeho priemerného zárobku.
Za nevyčerpané štyri týždne zák-
ladnej výmery dovolenky nemôže
byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať
z dôvodu skončenia pracovného
pomeru. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie
BRATISLAVA
Dispečing bratislavského
magistrátu má dva nové slu-
žobné automobily, ktoré budú
slúžiť pracovníkom dispečin-
gu z oddelenia správy komu-
nikácií na lepšie a operatívnej-
šie zasahovanie.
Služobné autá sú určené na efek-
tívnejšie zabezpečovanie kon-
troly verejných priestranstiev a
operatívnejší zásah v teréne pri
mimoriadnych udalostiach.
Automobily sú ľahko rozpozna-
teľné, pretože sú označené
logom mesta a mestskými far-
bami. 
Bratislavský magistrát kúpil dve
vozidlá, obe sú v bielej farbe a s
logom mesta Bratislavy,  za pri-
bližne 20-tisíc eur. Vozidlá sú
vybavené sú majákom a výstraž-
ným osvetlením na zadnom
okne s nápisom Správa komuni-
kácií, kde je uvedený aj telefo-
nický a e-mailový kontakt na
dispečing mesta na oddelení
správy komunikácií. 
Na uvedené kontakty bude tiež
možné nahlasovať prípadné po-
ruchy na mestských cestách, či
upozorniť na prekážky na mest-
ských komunikáciách alebo na
zníženú zjazdnosť bratislav-
ských ciest. (kk)

INFORMUJTE SA TU:
Antolská 4, Bratislava 85107 
+421 902 605 900 | info@doktormartin.sk 
www.doktormartin.sk 

Navštívte Dr. Martin zubnú kliniku a objednajte 
sa na BEZPLATNÉ VSTUPNÉ VYŠETRENIE!

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU! 
VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD NA ÚSMEV!

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia
STARÉ MESTO
Zreštaurovanie fasády Mir-
bachovho paláca, ktorý bol v
zlom stave, je hotové. Práce
boli zamerané na obnovu
celkovej fasády, doplnenie
modelácie výzdoby, vytvore-
nie kópií jednotlivých prvkov
podľa originálov a došlo aj
na zlátenie kovových do-
plnkov. Mirbachov palác má
aktuálne vzhľad pôvodnej
architektúry zo 60. rokov 18.
storočia.
Cieľom obnovy fasády bolo
reštaurátorským spôsobom do-
siahnuť čo najlepší technický a

estetický stav fasády vrátane
všetkých jej prvkov. Reštaurá-
torské práce boli zamerané na
obnovu fasády, kamenných
portálov, soklov a ostení,
obnovu drevených okien, dverí
a mreží. 
V rámci reštaurátorských prác
sa upravili kamenné fragmenty,
doplnili modelácie štukovej
výzdoby a chýbajúcich častí
omietkovej vrstvy, vytvorili sa
kópie umelokamennej vázy
odliatím a farebne sa upravili
erbové polia v intenciách
heraldickej farebnosti erbov
grófa Nyára. Tie boli následne

osadené do kartuše tympanónu
paláca. Pozlátili sa kovové
doplnky, napríklad rokajový
štítok, kľučky brán či rokajová
výzdoba mreží balkóna, ktoré
boli zlátené aj v pôvodnej
architektúre paláca. 
Opravené boli okenné krídla,
vstupné brány či kamenné
sokle, ktoré vzhľadom na
veľký rozsah poškodenia
nahradili nové kópie. Obnove-
ný bol aj južný štítový múr
nachádzajúci sa nad susedným
objektom, pričom na tieto práce
bola potrebná horolezecká
technika. (kk)
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Parkovaciu
kartu má už
480 obyvateľov
KARLOVA VES
Bezplatnú rezidenčnú kartu na
skúšobný režim parkovania si v
mestskej časti Karlova Ves do
začiatku októbra vybavilo 480
žiadateľov. 
K dispozícii majú 570 parkova-
cích miest určených pre reziden-
tov. Prvá analýza elektronických
žiadostí o vydanie bezplatnej
karty ukázala, že väčšina domác-
ností v Karlovej Vsi má jedno
auto. Mnohí obyvatelia vlastnia
garáž, no nie všetci v nej parkujú.
Potvrdzuje sa, že v parkovacej
zóne býva veľa podnájomníkov
bez trvalého pobytu.
O projekt javia záujem ľudia z
časti Dlhé diely. „Najviac požia-
daviek zaznieva od obyvateľov
ulíc Veternicová a Hlaváčikova,“
povedala dopravná inžinierka T.
Kratochvílová. Podľa slov odbor-
níčky je nový projekt vhodný aj
preto, lebo „upratuje“ verejný
priestor obsadený najmä zaparko-
vanými vozidlami. (bh)

Pokračuje 
bezplatná 
právna poradňa
DÚBRAVKA
Bezplatná právna poradňa
otvorila dvere vlani 8. apríla a
do konca minulého roka stihla
pomôcť viac ako 220 obyvate-
ľom Dúbravky. 
Po letnej pauze pokračuje v dvoj-
týždňovom režime, prvú a tretiu
stredu v mesiaci od 14. do 17. h.
Právnici sú k dispozícii v budo-
ve Miestneho úradu na Žatevnej 2
na prízemí.  Obyvatelia sem cho-
dia najčastejšie s otázkami týka-
júcimi sa rodinných či sused-
ských vzťahov, dedičského kona-
nia či problémov majetkovej
povahy, najčastejšie ide o byty.
Najväčší záujem o rady mali
seniori nad 70 rokov. (st)

BRATISLAVA
Ak pôjde všetko podľa plánu,
zrekonštruovaný podchod na
Trnavskom mýte by mal
začať slúžiť Bratislavčanom
a turistom už na jar 2018.
Stavebné práce sa začnú, len
čo budú potrebné povolenia.
Samotná rekonštrukcia pod-
chodu by mala trvať približ-
ne rok od ich získania.  
Počas prác bude podchod fun-
govať v upravenom režime s
prihliadnutím na to, aby rekon-

štrukcia ovplyvnila jeho pre-
vádzku čo najmenej. 
Uzatvorenie podchodu nehrozí
a ani neprichádza do úvahy,
keďže ním prejdú denne tisícky
ľudí, tvrdia predstavitelia spo-
ločnosti, ktorá ho zrekonštruu-
je.
V rámci projektu sa ráta s
umiestnením elektronických
tabúľ s informáciami o prí-
chodoch a odchodoch MHD,
čo bolo súčasťou aj pôvodného
návrhu predloženého poslan-

com mestského zastupiteľstva.
Investor zároveň potvrdil, že
zaoberať sa budú aj ďalšími
pripomienkami. 
V zrekonštruovanom podcho-
de pribudnú rôzne obchodné
prevádzky a služby pre okolo-
idúcich. 
Chýbať by nemali malé potra-
viny, občerstvenie či trafika. S
bezpečnosťou súvisí aj nepretr-
žitý 24-hodinový kamerový
systém a strážna služba. (pkv)

Vizualizácia:Immocap

Vynovený podchod na Trnavskom 
mýte by mali otvoriť na jar 2018

www.galvanihodvory.sk

uvádzacie ceny
prvých 20 bytov

Uzavretý
vnútroblok

Praktické
dispozície

Výhodné
ceny

Farmárske 
trhy v Ružinove 
aj Dúbravke
RUŽINOV, DÚBRAVKA
Farmári z rôznych kútov 
Slovenska budú pravidelne 
prichádzať do Bratislavy.
A to každý druhý štvrtok od 
8.00h do 18.00h pred Dom kul-
túry v Dúbravke a každú druhú 
sobotu pred Dom kultúry Ruži-
nov.
Na trhoch nebude chýbať kvás-
kový chlieb z Jahodnej, ktorý 
vydrží aj 4 dni čerstvý, zdravá 
bryndza, ovčí syr a iné mliečne 
výrobky zo Zázrivej. K tomu 
domáce maslo, jogurty, vajcia, 
cestoviny či víno z Modry - do-
konca aj ríbezľové či jahodové. 
Na svoje si prídu aj milovníci 
mäsa a zabíjačkových špecia- 
lít, tešiť sa môžu na výrobky 
kvalitné klobásy, jaternice, 
huspenina či oškvarky. Okrem 
toho bude na farmárskych tr-
hoch aj stánok so sezónnou 
zeleninou, medom od včelára 
či slovenským makom.  (ms)

Filmové štúdiá 
v Jarovciach? 
JAROVCE
Na záväzné stanovisko bra-
tislavského magistrátu čaká 
Spoločnosť Solid Enterprise 
Group, ktorá by už v tomto 
roku mala začať natáčať fil-
my v nových filmových ate-
liéroch v katastri Jaroviec. 
Potvrdil to starosta tejto 
bratislavskej mestskej časti 
Pavel Škodler.
Ak stanovisko dostanú, 
podľa starostu už nič nebráni 
vydaniu územného rozhod-
nutia, pretože táto oblasť je 
v územnom pláne vyčlenená 
pre ľahký priemysel. Obec 
výstavbu Film parku podpo-
ruje, pretože ráta s tým, že 
výstavbu filmových štúdií 
využije aj na severný ob-
chvat Jaroviec, na ktorý 
nemá sama peniaze. „Sami 
sa ponúkli, že ho vybudujú, 
aby sa odľahčila doprava 
cez našu križovatku,“ dopl-
nil Škodler s tým, že podľa 
pôvodných predpokladov sa 
malo začať s natáčaním fil-
mov už v roku 2016.
Podľa projektu, výstavba 
Film Parku, ktorého cel-
ková plocha predstavuje 
podľa projektovej štúdie 
27,6 hektára, je rozdelená 
na tri etapy. V prvej etape 
má vzniknúť technologické 
centrum pre filmovú a tele-
víznu produkciu, v druhej 
je naplánované rozšírenie 
technologického centra fil-
mových štúdií, školiace cen-
trum, plochy na filmovanie 
exteriérových scén a uby-
tovanie pre účinkujúcich 
a produkciu.
V tretej etape je v pláne vy-
budovanie parku, námestia 
a exteriérového bazénu s pie-
skovými plážami. Film Park 
ráta s 320 internými zamest-
nancami.  (tasr)

Plaťte za lístky 
kartou
BRATISLAVA
Už sme informovali, že Do-
pravný podnik pripravu-
je  automaty na cestovné 
lístky, v ktorých sa bude 
dať platiť bezkontaktnou 
platobnou kartou. Dnes je 
známy aj termín. Prvých  
15 kusov bude funkčných 
do konca marca.
Každý automat na predaj 
jednorazových cestovných 
lístkov, ktorý má nálepku s 
textom „Na tomto mieste si 
budete môcť už čoskoro za-
kúpiť cestovný lístok aj bez 
hotovosti,“ je po generálnej 
oprave a pripravený na mož-
nosť úhrady aj prostredníc-
tvom bezkontaktnej platobnej 
karty, nielen vhodením mincí. 
Do konca marca tohto roka 
spustí  Dopravný podnik 
platbu kartou na 15 kusoch 
automatov. Budú na týchto 
miestach: Hl. stanica – 4 ks, 
Slávičie údolie, Patrónka - 
smer mesto, Panónska – žel. 
stanica Petržalka, Cintorín-
ska, Betliarska – Ľubovnian-
ska, Pekná cesta, Vajnorská – 
Česká, Danube, Nový most, 
Predstaničné nám., Botanic-
ká záhrada a Aupark – smer 
mesto. 
DPB má v pláne v tomto roku 
spustenie ešte ďalších 35 ku-
sov. Plánuje generálnu opravu 
a modernizáciu aj ďalších au-
tomatov na predaj jednorazo-
vých cestovných lístkov, ich 
počet však bude závisieť od 
finančných prostriedkov.  (av)

V jednej bratislavskej 
firme som si v auguste 
2016 objednal plastové 
okná. 
Pri objednávke som uhradil 
50 percent zálohy z celko-
vej ceny. Montovať prišli 
6. októbra, nie však s kom-
pletnou dodávkou. Chýbali 
im sieťky na všetky okná a 
parapetné dosky na balkóno-
vé dvere a okno. Chýbajúce 
časti sme zapísali do prebe-
racieho protokolu. Montáž-
nici mali so sebou faktúru na 
zostávajúcu časť sumy, ktorú 
som uhradil s ich sľubom, že 
chýbajúce predmety dodajú v 
dohľadnej dobe. Sieťky, po 
mojich niekoľkých nalieha-
vých telefonátoch, priniesli 
až po dvoch mesiacoch. Pa-
rapetné dosky však nedodali 

dodnes. Montážnici mi sľúbi-
li niekoľko konkrétnych ná-
hradných termínov (dokonca 
som si preto raz zobral aj do-
volenku), ktoré nedodržali. 
Lenže oni si už svoje peniaze 
zobrali, takže ich staré ne-
dokončené zákazky nezaují-
majú. V tomto čase si už asi 
rozrobili ďalšie domácnosti, 
ktoré nechali nedokončené... 
Koncom decembra som za-
šiel do firmy a hovoril som 
osobne s majiteľmi firmy. 
Sľúbili mi, že dajú zákazku 
do dvoch dní do poriadku. 
Dodnes sa tak nestalo.

M. M.
Základnou chybou je zapla-
tiť úplnú cenu za neúplnú 

dodávku. Dobrá objednávka 
by mala mať takéto situácie 
ošetrené v prospech spotre-
biteľa - sankcie za onesko-
rené dodanie a podobne. 
Treba uplatniť písomnú 
reklamáciu na neúplnosť 
dodávky, aby začala plynúť 
zákonná lehota. Jej nedodr-
žanie kontroluje a sankci-
onuje Slovenská obchodná 
inšpekcia. V prípade doda-
nia kópií úplnej dokumentá-
cie k prípadu môže občian- 
ske združenie vstúpiť do 
prípadu a snažiť sa o spro-
stredkovanie mimosúdneho 
riešenia.

Miro Tulák
Združenie slovenských  

spotrebiteľov, www.zss.sk
Poradenská linka 0905 719 874

tkidaho@stonline.sk

Zákazník je pán

Účtovali, no prácu neskončili
STARÉ MESTO
Staré Mesto má ďalší návrh 
VZN o otváracích hodinách 
v prevádzkach na svojom 
území. Podnikatelia zaradia 
svoj podnik do jednej z ka-
tegórií a podľa toho budú 
mať otvorené. 
Kedysi boli otváracie hodiny 
prevádzok v Starom Meste po-
sudzované individuálne. Ofi-
ciálna doba zatvorenia bola o 
22.00h, ale ak podnik predlo-
žil žiadosť o predĺženie a úrad 
ju schválil, mohol mať otvore-
né dlhšie. Koncom roka 2015 
však Najvyšší súd SR rozho-
dol, že individuálne posud-
zovanie otváracích hodín pre 
podniky a terasy nie je v súla-
de so zákonom. V Starom 
Meste boli teda nútení schváliť 
nové nariadenie – uvažovalo 
sa o rozdelení mestských častí 
do troch zón s rôznymi otvára-
cími hodinami, to však poslan-
ci v marci minulého roka ne-
prijali. Na stôl sa dostal ďalší 
návrh, a to, že všetky prevád-

zky budú môcť mať otvorené 
len do 22h, ak však splnia opa-
trenia typu, že okná a výklady 
v ich podniku sa nebudú môcť 
dať otvoriť, budú mať povole-
né byť otvorené aj dlhšie. To 
vyvolalo v septembri doslova 
vzburu v uliciach.
Teraz prichádza ďalší návrh, 
starosta Radoslav Števčík na-
vrhuje delenia podľa typov 
jednotlivých zariadení, podľa 
vzoru Viedne.
Do prvej kategórie patria 
reštaurácie, ktoré by mali byť 
podľa predkladaného návrhu 
otvorené denne od siedmej ho-
diny ráno do polnoci. Rovnaká 
prevádzková doba sa viaže aj 
na druhú kategóriu, do kto-
rej patria kaviarne, cukrárne 
a zmrzlinárne. Tretiu kategóriu 
tvoria nočné bary, diskotéky 
a kluby. Pri nich sa predbežne 
počíta s otváracou dobou od 
10.00h, záverečné hodiny zá-
visia od konkrétneho dňa. Od 
nedele do stredy do jednej ho-
diny ráno, vo štvrtok do dru-

hej hodiny rannej a od piatku 
do soboty do štvrtej ráno. Do 
štvrtej kategórie sú zaradené 
vinárne, pivárne a bary. Tie by 
mohli byť otvorené cez týždeň 
do polnoci, v piatok a sobotu 
do jednej hodiny ráno.
Jozef Gális zo Združenia staro-
mestských kaviarnikov v tejto 
súvislosti upozorňuje na fakt, 
že prevádzky sa nemôžu zlu-
čovať. „Pritom v Bratislave je 
množstvo podnikov, ktoré cez 
deň fungujú ako reštaurácie 
a večer ako bary a cez víkend 
dokonca ako diskotéky,“ ho-
vorí. „Podľa návrhu VZN si 
však môžu vybrať len jednu 
kategóriu.“ 
Poslanci budú o návrhu VZN 
hlasovať na miestnom zastu-
piteľstve 28. marca. Zóny či 
kategórie, faktom zostáva, že 
žiadne VZN nevyrieši rušenie 
nočného pokoja a problémovej 
prevádzke nepomôže ani záve-
rečná o desiatej večer. Poriadok 
na uliciach má v moci len štát-
na a mestská polícia. (tasr, in) 

Budeme bar alebo radšej reštaurácia? 

špecialista na pobyty pri Jadranskom mori

27. 
sezóna

DOPREDAJ POSLEDNÝCH VOĽNÝCH IZIEB NA ISTRII
EŠTE S MARCOVÝMI ZĽAVAMI

Pobyt s kurzom TAE-BO pri Jadranskom mori 14.7.-23.7.
Zájazd k Jadranu s kurzom reflexnej terapie 21.7.-30.7.

Expresná autobusová linka na Istriu cez Rakúsko

TOP PONUKA SEZÓNY 2017: 
CHORVÁTSKO a SLOVINSKO

14.7.-23.7.

Dovolenka pre seniorov 55+ iba za 299 € (kompletná cena)
21.7.-30.7.

Záhradnícka ul. 83, 821 08 Bratislava tel. 02 55563860 www.intermedial.sk

17 koncertov v Bratislave 2.4. – 14.5.2017
viac na www.fragile.sk a ticketportal.sk
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VSTUP ZADARMO

www.dostihy.sk

DOSTIHY miesto stretnutí priateľov, relaxu pre rodiny s deťmi

vzrušujúce konské zápolenia 
atraktívne stávky s výplatou ihneď po dobehu 
detské atrakcie vozenie detí na koníkoch 
pestrý sprievodný program

Spojenie MHD: 
83, 88, 92, 95 (Nám. hraničiarov) 
69, 96 (Starohájska)
Vstupné: dospelí 2 € 
študenti a dôchodcovia 1 € 
deti do 10 rokov zadarmo

2017

Závodisko, š.p.
spoločensky významné zariadenie 
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

 9. 4. Bratislava 14.00 h Jarná cena Petržalky
 16. 4. Bratislava 14.00 h Veľká aprílová cena
 23. 4. Bratislava 14.00 h Cena 3-ročných žrebcov
    Cena 3-ročných kobýl
 7. 5. Šurany 14.00 h rovinové a prekážkové dostihy
 14. 5. Bratislava 14.00 h 25. Veľká jarná cena*
    25. Jarná cena kobýl*
 21. 5. Bratislava 14.00 h Prípravná cena
 4. 6. Bratislava 14.00 h 39. ročník Turf-gala*
    Veľká cena Slovenska
    Cena MPRV SR
 11. 6. Topoľčianky 14.00 h rovinové a prekážkové dostihy
 24. 6. Bratislava 14.00 h Zlatý bičík (SOBOTA)
 9. 7. Topoľčianky 14.00 h rovinové a prekážkové dostihy
 16. 7. Bratislava 14.00 h 25. Slovenské derby*
 23. 7. Bratislava 14.00 h rovinové a prekážkové dostihy
 13. 8. Bratislava 14.00 h Cena turfu
 20. 8. Senica 14.00 h rovinové a prekážkové dostihy
 27. 8. Bratislava 14.00 h 25. Slovenské Oaks*
 10. 9. Bratislava 14.00 h 25. Slovenský St. Leger*
 24. 9. Bratislava 14.00 h Karpatská cena
    Tatranská cena, Cena Whisky
 1. 10. Bratislava 13.00 h Jesenný hendikep
 15. 10. Bratislava 13.00 h Cena Quissisany
 29. 10. Bratislava 12.00 h Veľká októbrová cena

Ktorí turisti v Bratislave sú najnevy-
chovanejší, ktorí najviac utrácajú, 
akú položili najzvláštnejšiu otázku? 
Čo sa im u nás najviac páči? Čím sa 
líšia Japonci od Číňanov? O turi-
zme v metropole Slovenska sme sa 
rozprávali so skúsenou sprievodky-
ňou, predsedníčkou mestskej rady 
pre cestovný ruch a medzinárodnú 
spoluprácu, mestskou poslankyňou 
a členkou predstavenstva Bratislav-
skej organizácie cestovného ruchu 
Soňou Svoreňovou (32).
Koľko rokov robíte sprievodkyňu a kde 
všade ste už sprevádzali turistov?
V cestovnom ruchu pracujem už de-
sať rokov, začala som ako sprievod-
kyňa v Bratislave, robila som delegát-
ku v Turecku, Bulharsku, potom som 
začala robiť aj poznávacie zájazdy po 
celom svete. Napríklad v Taliansku, 
Španielsku, Rakúsku, Francúzsku, 
z takých exotickejších v Thajsku, na 
Seychelách... Posledné tri roky mám 
vlastnú malú cestovnú agentúru za-
meranú na incoming v Bratislave.
Je známe vaše tvrdenie, že Bratisla-
va sa v porovnaní s inými mestami 
nemá za čo hanbiť...
Vôbec nie. Na jednej strane je fajn, že 
obyvatelia sa pozerajú okolo seba kri-
ticky a vedia, že je stále čo zlepšovať. 
Na druhej strane som sa nikde nestretla 
s tým, aby domáci videli mesto oveľa 
škaredšie ako turisti, čo je typický 
prípad Bratislavy. Máme pravidelne 
k dispozícii vyhodnotenia lodných spo-

ločností, ktoré robia plavby po Dunaji, 
ako hodnotia ich klienti mestá, ktoré 
navštívili. Bratislava získava veľmi po-
zitívne ratingy, jednak preto, že nie je 
až taká známa a pre turistov je väčšinou 
veľmi príjemným prekvapením, aké je 
to mesto pekné. Bratislavčania nechcú 
veriť, ale je to tak, turisti veľmi chvália, 
aké je centrum mesta čisté. Pochvaľu-
jú si aj útulnosť mesta po tom, čo boli 
v relatívne veľkej Viedni či Budapešti. 
Jediné, na čo si sťažujú, sú grafiti. Tie 
neujdú pozornosti žiadneho zaoceáns-
keho návštevníka.
A čo konkrétne sa turistom páči, 
keď ich sprevádzate po meste?
Nemyslím si, že je nejaký konkrétny 
objekt, ktorý ich nadchýna. Vždy má 
pozitívne ohlasy Dóm sv. Martina. Jeho 
neogotická prestavba, ktorá odstránila 
všetky barokové čačky z interiéru, je 
síce historikmi umenia vnímaná kon-
troverzne, ale turista, ktorý nie je odbor-
níkom, zrazu vidí niečo iné ako doteraz. 
Lebo väčšina kostolov v našom regióne 
aj keď boli stredoveké, je barokizovaná, 
je v nich mnoho dozdobených oltárov, 
sošiek a v tom našom kostole s výnim-
kou Kaplnky svätého Jána Almužníka 
a sochy svätého Martina v podstate od-
stránili všetky dekorácie v barokovom 
štýle. Z ďalších atrakcií to je Obchod 
v múzeu na Bielej ulici, je to kombiná-
cia múzea a obchodíku so suvenírmi, 
ale naozaj kvalitných slovenských.
Líšia sa veľmi turisti z pohľadu 
národností? Majú napríklad Ja-

Aké absurdnosti sa pýtajú 
turisti v Bratislave? 

ponci iné záujmy ako Nemci?
Určite áno. Keby som zhrnula klien-
telu, s ktorou robím, po nemecky ho-
voriacemu klientovi je naša história 
bližšia, rád sa dozvie detaily, zaujíma 
ho architektúra, veci spojené s rodinou 
Habsburgovcov, Máriou Teréziou... 
Naopak, po anglicky hovoriaci, najmä 
americký a ešte viac austrálsky turista, 
sa až tak nezaujíma o históriu, čo je pri-
rodzené, lebo o tej európskej až toľko 
nevie. Oveľa viac sa zaujíma o súčasné 
dianie v meste, čo sa hrá v divadle, má 
veľa otázok o ekonomike... Keď už his-
tória, tak sa pýta na obdobie pred rokom 
1989, to je pre nich veľká neznáma.
Stretli ste sa s požiadavkou, že 
chcú vyslovene vidieť veci spojené 
so socializmom?

Samozrejme. V Bratislave fungu-
je jedna menšia cestovná agentúra, 
ktorá je špecializovaná na túry po 
komunistickej časti mesta, chodia 
starými škodovkami, to je služba pre 
individuálnych klientov. Pokiaľ ide 
o skupinových klientov, väčšina väč-
ších cestovných kancelárií umožňuje 
vybrať si takzvanú komunistickú túru. 
Na tej sa ide po miestach spojených 
s týmto režimom – Istropolis, Slavín, 
Petržalka a rozpráva sa o tom, ako sa 
žilo pred rokom 1989, lebo oni naozaj 
nevedia, čo si majú predstaviť. Kladú 
otázky, či sme používali peniaze, či 
mali všetci rovnaký plat...
To zaujíma najmä Američanov 
a Austrálčanov?
Áno, Európania, aj keď žili na druhej 

strane opony, majú zhruba predstavu, 
čo sa tu dialo.
A Japoncov zaujíma čo?
Japonci sú špecifická kategória a pri-
znám sa, že s nimi nie veľmi rada 
pracujem. Japonec je klient, ktorý má 
presne nalinkovaný program, ktorý si 
kúpil a pre neho je najdôležitejšie, aby 
si mohol odškrtať, že všetko, čo má 
v programe napísané, videl. Nie je pre 
neho podstatné, či to bolo pekné a vy-
volalo nejakú emóciu. Teda Japonci sú 
najmenej emocionálna klientela a na-
jmenej od nich človek dostáva spätnú 
väzbu, či sa im páči, ako sa cítia. Z nich 
dostanete nejakú reakciu najťažšie.
Chodia aj Číňania?
Pokiaľ ide o Číňanov, to je úplne iná 
klientela. Kým Japonci majú v sebe 
zakorenenú zdvorilosť, možno až prí-
lišnú, teda nedajú najavo, čo sa im ne-
páči, tak Číňania sú veľmi špecifická 
a miestami až neslušná a nevychova-
ná klientela. Na druhej strane sú veľ-
mi nákupuchtiví.
Čím sa to prejavuje?
Napríklad niekedy vôbec nepočúvajú 
sprievodcu, dávajú najavo, že ich his-
tória v podstate nezaujíma. Zvyčaj-
ne ich zaujíma, kde je prvý obchod 
s krištáľom. Takže pre sprievodcu je 
to náročné, ale z pohľadu toho, že je 
pre nás najlepší turista, ktorý tu nechá 
veľa peňazí, je čínska klientela fajn.
Ktorí turisti sú najštedrejší a najšetr-
nejší? Pokiaľ ide napríklad o prepit-
né sprievodcom?
Presne to viete podľa národností a do-
konca sa tomu prispôsobuje cenník 
sprievodcovských služieb. Niektoré 
národnosti automaticky rátajú so pre-
pitným, takže cena za prehliadku sa 

dá nastaviť nižšie. Potom sú národ-
nosti, o ktorých viete, že prepitné ne-
dávajú, nemajú to v kultúre.
Ktoré sú to? Pravdepodobne Česi...
Samozrejme, tí ani omylom (smiech). 
Ale, paradoxne, ani európske náro-
dy ako Španieli, Taliani, Francúzi, 
jednoducho to nie je v tomto regi-
óne zvykom. Kto zvykne dávať, sú 
Nemci, ale iba západní, Rakúšania 
a po anglicky hovoriaci klienti.
A Rusi?
S tými nepracujem, ale pokiaľ viem 
od kolegov, závisí to od toho, ako sú 
spokojní. Ak sú spokojní, vedia byť 
štedrí.
A pokiaľ ide o utrácanie peňazí 
v meste?
Aj tu sa to odlišuje, stále platí, že 
Nemci sú sporiví a dvakrát si prepo-
čítajú, čo má koľko stáť, či káva nie je 
predražená... Centrum Bratislavy už 
v porovnaní s rakúskymi či nemecký-
mi mestami nie je výrazne lacnejšie. 
Naopak, Taliani a Španieli milujú na-
kupovať, tí čakajú na voľný čas, keď 
sa môžu rozbehnúť na nákupy. Kupu-
jú veľa suvenírov, doprajú si v kaviar- 
ničkách.
Kde všade v súčasnosti vodievate tu-
ristov okrem centra mesta?
Je to väčšinou klasika, centrum mesta, 
Hrad, Slavín, občas si niekto objedná 
výlet na Devín, občas sa objaví záu-
jem o malokarpatský okruh. Prírodné 
atrakcie, keďže sa to veľmi nekomu-
nikuje z pohľadu cestovného ruchu, 
vyhľadávajú skôr firmy na teambuil-
ding, sú vyhľadávané ako doplnkový 
program ku kongresovému turizmu...
Pochodili ste veľa destinácií. Ak 
u nás idú turisti napríklad na Hrad 

alebo Devín, je naša ponuka z hľa-
diska ďalších služieb (suveníry, ob-
čerstvenie), porovnateľná s turistic-
kými destináciami v zahraničí?
Určite nie. Stále sa snažím motivo-
vať aj riaditeľov našich mestských 
inštitúcií. Bola by som rada, keby ma 
viac počúvalo aj múzeum na hrade, 
že k múzeu a galérii patrí oveľa viac 
doplnkových služieb. Povedzme si 
na rovinu, viedenská Albertina určite 
nežije len zo vstupného, ale oveľa za-
ujímavejší je pre ňu príjem, ktorý ľu-
dia minuli v kaviarni, lebo sú unavení 
po trojhodinovej prehliadke galérie. 
Strácame veľkú časť potenciálnych 
príjmov tým, že až tak nerozvíjame 
doplnkové služby.
Koľko toho vedia o Slovensku, Bra-
tislave turisti zo vzdialených krajín?
Väčšinou nič. Častokrát si myslia, 
že hlavné mesto sa volá Bratislavja. 
Tušia, že bolo Československo, ktoré 
sa rozdelilo, štandardne si zamieňa-
jú Slovensko so Slovinskom. Počas 
plavby im už vysvetlia, kde sa na-
chádzajú, predtým väčšina z nich 
nevedela nič, ale nepovažujem to za 
odsúdeniahodné. Keby ste sa opý-
tali Slovákov, čo vedia o Kentucky, 
tiež toho veľa nie je. Keď sa bavíme 
o amerických klientoch, tak tí 80-roč-
ní by kohokoľvek zotreli, pokiaľ ide 
o vedomosti o ekonomike rôznych 
krajín. Nie je to o tom, že by boli 
menej vzdelaní, sú skrátka vzdelaní 
v iných oblastiach.
Aké najabsurdnejšie otázky ste do-
stali od turistov v Bratislave?
Týkajú sa toho, či máme základné 
spotrebiče, chladničky, práčky... či sú 
kúpeľňa a wc súčasťou každého domu 

alebo ich máme spoločné, či už máme 
všetky druhy ovocia.
To sa pýtajú turisti odkiaľ?
Väčšinou tí zaoceánski. V posled-
ných rokoch sa to zlepšuje, ale pred 
desiatimi rokmi ste dostali zaujímavé 
otázky.
Zažívate s nimi aj zvláštne príhody?
Napríklad sme prešli s turistami cen-
trum a pani z Austrálie sa ma pýta, 
kedy pôjdeme do Starého Mesta. Tak 
jej hovorím, že toto bolo Staré Mesto. 
Nechcela veriť, hľadala stredoveké 
centrum, hoci som im vysvetľovala, 
že sme mali zemetrasenie a väčšina 
budov je prebudovaná v barokovom 
štýle. Pani si to nedala vysvetliť a vi-
dela som ju, ako ide cez Most SNP na 
druhú stranu Dunaja hľadať stredove-
ké centrum.
Čo je najväčšia hanba Bratislavy?
V prvom rade grafiti. Musím denne 
vysvetľovať, prečo ich nájdete aj na 
historických budovách v centre. Sa-
mozrejme, Hlavná stanica je katastro-
fa, ale z pohľadu toho, ako prichádza 
väčšina skupín do Bratislavy, tak ešte 
väčšia hanba je osobný prístav. Tou 
budovou prechádzajú všetky skupiny, 
ktoré prišli loďou a už dávno nespĺňa 
kritériá, ktoré by mala. Je ošarpaná, 
maličká, škaredá a je prvá, ktorú vi-
dia.
Stále platí, že drvivá väčšina návštev-
níkov sa zdrží v Bratislave iba pár 
hodín?
Áno. Potenciál Bratislavy je najmä 
v tom, že ani netreba veľmi hľadať 
nového klienta, ale presvedčiť tých, 
ktorí prídu, aby sa zdržali aj na noc.
 Matej Štrbák
 Foto: Facebook

Soňa Svoreňová tvrdí, že Bratislavčania vidia mesto oveľa škaredšie ako turisti.
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THUNDERCAT
3. APRÍL ATELIÉR

BABYLON

JOHN
PATITUCCI

ELECTRIC
GUITAR
QUARTET

16.MÁJ SLOVENSKÝ
ROZHLAS
BRATISLAVA

Z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia

citysounds.sk
ticketportal.sk
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Pod hlavnou 
stanicou majú
novú kameru
STARÉ MESTO
Mestská polícia bude môcť lep-
šie dohliadať na verejný poria-
dok v meste. Rozšírila počet
kamier, ktoré sú napojené na
mestský kamerový systém. Ešte
koncom leta  spustili kameru na
Námestí Franza Liszta. Mestskí
policajti v súčasnosti používajú
95 kamier. Všetky kamery sú
otočné, digitálne a poskytujú
obraz vo vysokom rozlíšení. Zo
všetkých sa dá v prípade potre-
by urobiť záznam. 
Kameru na Námestí Franza
Liszta nainštalovali preto, lebo
ide o prístupové miesto turistov
do Bratislavy a aj týmto spôso-
bom chcú zvyšovať ich bezpeč-
nosť. V okolí Hlavnej železničnej
stanice dochádza k zhromažďo-
vaniu viacerých neprispôsobi-
vých osôb, policajti kontrolujú
najmä dodržiavanie všeobecne
záväzného nariadenia o čistote a
poriadku a nariadenie o zákaze
požívania alkoholu na verejnosti.
V rozširovaní počtu kamier v
meste sa má pokračovať, keďže
kamerový systém zvyšuje bez-
pečnosť v uliciach Bratislavy.
Kamery pôsobia v prvom rade
preventívne. 
V prípade páchania priestupku
alebo trestného činu zase môže
operátor na miesto rýchlo
poslať hliadku. Kamerové
záznamy pomáhajú aj Policaj-
nému zboru SR pri objasňovaní
trestných činov.
Od začiatku roka fungujú tri nové
kamery za približne 17-tisíc €
(vrátane inštalačných prác).
Magistrát navrhuje aj vytvorenie
jednotného mestského kamerové-
ho systému, ktorý by zjednotil
všetky existujúce kamerové sys-
témy v Bratislave - kamerový
systém Dopravného podniku Bra-
tislava, Krajského riaditeľstva
Policajného zboru SR v Bratisla-
ve a Mestského kamerového sys-
tému mestskej polície.
V súčasnosti totiž mesto financu-
je tri oddelené kamerové systémy.
Ich využitie nie je pritom optimál-
ne vzhľadom na rôzne poslanie
koncových užívateľov. Kamero-
vý systém sa tak využíva jedno-
stranne. (lm)

Deti môžu 
športovať na
novom ihrisku 
PETRŽALKA
Futbal, hokejbal, volejbal či
hádzanú, ale aj ďalšie športy
si môžu zahrať deti a mládež
na novom multifunkčnom
ihrisku v pri Základnej škole
na Nobelovom námestí v
Petržalke. 
Okrem školákov sa môžu tešiť
aj miestni obyvatelia, ktorým
bude ihrisko k dispozícii mimo
vyučovacích hodín. Hracia plo-
cha ihriska má rozlohu 600
štvorcových metrov. (st)

BRATISLAVA
Na stretnutí pracovníkov
oddelenia Sprostredkovateľ-
ského orgánu hlavného mesta
(SO) pre Integrovaný regio-
nálny operačný program
(IROP) so zástupcami mest-
ských častí Bratislavy rozobe-
rali možností poskytnutia
pomoci pri projektoch jedno-
tlivých mestských častí.
Starostov napríklad informovali
o výzve na výstavbu a rekon-
štrukciu materských škôl, ktorá

by mala byť zverejnená už v
najbližšom čase. Zástupcov
mestských častí však zaujímali
aj výzvy týkajúce sa bezpečnej a
ekologickej dopravy, prostred-
níctvom ktorej bude možné
financovať napríklad aj výstav-
bu cyklotrás. 
Na čerpanie z programu IROP
boli v krajských mestách zria-
dené sprostredkovateľské orgá-
ny priamo v mestských úra-
doch. V prípade Bratislavy túto
úlohu plní magistráte. Jednou z

jeho hlavných činností sú tvor-
ba a aktualizácia riadiacej do-
kumentácie. Ďalej ide o prípra-
vu výziev na predkladanie pro-
jektových zámerov a žiadostí o
nenávratný finančný príspevok
a o posudzovanie projektových
zámerov a ich odborné hodno-
tenie v časti aplikácie bodova-
ných kritérií v rámci konania o
žiadosti o nenávratný finančný
príspevok/vypracovanie hodno-
tiacich správ k projektovým
zámerom. (kk)

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne

už viac ako 24 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 777 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je
truhla, čalúnenie, obliekanie,

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

ponúkame bezplatne tieto služby:
� prepožičanie štyroch 
umelých vencov už aj 

so štandardnými stuhami
� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
� kondolenčnú listinu

~ ~ ~
Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

240 eur
Mlynské nivy 8
02 /  5263 1181
www.pieta.sk

Novovznikajúce Malé Kras-
ňany vás pozývajú od štvrtka
20.10 do soboty 21.10. priamo
do svojho areálu. Dni otvore-
ných dverí ponúknu počas
predĺženého víkendu atrak-
tívny program a zábavu aj
pre najmenších. Tešiť sa
môžu všetci, ktorí sa zaujíma-
jú o moderné trendy v bývaní
a zdravý životný štýl.     
Svoje brány doširoka otvoria
Malé Krasňany vo štvrtok o
15.00. Počas troch dní tu môže-
te navštíviť úplne nové vzorové
byty navrhnuté profesionálny-
mi bytovými dizajnérmi.
Možno sa nimi dáte inšpirovať
pri zariaďovaní vlastného býva-
nia. Odborníci vám ochotne

poradia aj s možnosťami finan-
covania pri kúpe nehnuteľnosti. 
V piatok sa program začína už
ráno po desiatej. Pri predajnom
mieste Malých Krasňan na
Račianskej ulici si poobede
môžete dať poradiť od športov-
ca, špecialistu na výživu a
životný štýl a moderátora Mar-
tina Šmahela, s ktorým môžete
absolvovať aj špeciálny tréning
na posilnenie imunity a na
správne chudnutie.
Sobotou vás od 10.00 až do
19.00 bude svojím koncertom
sprevádzať speváčka Barbara
Weiss. K špeciálnej atmosfére
isto prispeje ochutnávka výni-
močných malokrasňanských
vín z miestnych viníc. 

PD Vinohrady vás zasvätí do
tajov tradičného vinárstva v
priamom susedstve s modernou
mestskou architektúrou. Aby
ste nedegustovali naprázdno,
chýbať nebude ani chutný
domáci guláš podľa receptu
miestneho pivničného. 
Počas troch dní vás čaká bohatý
program, ktorý si užije celá
rodina vrátane najmenších.
Kreatívne dielne pre šikovné
ruky, maľovanie na tvár a
zábavné hry s animátormi. 
Vezmite so sebou na Dni otvo-
rených dverí do Malých Kras-
ňan svojich najbližších a prog-
ram si užijete dvojnásobne. 

www.malekrasnany.sk �

Zažite Dni otvorených dverí 
v Malých Krasňanoch

Medzinárodná obchodná firma Linde Gas k.s. 
hľadá obchodného partnera pre predaj  
technických plynov a zváracieho  
príslušenstva v lokalite Bratislava IV  
(Dúbravka, Lamač, Devínska nová Ves).

Ponúkame: 
- Perspektívnu a dlhodobú spoluprácu 
- Provízny systém odmeňovania 
- Pravidelné školenia 
-  Kompletné vybavenie pre samotný  

predaj 

Požadujeme:  
- Betónovú pracovnú plochu cca 250 m2

- VZV vozík nad 1,5 t 
- Aktívny, samostatný prístup 
- Priestor na predajňu 
- Vozidlo na rozvoz plynov do 3,5 t 

Kontaktná osoba pre zaslanie ponúk:  
Juraj Agošton, koordinátor predajných miest, e-mail: juraj.agoston@linde.com
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Prvé Martinské
hody sa začnú 
11. novembra
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto tento
rok organizuje po prvýkrát Sta-
romestské martinské hody. Sú
zasvätené patrónovi hlavného
staromestského kostola, kto-
rým je Katedrála sv. Martina.
Martinské hody budú od piat-
ku 11. novembra do nedele 13.
novembra 2016 na Rudnayo-
vom námestí a na Panskej ulici
v blízkosti katedrály.
Martinské hody otvoria 11.
novembra 2016 o 16.00 h  staros-
ta Starého Mesta Radoslav Štev-
čík a arcibiskup a metropolita
Bratislavskej arcidiecézy Stani-
slav Zvolenský. O 17.00 h bude
svätá omša v Katedrále sv. Mar-
tina.
V sobotu 12. novembra budú od
10.00 do 17.00 v dome umenia
pre deti BIBIANA na Panskej 41
tvorivé dielne Martinove husi -
Sv. Martin patrón tkáčov a klo-
bučníkov, o 11.00 h a o 17.00 h sa
uskutočnia v Gašparkove na Rud-
nayovom námestí divadelné pred-
stavenia pre deti. O 17.00 bude v
katedrále nasledovať svätá omša a
o 18.00 h bude na Rudnayovom
námestí živý obraz stretnutia
žobráka so sv. Martinom - Martin
z Tours a žobrák. O 18.30 h sa
vyberie lampiónový sprievod z
Rudnayovho námestia cez Pan-
skú ulicu, Hviezdoslavovo ná-
mestie, Rybársku bránu a Sedlárs-
ku ulicu do Zichyho paláca na
Ventúrskej 9.
V nedeľu 13. novembra o 10.30 h
ukončí Martinské hody slávnost-
ná svätá omša v katedrále. (brn)

Čierna stavba
z Rybárskej
brány zmizla
STARÉ MESTO
Po poldruharočnom úsilí súčas-
nej samosprávy Starého Mesta
zmizla z Rybárskej brány nele-
gálna stavba presklenej terasy
reštaurácie Lido. Tá tu bola od
leta 2014, predchádzajúca sa-
mospráva však nekonala a
súčasnej trvalo odstránenie pol-
druha roka.
„Od nástupu do funkcie sme
využili všetky zákonné možnosti
miestneho úradu, aby sme túto
nepovolenú celoročnú terasu
odstránili. Vlastník terasy využil
všetky zákonné možnosti, čo celý
proces odstránenia predlžovalo.
Napokon sme sa však dopracova-
li ku konkrétnemu výsledku,“
uviedol starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík.
Proti rozhodnutiu stavebného
úradu o odstránení čiernej stavby
sa majiteľ odvolal, odvolací orgán
však dal za pravdu samospráve.
Nasledoval návrh na exekúciu,
opäť dovolanie sa stavebníka. Aj
súd však dal pred niekoľkými
týždňami za pravdu Starému
Mestu a presklená terasa musela
ísť preč. Podľa zásad mestskej
pamiatkovej rezervácie Starého
Mesta nesmie byť umiestnená
žiadna celoročná presklená terasa.
Samospráva Starého Mesta tento
rok nastavila aj nové pravidlá pre
letné terasy, čím sa odstránila
svojvôľa niektorých majiteľov
prevádzok, ktorí neváhali zaberať
väčšinu verejného priestoru pešej
zóny. Starosta Starého Mesta po
dohode s Krajským pamiatkovým
úradom v Bratislave rozhodol o
pravidle 50:50, teda 50 percent
komunikácie je možné zabrať let-
nými terasami a 50 percent musí
byť priechodných. Každá pre-
vádzka tak má nárok terasu v
šírke 25 percent šírky ulice.
„Nový spôsob rozmiestňovania
letných terás podnikatelia akcep-
tovali, za čo sa im chcem poďako-
vať. Pravidelne sme v lete kontro-
lovali záber terás, v prípade, že
došlo k väčšiemu záberu, bol
dodatočne zdanený a prevádzka
dostala pokutu. Tí, ktorí prevádz-
kovali terasy bez povolenia,
dostali mastné pokuty,“ uviedol
starosta Števčík. (brn)

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto vo
štvrtok 20. októbra 2016 sláv-
nostne otvorí nový park na
Belopotockého ulici. Ukončí sa
tak niekoľkoročný boj obyvate-
ľov tejto lokality o záchranu
zelenej plochy medzi budovou
rozhlasu a ulicami Belopotoc-
kého a Lehotského. Súčasne s
parkom bude otvorený aj nový
výbeh pre psov v susedstve
parku.
Práce na vybudovaní parku boli
dokončené ešte v lete, samosprá-
va však park zatiaľ nesprístupnila
verejnosti, keďže tráva nebola
dostatočne zakorenená. Bodkou
za vybudovaním parku bola mi-
nulý týždeň výsadba platanu, kto-
rý pochádza z výhonkov stromu z
dunajského nábrežia, ktorý musel
ustúpiť výstavbe River Parku.

„Som rád, že sa nám podarilo
zavŕšiť úsilie obyvateľov tejto
lokality a samosprávy o záchranu
kúska zelene pred výstavbou,
ktorá tu bola naplánovaná aj
povolená. Staromešťania tak
dostávajú do užívania plnohod-
notný park, ktorý by mal slúžiť na
oddych všetkým vekovým skupi-
nám. Súčasne som rád, že sa nám
v tesnej blízkosti parku podarilo
spoločne s RTVS vybudovať
nový výbeh pre psov, keďže do
parku  je vstup so psami zakáza-

ný. Toto by mala byť ukážka
komplexného riešenia verejných
priestorov, aby sme uspokojili
všetky komunity z okolia,“ uvie-
dol starosta Starého Mesta Rado-
slav Števčík.
Slávnostné otvorenie parku za
účasti primátora Iva Nesrovnala,
riaditeľa RTVS Václava Miku a
starostu Radoslava Števčíka je
naplánované na štvrtok 20. októb-
ra 2016 o 15.30 h. Pozvaní sú
všetci obyvatelia Belopotockého
a ďalších okolitých ulíc. (brn)

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbeh

Viac článkov 
zo života  

v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku  

www.facebook.com/banoviny

Píšte, pýtajte sa, komentujte

BRATISLAVA
Skupina dobrovoľníkov 
v uplynulých dňoch zorga-
nizovala v Bratislave kast-
račnú akciu mačiek v roz-
sahu, aká v hlavnom meste 
ešte nebola. Podarilo sa im 
odchytiť, sterilizovať a ve-
terinárne ošetriť 114 poulič-
ných mačiek. Odhaduje sa, 
že v Bratislave ich žije asi 
6000 až 8000. 
„Pouličné mačičky boli od-
chytené v rôznych lokalitách 
Bratislavy. Používajú sa na to 
špeciálne odchytové klietky, 
ktoré mačke neublížia. Steri-
lizovali 55 mačiek a 52 kocú-
rov. Štyri mačiatka a jeden 
starší kocúrik putovali do do-
časnej opatery a po doliečení 
budú hľadať nový domov,“ 
uviedla jedna z organizáto-
riek akcie Lenka Učníková.
Poukázala na to, že jar je na-
jvhodnejšie obdobie, keď sa 
dá zamedziť rodeniu ďalších 

mačiatok, ktoré by čaka-
lo pravdepodobné utrpenie 
a smrť na ulici. Vykastrova-
ním 55 mačiek sa zabránilo 
narodeniu asi 400 mačiatok, 
a to len počas prvého roku.
Mačka je plodná už vo veku 
päť mesiacov a môže mať až 
trikrát za rok priemerne päť 
mačiatok. „Pouličné mačky 
často nie sú obľúbené medzi 
ľuďmi, ale sú veľmi užitočné, 

pretože fungujú ako najúčin- 
nejšia deratizácia. Mačka 
uloví denne aj 20 myší a do-
spelá mačka nemá problém 
ani s potkanmi, na ktorých sú 
jedy a iné nástrahy často ne-
účinné. Preto by sme mačky 
nemali z mesta a z ulíc vy-
háňať, ale regulovať ich počet 
humánnym spôsobom, a tým 
je práve kastrácia,“ hovorí 
Učníková.
Akcia bola iniciatívou sku-
piny dobrovoľníkov, jej ve-
terinárnu časť zabezpečila 
ambulancia Veterinka. Ka-
ždá mačka bola zaevidova-
ná, ošetrená proti parazitom 
a sterilizovaná/kastrovaná. 
Kastrované mačky sa označi-
li zástrihom do uška, aby bolo 
na prvý pohľad jasné, že sú 
kastrované a pod veterinár-
nou kontrolou. Následne ich 
vypustili naspäť do pôvodnej 
lokality. (tasr)
 Foto: OZ SAOZ

Park s wifi
STARÉ MESTO
Mesto totiž začalo s realizá-
ciou Parčíka na Svoradovej. 
Celkové náklady na jeho re-
alizáciu sú vo výške 198-ti-
síc eur. Ukončený by mal 
byť do konca apríla 2017. 
V blízkosti parku sa nachádza 
základná škola, škôlka, fakul-
ta múzických umení, internát 
pre študentov či zariadenie 
pre seniorov Ohel David. 
Z tohto aspektu vyplynula 
aj rôznorodosť navrhnutých 
funkcií budúceho verejného 
priestoru. 
Plocha parčíka je jednou z po-
sledných nezastavaných čas-
tí bývalej Pálfyho záhrady, 
k čomu prispel možno aj fakt, 
že sa na nej nachádzajú dve kru-
hové vodné nádrže pravdepo-
dobne z druhej svetovej vojny. 
Zrevitalizovaný priestor parčíka 
bude ponúkať „študovňu“ a či-
táreň v prírode, wifi a pódium 
vytvára priestor pre kultúrne 
podujatia a oddych. (brn)

Túlavé mačky sú najúčinnejšia deratizácia

Kastrované mačky označili 
zástrihom do ucha.

BRATISLAVA
Majitelia stánkov, ktorí majú plat-
nú zmluvu o prenájme pozemkov 
s hlavným mestom, sú od januára 
minulého roka upozorňovaní, aby 
udržiavali svoje stánky čisté. Ich 
povinnosťou bolo tiež zbaviť sa 
grafitov.
Počas novembra a decembra 2015 
sa uskutočnila prvá kontrola 72 pre-
dajných stánkov, pričom pracovní-
ci magistrátu hlavného mesta zistili 
u 23 predajných stánkov nedostatky. 
V uplynulých dňoch sa kontrola usku-
točnila opäť. Pracovníci mesta skon-
trolovali 22 stánkov, z toho štyria si 
neplnia svoje povinnosti a svoje stán-
ky neudržiavajú čisté. Dvaja majitelia 

dostanú od mesta opätovnú výzvu 
s upomienkou a pre ďalších dvoch 
majiteľov pripravuje hlavné mesto 
výpoveď nájomnej zmluvy, pretože 
opakovane nedodržiavajú svoje po-
vinnosti. 
O ktoré stánky konkrétne ide, sme sa 
však z magistrátu nedozvedeli. „Ide 
o súkromných majiteľov predajných 
stánkov, ktorým hlavné mesto pri-
pravuje výpoveď nájomnej zmluvy. 
Vzhľadom na to, že ešte túto infor-
máciu nemajú samotní majitelia, boli 
by sme veľmi neradi, keby sa túto 
skutočnosť dozvedeli prostredníc-
tvom medializovaných informácií,“ 
povedala nám Katarína Kohútiková z 
tlačového oddelenia magistrátu.  (ms)

STARÉ MESTO
Dvomi novými elektrickými ko-
lobežkami v hodnote takmer 
3-tisíc eur sa môžu pochváliť 

mestskí policajti zo Starého 
Mesta. 
Kolobežky s výkonom motora 250 W 
a dojazdom okolo 80 kilometrov 
budú prednostne využívať okrská-
ri mestskej polície vykonávajúci 
službu či už v pešej zóne, v Hor-
skom parku, na Vajanského nábre-
ží, ale aj v Medickej záhrade.
„Výhodou elektrických kolobežiek 
je, že sú šetrné voči životnému 
prostrediu, šetria pohonné hmoty 
a policajti sa s nimi rýchlejšie v lo-
kalitách, kde ich budú používať, 
dostanú na miesto zásahu,“ pove-
dal náčelník mestskej polície Ivan 
Lechner. (msp)
 Foto: Facebook

Kontrolovali predajné stánky Mestskí policajti na kolobežkách
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Týždeň  
slovenského 
� lmu
3. – 9. apríl 2017
Kino Lumière, Bratislava,  vstupné: 2,50 € 

(zľavnené vstupné:  1,50 €)
www.tyzden� lmu.sk

Miestny úrad Bratislava 
– Záhorská Bystrica

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície: 
REFERENT ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, 

DOPRAVY, INVESTÍCIÍ A SPRÁVY MAJETKU

Miesto výkonu práce: Miestny úrad Bratislava – Záhorská Bystrica, 
Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú 
Termín nástupu: ihneď 

Kvalifikačné predpoklady
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa – stavebné/architektúra 
Iné kritériá a požiadavky
• odborná prax minimálne 3 roky, prax vo verejnej správe výhodou
• skúsenosť s verejným obstarávaním
• znalosť stavebného práva vítaná
• znalosť platných právnych predpisov v oblasti územnej samosprávy 

a štátnej správy 
• bezúhonnosť
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, zdravotná spôsobilosť
• znalosti MS Office
• znalosť min. 1 cudzieho jazyka 
• samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita, proaktívny a kreatívny prístup
• vodičský preukaz skupiny B 

Žiadosť s priloženými požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v zalepenej 
obálke s označením „Výberové konanie – samostatný referent referátu územ-
ného plánovania, životného prostredia, dopravy, investícií a správy majetku – 
neotvárať“ najneskôr do 30. marca 2017 do 12.00 h na adresu: Mestský úrad 
Bratislava – Záhorská Bystrica, Námestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava.

Bližšie informácie ohľadom kritérií na pracovnú pozíciu získate 
na www.zahorskabystrica.sk.

Známa Sedmička sa vracia na televízne obrazovky. A to v štvorici 
brilantných glosátorov. Na koho sa môžete tešiť?

Milan Lasica, Milan Kňažko, Oľga Feldeková a Marián Leško. Štvorica 
brilantných glosátorov bude opäť zabávať divákov. Usmerňovať ich bude 
moderátorka Elena Vácvalová. Známa relácia Sedem sa vracia na TV JOJ,  
a to už 23.marca.  

Relácia bude reagovať na spoločenské udalosti počas posledných siedmych 
dní, ktoré sa udiali na Slovensku aj vo svete. Diváci sa môžu tešiť na vtipné 
postrehy šikovných glosátorov, ktorí si rozhodne nebudú dávať servítku cez 
ústa. 

Politická satira Sedem sa objavila naposledy na televíznych obrazovkách 
v roku 2011. Tak isto ako Inkognito malo pauzu, no teraz sa môžete tešiť 
na jej návrat. Známa relácia bude zabávať divákov každý štvrtok práve po 
Inkognite o 22 hod.

Populárna relácia Sedem je späť!

Zmena na 
Kupeckého ulici 
RUŽINOV
Od 15. marca 2017 je Ku-
peckého ulica prejazdná len 
v jednom smere, a to od Mi-
letičovej ulice.
Na základe množstva pod-
netov od občanov žijúcich 
v tejto lokalite bol 24. febru-
ára v dopravnej komisii Hlav-
ného mesta SR Bratislava 
schválený projekt organizácie 
dopravy na zjednosmernenie 
Kupeckého ulice v úseku od 
ulice Žellova po Záhradnícku 
ulicu. Pôjde o trvalú zmenu 
organizácie dopravy. Na zme-
nu dopravy budú upozorňo-
vať aj dočasné fosforeskujú- 
ce dopravné značky. Zmena 
organizácie dopravy má zlep-
šiť kvalitu života obyvateľov 
v tejto lokalite. (brn)

NOVÉ MESTO
Občania, ktorí nesúhlasia 
s výstavbou na pozemkoch 
Hotelovej akadémie na 
Mikovíniho ulici v Brati-
slave pri parku na Rači-
anskom mýte, podpisujú 
petíciu.
Mala by tam vyrásť 8-po-
schodová budova. Pred 
niekoľkými rokmi totiž 
školské ihrisko Brati-
slavský samosprávny kraj 
predal. Petíciu iniciova-
li starosta Nového Mesta 
Rudolf Kusý a starosta 
Starého Mesta Radoslav 
Števčík. Rudolf Kusý to 
na svojom blogu vysvetľu-
je takto: „Ak odhliadneme 
od nedôvery miestnych 
obyvateľov, či tu vyrastie 
naozaj niečo pre seniorov 

a nie hotel či apartmánový 
dom, tak je to síce posun, 
ale stavba aj tak nebude do 
okolia zapadať. Na okolí 
je totiž škola, telocvičňa 
a dvoj až štvorposchodové 
budovy,“ píše. Dodáva, že 
táto situácia nie je ojedi-
nelá a že bez pozemkov sú 
aj ďalšie školy, napríklad 
ZŠ Borodáčova, Spojená 
škola Košická a Gymná-
zium Juraja Hronca či ZŠ 
Cádrova (tam je už výš-
ková budova dávno po-
stavená). Vyzývajú preto 
Bratislavský samosprávny 
kraj, aby tento problém 
riešil - zabránil výstavbe, 
prinavrátil pozemok škole 
a vybudoval športový are-
ál pre študentov a širokú 
verejnosť. (brn)

Dom na školskom dvore?
PETRŽALKA
Psičkári z okolia Vyšehrad-
skej ulice v Petržalke sa 
dočkali. Na priestore medzi 
Vyšehradskou a Panónskou 
začala mestská časť bu-
dovať oplotený výbeh pre 
psov. Ak bude dobré poča-
sie, dokončený by mal byť 
už v apríli. 
Prvý oplotený výbeh aj s cvi-
čiskom vznikol v roku 2014 
na Wolkrovej, vlani v januári 
pribudol ďalší na Holíčskej. 
Na Vyšehradskej vznikne 
teda už tretí takýto priestor 
v Petržalke. Mestská časť 
sa už roky snaží majiteľom 
psov vychádzať v ústrety, 

osádza koše na psie exkre-
menty, dáva im zdarma kaž-
dý rok 350 roliek vrecúšok, 
buduje oplotené výbehy pre 
ich štvornohých priateľov. 
„Uvedomujeme si, aké sú psy 
pre ľudí dôležité, mnohým 
zmierňujú samotu, učia deti 
zodpovednosti za niekoho 
živého, sú členmi rodín. Na 
druhej strane ale chápeme ne-
psičkárov, ktorým prekážajú 
voľne pohybujúce sa psy. 
Preto sa snažíme prispieť 
k lepšiemu spolužitiu oboch 
skupín aj budovaním oplo-
tených výbehov pre psov,“ 
povedal petržalský starosta 
Vladimír Bajan. „Určite pod-

porím budovanie aj ďalších 
takýchto výbehov.“ 
Výbeh na Vyšehradskej bude 
mať rozlohu takmer 24 árov, 
budú v ňom lavičky, smet-
né koše, koše na psie exkre-
menty a informačné tabule 
pre majiteľov psov. Stromy, 
ktoré sa na tomto pozemku 
nachádzajú, nepochybne sprí-
jemnia pobyt vo výbehu psom 
aj ich majiteľom, čo ocenia 
najmä v teplejších dňoch.
Výbeh bude slúžiť obyva-
teľom okolitých domov a ich 
štvornohým miláčikom, ale aj 
ostatným návštevníkom sídlis-
ka, a zároveň prispeje k vyššej 
bezpečnosti Petržalčanov. (sv)

KARLOVA VES
Po minuloročnej úspešnej 
aktivite s názvom Predzá-
hradka pre všetkých roz-
bieha tento projekt Karlova 
Ves aj v roku 2017.
„Ak sa chcete zapojiť do 
skrášľovania svojho okolia, 
stačí, aby ste mali vyhliad-
nutú ucelenú plochu verejnej 
zelene do 10 štvorcových 
metrov, o ktorú sa plánujete 
aktívne starať. Najvhodnej-
šia je verejná zeleň ohrani-
čená z veľkej časti pevnými 
plochami ako sú chodníky 
a múriky. Náš záhradník vám 

poradí s návrhom vhodnej 
kvetinovej výsadby. Miestny 
úrad zabezpečí ponuku vhod-
ných rastlín,“ informuje mest-
ská časť na svojej stránke.
Záujemcovia o verejnú predzá-
hradku sa môžu prihlasovať do 
konca marca prostredníctvom 
e-mailovej adresy predzahrad-
ka@karlovaves.sk alebo pí-
somne na miestnom úrade.
Po skrášlení verejnej plochy 
sa obyvatelia budú môcť za-
pojiť aj do súťaže Najkrajší 
balkón a predzáhradka, ktorú 
v Karlovej Vsi vyhlasujú 
v druhej polovici leta. (bh)

Máte šancu vybrať si 
svoju predzáhradku

Ďalší oplotený výbeh pre psov
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Nový kabriolet Triedy E je piatym modelom 
z jej aktuálnej rodiny (dĺžka 4 826 mm, šírka 
1 860 mm a výška 1 428 mm, rozchod kolies 
vpredu 1 605 mm a vzadu 1 609 mm, batoži-
nový priestor s objemom 385 litrov (310 lit-
rov s otvorenou strechou). 

Otvorené štvormiestne vozidlo s klasickou 
látkovou sklápacou strechou spája v sebe pu-
ristický, zmyselný dizajn, veľkorysý komfort 
na dlhých trasách pre štyri osoby a najnovšiu 
techniku. Súčasťou ponuky je aj komplexná 
integrácia smartfónu s bezdrôtovým nabíja-
ním a funkciou kľúča, širokouhlý kokpit, ako aj najnovšie asistenčné systémy. 
Výkonné dieselové a benzínové motory má prvýkrát k dispozícii aj v kombi-
nácii so stálym pohonom všetkých kolies 4MATIC. Aktívne podvozky novin-
ky sa starajú o športovo-luxusný zážitok z jazdy. Kabriolet môže byť na žela-
nie vybavený elektrickým systémom vetrolamu AIRCAP a vyhrievaním pre 
oblasť hlavy AIRSCARF – pre vyšší komfort pri jazde s otvorenou strechou. 

Nový kabriolet Triedy E na želanie poskytu-
je všetky funkcie, ktoré sú známe zo sedanu 
a kupé Triedy E. Sériovou súčasťou výbavy 
napríklad je aktívny asistent brzdenia. 

Na jar v roku 1992 priniesla značka  
Mercedes-Benz na trh štvrtý variant karo-
série strednej triedy – kabriolet 300 CE-24. 
Dnes sa z tohto otvoreného štvormiestneho 
vozidla postupne stáva žiadaný zberateľský 
kúsok posudzovaný ako jedna z najlepších 
investícií. Po 25 rokoch odvtedy ako prišiel 
prvý kabriolet z rodiny modelov Triedy E, 

značka Mercedes-Benz zároveň uvádza mimoriadny model 25th Anniversary  
Edition. Osloví ním nielen obdivovateľov, ale aj zberateľov týchto výnimoč-
ných vozidiel.

Viac informácií na www.motor-car.sk 
alebo www.mercedes-benz.sk .

Nový kabriolet Triedy E: otvorený intenzívnemu zážitku
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Štvrtok – 23.3.2017

CRÈME DE LA CRÈME 
IV. - TÝŽDEŇ FRANCÚZ-
SKEHO FILMU
Bratislav-
ské kiná
4. ročník 
„Crème de 
la crème“. 
Aj tentokrát 
sa milovní-
ci francúz-
skeho filmu môžu tešiť na 
novinky, ktoré predstavujú 
kvalitnú, žánrovo pestrú a 
divácky atraktívnu kinemato-
grafiu z tohto teritória. Festi-
val potrvá do 29. marca.

Piatok – 24.3.2017

BAŠTRNGOVANIE S 
MICHALOM KUBOVČÍ-
KOM
La Komika, 19:30
Talkshow Michala Kubovčí-
ka so zaujímavými hosťami 
pod heslom: veselo na vážne 
témy. Príjemná zábava na 
piatok večer. 

Sobota – 25.3.2017

TOSCA + JIMMY PÉ
Majestic music club, 20:00
Viedenská downtempo le-
genda Tosca vydáva nový 
album Going Going Going 
 a po troch rokoch opäť kon-
certuje v Bratislave. V MMC 
v ten večer zahrá aj Jimmy 
Pé, ktorý sa tiež hlási s no-
vinkou. Afterparty s Richar-
dom Dorfmeisterom bude  
v Nu Spirit Clube.

Nedeľa – 26.3.2017

VÝSTAVA MODERNÉHO 
A SÚČASNÉHO MA-
ĎARSKÉHO UMENIA - 
CROSSING BORDERS
Danubiana Meulensteen Art 
Museum, 10:00 – 18:00
Výstava moderného a súčasné-
ho maďarského umenia ponúka 
umelecké diela 20. storočia zo 
zbierky Grüner. Pokúša sa do-
stať do popredia úzke spektrum 
maďarských umelcov a sústre-

ďuje sa na 
tých, podľa 
ktorých 
umenie 
nemôže 
existovať 
izolovane.

Pondelok – 27.3.2017

HORÚCA SPRCHA
Dom kultúry Ružinov, 19:00
„Šťastie je možné dosiahnuť 
medzi psom a mačkou, ale 
nie medzi mužom a ženou!“ 
Komédia o partnerských 
vzťahoch Divadla komédie 
od autora 
Freda Ap-
keho zavíta 
do DK 
Ružinov v 
spolupráci 
s Cultus 
Ružinov. 
Réžia: Svetozár Sprušanský

Utorok – 28.3.2017

ČAJ O PIATEJ V SNG
Slovenská národná galéria 
Bratislava, 17:00
Čaj o piatej v SNG pre aktív-

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk
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Určite ste ju už 
niekoľkokrát obdivo-
vali. No, vedeli ste, že 
je v mnohých smeroch 
unikátna? Nebýva to-
tiž zvykom, aby maketa 
uhorskej kráľovskej ko-
runy bola umiestnená na 
vrchole kostolnej veže. 
A presne takúto raritu 
máme v Bratislave na 
Dóme svätého Martina.
Hoci sa určite bude javiť 
všetkým Bratislavčanom či 
turistom malá, je naozaj ob-
rovská. Veď len vankúš, na 
ktorom je postavená je veľký 
ako menšia kuchyňa v obyt-
nom dome. To znamená, 
že má rozmery dvakrát dva 
metre. Koruna s krížikom je 
vysoká takmer 3 metre, pri-
čom sama má stošesťdesiat 
centimetrov. Koruna na veži 
Dómu svätého Martina zna-
menala, že v tomto priestore 
sa korunovali uhorskí pa-
novníci. Od roku 1563 až do 
roku 1830 v našom Dóme sv. 
Martina nasadzovali kráľov-
skú korunu na hlavu presne 
jedenástim kráľom a ôsmim 
kráľovským manželkám. 
Mnoho ľudí je presvedče-
ných, že na veži je umiest-

nená maketa „svätoštefáns-
kej koruny“. Nie je to však 
pravda. V starom Prešporku 
ani jedného kráľa nekoruno-
vali pravou svätoštefánskou 
korunou. A dôvod? Už dáv-
no neexistovala. Práve tá 
spomínaná koruna, ktorou 
korunovali v roku 1000 sv. 
Štefana pochádzala od pá-
peža Silvestra II. A nebola 
to žiadna koruna, ale len 
čelenka. Ale treba povedať, 
že nešlo len o obyčajnú če-
lenku, ale zlatú a bohato 
zdobenú diamantmi a inými 
vzácnymi kameňmi. A táto 
„koruna“ sa stratila, keď si 
ju zosadený kráľ Šalamún 
zobral do rakúskeho exilu 
na znak, že svoje zosadenie 
neuznáva a stále je jediným 
právoplatným panovníkom. 
Hovorí sa, že tento vzác-
ny šperk sa v minulosti ro-
zobral a už neexistuje. Vraj 
ho Šalamún začal postup-
ne rozoberať, keď mu do-
chádzali peniaze. 
Novú kráľovskú korunu, 
akú dnes poznáme aj z veže, 
zhotovili prešporskí zlat-

níci okolo roku 1270, keď 
ňou korunovali Štefana V. 
Nebol to však žiadny nový 
klenot, ale vzácny zlepe-
nec. Na jeho tvorbu použili 
tri staršie vzácne klenoty. 
Prvá časť obopínala hlavu. 
Na zdobenom povrchu mala 
platničky s gréckymi nápis-
mi, preto sa nazýva coro-

na graeca. Pravdepodobne 
ju zhotovili v Carihrade, 
v dnešnom Istanbule v dru-
hej polovici 11. storočia. 
Druhý diel koruny tvoria 
pásy preložené do tvaru 
ohnutého kríža a kryli teme-
no panovníkovej hlavy. Oba 
pásy majú zase platničky 
pokryté latinskými názvami, 
preto sa táto časť koruny na-
zýva corona latina. Na plat-
ničkách sú vyobrazenia apo-
štolov, no je ich len osem. 
Zrejme to bolo pridlhé. Zo 
stredu, kde sa pásy križujú, 
vyrastá hlavný šperk koruny 
– zlatý krížik. Ten je však 
necitlivo vložený. Dierka, 
ktorú naň museli urobiť, ve-
die cez obraz Krista. Dnes je 
krížik nahnutý. Skrivili ho, 
keď korunovali Ladislava 
V. Pohrobka. 
Koruna, o ktorej sme hovo-
rili a ktorou boli korunovaní 
uhorskí panovníci v dnešnej 
Bratislave sa nachádza v Bu-
dapešti. My môžeme akurát 
obdivovať jej pozlátenú ma-
ketu na veži Dómu svätého 
Martina. (lb)

Vzácny poklad na veži

Históriu a fotografie 
sme čerpali z knihy 

Bratislavské rarity od 
Igora Janotu, vydavatelstvo 

Marenčin PT. 
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Alkohol môže
byť príjemný,
ale aj zradný
Bratislavčania sú cyklisti!
Vďaka hrádzi a výborným
podmienkam v okolí mesta
patril bicykel už dávno pred
Saganom, a už aj za socializ-
mu, k tradičnej výbave väčšiny
domácností v hlavnom meste.
Aj preto Bratislavčania vníma-
jú fakt, že čo nevidieť sa bude
dať jazdiť aj s 0,5 promile al-
koholu v krvi rozporuplne a
nie všetci nad ním skáču do
výšky Kamzíka...
Prvá skupina cyklistov návrh
podporuje. Zajazdiť si pár desia-
tok kilometrov, najmä v letných
horúčavách, a byť potom odká-
zaný na sladkú kofolu, alebo
čistú vodu, môže niekomu pripa-
dať málo romantické. Táto sku-
pina cyklistov povolený limit
víta, dať si jedno pivečko vo
Vojke či v Rusovciach a ísť
domov bez strachu, že ich zasta-
via policajti, je celkom príjemná
predstava. Najmä keď to robili
aj doteraz, ale s rizikom, že keď
ich strážcovia zákona chytia,
môžu mať problémy.
Druhá skupina odmieta akúkoľ-
vek dávku alkoholu. To sú opatr-
nejší cyklisti, ktorí nechcú žiad-
ny limit. Tvrdia, že cyklisti sú
účastníkmi cestnej premávky,
rovnako ako vodiči áut, a tým by
pre nich mali platiť rovnaké pra-
vidlá ako pre ostatných.
Isté je, že 0,5 promile je pre kaž-
dého iná dávka alkoholu. Pre
niekoho prakticky nepostrehnu-
teľná, pre iného znamená mierne
nabratie odvahy, pre ďalšieho
možno mierne otupenie pozor-
nosti. Je rozdiel, či si dá jedno
pivo štyridsaťkilová žena, stoki-
lový chlap či tínedžer s rašiacimi
fúzmi.
A je tu ešte jeden problém. Prvé
pivo môže byť spúšťačom pre
tých, ktorí nevedia zostať len pri
jednom. Ak vedia, že si ho dať
nemôžu, nedajú si a sú v pohode.
Ak však budú vedieť, že jedno
pivo je povolené, hrozí, že príde
aj druhé, tretie a môže byť zle...
A to už bude problém, lebo len
pri 0,5 promile sa to asi
neskončí! Dušan Blaško

Bratislava tento
rok opraví 
50 km ciest
BRATISLAVA
Hlavné mesto pokračuje v
opravách ciest. Okrem cest-
ných komunikácií opravuje aj
zastávky mestskej hromadnej
dopravy a chodníky, všetky
opravy by mali byť ukončené
do konca októbra. 
V prvom polroku sa podarilo
opraviť približne 37 km ciest, do
konca roka to bude ďalších 13
km. Spolu mesto opraví 5 km
chodníkov, vrátane 70 bezbarié-
rových úprav nájazdov na chod-
níky pri priechodoch pre chod-
cov a 10 ník na zastávkach mest-
skej hromadnej dopravy. 
Do konca roka 2016 opravia
niektoré úseky ciest (niektoré z
nich sú už opravené, ďalšie sa
opravujú): Americké námestie,
Brnianska, Kollárovo námestie,
Podunajská, Rádiová, Kazanská,
Dvojkrížna, Hradská, Tomášiko-
va, Jeséniova, Vajnorská, Kad-
nárova, Saratovská, Karloveská,
Námestie 6. apríla, Vrančovičo-
va, Kremeľská, Panónska, Paj-
štúnska, Romanova-Jiráskova. 
Opravené budú aj chodníky na
uliciach: Matúšova, Dopravná,
Vlárska, Kukučínova, Tomáši-
kova, Vajnorská, Kuklovská,
Podháj, Vrančovičova, Jirásko-
va, Smolenická, Šintavská,
Kutlíkova a Lietavská. 
Opravy zastávok mestskej hro-
madnej dopravy sa týkajú zastá-
vok na uliciach: Brnianska,
Nábrežie armádneho generála L.
Svobodu, Landererova, Trnav-
ská, Stromová, Rybničná a Jan-
tárová cesta. (is)

O hroboch rozhodujú primátor,
vlastník cintorína a pamiatkari
STARÉ MESTO
Ondrejský cintorín patrí v
meste k najstarším, najna-
vštevovanejším a najznámej-
ším. Vznikol už v 18. storočí a
v polovici sedemdesiatych ro-
kov minulého storočia sa po-
stupne prekvalifikoval na
mestský park. „Ondrejský
cintorín je park a údajne by sa
tam nemalo pochovávať.
Výnimku udelili len v prípa-
doch Júliusa Satinského a Igná-
ca Lamara. Nedávno som tam
však objavil nové hroby,  v kto-
rých sú pochovaní Mikuláš
Klimžák, Ján Kalina, Ján Mel-
kovič a iní. Ako to teda s cinto-
rínom je, môže sa tam pocho-
vávať alebo nie?“ zaujíma sa
čitateľ.
Hovorkyňa magistrátu Ivana
Skokanová vysvetľuje:„Hlavné

mesto môže rozhodnúť o pride-
lení vyhradeného hrobového
miesta na vybraných bratislav-
ských pohrebiskách v oddele-
niach vyhradených pre vý-
znamné osobnosti v prípade, že
žiadosť spĺňa Zásady pochová-
vania na bratislavských pohre-
biskách v oddeleniach vyhra-
dených pre významné osobnos-
ti. Zásady pochovávania na
bratislavských pohrebiskách v
oddeleniach vyhradených pre
významné osobnosti sú inter-
ným dokumentom primátora
hlavného mesta, v ktorého prá-
vomoci je rozhodnúť o pridele-
ní vyhradeného miesta. Doku-
ment je v platnosti od 1. januá-
ra 2012. Definuje významnú
osobu ako človeka, ktorý sa
významným spôsobom pričinil
o rozvoj Slovenskej republiky

alebo hlavného mesta SR Bra-
tislavy.
Podľa magistrátu tzv. výnimky
môžu byť udeľované osobnos-
tiam kultúrneho, umeleckého a
politického života a ďalším,
ktoré sa významným spôsobom
pričinili o rozvoj Slovenskej
republiky alebo hlavného mes-
ta Slovenskej republiky Bratis-
lavy.
„Vo všeobecnosti výnimku
musí schváliť vlastník cintorí-
na a stanovisko pri niektorých
pohrebiskách musí poskytnúť
aj Krajský pamiatkový úrad. V
prípade Ondrejského cintorína
je vlastníkom Rímskokatolícka
cirkev, farnosť Bratislava -
Blumentál a stanovisko musí
poskytnúť aj Krajský pamiat-
kový úrad,“ dodala Ivana Sko-
kanová. (db)

Parkovanie na Kramároch je už
roky doslova katastrofálne. Nielen
Bratislavčania, ale aj vodiči z celé-
ho Slovenska zúfalo blúdia najmä
v okolí nemocníc. Autá následne
parkujú v bočných uličkách, čím
komplikujú život najmä miestnym
obyvateľom. Riešením týchto pro-
blémov by bolo vybudovanie par-
kovacích miest.
Miesto toho sa vedľa nemocnice, na
rohu Vlárskej a Limbovej, roky pripra-
vovala nová výstavba. Vlastníci
pozemku mali v minulosti naplánova-
né na ňom postaviť ďalšie kancelárie,
prípadne šesťdesiat nových bytov.
Nakoniec je všetko inak. 
„Všetkým potenciálnym investorom
sme trpezlivo opakovali to isté: Urob-

te niečo pre Kramárčanov. Táto loka-
lita zúfalo potrebuje parkovacie mies-
ta,“ spomína na rokovania s bývalými
vlastníkmi pozemku starosta Nového
Mesta Rudolf Kusý. Situácia sa zme-
nila po príchode nového vlastníka
pozemku.

Nový investor na stretnutí s vede-
ním Nového Mesta ukázal jednodu-
chú štúdiu parkovacieho domu.
„Parkovací dom poskytne 79 štan-
dardných parkovacích miest. Bude
mať jedno podzemné a dve nadzem-
né podlažia, dobudujeme chodník
pre peších, doplníme parkovú
výsadba na zelených plochách,“
uviedol zástupca investora Boris
Deglovič. Starosta Rudolf Kusý
upozorňuje, že projekt garážového
domu je v súlade s územným plá-
nom hlavného mesta.
Investor predpokladá, že stavebné
práce by sa mohli začať na jar 2017,
nové parkovacie miesta na Kramá-
roch pribudnú za rok od začatia
výstavby. �

Šesťdesiat bytov na Kramároch nebude, 
pribudnú parkovacie miesta

V JEDNOM Z PENZIÓ-
NOV v Bratislave si 26-ročný 
Ján L. z okresu Nitra začiat- 
kom marca prenajal izbu, pen-
zión však opustil bez zaplate-
nia. To isté absolvoval v Tr-
nave, Galante a Pezinku, kde 
ho nakoniec chytili. Hrozí mu 
dvojročný pobyt za mrežami.
JEDNU Z CHÁT vo Svätom 
jure bez súhlasu majiteľa ob-
sadil a užíval 35-ročný Peter 
U. z okresu Senec. Menova-
ný v presne nezistenom čase 
prekonal vstupnú bránu, ďalej 
železné mreže a následne vni-
kol do chaty, ktorú užíval do 
13. marca, keď bol hliadkou 
policajného zboru obmedze-
ný na osobnej slobode a po 
vykonaní potrebných úkonov 
umiestnený v cele policajné-
ho zaistenia. Vec sa realizuje 
v tzv. „super rýchlom“ konaní. 
Za uvedené konanie hrozí ob-
vinenému mužovi trest odňatia 
slobody až na jeden rok. (mm)
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Pod hlavnou 
stanicou majú
novú kameru
STARÉ MESTO
Mestská polícia bude môcť lep-
šie dohliadať na verejný poria-
dok v meste. Rozšírila počet
kamier, ktoré sú napojené na
mestský kamerový systém. Ešte
koncom leta  spustili kameru na
Námestí Franza Liszta. Mestskí
policajti v súčasnosti používajú
95 kamier. Všetky kamery sú
otočné, digitálne a poskytujú
obraz vo vysokom rozlíšení. Zo
všetkých sa dá v prípade potre-
by urobiť záznam. 
Kameru na Námestí Franza
Liszta nainštalovali preto, lebo
ide o prístupové miesto turistov
do Bratislavy a aj týmto spôso-
bom chcú zvyšovať ich bezpeč-
nosť. V okolí Hlavnej železničnej
stanice dochádza k zhromažďo-
vaniu viacerých neprispôsobi-
vých osôb, policajti kontrolujú
najmä dodržiavanie všeobecne
záväzného nariadenia o čistote a
poriadku a nariadenie o zákaze
požívania alkoholu na verejnosti.
V rozširovaní počtu kamier v
meste sa má pokračovať, keďže
kamerový systém zvyšuje bez-
pečnosť v uliciach Bratislavy.
Kamery pôsobia v prvom rade
preventívne. 
V prípade páchania priestupku
alebo trestného činu zase môže
operátor na miesto rýchlo
poslať hliadku. Kamerové
záznamy pomáhajú aj Policaj-
nému zboru SR pri objasňovaní
trestných činov.
Od začiatku roka fungujú tri nové
kamery za približne 17-tisíc €
(vrátane inštalačných prác).
Magistrát navrhuje aj vytvorenie
jednotného mestského kamerové-
ho systému, ktorý by zjednotil
všetky existujúce kamerové sys-
témy v Bratislave - kamerový
systém Dopravného podniku Bra-
tislava, Krajského riaditeľstva
Policajného zboru SR v Bratisla-
ve a Mestského kamerového sys-
tému mestskej polície.
V súčasnosti totiž mesto financu-
je tri oddelené kamerové systémy.
Ich využitie nie je pritom optimál-
ne vzhľadom na rôzne poslanie
koncových užívateľov. Kamero-
vý systém sa tak využíva jedno-
stranne. (lm)

Deti môžu 
športovať na
novom ihrisku 
PETRŽALKA
Futbal, hokejbal, volejbal či
hádzanú, ale aj ďalšie športy
si môžu zahrať deti a mládež
na novom multifunkčnom
ihrisku v pri Základnej škole
na Nobelovom námestí v
Petržalke. 
Okrem školákov sa môžu tešiť
aj miestni obyvatelia, ktorým
bude ihrisko k dispozícii mimo
vyučovacích hodín. Hracia plo-
cha ihriska má rozlohu 600
štvorcových metrov. (st)

BRATISLAVA
Na stretnutí pracovníkov
oddelenia Sprostredkovateľ-
ského orgánu hlavného mesta
(SO) pre Integrovaný regio-
nálny operačný program
(IROP) so zástupcami mest-
ských častí Bratislavy rozobe-
rali možností poskytnutia
pomoci pri projektoch jedno-
tlivých mestských častí.
Starostov napríklad informovali
o výzve na výstavbu a rekon-
štrukciu materských škôl, ktorá

by mala byť zverejnená už v
najbližšom čase. Zástupcov
mestských častí však zaujímali
aj výzvy týkajúce sa bezpečnej a
ekologickej dopravy, prostred-
níctvom ktorej bude možné
financovať napríklad aj výstav-
bu cyklotrás. 
Na čerpanie z programu IROP
boli v krajských mestách zria-
dené sprostredkovateľské orgá-
ny priamo v mestských úra-
doch. V prípade Bratislavy túto
úlohu plní magistráte. Jednou z

jeho hlavných činností sú tvor-
ba a aktualizácia riadiacej do-
kumentácie. Ďalej ide o prípra-
vu výziev na predkladanie pro-
jektových zámerov a žiadostí o
nenávratný finančný príspevok
a o posudzovanie projektových
zámerov a ich odborné hodno-
tenie v časti aplikácie bodova-
ných kritérií v rámci konania o
žiadosti o nenávratný finančný
príspevok/vypracovanie hodno-
tiacich správ k projektovým
zámerom. (kk)

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne

už viac ako 24 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 777 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je
truhla, čalúnenie, obliekanie,

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

ponúkame bezplatne tieto služby:
� prepožičanie štyroch 
umelých vencov už aj 

so štandardnými stuhami
� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
� kondolenčnú listinu

~ ~ ~
Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

240 eur
Mlynské nivy 8
02 /  5263 1181
www.pieta.sk

Novovznikajúce Malé Kras-
ňany vás pozývajú od štvrtka
20.10 do soboty 21.10. priamo
do svojho areálu. Dni otvore-
ných dverí ponúknu počas
predĺženého víkendu atrak-
tívny program a zábavu aj
pre najmenších. Tešiť sa
môžu všetci, ktorí sa zaujíma-
jú o moderné trendy v bývaní
a zdravý životný štýl.     
Svoje brány doširoka otvoria
Malé Krasňany vo štvrtok o
15.00. Počas troch dní tu môže-
te navštíviť úplne nové vzorové
byty navrhnuté profesionálny-
mi bytovými dizajnérmi.
Možno sa nimi dáte inšpirovať
pri zariaďovaní vlastného býva-
nia. Odborníci vám ochotne

poradia aj s možnosťami finan-
covania pri kúpe nehnuteľnosti. 
V piatok sa program začína už
ráno po desiatej. Pri predajnom
mieste Malých Krasňan na
Račianskej ulici si poobede
môžete dať poradiť od športov-
ca, špecialistu na výživu a
životný štýl a moderátora Mar-
tina Šmahela, s ktorým môžete
absolvovať aj špeciálny tréning
na posilnenie imunity a na
správne chudnutie.
Sobotou vás od 10.00 až do
19.00 bude svojím koncertom
sprevádzať speváčka Barbara
Weiss. K špeciálnej atmosfére
isto prispeje ochutnávka výni-
močných malokrasňanských
vín z miestnych viníc. 

PD Vinohrady vás zasvätí do
tajov tradičného vinárstva v
priamom susedstve s modernou
mestskou architektúrou. Aby
ste nedegustovali naprázdno,
chýbať nebude ani chutný
domáci guláš podľa receptu
miestneho pivničného. 
Počas troch dní vás čaká bohatý
program, ktorý si užije celá
rodina vrátane najmenších.
Kreatívne dielne pre šikovné
ruky, maľovanie na tvár a
zábavné hry s animátormi. 
Vezmite so sebou na Dni otvo-
rených dverí do Malých Kras-
ňan svojich najbližších a prog-
ram si užijete dvojnásobne. 

www.malekrasnany.sk �

Zažite Dni otvorených dverí 
v Malých Krasňanoch

V roku 1902 na vežu Dómu osadili pozlátenú korunu.

nych seniorov – pre veľký 
úspech opäť platí pozvanie 
na tanečný parket s učiteľom 
tanca Igorom Jágerským. 
Tentokrát bude stretnutie 
zamerané na kubánske rytmy 
a bude predstavený tanec pre 
dospelých – Son. Hosťom 
večera bude Mario Lopez.

Streda – 29.3.2017

DEBRIS COMPANY: 
ÚNOS EURÓPY
A4 - priestor súčasnej kultú-
ry, 20:00
V dobe medzivládia sa roz-
kladajú staré formy, všetko 
sa rozpadá a nové sa nemôže 
zrodiť. Pokrok sa mení na 
prežitie či udržanie sa pri 
živote. Nie je napredovaním, 
iba únikom pred vzniknutou 
katastrofou. Réžia: J. Vlk, 
autor: P. Lomnický

Štvrtok – 30.3.2017

SASHE V TRŽNICI
Stará trž-
nica, 15:00 
– 22:00
Privítajte jar 
vo veľkom 
štýle. Na 
trojdňovom 
sviatku ruč-
nej práce rozkvitne tá najlepšia 
tvorba zo SAShE. Poobzerať, 
poskúšať a nakúpiť si budete 
môcť výrobky od remeselní-
kov, dizajnérov a handmade 
značiek z celého Slovenska. 
Pred Starou tržnicou bude po 
celý čas prebiehať Street Food 
Park, takže okrem nákupov sa 
aj dobre najete. Akcia trvá od 
29. do 31. marca.

Piatok – 31.3.2017

ONDŘEJ HAVELKA A 
MELODY MAKERS
Slovenská filharmónia, 19:30

Orchester Melody Makers 
má dvadsať. Krásny vek. 
Mladosť v rozkvete a pritom 
už aj určité skúsenosti. V 
novom programe zaznejú 
mnohé pyramidálne hity, 
ktoré si publikum za tie roky 
obľúbilo – Mě to tady neba-
ví, Děkuji, bylo to krásné, 
Půlnoční blues, Vendelíne, 
co děláš?... A k nim pribudne 
zopár úplne nových swin-
gových smrští, ktoré určite 
takisto chytia za srdce. 

Sobota – 1.4.2017

BRATISLAVA RAP FEST
Dom 
kultúry 
Ružinov, 
17:00
Bratislava 
Rap Fest 
je názov 
jednodňo-

vého rapového festivalu pod 
záštitou Cultus Ružinov. Ide 
o jedinečný formát, ktorý 
predstaví výhradne bratislav-
ských raperov a v Bratislave 
sa uskutoční po prvýkrát. 
Okrem repu v sebe spojí aj 
ostatné elementy hip-hopo-
vého žánru, a to DJing  
a breakdance.

Nedeľa – 2.4.2017

WEST SIDE STORY
INCHEBA – Expoaréna, 
19:30
Večný príbeh zakázanej lás-
ky na motívy Rómea a Júlie 
zasadený do ulíc západného 
New Yorku znovu ožíva! 
Slovenské publikum má jedi-
nečnú príležitosť po prvýkrát 
v Bratislave vidieť tento 
svetovo preslávený unikát v 
originálnej podobe, v pôvod-
nom znení a s hviezdnym 
Broadwayským obsadením, 

a to pri príležitosti 100. výro-
čia troch jeho tvorcov.

Pondelok – 3.4.2017

THUNDERCAT
Ateliér 
Babylon, 
20:00
Slovensko 
v apríli 
zažije jazz-
-fusionovú 
hudobnú 
búrku. Do bratislavského 
Ateliéru Babylon zavíta 
vďaka projektu City Sounds 
of Bratislava multižánrový 
basgitarista a spevák Thun-
dercat. Rodák z Los Angeles 
prvý väčší úspech zaznamenal 
už v 15 rokoch, zatiaľčo ho v 
tridsiatke považujú za jedné-
ho z najkľúčovejších tvorcov 
albumu Kendricka Lamara, 
kritikmi najospevovanejšieho 
titulu minulého roka.

Utorok –  4.4.2017

ADAMČIAK, ZAČNI!
Slovenská národná galéria 
Bratislava, 10:00 – 18:00
Samostatná výstava neo-a-
vantgardného umelca Milana 
Adamčiaka (1946 – 2017), 
ktorého náhle úmrtie zasiahlo 
slovenskú kultúrnu scénu 
tento rok, predstaví v hlav-
ných črtách jeho tvorbu od 
60. rokov po súčasnosť. Vý-
stava potrvá do 4. júna 2017. 

streda – 5.4.2017

IVANA ŠÁTEKOVÁ: 
HORE HAJL DOLE HAJL
ATELIER XIII
Ivana Šáteková vo svojej 
tvorbe používa maľbu i kresbu 
inšpirovanú komiksom a foto-
grafiami nájdenými v knihách 
či na internete, no pracuje aj 
s inými médiami. Medzi jej 
obľúbené témy patrí folklór a 
ľudové tradície, ktoré prepája 
s dnešným svetom a na zákla-
de ktorých demaskuje niektoré 
hlboko zakorenené paradoxy a 
absurdity v slovenskej spoloč-
nosti. Je členkou kresliarskeho 
tria Dzive. Výstava potrvá do 
12. mája 2017.
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Nová Trieda E All-Terrain
Majstrovské dielo inteligencie

Motor-Car Bratislava, spol. s r. o.
prevádzka Tuhovská 5, tel.: 02-4929 4555, info@mercedes-benz.sk
prevádzka Hodonínska 7, tel.: 02-4929 4399, info.lamac@motor-car.sk
prevádzka Panónska cesta 31, tel.: 02-6829 4111, info.panonska@motor-car.sk

Spotreba paliva v meste/mimo mesta/kombinovaná: 5,6–5,5/5,1–5,0/5,3–5,2 l/100 km. 
Emisie CO2 kombinované: 139–137 g/km.

vyjdú o 2 týždne
6. apríla 2017

PETRŽALKA
„Oživili ste mi spomien-
ky, ďakujem,“ napísalo do 
knihy k výstave Taká bola 
Petržalka viacero návštev-
níkov. 
Už piate pokračovanie cyklu, 
ktoré môžete ešte do 30. aprí-
la vidieť v pobočke Miestnej 
knižnice Petržalka na Proko-
fievovej má u Petržalčanov 
veľký ohlas. Podobne ako mi-
nulý rok totiž mapuje obdobie 
rokov 1973 – 1989, tentoraz sa 
však venuje skôr životu v no-
vej Petržalke. A tak vás vráti 
v čase nielen pohľad na ešte 
plytký Draždiak s ostrovčekmi 
alebo rady nákupovchtivých 
v novootvorenom „malom 
Priore“ v Ovsišti, ale spest-
rením sú aj dobové artefakty 
– diaprojektor, sifón, časopis 
Pifove dobrodružstvá, knihy 
Karla Maya či gramofón. Som 
presvedčená, že napríklad vy-
stavené figúrky Indiánov, pri-
pomenú nejednému Petržalča-
novi časy detstva.
Knižnica pri príprave desia- 
tich tematických banerov 
spolupracovala s Katedrou 
etnológie a muzeológie FF 
UK, ktorá je zárukou, že 
fakty a roky, ktoré vás mož-
no aj prekvapia, sedia. Ako 
Petržalčania trávili v týchto 
rokoch voľný čas? Mamič-
ky na prechádzkach pome- 
dzi betónovými platňami, 

deti na rúrach, čo zostali po 
stavbároch alebo na Veľkom 
Draždiaku, kde sa ešte plati-
lo. Na preplnenej Matador-
ke, v lunaparku alebo v krč-
mách, ktoré mali vesmírne 
názvy: Kométa na Námestí 
hraničiarov, Jupiter na Ulici 
Bélu Kuna, Meteor na Fos-
terovej... Uprostred betónu 
sa však napodiv rozvíjal aj 
folklór. „Súbor Lúčka akoby 
symbolizoval, že aj na betó-
ne rastú kvety,“ hovorí ria-
diteľka petržalskej knižnice 
Katarína Bergerová. 
Ak ste v tej dobe v Petržalke 
vyrastali, určite si pamätáte, 
že po tom, ako v septembri 
1978 otvorili prvú školu, uči-
lo sa na dve zmeny. Nedosta-
tok materských a základných 
škôl bol vtedy doslova akút-
ny. Rovnako chýbali obcho-
dy. Zato priam so závisťou 
pozeráte aj na fotografiu, kto-
rá dokazuje, že s parkovaním 
vtedajší Petržalčania rozhod-
ne problém nemali.

Obyvatelia žili doslova upro-
stred staveniska a chýbala aj 
minimálna zeleň. Zveľadenie 
prostredia však bolo na nich. 
Cez Akcie Z alebo pracovné 
soboty si sami museli aj upra-
vovať chodníky alebo umies-
tňovať lavičky.
V tomto období začali stavať 
aj nemocnicu, v ktorej areáli 
bolo dovtedy malé jazierko, 
kam chodili nudisti. 
Milovníci hudby určite nikdy 
nezabudnú na legendárnu 
burzu na Rybalkovej (To-
poľčianska), ktorá sa presu-
nula zo Sadu Janka Kráľa. 
Tu ste zohnali platne svojich 
zahraničných idolov bez pro-
blémov. Hoci to bolo „troš-
ku“ nelegálne... 
Tento rok sa päťročný cyklus 
s názvom Taká bola Petržal-
ka uzavrie. „Plánujeme však 
v téme pokračovať, lebo vý-
stavy sú žiadané,“ hovorí Ka-
tarína Bergerová, a dodáva, 
že zvažujú, či bude „čerstvá“ 
história zmapovaná chronolo-

gicky alebo už skôr tematicky. 
Ak si chcete pozrieť pred-
chádzajúce časti výstavy, 
nájdete ich aj na webe petr-
žalskej knižnice v kolónke 
projekty. Nájdete tu infor-
mácie od počiatkov vzniku 
a osídlenia obce, cez rok 
1918, obdobie, keď bola Pe-
tržalka súčasťou hitlerovskej 
Tretej ríše, rozvoj života v 50-
tych a 60-tych rokoch či vznik 
železnej opony. Naživo môže-
te ešte vidieť prvú časť série, 
ktorá sa venuje rokom 1973-
1989 na pobočke na Turnian-
skej, a druhú časť na Proko-
fievovej. Tam budú do konca 
apríla ešte prednášky na tému 
petržalská hádzaná a bas-
ketbal a história folklórnych 
súborov. „Stále vítame, ak sa 
s nami Petržalčania chcú po-
deliť o svoje fotografie, videá, 
prípadne spomienky, výstavy 
totiž plánujeme dopĺňať,“ do-
dáva riaditeľka knižnice Ka-
tarína Bergerová.  (in)
 Reprofoto: Archív výstavy

Výstava Taká bola Petržalka vás vráti v čase
RUŽINOV
Ďalšia komunitná záhrada si 
našla svoje miesto na sídlisku 
Ostredky z iniciatívy Ladi-
slava Dudora z OZ Komúna. 
„Po mojom prisťahovaní sa do 
Ružinova sa nedala prehliad- 
nuť obrovská aktivita jeho 
obyvateľov, ktorým záleží na 
svojom okolí. Na druhej strane 
bolo vidieť viaceré zanedbané 
verejné priestory, na ktoré si už 
každý časom akosi zvykol. Tak 
som sa rozhodol skúsiť využiť 
tieto dva fakty v prospech celej 
lokality a vznikla myšlienka 
vytvoriť komunitnú záhradu 
na mieste niekdajšieho volej-
balového ihriska,“ povedal 

Ladislav Dudor. Po oslovení 
vedenia Športového gymnázia 
na ulici Ostredkova, ktoré sa k 
projektu postavilo veľmi pozi-
tívne, vznikla dohoda na spolu-
práci a na bezplatnom užívaní 
časti pozemku v areáli školy. 
V Bratislave dnes funguje via- 
cero komunitných záhrad, v 
ktorých majú obyvatelia mes-
ta možnosť pestovať zeleninu. 
Popri iných túto jar otvorí novú 
pestovateľskú sezónu napríklad 
Vinica a mobilná záhrada Pio-
nierska, komunitná záhrada v 
postupne obnovovanom vino-
hrade. Tento projekt iniciovala 
skupina Vnútroblok a v súčas-
nosti už záhrada a vinica je v 

správe susedov a projekt začína 
tretiu sezónu. Vnútroblok sa 
čiastočne podieľa aj na spuste-
ní komunitnej záhrady na Os-
tredkoch. „Po skúsenostiach so 
zakladaním záhrad na troch rôz-
nych miestach v Bratislave sme 
presvedčení, že záhradkárčenie 
funguje a spája ľudí a oživuje 
verejný priestor,” hovorí Sandra 
Štasselová z OZ Vnútroblok.
Ako sa zapojiť? Projekt je dob-
rovoľnícky, momentálne sa ini-
ciátori venujú zháňaniu financií 
a zostavovaniu organizačné-
ho tímu. Ktokoľvek sa môže 
prihlásiť a pomôcť, prípadne 
avizovať svoj záujem  na mail 
ladislav@komuna.sk.  (brn)

Chcete mať vlastnú záhradku?Príďte spoznať 
domácu tvorbu 
BRATISLAVA
Viete, že vlani uviedli kiná 
takmer 30 celovečerných 
filmov, ktoré vznikli na Slo-
vensku, alebo sa na ich vzni-
ku Slovensko podieľalo? 
Koľko ste si stihli pozrieť? 
Prehliadka Týždeň sloven-
ského filmu, ktorá sa usku-
toční v dňoch 3. - 9. apríla 
2017 v Kine Lumière, Vám 
umožní dohnať resty. Vo svo-
jom programe ponúkne všet-
ky minuloročné celovečerné 
filmy spolu s niekoľkými 
krátkymi snímkami. Chýbať 
medzi nimi nebudú diela no-
minované na národné filmo-
vé ceny Slnko v sieti, filmy 
oceňované na festivaloch po 
celom svete, ale ani najväčšie 
divácke hity. 
Okrem prezentácie domácej 
filmovej tvorby pripravujú 
organizátori aj bohatý sprie-
vodný program. 
Vstupné na jednotlivé premie- 
tania bude 2,50 €, v  prípade 
ZŤP, dôchodcov a držiteľov 
preukazov FK len 1,50 €. 
Príďte spoznať slovenské fil-
my!  (brn)

Legendárna Rybalkova Len betón...
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Nový kabriolet Triedy E je piatym modelom 
z jej aktuálnej rodiny (dĺžka 4 826 mm, šírka 
1 860 mm a výška 1 428 mm, rozchod kolies 
vpredu 1 605 mm a vzadu 1 609 mm, batoži-
nový priestor s objemom 385 litrov (310 lit-
rov s otvorenou strechou). 

Otvorené štvormiestne vozidlo s klasickou 
látkovou sklápacou strechou spája v sebe pu-
ristický, zmyselný dizajn, veľkorysý komfort 
na dlhých trasách pre štyri osoby a najnovšiu 
techniku. Súčasťou ponuky je aj komplexná 
integrácia smartfónu s bezdrôtovým nabíja-
ním a funkciou kľúča, širokouhlý kokpit, ako aj najnovšie asistenčné systémy. 
Výkonné dieselové a benzínové motory má prvýkrát k dispozícii aj v kombi-
nácii so stálym pohonom všetkých kolies 4MATIC. Aktívne podvozky novin-
ky sa starajú o športovo-luxusný zážitok z jazdy. Kabriolet môže byť na žela-
nie vybavený elektrickým systémom vetrolamu AIRCAP a vyhrievaním pre 
oblasť hlavy AIRSCARF – pre vyšší komfort pri jazde s otvorenou strechou. 

Nový kabriolet Triedy E na želanie poskytu-
je všetky funkcie, ktoré sú známe zo sedanu 
a kupé Triedy E. Sériovou súčasťou výbavy 
napríklad je aktívny asistent brzdenia. 

Na jar v roku 1992 priniesla značka  
Mercedes-Benz na trh štvrtý variant karo-
série strednej triedy – kabriolet 300 CE-24. 
Dnes sa z tohto otvoreného štvormiestneho 
vozidla postupne stáva žiadaný zberateľský 
kúsok posudzovaný ako jedna z najlepších 
investícií. Po 25 rokoch odvtedy ako prišiel 
prvý kabriolet z rodiny modelov Triedy E, 

značka Mercedes-Benz zároveň uvádza mimoriadny model 25th Anniversary  
Edition. Osloví ním nielen obdivovateľov, ale aj zberateľov týchto výnimoč-
ných vozidiel.

Viac informácií na www.motor-car.sk 
alebo www.mercedes-benz.sk .

Nový kabriolet Triedy E: otvorený intenzívnemu zážitku




