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BRATISLAVA
Na Slovensku je zaregistro
vaných zhruba 1700 elek
trických vozidiel. K dis
pozícii majú 200 verejne 
prístupných nabíjacích 
bodov. Koľko elektrických 
áut jazdí po Bratislave? 
Aké zvýhodnenia sa chysta
jú pre ich majiteľov? A aké 
negatíva so sebou elektro
mobily prinášajú?
Zisťovali sme, koľko elekt-
romobilov jazdí po Bratisla-
ve. Ministerstvo dopravy či 
životného prostredia to ne-
vedia, bratislavský magistrát 
tiež nie, ministerstvo hospo-
dárstva nás informovalo, že 
údaje za okresy len spracúva. 
Počet elektromobilov nie je 
ani v dostupných štatistikách 
polície. Krajský dopravný 
inšpektorát v Bratislave ním 

nedisponuje, údaj sa podľa 
policajtov dá získať len na 
spoplatnenú žiadosť. „K  
1. októbru 2018 bolo podľa 
informácií z Prezídia Poli-
cajného zboru v Bratislave 
zaregistrovaných 413 elek-
trických osobných vozidiel,“ 
prezradil nám napokon Adam 
Perger zo spoločnosti Green-
Way, ktorá má v Bratislave 
sieť nabíjacích staníc. 
Toto zložité pátranie po jed-
nom čísle je zaujímavé naj
mä v súvislosti s faktom, že 
koncom roka sa na medzi-
rezortné pripomienkovanie 
dostal Akčný plán rozvoja 
elektromobility v Slovenskej 
republike, ktoré vypracovalo 
ministerstvo hospodárstva. 
A podľa opatrení, ktoré za-
hŕňa, by mali mať už od mája 
tohto roka elektromobily 

špeciálne značky a možnosť 
jazdiť v buspruhoch. (Ak 
plán dovtedy stihne schváliť 
vláda...) Cieľom je motivo-
vať vodičov ku kúpe elekt-
romobilu aj tým, že sa vyhnú 
zápche. Našou métou totiž je, 
aby do roku 2030 jazdilo po 
Slovensku 35tisíc elektro-
mobilov. 
Aktuálna situácia podľa úda-
jov z akčného plánu hovorí, 
že do augusta 2018 jazdilo 
po Slovensku v kategórii 
osobných vozidiel 888 batéri-
ových elektrických áut a 686 
plugin hybridných elektric-
kých áut (vozidlo s čiastočne 
elektrifikovaným pohonom 
a možnosťou dobíjania ba-
térie z elektrickej siete) a 90 
batériových elektrických au-
tobusov. 
 Pokračovanie na str. 2

Budúcnosť elektromobility v Bratislave

Vrátia 
sa automaty?
BRATISLAVA
Všeobecne záväzné naria
denie (VZN) o zákaze ha
zardu v hlavnom meste ak
tuálne neplatí. 
V júni konštatoval Krajský 
súd v Bratislave nesúlad tohto 
nariadenia so zákonom. Hoci 
uznesenie súdu napadol ma-
gistrát kasačnou sťažnosťou, 
ktorú poslal Najvyššiemu súdu 
SR, ten o sťažnosti nerozho-
dol do 28. decembra, a preto 
zákaz hazardu  v meste už nie 
je platný. Magistrát mal totiž 
do šiestich mesiacov od na-
dobudnutia právoplatnosti na-
padnutého rozhodnutia uviesť 
VZN do súladu so zákonom. 
Inak malo stratiť platnosť. 
 Prokuratúre, s ktorej názorom 
sa súd stotožnil, sa nepáčilo, že 
o nariadení bratislavskí poslan-
ci koncom marca 2017 hlaso-
vali a rozhodli o zákaze hazar-
du na základe petície občanov 
opakovane. A to napriek tomu, 
že VZN nebolo schválené už 
na predchádzajúcom februá-
rovom zasadnutí. Bratislavskí 
mestskí poslanci však tomuto 
protestu nevyhoveli. Magist-
rát argumentuje, že hlasovanie 
a prijatie tohto VZN bolo usku-
točnené v súlade s právnymi 
predpismi. 
V hlavnom meste už spustili 
novú petíciu za zákaz hazar-
du v meste s názvom Nech 
sa hazard do Bratislavy nevráti. 
Iniciatíve “Život bez hazardu je 
lepší“ sa za necelé štyri mesiace 
podarilo v Bratislave vyzbierať 
23 713 podpisov. Je to viac ako 
tretina potrebných podpisov na 
predloženie mestskému zastu-
piteľstvu pre prijatie všeobecne 
záväzného nariadenia o zákaze 
hazardu. Podpisy zbierajú aj 
naďalej. (tasr, zr)
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Dá sa dopravnému 
kolapsu vôbec 
zabrániť?
Neoficiálne zdroje hovo
ria, že zjazdy z Prístav
ného mosta uzavrú kvôli 
prestavbe mimoúrovňo
vej križovatky Prievoz 
v rámci nultého obchva
tu už vo februári.

Nedostatok 
špecialistov 
v hlavnom meste
Čakacie lehoty u špecia
lizovaných lekárov sa rá
tajú na týždne až mesia
ce. V horšom prípade vás 
odmietnu celkom – dôvo
dom je plný stav.

Exkluzív-
ne s Mar-
celom 
v kuchyni
Š é f k u c h á r 
ocenený dvo
ma michelinskými hviez
dami Marcel Ihnačák sa 
s vami bude na stránkach 
Bratislavských novín deliť 
o svoje najlepšie recepty. 

Aké plány majú 
mestské časti 
v roku 2019?
Vieme, čo ich v nad
chádzajúcom roku čaká 
a čo by chceli, aby sa zre
alizovalo pre ich obyva
teľov.

Vynálezca sódovky
Tušíte, po kom je pome
novaná Jedlíkova ulica 
v Bratislave?
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Nastúpte cez 
Masterpass
Plaťte za cestovné lístky v aplikácii 

IDS BK cez Masterpass 
a ušetrite si starosti aj peniaze

1. Stiahnite si aplikáciu Masterpass a zaregistrujte svoju 
kartu. / 2. Stiahnite si aplikáciu IDS BK. / 3. Vyberte si lístok 

na cestu po Bratislave a Bratislavskom kraji. / 4. Ako spôsob 
platby zvoľte Masterpass a zaplatíte o 0,20 € menej.

Viac informácií na lacnejsielistky.sk

IDS BK Masterpass

Zľava 

0,20 € 

z každého 

nákupu

Pokračovanie zo str. 1
Motiváciou k tomu, aby sa 
pridali ďalší, je podľa opatre-
ní v akčnom pláne napríklad 
aj obnovenie dotácie na ná-
kup elektromobilov v hodno-
te 5 miliónov eur. 
Kúpiť elektromobil je fi-
nančne náročné, máme pocit. 
„Momentálne pracujeme na 
kalkulačke, ktorá bude po-
rovnávať celkové životné 
náklady zhruba 100 modelov 
áut, kde budú zahrnuté všetky 
u nás predávané elektromobi-
ly a plugin hybridy, ale aj na-
jpredávanejšie naftové či ben-
zínové autá. Súčasťou bude 
aj výpočet emisií,“ informo-
val nás Martin Haluš, hlavný 
ekonóm a ria diteľ Inštitútu en-
vironmentálnej politiky mini-
sterstva životného prostredia.
Príklad: Celkové náklady po 
100tisíc najazdených kilome-
troch (ak berieme do úvahy aj 
štátny príspevok 5 000 eur pre 
kúpu elektromobilu) pre Ni-
ssan Leaf 2018 sú 29 544 eur 
a pre Škodu Octaviu 32 490 
eur. A to zainteresovaní pred-
pokladajú, že ceny elektromo-
bilov budú neustále klesať. 
Je to slušná motivácia, ale 
nestačí. 
„Na Sk bolo v roku 2017 za-
registrovaných 210 nových 
elektroáut,“ zverejnil Inštitút 
environmentálnej politiky IEP 

ministerstva životného pro-
stredia na svojej facebooko-
vej stránke. Ako ďalej infor-
moval, aj keď sa oproti roku 
2016 počet zaregistrovaných 
nových elektromobilov na 
Slovensku viac ako strojnáso-
bil, v porovnaní s EÚ stále za-
ostávame. Lídrom je Nórsko, 
kde pomer elektromobilov do-
siahol vyše 20 % zo všetkých 
nových áut. V Nórsku sú totiž 
pri kúpe elektromobilu odpus-
tené všetky jednorazové dane 
a poplatky, ktoré sú v krajine 
extrémne vysoké a dosahujú 
takmer 100 % ceny auta. Ako 
sa píše v dokumente Stratégia 
rozvoja elektromobility v Slo-
venskej republike a jej vplyv 
na národné hospodárstvo 
Slovenskej republiky, ďalšie 
formy podpory pre tieto vo-
zidlá sú: odpustenie všetkých 
mýtnych poplatkov a cestnej 
dane alebo parkovanie na 
verejných parkovacích mie-
stach zdarma. V dokumente 
sa hovorí, že odstrániť barié-
ru pre rozvoj elektromobility 
v slovenských mestách by 
pomohla garancia majiteľovi 
elektromobilu, že získa vy-
hradené parkovacie miesto, 
na ktorom si inštaluje vlastnú 
nabíjaciu stanicu. Prevažná 
časť mestského obyvateľstva 
totiž býva v bytových domoch 
v mestských štvrtiach s pro-

blematickým parkovaním, bez 
vlastného parkovacieho mie-
sta. To zatiaľ aktuálny akčný 
plán nerieši. 
V Bratislave je momentálne 
rozvoj elektromobility najvi-
diteľnejší v súvislosti s MHD. 
Prvé elektrobusy začali v Bra-
tislave jazdiť v januári minulé-
ho roka, dnes ich je v premáv-
ke osemnásť, ďalší sa testuje. 
V polovici decembra 2018 
informovala stránka imhd.sk, 
že Dopravný podnik začal 
s inštaláciou nabíjacích miest 
pre pantografové nabíjanie 
elektrobusov, ktoré umožnia 
priebežné rýchlonabíjanie vo-
zidiel priamo na linkách. Ta-
kéto miesta sa okrem vozovní 
Krasňany a Jurajov dvor budú 
nachádzať na Patrónke na ko-
nečnej zastávke linky 43 a na 
Kollárovom námestí na ko-
nečnej linky 80. Informovali, 
že ako prvé bolo nainštalované 
nabíjacie miesto na Patrónke, 
ktoré by malo umožniť celo-
dennú premávku elektrobusu 
na linke 43 bez nutnosti výme-
ny vozidla v priebehu dňa, ako 
bolo doteraz.
Je skvelé, že po lesoparku 
premáva elektrobus, ktorý 
nevypúšťa škodlivé emisie do 
ovzdušia. Špecifikom elektro-
mobilov najmä v meste a pri 
nižších rýchlostiach je však aj 
veľmi nízka úroveň hlučnosti 
v porovnaní s vozidlami so 
spaľovacím motorom. Na jed-
nej strane je to výhoda. Neje-
den Bratislavčan žije na území 
v prekročenou mierou hluku. 
Používaním elektromobilov 
v meste by sa mohla súčasná 
hladina hlučnosti znížiť až 
o 70 percent. Na druhej strane 
je elektromobil obzvlášť ťaž-
ké počuť, ak ide pod 30km/
hod. Tento, inak pozitívny 
aspekt elektromobility, môže 
mať negatívny vplyv, pokiaľ 
ide o pravdepodobnosť zrážky 
s chodcom alebo s cyklistom, 
a obzvlášť problematický do-
pad je u ľudí zrakovo alebo 
sluchovo postihnutých. Podľa 
stránky teslafan.cz je pravde-
podobnosť stretu elektromo-
bilu s chodcom o 19 percent 
vyššia ako zrážka chodca 
s klasickým autom.
V lesoparku jazdí množstvo 

cyklistov. Spýtali sme sa ich 
na skúsenosti s elektrobusmi. 
Prezident Cyklokoalície Da
niel Duriš nám povedal, že 
elektrický autobus je síce tich-
ší, ale pri vyšších rýchlostiach 
ho už počuť. Napriek tomu by 
podľa neho mala existovať 
bezpečná, oddelená cyklotra-
sa hore kopcom od obratiska 
trolejbusov až k lesom. Dušan 
Chudík z OZ Pedál k tomu pri-
dáva, že sa im v lesoparku bež-
ne stávalo, že okolo cyklistov 
klasické autobusy prefrčali vy-
sokou rýchlosťou a nebezpeč-
ne blízko, pričom na ich bez-
pečnosť brali pramálo ohľadu. 
„Ohľaduplnosť je v lesopar-
ku základom, zvlášť by sa 
s ňou mali stotožniť vodiči 
vo vozidlách s tichým moto-
rom,“ dodal. 
Vo svete už hľadajú riešenie. 
Výsledkom je tzv. quietcar 
rule, teda pravidlo pre tiché 
vozidlo. To spočíva v povin-
nosti výrobcov pridávať do 
elektromobilov zariadenie, 
ktoré by v nízkych rýchlos-
tiach vydávalo určitý zvuk. 
Podľa automobilového ma-
gazínu teslafan.cz v EÚ by 
už od budúceho roka mali 
vydávať zvuk všetky novo 
vyrobené elektromobily a od 
roku 2021 to bude povinné 
pre všetky.  (in)
 Foto: Matúš Husár

Aj Petržalka 
a župa majú 
elektromobily
Mestská časť ho získala vďaka 
dotácii 30 000 eur z Environ-
mentálneho fondu, projekt 
spolufinancovala sumou  
1 500 eur. Predpokladaný 
počet najazdených km za 
rok je 10 000. Elektromo-
bil je k dispozícii všetkým 
oddeleniam miestneho úradu. 
Nabíjacia stanica je umiestne-
ná v garážových priestoroch 
Technopolu.
Aj župa má prvý elektromobil.
Bratislavský samosprávny kraj sa 
tiež stal úspešným žiadateľom 
o dotáciu v rámci Environmen-
tálneho fondu Ministerstva 
životného prostredia SR. 
Elektroauto stálo 27 853,07 
eur s DPH, z toho 26 460,61 
eur s DPH predstavuje dotácia 
a spolufinancovanie BSK je 5 % 
čiže 1 392,66 eur s DPH. Ak sa 
elektromobil osvedčí, bude župa 
uvažovať o obstaraní ďalších 
takýchto áut v rámci dotácií z En-
vironmentálneho fondu, nakoľko 
sa do nich dá zapojiť viackrát.

Máme sa kde dobiť?
Hoci kilometer jazdy elektromobilom je o pätinu lacnejší oproti 
benzínovým autám, krátky dojazd, doba nabíjania a ešte nedo-
stačujúca infraštruktúra dobíjacích staníc sú slabými miestami 
vozidiel na elektrinu.
V júni 2011 Západoslovenská energetika (ZSE) sprevádzkovala 
prvnú nabíjaciu stanicu v Bratislave. Dnes ich má podľa hovorkyne 
ZSE Michaely Dobošovej v hlavnom meste 13. Od septembra 
minulého roka službu nabíjačiek spoplatnili. Pomalé (AC) nabíjanie 
je cenovo výhodnejšie ako rýchlonabíjanie (DC).
Spoločnosť GreenWay má v Bratislave ďalších 11 nabíjacích staníc 
- 5 rýchlonabíjacích a 6 určených pre pomalé nabíjanie. „V Bratisla-
ve evidujeme 24 DC verejne prístupných nabíjacích bodov (vrátane 
6 stojanov TeslaSupercharger) a 26 AC verejne prístupných 
nabíjacích bodov. V tejto štatistike nie sú započítane súkromné 
nabíjacie stanice inštitúcie (firmy, hotely, reštaurácie), ktoré nie sú 
verejne prístupné,“ informoval nás Maroš STANO, hovorca odboru 
komunikácie ministerstvo hospodárstva. Pre porovnanie s celým 
Slovenskom – v krajine bolo minulý rok v prevádzke  
73 DC verejne prístupných nabíjacích bodov (vrátane 10 stojanov 
TeslaSupercharger) a 119 AC verejne prístupných nabíjacích 
bodov. 
A budúcnosť v Bratislave? „V rámci medzinárodného projektu 
URBAN-E (e-mobilita, infraštruktúra a inovatívne intermodálne 
služby v Ľubľane, Záhrebe a Bratislave) spolufinancovaného 
z grantu finančného mechanizmu EÚ na podporu infraštruktúrnych 
sietí, realizovaného v období 3/2017 – 12/2020, pre mesto 
Bratislava je plánovaných 50 ks AC nabíjacích staníc na striedavý 
prúd (doba nabitia v priebehu niekoľkých hodín) a 5 ks DC staníc - 
rýchlonabíjacích staníc na jednosmerný prúd (doba nabitia cca. 20 
minút), ktorých inštaláciu zabezpečí Západoslovenská energetika,“ 
informovala nás hovorkyňa magistrátu Zuzana Onufer.

NOVÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA 

PRIJÍMA NOVÝCH
PACIENTOV - dospelých aj deti

My zuby neťaháme, 
my ich liečime

Stromová 16 / Kramáre
0905 662 407

simkovicova55@stonline.sk

BRATISLAVA
Primátor Bratislavy Matúš 
Vallo zaželal v silvestrov
skom príhovore Bratislav
čanom veľa trpezlivosti. Tú 
budeme potrebovať najmä 
v súvislosti s dopravou. Ne
oficiálne zdroje hovoria, že 
zjazdy z Prístavného mos
ta uzavrú kvôli prestavbe 
mimoúrovňovej križovatky 
Prievoz v rámci nultého ob
chvatu už vo februári. A to 
nie je všetko.
Oficiálne stanovisko zatiaľ 
znie, že sa tak stane vtedy, 
keď budú pripravené opatre-
nia, ktoré minimalizujú do-
pad dopravných obmedzení 
na obyvateľov. Dá sa však 
kolapsu vôbec zabrániť? „V 
oboch prípadoch rokuje-
me za mesto s realizátormi 
stavieb i dopravnými poli-
cajtmi o optimálnom riešení 
obchádzkových trás, v rámci 
ktorých trváme na preferen-
cii mestskej hromadnej do-
pravy,“ uviedla námestníčka 
primátora Tatiana Kratochví-

lová v relácii Mesiac v Bra-
tislave internetovej televízie 
Tablet TV. V tejto súvislosti 
má vedenie mesta v pláne 
požiadať o pomoc aj minis-
terku vnútra Denisu Sakovú, 
aby na Krajskom dopravnom 
inšpektoráte v Bratislave 
podporila zámery mesta zvý-
hodniť na obchádzkových 
trasách MHD.
Tatiana Kratochvílová záro-
veň informovala, že mesto sa 
bude musieť pripraviť na to, 
že súbežne s prestavbou križo-
vatky Prievoz sa bude realizo-
vať aj niekoľkomesačná úplná 
uzávera ulice Mlynské nivy.

Okrem toho pred Vianocami 
upozornili Starostovia Ruži-
nova Martin Chren a Vrakune 
Martin Kuruc, že v priebehu 
troch nasledujúcich rokov 
bude potrebné ulice Mlynské 
nivy, Košická, Svätopluko-
va či Landererova – a štyri 
ich križovatky – opätovne 
uzatvárať a nanovo prerábať 
kvôli ďalším projektom v tej-
to lokalite. 
Napríklad na križovatke 
Mlynské nivy / Karadžičova 
má dôjsť k ďalšiemu rozšíre-
niu jazdných pruhov, táto kri-
žovatka má byť v nasledujú-
cich 4 rokoch prerábaná spolu 

trikrát kvôli rôznym develo-
perským projektom. „Križo-
vatka Mlynské nivy / Košická 
/ Svätoplukova má byť prerá-
baná štyrikrát. Križovatka Ko-
šická / Prístavná / Landerero-
va má byť rozkopaná dokonca 
päťkrát do roku 2022.
Starostovia preto predložili 
zastupiteľstvu návrh, ktorým 
zastupiteľstvo žiada Matúša 
Valla spracovať prehľad všet-
kých požiadaviek na stavebné 
úpravy v lokalite Mlynské 
nivy, ako napríklad rozširova-
nie jazdných pruhov, úpravy 
križovatiek, zmeny organi-
zácie dopravy, vyplývajúcich 
z požiadaviek dopravného po-
sudzovania a právoplatných 
záväzných stanovísk hl. mes-
ta k jednotlivým investičným 
zámerom v lokalite Mlynské 
nivy. Zároveň vo svojom ná-
vrhu žiadajú, aby sa rokovalo 
s investormi jednotlivých sta-
vieb o postupe pri realizácii 
stavebných úprav ciest a kri-
žovatiek v najkratšom mož-
nom termíne. 

„Ak je kompletná dopravná 
uzávera ulice Mlynské nivy 
nevyhnutná, je nevyhnutné 
zo strany hlavného mes-
ta zároveň presadiť to, aby 
v rámci nej boli vykonané 
úplne všetky možné úpravy 
pre všetky ďalšie developer-
ské projekty v danej lokali-
te – aby nemusela byť táto 
ulica následne rozkopávaná 
a uzatváraná opätovne,“ 
dodal starosta Ružinova 
Martina Chren. Zastupi-
teľstvo návrh starostov 
schválilo. (tasr, nc, brn)
 Foto: archív

Dá sa dopravnému kolapsu vôbec zabrániť?
Bojujte 
„za svoju vec“
Všimli ste si, že pred  
sviatkami aj počas nich 
(s výnimkou Silvestra, sa-
mozrejme), to v Bratislave 
búchalo podstatne menej 
ako po iné roky? 
Nech je VZN o zákaze po-
užívania pyrotechniky 
v hlavnom meste akokoľ-
vek ťažko vymožiteľné, evi-
dentne má zmysel. Najmä, 
pre averziu k delobuchom, 
má totiž podporu veľkej 
časti verejnosti. A to je 
možno to najpodstatnejšie. 
Tlak väčšiny spôsobil, že 
otec so synom si už nevyjdú 
pre dom, aby si len tak zo 
špásu zahádzali petardami 
a predajne s pyrotechnikou 
už nie sú na každom kroku. 
A tlak verejnosti možno raz 
spôsobí aj to, že sa pre-
dajca pyrotechniky radšej 
vzdá petárd, aby mu hyper-
market povolil vo svojich 
priestoroch predávať as-
poň včeličky a ohňostroje. 
Uvidíme, čo bude ďalej. 
A tak sme sa tomu bránili...
O čom to hovorí? Jednak 
o tom, že niektoré témy 
zrejme potrebujú zákony či 
VZN skôr, ako sa na ne du-
ševne cítime. Mnohé veci 
tak nejak ľahšie prijmeme 
a rešpektujeme, ak za sebou 
majú silu zákona. Druhý 
a možno ešte podstatnejší 
aspekt je, ak spolu so záko-
nom prichádza tlak okolia. 
Ten bol v prípade petárd 
na sociálnych sieťach až 
enormný. A zjavne funkčný. 
Z tohto príkladu vychádza 
aj naše novoročné pria-
nie do ďalšieho roka. Má 
zmysel sa ozvať, ak sa vám 
niečo nepáči. Oplatí sa ne-
byť voči svojmu životnému 
prostrediu ľahostajný, byť 
vnímavý a spojiť sa s ko-
munitou „za svoju vec“. 
Aj to vám okrem dobrého 
zdravia želá redakcia Bra-
tislavských novín do nové-
ho roka.  
 Ingrid Jarunková
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ÚSPEŠNÉ ŽENY BUDUJÚ
ÚSPEŠNÉ SLOVENSKO

PRIHLÁSTE SA / PRIHLÁSTE JU DO PRESTÍŽNEJ SÚŤAŽE
#podnikatelkaslovenska2018

ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE ZAKLADATELIA SBA

BRATISLAVA
Najbližší voľný termín 
u neurológa o tri mesia
ce, u ortopéda o niekoľko 
týždňov, na endokrinológii 
dokonca o pár mesiacov. 
Taká je realita slovenského 
zdravotníctva. Ani Bra
tislava nie je výnimkou, 
čakacie lehoty u špecialis
tov sa rátajú na týždne, až 
mesiace. 
Čo je však horšie, mnohí le-
kári odmietajú pacientov pri-
jať s tým, že majú plný stav. 
A tak bezradnému pacientovi 
často neostáva nič iné, ako 
so zdravotným problémom 
obiehať jednu ambulanciu za 
druhou. 
„Z podnetov od pacientov 
stále evidujeme problémy 
pri hľadaní lekárov – špe-
cialistov zo štandardne ne-
dostatkových špecializácií 
– neurológia, ortopédia, en-
dokrinológia, očné, ORL,“ 
upresnila Jana Ježíková, 
ria diteľka odboru zdra-

votníctva Bratislavského 
vyššieho územného celku. 
Práve na VÚC sa pacienti 
obracajú vtedy, ak nepo-
chodia nielen u lekára, ale 
voľného špecialistu im ne-
pomôže nájsť ani ich zdra-
votná poisťovňa.
„Napriek tomu, že zdravot-
né poisťovne deklarujú, že 
pa cient sa má obrátiť na ne, 
často pacienti prichádzajú 
priamo zo zdravotných pois-
ťovní. Aj my však pri riešení 
takéhoto podnetu komuniku-
jeme len so zdravotnou pois-
ťovňou pacienta,“ dodala. 
Pár ambulancií sme skúsi-
li osloviť aj my. Výsledok? 
Koncom decembra sme 
u jednej alergologičky do-
stali najbližší termín v marci, 
u detskej alergologičky imu-
nologičky dokonca až v ap-
ríli. 
Práve u detských pacientov 
je situácia ešte kritickejšia, 
napríklad rezervačný portál 
Národného ústavu detských 

chorôb (detská fakultná ne-
mocnica) nám koncom de-
cembra ponúkol najbližší 
termín prvého vyšetrenia 
v očnej ambulancii 10. aprí-
la, u ortopéda dokonca až 27. 
mája. 
Málo pediatrov
Problémom nie sú len špe
cialisti, mnohí Bratislavčania 
majú čo robiť, aby našli pre 
seba všeobecného lekára či 
pre dieťa pediatra, ktorý by 
ich prijal. „Aj v roku 2018 
pokračovalo ukončovanie 
činnosti pediatrických ambu-
lancií bez náhrady. Trinásti 
skončili, traja noví vznikli. 
Tento trend bude pokračo-
vať,“ upozornila Jana Ježí-
ková. 
Naopak, najviac nových 
ambulancií vzniká v odbore 
zubné lekárstvo. „Avšak je 
veľká tendencia prevádz
kovať ambulanciu priamo 
v Bratislave. Až 83 % všet-
kých zubných ambulancií 
v rámci Bratislavského kra-

ja je lokalizovaných v Bra-
tislave. Mimo Bratislavy 
začíname mať problémy 
s nedostatkom zmluvných 
zubárov,“ dodala.
Čo s tým?
Alarmujúci stav s nedo-
statkom lekárov sa snaží 
ministerstvo zdravotníctva 
riešiť tzv. rezidentským 
programom, ten sa však 
orientuje najmä na všeo-
becných lekárov. Zareago-
vali aj zdravotné poisťov-
ne, špecialistom väčšinou 
zrušili limity. Práve tie boli 
často dôvodom, prečo sa 
na vyšetrenie u odborného 
lekára dlho čakalo. Mnohí 
lekári vyčerpali sumu, ktorú 
mesačne dostávali od zdra-
votnej poisťovne už za dva 
či tri týždne, a ak chceli za 
vyšetrenie pacienta dostať 
peniaze, museli ho presunúť 
na ďalší mesiac.
Dlhé čakacie doby potvrdil 
aj prieskum pre Asociáciu na 
ochranu práv pacientov SR 

(AOPP), ktorý vlani zrealizo-
vala agentúra GfK.
Nespokojnosť s čakacou do-
bou u špecialistu uviedlo až 
37 % respondentov z prie-
skumu. Každý štvrtý človek 
mal problém so získaním 
termínu u špecialistu. Nece-
lá tretina pacientov pritom 
čaká na termín u špecialistu 
do 1 týždňa, ďalšia tretina  
2 až 4 týždne. Približne 15% 
pacientov čaká viac ako  
3 mesiace. Priemerne sa na 
termín u špecialistu čaká 
7,3 týždňov. „Je nemysliteľ-
né, aby sa ľudia s akútnym 
problémom nevedeli dostať 
k špecialistovi skôr ako o pár 
týždňov. Odporúčame preto, 
aby sa pacienti, ktorí majú 
na vyšetrenie u špecialistu 
čakať veľmi dlho, obrátili 
na svoju zdravotnú poisťo-
vňu, ktorá im môže pomôcť 
nájsť odborníkov s kratšími 
čakacími lehotami,“ uviedla 
prezidentka AOPP Mária Lé-
vyová. (lv)

Na vyšetrenie u špecialistu sa čaká mesiace
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ČÍTAJTE NÁS AJ NA WEBE

www.banoviny.sk
Nájdete nás aj na Facebooku 
www.facebook.com/banoviny.
Píšte, pýtajte sa, komentujte.

Denne aktuálne informácie, 
spravodajstvo a témy zamerané 

na život v Bratislave.

Je stravovanie iné v Bratislave 
a inde na Slovensku?
Dá sa to tak povedať. Mestský 
životný štýl je iný ako dedinský. 
V Bratislave sú ľudia viac naučení 
využívať stravovanie v reštauráci-
ách. S tým, samozrejme, súvisí aj 
väčší výber reštauračných prevád-
zok ako v iných mestách na Slo-

Marcel Ihnačák sa narodil v Popra
de, kde začínal s gastronómiou, ale 
ako veľmi mladý pochopil, že ak 
chce v tejto oblasti niečo dosiahnuť, 
musí sa učiť za hranicami.
Zbalil kufre a vybral sa najskôr do 
Prahy, následne do Londýna, kde 
sa zamestnal v exkluzívnej reštau
rácii PiedáTerre, ktorá je ocene
ná 2 hviezdičkami Michelin a patrí 
medzi najvychytenejšie v Londýne. 
Neskôr nastúpil do známej reštau
rácie Jamieho Oliviera Fifteen. Tvr
dá drina, nadšenie a odhodlanie, to 
sú veci, vďaka ktorým je dnes tam, 
kde je.

Varil pre prezidentov a rôzne osob-
nosti, vydáva knihy, stal sa tvárou 
rodinného reťazca Lidl a cez pozíciu 
šéfkuchára sa posunul na métu, ktorá 
je snom každého kuchára.
Dnes už vedie vlastnú reštauráciu a iné 
gastro prevádzky na krásnej Morave, 
vo vychytenom mestečku Mikulov.

Jedlo je jeho vášeň a Marcel nedá 
svojmu remeslu pokoj ani doma, kde 
varí najradšej.

To najlepšie zo svojej kuchyne pre vás 
prináša od ďalšieho čísla na stránkach 
BRATISLAVSKÝCH NOVÍN.
Inšpirujte sa aj vy chutnými a jedno-
duchými receptami zo sezónnych pro-
duktov v našej novej exkluzívnej rub-
rike S MARCELOM V KUCHYNI.

Exkluzívne s Marcelom v kuchyni celý rok 2019

vensku. V menších mestách a dedi-
nách si ľudia varia doma častejšie, 
väčšinou klasické slovenské pokr-
my. 

Je rozdiel medzi mladšími a starší
mi ročníkmi?
Určite áno, keď máte na mysli 20 
a 70ročných, tak rozdiel v stravo-
vaní je naozaj veľký. Staršie roční-
ky dávajú prednosť kontinentálnej 
strave, čo znamená skoro žiadne 
indické či japonské jedlá. Mladšie 
ročníky sú scestovanejšie, a preto 
radi objavujú nové chute. 

Menia sa už zvyky v stravovaní, či 
stále obľúbeným jedlom je rezeň, 
vyprážaný syr a majonézový šalát?
Zvyky sa menia s novou generáciou. 

Stravovanie je na Slovensku v tejto dobe 
oveľa pestrejšie ako bolo v dobe Česko-
slovenska. Tradičné jedlá sa nikdy ne-
prestanú variť vo veľkom. Sú obľúbené 
a chutné, či sú zdravé alebo nie, to už 
je iná téma. Podľa mňa všetky pokrmy, 
ktoré sú uvarené z kvalitných surovín 
a správnym postupom, budú zdravé 
aj chutné. Ale s vyprážaným syrom na 
mňa určite nechoďte.

Kto alebo čo dokáže zmeniť mysle
nie ľudí, aby sme si varili a stravo
vali sa zdravšie?
Meniť myslenie ľudí je jedna z na-
jťažších vecí, teda pokiaľ to ľudia 
sami nebudú chcieť. Je to podobné, 
ako donútiť prestať niekoho fajčiť. 
Osveta je dôležitá, ale zbytok je v na-
šich hlavách. Pokiaľ nechce človek 

behať po lekároch a jesť tabletky 
na všetko možné, musí premýšľať 
o zdravom stravovaní a stravovať sa 
rozumne.

Aké je vaše najobľúbenejšie jedlo, 
surovina či ingrediencia?
Mám veľa obľúbených, bryndzové 
halušky, pizza, ryby, zelenina. Tiež 
mám veľmi rád rôzne druhy kvalitné-
ho pečiva a chlieb. No a v kuchyni sú 
pre mňa nevyhnutné 2 veci a to olivo-
vý olej a maslo. 
 Foto: Lidl

Marcelove recepty 
nájdete aj na 
našom webe 

www.banoviny.sk

Poskytujeme vedenie podvojného a jednoduchého 
účtovníctva, spracovanie miezd a personalistiky, 

poradenstvo a konzultácie

www.nevis.sk   email: nevis@nevis.sk 
GSM: +421 907 519 720
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PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Podunajské Biskupice čaká začiatkom roka dôležité rokovanie miestneho zastupiteľstva 
a schválenie rozpočtu na rok 2019. Medzi prioritné úlohy patrí ešte do konca marca premiestne-
nie zberného dvora. Občania totiž cez víkend a počas noci vykladajú pri plote zberného dvora 
množstvo odpadu a jeho likvidácia stojí miestnu kasu viac ako 100 000 eur ročne. Vedenie 
mestskej časti už začalo rokovania o novom mieste a podmienkach prevádzky nového zberné-
ho dvora. Čo v najskoršom termíne chce mestská časť vyriešiť aj problém parkovania v okolí 
Bieloruskej ulice. Spolu s poslancami chce vedenie vypracovať spoločný program a vytýčiť 
priority na nasledujúce štvorročné obdobie. Medzi dôležité programové body bude patriť ďalšie 
vytvorenie zelených plôch, parkov a fontán. V roku 2019 chceme rozšíriť a vylepšiť kultúrne 
podujatia, festivaly a športové aktivity. Medzi dlhodobé plány mestskej časti Bratislava – Po-
dunajské Biskupice patrí riešenie dopravnej situácie a výstavba nového kultúrnospoločenského 
centra. Informovala hovorkyňa Martina Fröhlich Činovská.

Aké plány majú mestské časti v roku 2019?
BRATISLAVA
Oslovili sme mestské časti s otázkou, čo ich v roku 2019 
čaká, na čom pracujú a čo by chceli, aby sa v nadchádza
júcom roku zrealizovalo pre ich obyvateľov. Uverejňujeme 
stanoviská tých, ktoré na našu otázku zareagovali.

ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Nasledujúce volebné obdobie bude veľmi náročné. Do budúce-
ho školského roka je potrebné zrealizovať projekty rozšírenia 
školských zariadení. Po dobudovaní všetkých stavieb by sme 
chceli aj komplexne zrevitalizovať celý areál základnej školy. 
Veľkou výzvou pre nás bude priestor bývalého elektrotechnic-
kého učilišťa na Holom vrchu, ktorý roky chátra. Chceme ho 
dostať od župy do vlastníctva, zrekonštruovať ho a postupne 
tam vybudovať nové školské zariadenia a športoviská pre Zá-
horskú Bystricu. Pokračovať budeme aj v posilňovaní MHD, 
v rekonštrukciách ciest a chodníkov a v spolupráci s magistrá-
tom chceme vybudovať štvorpruh s cyklochodníkom smerom 
na Lamač. Okrem toho sa chceme venovať rozšíreniu infra-
štruktúry a posilneniu fungovania mestskej polície. Informoval 
starosta Jozef Krúpa.

DÚBRAVKA
Naším cieľom je nepoľaviť a pokračovať. Pokračovať v práci 
pre Dúbravku. V uplynulom období sme najmä opravovali – 
cesty, chodníky, detské ihriská, športoviská a budeme v tom 
pokračovať.
Prioritou nateraz je tiež zeleň a čistota. Venujeme sa výsadbe 
nových stromov a ošetrovaní zelene. Plánujeme začať s vytvá-
raním nového parku Pod záhradami a otvoriť záhradu pri mie-
stnom úrade verejnosti. Chceme tiež zefektívniť upratovanie 
v mestskej časti aj posilnením vlastnej upratovacej skupiny. 
V spolupráci s hlavným mestom pripravujeme zberný dvor na 
Poliankach. 
V súvislosti s hlavným mestom je cieľom tiež spolupráca s ma-
gistrátom a spoločne riešiť projekty pre Dúbravku. Spomeniem 
napríklad rozšírenie Harmincovej ulice na štvorpruh, rekon-
štrukciu Dúbravskokarloveskej radiály, resp. rekonštrukcia 
podchodu na zastávke „Damborského“, rekonštrukcia námes-
tia (asfaltovej plochy) pri Dome služieb na ul. M.S. Trnavské-
ho s napojením na podchod Damborského.  
Chceme tiež vyriešiť „kauzu“ náhradných nájomných bytov 
Pri kríži, odstrániť plot a zrušiť zámer stavby náhradných ná-
jomných bytov na ulici Pri kríži generálny investor Bratislava 
má v rozpočte financie už od roku 2017. Trápením sú stále zre-
zané lampy, čiže verejné osvetlenie.
V mestskej časti chceme pokračovať v otvorenej komunikácii 
s občanmi, stretnutiami v teréne a spoluprácou s komunitami. 
To považujem za veľmi dôležité, zapájať verejnosť a mať spät-
nú väzbu. Informovala hovorkyňa Lucia Marcinátová.

KARLOVA VES
Našou prioritou pre rok 2019 je v súčinnosti s hlavným mestom 
čo najbezbolestnejšie absolvovať rekonštrukciu električkovej 
radiály v Karlovej Vsi a všetkých priľahlých stavieb, to zna-
mená lávok, nadchodov, nástupísk či priechodov pre chodcov.
• Dôležité je pre nás dokončenie veľkých investícií do športo-

vých zariadení, ide najmä o bazén v ZŠ Alexandra Dubčeka 
a lodenicu v karloveskej zátoke.

• Chceme pokračovať v kultivácii verejného priestoru, napr. 
likvidáciou nelegálnych bilbordov, za aktívnej spolupráce 
nového vedenia hlavného mesta.

• Jednou z priorít je aj začiatok realizácie projektu sociálneho 
zariadenia pre karloveských seniorov na Borskej ulici.

• Chceme nastaviť konštruktívne a tvorivé vzťahy medzi 
mestom a mestskou časťou (napríklad pri zverovaní po-
zemkov pre vytváranie nových parkovacích miest) a medzi 
starostkou a miestnymi poslancami, v prospech obyvateľov 
hlavného mesta a mestskej časti Karlova Ves. Informoval 
starosta Branislav Heldes.

JAROVCE 
V roku 2019 plánujeme roz-
behnúť proces budovania no-
vých priestorov pre materskú 
a základnú školu, ktoré boju-
jú s kapacitnými problémami. 
V oblasti dopravy chceme zís-
kať financie z eurofondov na 
vybudovanie cyklochodníka 
v rámci mestskej časti, ktorý 
prepojí starú a novú časť so 
základnou školou. Plánujeme 
tiež pokračovať s revitalizá-
ciou verejných priestranstiev 
a  v budovaní vodozádržných 
opatrení. Radi by sme rozšírili 
aj možnosti športovania a vy-
budovali multifunkčné ihris-
ko. Jednou z najnáročnejších 
úloh však bude obstarávanie 
územných plánov zón, ktoré 
sa zatiaľ rozrastajú na divoko 
a je nevyhnutné zaviesť vo 
výstavbe poriadok. Informo-
val starosta Jozef Uhler.RUSOVCE 

MČ Bratislava Rusovce sa plánuje v nadchádzajúcom roku 
sústrediť na hľadanie doplnkových zdrojov financovania 
a realizáciu 3 veľkých investičných projektov, ktoré sú 
v rozličných časových rozpracovaniach. Hlavnou priori-
tou bude predovšetkým kapacitné riešenie základnej školy, 
nakoľko MČ Rusovce v posledných rokoch zaznamenáva 
nárast počtu žiakov.
Nakoľko po takmer 20tich rokoch došlo na poste starostu 
k personálnej výmene, MČ Rusovce plánuje pripraviť re-
dizajn informačných kanálov, priestorov miestneho úradu, 
zintenzívniť prácu odborných komisií a opätovne naštar-
tovať cezhraničnú spoluprácu i spoluprácu s partnerskými 
obcami. Informovala starostka Lucia Tuleková Henčelová.

RAČA 
V roku 2019 Rača plánuje 
dokončiť rozbehnuté rekon-
štrukcie a projekty ako sú 
škôlka Novohorská, športo-
vý areál Tbiliská či doriešiť 
stredisko čistoty. Začneme 
prípravy na opravu strechy na 
Koloničovej kúrii, prípravu 
projektových dokumentácií 
na zlepšenie verejných pries-
torov. V roku 2019 bude tiež 
dôležité vyrovnať sa so zvýše-
nými nákladmi na mzdy, tzv. 
obedmi zdarma či poukážka-
mi na podporu cestovného 
ruchu. Po dôkladnom per-
sonálnom audite nás čaká aj 
zmena organizačnej štruktúry 
úradu mestskej časti. Veríme, 
že obyvatelia pocítia zmeny 
už v prvým mesiacoch nové-
ho roku. Informoval starosta 
Michal Drotován. 

GARANCIA 

RASTU
MZDY

MÁŠ PRETLAK DOBRÝCH 
NÁPADOV? POĎ VIESŤ 

NAŠU PREDAJŇU!

Viac informácií u vedúceho predajne alebo na
WWW.TERNO.SK/KARIERA

*Nástupný plat platí pre veľkú predajňu. V malej predajni je nástupný plat 1 100 €/mes. 
**Nástupný plat platí pre veľkú predajňu. V malej predajni je nástupný plat 950 €/mes. Našťastie blízko!

Mzda:Aktuálne hľadáme:

Zástupca vedúceho
Vedúci predajne

1 000
1 300

€/mes.**
€/mes.*
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OBRAZY
NAJLEPŠIE
PREDÁTE 
V AUKCII

Žiadne
poplatky
Galéria Art Invest

Dobrovičova 7, Bratislava
Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk
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DEVÍN 
Hlavnou úlohou na rok 2019 
bude pre Devín otvorenie 
ďalšej triedy MŠ v opravo-
vanej budove Zsigrayovej 
kúrie. Od septembra by nám 
tak v škôlke malo pribudnúť 
ďalších cca 30 miest pre naše 
deti, ktoré nám v Devíne ute-
šene pribúdajú. Rozpočtova-
né investície do tejto opravy 
„pohltia“ skoro celý rozpočet 
určený pre rok 2019 na opra-
vy a udržiavanie zvereného 
majetku, takže ďalšie akti-
vity sa budú odvíjať od výš-
ky výberu podielových daní 
v budúcom roku. V spoluprá-
ci s hlavným mestom budeme 
ďalej pracovať na príprave 
rekonštrukcie Devínskej ces-
ty, kde by mal pribudnúť aj 
dlhoočakávaný priestor pre 
cyklistov, ktorí dnes márne 
hľadajú bezpečný prejazd do 
Devína po medzinárodnej cy-
klotrase EUROVELO 13.
Pretrvávajúca nútená správa 
nám, žiaľ, naďalej neumož-
ňuje čerpanie prípadných 
projektových zdrojov a ani 
použitie prostriedkov z po-
platku za rozvoj. 
Devínu tak zostáva tešiť sa len 
na tradičné kultúrne podujatia, 
ktoré si za minimálnej podpo-
ry mestskej časti organizujú 
rôzne miestne združenia, naša 
kultúrna komisia, prípadne 
občania sami. Verím, že sa 
nám podarí napríklad v spo-
lupráci s devínskymi vinármi 
a vinohradníkmi zorganizovať 
Otvorené pivnice, Ríbezľový 
Devín, vinársku súťaž ale-
bo vinobranie. Informovala 
starostka Ľubica Kolková.  (in)

RUŽINOV 
Rok 2019 by mal byť rokom stabilizácie a začiatku dobieha-
nia zameškaného. Rozpočet mestskej časti mal v minulosti ne-
správne nastavené priority – príliš málo peňazí na to, čo je zá-
kladom – starostlivosť o zeleň, oprava chodníkov, ciest, čistota 
a poriadok. Otočiť takou veľkou loďou, ako je Ružinov, nám 
bude trvať prinajmenšom rok, ale verím, že sa nám to podarí. 
Na niektoré veci, ako napríklad garážové domy, nové parkova-
cie miesta, oprava starej radnice v Prievoze, by som rád našiel 
zdroje už v tomto rozpočte, minimálne na financovanie projek-
tových a prípravných prác. Už o niekoľko týždňov nás čaká 
mimoriadne náročná skúška – uzavretie zjazdu z Prístavného 
mosta a ulice Mlynské nivy, čo najviac pocítia Ružinovčania. 
Práve kvôli tomu a kvôli uzáverám, ktoré sú v tejto lokalite 
plánované na nasledujúce roky, intenzívne spolu s magistrátom 
rokujeme s developermi, aby sme sa vyhli štyri roky trvajúce-
mu dopravnému kolapsu. Tento časový rámec sa musí výrazne 
skrátiť. V roku 2019 musíme pripraviť aj parkovaciu politiku – 
veríme, že sa podarí presadiť celomestské pravidlá parkovania 
pre rezidentov; ak nie, musíme byť do roka pripravení začať 
zavádzať vlastnú ružinovskú parkovaciu politiku. A napokon 
musíme riešiť aj Hirošimu, miesto, ktoré by malo byť centrom 
našej mestskej časti a namiesto toho je problémom pre obyva-
teľov celého okolia. Informoval starosta Martin Chren

Odchádzajúci starostovia dostali štedré odstupné
BRATISLAVA
V Bratislave, ktorá má 
17 mestských častí, sa po 
voľbách vymenil starosta až 
v desiatich z nich. K zmene 
došlo aj na poste primá
tora. Všetci odchádzajúci 
starostovia i primátor majú 
zo zákona nárok na odstup
né, hoci už pri zasadnutí do 
kresla vedeli, kedy sa ich 
funkčné obdobie končí. 
Výšku odstupného upravu-
je zákon o právnom posta-
vení a platových pomeroch 
starostov obcí a primátorov 
miest. Podľa neho, ak niek-
to vo funkcii vydrží aspoň 
šesť mesiacov, má nárok  

na dvojnásobok svojho pri-
emerného mesačného platu. 
Ak ste sedeli vo funkcii jedno 
funkčné obdobie, máte nárok 
na tri svoje platy, po dvoch 
funkčných obdobiach (osem 
rokov) sú to štyri platy a po 
troch dokonca päť platov.
Zisťovali sme na miestnych 
úradoch, z akého odstupného 
sa môžu odchádzajúci starosto-
via tešiť. Ak sme odpoveď ne-
dostali, sumu sme vypočítali 
podľa informácie, ktorú nám 
o výške starostovho platu po-
skytli úrady ešte pred voľbami.  
Azda k najkurióznejšiemu 
prípadu došlo v Devínskej 
Novej Vsi, v ktorej odchádza-

júci starosta Dušan Jambor 
čelil obvineniu z korupcie, 
napriek tomu odstupné do-
stal. Stihol totiž úrad odo-
vzdať nástupcovi skôr, ako 

bol odsúdený. Už ako bežný 
občan sa k trestného činu ne-
priamej korupcie priznal, za 
čo dostal symbolický trest 
3000 eur.  (ms)

Odstupné starostov a primátora 
Meno Mestská časť Odstupné
 (mesto) (v eurách)
Ivo Nesrovnal Bratislava 10 248
Peter Pilinský Rača 13 132
Dušan Antoš Rusovce 16 917
Alžbeta Ožvaldová Podunajské Biskupice 13 790
Vladimír Bajan Petržalka 17 996
Ján Mrva Vajnory 16 915
Dušan Pekár Ružinov 12 176
Peter Šramko Lamač 10 376
Dušan Jambor Devínska N. Ves 9 656
Radoslav Števčík Staré Mesto 11 543
Pavel Škodler Jarovce 12 750

(v prípade, ak sme údaje nedostali, vyrátali sme ich podľa dostupných informácií)
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„Rely“ parčík
Aj takto vyzerá parkovacia politika v Ruži-
nove. Miniparčík pri križovatke ulíc Bazo-
va a Svätoplukova je toho dôkazom. V par-
číku sa parkuje a cez parčík sa veselo jazdí. 
Ako keby tej zelene bolo nazvyš. 

Peter Bella, Bratislava

Nikomu nepatria?
Na Romanovej ulici v Petržalke už 9 rokov nikto nerieši dva chátrajúce prístrešky, 

rozkradnuté nefunkčné pozostatky voľa-
kedy fungujúcich verejných telefónnych 
automatov. Údajne to nemá žiadneho vlast-
níka, ani majiteľa. Nachádzajú sa na verej-
nom chodníku, v blízkosti zastávky MHD 
a supermarketu. Tieto nevyužívané verejné 
priestory slúžia ako verejné smetisko, hno-
jisko a wc... Je zaujímavé, že v blízkosti je 
budova, kde sídli Mú Ba 5, je to len 1 za-
stávka MHD... Pravdepodobne sa čaká na 
nejaký úraz, alebo samozrútenie, a až po-
tom sa začne konať. 

Rastislav Gemerský

Prokurátor dal „Stop“ Územnému 
plánu zóny Krasňany
S potešením a zadosťučinením vás chceme  informovať, že naše úsilie a vynaložená námaha 
pri obhajobe našich zákonných práv v súvislosti s Územným plánom zóny Krasňany nebola 
zbytočná.
Prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava III., rozhodol protestom zo dňa 
4.12.2018, že celý proces obstarávania ÚPZ Krasňany je nezákonný a navr-
huje v celom rozsahu zrušiť Uznesenie miestneho zastupiteľstva MČ Bratisla-
va Rača č. 267/28/02/17/P z 28.2.2017, ktorým miestne zastupiteľstvo pod ve-
dením bývalého starostu Pilinského schválilo zadanie pre vypracovanie ÚPZ 
Krasňany, ako aj zrušiť Uznesenie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Rača  
č. 507/23/10/18/P, zo dňa 23.10.2018, ktorým miestne zastupiteľstvo rozhodlo, že súhla-
sí s pokračovaním obstarávania Územného plánu zóny Krasňany. 
Prokurátor v rozhodnutí jasne a jednoznačne uvádza, že obe uznesenia sú nezákonné pre roz-
por s viacerými ustanoveniami viacerých právnych predpisov, najmä so stavebným zákonom 
a všeobecne záväzným nariadením mesta Bratislava, ktorým bol schválený platný Územný plán 
Mesta Bratislava. 

Chceme poďakovať vám všetkým, ktorí verili v spravodli-
vosť a napomohli doviesť náš boj pri ochrane zákonných práv 
a oprávnených záujmov do zdarného konca. Opäť sa ukázalo, 
že sila občanov spočíva v jednote. 
Za dotknutých obyvateľov sídliska Krasňany
 

Vladimír Ďurana, Dušan Veselý,  
Pavol Sadák, Marek Uhlíř

Ďakujeme, že s nami zdieľate vaše názory. Každé dva týždne z nich vyberieme  
tie najpodnetnejšie, trefné aj vtipné a uverejníme. Chcete sa s nami podeliť  
o skúsenosť či o to, čo vás vo vašej štvrti trápi? Píšte, pýtajte sa, komentujte na mejl  
redakcia@banoviny.sk, pod článkami na našej stránke www.banoviny.sk alebo na  
našom Facebooku www.facebook.sk/banoviny.

Váš názor nás zaujíma Vojaci privítali Nový rok 20 delostreleckými salva
mi z Tyršovho 
nábrežia
Pavol Žáčik Bol 
som oproti pri 
novom SND a tla-
ková vlna prvej 
salvy (tej nečaka-
nej) ma skoro 
zhodila na zem. 
Niekoľkým autám 
sa zapol alarm a jeden pes sa na prechádzke vytrhol páno-
vi a dal sa na zbesilý útek smerom k Umelke. Je to taký 
milý zvyk.
Lukáš Koštrna Hlavne, že išli pokutovať hádzanie petárd na 
Silvestra z dôvodu ochrany vtáctva a iných zvierat, ale deň na 
to začnú streľbu z diel... Dáko mi to hlava neberie..
Jur Či Nechápem, načo to robia. To chcú doraziť zvyšok zvie-
rat a dôchodcov, ktorí prežili silvestrovskú noc?

Automaty sa vracajú: VZN o zákaze hazardu 
v meste stráca účinnosť
Alexander Axell Úplný zákaz je hlúposť, blud a strkanie 
hlavy do piesku. Neresti ako alkohol, drogy, prostitúcia, 
hazard, cigarety nikdy žiadny zákaz nevyriešil. Mali pred 
tými pár rokmi za Bratislavou postaviť ten mega komplex, 
tam ´nasáčkovať´ komplet všetok hazard a hotovo. Inde 
herne zakázať. Bolo by to na jednom mieste, regulované, 
zdanené, pod dohľadom a hotovo. Teraz treba hľadať iné 
riešenie. Ale princíp, ktorý som opísal, by sa mal uplatniť 
aj dnes. A ešte lepšie herne na tom mieste by mali patriť 
mestu. Napokon.... starý Prešporok vlastnil kedysi aj ne-
vestinec... 

Kam až 
Dunaj odnie
sol pontón 
s reštauráciou 
Knajpa a čo 
z nej vlastne 
zostalo?
Jaro Krivy Dnes 
to s tými bratislav-

skými reštauráciami ide dolu vodou...
Michal Bubernik Keď si predstavím poriečne oddelenie, ako 
bezmocne pláva okolo tou jednou loďkou a nevie, čo má ro-
biť... Ich tempo je vražedné... Ich revírom je vianočný Dunaj. 
Kapor 11.

FACEBOOK

Z REDAKČNEJ POŠTY

www.facebook.sk/banoviny
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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)

Starožitnosti 
Panenská 22
Odkúpime v hotovosti:

sklo, porcelán, striebro, obrazy, hodiny, šperky, 
lampy, nábytok, i celé 

pozostalosti, umenie každého druhu
Konzultácie zdarma aj u Vás doma

tel: 0907 981 477
Sme tu pre Vás už 25 rokov

BRATISLAVA
Aj napriek nie príliš priaz
nivej situácii v slovenskom 
zdravotníctve a často až bo
jovým podmienkam sa sna
žia lekári prichádzať s nie
čím novým. Veľmi aktívna 
v medicínskych novinkách 
je aj bratislavská detská ne
mocnica, po novom Národ
ný ústav detských chorôb. 
Prinášame vám prehľad 
noviniek, ktoré nemocnica 
zaviedla tento rok. 

Vyliečený nádor
Lekári Národného ústavu 
detských chorôb ako prví na 
Slovensku vyriešili nezhubný 
nádor na stehnovej kosti no-
vou metódou – CT navigova-
nou rádiofrekvenčnou ablá-
ciou (RFA). Samotný výkon 
trval necelú hodinu a pacient, 
17 ročný chlapec, už na dru-
hý deň odišiel domov. Bez 
bolesti a vyliečený. 
,,Tento výkon je pre pacien-
ta v porovnaní s klasickou 
operáciou oveľa šetrnejší a  
menej bolestivý. Ak sa nevy-
skytnú komplikácie, pacient 
už na druhý deň môže ísť 
domov. Pri klasickej operácii 
otvoreným spôsobom hrozilo 
oslabenie a následná zlome-
nina stehnovej kosti, ktorá 
by sa musela prútmi spevniť 
a po zahojení prúty opäť ope-
račne odstrániť. Takto hos-
pitalizujeme pacienta jeden 
– dva dni,“ ocenil benefity 
nového prístupu generálny 
riaditeľ NÚDCH Ladislav 
Kužela.
Do ambulancie ortopedic-
kej kliniky prišiel chlapec 
s bolesťami v oblasti ľavého 
bedrového kĺbu. Trpel nimi 
najmä počas noci, keď sa 
veľmi zvýrazňovali. Na rtg 
lekári našli léziu v oblasti 
krčku stehnovej kosti. ,,Na 
snímke to vidíme tak, že vo 
vnútri kosti je tzv. nidus, kto-
rý si môžeme predstaviť ako 
čierny tŕň obklopený veľmi 
silnou a hutnou kosťou ako 
skala,“ priblížil profesor Mi-
lan Kokavec, prednosta orto-
pedickej kliniky. Bolo jasné, 
že lekári musia vybrať celý 

nádor, na klasickú otvorenú 
operáciu však nebol dobre 
umiestnený. Preto sa lekári 
rozhodli pre novú metódu. 
Osteoidosteóm je nezhubný 
nádor kosti, ktorý sa naj-
častejšie prejavuje v detskom 
a adolescentnom veku. Ty-
pickým príznakom je nočná 
bolesť, na ktorú veľmi dobre 
zaberajú salicyláty – lieky, 
ktoré sa bežne využívajú pri 
liečbe bolestí a znižovaní 
horúčky.

Namiesto operácie ortéza
Ďalšiu novinku, ktorú ako 
prví na Slovensku zavied-
li lekári Národného ústavu 
detských chorôb, bola lieč-
ba deformity hrudnej steny 
– tzv. vtáčí hrudník novou 
metódou.
Kým v minulosti bola je-
diným riešením náročná 
niekoľkohodinová otvorená 
operácia, dnes túto deformitu 
liečia bez operácie. Namiesto 
bolestivého zákroku, ktorý 
kedysi malí pacienti s defor-
movaným, tzv. vtáčím hrud-
níkom museli podstúpiť, im 
dnes stačí nosiťna mieru vy-
tvorenú vonkajšiu ortézu. 
,,Tá je vzadu podloženou do-
štičkou opretá o chrbticu, aby 
ju nedráždila a neotlačila. 
Vpredu sa vytvorí individuál
ne, podľa rozsahu deformity, 
prítlačná platnička. Po bo-
koch ortézy je mechanizmus 

podobný ako na lyžiarkach. 
Pomocou neho si pacient 
po našej inštruktáži dokáže 
presne nadávkovať tlak, aký 
potrebujeme na korekciu de-
formity,“ hovorí lekár Pavol 
Omaník z Kliniky detskej 
chirurgie a dopĺňa: ,,Optimá-
lne je, aby ortézu nosili každý 
deň, lebo je to liečba dlhodo-
bá a trvá mesiace až rok. Aby 
deti boli čo najmenej zaťažo-
vané, odporúčame im nosiť 
ortézu po príchode zo školy – 
od poobedia do večera, kým 
idú spať.“ Aby bola liečba 
účinná, efektívny tlak by mal 
byť vyvíjaný osem hodín de-
nne, a to po dobu niekoľkých 
mesiacov. Celý čas lekári  
pacientov sledujú, do akej mi-
ery deformita ustupuje. Ak je 
pacient disciplinovaný, hrud-
ník sa v priebehu mesiacov  
8 – 12 dostáva do anatomicky 
priaznivejšej podoby. U detí, 
ktoré spolupracujú a nosia 
dlahu poctivo denne 8 hodín, 
vidia lekári prvé pozitívne 
výsledky už približne po 3 
mesiacoch liečby. Celková 
doba liečby závisí od veku 
pacienta, závažnosti defor-
mity a hlavne od spolupráce 
pacienta. Nedá sa aplikovať 
úplne najmenším deťom, kde 
je ešte sťažená spolupráca, 
najmladší pacient v Bratisla-
ve má 10 rokov. Bratislavskí 
lekári zatiaľ takto pomohli 
viac ako 37 deťom z celého 

Slovenska. Výsledky sú po-
zoruhodné, ak pacienti dodr-
žiavajú liečebný režim, žia-
daný efekt sa dostaví. Pri tzv. 
vtáčom hrudníku prsná kosť 
rastie viac dopredu. Príčina 
nebola doteraz presne sta-
novená, jedným z dôvodov 
môže byť aj genetika. Ide síce 
viac menej len o kozmetickú 
deformitu, ale pacienti pri nej 
veľmi trpia. Deti sa hanbia 
v škole, majú problém sa na-
príklad vyzliecť na telocviku 
a podobne. A čím je deformi-
ta väčšia a nedá sa maskovať 
oblečením, tým je problém 
zreteľnejší. Hlavne u dievčat. 
Ochorenie celkovo postihuje 
častejšie chlapcov, 4 až 5ná-
sobne viac.

Pre lepšie ušká
Ďalšou novinkou, ktorou sa 
tento rok môžu pochváliť le-
kári z detskej nemocnice, je 
nový audiometer. Ten budú 
lekári používať v Centre 
pre deti s poruchami sluchu, 
ktoré tento rok v nemocni-
ci otvorili a pomôže deťom 
s týmito ochoreniami z celé-
ho Slovenska. Lekári novým 
prístrojom merajú sluch det-
ským pacientom pomocou 
tónovej audiometrie. Prístroj 
vydáva čisté tóny rôznej in-
tenzity a frekvencie, na zá-
klade čoho lekári dokážu sta-
noviť prach sluchu u dieťaťa. 
Čím skôr sa u dieťaťa zistí 

porucha sluchu, tým skôr 
môže dostať komplexnú slu-
chovú rehabilitáciu, a tým 
aj veľkú šancu na plnohod-
notný život. ,,Naším cieľom 
je vrátiť sluch väčšine detí 
s ťažkými poruchami sluchu 
a zabezpečiť im tak život 
bez hendikepu a obmedzení. 
Nový prístroj, ktorý budeme 
používať v Centre pre deti 
s poruchami sluchu, pomôže 
malým pacientom aj leká-
rom diagnostikovať poruchy 
sluchu,“ povedal generálny 
riaditeľ NÚDCH Ladislav 
Kužela.

Viditeľnejšie žilky
Napichnutie žilky u najmen-
ších detičiek je vždy veľmi 
náročné – sú vystresované, 
stres vyplaví adrenalín, ktorý 
už i tak drobné žilky sťahuje 
ešte viac. A tým sú veľmi sla-
bo viditeľné. Rovnako tenké 
detské ručičky sa veľmi rých-
lo podchladia, čo tiež sťahuje 
cievy, ktoré sú tak menšie, 
ako by lekári potrebovali. Aj 
preto lekárom pomôže nová 
technologická pomôcka, kto-
rá monitoruje „krvné cesty“ 
detských pacientov.
,,Vďaka novému prístroju, kto-
rý presvieti žilky, lekári a sest-
ry vidia každú jednu, aj tú naj-
tenšiu. Presne sledujú, kadiaľ 
ide a vedia ju bez problémov 
napichnúť. Môžu si tak vybrať 
najväčšiu žilku, ktorú by voľ-
ným okom nevideli, lebo nie 
je na povrchu,“ opísal novinku 
riaditeľ nemocnice Ladislav 
Kužela.  (lov)

ZAČAŤ KARIÉRU
V BAGETERII BOULEVARD
V BAGETERII BOULEVARD

PRÁCA AJ S BÝVANÍM 900 EUR 
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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)

Vyliečený nádor, aj vtáčí hrudník. Toto sa podarilo detským lekárom
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tami #34 nás zavedú na 
freeridové dobrodružstvá na 
ďaleký Sibír i do Severnej 
Ameriky. 

Utorok – 15.1.2019

GLENN MILLER OR
CHESTRA
Istropolis, 19:00
Svetoznáme zoskupenie The 
Glenn Miller Orchestra opäť 
vyráža na európske turné, 
v rámci ktorého zavíta aj do 
Bratislavy. 

Streda – 16.1.2019

SCANDI 5  SEVERSKÁ 
FILMOVÁ LEKCIA
bratislavské kiná
V poradí piaty ročník 
prehliadky súčasných se-
verských filmov Scandi pri-
nesie do kín kvalitný výber 
noviniek, a tiež atraktívne 
tituly z islandskej, dánskej, 
švédskej, nórskej a fínskej 
produkcie.

Štvrtok – 17.1.2019

KOLOWRAT, 
HVIEZDA
.klub pod lampou, 19:00
Kapela Kolowrat spí 
od roku 2016. Prebudiť 
sa nechá v klube pod 
lampou 17.1.2019 spolu 
s bratislavskou kapelou 
Hviezda.

Piatok – 18.1.2019

JETHRO TULL
Hant Aréna, 19:00 
Oslava 50tich rokov na 
rockovej scéne. V Bratislave 
sa v HANT Aréne predstaví 
s programom Ian Anderson 
Presents Jethro Tull 50th An-
niversary Tour.

Sobota – 19.1.2019

QUASARS ENSEMBLE
Slovenská filharmónia, 16:00
Na januárovom koncerte 
zoskupenie predstaví skladbu 
skladateľa Camille Saint-
Saënsa.

Nedeľa – 20.1.2019

100 ROKOV 
LODIARSTVA 
V ČESKOSLOVENSKU  
STOROČNICA 
STAVBY LODÍ 
NA SLOVENSKU

Múzeum dopravy
Výstava 100 rokov lodiarstva 
v Československu je pri-
pravená pri príležitosti 100. 
výročia vzniku ČSR .

Streda 9.1.2019

KOMENTOVANÁ 
PREHLIADKA 
VÝSTAVY NEBÁŤ SA 
MODERNY. 
Historické múzeum SNM, 
15:00
Výstava vznikla pri príle-
žitosti 90. výročia Školy 
umeleckých remesiel. Vzo-
rom niekdajšej školy, ktorá 
patrí medzi bratislavské 
fenomény, bol nemecký 
Bauhaus.

Štvrtok 10.1.2019

SILNÉ REČI  OPEN MIC 
NIGHT
Luna Bar, 20:00
Počas tohto večera uvidí-
te pravidelných komikov 
Silných rečí, ktorí si prídu 
otestovať svoje najnovšie 
vtipy. 

Piatok – 11.1.2019

SPROSTITÚTKY (SLO
VAK GEISHA STORY)
La Komika, 19:30
Viete, čo je to Geisha? 
A viete, že s nimi môže 
byť aj celkom sranda a že 
sú to také isté ženy ako 
ktorékoľvek ostatné? Majú 
svoje životy, sny a túžby, 
svoje tajomstvá, sklamania 
a radosti...

Sobota – 12.1.2019

LET 116
Galéria Satelit

Výstava prezentuje najvý-
znamnejšie výsledky tvorivej 
práce dizajnéra, konštruktéra 
a pedagóga Štefana Kleina 
a výstupy študentov Ateliéru 
Transport dizajnu na VŠVU 
v Bratislave. 

Nedeľa – 13.1.2019

BRATISLAVA HOT SERE
NADERS

SD Nivy, 19:00 
Pravidelný profilový kon-
cert jedného z najlepších 
svetových hotjazzových 
orchestrov.

Pondelok – 14.1.2019

CESTAMI NECESTAMI 
#34  FREERIDE LYŽO
VANIE
Nervosa 
Restaurant, 
19:00 
K januáru 
patrí sneh. 
Veľa sne-
hu. A k 
snehu hľadanie prašanu. 
Pravidelné Cestami neces-

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk
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V centre mesta pri Obchod
nej ulici je malá ulica, ktorá 
sa volá Jedlíková. Tušíte, 
po kom je pomenovaná? 
Štefan Anián Jedlík, rodák 
zo Zemného pri Nových 
Zámkoch takmer celý ži
vot prežil v Bratislave a je 
autorom až 80 vynálezov. 
Medzi inými aj prístroja 
na sódovku. Práve vďaka 
Jedlíkovi sa Prešporok stal 
prvým mestom v Uhorsku, 
kde sa začala priemyselná 
výroba sódovej vody. 
Jedlíkov prvý kontakt s fy-
zikou bol v Trnave, kde ho 
otec poslal, aby sa naučil 
poriadne po slovensky. Práve 
tu sa dozvedel o základných 
fyzikálnych zákonoch, videl 
prvé fyzikálne pokusy. Za to 
bol vďačný profesorovi Šku-
tilovi, ktorý veľmi zaujímavo 
rozprával o elektrine a mag-
netizme. Otec sa tešil zo sy-
nových výsledkov, a preto sa 
rozhodol, že jeho syn bude 
pokračovať v štúdiu na bene-
diktínskom gymnáziu v Bra-
tislave, kde sa učilo po latin-
sky. Bývanie si s bratrancom 
našiel u jednej vdovy na Zá-
mockej ulici, ktorá vedela len 
po nemecky. A tak sa Štefan 
učil ďalší jazyk. V škole na 
Klariskej ulici si Štefana zís-
kal profesor Leopold Gátser, 
ktorý zbadal študentov zá-
ujem o fyziku a dovolil mu 
veľa času tráviť v kabinete, 
kde sa zoznamoval s fyzikál-
nym inventárom. 
V roku 1817 sa štúdium 
v Bratislave pre neho skonči-
lo. Obliekol si novické rúcho 
a odišiel na skúšobný rok do 
kláštora v Pannonhalme. Tu 
sa stal pátrom a prijal meno 
Anián. No študovať aj tak 
neprestal. Ráb (dnešný Gyor) 
bol jeho ďalším pôsobením, 
kde urobil všetky profesor-
ské skúšky z fyziky, mate-
matiky, dejepisu a filozofie. 
V roku 1823 sa vrátil naspäť 
do Pannonhalmu, kde vyštu-

doval teológiu a nakoniec 
ho tam aj vysvätili za kňaza 
a vrátil sa späť do Rábu, kde 
učil. Rádoví bratia mu vyčí-
tali, že viac sa venuje fyzike, 
ako hľadaniu Boha a teoló-
gii.
Pri fyzike a vede zostal celý 
život. V roku 1831 dostal 
ponuku vyučovať a šéfovať 
katedre fyziky na Kráľovs-
kej akadémii v Prešporku. 
Už v druhom roku jeho 
pôsobenia na katedre 
vzrástol počet pomôcok 
na 258 kusov, pričom len 
pre elektromagnetizmus 
ich bolo 72. Začal písať 
latinskú učebnicu fyzi-
ky, no uvedomil si, že je 
to neperspektívna práca 
a pustil sa do štúdia roz-
voja prírodných vied. 
Ako sme už spomenuli, 
sám sa pričinil a bol au-
torom asi 80 vynálezov. 
Medzi nimi to bol aj rúr-
kový zberač blesku, kto-
rý vytvoril asi meter dlhý 
umelý blesk. Vynašiel 
nový typ kondenzátora, 
venoval sa zdokonaľovaniu 
galvanických článkov. Prvý 
na svete objavil možnosť 
premeny elektrickej ener-
gie na mechanický otáčavý 
pohyb. Jeho elektromotor 
pracoval na elektromagne-
tickom princípe. Po čase 
zhotovil malú štvorkoleso-
vú elektrickú lokomotívu. 
Vynašiel magnetický čap, 
ktorý sa neskoršie využíval 
pri elektrických lokomotí-
vach. Je autorom aj vlno-
vého stroja, ktorým demon-
štroval vlnenie na vodnej 
hladine. 
Jedlíkov najvýznamnejší 
vynález je hľadanie zdroja 
prúdu, prípadne napätia. Na 
základe princípu elektro-
magnetických rotácií vyrobil 
prototyp unipolárneho dyna-
ma. Žiaľ, vynález si nedal 

patentovať, a tak sa pri vy-
náleze dynama v svetových 
encyklopédiách objavuje 
Siemensove meno. No rád 
spomínal na jeden vynález, 
ktorý si nechal patentovať. 
A to bol prístroj na výrobu 
sódovky. Mal rád prechádz
ky po prírode a vždy, keď 
natrafil na prameň, rád sa 
napil. To v ňom podporilo 
myšlienku vyrábať z obyčaj-
nej vody chutný bublinkový 
nápoj. V Rakúsku už umelú 
minerálku v malých fľašiach 
v lekárňach predávali, no 
tajomstvo si prísne strážili. 
Vedel, že zdrojom je kyslič-
ník uhličitý. Išlo len o to, ako 
ho dostať do obyčajnej vody. 
Pustil sa do nákresov a dal si 
zhotoviť tri medené nádrže 
pospájané rúrkami a ventil-
mi. Do prvej nádrže dal čistú 
vodu a primerané množstvo 

zriedenej kyseliny sírovej. 
Do roztoku pridal mletú 
kriedu alebo mletý mramor. 
V nádobe začal chemický 
proces. V ďalšej nádobe tak 
vznikla bublinková voda. Tú 
nalial do fliaš, aby bublinky 
neunikali. Proces bol dokon-
čený. Vylepšené Jedlíkove 
zariadenie vo veľkom pra-
covalo v Prešporku a stalo sa 
prvým mestom v Uhorsku, 
kde sa začala priemyselná 
výroba sódovej vody. 
Nebol len vynálezcom, bol 
prístupný aj novým myšlien-
kam. Už v tej dobe predpo-
kladal, že bude možné dele-
nie atómov. 
Štefan Jedlík právom pat-
rí medzi najvýznamnejších 
vedcov a experimentátorov 
19.storočia. Chybou je, že 
sa málo venoval ich zverej-
ňovaniu vo vedeckých časo-
pisoch. Dožil sa takmer 96 
rokov. (lb)

(Ne)známy Jedlík: Vynálezca sódovky!

Túto históriu sme čerpali 
z knihy Významné osobnosti 

starého Prešporka od 
Ivana Szabá 

z vydavateľstva Perfekt

vyjdú o 2 týždne
23. januára 2019
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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 30 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

Na VAJNORSKEJ ULICI 
26. decembra prepadli jed-
nu z čerpacích staníc. Ne-
známy páchateľ maskovaný 
šatkou a kapucňou krátko 
pred 21.30 hod vošiel do 
predajných priestorov čerpa-
cej stanice, kde pod hrozbou 
použitia zbrane požadoval 
od jej zamestnancov vydanie 
finančnej hotovosti. Zamest-
nankyne z obavy o svoj život 
a zdravie ušli do administra-
tívnych a skladových priesto-
rov čerpacej stanice.
Muž následne v predajných 
priestoroch zobral viac ako 
670 eur, s ktorými utiekol 
na neznáme miesto. Počas 
lúpežného prepadnutia sa pri 
úteku ľahko zranila zamest-
nankyňa, ktorú previezli na 
ošetrenie do jednej z brati-
slavských nemocníc. Po lupi-
čovi policajti pátrajú.

Pondelok – 21.1.2019

MALÝ VEĽKÝ MUŽ
Radošinské naivné divadlo, 
19:00
Malý veľký muž je muziká-
lovým príbehom zo života 
Rastislava Štefánika.

Utorok – 22.1.2019

NIKITIN/ GRIGLÁK/ 
RAITL
Nu Spirit Bar, 20:00
Séria In Jazz We Trust je 
späť. V komorných priesto-
roch Nu Spirit Baru sa opäť 
predstaví trojica Nikolaj 
Nikitin (saxofón), Juraj Gri-
glák (basgitara) a Peter Raitl 
(prekusie).

Viac článkov 
zo života  

v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku  

www.facebook.com/banoviny

Píšte, pýtajte sa, komentujte
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Benjamin  
Disraeli

Svorad  
(dom.)

hospo-      
dárska  
rastlina

zabľačal  
(expr.)

skratka  
skratky

aký  
(hovor.)

ochabovať 
(zried.)

Pomôcky: 
anis, ras,  

shake, kla-   
ret, kešu

prilipol  
(kniž.)

na tomto  
mieste

Edita  
(dom.)

odkvapová 
rúra  

(hovor.)

vynaklada-   
lo úsilie

koncentro-   
vať

balkánska  
republika

maternica  
(anat.)

2. časť 
tajničky

3. časť 
tajničky

ťažké  
kladivo

jemná  
hmla  

tvorí vlny

skratka  
ampulky  

odrazenie

epocha  
triasu  

cudzopas-   
né červy

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

holič  
(zastar.)

spona,  
svorka  
(hud.)

stroskota-   
ná loď  

1. časť 
tajničky

lepením  
pokry  

skratka  
datívu

ženský  
hlas  

zľahka  
plesne

udrelo  
(expr.)

odsunúť  
zasľúbená  
zem Židov

kypri  
pluhom  
zábava

kazašský  
ľudový  
spevák

ružové  
víno  

skĺznutie

Jehova  
posúria

utvára sa

teplotou  
rozpúšťaj  
eidamský  

syr

lesná trvá-   
ca rastlina  

šarha  
(zastar.)

prebleskne

urobilo  
povrch  
rovným  

nadymím

citoslovce  
zvuku  

somára

meno  
Delona  

podoprite

oťažieva  
chytáme

skratka  
okresného  

výboru  
pobudli

Eduard  
(dom.)

uložil  
ako úlohu  
svetová  
strana

zn. pre  
sekans  
lotor,  

darebák

blanokríd-   
ly hmyz  
kto vrhá  

niečo

citoslovce  
trhania  
papiera

začal  
tropické  
olejnaté  
semená

nevtiahnuť  
do seba  
Jaroslav  
(dom.)

Pomôcky: 
Kanaan,  
akoláda,  
akyn, rek

značka  
pre hekto-   

pieza

hrdina  
(bás.)  

poľovačka

zachy-      
távajú  

na mape  
nalievaj

skr. rádio-   
telefónu  

Slovenská  
mier. rada

základná  
časť  

lodnej  
kostry

ohlas,  
ozvena

zaháľal  
(expr.)

šachová  
figúra  

značka  
neónu

druh  
tanca  

ozn. liet.  
Etiópie

4. časť 
tajničky

odovzdá-    
vame do  
opatery

natrčilo

Šťastný a úspešný 
nový rok, 

nech zdravie 
a láska sprevádza 
každý Váš krok,

prajú

2019


