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Nezaočkované deti 
nezoberú do škôl 
v zahraničí
Ak aj vy máte doma 
dieťa, ktoré ste nedali za-
očkovať, bude mať pro-
blém, ak sa bude hlásiť do 
školy v zahraničí. Ak sa 
dá očkovať neskôr, všetky 
očkovania si platí samo. 
Prečo?

T. Kratochvílová: 
V OLO mali 
kráľovské platy

Čo bude s odpadom po 
skončení životnosti jedi-
nej spaľovne v Bratislave? 
Aké výhrady má nové ve-
denie k OLO? A čo bude 
s cestami, ktoré nepatria 
nikomu? Viac v rozhovore.

Kempelen:  
Blázon či génius?
V každom prípade bol 
obľúbencom panovníčky 
Márie Terézie. Okrem 
šachového stroja vymys-
lel polohovateľnú posteľ 
proti preležaninám či 
hovoriaci stroj.

100-ročná  
hudobná škola
Najstaršia hudobná 
škola v Bratislave Mi-
loša Ruppeldta sa spája 
s menami Eugena Su-
choňa či Jána Cikkera. 
Sídli v nádherných prie-
storoch, do ktorých za-
teká. Pomôže jej mesto?

BRATISLAVA
Aj vy ste sa v zime rozčuľovali nad 
neposypanými cestami? A teraz vám 
prekážajú výtlky a cesty, ktoré vyze-
rajú ako tankodrom? Myslíte si, že 
samospráva na to kašle? Nie vždy to 
tak musí byť. Bratislavské noviny zis-
tili, že až 400 ciest v hlavnom meste 
nepatrí nikomu. Takéto cesty nájdete 
v takmer každej mestskej časti. 
Najviac takýchto ciest je v Ružinove, Pe-
tržalke (vrátane niektorých terás), v No-
vom Meste a napríklad sú to aj takmer 
celé Dlhé diely. Mnohé takéto komuni-
kácie sú pozostatkom predchádzajúceho 

režimu, vlastníka nemajú vyše 20 rokov. 
Po niektorých dokonca jazdí aj mestská 
hromadná doprava a vyžadujú si už zá-
sadnú rekonštrukciu.
„Je to obrovská téma, ktorá sa roky 
zanedbávala. Nemyslím si, že je to pri-
činením mesta alebo samosprávy mes-
ta. Je to často spôsobené investormi či 
developermi, ktorí spolu s bytmi stava-
jú aj cestné komunikácie,“ povedala 
pre Bratislavské noviny viceprimátor-
ka Tatiana Kratochvílová. Tieto cesty 
nie sú následne zverené a zatriedené 
do mestských a miestnych komuniká-
cií. Na to, aby sa tak stalo, musí byť 

podľa Kratochvílovej iniciatívny kon-
krétny developer. „Práve on musí od 
začiatku komunikovať s mestom. A až 
keď sa komunikácia odovzdá do majet-
ku a správy mesta, môže mesto alebo 
mestská časť investovať do komuniká-
cií – a to aj vo forme údržby komuniká-
cie. Bez toho to naozaj nejde. Lebo by 
sme investovali do cudzieho majetku. 
A to je protizákonné,“ vysvetlila vice-
primátorka. 
Komunikácií, ktoré zostali ako súčasť 
výstavby, na území Bratislavy registruje 
magistrát asi 400. 
 Pokračovanie na str. 2

Neuveriteľné! 
Až 400 ciest nemá v Bratislave pána!
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Pleseň  na  nohách a  nechtoch je infekcia.
Použitá biotechnológia eliminuje plesne priamym parazitizmom a je odborníkmi 
považovaná za najbezpečnejšiu technológiu. Mikroorganizmus Pythium 
oligandrum preniká svojimi vláknami do buniek parazita (plesne alebo 
kvasinky) a čerpá z neho pre svoju výživu potrebné látky. Po vyčerpaní parazita 
prestáva aktivita Múdrej huby a táto odrastá s nechtom alebo pokožkou, pretože 
nie je schopná si obstarať živiny z ničoho iného, než z plesní a kvasiniek. Pre 
nohy a nechty náchylné k výskytu plesní sú prípravky z rady Biodeur: pre nohy 
postihnuté plesňou Biodeur 3x1g, špecialista na nechty Múdra huba Pythie 
Biodeur Nail, pre preventívnu ochranu proti plesniam Múdra huba Pythie 
Biodeur Prevent a proti potivosti a zápachu nôh zásypový prášok Múdra 
huba Pythie Biodeur Prevent Foot Powder. Pripravok Biodeur sa vyrába aj v 
biokvalite – Múdra huba Bio Biodeur 3x1g.

Prípravky s Múdrou hubou dostanete vo svojej lekárni 
alebo u svojej pedikérky. 

Na Vaše otázky radi odpovieme na telefóne: 0917 761 893 
alebo na e-mailovej adrese: radosa@pythium.cz 
informácie na: www.chytrahouba.eu.

Výrobca: 
Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o.

´Mudra huba  ju  zastaví.

BRATISLAVA
Nezaočkovaných detí z roka 
na rok pribúda! Aj vy ste 
sa rozhodli, že vaše dieťa 
očkované proti čiernemu 
kašľu, osýpkam či iným 
ochoreniam nebude? Ak 
bude chcieť o pár rokov štu-
dovať v zahraničí, na školu 
sa nemusí dostať. Dôvodom 
bude práve to, že mu chýba-
jú povinné očkovania. Dá sa 
v neskoršom veku deti za-
očkovať a kto to bude pla-
tiť? Zistili sme viac...
Niektoré krajiny, ale najmä 
štáty v USA pri prijímaní 
študentov na stredné školy 
vyžadujú okrem iného potvr-
denie, že študent má absol-
vované všetky povinné očko-
vania, minimálne tie, ktoré si 
konkrétna krajina vyžaduje. 
Ak ich nemá, na školu sa 
nedostane. Vzhľadom na to, 
že antivakcinačná kampaň 
trvá niekoľko rokov, už dnes 
sa agentúry, ktoré sprostred-
kúvajú štúdium v zahraničí 
s takými prípadmi stretávajú. 
„Stáva sa to čoraz častejšie. 
Aj prednedávnom sa hlásil 
chlapec, ktorý chcel v USA 
stráviť rok na strednej škole, 
ale keďže ho rodičia nedá-
vali na Slovensku pravidelne 
očkovať, chýbali mu tým aj 
povinné americké očkovania 
a nemohol si ani podať zá-
väznú prihlášku na štúdium 
v USA. Americké stredné 
školy prijmú exchange štu-
denta len po absolvovaní 
všetkých nimi požadova-
ných očkovaní. Je to pre 
neho veľká škoda,“ pove-

dala nám Mária Sýkorová, 
konateľka spoločnosti ICE 
Slovakia, ktorá sprostred-
kúva štúdium na strednej 
škole v USA. 

Nie je to jednoduché
Ak by si dieťa chcelo doplniť 
očkovanie, otázna je nielen 
medicínska stránka, ale aj 
právna. Podľa našich záko-
nov sa totiž plnoletosť na-
dobúda dovŕšením osemnás-
teho roku. Ak by sa chcelo 
nechať zaočkovať napríklad 
15-ročné dieťa a rodičia 
by s tým nesúhlasili, lekár 
dieťaťa by sa musel obrátiť 
na súd. „Očkovanie je súčasť 
preventívnej zdravotnej sta-
rostlivosti, na ktorej vykona-
nie je potrebný informovaný 
súhlas. V prípade maloletej 
osoby, ktorá nie je spôsobilá 
udeliť informovaný súhlas, 
je potrebné, aby tento za ňu 
udelil jej zákonný zástupca, 
t. j. najčastejšie rodičia, ktorí 
zastupujú maloleté dieťa. Ak 
zákonný zástupca odmietne 
udeliť informovaný súhlas 

s výkonom očkovania, lekár 
je oprávnený podať návrh 
na súd o udelenie súhlasu 
súdu s poskytnutím zdravot-
nej starostlivosti maloletému 
dieťaťu. Následne súhlas 
súdu s poskytnutím zdravot-
nej starostlivosti nahrádza 
informovaný súhlas zákon-
ného zástupcu,“ uviedla ho-
vorkyňa úradu verejného 
zdravotníctva Daša Račková. 
Lekár v takom prípade môže 
dieťa zaočkovať. 
Povinné očkovanie je mož-
né posunúť, lekár však musí 
postupovať podľa odbor-
ného usmernenia MZ SR. 
Každá vakcína má svoju 
vlastnú schému očkovania, 
istú postupnosť a musí do-
držať presne určené časové 
odstupy medzi jednotlivými 
dávkami. „V zmysle platnej 
legislatívy by malo mať dieťa 
v druhom roku života už 
ukončené základné povinné 
očkovanie. Sú však situácie, 
keď sa očkovanie musí od-
ložiť zo zdravotného dôvo-
du. Ide o takzvané dočasné 

alebo trvalé kontraindikácie. 
Za týmto účelom bolo vyda-
né Odborné usmernenie MZ 
SR o vykonávaní očkovania 
u detí a dorastu s dočasnými 
alebo trvalými kontraindiká-
ciami očkovania. V prípade, 
ak sa očkovanie vykonáva 
v inom ako určenom veku a v 
inom intervale ako v rámci 
schémy povinného očko-
vania, postupuje sa podľa 
Odborného usmernenia MZ 
SR o očkovacích postupoch 
vykonávaných v inom veku 
a inom intervale ako v rámci 
schémy pravidelného povin-
ného očkovania osôb,“ doda-
la hovorkyňa.

Kto to uhradí? Pacient
Kým povinné očkovanie 
u detí hradia zdravotné pois-
ťovne, v prípade dodatočné-
ho očkovania to tak už nie 
je. Oslovili sme s otázkou 
aj zdravotné poisťovne, ako 
postupujú v prípade, že sa 
nechá dieťa zaočkovať do-
datočne, pričom posunutie 
očkovania nebolo spôsobené 
ochorením či inými objektív-
nymi medicínskymi príčina-
mi. „Pokiaľ poistenci nie sú 
očkovaní v rámci povinného 
očkovania, od veku 15 a viac 
rokov si ho musia uhradiť 
sami, pretože už nie je hrade-
né z verejného zdravotného 
poistenia,“ uviedol hovorca 
zdravotnej poisťovne Dôvera 
Matej Štepiansky.  (lv)
 Foto: shutterstock

Ako reagovali iné poisťovne? 
Viac na www.banoviny.sk

Nedali ste zaočkovať dieťa? Nemusí sa dostať do školy 
v zahraničí a dodatočné očkovanie si hradí samo!

Prizývajú aj 
neposlancov 
RUŽINOV
Niektoré komisie miestneho 
zastupiteľstva v bratislav-
skom Ružinove prizývajú do 
svojich radov aj neposlancov 
– odborníkov. Za členov sa 
môžu hlásiť záujemcovia na-
príklad do komisie sociálnych 
služieb, do komisie územného 
plánovania a životného pro-
stredia či komisie informati-
zácie. Pribúdať by mali výzvy 
aj ďalších komisií. „Poslanci 
podporujú myšlienku zapoje-
nia občanov, ktorí sú odbor-
níkmi v konkrétnej oblasti, do 
práce komisie,“ uviedla Tatia-
na Tóthová. (tasr)

Kobylu kont-
roluje polícia
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Strážcovia prírody zo Štát-
nej ochrany prírody SR za-
čali v spolupráci s políciou 
na den nej báze kontrolovať 
územie Národnej prírodnej 
rezervácie Devínska Kobyla. 
Dôvodom je často opakované 
porušovanie zákona o ochra-
ne prírody a nevhodné sprá-
vanie sa niektorých návštev-
níkov, najmä vylamovanie 
turistických značiek. Infor-
movalo o tom Ministerstvo 
životného prostredia SR.
Akcie sú podľa envirorezor-
tu zamerané na prevenciu, 
usmerňovanie návštevníkov, 
ale aj na riešenie protipráv-
nych konaní. „Ide najmä 
o oblasť ochrany prírody 
a krajiny, ovzdušia, vody či 
odpadového hospodárstva,“ 
dodalo ministerstvo. (tasr)

Pokračovanie zo str. 1
„Často sa stáva, že jeden 
investor predá celý projekt 
ďalšiemu a potom ďalšie-
mu, cesty nemajú vlastníka. 
Je to naozaj ťažké,“ tvrdí 
Kratochvílová. Ľudia žijú 
v domnienke, že keď bývajú 
na konkrétnej ulici a v kon-
krétnom dome s orientačným 
a popisným číslom, platia 
dane, tak ich cesta by mala 
byť automaticky zaradená do 
starostlivosti mesta či mest-
skej časti. No zdá sa, že to tak 
nemusí byť. 
Zaujímalo nás preto, či mes-
to má právne páky a môže 
si uplatniť sankcie voči sta-
vebníkom - investorom, 
ktorí postavili nehnuteľnosti 
a komunikáciu neodovzdali. 
„Nie. Nemám o tom žiad-
nu informáciu. No neplatí to 
o všetkých generálne. Sú sa-
mozrejme developeri, ktorí 
mestu komunikáciu odovzda-
jú,“ uviedla viceprimátorka. 
Preto tvrdí, že od začiatku 
výstavby je potrebné urobiť 
s developermi dohodu, za 
akých podmienok odovzda-
jú komunikáciu do majetku 
mesta, aby bola zatriedená. 
Nové vedenie Ružinova po-
stupne kompletizuje zoznamy 

ciest a chodníkov, ktoré nema-
jú svojho správcu. Doteraz sa 
totiž takáto evidencia nevied-
la. Podľa odhadov až dvadsať 
kilometrov ciest a chodníkov 
je v Ružinove bez pána. „Sú 
to napríklad ulice na Ma-
lom pálenisku, Domových 

roliach, časť Exnárovej pri 
autoškole, veľké množstvo 
účelových komunikácií, ale 
aj množstvo chodníkov vo 
veľmi frekventovaných čas-
tiach Ružinova, ako naprí-
klad na Štrkovci,“ uviedla 
hovorkyňa Ružinova Tatiana 
Tóthová. Pokiaľ sa nevyrieši 
vlastníctvo týchto komuniká-
cií a nebudú Ružinovu zvere-

né do správy, zákon mestskej 
časti nedovoľuje investovať 
napríklad do ich opráv. „Ak 
však ide o frekventované mie-
sta, snažíme sa riešiť aspoň 
havarijné situácie,“ vysvetli-
la. Práve preto mestská časť 
Ružinov komunikuje s ma-

gistrátom a ministerstvom do-
pravy, aby sa problém, ktorý 
desiatky rokov nikto neriešil, 
posunul vpred. 
„Po desiatkach rokov sa za-
čína prejavovať zanedbaná 
údržba. Ako schodná cesta 
sa momentálne zdá zaradenie 
týchto komunikácií do siete 
miestnych komunikácií, ktoré 
by nám následne mohli byť 

zverené do správy a mohli 
by sme ich začať opravovať. 
V zložitejších prípadoch bude 
zrejme potrebné riešiť aj 
vlastnícke práva, samospráva 
si nemôže len tak privlastniť 
majetok, ktorý jej nepatrí, 
a zasahovať doň,“ reagovala 

hovorkyňa Ružinova. Pro-
blém však budú peniaze. In-
vestičný dlh do týchto „ciest 
nikoho“ odhaduje Ružinov 
až na 60 miliónov eur, čo 
podľa jej slov vysoko presa-
huje možnosti mestskej časti. 
Viac o tejto téme sa dočítate 
na www.banoviny.sk  (lb)

Foto: Marián Dekan,  
Eva Ozajová

Takto sme volili v Bratislave
Kandidáti/účasť  Bratislava Bratislava I Bratislava II.  Bratislava III.  Bratislava IV.  Bratislava V. 
   (63,67) (57,53) (60,88) (60,12) (57,86)
Zuzana Čaputová 61,52 66,09 61,92 62,30 60,26 59,46
Maroš Šefčovič 13,43 11,06 13,46 13,53 14,30 13,57
Štefan Harabin 9,80 8,04 9,64 9,61 9,91 10,73
František Mikloško 5,10 6,58 4,76 4,90 5,17 4,90
Marian Kotleba  3,67 2,19 3,63 3,35 3,88 4,36
Eduard Chmelár 2,59 2,17 2,45 2,69 2,68 2,76
Milan Krajniak 1,66 1,53 1,65 1,51 1,62 1,84
Béla Bugár 1,00 0,69 1,34 0,90 0,77 1,08
Martin Daňo 0,39 0,25 0,42 0,40 0,35 0,44
Juraj Zábojník 0,25 0,11 0,19 0,25 0,40 0,24
Ivan Zuzula 0,16 0,11 0,16 0,12 0,19 0,19
Róbert Švec 0,14 0,10 0,12 0,12 0,15 0,17
Bohumila Tauchmannová 0,13 0,14 0,12 0,15 0,15 0,12

Odstúpili
Róbert Mistrík 0,07 0,05 0,06 0,11 0,08
József Menyhárt 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01
 Zdroj: Štatistický úrad SR   (lb)

Ulica Domové role, ktorá tiež nikomu nepatrí.

Čo ukázali voľby?
Bratislavčanom nie je ľa-
hostajné, kto bude ich pre-
zidentom. Dokázali to vyso-
kou volebnou účasťou. Vo 
všetkých mestských častiach 
jednoznačne zvíťazila li-
berálka Zuzana Čaputová. 
Na druhom mieste skončil 
eurokomisár Maroš Šefčo-
vič. Znepokojujúce je tretie 
a piate miesto, ktoré obsadil 
človek, ktorý je možno stále 
presvedčený, že VY-HRAL 
a Marián Kotleba, ktorého 
„hodnoty“ a názory nepatria 
do 21. storočia. 
Pozitívne je, že ho v našom 
hlavnom meste predbehol 
slušný a hodnotovo čitateľný 
politik František Mikloško. 
Voľby skončili absolútnym 
fiaskom pre podpredsedu 
parlamentu Bélu Bugára. 
Jeho motivácii kandidovať 
na prezidenta bolo a je ťažko 
rozumieť. Ani sám nemohol 
veriť, že by mohol získať viac 
hlasov, vzhľadom na aktuál-
nu politiku Mostu – Híd. Iba 
snáď, že do boja išiel len pre-
to, aby si overil svoju dôvery-
hodnosť. 
Povedzme si ale pravdu, že 
kampaň a hlavne antikam-
paň bola agresívna. Niektorí 
kandidáti počas predvoleb-
ných diskusii a volebnej noci 
ukázali, že nepatria nielen do 
politiky a Prezidentského pa-
láca, ale vykazujú znaky du-
ševne chorých ľudí patriacich 
skôr do rúk odborníkov.
 Lenka Bollardtová

Štefan Harabin skončil tretí. Zuzana Čaputová a Maroš Šefčovič postúpili do druhého kola.
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Disponuje mesto Brati-
slava koncepciou rozvoja 
odpadového hospodárstva 
v dlhodobom meradle, ako 
napríklad v prípade do-
pravy? Spaľovňa odpadu 
v Bratislave má životnosť 
do roku 2024. Čo bude po-
tom s odpadom? 
Zo znaleckého posudku 
máme informáciu, že život-
nosť spaľovne je do roku 
2027. Keď bude súčasná 
spaľovňa riadne udržiavaná, 
tak sa jej životnosť predĺži. 
Spaľovňa bola projektovaná 
tak, že umožňuje inštalo-
vať ešte tretí kotol, čo by jej 
prevádzke a údržbe výrazne 
pomohlo. Je to téma, ktorú 
ideme analyzovať a ideme 
s touto informáciou pracovať. 

Je možnosť, že mesto si vybu-
duje aj ďalšiu spaľovňu, do 
ktorej sa bude voziť odpad na 
spálenie zo spádových oblastí 
Bratislavy a bude sa produ-
kovať teplo pre domácnosti?

Na túto otázku dám odpo-
veď až po dôkladnej analý-
ze. Je dôležité povedať, že 
v OLO máme takmer mesiac 
nové krízové vedenie. Musia 
nám poslať analýzu zmlúv 
a aj vecí, na ktoré sa pýtate. 
Spaľovňa síce vyrába elek-
trickú energiu pre domácnos-
ti, no momentálne sa turbína 
opravuje a vo výrobe el. ener-
gie je výluka. Osobne som 
presvedčená, že spaľovňa tak, 
ako je umiestnená a naprojek-
tovaná, môže byť aj v ďalšom 
období využívaná. Dôležité 
je, aby sme sa o ňu poriadne 
starali. Technológia údržby 
musí byť na inej úrovni.

Súčasná kapacita spaľov-
ne je 130- až 136-tisíc ton 
odpadu ročne. Priemerný 
Slovák vytvorí až 350 kíl 
odpadu ročne. Bratisla-
va má oficiálne 450-tisíc 
obyvateľov, no neoficiálne 
600-tisíc. Je predpoklad, že 
sa rokmi zvýši produkcia 
na obyvateľa...
Keby sa vybudoval tretí kotol, 
kapacita by sa zvýšila o cca 
65-tisíc ton ročne. A to je od-
poveď na vaše slová. S no-
vým vedením OLO sa musí-
me snažiť, aby sa viac triedil 
odpad a inak spracovával. 
Treba myslieť aj na obdobie, 
keď bude na Slovensku zákaz 
skládkovania. Čo urobíme 
s odpadom, ktorý sa momen-
tálne vozí na skládky, resp. čo 
urobíme so skládkami.

Starosta Rače Michal Dro-
tován reagoval na našom 

FB, že OLO malo roky 
odkladať peniaze na novú 
spaľovňu. Viete o tom, že 
OLO odkladalo peniaze na 
novú spaľovňu alebo nový 
kotol?
Myslím si, že takáto rezerva 
sa nevytvárala. Dôverujem 
novému vedeniu, že začne 
takto uvažovať. 

Staré vedenie hospodárilo 
neefektívne?
Môžem len povedať, že niek-
toré postupy alebo zmluvy 
považujeme za neobvyklé. 
Práve preto sme sa rozhod-
li, že všetko budeme analy-
zovať. Napríklad aj zmluvy 
s nástupcami firmy Vassal, 
teda s Bratislavskou recyk-
lačnou.

Hovorilo sa, že bývalé ve-
denie OLO malo kráľovské 
platy. Je to pravda?
Je to tak. 

V zime boli niektoré ulice 
neodhrnuté, neposypané. 
Často sú v katastrofálnom 
stave. Sú to ulice nikoho. 
Prečo?
Je to obrovská téma, ktorá 
sa roky zanedbávala. Nemy-
slím si, že je to pričinením 
mesta alebo samosprávy 
mesta. Je to často spôsobené 
investormi či developermi, 
ktorí spolu s bytmi stava-
jú aj cestné komunikácie. 
Tie nie sú následne zverené 
a zatriedené do mestských 
a miestnych komunikácií. Na 
to, aby sa to stalo, skutočne 
musí byť iniciatívny konkrét-

S prednáškou s názvom Ako vyliečiť nevylieči-
teľné? zavítala do lobby administratívnej budovy 
Westend Gate, kde svoju prácu odprezentovala 
verejnosti. Cyklus SAVinci, ktorého súčasťou bola 
aj prednáška mladej výskumníčky, organizuje Wes-
tend biznis zóna spolu s odborným garantom Slo-
venskou akadémiou vied.

Prečo sú Slovensko, Maďarsko a Česká republika 
v rebríčku rakovinových ochorení hrubého čreva na 
prvých miestach? Podľa Silvie Schmidtovej je to 
práve vďaka obľúbenosti údenín v našich krajinách. 
Pri procese údenia totiž vznikajú karcinogény, ktoré 
sa usádzajú priamo v potravinách a nakoniec kon-
čia v našom tráviacom trakte. „Všetci máme radi 
klobásky a slaninky, aj ja si ich rada dám, ale tre-
ba si udržať mieru,“ s úsmevom vysvetľuje Silvia 
Schmidtová, ktorá za svoj výskum získala ocenenie 
Študentská osobnosť roka. Presne tá zdravá miera 
je podľa nej niečo, čím sa má človek riadiť pri stra-
vovaní a životnom štýle.
„Zaručený spôsob na prevenciu proti onkologic-
kým ochoreniam, samozrejme, neexistuje, ale je pár 

princípov, ktorými sa môžete riadiť a minimalizo-
vať tak riziko vzniku rakoviny. Prvé a azda najdôle-
žitejšie je nefajčiť,“ prízvukovala počas prednášky, 
na ktorú prišlo viac ako 70 návštevníkov.

V časti prezentácie venovanej svojmu výskumu 
predstavila Silvia Schmidtová unikátny spôsob 
liečby rakoviny mužských pohlavných orgánov. 
„Nasledovať budú klinické testy v Národnom on-
kologickom ústave. Ak sa to podarí, pomôžeme ti-
sícom ľudí po celom svete, ktorých choroba bola 
doteraz považovaná za neliečiteľnú,“ vysvetľuje.

Na prednášku zavítali záujemcovia všetkých veko-
vých kategórií vrátane vysokoškolských študentov. 
„Študujeme biológiu a museli sme vynechať jednu 
prednášku, aby sme SAVinci stihli, ale nechceli sme 
si to nechať ujsť,“ hovorí so smiechom 21-ročný 
Milan. Spolužiačka Andrea ho dopĺňa: „Boli sme 
tu za chvíľu. Je dobré, že blízko je Patrónka, kde 
premáva množstvo spojov a ľahko sa sem dostane-
me.“ „Takéto prednášky nám dávajú perspektívu do 
budúcna, pomáhajú nám predstaviť si, čo by sme 

v budúcnosti chceli robiť,“ pokračuje 20-ročná štu-
dentka biológie. „Navyše je tu veľmi pekný a prí-
jemný priestor, takže ak sa bude konať niečo takéto 
aj nabudúce, radi prídeme,“ uzavrel Milan.

Westend a Slovenská akadémia vied sa spolu kaž-
dý mesiac vydávajú do boja so záplavou nových 
vedeckých objavov. Laickej verejnosti prinesú ten-
to rok cyklus interaktívnych prednášok SAVinci. 
Najnovšie a často ešte nepublikované informácie 
z rôznych oblastí budú prezentovať vedecké kapa-
city naprieč všetkými vednými odbormi. Westend 
je totiž domovom mnohých celosvetových spoloč-
ností, susedí tiež s najväčšou slovenskou vedeckou 
inštitúciou, preto je prirodzene predurčený na takú-
to spoluprácu.

Ďalšia z cyklu prednášok SAVinci sa v lobby ad-
ministratívnej budovy Westend Gate uskutoční 24. 
apríla 2019 o 17:30 h. ZVEDAvci sa môžu tešiť 
na zaujímavú vedeckú prednášku, sledujte face-
bookovu stránku Westend Bratislava a dozviete sa 
viac.

Nefajčiť, obmedziť údeniny a nenosiť mobil 
vo vrecku nohavíc. Druhá prednáška  

SAVinci bola nielen o prevencii rakoviny
Silvia Schmidtová bola vo svojich 28 rokoch súčasťou elitného výskumného tímu 
v Rotterdame. Nestíha písať dizertačnú prácu, pretože všetok čas venuje výskumu, 
ktorý má potenciál zmeniť život tisícom ľudí na celom svete.
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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)

Kratochvílová: Bývalé vedenie OLO malo kráľovské platy!
Má na starosti dopravu a životné prostre-
die. So životným prostredím súvisí aj odpa-
dové hospodárstvo nášho hlavného mesta. 
Takmer mesiac má spoločnosť OLO nové 
krízové vedenie, ktoré prehodnocuje zmluvy, 
ktoré dohodovalo bývalé vedenie a zdá sa, že 
nie všetky sú pre mesto výhodné. Má mes-
to predstavu, kam sa bude voziť komunál-
ny odpad, keď sa skončí životnosť spaľovne 
v Podunajských Biskupiciach? Odkladalo 
bývalé vedenie peniaze na novú spaľovňu 
alebo len dostávali nadštandardné peniaze? 
Prečo kilometre ciest nepatria nikomu? Viac 
sme sa zhovárali s viceprimátorkou Tatianou 
Kratochvílovou.

ny developer. Práve on musí 
od za čiatku komunikovať 
s mestom. A až keď sa komu-
nikácia odovzdá do majetku 
a správy mesta, môže mesto 
alebo mestská časť investo-
vať do komunikácií, a to aj 
vo forme údržby komuniká-
cie. Bez toho to naozaj ne-
jde. Lebo by sme investovali 
do cudzieho majetku. A to je 
protizákonné. 

Koľko kilometrov takýchto 
ciest má Bratislava? Ako to 
chcete riešiť?
Takýchto komunikácií, ktoré 
zostali ako súčasť výstavby, 
na území Bratislavy regist-
rujeme asi 400. Často sa stá-
va, že jeden investor predá 
celý projekt ďalšiemu a po-
tom ďalšiemu, cesty nemajú 
vlastníka. Je to naozaj ťažké. 
Podobným problémom sú aj 
terasy v Petržalke. Takisto 
mnohé neboli zverené ani 
mestu a ani mestskej časti. 
Akoby nemali majiteľa. Sú 
dlhodobo zanedbané a majú 
technické problémy. Ideme 
to riešiť. Naozaj je to téma, 
o ktorej vieme, že sa ňou 
musíme zaoberať. Preto sme 
požiadali GIB, aby začal 
v archíve hľadať dokumenty, 
ktoré pomôžu zlegalizovať 
komunikácie. Potrebujeme 
kolaudačné rozhodnutia, 
projektovú dokumentáciu. 
Potom sa musia urobiť zame-
rania skutočné stavu. 

Čo sa týka ciest, ako sta-
ré sú cesty bez majiteľov, 
správcov?
Niektoré majú aj 20 rokov. 
Vyžadujú si zásadné rekon-
štrukcie. Dokonca sú aj také, 
po ktorých chodí MHD. Mes-
to s tým má problém. Téma 
je to komplexná a budeme sa 
ňou zaoberať. Nesľubujem 
však, že sa to napraví veľmi 
rýchlo.

V ktorej mestskej časti je 
najviac takýchto komuni-
kácií, ktoré nepatria niko-
mu?
Sú všade. V Ružinove, Petr-
žalke, v Novom Meste a na-

príklad sú to aj takmer celé 
Dlhé diely. Sú to veci, ktoré 
neboli zaťažené zmenou po 
revolúcii. Takéto komuni-
kácie sa nachádzajú v kaž-
dej mestskej časti, niektoré 
sú ešte pozostatkom pred-
chádzajúceho režimu.

Neexistuje legislatíva, ktorá 
by prikazovala developero-
vi odovzdať komunikáciu 
mestu, inak dostane poku-
tu?
Od začiatku to treba takto 
plánovať. Už v čase, keď 
sa pripravuje výstavba, je 
potrebné urobiť dohodu, za 
akých podmienok developer 
komunikáciu odovzdá do 
majetku mesta, aby bola za-
triedená. Problémom je, že 
často sa stavia aj v záhradkár-
skej oblasti, kde nie je pries-
tor vhodný na to, aby tam 
vznikla väčšia cesta. A nie je 
možné budovať nové cesty 
bez zásadných zmien. Nie je 
možné niekomu zobrať kus 
pozemku. Je to veľmi zloži-
té. V tejto súvislosti musím 
ešte povedať, že tieto komu-
nikácie, i keď sú majetkovo 
nevysporiadané, dostávajú aj 
pomenovanie. Obyvateľ je 
v domnení, že keď sa komu-
nikácia nejako volá, tak má aj 
majiteľa. Že keď platí dane, 
tak by sa o cestu pri dome 
mal niekto riadne starať, no 
nie je to pravda.   (lb)
 Foto: Magistrát

Celý rozhovor nájdete na 
www.banoviny.sk
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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
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NAJMODERNEJŠÍ 
HYUNDAI 
PRI BORY MALL

www.autopolis.sk                 Autopolis.ba

NOVÝ HYUNDAI CENTRUM BORY 
OTVORENÉ DENNE DO 19:00 a v sobotu AŽ DO 18:00 hod

HYUNDAI CENTRUM BORY, Lamač 6833, pri Bory Mall, Bratislava 
HYUNDAI CENTRUM RAČIANSKA, Račianska 69, Bratislava 
HYUNDAI CENTRUM PETRŽALKA, Panónska cesta 32, Bratislava 
+421 2 49 300 200, hyundai@autopolis.sk

h-bory-ap-206_132-ok.qxp_Layout 1  12/03/2019  16:23  Page 1

Pažitková 1, Bratislava
Tel: 0905 715 258 www.bodymagic.sk info@bodymagic.sk

PROGRAM 1
Hľadáme 30 osôb  
na testovanie spaľovania  
tukov s EMS systémom 
bez káblov a vody.

2 x v týždni - 30 minút zábavy 
v skupinách.

Program štúdie:
• Preverenie zdravotného stavu
• Meranie na začiatku a na konci: 

(hmotnosť, hmotnosť svalstva, 
množstvo vonkajšieho tuku, 
viscerálny tuk, metabolický vek, 
hmotnosť kostí)

• 8 cvičení s EMS systémom
• Výživové poradenstvo  

LEN ZA 99 EUR
Pôvodná cena: 269 Eur

PROGRAM 2
Hľadáme 30 osôb na testovanie 
spaľovania tukov počas 
regeneračného ležania 
v špeciálnej infra - saune 
(zdravotnom vajíčku) Cocoon.
2 x v týždni - 30 minút relaxácie.

Zdravotné účinky prístroja 
Cocoon:
• odstraňuje z tela nežiaduce 

látky (detoxikácia)
• spaľuje KCAL
• odbúrava celulitídu
• spevňuje pokožku
• posilňuje imunitný systém
• má blahodarné účinky  

na dýchací systém

Program štúdie prebieha 
rovnako ako pri programe č. 1

LEN ZA 99 EUR
Pôvodná cena  341 Eur

ŠTART: 01. 04. 2019
DOBA: 4 TÝŽDNEŠTÚDIA 

SCHUDNITE BEZ NÁMAHY!



Začali ste s veľkým jarným upratovaním? 
Vyprázdnili ste šatník a zistili ste, že máte 
viac nepotreb-
ného oblečenia, 
ako naozaj potre-
bujete? Prines-
te ho do Polusu 
a pomôžte dobrej 
veci. Od štvrtka 
23. marca do ne-
dele 31. marca 
môžete v Polus 
City Center odo-
vzdať vaše nepo-
trebné oblečenie počas charitatívnej akcie, 
ktorá sa nesie pod názvom Prezlečte nie-
koho život k lepšiemu. Vaše oblečenie po-
môže ďalej ľuďom v núdzi, ktorí si ho sami 
nemôžu dovoliť. Akcia je organizovaná pod 
záštitou neziskovej organizácie Centrum 
rodiny v spolupráci s ďalšími organizácia-
mi. Jarné upratovanie vo štvrtok dopoludnia 
odštartuje moderátorka Katarína Brychto-

vá, o 17:00 hodine vystúpi Lukáš Adamec. 
Podporiť túto zaujímavú akciu sa rozhodlo 

aj Divadlo Nová 
scéna a na akcii 
v Poluse  príde 
ako hosť podporiť  
zbierku a vystúpiť 
s novou skladbou 
z nového muziká-
lu Mária Terézia 
hlavná predstavi-
teľka Sisa Sklov-
ská.

Nepoškodené oblečenie, prosím, vyperte 
a zabaľte do tašiek alebo krabíc. Za kaž-
dých 10 kíl správne vytriedeného obleče-
nia dostanete nákupnú poukážku v hodnote 
5 eur, ktorú možno využiť v Poluse počas 
trvania akcie. Tešíme sa na vás a vaše 
šatstvo od 10:00 do 21:00 každý deň od  
28. do 31. 3. 2019 v Polus City Center. 
www.polus.sk

Vaše šatstvo poputuje pre dobrú vec

STARÉ MESTO
Starostka bratislavského 
Starého Mesta Zuzana Auf-
richtová bilancovala svojich 
100 dní vo funkcii. Priblíži-
la však aj niektoré novinky, 
ktoré by mali ovplyvniť 
život obyvateľov mestskej 
časti k lepšiemu.
Za najdôležitejšie oblasti, 
ktoré Aufrichtová od nástu-
pu do funkcie riešila, po-
važuje starostka zvýšenie 
platov pedagogickým i ne-
pedagogickým pracovníkom 
škôl, komunikáciu úradu 
s občanmi, situáciu na sta-

vebnom úrade či nezákonnú 
rekonštrukciu Židovskej uli-
ce a hľadanie konsenzu pri 
dokončení Blumentálskej. 
Spomenula však aj ďalšie 
oblasti, ktorým sa aktuálne 
venuje a ktoré zasiahnu do 
života Staromešťanov. Jed-
nou z jej priorít je bezpeč-
nosť. Práve preto už rokujú 
s magistrátom o zriadení sta-
nice mestskej polície pria-
mo na Obchodnej ulici, kde 
často vo večerných hodinách 
dochádza k výtržnostiam či 
násiliu. „Mestskej polícii 
poskytneme priestor na Ob-
chodnej ulici, kde by mala 
byť stanica,“ priblížila Auf-
richtová. Stanica, ak sa to 
podarí dotiahnuť do konca, 
by mala vzniknúť v priesto-
roch na Obchodnej 29 (bý-
valá kaviareň Green Tree asi 
uprostred ulice), pričom ďal-
ší priestor, kde by mohli mať 
policajti svoje zázemie, sa 
črtá na Obchodnej 52. (ms)
 Foto: MS

PETRŽALKA
Na Röntgenovej ulici 
v bratislavskej Petržalke 
(sídlisko Dvory) uviedli 
do prevádzky parkovisko 
s kapacitou 76 parkovacích 
miest.
„Veríme, že parkovisko vy-
rieši dlhodobo kritickú si-
tuáciu s parkovaním v tejto 
lokalite, kde parkovali autá 
návštevníkov a zamestnan-
cov administratívneho kom-
plexu Digital Park,“ uviedol 
starosta Petržalky Ján Hrčka.

Asfaltovo-betónové parko-
visko s plochou 1840 m2 bolo 
donedávna oplotené a ve-
rejnosť sa dožadovala jeho 
sprístupnenia. Oplotenie bolo 
odstránené a obyvateľom 
bez obmedzení sprístupnené  
7. marca. „Verejnosť tak 
môže využívať 76 kolmých 
parkovacích miest, z ktorých 
4 sú určené pre osoby s ob-
medzenou schopnosťou po-
hybu a orientácie,“ doplnil 
Hrčka. (ms)
 Foto: M. Ú. Petržalka

Chcú policajnú stanicu 
na Obchodnej

Nové parkovisko pre 76 áut

BRATISLAVA
Neuveriteľných 100 rokov 
oslavuje prvá verejná hu-
dobná vzdelávacia inštitú-
cia Slovenska, dnes Základ-
ná umelecká škola Miloša 
Ruppeldta v Bratislave, 
ktorá sídli na Panenskej 
ulici. Škola položila zákla-
dy vzniku konzervatória 
a neskôr Vysokej školy 
múzických umení. Mnohí 
významní interpreti získali 
základy hudobného vzde-
lania práve na tejto škole. 
Patrí k nim napríklad aj 
slovenský hudobný sklada-
teľ, pedagóg a teoretik Eu-
gen Suchoň či Jack Martin 
Händler, huslista a dlho-
ročný šéfdirigent Solistées 
Européens Luxemburg. Pri 
príležitosti stého výročia 
škola pripravila na celý ten-
to rok množstvo koncertov 
a kultúrnych podujatí. 
V súčasnosti školu navštevu-
je niekoľko desiatok mladých 
a talentovaných Bratislavča-

nov. „Štúdium je možné za-
čať od 5. roka dieťaťa, horná 
hranica je neobmedzená. Mo-
mentálne najstarší žiak má 70 
rokov,“ prezradila pre Bra-
tislavské noviny riaditeľka 
Mgr. art. Alexandra Pažická. 
Podľa jej slov najväčší záu-
jem je tradične o hru na kla-
víri, hru na gitare a v posled-
nom čase aj o zborový spev. 
Kritériom prijatia vás alebo 
vášho dieťaťa na najstaršiu 
umeleckú školu je úspešné 

absolvovanie talentových 
prijímacích skúšok.
Ako viaceré historické prie-
story v Bratislave, aj budova 
školy si vyžaduje rozsiahlej-
šiu obnovu. Napríklad v nád-
hernej koncertnej sále sme si 
všimli, že dovnútra zateká. 
„Mesto pripravilo projekt, 
ktorý predpokládá náklady 
na rekonštrukciu vo výš-
ke 4,3 milióna eur,“ hovorí 
Alexandra Pažická. Projekt 
je schválený aj krajským pa-

miatkovým úradom. Teraz 
len čakajú na finančné zdroje, 
aby sa mohli pustiť do rekon-
štrukčných prác historického 
paláca. 
„Nové vedenie mesta si uve-
domuje, že Základná umelec-
ká škola Miloša Ruppeldta je 
naším bratislavským pokla-
dom a veľmi nám záleží na 
tom, aby sme jej pomohli. 
Vie me, že budova, v ktorej 
sídli najstaršia základná ume-
lecká škola je v dezolátnom 
stave, preto hľadáme mož-
nosti a spôsob, ako pomôcť. 
Rokujeme aj s ministerstvom 
kultúry, aby sme získali zdro-
je na obnovu. Všetko je teraz 
v štádiu rokovaní,“ povedal 
pre Bratislavské noviny vice-
primátor Juraj Káčer, ktorý má 
v kompetencii základné ume-
lecké školy v Bratislave. 
Základná umelecká škola 
M. Ruppeldta bola založená 
6. novembra 1919 ako Prvá 
hudobná škola pre Sloven-
sko a prvým správcom školy 

sa stal jej zakladateľ Miloš 
Ruppeldt. Pri jej vzniku stáli 
také osobnosti ako napríklad 
Alois Kolísek a neskôr aj Ján 
Cikker. Bola „alma mater“ 
celého hudobného školstva 
na Slovensku, z nej sa neskôr 
vytvorila hudobná akadémia 
(ako stredná škola) a neskôr, 
na popud pedagógov a vý-
znamných absolventov školy, 
vzniká aj VŠMU.
Okrem už spomínaných osob-
ností hudobného života pa-
tria sem napríklad aj Ľudovít 
Rajter, ktorý bol významným 
slovenským dirigentom, hu-
dobným skladateľom a peda-
gógom, hudobní skladatelia 
Vladimír Bokes a Milan Du-
bovský, Ľubica Orgonášová, 
operná speváčka v angaž-
mánoch svetových operných 
scén, či Rastislav Štúr, po-
predný svetový dirigent, hlav-
ný dirigent Opery SND a stá-
ly hosťujúci dirigent orchestra 
Slovenskej filharmónie. (lb)

Foto: Marián Dekan

Najstaršia hudobná škola Miloša Ruppeldta má už 100 rokov

Budova najstaršej hudobnej školy na Panenskej ulici.
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2 porcie
Ingrediencie: 
250 g gnocchi chladené
200 g morčacie prsia 
nakrájané na malé kocky
3 strúčiky cesnaku 
nasekaného na drobno
za hrsť póru nasekaného 
na drobno
1 cuketa
2 lyžice masla
1dl bieleho suchého vína
šťava z polovice citróna
3 lyžice extra panenského 
olivového oleja
soľ
čierne korenie
parmezán

za hrsť čerstvých byliniek
huby

Postup:
Na rozohriatu panvicu nale-
jeme olivový olej, pridáme 
nakrájané mäso a pražíme 
do zlatista. Neskôr pridá-
me nakrájané huby, cuketu, 
cesnak, pór a bylinky. Ochutí-
me soľou a čiernym korením 
a ďalej pražíme do zlatohne-
da. Potom podlejeme bielym 
vínom a krátko povaríme. Na 
záver pridáme uvarené gno-
cchi, maslo a citrónovú šťavu 
a premiešame. Gnocchi podá-
vame posypané parmezánom.

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 skúse-
nosť či o to, čo vás vo vašej štvrti trápi? Píšte, pýtajte 
sa, komentujte na mejl redakcia@banoviny.sk, pod člán-
kami na našej stránke www.banoviny.sk alebo na našom 
Facebooku www.facebook.sk/banoviny.

Váš názor nás zaujíma

Z REDAKČNEJ POŠTY

Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

Kto bol mŕtvy muž?
Možno vás 
bude zaují-
mať nasle-
dovný príbeh.
V sobotu 16. 
marca 2019 
okolo 14. ho-
diny, bola ob-
javená mŕtvo-
la muža pod 
s c h o d a m i , 
ktoré vedú na 
terasu Znievska, k obytnému domu č.11. Podľa informácií 
od občanov a susedov, ktorí tu bývajú v okolitých blízkych 
domoch, šlo o bývalého policajta, ktorí tu býval v neďa-
lekom dome, aj s manželkou, ktorú našiel zavraždenú 
v byte.
 Čitateľ Rastislav Gemerský

Zlosť si vybil na autobuse
Policajti vyšetrujú okol-
nosti prečinu poško-
dzovanie cudzej veci na 
Lamačskej ceste v Bra-
tislave. Konkrétne išlo 
o autobus MHD, v ktorom 
pri vystupovaní spadol ne-
známy muž a následne sa 
vozidlu pomstil tým, že 
rozbil sklenenú výplň na 
predných dverách...
Policajti na svojom face-
booku zverejnili aj video, 
kde je zachytená situácia, 
ktorá predchádzala kopa-
niu a úderom do sklene-
ných dverí autobusu. Je 
na nich vidno, ako muž vo 
veku od 30 do 40 rokov pri 
vystupovaní z vozidla spadne, ale napokon sa mu podarí vystúpiť a stojac na zastávke začne na 
bočnú stranu vozidla útočiť. 

A tu sú reakcie: 

Patrick Gschwandtner A takíto jemu podobní sa už tešia na víkend ako v meste budú 
robiť podobne herkulesoviny pod vplyvom alkoholu a heslo večera bude: demolovať, roz-
biť a ešte niekomu urobiť škodu na veci, a ešte aj ublížiť na zdraví, taký obyčajný život 
jednobunkovca.
Anoushka Black Za odmenu by mal pol roka umývať autobusy
Eva Skutova Nemehlo, sám si za to môže alebo nebol triezvy...

„Ficov“ byt pôjde do dražby
Krajský súd v Bratislave rozhodol, že Bašternákov majetok, teda aj byt v bytovom kom-
plexe Bonaparte na Radvanskej ulici (neďaleko Mudroňovej), kde býva expremiér Robert 
Fico, prepadá v prospech štátu, keďže páchateľ spôsobil škodu v značnom rozsahu.
Čo bude s bytom ďalej, prezradila pre Bratislavské noviny odborníčka na trestné právo Lucia 
Kurilovská. Súd rozsudok najskôr pošle konkurznému súdu. Následne dôjde k spísaniu majetku 
a vyhláseniu konkurzu. Pokiaľ ide o byt, pôjde do dražby. Ak v ňom i býva nájomník, štátu sa 
to nijako netýka a prípadnou nájomnou zmluvou nie je nijako viazaný.

FACEBOOK www.facebook.sk/banoviny

Exkluzívne s Marcelom 
v kuchyni celý rok 2019

Gnocchi s morčacím mäsom, 
cuketou a hubami 

NOVÁ 
ZUBNÁ AMBULANCIA  A 

AMBULANCIA IMPLANTOLÓGIE
PRIJÍMA NOVÝCH

PACIENTOV - dospelých aj deti
My zuby neťaháme, 

my ich liečime
Stromová 16 / Kramáre

0905 662 407
simkovicova55@stonline.sk

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

Snívate o kaviarničke, cukrárni či reštaurácii v príjemnom prostredí 
jedného z najkrajších parkov v meste? Váš sen máte na dosah. Spl-
niť si ho môžete v krásnom voľnočasovom priestore JAMA, ktorý 
od jesene 2017 ponúka na ploche viac ako 17-tisíc metrov štvorco-
vých množstvo zelene a možností pre šport a oddych. Zapojte sa do 
obchodnej verejnej súťaže na prenájom budovy servisného objektu 
Jama, ktorú vyhlásila mestská časť Bratislava-Nové Mesto. 

Predmet súťaže a nájmu: Novostavba budovy servisného objektu 
JAMA o výmere 433 m² zastavanej plochy a nádvoria.
Účel nájmu: Zriadenie a prevádzkovanie gastroprevádzky, t.j. na-
jmä: reštaurácia, kaviareň, cukráreň, pizzeria, bagetéria.
Nájomné: Minimálna výška nájomného: 24 200 € / ročne (a viac, 
a to podľa najvyššieho návrhu zo strany navrhovateľov).
Doba nájmu: Na dobu určitú – 15 rokov.
Kontakt: 02/49 253 177, ivan.meliska@banm.sk
Termín: Súťažný návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať 
osobne do podateľne Miestneho úradu Bratislava-Nové Mesto v ter-
míne do 29. 3. 2019 do 12.00 hod. 

Viac informácií o súťaži a podmienkach nájdete 
na stránke: www.banm.sk/data/att/11140.pdf

Kaviareň v krásnom parku? Splňte si svoj sen
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Streda – 27.3.2019

HORY A MESTO 2019
Cinemax 
Bory Mall
20. ročník 
medziná-
rodného 
festivalu 
horské-
ho filmu 
a dobrodružstva Hory a mes-
to sa uskutoční v závere mar-
ca počas piatich dní od 27. 
do 31. marca.

Štvrtok – 28.3.2019

TÝŽDEŇ KOMÉDIE 
V MESTSKOM DIVADLE
DPOH Mestské divadlo
Aj tento rok vám MDPOH 
prinesie váš obľúbený Týž-
deň komédie, v rámci ktoré-
ho sa vám predstavia rôzne 
divadlá zo Slovenska alebo 
susednej Českej republiky. 
Festival potrvá do 4. apríla.

Piatok – 29.3.2019

JOHANNES BRAHMS: 
NEMECKÉ REKVIEM
Slovenská filharmónia, 19:00
Dielo Johannesa Brahmsa 
je ojedinelým dielom. Túto 
netypickú omšu budú hrať 
koncom marca v Slovenskej 
filharmónii.

Sobota – 30.3.2019

MÁRIA TERÉZIA - 
POSLEDNÁ MILOSŤ
Nová scéna, 19:00
Pôvodný slovenský muzikál 
o panovníčke, ktorá ovplyvni-
la chod dejín v našom - stredo-

európskom 
priestore 
a bola 
nositeľkou 
hodnôt, na 
ktorých 
stojí dneš-
ná Európa.

Nedeľa – 31.3.2019

EL LISSITZKY & ER 
SIKORA
Danubiana
Medzinárodný projekt pred-
stavuje dve osobnosti, dve 
diela, dva obrazové a ideové 
svety: svetoznámeho klasika 
avantgárd 
20. Storočia 
Lazara/
El a kon-
ceptualistu 
Rudolfa 
Sikoru.

Pondelok – 1.4.2019

MALA DR. CSABOVÁ 
PRAVDU?

Pistoriho palác, 19:00
Monodráma o ženskosti 
a postavení ženy - manželky 
v dnešnej spoločnosti. Účin-
kuje: Lýdia Ondrušová

Utorok – 2.4.2019

ĽUDOVÍT HOLOŠKA

Galéria 19
Ľudovít Hološka je neúnav-
ným a vášnivým pozorova-
teľom, ktorý ide v ústrety 
očareniu, napĺňajúc tak 
Ricoeurove konštatovanie, že 
očarenie predchádza hovore-
niu a nie naopak.

Streda – 3.4.2019

PARA / NAŠOU 
KRAJINOU TOUR

Piatok – 22.3.2019

MARTIN ADÁMEK & 
MARTIN BURLAS LIVE!

Slovenský rozhlas, 19:00
Siedmy koncert 90. sezóny 
Symfonického orchestra 
Slovenského rozhlasu bude 
v znamení premiér, v sveto-
vej premiére zaznie skladba 
Paralelné fóbie pre orchester 
a elektroniku Martina Bur-
lasa.

Sobota – 23.3.2019

PIATE NARODENINY 
B-SWING

Kamel klub
Oslávte 5. narodeniny taneč-
nej školy B-Swing! Čakajú 
vás 3. tanečné workshopy 
a deň zakončíme večernou 
párty s kapelou, swingovou 
hudbou až do rána a ďalšími 
dobrotami.

Nedeľa – 24.3.2019

PABLO PICASSO / NECH 
ŽIJE PICASSO

Galéria mesta Bratislavy, 
Mirbachov palác
Výstava predstavuje 123 
Picassových grafických 
listov. Jej snahou je umož-
niť divákom nahliadnuť do 
umelcovej 
tvorivosti 
a obozná-
miť sa 
s jeho gra-
fickou tvor-
bou po roku 
1945.

Pondelok – 25.3.2019

TOLKIEN READING 
DAY 

Martinus, 18:00
Tak ako každý rok, aj ten-
tokrát sa uskutoční celosve-
tový Tolkien Reading Day. 
A bude sa opäť konať aj na 
Slovensku - prinajmenšom 
v Bratislave.

Utorok – 26.3.2019

100 ROKOV S AMOSOM
Bratislava
Oslava 
100. výro-
čia Univer-
zity Ko-
menského, 
ktorá za-
čína dňom 
otvorených 
dverí. 
Príďte 26. až 28. marca 
2019 do historickej bu-
dovy Univerzity Komen-
ského na Šafárikovom 
námestí, čaká vás bohatý 
program.

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk

REDAKCIA  
Ivanská cesta 2D  
821 04 Bratislava 

Šéfredaktor: Lenka Bollardtová  

 E-mail: redakcia@banoviny.sk 
Telefón: 02/62801182  
Inzercia: Jozef Špaček 
Telefón: 0911 668 469 

E-mail: reklama@banoviny.sk 
PR reklama  

je graficky vyznačená. 

 www.banoviny.sk

Nedostávate Bratislavské noviny?  
Nahláste nám vašu adresu  

na telefónnom čísle  
02/32688830.  

vyjdú o 2 týždne
5. apríla 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 850 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
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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)

OBRAZY
NAJLEPŠIE
PREDÁTE 
V AUKCII

Žiadne
poplatky
Galéria Art Invest

Dobrovičova 7, Bratislava
Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk

BA_38x65.indd   2 19.3.2018   8:18

V Štúrove predám 
3-izbový RD – bungalov, 

kolaudovaný v 2012, 
na pozemku 565 m2. 

RD sa nachádza 150 m 
od centra a 200 m 

od kúpalísk. 
Cena 115,000 eur. 

Kontakt: 0907 836 205

Ak ste boli niekedy v záhra-
de Vodárenského múzea, 
určite ste si všimli sochu 
zamysleného muža. Je to 
jeden z najznámejších pre-
šporských vynálezcov Ján 
Wolfgang Kempelen, kto-
rého si pre šikovnosť obľú-
bila aj panovníčka Mária 
Terézia. 
Malý Ján mal už od detstva 
technické nadanie, no na-
priek tomu jeho otec chcel, 
aby bol z neho právnik. Na-
rodil sa ako 
najmladší z ôs-
mich detí. Spo-
lu so súroden-
cami vyrastal 
v dome na rohu 
ulice Dunajská 
a Klemensova. 
Podľa želania 
rodiny sa stal 
p r á v n i k o m 
a filozofom. 
Kariéru úrad-
níka si budoval 
vo Viedni. Od panovníčky 
dostával rôzne úlohy, ktoré 
všetky plnil. Raz ho pove-
rila vykonávať hlavný do-
zor nad všetkými soľnými 
baňami v krajine. V Solivare 
zistil obrovské rozkrádanie. 
Na mieste pomohol aj zlep-
šiť ťažobné stroje a ťažba sa 
zvýšila. 
Najväčšiu slávu Kempele-
novi priniesol jeho šachový 
automat. Skrinka vo veľkos-
ti písacieho stroja a za ňou 
sediaca bábka Turka stred-
nej postavy s turbanom na 
hlave víťazila nad celým 
radom výborných šachistov. 
Kempelen pred začiatkom 
šachovej partie vždy stroj 
natočil a Turek prekladal fi-
gúrky. Tajomstvo automatu 
si vynálezca strážil a často 
vravel, že ide len o ilúziu. 
Najčastejšie si tento zázrak 

ľudia vysvetľovali tým, že 
vo vnútri stroja sedí malý 
lilipután Tibor. Stroj porazil 
pruského kráľa Fridricha II., 
Katarínu II., Napoleona či 
ďalších.

Písací stroj pre slepú 
speváčku 
Aj keď sa šachový automat 
stal najslávnejším z tech-
nickej tvorby Jána Wolf-

ganga Kempelena, zručný 
konštruktér vytvoril aj iné 
stroje. Napríklad hovoria-
ci stroj. Použil trubicu ako 
hlasivky, gajdy vo funkcii 
pľúc, ústav s príslušnými 
časťami a nosovú trubicu. 
Vymyslel aj písmo pre slep-
cov a písací stroj, ktorý ve-
noval slepej speváčke. Jeho 
talent však nemal len priaz-
nivcov, ale aj nepriateľov. 

Túto históriu a obrázky sme 
čerpali z knihy Významné 

osobnosti starého Prešporka, 
autor Ivan Szabó 

z vydavateľstva Perfekt.

Bosorák či geniálny vynálezca?! Napríklad ostrihomský ar-
cibiskup Imrich Esterházy 
ho nazval bosorákom. Keď 
Mária Terézia dostala kiah-
ne a choroba ju nútila ležať 
v posteli, Kempelen pre ňu 
zhotovil polohovateľnú po-
steľ, ktorá ju chránila pred 
preležaninami. 
Premýšľali ste niekedy, pre-
čo jeho socha stojí práve 
vo Vodárenskom múzeu? 
Mal niečo spoločné s vo-
dou? Áno, mal. Keď v 60.
rokoch 18. storočia nechala 
panovníčka Mária Terézia 
renovovať prešporský Hrad, 
zistilo sa, že za hradnými 
múrmi nie je dostatok vody. 
Preto sa obrátila na úradníka 
Kráľovskej komory a vyná-
lezcu Jána W. Kempelena. 
Nie je známe, koľko nad 
úlohou dumal, no isté je, 
že sa čoskoro pod hradným 
vŕškom zjavili chlapi a za-
čali kopať studňu. Bola taká 
hlboká, že dosiahla úroveň 
Dunaja. Tam Kempelen po-
stavil tlakové čerpadlá, ktoré 
ťahali kone a medeným po-
trubím vytláčali vodu do 
hradnej cisterny. Rovnako 
bol konštruktérom aj pontó-
nového mosta cez Dunaj. 
Zhotovil ho z desiatich čl-
nov ukotvených na riečnom 
dne. Pontónový most sa dal 
rýchlo rozobrať, aby sa za-
bránilo vstupu nepriateľov 
do mesta. 
Mal dve manželky. Prvá 
mu zomrela rok po svadbe. 
S druhou mal päť detí a len 
dve Mária Terézia a Karol sa 
dožili dospelosti.  (lb)

Socha Kempelena vo Vodárenskom múzeu

Pontónový most cez Dunaj

J. W. Kempelen

Šachový stroj

Bratislavskí policajti ob-
jasňujú okolnosti pro-
tiprávneho konania, ku 
ktorému došlo v areáli 
MARTINSKÉHO CIN-
TORÍNA v Bratislave. 
Informoval o tom brati-
slavský krajský policajný 
hovorca Michal Szeiff.
„Doposiaľ neznámy pá-
chateľ počas noci poškodil 
pravdepodobne sprejom je-
den z náhrobných kameňov,“ 
uviedol hovorca.
Polícia podľa Szeiffa zača-
la v tejto súvislosti trestné 
stíhanie vo veci trestné-
ho činu hanobenia miesta 
posledného odpočinku. 
V prípade preukázania 
viny hrozí páchateľovi 
trest odňatia slobody na 
dva roky.

Majestic music club, 20:00
Novú produkciu Para priaz-
nivcom naživo predstaví 
v rámci celoslovenského 
turné, ktoré nesie rovnomen-
ný názov ako najnovšie CD 
– Našou krajinou.

Štvrtok – 4.4.2019

PREDNÁŠKA: 
BARBIZONSKÁ ŠKOLA 
A ČESKÁ KRAJINOMAĽ-
BA V 2. POLOVICI 19. 
STOROČIA

Slovenská národná galéria, 
18:00
Prednáška predstaví barbi-
zonskú školu ako dôležitú 
umeleckú kolóniu a centrum 
vzniku plenérovej krajino-
maľby. Prednáša Roman 
Musil, riaditeľ Západočeskej 
galerie v Plzni.

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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Gotthold  
Ephraim  
Lessing

južná  
rastlina

2. časť 
tajničky

Pomôcky: 
deixa, odo-  
rit, bara-    

kan, anon

hrubá,  
hladká  
a lesklá  
tkanina

vyučoval dvojková  
číslica

osobné  
zámeno nahliadala

Pomôcky: 
aak, bit,  

otka  

druh  
zeleniny

maškrtil  
(kniž.)

1. časť 
tajničky

Edita  
(dom.)

tiež

bicí hudob-  
ný nástroj  
otázka,  

po česky

rozumne

maličkosť  
(expr.)

núdza,  
bieda  
trhali  
(kniž.)

roztok kre-   
zolového  

mydla  
klepot

zaros sa  
napočítaš

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

značka  
pond-       

sekundy

5. časť 
tajničky

druh  
zliatiny  

poukladať

nehovor  
dozeral na 

zvieratá  
na paši

maj  
radosť

kazil  
(hovor.)

čln  
na Rýne  

švík

pomocník  
(kniž.)  

4. časť 
tajničky

Silvester  
(dom.)

vnárala  
cudzie  

mužské  
meno

značka  
telúru  

zahnívanie

Pomôcky: 
salol, kan-   
tal, kasa-    
ve, lyzol

motorové  
vozidlo  

územie na  
Slovensku

nosáni  
dezin-      
fekčná 

kvapalina

citoslovce  
plašenia  
vtákov  

záklopka

spúšťal sa  
na lyžiach

pobádanie 
koní  

dusím,  
škrtím

dones  
dovnútra  
bublať  
(expr.)

žilnatá  
hornina

nadula  
mláďa  
vrabca

deiktická  
funkcia  

EČV 
Prešova

jedno-     
duché  
ploché  
plavidlo

výzor,  
vzhľad  
olejová  

lampička

malé deti  
(expr.)  
ženské  
meno

tropický  
ker

ukazova-    
cie záme-   

no

prvohorný  
útvar  
Ilona  

(dom.)

odtlačok  
(kniž.)  

pobudnúť

prejavila 
známky  
života

vylievalo  
citoslovce  
prekvape-   

nia

cestuje  
lietadlom  

usadenina  
roztoku

zvelebuje  
(kniž.)

mliaskal  
miešanka  
belocha a 
černošky

vzorec  
sulfidu  

uránatého  
spredu

Pomôcky: 
paraklet,  
moa, isit,  
ordovik

jajkám  
(expr.)  
hrmot

kutrať  
(expr.)  
Paulína  
(dom.)

žrde  
na vozoch  

často  
orie

ženské  
meno

klesal  
veľké  
bralo

oblečenie  
skratka  
treonínu

nástroj  
pri pluhu

robiť  
blaženým  
predložka 
so 7. pád.

nečinne,  
pasívne  
začali  
tlieť

novozé-     
landský  
pštroso-     
vitý vták

pravdaže  
návšteva  
(hovor.)

prestáva  
horieť  
škvar

posilní

skratka  
obrneného 
transpor-    

téra

labilný  
salicylan 
fenylnatý

nadutec  
(kniž.)  
ženské  
meno

zaslaný  
predmet  
(pošt.)

krtko  
kratší kus  

kmeňa  
stromu

mužské  
meno  

tropický  
plod 

Pomôcky: 
Helios,  

parvenu,  
Zola

šoférujú  
značka  

pre hekto-   
pieza

pichala  
rohami  
pozýva  
(kniž.)

strýko  
(hovor.)  
Anna  
(dom.)

staro-       
grécky  

boh Slnka

3. časť 
tajničky
obrnená  
divízia

Veľká  
cena  

EČV Dol.  
Kubína

jednotka  
zn. ph

slovenský 
herec  

(František)

hlavné  
mesto  
Veľkej  

Británie  

francúzsky 
spisovateľ  

(Émile)

ženské  
meno odlišný


