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LAMAČ
Nazývajú ju stará rároha či 
opacha, ktorá straší mesto 
30 rokov. V polovici mája 
padlo definitívne rozhodnu-
tie: nedostavaná nemocnica 
Rázsochy sa bude búrať! 
Urobili z toho tak trochu 
šou: zmluva na demoláciu 
sa podpisovala v prítom-
nosti novinárov a kamier, 
v pozadí nechýbal bager.
„Verím, že procesy už budú 
bez prieťahov napredovať 
a že podľa optimistických od-
hadov bude na tomto mieste 
stáť v roku 2023, najneskôr 
v roku 2024, nová špičko-
vá univerzitná nemocnica,“ 
uviedla ministerka zdravot-
níctva Andrea Kalavská pri 
podpise zmluvy s firmou, 
ktorá búranie zrealizuje.
Na „slávnosti“ nechýbal pre-
miér Peter Pellegrini. „Trau-
ma zo skeletu a z nečinnosti 

sa končí. Prestaňme mať nos-
talgiu, či sme mali tento ske-
let použiť. Stavať niečo nové 
na spráchnivených základoch 
by nebolo správne,“ vyhlásil.
Pravda je trochu iná. Hlavný 
architekt Rázsoch Jindřich 
Martin má v rukách statický 
posudok z februára minulého 
roku, ktorý poskytol aj mini-
sterstvu zdravotníctva. Potvr
dzuje, že základy nedostavanej 
nemocnice ani náhodou nie sú 
spráchnivené. Naopak, búrači 
sa poriadne zapotia, keď budú 
chcieť odstrániť 1,5 metra 
hrubú železobetónovú dosku, 
ktorá je pod celým pôdorysom 
stavby. „Skelet je úplne zdra-
vý, statik ručí za jeho stabilitu. 
Čím je betón starší, tým je pev-
nejší,“ zdôrazňuje architekt.
Omyl by bol tiež myslieť si, 
že sa ide búrať skelet – nie je 
to skelet, ale už hrubá stavba 
s obvodovými múrmi, priečka-

mi, boli tam aj okná a pripra-
vená vzduchotechnika. Žiaľ, 
dnes je objekt v dezolátnom 
stave, zlodeji rozkradli, čo sa 
dalo. A nebolo to za hlbokého 
„socíku“, keď všetko patrilo 
všetkým, takže sme si mno-
hé hodnoty nevážili. Skaza sa 
začala po roku 2002. Vtedy 
nemocnica dostala stopku, 
no zodpovední sa nepostarali 
o riad ne zabezpečenie areálu. 
Ak teda hovorí premiér 
v súvislosti s Rázsochami 
o veľkej traume, tak v tomto 
má určite pravdu. Zostáva 
veriť  a želá si to aj „otec“ 
nemocnice odsúdenej na 
zbúranie  že v tamojšom 
nádhernom prostredí sa raz 
naozaj budú liečiť pacienti.
Demolácia sa má začať na 
prelome júla a augusta.  (ac)
 Foto: archív J. M.

Rozhovor s architektom  
J. Martinom na str. 3.

Opacha? Takto už vyzerala nemocnica 
Rázsochy v čase, keď dostala stopku

Rozdelené 
deti
PETRŽALKA
Veľký rozruch, a nielen 
v Petržalke, vyvolal návrh 
starostu Jána Hrčku. Ro-
dičia detí, ktoré nemajú 
trvalý pobyt v tejto naj-
väčšej mestskej časti, by 
mali podľa neho platiť za 
štátnu škôlku až 300 eur 
mesačne. 
Hrčka vysvetlil, že svojím ná-
vrhom chce zamedziť tomu, 
aby sa umiestňovali deti do 
materských škôl na základe 
známostí či dobrých vzťahov. 
Jeho cieľom je len lepšie na-
staviť a stransparentniť pravi-
dlá prijímania detí.
Reakcia prišla rýchlo: až 
21 z 24 riaditeliek petr-
žalských škôlok sa vzdali 
svojej funkcie. Tvrdia, že 
vedenie mestskej časti za-
sahuje do ich odbornosti aj 
kompetencií a spochybňuje 
ich postupy a rozhodnutia. 
Chápu vraj pohnútky ve-
denia samosprávy, aby boli 
prijaté všetky miestne deti, 
no zároveň upozorňujú, že aj 
keby prijímali iba petržalské 
deti, nebudú prijaté všetky  
aktuálne kapacity škôlok to 
nedovoľujú.
Rezort školstva v tejto súvis-
losti zdôrazňuje, že prijíma-
nie dieťaťa do materskej ško-
ly nemožno explicitne viazať 
na trvalý pobyt v danom 
meste či mestskej časti, kde 
sa nachádza materská škola. 
Pripomína tiež, že podmien-
ky prijímania detí nesmú byť 
diskriminačné. (tasr, bn)
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Koľko dáme za  
férové parkovanie?
Od polovice apríla, keď 
primátor Matúš Vallo 
predstavil návrh parkova-
cej politiky, sa všeličo zme-
nilo. Aj cena za rezidentskú 
kartu má byť napokon iná.

Hokejoví fanúšiko-
via o Bratislave
Davy fanúšikov spoza 
hraníc ovládli počas ho-
kejových majstrovstiev 
Bratislavu! Asi najviac 
ľudí prišlo zo Švajčiarska 
a Švédska. Čo si myslia 
o našom hlavnom meste 
a ako nás Slovákov vidia? 
Budete prekvapení!

Meno nášho rodá-
ka nesie aj planétka
Prečítaj-
te si fas-
c i n u j ú c i 
p r í b e h 
s v e t o v o 
u z n á v a -
ného ved-
ca Jána 
A n d r e j a 
Segnera, ktorý sa narodil 
v Prešporku v roku 1704.
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Žiadne
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PACIENTOV - dospelých aj deti
My zuby neťaháme, 

my ich liečime
Stromová 16 / Kramáre

0905 662 407
simkovicova55@stonline.sk
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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 
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Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia
STARÉ MESTO
Zreštaurovanie fasády Mir-
bachovho paláca, ktorý bol v
zlom stave, je hotové. Práce
boli zamerané na obnovu
celkovej fasády, doplnenie
modelácie výzdoby, vytvore-
nie kópií jednotlivých prvkov
podľa originálov a došlo aj
na zlátenie kovových do-
plnkov. Mirbachov palác má
aktuálne vzhľad pôvodnej
architektúry zo 60. rokov 18.
storočia.
Cieľom obnovy fasády bolo
reštaurátorským spôsobom do-
siahnuť čo najlepší technický a

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

osadené do kartuše tympanónu
paláca. Pozlátili sa kovové
doplnky, napríklad rokajový
štítok, kľučky brán či rokajová
výzdoba mreží balkóna, ktoré
boli zlátené aj v pôvodnej
architektúre paláca. 
Opravené boli okenné krídla,
vstupné brány či kamenné
sokle, ktoré vzhľadom na
veľký rozsah poškodenia
nahradili nové kópie. Obnove-
ný bol aj južný štítový múr
nachádzajúci sa nad susedným
objektom, pričom na tieto práce
bola potrebná horolezecká
technika. (kk)
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LAMAČ
V televízii videl, ako sa pre-
miér Peter Pellegrini za-
strájal, že predvedie svoje 
bagrovacie umenie: bude 
mu vraj cťou zasadiť po-
slednú ranu istoty 30-ročnej 
„rárohe“. Hlavný architekt 
nedostavanej nemocnice na 
Rázsochách sa dnes už brá-
ni nostalgii, ale emócie ne-
dokáže potlačiť. „Tá stavba 
je moje dieťa,“ vysvetľuje 
JINDŘICH MARTIN. 

Aj vy ste teda sledovali 
„slávnostný“ podpis zmlu-
vy medzi ministerstvom 
zdravotníctva a spoločnos-
ťou Metrostav, ktorá bude 
búrať „vašu“ nemocnicu. 
Čo vám vtedy  napadlo?
Že je dehonestujúce robiť 
slávnostný akt z rozhodnu-
tia, ktoré definitívne pocho-
vá všetko to úsilie, čo sa do 
stavby nemocnice investova-
lo – nielen financie, ale aj um 
ľudí, obrovské množstvo prá-
ce. To nie je dôvod na oslavu.
Stále tvrdíte, že objekt by 

sa nemusel búrať? Že sa dá 
stavať na jeho základoch?
Áno. Ale takéto úvahy mi 
dnes už pripadajú zbytočné. 
Je rozhodnuté.
Dali ste si dokonca vypra-
covať statický posudok. 
S akým výsledkom?
Statik potvrdil, že betónové 
konštrukcie skeletu sú úplne 
zdravé. Ručí za jeho stabilitu. 
Uznávam však, že dispozičné 
riešenie, ktoré sa robilo v 80. 
rokoch, je už zastarané. Ale 
to by sa dalo prepracovať. Je 
možné napríklad bez zbytočnej 
nadstavby zvýšiť počet lôžok 
na 1 000. Neblufujem, mám 
to preverené. Operačné sály, 
ktoré by mali mať väčšiu kon-

štrukčnú výšku, sa zase dajú 
riešiť novou prístavbou. Pod-
mienkou dodávateľa v tých 
časoch bolo, aby sa dodržala 
jednotná výška miestností 3,30 
metra, čo dnes pre operačky 
nevyhovuje. Všetky zásady 
dané pre nemocničné zariade-
nia sú však na Rázsochách do-
držané, len by to chcelo zmenu 
dispozície a nové, moderné 
technologické zázemie. O tom 
sa však so mnou nik neradil. 
Pred vyše rokom sa pritom 
hovorilo, že Rázsochy sa 
možno predsa len dostava-
jú, vtedy rezortu zdravot-
níctva šéfoval Tomáš Druc-
ker. Čo sa stalo?
Fakt je, že si ma na minister-
stvo zavolali, rozoberali sme 
možnosti. Zvažovalo sa, že 
objekt zostane, len sa upraví 
 možno sa niečo zbúra, niečo 
pristaví... Napokon vysvitlo, 
že do dostavby nemocnice 
v rámci existujúceho skeletu 
sa takmer nik nechce pustiť. 
Prieskum medzi možnými 
realizátormi ukázal, že z pri-
bližne 25 firiem len štyri po-
tvrdili, že by do toho išli.
Prečo nevybrali niektorú 
z nich?
Stručná odpoveď: nebola vôľa.

Skelet sa teda ide búrať.
To ale nie je pravda – búrať 
nejdú skelet, ale hrubú stav-
bu, kde už sú priečky, ob-
vodové murivo, boli tam aj 
drevohliníkové okná, tie však 
medzičasom rozkradli. Zlo-
deji poodnášali tiež vzducho-
techniku, zariadenia výmen-
níkových staníc, všetko, čo sa 
dalo. Slzy sa mi tlačia do očí, 
keď vidím, v akom dezolát-
nom stave je stavba dnes len 
preto, že sa nezabezpečila po-
trebná ochrana. Žiadne kame-
ry, len dvaja strážnici a dva 
psy na taký obrovský areál, 
to bolo veľmi málo. Neviem 
si predstaviť, že by sa niečo 
podobné mohlo stať v inej ci-
vilizovanej krajine. 
Ministerka zdravotníctva 
Andrea Kalavská verí, že 
najneskôr v roku 2024 by 
na Rázsochách mohla stáť 
nová špičková nemocnica. 
Je to podľa vás reálne?
Je, dnes už sú na to možnosti. 
Ale búrať taký kolos nebude 
vôbec jednoduché. Pod celou 

stavbou je 1,5 metra hrubá 
základová betónová doska 
a nad ňou ešte 2,40 metra 
technický suterén, kadiaľ 
mali viesť všetky inžinierske 
siete. Dohromady ide o viac 
ako 500 kubíkov obostava-
ného priestoru, to je strašná 
masa.
Čiže búracie práce môžu 
trvať oveľa dlhšie a možno 
vyjdú aj podstatne drah-
šie?
Ja poviem len to, že si želám, 
aby sa univerzitná nemocnica 
na Rázsochách naozaj posta-
vila. Prostredie je tam nádher-
né, svah z východu smerom 
na západ, južne orien tovaný, 
na severe lesopark – klíma, 
aká nemá v Európe obdoby. 
Bola by obrovská škoda ne-
postaviť na tomto nádhernom 
tichom mieste nemocnicu. 
Možno sa toho už nedožijem, 
mám 79 rokov, ale dúfam, že 
tam nemocnica raz naozaj 
bude! (ac)
 Foto: archív J.M., ac
Viac foto na www.banoviny.sk

Smutná história nemocnice Rázsochy
1970: Trojica mladých architektov (Jindřich Martin, Eva Ondrušková,
Ján Fibinger) vyhrala súťaž na projekt Fakultnej nemocnice Rázsochy.
Pri gratuláciách počúvali, ako je dobre, že sú tridsiatnici, aspoň sa 
dožijú ukončenia výstavby nemocnice. Pre finančné problémy sa 
však 10 rokov nič nedialo.
1980: Až v tomto roku sa urobila štúdia súboru piatich stavieb, 
plocha celého areálu mala mať 25,4 hektára. 
1987: Začína sa s prvou stavbou, ktorá obsahovala diagnostickú 
a hospitalizačnú časť, polikliniku a tiež hospodársko-prevádzkové 
a energetické zázemie nemocnice. Realizácia, ktorá mala byť 
ukončená v roku 1993, napreduje pomaly, chýbajú peniaze. 
2002: Vláda Mikuláša Dzurindu výstavbu aj financovanie nemoc-
nice zastavila. 
2017: Minister zdravotníctva Tomáš Drucker oživil projekt nemocnice,
v stavbe sa malo pokračovať. 
2019: Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská v prítomnosti 
šéfa vlády Petra Pellegriniho slávnostne podpisuje zmluvu s firmou 
Metrostav o odstránení stavby. Od roku 1987 do roku 2005 sa 
preinvestovalo 734,4 mil. Sk (približne 24,4 mil. eur). Z ministrov 
zdravotníctva, ktorí sa za tie roky vystriedali, zašiel s architektom 
Jindřichom Martinom na stavbu iba Richard Raši (šéfom rezortu 
bol v rokoch 2008 – 2010).

Architekt nemocnice Rázsochy: Nejdú 
búrať skelet, to už je hrubá stavba!

EXKLUZÍVNE

Chátrajúci heliport.

Hlavný architekt 
Rázsoch 

Jindřich Martin

Zlodeji pokradli, čo sa  
dalo, aj vzduchotechnické potrubia.

Cena za férové parkovanie sa mení 

BRATISLAVA
Hoci sú diskusie s občanmi 
často ostré, primátor Brati-
slavy Matúš Vallo viackrát 
zdôraznil, že mesto je ot-
vorené všetkým pripomien-
kam k návrhu parkovacej 
politiky. „Nedali sme von 
materiál, o ktorom by sme 
povedali - toto je on a ko-
niec,“ pripomenul. A zmeny 
sa dejú za pochodu. 
Od polovice apríla, keď 
Matúš Vallo predstavil návrh 
parkovacej politiky, sa aj na 
základe pripomienok ľudí 
via ceré veci zmenili.

Lacnejšia karta
Rezidentská karta má byť 
lacnejšia, namiesto pôvod-
ných 49 eur ročne za prvé 
auto má Bratislavčan zapla-
tiť 39 eur. K tomu si bude 
môcť za 10 eur dokúpiť kartu 
„bonus“, vďaka čomu získa 
2 hodiny bezplatného parko-
vania denne v inej zóne. Ma-
gistrát zvažoval tiež znížiť 
cenu ročnej parkovacej karty 
za druhé auto, a to zo 150 eur 
na 120 eur. Návrh napokon 
hovorí o pôvodnej cene 150 
eur. Ani suma 500 eur ročne 
za tretie auto sa nemení. 
Abonentské parkovacie karty 
v cene od 500 po 2 000 eur 
za rok (podľa zóny) chce 
samospráva vydávať podni-

kateľom, ktorí majú miesto 
podnikania v dotknutej zóne, 
alebo fyzickým osobám, 
ktoré v danej zóne vlastnia 
nehnuteľnosť.
Parkovaciu kartu „návšteva“ 
plánuje mesto vydávať vo-
dičom s trvalým pobytom 
v byte danej zóny. Získajú 
100 hodín bezplatného par-
kovania ročne v prípade, že 
na byt je vydaná aspoň 1 rezi-
dentská parkovacia karta, ale-
bo 150 hodín ročne v prípade, 
že na byt nie je vydaná žiadna 
rezidentská parkovacia karta. 

Vodiči, ktorí nemajú trvalý 
pobyt v hlavnom meste, majú 
v štyroch tarifných pásmach 
za parkovanie platiť od 0,50 
eura do 2 eur za hodinu. Pre 
elektrické autá s výnimkou 
hybridných má platiť 50per-
centná zľava z hodinového 
parkovania. 

Ako sa bude platiť
Parkovací lístok si bude-
me kupovať prostredníc-

tvom SMS, internetového 
rozhrania, mobilnej apli-
kácie alebo parkovacieho 
automatu. Nebude mať tla-
čenú podobu, ale len formu 
elektronického záznamu v 
informačnom systéme pre-
vádzkovateľa. Bude viazaný 
na EČV vozidla, konkrétnu 
zónu a konkrétny čas plat-
nosti. Zaplatíme, samozrej-
me, aj kúpou parkovacej 
karty.

Nový termín
Posúva sa tiež termín na za-
vádzanie zón pre regulované 
parkovanie: pôvodný plán 
hovoril o konci 2020, naj-
novšie to má byť až od roku 
2021. Spoplatnené zóny 
budú iba tam, kde je veľký 
problém s parkovaním a iba 
v kritických časoch.
Po zavedení nového parko-
vania by podľa primátora 
mohla zlacnieť aj celoročná 
električenka, a to zo súčas-
ných 264,20 eura na 199 eur. 
Zároveň sľúbil 12 nových zá-
chytných parkovísk, pribudnúť 
má aj 22 kilometrov nových 
buspruhov na 21 úsekoch.
O tom, kedy presne a za akých 
podmienok bude parkovacia 
politika prijatá, by mali brati-
slavskí mestskí poslanci roz-
hodovať v júni. (bn)
 Foto: tasr

Rýchlejší 
vyhráva
Hlavné mesto chce vydávať 
na 1 byt najviac 3 rezidentské 
parkovacie karty. Ak rovnaké 
podmienky na vydanie karty 
bude v jednom byte spĺňať 
viac osôb, rozhodne sa podľa 
poradia doručenia žiadosti 
o vydanie parkovacej karty. 

Preplnená Medená ulica v centre mesta.
V Starom Meste 
to bude inak
STARÉ MESTO
Bratislavská mestská časť 
Staré Mesto bude mať 
v rámci pripravovanej 
mestskej parkovacej politi-
ky špeciálne postavenie. 
Vodiči, ktorí tu nebudú mať re-
zidentské parkovanie, zaplatia 
vo vybraných zónach najvyš-
šiu navrhovanú cenu 2 eurá za 
hodinu. V tarifnej zóne A však 
nebude platiť bonusová kar-
ta, vďaka ktorej si bude môcť 
každý Bratislavčan za 10 eur 
na rok kúpiť 2 hodiny bezplat-
ného parkovania denne v inej 
spoplatnenej zóne. Inak sa roz-
delia aj výnosy za parkovaciu 
politiku: 70 % má byť v pro-
spech mesta a 30 % v prospech 
Starého Mesta.  (tasr)

Kde dostal  
návrh zelenú
BRATISLAVA
Návrh parkovacej politiky 
z dielne radnice schválili 
viaceré mestské časti, väč-
šinou s pripomienkami.
Z najväčších mestských 
častí prijali návrh hlavného 
mesta v Petržalke a Ruži-
nove, v oboch prípadoch 
však s podnetmi na jeho 
dopracovanie. Navrhované 
pravidlá férového parko-
vania dostali zelenú takis-
to v Karlovej Vsi, Rači či 
v Dúbravke. Neschválili 
ich však v Starom Meste 
ani  napríklad v Podunaj-
ských Biskupiciach. (ac)

Čo sme ukázali?
Bratislava ukázala hoke-
jovým fanúšikom z rôz-
nych kútov sveta, že je 
pekným a konkurencie-
schopným mestom v po-
rovnaní s inými zahranič-
nými mestami. Presne tak 
nás hodnotili za posledné 
dva týždne tí, ktorí sem 
zavítali na pár dní. 
Kým Bratislavčania na-
dávajú úplne na všetko 
možné a vždy vedia, čo 
by sa malo zmeniť,  fanú-
šikovia, ktorí nechodi-
l i  len po krčmách, boli 
úprimne a milo prekva-
pení.  A to nielen čistotou 
mesta, ale aj službami. 
Naopak jediné, čo nám 
vyčítajú, je to, že sme 
zachmúrení,  pozeráme 
stále do zeme a vôbec  
sa neusmievame. A tu 
je možno ten problém, 
prečo všetko vidíme po-
chmúrne a sme neustále 
krit ickí .  A krit ickí  sku-
točne voči všetkému. 
Voči novým starostom, 
novému primátorovi 
a ich akýmkoľvek návr-
hom na zlepšenie fungo-
vania mesta. 
Skúsme si  dať dole čier
ne pesimist ické  oku-
l iare.  Popozerajme sa 
okolo seba a uvidíme,  že 
skutočne sa naše hlavné 
mesto mení k  lepšiemu. 
Stačí  sa len poriadne 
pozrieť .
 Lenka Bollardtová
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Deravý chodník na Moste SNP uzavrú
BRATISLAVA
Most SNP ponad Dunaj, 
ktorý ako architektonic-
kú pýchu ukazujú sprie-
vodcovia turistom, je 
poškodený. Oprava zá-
padného chodníka sa už 
ukončuje, no východný je 
v dezolátnom stave, sú tam 
dokonca diery. Kedy príde 
na rad on?
Viacerí ľudia prechádzali po 
tomto chodníku, odkiaľ vi-
díte na Starý most, s rešpek-
tom, boja sa, že by sa mohol 
prepadnúť. Pohľad na 
zaplátaný asfalt 
a skorodo-
vanú kon-
š t r u k c i u 
nie je 
v ô b e c 
p o -
vzbudzu-
júci. Naj
viac však 
šokujú diery 
– menšia je pri-
bližne v strede lávky, väčšia 
bližšie k centru mesta. Keď 
sme boli situáciu preveriť, 
obe diery boli neprekryté, 
prenosné dopravné značenie 
totiž niekto ukradol. 

O trhlinách 
na tomto 

v y ť a ž e n o m 
moste magistrát 

vie. A ako sme zisti-
li, uzavrú ho už čoskoro. 
„Ukončenie opravy lávky 
na západnej strane Mosta 
SNP (na strane Viedeň) by 
malo trvať do konca mája. 
S opravou lávky na druhej 

strane mosta plánujeme 
začať od júna. Bude sa 
meniť nielen povrch, ale 
má byť komplet vymene-
ná aj oceľová mostovka,“ 
informoval Bratislavské 
noviny hovorca Peter 
Bubla. (ac)
 Foto: ac
Video a viac foto si pozrite 
na www.banoviny.sk

Keď nastane čas, 
sme tu pre Vás.

ONLINE POHREBY
www. marianum. sk

02/ 50 700 139 - Pohreby
0911 125 970  - Vývoz zosnulých

„Landererova 12 je ideálnym miestom pre 
sídlo agentúry, pretože ponúka súlad efek-
tivity, funkčnosti, dizajnu a nachádza sa 
v jednej z najvýznamnejších bratislavských 
lokalít,“ hovorí výkonný riaditeľ JTRE Pavel 
Pelikán.

Landererova 12 prináša do centra Bratislavy 
26 000 m2 kancelárskych plôch. Na 12. podlaží 
budovy sa nachádza terasa pre všetkých nájom-
cov s rozlohou takmer 250 štvorcových met-
rov s panoramatickým výhľadom a oddycho-
vou zónou. Súčasťou objektu je parkovací dom 

s kapacitou 376 stojísk. Budova zís-
kala certifikát zelených budov LEED 
Gold. Využíva o 32 percent menej 
energie a spotreba pitnej vody je 
o polovicu nižšia ako v konvenčných 
budovách. K dispozícii sú nabíjacie 
stanice pre elektrické autá, sprchy, 
šatne pre cyklistov a dobré napojenie 
na okolité cyklotrasy. Signifikantným 
prvkom budovy bude najväčšia LED 
fasáda v Strednej Európe, ktorá už 
onedlho dotvorí architektúru L12. 
Minister práce, sociálnych vecí a ro-
diny Ján Richter je presvedčený, že 
táto ponuka spĺňa všetky kritériá pre 
zriadenie sídla agentúry.

ELA
Hlavným poslaním Európskeho or-
gánu práce bude zlepšiť implemen-
táciu práva Európskej únie v oblasti 
cezhraničnej pracovnej mobility 
a koordinácie sociálneho zabezpeče-
nia. O tom, či bude ELA sídliť v Bra-
tislave, rozhodnú ministri na Rade 
pre zamestnanosť, sociálnu politiku, 
zdravie a spotrebiteľské záležitosti 
13. júna 2019.

Bratislava bojuje o sídlo 
Európskeho orgánu 
práce (ELA). V ofici-
álnej ponuke navrhlo 
Slovensko nedávno 
dokončenú budovu 
Landererova 12 z diel-
ne JTRE, ktorá sa 
nachádza v novovzni-
kajúcej štvrti Eurovea 
City. Budova najnovšej 
generácie je na stra-
tegickom mieste, ako 
jediná v súčasnosti 
spĺňa prísne technické 
požiadavky definované 
Európskou komisiou 
a priestory pre ELA 
môžu byť k dispozícii 
už od októbra 2019. 

Bude Landererova 12 novým sídlom ELA? 



STARÉ MESTO
Rozbitá dlažba v centre 
Bratislavy hnevá mnohých 
obyvateľov nášho hlavného 
mesta. Zisťovali sme, ktoré 
ulice sa dočkajú opravy ako 
prvé.
„Nepoznám jedno hlavné 
mesto, kde by bola mestská 
dlažba v takom katastrofál-
nom stave ako v Bratislave. 
Stačí sa prejsť napríklad 
Klariskou ulicou cez Ventúr-
sku ulicu, ďalej Prepoštskou 
ulicou na Kapitulskú ulicu 
a odtiaľ cez Panskú ulicu 
pred hotel Carlton v pokra-
čovaní cez Mostovú ulicu na 
Námestie Ľ. Štúra. Tam pred 
Ministerstvom životného 
prostredia SR je dlažba taká 
narušená, ako keby tam vy-
buchli granáty,“ napísal nám 
pán Peter.
Viaceré ulice a námestia 
v pešej zóne už mestská časť 
Staré Mesto opravila. Týka 
sa to aj Hviezdoslavovho 
námestia, napriek tomu tam 
nájdete miesta s poškodenou 
dlažbou. „Generálna oprava 
dlažby na Hviezdoslavovom 
námestí bola zrealizovaná 
v marci Technickými služba-
mi Starého Mesta. Keďže ide 
o frekventované námestie, 

kde sa koná množstvo akcií, 
stav dlažby na námestí sa 
pravidelne kontroluje a prie-
bežne opravuje,“ ubezpečil 
hovorca mestskej časti Matej 
Števove. 
Opravy priľahlých ulíc pešej 
zóny (teda aj Panskej ulice) 
sú v pláne investičného od-
delenia tento rok. „Prioritou 
je oprava Zelenej ulice, ktorá 
je v zlom stave. Rozpočet na 
jej opravu je už pripravený,“ 
doplnil hovorca. (ac)
 Foto: ac

TIP OD VÁS

Čo s rozbitou dlažbou?

RUŽINOV
Opadávajúci obklad fasády 
hotela Junior pri Štrkovec-
kom jazere dlho ohrozoval 
okoloidúcich. Napokon na 
výzvu stavebného úra-
du adresovanú majiteľovi 
chodník vedľa hotela oplo-
tili. Podľa starostu Ruži-
nova to však nie je riešenie 
a žiada nápravu.
Nebezpečne opadávajúci ob-

klad hotela mal v minulos-
ti dokonca ohroziť rodinu 
s deťmi. Preto ružinovský 
starosta Martin Chren kontak-
toval majiteľa, aby sa postaral 
o nápravu. Zároveň upozornil 
ľudí, aby miesto obchádzali, 
lebo môže dôjsť k nešťastiu.
Majiteľ hotela pred pár dňa-
mi vyriešil situáciu tak, že 
chodník oplotil, takže okolo 
jazera už neprejdete. „Ako 

majitelia pozemkov na to síce 
majú právo, najmä vo svetle 
opadávajúceho obkladu, ktorý 
ohrozoval okoloidúcich, nie je 
to však riešenie. Preto sme ich 
kontaktovali. Ideme rokovať 
o tom, aby ohrozenie oby-
vateľov neriešili len plotom, 
ale v prvom rade odstránením 
nebezpečného obkladu a ná-
sledne odstránením či posu-
nutím plotu tak, aby sa okolo 
jazera dalo naďalej voľne pre-
chádzať,“ informoval Brati-
slavské noviny starosta Chren.
Je presvedčený, že stačilo 
oplotiť chodník iba čiastoč-
ne, nie úplne, aby ním mohli 
ľudia prejsť. V čase redakč-
nej uzávierky nebol výsledok 
rokovaní známy.   (nc)
 Foto: FB M. Ch.

Okolo Štrkoveckého jazera 
neprejdete, je tam plot 

Dlažba je rozbitá aj na  
Námestí Ľ. Štúra.

Na východnej lávke 
sú diery.

Západná lávka je 
už vynovená.
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BRATISLAVA
Príbeh vozičkára, ktorý se-
xuálne napadol mladú ženu 
v Bratislave a potom sa ju 
pokúsil zraziť, zaujal aj 
Branislava Diďáka, ktorý 
pôsobí v iniciatíve Za lep-
šiu políciu. V polícii praco-
val vyše 27 rokov. V roku 
2017 na vlastnú žiadosť 
odišiel a pracuje na refor-
me policajného zboru. Čo 
ho naj viac na celom prípade 
pohoršilo a v čom vidí pro-
blém?

Bratislavčanku Zuzanu ne-
dávno napadol na Patrónke 
vozičkár, keď mu chcela po-
môcť. Najprv jej násilne tla-
čil hlavu do svojho rozkroku 
a keď utekala od neho preč, 
napadol ju zozadu elektric-
kým vozíkom. Otrasená 
volala z domu na 158. Je 
v poriadku, že si ju policajti 
prehadzovali z jednej mests-
kej časti do druhej?
Patrónka je hranica troch bra-
tislavských okresov  Nové 
Mesto, Staré Mesto a Karlova 
Ves. Tu ide o určenie presnej 
miestnej a vecnej príslušnosti, 
aby si nemuseli posielať spis. 
Potiaľ by to mohlo byť v po
riadku, ak by sa prípad rýchlo 
riešil. Tortúra s preposielaním 
poškodenej signalizuje, že ani 
samotní policajti nevedeli, 
kam vlastne prípad patrí a za-
čali ho pingpongovať. A to je 
veľmi nepríjemné. Pritom by 
stačilo, aby sa prípadu cho-
pil hneď na začiatku policajt, 
ktorému ide o vyšetrenie uda-
losti, nie o hľadanie riešení, 
ako sa ho zbaviť prehodením 
do iného rajónu.

Napadnutú ženu najskôr 
poslali do Dúbravky, potom 
ju chceli poslať do Karlovej 

Vsi. Nakoniec skončila na 
polícii v Starom Meste Zá-
pad. Prečo všetkých policaj-
tov viac zaujímala rajonizá-
cia ako skutočný problém?
V policajnom zbore je alfa 
a omega štatistika. Kde 
a koľko je trestných činov. 
Jedným zo spôsobov, ako 
znižovať kriminalitu, je pre-
hodiť ju z jedného rajóna do 
druhého...

Policajti obeti tvrdili, že 
hlavu do rozkroku jej vo-
zičkár tlačil podľa rajónu 
v Starom Meste, ale s vozí-
kom ju napadol už v rajó-
ne Karlovej Vsi. Nie je čas 
toto zmeniť? Mnohé obete 

by takýto prístup polície 
odradil a vykašľali by sa na 
útočníkov.
Ako som už povedal, nielen 
v Bratislave, ale aj v iných väč-
ších mestách trestná činnosť 
narastá. Tak sa ju snažia miest-
ne oddelenia vo svojom obvo-
de znižovať aj tým, že oznamo-
vateľa pošlú na iné oddelenie. 
Aj takto to, žiaľ, funguje.

Nie je načase reformovať 
políciu aj v tomto smere? 
Aby skutočne platilo PO-
MÁHAŤ a CHRÁNIŤ?
Áno, tu je potrebná reforma 
polície ako soľ. Poškodeného 
nezaujímajú záležitosti zvnú-
tra polície, poškodený chce 

vypovedať, aby bol útočník čo 
najskôr vydaný do rúk spra-
vodlivosti, teda, aby bol zadr-
žaný a začalo sa vo veci konať.   

Čo sa dá urobiť, aby polí-
cia bola skutočne pre ľudí? 
Mať viac empatických ľudí 
na linke prvého kontaktu 
158? Alebo umožniť podať 
trestné oznámenie a spí-
sať celý príbeh na jednom 
mieste a potom si to policaj-
ti sami rozdelia a nemusia 
tým zaťažovať obeť?
Zmeniť sa to dá jedine refor-
mou samotnej práce polície. 
Teda tak, aby polícia praco-
vala zmysluplne, pre občanov, 
aby samotní policajti neboli 
neustále vystavení tlaku z tzv. 
čiarkového systému. Práve 
preto sa snažíme návrh re-
formy polície prezentovať 
verejne, aj medzi politickými 
stranami. Stretli sme sa aj s ná-
zorom, že reforma polície nie 
je potrebná, že stačí vymeniť 
len ľudí  jej funkcionárov. To 
je však zásadné nepochopenie 
situácie, aká v súčasnosti v po-
lícii panuje. Preto nám veľmi 
pomôže tlak verejnosti, obča-
nov. Na tento tlak budú reago-
vať aj samotní politici, keďže 
občania sú ich voličmi.  (lb)
 Foto: archív B. D.
Viac sa dočítate na 
www.banoviny.sk



Aj keď sme na splnenie nariadení EÚ 
o recyklácii odpadov dostali na určitý čas 
výnimku, nič pre zlepšenie nerobíme. Do 
roku 2020 by sme mali recyklovať minimálne  
50 % odpadov. Už dnes je zrejmé, že tento 
termín nestíhame. Ak bude u nás vykonaná 
hĺbková kontrola z EÚ, neobstojíme a budeme 
opäť platiť pokuty. Samozrejme, z našich daní!

Neplníme ciele ani termíny
Slovensko v roku 2016 recyklovalo 23 % 
komunálneho odpadu, 65 % komunálne-
ho odpadu skládkovalo a zvyšok sa spálil. 
Ministerstvo životného prostredia už pri-
znalo, že k splneniu cieľa recyklácie v po-
dobe spomínaných 50 % do roku 2020 
máme poriadne ďaleko. Navyše, v roku 

2018 Európsky parlament schválil nový 
cieľ recyklácie pre rok 2030, a to vo výške 
60 %! Okrem toho, naše štatistické údaje 
o recyklácii boli rozporuplné a museli byť 
preskúmané komisiou EÚ. To na nás vôbec 
nevrhá dobré svetlo. V dôsledku nepodá-
vania kompletných a pravdivých infor-
mácií Štatistickému úradu SR zo strany 
producentov, zvozcov a spracovateľov 
odpadu nie je ani možné sa dozvedieť, 
aký je skutočný stav slovenského odpa-
dového hospodárstva.

Zvyšky jedál ako časovaná bomba
Jednou z najpálčivejších oblastí v celej tejto 
problematike je téma nakladania a spraco-
vania odpadu z reštaurácií, jedální a nákup-
ných centier, tzv. potravinárskeho odpadu. 
Až 45 % všetkého odpadu tvorí práve bio 
odpad. Napadlo vám niekedy, kde asi ten-
to odpad na Slovensku končí? Neexistuje 
k tomu regulácia, kontrola, ani štatistika! 
Pritom práve bio odpad je „vďaka“ náš-
mu konzumného spôsobu života najrých-
lejšie rastúca položka. Napriek tomu je to 
téma obchádzaná, odkladaná a neriešená. 
Je to doslova časovaná bomba s blížiacou 

sa eko katastrofou, nakoľko je tento od-
pad zatiaľ len umelo SKLÁDKOVANÝ, 
ale nie LIKVIDOVANÝ. Vplyvom pove-
ternostných podmienok a času pomaly 
vsakuje do pôdy a spodných vôd. Nemu-
síte byť práve odborník, aby ste si vedeli 
predstaviť, aké to asi môže mať dôsledky...

Riešením sú bioenergetické komplexy
V iných európskych štátoch už roky fun-
gujú bioenergetické komplexy ako jediný 
účinný a ekologický spôsob riešenia bio 
odpadu. Bioenergetický komplex, laicky 
povedané, je niečo viac ako bioplynová sta-
nica. Je to zariadenie, ktoré rieši biologicky 
rozložiteľné odpady (reštauračné, potravi-
nárske, pokosy a pod.) formou uzatvoreného 
cyklu anaeróbnej fermentácie a následného 
komplexného recyklačného spracovania. 
Pridanou hodnotou je finálny produkt – 
plyn, ktorý je následne ďalej kompletne 
použiteľný. U nás sú bioenergetické kom-
plexy veľkou neznámou, no zvyšok Európy 
ich bežne a veľmi efektívne využíva.

Bratislava ako hlavné mesto tvorí najväč-
šie množstvo spomínaného bio odpadu. 
Stále ho len skládkujeme, čo má mimo
riadne škodlivý vplyv na životné prostredie.  
Akútna potreba bioenergetického kom-
plexu pre hlavné mesto je konečným rie-
šením, pokiaľ si nechceme úplne zlikvi-
dovať prírodu a spodné vody.

Ako vlastne bioenergetický komplex na 
spracovanie reštauračného a jedálenského 
odpadu funguje? Dozviete sa v ďalšom po-
kračovaní nášho seriálu.

ZABIJÚ NÁS ODPADY?
Slovensko je dlhodobo 
Európskou úniou upozor-
ňované na zlý stav nášho 
odpadového hospodár-
stva. V roku 2011 sme mali 
podľa EÚ začať riešiť aj 
reštauračné a kuchynské 
odpady a potravinárske 
odpady predajných reťaz-
cov. Tieto odpady u nás 
končia len na skládkach 
(či už oficiálnych, alebo 
čiernych), ktorými je naša 
krajina už celoeurópsky 
povestná.

Kde končí reštauračný a kuchynský odpad?

2. ČASŤ

Bioenergetický komplex, Viedeň, Rakúsko

Kúpim do zbierky staršie hodinky 
Omega, Tissot, Ulysse Nardin, 
Heuer, IWC Schaffhausen,  
Movado, Eterna, Zenith, Patek 
Philippe, Longines, a pod.

Hodinky možu byť aj 
nefunkčné, nekompletné. 

tel.: 0903 102020
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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)

TRÁPI VÁS 
STARÁ PROTÉZA?
MÁME PRE
VÁS RIEŠENIE!
Vďaka fixnej protéze budete môcť 
komfortne jesť, rozprávať a usmievať sa.

Praktické miniimplantáty, ktoré
pevne držia protézu, vhodné
pre takmer všetkých pacientov.

+421 2 4569 1979 alebo www.fixneprotezy.sk
Antolská 4, 851 07 Bratislava

zubná klinika

VSTUPNÉVYŠETRENIEZADARMO

Chceli policajti „upratať“ kauzu POLICAJNÝ EXPERT

násilného vozičkára, aby si vylepšili štatistiky?

Keď sa z detí 
stanú učitelia 

BRATISLAVA
Namiesto do školy sa vybrali 
do ulíc hlavného mesta, aby 
nás dospelých upozornili na 
riziko klimatických zmien. 
Z našich detí sa minulý pia-
tok stali naši učitelia.
Študentský štrajk za budú
cnosť klímy prebiehal nielen 
v Bratislave, ale aj v Koši
ciach, Žiline, Michalovciach 
a Banskej Bystrici. V hlavnom 
meste sa ako prvý postavil na 
pódium s mikrofónom v ruke 
17ročný Jakub Andacký, 
spoluorganizátor akcie. Priho-
váral sa aj deťom zo škôlok, 
ktoré si posadali pod pódium. 
Študent vysvetľoval, že ak sa 
proti klimatickým zmenám 
nič nepodnikne, už o 30 rokov 
môže ísť všetkým o prežitie. 
„My sme prvá generácia, kto-
rej sa to dotkne, a zároveň po-
sledná, ktorá s tým môže nie-
čo urobiť,“ zdôraznil Jakub. 
Štrajk spojený s pochodom 
cez mesto prišli podporiť aj 
mamy z iniciatívy Znepoko-
jené matky. (ac)
 Foto: ac

Nové zariade-
nie sociálnych 
služieb

DÚBRAVKA
V Dúbravke otvorili zaria-
denie, ktoré poskytuje viac 
foriem zdravotnícko-opa-
trovateľskej starostlivosti, 
od denného stacionára cez 
krátkodobé pobyty až po 
celoročný pobyt. 
Zariadenie s názvom Dúbrav-
ská oáza je prispôsobené aj 
ľuďom s Alzheimerovou cho-
robou a inými diagnózami de-
mencií, pre ktorých je vytvo-
rené špecializované centrum 
s dôrazom na podporu vitality 
a kvality života. Kapacita je  
61 lôžok v za riadení pre seni-
orov, 54 v zariadení opatrova-
teľskej služby, 10 v dennom 
stacionári a 37 v špecializo-
vanom zariadení Alzheimer 
centre. O seniorov sa postará 
takmer 100členný tím odbor-
níkov. (ts)
 Foto: archív

Rača má školu 
bez bariér
RAČA
V Základnej škole na Tbiliskej 
ulici majú nový výťah, ktorý 
pomôže žiakom aj učiteľom 
s pohybovými problémami.
„Fyzické bariéry nesmú brá-
niť vzdelaniu a debarierizácia 
verejných priestorov a budov 
v Rači je našou prioritou,“ 
podotkol starosta Rače Mi-
chal Drotován. Rozpočet na 
stavebné práce, technológiu 
výťahu a jeho vybudovanie 
bol 130tisíc eur, uhradila ho 
mestská časť Rača. (ts)

BRATISLAVA 
Po dlhých dňoch zapie-
rania sa konečne priznal. 
Vozičkár Michal S., ktorý 
začiatkom mája v blízkosti 
Patrónky sexuálne napa-
dol Bratislavčanku Zuzanu 
a potom ju zozadu zrazil 
elektrickým vozíkom, pre-
lomil mlčanie.
Michal S., ktorého vyšet-
ruje polícia pre napadnutie 
Zuzany, je klientom zaria-
denia komunitnej rehabili-
tácie Gaudeamus – ZKR na 
Mokrohájskej ulici. Polícia sa 
k prípadu vyjadrovať nechce, 
keďže prebieha vyšetrovanie. 

Viac o okolnostiach nám pri-
blížil riaditeľ zariadenia Gau-
deamus Štefan Tvarožek.
„Klient pochádza z iného sa-
mosprávneho kraja a v našom 
zariadení je na vlastnú žia-
dosť, nakoľko zákon umož-
ňuje prijímateľom sociálnych 

služieb vybrať si akékoľvek 
zariadenie sociálnych služieb 
v rámci celej SR,“ povedal 
Tvarožek. Zdôraznil, že Mi-
chal S. je svojprávny a za 
svoje konanie nesie plnú 
zodpovednosť. „K skutku sa 
nám priznal a svoj čin oľuto-

val. Poškodenej pani sa chce 
ospravedlniť, či už písomne 
alebo osobne. Z rozhovoru 
s ním vyplynulo, že napätie 
z akumulovaných osobných 
problémov uňho vyústilo do 
skratového konania. Sexuál-
ny podtón celej tejto absurd-
nej situácie opäť pripomenul 
fakt, že aj ľudia s postihnutím 
majú také isté potreby ako 
zdravá populácia, ale nemajú 
rovnaké možnosti ako majo-
ritná spoločnosť. Samozrej-
me, toto neplatí všeobecne na 
všetkých ľudí s postihnutím,“ 
zdôraznil Tvarožek. „Keďže 
je tento klient svojprávny, 

môže sa pohybovať bez ob-
medzenia aj mimo nášho za-
riadenia. Za celý čas neboli 
uňho spozorované žiadne ná-
znaky agresívneho správania. 
Medzi ostatnými klientmi 
v našom zariadení sa správal 
priateľsky,“ doplnil.
Skontaktovali sme sa aj s na-
padnutou Zuzanou. Tá sa 
s Michalom S. odmieta stret-
núť. Nepríjemný zážitok chce 
s ním potlačiť a nie ho oživo-
vať. Ako tvrdí, dodnes má 
bolesti v lýtkach, do ktorých 
jej vrazil a len pomaly sa jej 
hoja.  (lb)
 Ilustračnéfoto: shutterstock

Útočník na vozíku Michal S. by sa chcel obeti ospravedlniť

Branislav Diďák pôsobí v iniciatíve Za lepšiu políciu.
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BRATISLAVA
Davy hokejových fanúši-
kov ovládli počas svetových 
majstrovstiev Bratislavu, 
zafarbila sa najmä na čer-
veno-bielo a žlto. Snáď naj-
viac ľudí prišlo zo Švajčiar-
ska a Švédska. Čo si myslia 
o našom hlavnom meste 
a ako nás Slovákov vidia? 
Budete prekvapení!
Mnohí Slováci počas uplynu-
lých dvoch týždňov frflali, že 

Bratislava nie je pripravená 
na hokejové majstrovstvá, 
lebo takmer všetky cesty sú 
rozkopané a sme v obdo-
bí najväčších dopravných 
obmedzení v histórii mes-
ta. „Nerozumiem ani tomu, 
prečo v centre mesta cez ví-
kendy so zbíjačkou opravujú 
Maximiliánovu fontánu na 
Hlavnom námestí. Všetko je 
rozkopané a veľmi som sa 
hanbil za stav, v akom Bra-

tislava je,“ povedal nám čaš-
ník Martin z jednej z kaviar-
ní v centre mesta.
Zahraniční fanúšikovia to 
vidia úplne inak. „Na Sloven-
sku sme prvýkrát. Bratislava 
je veľmi pekné a čisté mesto. 
Páči sa nám, že je zeleným 
mestom. Skutočne tu máte 
veľmi veľa zelene,“ povedal 
pre Bratislavské noviny Hugo 
Spicher zo Švajčiarska. Ten 
spolu s ďalšími kamarátmi zo 
Schmittenu ocenili slovenskú 
kuchyňu. Nechodili len po 
baroch ako iní fanúšikovia, 
ale videli mesto aj z vyhlia-
dok ako UFO, televíznej veže 
či hradu. Škaredé počasie ich 
neodradilo, aby išli na výlet 
loďou na Devín a späť. 
Ani jeden z nich nerozumel 
tomu, prečo Slováci pozera-
jú do zeme a nepozerajú sa 
ľuďom priamo do očí. Máme 
podľa nich sklopené oči a vy-
zeráme vraj stále smutní. 

Hoci by o nás nikto z nich 
nepovedal, že by sme boli ne-
príjemní. 
Nemilo ich však prekvapila 
fanzóna na Trnavskom mýte. 
„Keď bolo zlé počasie, nema-
li sme sa kde skryť. Systém 
kúpy poukážok na občer-
stvenie sa nám tiež nezdal 
v poriadku. Domov si nesie-
me poukážky v hodnote 120 
eur, ktoré sme v zlom počasí 

nestihli minúť,“ dodal Hugo 
Spicher. Nepáčilo sa im ani 
to, že na jedlo vo fanzóne, aj 
na obyčajný hotdog museli 
čakať 15 minút. Preto radšej 
chodili do reštaurácií. 
Hugo spolu s ďalšími ka-
marátmi každý rok chodia 
podporovať švajčiarskych 
hokejistov na majstrovstvá 
sveta. (lb)
 Foto: lb

Hokejoví fanúšikovia zo Švajčiarska: Vaše hlavné mesto je 
krásne, prečo stále pozeráte do zeme?! BRATISLAVA

Rozprávali sme sa aj so 
švédskymi fanúšikmi Tho-
masom a Hassom v žlto-
-modrých dresoch, ktorí na-
vštívili Bratislavu prvýkrát. 
Ubytovaní boli päť dní v zná-
mom hoteli pri Hlavnej sta-
nici. Vyjadrili sa, že sa im tu 
páči a že máme dobré pivo. 
Bratislava je podľa nich 
veľmi pekné mesto a všade 
sa dostanú pešo. Boli veľmi 
milí, priateľskí, nestretli sme 
sa u nich s arogantným sprá-

vaním, hoci sa vedeli poriad-
ne hlučne zabávať.
„Máme radi hokej, u nás vo 
Švédsku má svoju históriu. 
Keďže naši hokejisti tvo-
ria super tím, určite budeme 
majstri sveta,“ presvedčivo 
tvrdili švédski fanúšikovia 
Thomas s Hassom. Nezabudli 
však pochváliť aj výkon slo-
venských hokejistov. (nc)
 Foto: nc
Video a viac foto si pozrite 
na www.banoviny.sk/MS 
v hokeji 2019

Švédi chvália aj pivo 
STARÉ MESTO
Prvý júnový piatok v de-
sign factory na Bottovej 
ulici bude patriť festivalu 
Jazz Night - veľkej párty 
v rytme džezu, funky, bossa 
novy, latinsko-amerického 
džezu a elektro swingu.
Nezabudnuteľný večer 7. 
júna nakopne svojimi vinylmi 
domáci DJ C.O.D.E., stálica 
Jazz Night scény. Koncertnú 
časť otvorí holandská kape-
la Tristan. Päť hudobníkov 
z Amsterdamu prinesie do de-
sign factory energiu dobrého 
vintage acid jazzu v podaní 
špičky súčasných pop jazzo-
vých hudobníkov Európy. 
Druhým koncertom Jazz Ni-
ght vol. 9 bude rakúsky Hot 
Pants Road Club. Vychutnáte 
si poctivé dychy, chytľavé 
groovy a tanečné rytmy v po-
daní zoskupenia, ktoré od 
začiatku 90. rokov prináša na 
pódiá radosť z hudby a tanca. 
Po live koncertoch sa však 
večer nekončí – bude sa po-

kračovať v tanečnom rytme 
open air afterparty s DJ Fa-
rrapom z talianskej Bologne. 
S radosťou a temperamentom 
jemu vlastným vie rozpáliť 
tanečné parkety rytmami Bal-

kánu, brazílskej a afro hudby 
zmiešanými so súčasnými 
dancefloorovými. (red)
 Foto: archív
Viac informácií na 
www.banoviny.sk

Veľká džezová párty: Buďte pri tom!

Thomas s HassomNa vyhliadke na Moste SNP

Zhora: Claude Jorg, Jonas Stritt, Patrick Schmutz, Roland 
Portmann, Eduard Wittwer, Franz Hayoz, Hugo Spicher
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Turistické informačné centrum BTB Klobučnícka 2
Magistrát Hl. mesta Bratislava Primaciálne nám. 1
Miestny úrad Staré Mesto Vajanského nábr. 3
Miestny úrad Ružinov Mierová 21
Miestny úrad Vrakuňa Šíravská 7
Miestny úrad Podunajské Biskupice Trojičné námestie 11
Miestny úrad Dúbravka Žatevná 2
Miestny úrad Lamač Heyrovského 2
Miestny úrad Záhorská Bystrica Námestie Rodiny 1
Miestny úrad Devín Kremeľská 39
Miestny úrad Devínska Nová Ves Novoveská 17/A
Miestny úrad Karlova Ves Námestie sv. Františka 8
Miestny úrad Petržalka Kutlíkova 17
Autobusová stanica – Slovak Lines Mlynské nivy 31
Miestny úrad Nové Mesto Junácka 1
Miestny úrad Rača Kubačova 21

Bratislavské noviny 
nájdete každé dva 
týždne aj tu!

Pokračovanie na strane 13

BRATISLAVA
Počet malých pacientov, 
ktorí po páde z výšky po-
trebovali lekársku pomoc 
na urgente v bratislavskej 
detskej nemocnici, za po-
sledný rok narástol až o 70 
percent! Ide pritom o tie 
naj menšie deti, od narode-
nia do troch rokov, najmä 
o dojčatá a batoľatá. 
Zdravotný stav zhruba jednej 
štvrtiny detí si po páde vyža-
duje hospitalizáciu na Klinike 
detskej chirurgie alebo inten-
zívne monitorovanie na Det-
skej klinike anesteziológie 
a intenzívnej medicíny.

Nebezpečná posteľ
Len minulý mesiac ošetrili 
na urgente vyše 4tisíc detí, 
pričom 160 malých pacien-
tov spadlo z výšky, väčšinou 
z manželskej postele. „Z toho 

Bratislavskí lekári varujú, úrazov detí po páde 
alarmujúco pribúda!

osem detí sme museli hos-
pitalizovať a monitorovať,“ 
informoval riaditeľ Národ-
ného ústavu detských chorôb 
(NÚDCH) Ladislav Kužela.
Podľa lekárky z kliniky det-
skej chirurgie Daniely Šan-
dorovej deti veľmi často pa-
dajú z prebaľovacích pultov, 
kočíka, schodov, kuchynskej 
linky, skrinky, sedačky, ale 
najviac z manželskej poste-
le. Objavila sa aj rarita, keď 
ani nie polročné dieťa spadlo 
z pingpongového stola. „Uká-
zalo sa, že najnebezpečnej-
ším miestom pre deti do troch 
rokov je manželská posteľ. 
Kým v sledovanom období 
v roku 2018 z manželskej 
postele spadlo 72 detí, v rov-
nakom období v tomto roku 
to bolo až 123 detí. Okrem 
pádov z postele sledujeme 
súčasne aj pridusenie alebo 

priľahnutie dospelou oso-
bou,“ dodal Ladislav Kužela.
Situácia je podľa chirur-
gičky alarmujúca. Deti po 
páde na hlavu môžu skončiť 
s komplikovanými zlome-
ninami lebky, vnútrolebeč-
ným krvácaním, pomliaž-
dením mozgu, rozsiahlym 
opuchom mozgu, v tom 
lepšom prípade „len“ s von-
kajším poranením hlavy či 
otrasom mozgu. 

Na vine je aj mobil
Dôvodov týchto detských 
úrazov je viac. Lekári to pri-
pisujú nielen tomu, že deti sú 
v tomto veku aktívne, všetko 
skúšajú a objavujú, ale aj te-
lefónom a sociálnym sieťam. 
„Možno je to aj rýchlou dobou, 
ľudia sa ponáhľajú, pozerajú do 
telefónov, komunikujú na soci-
álnych sieťach, pričom úraz 
sa môže stať v ktorúkoľvek 
sekundu. Často deti necháva-
jú na posteliach, vo vajíčkach, 
mali sme prípady, keď dieťa 

spadlo aj s vajíčkom vylože-
ným na stole, nie sú pripútané 
v kočíkoch a podobne,“ varu-
je Daniela Šandorová. Deti do 
3 rokov by sa podľa nej tiež 
nemali hrávať na dvojmetro-
vých preliezkach či skákať na 
trampolíne.  (lv)
 Foto: shutterstock

STARÉ MESTO
Viete si predstaviť námes-
tia v našom hlavnom meste 
úplne bez áut? Primátor 
Matúš Vallo ukázal, ako by 
to mohlo vyzerať vďaka 
projektu Živé námestie.
Nové vedenie mesta sa roz-
hodlo napraviť veľký dlh 
voči verejnému priestoru 
z predchádzajúcich rokov. 
Hnacou silou zmien má byť 
najmä Metropolitný inštitút 
Bratislavy, ktorý sa v jed-
nom zo svojich prvých pro-
jektov zameral na Námestie 
SNP, Kamenné námestie, 
Klobučnícku a Treskoňovu 
ulicu. „Nadviazali sme na 
projekt Živé námestie a mňa 
teší, že nadšenie a nasadenie 
skvelých ľudí z občianskych 
združení a dobrovoľníkov, 
ktorým sa už podarilo zmeniť 
priestor pred Starou tržnicou, 
má pokračovanie aj v Metro-
politnom inštitúte Bratisla-
vy,“ priblížil primátor Matúš 
Vallo.
V rámci projektu Živé ná-
mestie sa zozbierali dáta 
a spracovali analýzy, ktoré 

poslúžia ako podklad pre ve-
rejnú architektonickú súťaž 
na riešenie Námestia SNP 
a Kamenného námestia. Ma-
gistrát chce, aby ich budúcu 
podobu pomohli vytvoriť tí 
najlepší architekti. 
Súčasťou projektu sú aj ná-
vrhy tzv. rýchlych riešení. 
Niektoré môžeme vidieť už 
dnes, a to pred Starou trž-
nicou (nové sedenie okolo 
stromov, nové osvetlenie, 
orez stromov), a takisto na 
Kamennom námestí (odstrá-
nenie čiernych stavieb, vy-

čistené okolie stromov, nové 
trávnaté plochy so závlahou). 
Do leta by mala odštartovať 
realizácia ďalších „rýchlych“ 
a finančne menej náročných 
vylepšení. Vybrali sme niek-
toré z nich. 

Zjednotené námestia
Z analýz vyplýva, že len na 
Námestí SNP a Kamennom 
námestí je dohromady až 
61 rôznych typov objektov 
a mobiliáru, vrátane 16 dru-
hov kvetináčov, 7 druhov 

odpadkových košov, 5 dru-
hov cyklostojanov, 7 druhov 
sedenia, 13 druhov zábran, 
8 druhov informačných 
tabúľ a 5 druhov kioskov. 
Časť z nich sa odstráni úplne 
a ďalšia časť nahradí, vďaka 
čomu sa počet typov mobiliá-
ru zníži zo 61 na 17 štandard-
ných typov. Námestia tak vy-
tvoria harmonickejší priestor.

Sociálna kontrola
Na Kamennom námestí, 
Treskoňovej ulici a za pamät-
níkom SNP pridá magistrát 

verejné osvetlenie, aby zvý-
šil možnosti sociálnej kon
troly. Zároveň chce námestiu 
vdýchnuť nový život a aktivi-
tu. „Do nevyužitého priestoru 
na Kamennom námestí preto 
umiestnime detské ihrisko. 
Ihriská sú všeobecne priestor-
mi na nadväzovanie vzťahov 
medzi deťmi, ale aj dospelý-
mi. V spolupráci s partnermi 
tiež pracujeme na koordinácii 
a vytváraní kultúrneho a spo-
ločenského programu v tejto 
lokalite,“ vysvetľuje ďalšie 
zámery magistrát. 

Celoročné aj sezónne sedenie
Celoročné sedenie na námes-
tiach sa vytvorí na miestach, 
kde už dnes sú zábrany, prí-
padne tam, kde sú takéto 
zábrany žiaduce. Od apríla 
do októbra sa k celoročné-
mu sedeniu pridá aj sezónne 
sedenie, ktoré si budú môcť 
ľudia presúvať, napríklad 
v lete zo slnka do tieňa. Ako 
sme informovali v minulom 
čísle Bratislavských novín, 
prvé takéto mobilné sety sú 
už vyložené na Primaciál-
nom námestí a pred Starou 
tržnicou.

Prednosť pre chodcov
Pri zúženej časti Námestia 
SNP a na Klobučníckej ulici 
sa rozšíri chodník pre chod-
cov na úkor parkovania. Záro-
veň sa vyvýšia priechody pre 
chodcov pri Hlavnej pošte a na 
rohoch ulíc Dunajská a Štúro-
va, ako aj pri vstupe na par-
kovisko na Rajskej ulici. Na 
Rajskej ulici presunú parkova-
nie na druhú stranu cesty a na 
ulicu pridajú cyklotrasu. 

Namiesto áut kvetináče 
Magistrát plánuje odstrá-
niť viac ako 12 percent par-
kovacích miest. Zruší sa 
jedna štvrtina parkovacích 
miest v hornej časti Námes-
tia SNP, parkovisko na Ka-
mennom námestí, parko-
vanie na Treskoňovej ulici 
(medzi budovami Národného 
osvetového centra a budovy 
Nemocnice u Milosrdných 
bratov) a časť parkovania 
na Klobučníckej ulici. Na 
uvoľnené miesta pridajú 41 
veľkokapacitných kvetináčov 
s menšími drevinami.  (nc, ts)
 Vizualizácie: magistrát
Video a viac foto si pozrite 
na www.banoviny.sk

Tešme sa na živé námestia, ktoré budú bez áut!

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

v školskom roku 2019/20

STREDNÁ ŠPORTOVÁ ŠKOLA
BRATISLAVA

otvára športové 
triedy v 5. a 6. 
ročníku ZŠ

www.sportschool.sk

Čo radia lekári 
Podľa prednostu detskej chi-
rurgickej kliniky Jozefa Babalu 
pri diagnostike hrá výraznú 
úlohu práve rodič. Lekári sa 
pýtajú napríklad aj na odchýlky 
v správaní dieťaťa. Ak dieťa 
spadne z výšky, sledujte, či 
nie je ospalé. Spozornieť by 
ste mali aj vtedy, keď vracia. 
A kedy prísť k lekárovi? „Záleží 
na viacerých faktoroch, 
napríklad veku dieťaťa - čím je 
menšie, tým je pád rizikovejší. 
Dôležitá je aj výška, z akej 
spadlo, na aký povrch dopadlo, 
ako sa dieťa správa po úraze. 
Všímať si treba hlavne zmeny 
správania, či je prítomné 
bezvedomie, vracanie, opuch 
na hlavičke, rana, prípadne iné 
príznaky. Čím je dieťa menšie, 
napríklad novorodenec, tým sú 
riziká väčšie a je lepšie, keď 
dieťa vidí lekár,“ dodala Daniela 
Šandorová. 

Kaligrafia 
v Bibiane
STARÉ MESTO
Rôzne druhy písma i jeho 
historický vývoj môžete spo-
znať na hravej a poučnej 
výstave v Bibiane. Jej názov 
Kaligrafia = krasopis je od-
vodený z gréckych slov kal-
fos = krása, grafos = písanie.
„V piatich miestnostiach sme 
umiestnili množstvo infor-
mácií o písme, ako vznikalo 
počas tisícročí v rôznych čas-
tiach sveta. Je tu aj cvičisko, 
kde možno navštíviť hradnú 
pisáreň, púštny stan arabské-
ho pisára i pagodu čínskeho 
písmomaliara. Tiež možno 
z Braillovho písma podľa 
predlohy vyskladať slová, na-
písať text v klinovom písme, 
štetcovým perom písať oz-
dobne kaligraficky,“ informo-
vala autorka výstavy Ingrid 
Abrahamfyová. (tasr)

Poštová ulica 
je už v poriadku
STARÉ MESTO
Rozsiahle rozkopávky na 
Poštovej ulici sú už minu-
losťou.
Na tejto frekventovanej ulici 
pracovali plynári od apríla. 
Rekonštrukcia plynovodov 
mala byť pôvodne dokončená  
15. mája, napokon termín po-
sunuli na 25. máj. Ako sme sa 
presvedčili, dodržali ho, Pošto-
vá ulica je už v poriadku. (ac)

Labuť sa 
udusila 
plastom
RUŽINOV
Smutné a bolestné zároveň. 
Na Štrkoveckom jazere sa 
udusila labuť, ktorej sa len 
pár hodín predtým vyliahli 
mláďatá. A dôvod? Nezod-
povední ľudia!
Ako banoviny.sk informo-
val človek z FB stránky 
Štrkovecké jazero, labuť na 
brehu našla plast, ktorý ne-
dokázala vydáviť a udusila 
sa. „Denne jazero vyplavu-
je rôzne plastové vrchnáky, 
vrecká, paličky od lízaniek, 
ktoré tu bezohľadní ľudia po 
sebe zanechávajú,“ napísal 
nám rozhorčený a smutný.  
K udusenej labuti  na bre-
hu boli privolaní policajti 
a veterinár. Ten by mal pit-
vou potvrdiť príčinu uhynu-
tia labute. (lb)

Aká je pravda 
o platoch 
vodičov
BRATISLAVA
Na článok z minulého 
čísla o platoch vodičov 
MHD v Bratislave za-
reagovali viacerí čita-
telia. Medzi nimi aj Ja-
roslav.
„Vodiča robím 13,5 roka. 
Ak pripočítam všetky prí-
platky a odrobím maximál-
ny počet nadčasov, tak moja 
mzda je 1 100 eur  v čistom. 
Raz za tri mesiace môžeme 
dostať odmenu 2krát 150 
eur z fondu generálneho ria
diteľa. Podmienkou je, že 
odpracujeme za tri mesiace 
90 hodín nadčas a nevyne-
cháme ani jeden deň v prá-
ci. Čiže každý  tretí mesiac 
mám 1 400 eur v čistom. 
Robiť vodičov nás baví 
a robiť to z povinnosti sa 
nedá  na rannú zmenu 
vstávate o 2:30 alebo 3:30 
hod., z odpoludňajšej prí-
dete domov v noci o 24:00 
až 2:00 hod.,“ napísal pán 
Jaroslav. (bn)

Budúcu podobu Kamenného námestia aj Námestia SNP (foto nižšie) by mali pomôcť  
vytvoriť tí najlepší architekti.

STAVEBNE PRÁCE A REKONŠTRUKCIE
•okná • dvere • žalúzie 

• rolety • siete 
• garážové brány 

• servis okien a dverí

kontakt: 0901 921 968
www.pjttgroup-com.webnode.sk
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Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

Až 300 eur mesačne za štátnu škôlku? Toto  
si o návrhu myslíte vy
Nie 30 eur, ale 300 eur mesačne za dieťa v štát-
nej škôlke, ktoré nemá trvalý pobyt v Petržalke! 
S takýmto návrhom prišiel petržalský starosta Ján 
Hrčka. „Predpokladáme, že väčšina rodičov tých-
to detí nebude chcieť platiť takúto sumu, a preto 
sa nám uvoľnia kapacity pre petržalské deti,“ vy-
svetlil Hrčka. Rodičom, ktorých deti majú trvalý 
pobyt v Petržalke, navrhol poplatok znížiť o 90 
percent, takže by platili iba 30 eur. Riaditeľky materských škôl v Petržalke s návrhom ani s jeho 
zdôvodnením nesúhlasia: takmer všetky sa vzdali funkcie.
 

A tu sú reakcie:

Adam Okruhlica: A pokiaľ škôlka nevie v mieste trvalého bydliska z akýchkoľvek dôvodov 
dieťa umiestniť, mala by človeku platiť 300 eur mesačne. To by bolo fér riešenie.
Adriana Vašková: Smutné je, že hľadajú stále spôsob, ako vytiahnuť mladým rodinám peniaze 
z vrecka a nehľadajú možnosti, ako otvoriť dostatočný počet škôlok. A veľa mamičiek „uteká“ 
do práce len preto, že sa musí spolupodieľať na splácaní hypotéky a chodu domácnosti a keď by 
mala rodina dať 300 eur za škôlku, tak môžu rovno matky zostať doma. 
Tadeus Patlevic: V podstate neťahajú žiadne peniaze. Ak budú v škôlke deti s trvalým poby-
tom v príslušnej časti, bude ich to stáť rovnako ako doteraz. Problém budú mať len tí, ktorí sú 
z iných mestských častí. Teda tí, ktorí zaberajú miesta deťom z príslušnej mestskej časti, čím 
im vyťahujú peniaze z vrecka, lebo nemôžu umiestniť svoje dieťa v štátnej škôlke a musia ho 
dať do súkromnej.
Viera Maradova: Udivuje ma, ako dokáže vzniknúť problém tam, kde pred 20 rokmi nebol, 
a to tipujem, že bola pôrodnosť vyššia oproti dnešku. 
Sveto Es Ka:. Možno by nebol v Petržalke až taký problém s priestormi, ale zohnať učiteľky 
a ďalší personál do škôlky za ten plat je už zložité. Na druhej strane, kapacity škôlok sa dajú 
počítať, netreba ich odhadovať  keď sa narodí v danom roku v mestskej časti istý počet detí,  
o 3 roky približne toľko detí pôjde do škôlky.

FACEBOOK www.facebook.sk/banoviny

Exkluzívne s Marcelom 
v kuchyni celý rok 2019

Csirkepaprikás -
kurací paprikáš

Miestny úrad Vajnory Roľnícka 109
Miestny úrad Jarovce Palmová 1
Miestny úrad Čunovo Hraničiarska 144
Miestny úrad Rusovce Vývojová 8
Aupark Einsteinova 18
Bratislavský samosprávny kraj Sabinovská 16
BigMedia Ivanská cesta 2D
Dom kultúry Ružinov Ružinovská 28
Spoločenský dom Nivy Súťažná 18
Spoločenský dom Prievoz Kaštieľska 30
DK VESNA Biskupická 1
DK Vajnory Pod Lipami 2
SK Vajnorská Vajnorská 21
DK Dúbravka Saratovská 2A
KC Istracentrum Devínska Nová Ves Hradištná 43
Spoločenský dom Záhorská Bystrica Gbelská 6
Dom kultúry Zrkadlový háj Rovniankova 3
Poštová banka Dvořákovo nábr. 4
J&T banka - recepcia Dvořákovo nábr. 8/blok D
Eurovea Pribinova 10
Nemecký kultúrny dom Barónka 3
Karloveské centrum kultúry Molecova 2
DK Devín Rytierska 2
KC Školská Školská 14
KC Gaštanová Gaštanová 19
KC Pistoriho palác Štefánikova 25
DK Kramáre Stromová 18
Spoločenské centrum Lamač Malokarpatské nám.č. 9
Lekáreň SCHNEIDER - Poliklinika  Rovniankova 1
TERNO Jiráskova ul.
TERNO Vlastenecké nám
TERNO Mlynarovičova ul.
TERNO Pajštúnska ul.
TERNO Romanova ul.
TERNO Aupark
TERNO Vilová ul.
TERNO Ovsištské námestie
TERNO Lermontovova ul.
TERNO Medená ul.
TERNO Eisnerov ául.
TERNO Ul. Dr. Clementisa
TERNO Astrová ul.
TERNO Pivonková ul.
TERNO Lackova ul.
TERNO Ul. I.Horvátha
TERNO Brezovská ul.
TERNO Ul. Schneidera Trnavského
TERNO Opletalova ul.
TERNO Zámocká ul.
TERNO Krížna ul.
TERNO River Park
TERNO Budyšinská ul.
TERNO Lamačská cesta
TERNO Mierová ul.
TERNO Dunajská - BA
TERNO Radlinského
TERNO 3 veže
TERNO Mlynská dolina
TERNO OC Centrum
TERNO Seberíniho ul.
TERNO OC Retro
TERNO Hraničná ul.
TERNO Stromová ul.
TERNO Nobelova ul.
TERNO Kresánkova ul.
TERNO Dopravná - Rendez
TERNO Páričková ul.
TERNO Miletičova ul.
TERNO Račianska ul.
TERNO Ipeľská ul.
TERNO Kubačova ul.
TERNO Záhradnícka ul.
TERNO Rača - Bianco
TERNO Zálužická ul.
TERNO Trojičné nám.
TERNO Trebišovská ul.
TERNO Vajnory
KRAJ Bratská ul.
KRAJ Drotárska cesta
KRAJ Kašmírska ul.
KRAJ Drieňova ul.
KRAJ Ovručská ul.
KRAJ Trnavské mýto
KRAJ Ul. J. Kostru
KRAJ Balkánska ul.

STARÉ MESTO
Počas Dňa Európy 9. mája 
predstavilo šesť žiačok 
Gymnázia Matky Alexie 
svojim spolužiakom vý-
sledky dvojročného pro-
jektu Erasmus+ s názvom 
„Štúdium cudzích jazykov, 
dôležitá súčasť vzdelávania 
budúcich hráčov na európ-
skom trhu?“. 
Projekt prebiehal v spolu-
práci s Lycée Assomption 
Bellevue v Lyone a Cole-
gio de la Asunción Valle-
cas v Madride. Jeho cieľom 
bolo skúmať vyučovanie 
cudzích jazykov vo Fran-

cúzsku, Španielsku a na 
Slovensku priamym pozo-
rovaním hodín, ako aj pro-
stredníctvom dotazníkov, 
ktoré sa distribuovali žia-
kom a učiteľom spomína-
ných škôl. 
Žiačky Katarína, Simona, 
Zuzana, Gabriela, Danie-
la a Nina sa pod vedením 
pedagógov naučili, ako vy-
hodnotiť údaje získané z  
pozorovaní aj z dotazníkov, 
porovnali ich so svojimi 
francúzskymi a španiel-
skymi vrstovníkmi a svoje 
zistenia zhrnuli v prezen-
tácii a videu. Projekt ich 

však naučil aj iné: vďaka 
pravidelnej komunikácii 
v angličtine získali väčšiu 
istotu pri vyjadrovaní sa 
v tomto jazyku, zdokona-
lili sa v práci na počítači 
a zlepšili sa aj v tímovej 
spolupráci. „Erasmus+ vás 
dokáže neuveriteľne osob-
nostne posunúť dopredu, 
najmä, keď pochopíte, že 
ak nebudete spolupracovať 
s ostatnými, sami sa nikam 
nedostanete. A tento pozna-
tok sa nám určite zíde aj 
v budúcnosti,“ zhodnotila 
jedna zo žiačok. (red)
 Foto: archív Z. H.

Čo nás naučil projekt Erasmus 

Gizka Oňová: 
Dnes vidím lepšie
ako dvadsiatnici
Najznámejšia slovenská svokra sa po operácii 
sivého zákalu cíti, akoby omladla o desiatky rokov. 

Karadžičova 16, 821 08 Bratislava 24
info@veselyok.com  |  Tel.: +421-(0)2-3211-4646 

www.veselyok.com

Napriek tomu, že prekročila sedemdesiatku, energická 
speváčka a  herečka Gizka Oňová nepatrí k  tým, ktorí 
musia neustále šmátrať po okuliaroch, aby niečo 
videli. Hoci dioptrické okuliare boli jej nerozlučnými 
spoločníkmi takmer 40 rokov, dnes sa teší prekvapivo 
lepšiemu zraku ako v mladosti! Najznámejšia slovenská 
svokra sa totiž odhodlala na radikálny krok - odstránenie 
sivého zákalu a  s  ním aj odstránenie dioptrií. Pani 
Gizka však priznáva, že napriek zhoršujúcemu sa zraku 
návštevu očného lekára dlho odkladala. „Odrazu mi 
vnútorný hlas našepkal, že je najvyšší čas, a tak aj bolo. 
Môj očný lekár totiž pri vyšetrení zistil, že sa mi začal na 
oboch očiach rozvíjať sivý zákal, ochorenie, ktoré je vraj 
sprievodným príznakom starnutia a počká si na každého 
z nás. Zároveň mi povedal, že jediný spôsob, ako sa ho 
zbaviť, je operácia. Vôbec ma to nepotešilo, pretože bolo 
pre mňa nepredstaviteľné, že by mi mal niekto siahať 
do oka.” Pani Gizka mala tak, ako mnohí pacienti, pred 
očnou operáciou strach, no lekár jej povedal, že priveľmi 
nemá na výber. Ak sa sivý zákal nelieči, v  konečnom 
štádiu vedie až k oslepnutiu. Zároveň ju však upokojil, že 
vďaka najmodernejším technológiám nie je tento zákrok 
žiadnym strašiakom. Pani Gizka sa rozhodla pre VESELY 
Očná Klinika s  80. ročnou tradíciou.  „Zavážili u  mňa 
nielen výborné referencie pacientov, ale aj skutočnosť, 
že ide o kliniku, ktorú vedie už tretia generácia rodiny 
Veselých - očných lekárov, ktorí stáli pri zrode očného 
lekárstva na Slovensku. Sama viem, že keď sa remeslo 
v rodine „dedí”, je to viac než len práca. Je to poslanie.”

S ÚSMEVOM A BEZ BOLESTI
Usmievavá speváčka priznáva, že jej pôvodné obavy 
sa nakoniec ukázali celkom neopodstatnené. „Po celý 
čas som bola pri vedomí, oči som mala znecitlivené iba 
anestetickými kvapkami a  žiadnu bolesť som necítila. 
Jeden týždeň mi operovali jedno oko, na druhý týždeň 
druhé. Bola to krátka operácia a  všetko prebiehalo 
ako po masle. Úprimne sa skláňam pred dnešnou 
modernou lekárskou vedou a pred očnými chirurgami. 
Ani neviete, že vás vlastne operujú,” hovorí. Očný lekár 
MUDr. Pavol Veselý z VESELY Očná Klinika, ktorý pani 
Gizku operoval, potvrdzuje, že operácia sivého zákalu, 
ktorá spočíva v nahradení zakalenou pôvodnou ľudskou 
šošovkou umelým vnútroočným implantátom, je dnes 
vďaka moderným technológiám šetrný, bezpečný, 
bezbolestný a rýchly zákrok. „Netrvá dlhšie než 20 minút 
a  vykonávame ho ambulantne. Ihneď po ňom môžete 
ísť domov a na druhý deň sa vrátiť k svojmu bežnému 
životu. Dokonca je dnes najčastejšie vykonávaným 
zákrokom na ľudskom tele,” hovorí operatér pani Gizky. 

TRI MUCHY JEDNOU RANOU
Pani Gizka sa nielenže zbavila sivého zákalu, ale aj 
akýchkoľvek dioptrických okuliarov. Pri operácii jej do očí 
implantovali špeciálne multifokálne implantáty, ktoré jej 
umožňujú ostro vidieť na všetky vzdialenosti - nablízko, 
na stredú vzdialenosť i do diaľky. „Mám pocit, akoby som 
omladla. Moje oči sa cítia na dvadsať rokov. Je to niečo 
fantastické,” pochvaľuje si pani Gizka.

na predoperačné vyšetrenie pred operáciou 
sivého zákalu na VESELY Očná Klinika

Zľava nie je kombinovateľná s inými zľavami 
a je platná do 31. 07. 2019.

Využite zľavu až 50%

V 16. storočí začali papriku 
pestovať najmä v Turecku. 
Maďari však rýchlo zistili, 
že ich pôda je na to vhodnej-
šia, preto si ju hneď privlast-
nili. Naučili sa ju sušiť 
a mlieť, a to už je len krôčik 
k paprikášu. Ten vynašli 
pastieri na juhu Maďarska, 
kde sú dve mestá s najlepšou 
paprikou na svete – Kalocsa 
a Szeged. 
Ako mäso používali sliepky 
s tvrdším mäsom, ktoré bolo 
potrebné dlho variť. O tom, 

či do paprikášu dávať aj pa-
radajky, sa vedú aj dlhodobé 
rodinné spory.

ČO POTREBUJEME
6 porcií
1 kg kuracích stehien 
preseknutých na menšie 
časti, 1 cibuľu, soľ, čierne 
korenie, 1 PL sladkej mletej 
papriky, vývar, 3PL brav
čovej masti, 2 PL hladkej 
múky, 250 ml kyslej smotany
Na halušky: 300 g hladkej 
múky, 200 g polohrubej 
múky, 2 vajíčka

AKO NA TO
Na masti rovnomerne 
opražíme mäso, osolíme 
a okoreníme. Pridáme ci-
buľu nasekanú nadrob-
no a opekáme, kým nie 
je zlatohnedá. Prisypeme 
papriku, chvíľu opražíme, 
podlejeme vývarom a na 
miernom ohni dusíme do-
mäkka. Na zvyšku brav
čovej masti opražíme ly-
žicu múky do svetlohneda. 
Vychladnutú zápražku za-
miešame do jedla a chvíľu 
povaríme. Maslové haluš-
ky: múku, vajíčka a vodu 
podľa potreby zmiešame 
do hustej hmoty, pret-
lačíme do vriacej vody 
cez haluškovač a varíme, 
kým nevyplávajú na po-
vrch. Precedené zmiešame 
s rozpusteným maslom.
Lyžicu smotany dajte na ta-
nier až nakoniec a halušky 
posypte petržlenovou vňa-
ťou. Biela, červená a zele-
ná sú totiž farby maďarskej 
vlajky.

Viac článkov 
zo života  

v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku  

www.facebook.com/banoviny

Píšte, pýtajte sa, komentujte

Pokračovanie zo strany 10
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s nervosvalovým ochorením. 
Účinkujú S Hudbou Vesmír-
nou, Vidiek, Fuera Fondo, 
Celeste Buckingham & King 
Shaolin a Korben Dallas.

Štvrtok – 13.6.2019

TURÍČNY KONCERT 
DETSKÉHO SPEVÁCKE-
HO SÚBORU MAĎAR-
SKÉHO ROZHLASU

Dóm sv. 
Martina, 
18:00
Zbor pra-
videlne 
hosťuje na 
domácich 
aj európ-

skych hudobných festivaloch 
a iných podujatiach. So 
zborom vystúpi aj Solamente 
Naturali Bratislava a traja 
sólisti. 

Piatok – 14.6.2019

BRAK - BRATISLAVSKÝ 
KNIŽNÝ FESTIVAL 2019

Nová Cvernovka
Šiesty ročník najväčšieho 
slovenského knižného festi-
valu sa uskutoční v novom 
predletnom termíne, na no-
vom mieste, v novom vizuál-
nom šate. Potrvá do 16. júna.

SENSORIUM 2019
Bratislava
Medzinárodný festival di-
gitálneho umenia a kultúry 
v Bratislave. Témou štvrtého 
ročníka je Rozšírená myseľ, 
ktorá skúma technológie ako 
rozšírenie ľudského kreatív-
neho potenciálu.

Sobota – 8.6.2019

EUROKONTEXT.SK 2019
Slovenské národné divadlo
Šiesty 
ročník 
Festivalu 
európskeho 
divadla 
SND Eu-
rokontext.
sk predstaví 
v júni pozoruhodné inscená-
cie z oblasti hudobnodrama-
tického a tanečného divadla, 
čiže z opery a baletu. Potrvá 
do 14.6. 

Nedeľa – 9.6.2019

KRÁSA PRE ŽENU 
STVORENÁ
Slovenské národné múzeum

Čepiec zastával v minulosti 
veľmi dôležitú úlohu v tra-
dičnom ženskom odeve. 
Symbolizoval zmenu stavu 
svojej nositeľky – z dievčaťa 
sa stala žena. Výstava pred-

stavuje čepce z rôznych ob-
lastí Slovenska.

Pondelok – 10.6.2019

LEVANDUĽOVÝ FESTI-
VAL NA OBCHODNEJ
Dvor na Obchodnej 66

Ďalší ročník Levanduľových 
trhov v Bratislave. Tentokrát 
bude festival predĺžený až na 
celý týždeň.

Utorok – 11.6.2019

PAOLO GIORDANO - BE-
SEDA S AUTOROM
Martinus, Obchodná ul, 
18:00

Obľúbený 
taliansky 
spisova-
teľ Paolo 
Giordano 
sa vracia 
do Brati-
slavy, aby 

predstavil slovenský preklad 
svojho najnovšieho románu 
Požierači neba.

Streda – 12.6.2019

KONCERT BELASÉHO 
MOTÝĽA 2019

Hlavné 
námestie, 
Bratislava, 
16:00
Príďte 
vyjadriť 
podporu 
ľuďom 

Sobota – 1.6.2019

DEŇ DETÍ V SĽUK-U
SĽUK, 13:00
Program 
bude tak 
ako každý 
rok inšpi-
rovaný 
hlavne 
tradičnou 
ľudovou 
kultúrou.

Nedeľa – 2.6.2019

VÍKEND OTVORENÝCH 
PARKOV A ZÁHRAD 
2019
Bratislava, od 10:00
XI. ročník festivalu záhrad-
nej kultúry. Cieľom je pre-
zentovať a oslavovať hod-
noty našich parkov a záhrad, 
ich význam pre ľudí.

Pondelok – 3.6.2019

CINEDU
Kino Mla-
dosť
Prvý slo-
venský 
filmový 
festival pre 
deti, mlá-

dež a celé rodiny, Festival 
CinEdu sa uskutoční od  
31. mája do 4. júna 2019.

Utorok – 4.6.2019

ANTITEATRO:  
MASA & MOC
Koncertná sieň Klarisky, 
20:45

Prvá inscenácia novovznik-
nutého AntiTeatra na motívy 
eseje Eliasa Canettiho Masse 

und Macht (1960), ktorá 
hovorí o tom, ako jedinec 
v mase stráca svoje úzkosti 
a zábrany. 

Streda – 5.6.2019

LÁSZLÓ FÉHER / GENE-
RÁCIE
Galéria Z Výstava predsta-
vuje tvorbu László Fehéra 
za ostatné roky so zvláštnym 
zameraním na dve skupiny 
diel: sériu malieb s názvom 
Odtlačky pamäte a nové pa-
pierové diela autora. 

Štvrtok – 6.6.2019

BRATISLAVA DESIGN 
WEEK 2019
Bratislava
Bratislava Design Week 
má desať rokov, oslávte to 
s týždňom dizajnu a digitál
nej kultúry od 5.  9. júna. 
V roku výročia bude Dizajn 
Week rozvíjať tému  vzťa-
hy! 

Piatok – 7.6.2019

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: Vladimíra Stoklasová 
Telefón: 0905 273 416 

E-mail: reklama@banoviny.sk 
PR reklama  

je graficky vyznačená. 

 www.banoviny.sk

Nedostávate Bratislavské noviny?  
Nahláste nám vašu presnú  
adresu na: 02/32688830,  
redakcia@banoviny.sk
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Pod hlavnou 
stanicou majú
novú kameru
STARÉ MESTO
Mestská polícia bude môcť lep-
šie dohliadať na verejný poria-
dok v meste. Rozšírila počet
kamier, ktoré sú napojené na
mestský kamerový systém. Ešte
koncom leta  spustili kameru na
Námestí Franza Liszta. Mestskí
policajti v súčasnosti používajú
95 kamier. Všetky kamery sú
otočné, digitálne a poskytujú
obraz vo vysokom rozlíšení. Zo
všetkých sa dá v prípade potre-
by urobiť záznam. 
Kameru na Námestí Franza
Liszta nainštalovali preto, lebo
ide o prístupové miesto turistov
do Bratislavy a aj týmto spôso-
bom chcú zvyšovať ich bezpeč-
nosť. V okolí Hlavnej železničnej
stanice dochádza k zhromažďo-
vaniu viacerých neprispôsobi-
vých osôb, policajti kontrolujú
najmä dodržiavanie všeobecne
záväzného nariadenia o čistote a
poriadku a nariadenie o zákaze
požívania alkoholu na verejnosti.
V rozširovaní počtu kamier v
meste sa má pokračovať, keďže
kamerový systém zvyšuje bez-
pečnosť v uliciach Bratislavy.
Kamery pôsobia v prvom rade
preventívne. 
V prípade páchania priestupku
alebo trestného činu zase môže
operátor na miesto rýchlo
poslať hliadku. Kamerové
záznamy pomáhajú aj Policaj-
nému zboru SR pri objasňovaní
trestných činov.
Od začiatku roka fungujú tri nové
kamery za približne 17-tisíc €
(vrátane inštalačných prác).
Magistrát navrhuje aj vytvorenie
jednotného mestského kamerové-
ho systému, ktorý by zjednotil
všetky existujúce kamerové sys-
témy v Bratislave - kamerový
systém Dopravného podniku Bra-
tislava, Krajského riaditeľstva
Policajného zboru SR v Bratisla-
ve a Mestského kamerového sys-
tému mestskej polície.
V súčasnosti totiž mesto financu-
je tri oddelené kamerové systémy.
Ich využitie nie je pritom optimál-
ne vzhľadom na rôzne poslanie
koncových užívateľov. Kamero-
vý systém sa tak využíva jedno-
stranne. (lm)

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

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

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

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

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne 

už viac ako 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. 
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Zažite Dni otvorených dverí 
v Malých Krasňanoch

Streľba za bieleho dňa! 
Obrovská dráma sa odo-
hrala minulú stredu okolo 
štvrtej popoludní v Petr-
žalke na HOLÍČSKEJ 
ULICI. Svedkyňa udalosti 
pre RTVS uviedla, že pad-
li asi štyri výstrely, videla 
útočníka so zbraňou v ruke 
a tiež to, ako  postrelený 
muž utekal na neďalekú 
policajnú stanicu kričiac 
od bolesti.  Polícia v súvis-
losti so streľbou pátrala po 
Dušanovi J., o pár hodín 
už upresnila, že je mŕtvy. 
Pravdepodobne spáchal 
samovraždu výstrelom do 
hlavy. Motívom bol zrej-
me milostný trojuholník, 
Dušan J. údajne strieľal na 
svojho soka v láske. Zrane-
ný muž je mimo ohrozenia 
života. (bn)

Stovky ulíc v Bratislave sú 
pomenované po význam-
ných ľuďoch, o ktorých 
mnohí z nás nemajú ani tu-
šenie. Napríklad v Karlovej 
Vsi nájdete Segnerovu uli-
cu. Viete, po kom je pome-
novaná a čo má tento človek 
spoločné s naším hlavným 
mestom? 
Rodina Segnerovcov sa asi 
v polovici 16. storočia pris-
ťahovala do Sv. Jura. Táto 
svätojurská časť rodiny patri-
la medzi privilegované vrstvy 
mesta. Niekoľko pokolení 
Segnerovcov vo Sv. Jure nosi-
lo v rukách richtársku palicu. 
Po čase sa niektorí Segnerov-
ci usídlili v Prešporku a „pre-
nikli“ medzi patricijské rodi-
ny, získali šľachtictvo a erb 
vďaka predkovi Michalovi, 
ktorý odvážne bojoval proti 
Turkom. Jedným z prisťaho-
valcov bol Michal Segner, 
ktorý v Prešporku kúpil starší 
dom asi sto metrov nižšie od 
Michalskej veže. V roku 1648 
dom prestaval a dal mu novú 
tvár. Táto stavba je kultúrnou 
pamiatkou a aj v súčasnosti sa 
domu na Michalskej ulici čís-
lo 7 hovorí Segnerova kúria. 
A práve v tomto dome sa ot-
covi Michalovi a matke Márii 
Žofii Fischerovej v roku 1704 
narodil neskorší polyhistor 
a svetovo uznávaný vedec Ján 
Andrej Segner. 
Keď mal Ján Andrej štyri roky, 
zomrela mu matka. Ťarcha 
výchovy bez matky ležala na 
ramenách starého otca a otca. 
Starý otec často chodil s vnu-
kom do Mlynskej doliny k rie-

ke Vydrica, kde Segnerovci 
postavili mlyn. Mlynské kole-
sá poháňal vodný prúd a iskri-
vý šplechot kvapiek učaroval 
malému Andrejovi. Hovorí 
sa, že tieto pohyby v mlyne 
utkveli Andrejovi v pamäti, 
a dokonca ho inšpirovali pri 
jeho vynáleze v hydraulike, čo 
bolo Segnerovo koleso. 

Prednosť dostala 
matematika a láska
Ján Andrej dorastal a začali sa 
jeho roky vzdelávania. Naj-
skôr navštevoval evanjelické 
lýceum v Prešporku, potom 
v Rábe a napokon v Debrecí-
ne. Po strednej škole sa roz-
hodol pre štúdium medicíny 
na univerzite v Jene. Práve tu 
zistil, že okrem medicíny má 
rád aj iné predmety ako mate-
matiku a fyziku. 
Po získaní titulu sa vrátil späť 
do Prešporku. A rok si obliekal 
biely plášť. V roku 1732 prišla 
ponuka z Jeny. Na univerzite 
sa uvoľnilo miesto profesora 
matematiky. Prednosť dosta-
la matematika a taktiež láska. 
V Jene totiž bývala Marian-
na Karolína Teichmeyerová, 
dcéra jeho profesora zo štúdií. 
V ten rok sa s ňou aj oženil. 
O tri roky neskôr sa im na-
rodila dcéra Sofia Frederika 
a o ďalšie tri roky neskôr syn 
Ján Wiliam. Nakoniec s rodi-
nou odišiel do Halle, kde sa stal 

váženým profesorom. Všade, 
kam prišiel, písal štúdie. Ma-
tematika, medicína, fyzika aj 
chémia tvorili základ jeho diel. 
Prednášal na lekárskej fakul-
te, no venoval sa aj astronó-
mii. Jeho pozornosť pútala 
taktiež botanika a poľnohos-
podárstvo. Napríklad na de
zinfekciu pšenice odporúčal 
oxid siričitý a na hnojenie 
pôdy popol z dreva. Niektorí 
historici uvádzajú, že je auto-
rom takmer 80 titulov kníh. 
Jeho výskumy ho zaradili 
medzi najväčších vedcov vte-
dajšieho sveta. 
No najväčší význam malo 
zrejme Segnerovo koleso. Ide 
o valcovitú nádobu, z ktorej 
zospodu vychádzajú zohnuté 
vodorovné ramená. Z nich 
vyteká voda, ktorá rozkrúti 
nádobu opačným smerom. 

V podstate ide o zákon akcie 
a reakcie. Voda tečúca jed-
ným smerom otáča nádobu 
druhým smerom. Tento ná-
pad neskoršie spracoval švaj
čiarsky polyhistor Leonard 
Eulen. Objav mal význam 
v neskorších časoch pri vý-
stavbe turbín, a dokonca vo 
vývoji rakiet. 
Počas svojho života sa stretol 
s mnohými učencami vtedaj-
šej doby, ktorí ovplyvnili jeho 
smerovanie. Na evanjelickom 
lýceu v Prešporku to bol naj
mä Matej Bel, ktorý v ňom 
vzbudil záujem o exaktné 
vedy. Na jeho smerovanie 
mal veľký vplyv aj ďalší po-
lyhistor, Samuel Mikovíni. 
Zomrel náhle pár dní pred 
svojimi 73 narodeninami na 
nahromadenie krvi v žalúdku. 
Jeho hrob je na cintoríne Stad-
tgottesacker v Halle. Aj dnešná 
Bratislava má na svojho sláv-
neho rodáka spomienku. Na 
dunajskom nábreží pripomína 
Segnera socha, ktorej autorom 
je akademický sochár Alexan-
der Vika a architekt Miloš Ga-
šparec. A ak sa niekedy pozri-
eme na večernú oblohu, kdesi 
medzi nekonečnom hviezd je 
aj planétka, ktorá nesie meno 
Jána Andreja Segnera.  (lb)

Túto históriu a fotografie 
sme čerpali z knihy 

Významné osobnosti starého 
Prešporka (Ivan Szabó) 
z vydavateľstva Perfekt. 

Prešporský rodák: Jeho meno  
nesie koleso a aj planétka 

Ján Andrej Segner

Segner sa vzdelával 
aj na Evanjelickom 
lýceu v Prešporku.

Ukážky vývoja Segnerovho kolesa.



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

11/2019 16

Johann  
Wolfgang  
Goethe

zobák  
(zried.)

1. časť 
tajničky

autor  
elégií šetril

jednotka 
dedičnosti  

(gen.)

epocha  
kriedy  
(geol.)

staro-       
rímska  
bohyňa  

smrti

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

4. časť 
tajničky obkrútilo značka  

ruténia
znášaj  

utrpenie

balkánska  
objemová  
jednotka

Pomôcky: 
Agon, ibn,  
Aal, iktus,  
akov, tiara

oblečte  
(kniž.)

2. časť   
tajničky

ohraničená 
plocha

postupne  
poskladám 
zavesené  
predmety

srdcovnica oká,  
po česky

stalo sa  
mladším

žmurknu-    
tie (expr.)  
získavaj 

vedomosti

darček  
šarha  

(zastar.)

jedovatá  
bylina  
horkej  
chuti

mužské  
meno  

nesúlad  
(kniž.)

rezaním  
poraní  

poplach  
(hovor.)

Pomôcky: 
toast, žor-   
žet, orfik,  
Lato, aryk

balet  
I. Stra-      

vinského 
odlial

spočíta  
oblizlo

vodca  
Cigánov  
mocnel

stal sa  
divým

email  
prípitok  
(kniž.)

na stom  
mieste  

chorobný  
zápach

ázijská  
zavlažo-     

vacia  
priekopa

nálezisko

hlaveň  
(zastar.)  
5. časť 
tajničky

ženské  
meno  

tetanus

skratka  
pre Inži-     
nierske  
stavby

Lazár  
(dom.)  

plienenie  
(zried.)

jemná  
tkanina  

žilka  
(bot.)

značka  
erbia  

stúpenec  
orfizmu

skratka  
adenozín-   
trifosfátu

vnútorné  
strany rúk  
mužské  
meno

lietavice  
druh ku-     

žeľosečky

bledo-      
fialový

obseje  
kočovník

malý lotor  
vzlykot  
(bás.)

Pomôcky: 
kurhan,  
drholec,  

alb, cubes

opil sa  
(expr.)

v arab. me-  
nách syn  
6. časť 

tajničky

šúchalo  
kokosový  

orech

citoslovce  
úderu  

austrálsky 
medvedík

3. časť 
tajničky

mužské  
meno

priamy  
účastník  
udalosti

vtlač,  
po česky  

druh  
cukru

poniže  
napi sa  
(hovor.)

plnomo-     
censtvo  
(bás.)

prosením  
obmäkči  
obruba,  
lemovka

druh  
zeleniny  
odstrko-     

vanie

dvojhláska

kúpený  
tovar  

prestať  
tlieť

zdochnú  
7. časť 
tajničky

značka  
samária  

trojitá 
koruna

druh  
narkotika

bokom  
(hovor.)  
dochyť

lístie  
(kniž.)  
motal  

(hovor.)

autostop  
(hovor.)

podanie  
(šport.)  

neodohral

pasák  
šumivé  

víno

mužské  
meno

bodá  
(hovor.)  
trocha 
roztrhlo

mongolský 
pastier  
gloriola

tisne sa

Pomôcky: 
fetor,  
porta,  
arat

cudzie  
žen. meno  

prvok  
zn. Os

žen. meno  
starší 
poľský  

futbalista  

obrad ude-  
lenia mena 

milenec  
Dalily

obviazal

úder  
(kniž.)  
oválny 

výrastok

úhor, po  
nemecky  
solmizač-    
ná slabika  

zašepotal  
(bás.)

mužské  
meno  

8. časť 
tajničky

EČV  
Žiliny  
Viktor  
(dom.)

zametaj  
(arch.)

larynx  
(anat.)  

základná  
číslovka

lemovacie  
zariadenie  

listnatý  
strom

skratka  
pre iteretur

dereš  
(zastar.)  
obrnený 

transportér

oslí  
(zried.)  
značka  

tória

ukul metla  
(zastar.)

vzorec  
sulfidu  

vápena-     
tého

namotá-     
valo

mohyla  
(archeol.)

Olympia  
(dom.)

Prijmeme 
upratovačky

Tel. č. 0903 712 196

Prijmeme 
kontrolórky 
upratovania 
Tel. č. 0903 712 196


