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BRATISLAVA
Zavedenie nových pravidiel 
parkovania v Bratislave si 
zároveň vyžaduje dôslednú 
kontrolu vodičov, a to aj 
pomocou najmodernejších 
technológií. Mestská polícia 
už testuje inteligentné mo-
nitorovacie vozidlo Cam-
Car, ktoré dokáže odhaliť, 
či v zónach pre rezidentov 
neparkujú niektoré autá 
neoprávnene. 
Špeciálne vozidlo CamCar, 
ktoré česká spoločnosť FT 
Technologies z Olomouca 
požičala Bratislave na dva 
mesiace, už niekoľko dní 
jazdí cez vybrané lokality 
v Starom Meste a sníma EČV 
zaparkovaných áut. Mestskí 
policajti prechádzajú kontro-
lovanou zónou dvakrát, pre 
prípad, že by vodič medzi-
tým za parkovanie zaplatil. 

„Systém dokáže vygenerovať 
tie vozidlá, ktoré v platenej 
zóne parkujú neoprávnene,“ 
vysvetlil Daniel Bedňarík zo 
spomínanej firmy. 
Hlavnou výhodou „inteligent-
ného“ auta je rýchlosť celého 
procesu – systém so šiesti-
mi kamerami dokáže vďaka 
neurónovým sieťam počas 
prejazdu vozidla v konkrét-
nej lokalite naskenovať za 
hodinu viac ako tisíc parko-
vacích miest. „Táto technoló-
gia v kombinácii s inštitútom 
objektívnej zodpovednosti by 
mohla zvýšiť efektivitu našej 

práce až 100-násobne,“ pred-
pokladá náčelník mestskej 
polície Marek Gajdoš. 
Od kontrol si bratislavský 
magistrát sľubuje najmä 
účinnejšie „odstraňovanie“ 
neoprávnene parkujúcich 
vozidiel, a teda zvýšenie po-
čtu parkovacích miest práve 
pre rezidentov. Rovnaký typ 
auta od tej istej českej firmy 
už úspešne odskúšali v Tren-
číne. Ukázalo sa, že techno-
lógia pracuje s 96-percentnou 
úspešnosťou.  (ac)

Foto: Marián Dekan
Video na www.banoviny.sk

Na neplatiacich vodičov  
už číha auto so šiestimi kamerami

Nový tím  
pre sociálne 
bývanie
BRATISLAVA
Na magistráte vznikol tím, 
ktorý bude pomáhať riešiť 
problémy so sociálnym bý-
vaním pre ohrozené skupi-
ny obyvateľov.
Jedným z vážnych problémov 
je zlý stav ubytovní, ktoré 
prevádzkuje hlavné mesto. 
„Napríklad podmienky uby-
tovania v dúbravskej Fortune 
nezodpovedajú štandardom 
a už vôbec nie potrebám ro-
dín, ktoré tam žijú. Tento stav 
je neprípustný. Aj v spoluprá-
ci s naším odborným tímom 
robíme na rýchlych opatre-
niach, ktoré povedú k základ-
ným zlepšeniam v kvalite 
života ubytovaných obyva-
teľov,“ uviedol hovorca ma-
gistrátu Peter Bubla.
Mesto pripravuje rekonštruk-
ciu prvých asi desiatich by-
tov – dnes sú neobývateľné, 
no na jar by už mohli slúžiť 
ľuďom odkázaným na takúto 
pomoc. „Zároveň ešte v tom-
to roku chceme pripraviť 
minimálne dva krízové byty, 
ktoré budú obývateľné do 
´hodiny´ od krízy obyvateľov, 
ako je požiar, životná udalosť 
a podobne,“ doplnil hovorca.
Magistrát pracuje aj na rie-
šení mestských ubytovní 
s cieľom poskytnúť rodinám 
ozajstné bývanie v štan-
dardných bytoch. Už počas 
najbližšieho roka by mohli 
pribudnúť prvé desiatky ná-
jomných bytov. (ts)
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Ako skontrolujú vašu návštevu
Viceprimátorka Tatiana Kratochvílová: „Držiteľ rezidentskej karty 
môže využiť 100 hodín voľného parkovania pre návštevy s iným 
autom. Keď vám príde návšteva autom, môžete jej ´zaplatiť´par-
kovné tak, že do systému zadáte EČV návštevy. Od toho momentu 
je vozidlo návštevy zaevidované v systéme (akoby zaplatené). 
Každé vozidlo parkujúce na zaregulovanom parkovacom mieste 
musí byť zaevidované v systéme.“

2 Koľko zaplatí 
mesto za kon
trolu vodičov? 

 Aj na túto otázku 
v súvislosti s testovaním 
inteligentného monitoro-
vacieho auta odpovedá 
viceprimátorka Tatiana 
Kratochvílová.

10 Zákutia pre 
 letnú pohodu
 Posedávať na ulici 

v centre mesta nie je pre 
všetkých. Užite si neo-
pakovateľnú atmosféru 
bratislavských dvorov. 
Máme viac tipov.

11 Lúky v meste
 Viaceré mestské časti by 

chceli mať krásne lúčne 
plochy, no podľa alergio-
lóga z nich nikdy nebudú 
alpské alebo tatranské 
lúky bez alergénov.

15 Legendárny 
 archivár 

Mnohí o prí-
behu tejto 
výnimočnej 
o s o b n o s t i 
netušili. Ján 
N e p o m u k 
Batka pritom 
stojí za kva-

litným umením, ktoré 
chránil v našom meste 
na prelome 19. a 20. sto-
ročia.

Systém dokáže za hodinu naskenovať 
viac ako 1 000 parkovacích miest.
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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 
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Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

Nevyhadzujte
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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)

BRATISLAVA
Bič na vodičov - neplati-
čov je prvým viditeľným 
krokom v rámci príprav 
Bratislavy na novú parko-
vaciu politiku. Po uliciach 
Starého Mesta už jazdí tes-
tovacie auto, ktoré raz-dva 
odhalí previnilcov. Vicepri-
mátorka TATIANA KRA-
TOCHVÍLOVÁ vysvetľu-
je, ako by mala kontrola 
férového parkovania fungo-
vať, na čo sa máme pripra-
viť a čo ešte nie je jasné.

Okrem množstva iných 
technických vecí súvisia-
cich s novými pravidlami 
parkovania chce magistrát 
investovať aj do kontroly 
vodičov, ktorí zaparkujú 
načierno, bez platenia. Aká 
dôležitá je táto „represia“? 
Regulované parkovanie je 
jedným z nástrojov, ako 
z Bratislavy urobiť živé 
a zdravé mesto. Zavádzanie 

parkovacej politiky, s ktorým 
súvisí skvalitnenie mestskej 
hromadnej dopravy či vytvá-
ranie peších zón – to sú veci, 
na ktorých v súčasnosti pra-
cujeme. Pripravujeme pro-
jekty, ktoré majú zabezpečiť, 
aby sa Bratislava aj v tejto 
oblasti stala skutočne európ-
skym mestom. A je zrejmé, 
že úspech parkovacej politiky 
bude závisieť tiež od toho, 
ako bude fungovať kontrola 
dodržiavania jej pravidiel. 
Teda od toho, nakoľko bude 
kontrola vodičov kvalitná, 
účelná. Jedným z nástrojov 
tejto kontroly je monitorova-
cie inteligentné vozidlo, ktoré 
práve testujeme. 

Spoločnosť z Olomouca ho 
požičala mestu na dva me-
siace. Pritom jej predstavi-
telia otvorene hovoria, že sa 
chcú zúčastniť na výbero-
vom konaní, kde sa rozhod-
ne o obstarávateľovi tejto 
služby... Ako prišlo k tomu, 
že padla voľba práve na 
túto súkromnú firmu?
My sme si ju nevybrali, po-
stup bol opačný. Spomína-
ná spoločnosť nám sama  
ponúkla možnosť otestovať 

ich technológiu. Ponuku 
sme prijali, každá skúsenosť 
je cenná. Tým skôr, že ich 
auto uspelo pri monitorovaní 
parkovania v rezidentských 
zónach v Trenčíne, kde ho 
v rámci Slovenska odskúšali 
ako prví. Ale v každom prípa-
de to nie je o tom, že by mala 
táto firma získať oproti iným 
záujemcom nejakú výhodu 
pri verejnom obstarávaní.

Prečo to isté auto s tým 
istým technologickým 
vybavením testujeme aj 
v Bratislave? Nestačili nám 
skúsenosti z Trenčína?
Nestačili. Chceme získať 
vlastné poznatky, skúsenosti 
z našich, bratislavských ulíc. 
Vždy je lepšie mať svoju skú-
senosť ako inú, sprostredko-
vanú. Využitie tejto technoló-
gie bude slúžiť predovšetkým 
na to, aby sme si v prvom 
rade urobili analýzu celého 
procesu, teda kontroly par-
kovacej politiky. A v druhom 
rade chceme naše dvojme-
sačné skúsenosti využiť pri 
príprave kvalitného zadania 
na obstarávanie tejto služby. 
Je veľmi dôležité, aby sme ho 
pripravili bezchybne. 

V súčasnosti sa v Bratislave 
testuje iba jedno inteligent-
né monitorovacie auto. Ako 
to bude po zavedení parko-
vacej politiky do praxe? 
Parkovacia politika, teda 
zavádzanie a vyznačovanie 
spoplatnených zón, sa bude 
uplatňovať postupne, malo by 

to byť od roku 2021. Čiže aj 
potreba technológie na kon-
trolu férového parkovania sa 
bude vyjasňovať postupne. To 
znamená, že dnes je predčasné 
hovoriť o tom, koľko takýchto 
technológií budeme v Brati-
slave potrebovať. Všetko bude 
závisieť od intenzity zavádza-
nia rezidentských zón.

Aspoň odhadom: Koľko 
„chytrých“ monitorovacích 
áut plánuje mesto kúpiť?  
Neviem na to odpovedať. 
Teraz sú na rade mestské 
časti, ktoré si musia určiť 
spoplatnené zóny, budú sa 
tiež vytvárať projekty do-
pravného značenia a potom 
pripravovať ich realizácia... 
Od počtu rezidentských zón 
bude závisieť aj potreba kon-
troly. Ale neudeje sa to tak, 
že v celom meste začne platiť 
parkovacia politika naraz. A 
je veľmi pravdepodobné, že 
parkovacie zóny nebudú na 
území celého mesta. Vzniknú 
tam, kde je problém s parko-
vaním, a v čase, kedy je po-
trebné parkovanie regulovať. 
Chcem zdôrazniť, že mesto 
nemá záujem na tom, aby na 
parkovacej politike zarábalo. 
Základný princíp je regulácia 
parkovania a skvalitňovanie 
verejného priestoru.

Znamená to, že niekde sa 
zavedú 24-hodinové platené 
parkovacie zóny, inde budú 
vodiči platiť iba počas pra-
covného dňa alebo len večer. 
Áno, a budeme pritom vy-

Viceprimátorka: Férové parkovanie 
bez kontroly fungovať nemôže

chádzať zo skúseností mest-
ských častí. Osobne som bola 
pri zavádzaní rezidentských 
zón v Karlovej Vsi, kde sa 
spoplatnený čas určoval nielen 
podľa skúseností mestskej časti, 
ale aj v spolupráci s obyvateľ-
mi. No tým sa to neskončilo. Po 
niekoľkých mesiacoch sa účin-
nosť regulácie parkovania opäť 
vyhodnocovala a znova sme 
komunikovali s ľuďmi či mest-
skou časťou, aby sme poznali 
ich skúsenosť. Podľa nej sa 
potom spoplatnený parkovací 
čas potvrdzoval alebo posúval 
na iné hodiny... Len pozname-
návam, že toto bola úplne bež-
ná prax všade, kde sa zavádzala 
parkovacia politika, či v Prahe, 
vo Viedni alebo v Amsterdame. 
Vždy sa v nejakom čase zmeni-
la, teda upravila tak, aby vyho-
vovala základnému účelu.

Čo bude nasledovať po 
otestovaní inteligentného 
monitorovacieho vozidla?
Najskôr si vyhodnotíme skú-
senosti z testovania. Nasle-
dovať budú procesy, ktoré 
súvisia s prípravou parko-
vacej politiky, samozrejme, 
vrátane kontroly jej pravidiel. 
Musíme obstarať projektan-
tov a následne dodávateľa 
napríklad dopravného zna-
čenia a ďalších súčastí par-
kovacej politiky. A to trvá 
istý čas. V každom prípade 
chceme všetko pripraviť tak, 
aby od roku 2021 mohli za-

čať parkovacie zóny postup-
ne fungovať.

Kedy príde na rad konkrét-
ne obstarávanie systému na 
kontrolu vodičov?
Všetko sa bude riešiť naraz. 
V priebehu tohto roku začí-
name pripravovať podklady a 
takisto tím ľudí. Keďže nové 
pravidlá parkovania budeme 
pripravovať my na magistrá-
te, musí vzniknúť oddelenie, 
respektíve referát, ktorý sa 
bude touto témou zaoberať. 
Neviem teraz povedať, kedy 
presne, ktoré obstarávanie sa 
začne... Ale je nám jasné, že 
každé zadanie musí byť veľ-
mi kvalitne pripravené. 

Zástupca českej firmy, kto-
rá poskytla Bratislave tech-
nológiu na monitorovanie 
parkovania, nechcel pove-
dať jej cenu. Ani odhadom, 
či ide o desaťtisíce alebo až 
státisíce eur... V Trenčíne, 
kde inteligentné auto už od-
skúšali, vyšla asi na 30-tisíc 
eur. Koľko plánuje investo-
vať Bratislava? 
Ani na túto otázku ešte ne-
viem odpovedať. Záleží totiž 
aj na verejnom obstarávaní. 
Keď obstarávate, zrazu zis-
títe, že máte niečo aj o 10 či 
15 percent lacnejšie... Jed-
noducho, čokoľvek o tomto 
hovoriť by teraz bolo pred-
časné. (ac)
 Foto: Marián Dekan, magistrát

Počítač je umiestnený v kufri monitorovacieho auta. Monitorovacie vozidlo predstavil Daniel Bednařík z čes-
kej firmy, ktorá ho mestu požičala (vľavo). Na snímke 
s viceprimátorkou Tatianou Kratochvílovou a náčelníkom 
mestskej polície Marekom Gajdošom.

Tatiana Kratochvílová

Technologický systém sa ovláda pomocou tabletu, v kto-
rom je k dispozícii mapa ulice, kamerové záznamy a úda-
je, ktoré systém vyhodnotí ako podozrivé.

STARÉ MESTO
Rozkopaná jama na Námes-
tí Alexandra Dubčeka pred 
budovou Národnej rady púta 
pozornosť Bratislavčanov aj 
turistov. Stavia sa tu vysoký 
stožiar za takmer 50-tisíc 
eur. Ako sa rozhodlo o jeho 
umiestnení?
Na inštalácii stožiara, pre 
ktorý sa zvolila najvyššia 
možná výška 30 metrov, spo-
lupracovala spoločnosť Bou-
da Masár architekti s. r. o. 
„Prvýkrát sme sa o zámere 
dozvedeli asi pred dvoma 
rokmi. Kancelária NR SR 
nás prizvala ako architektov 
obnovy hradu na spoluprá-

cu pri vytypovaní vhodného 
umiestnenia stožiara. Cieľom 
bolo nájsť také, pri ktorom by 
stožiar nezasahoval rušivo do 
siluety hradu. Overovalo sa 
niekoľko umiestnení a vý-
šok. Napokon, po konzultácii 
s pamiatkarmi, bolo rozhod-
nuté umiestniť stožiar k vstu-
pu do parlamentu. Stožiar je 
založený nezávisle od budo-
vy parlamentu, takže nijako 
neovplyvňuje jeho konštruk-
ciu,“ uviedol pre Bratislavské 
noviny architekt Ivan Masár.
Inšpiráciou pre Bratislavu boli 
viaceré európske metropo-
ly - napríklad Budapešť, kde 
je stožiar pred parlamentom 

o 3 metre nižší, ako bude ten 
náš, meria 27 metrov. „Táto 
nová prezentácia nahradí 
vlajku, ktorá je momentálne 
umiestnená na streche budo-
vy Národnej rady,“ spresnil 
hovorca Kancelárie Národnej 
rady Tomáš Kostelník.  Vlaj-
ky EÚ budú aj naďalej visieť 
v kombinácii s našou na opač-
nej strane budovy parlamentu, 
viditeľnej od Dunaja. Nebudú 
však v rovnakej výške ako 
plánovaný 30-metrový sto-
žiar. Ten bude iba jeden a vlaj-
ku by na ňom chceli vztýčiť už  
1. septembra, pri príležitosti 
Dňa ústavy. (nc, ac)
 Foto: nc, NR SR

Kto rozhodol o polohe 30metrového 
stožiara?

Vizualizácia. Stožiar má mať maximálnu výšku 30 metrov. 

Jama pred budovou 
Národnej rady.

Ži a nechaj žiť
Dva pochody v hlavnom 
meste opäť rozdelili spo-
ločnosť. Dúhový pochod 
za práva gayov a lesieb bol 
ako vždy terčom kritiky, vý-
smechu, vulgárností a ne-
primeraných reakcií. Jedna 
reakcia na našej stránke ma 
však prekvapila. „Zvieratá.“
Nie sú zvieratami, naopak, 
ľudia, ktorí dokážu pod vply-
vom alkoholu strácať zábra-
ny a dokážu zničiť podniky, 
verejné priestranstvá po fut-
balových zápasoch? Nie sú 
náhodou zvieratami ľudia, 
ktorí týrajú fyzicky alebo 
psychicky svoje partnerky, 
partnerov a deti?
Každý rok sa objaví sta-
rá fotka zo zahraničného 
pochodu, ako je skupinka 
gayov v latexe zapriahnu-
tá ako psy. Samozrejme, že 
vyvoláva množstvo negatív-
nych a pohoršujúcich reak-
cií. Sama s tým nesúhlasím, 
ale ruku na srdce. Nie je to 
podobné, keď ožratý chlap 
na Trhovisku Miletičova 
nevie stáť na nohách, zničí 
rampu a je v takom zúbo-
ženom stave, že sa nevie 
niekoľko minút zdvihnúť za 
bieleho dňa zo zeme a ide 
po štyroch domov?
Prestaňme už súdiť a odsu
dzovať inakosť ľudí. Buďme 
tolerantní k ľuďom, ktorí 
nám neubližujú. Sú to rovna-
ko mysliace a cítiace bytos-
ti, ktoré riadne platia dane 
a chcú len rovnaké práva, 
ako majú heterosexuáli.     
 Lenka Bollardtová
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Údaje o kvalite ovzdu-
šia v okolí rafinérie náj-
du občania od júla on-
line na webovej stránke 
SHMÚ.

Slovnaft využíva na sle-
dovanie kvality a čistoty 
ovzdušia tri monitorova-
cie stanice v mestských 
častiach Ružinov, Podunajské Biskupice, 
a v obci Rovinka. Sledované údaje doteraz 
slúžili predovšetkým pre potreby rafinérie 
a SHMÚ. Po verejnej diskusii s komunitami 
z okolitých mestských častí sa však Slovnaft 
ako prvá spoločnosť na Slovensku rozhodol 
v spolupráci so SHMÚ dáta zverejňovať online.
Spoločnosť Slovnaft už v súčasnosti o každej 
činnosti s možným dopadom na okolité mest-
ské časti a obce proaktívne informuje vopred 
na svojej stránke, prostredníctvom emailu, 

sociálnych sie-
tí či osobných 
stretnutí. Súčas-
ťou zodpoved-
ného prístupu 
je aj grantový 
program Dobrý 
sused, v rámci 
ktorého Slovnaft 
podporuje ko-

munitné projekty obyvateľov a organizácií 
v okolí rafinérie.
Slovnaft plánuje svoje monitorovacie stanice 
v blízkej budúcnosti modernizovať a doplniť 
aktuálne sledované dáta o monitoring ďalších 
znečisťujúcich látok. Zároveň sa stal členom 
pracovnej skupiny pre ochranu ovzdušia mes-
ta Bratislava, kde spolu so zástupcami mesta 
a ďalších organizácií bude participovať na za-
vedení integrovaného programu na zlepšenie 
kvality ovzdušia v hlavnom meste.

Slovnaft sprístupnil 
dáta o kvalite ovzdušia

OBRAZY
NAJLEPŠIE
PREDÁTE 
V AUKCII

Žiadne
poplatky
Galéria Art Invest

Dobrovičova 7, Bratislava
Info: 0905 659 148
www.artinvest.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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VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD NA ÚSMEV!

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!
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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)

NOVÉ MESTO
Nové Mesto pripravuje re-
konštrukciu hornej a dol-
nej stanice lanovej dráhy 
medzi Železnou studničkou 
a Kamzíkom. Na obnovu 
strechy hornej stanice má 
mestská časť vyčlenených 
100-tisíc eur, na opravy 
porúch dolnej stanice 30-ti-
síc eur. Práce by sa mohli 
začať už od septembra.
„Samotné technické zariade-
nia sú v riadnom funkčnom 
prevádzkovom stave, keďže 
lanovka ako vyhradené tech-
nické zariadenie podlieha 
prísnym predpisom. Problé-
my robia stavby, lávky, scho-
diská, ktoré sú degradované 
hlavne z estetickej stránky,“ 
vysvetlil hovorca Nového 
Mesta Marek Tettinger.
S dolnou stanicou lanovky 
bezprostredne susedí žele-
zobetónový skelet bývalej 
reštaurácie Snežienka. Ne-
dávny statický posudok po-
tvrdil havarijný stav objektu. 
„Najjednoduchším riešením, 
aby sa zamedzilo ďalšej de-
vastácii objektu, by bolo 
jeho úplné odstránenie. Ale 
aj samotná asanácia by stála 

nemalé peniaze a nemusela 
by priniesť revitalizáciu loka-
lity,“ poznamenal Tettinger.
Samospráva chce preto naj-
skôr odborne posúdiť mož-
nosti zachovania skeletu 
alebo aspoň jeho častí a ich 
doplnenia novými prvkami. 
Mestská časť očakáva, že na 
jeseň získa viacero možno 
aj úplne odlišných návrhov 
na revitalizáciu lokality a 
nahradenie súčasného neu-
tešeného stavu novou víziou. 
Zatiaľ sa snaží udržať na 
vlastné náklady vo funkč-
nom stave oplotenie objektu, 
ktoré zabezpečila pred viac 

ako tromi rokmi. Zároveň 
robí kroky, aby bola lanov-
ka uznaná ako technická 
pamiatka. „Nateraz sa nám 
nepodarilo dosiahnuť zápis 
lanovky ako technickej pa-
miatky, konáme však ďalej,“ 
doplnil Tettinger. 
Lanová dráha na Kamzík 
je poslednou svojho typu 
a v prevádzke na Sloven-
sku. Pôvodná lanovka začala 
premávať 11. júla 1972 a jej 
prevádzka sa skončila v roku 
1990. Ako uviedla mestská 
časť na svojej webovej strán-
ke, koncom januára 2005 
odkúpilo nehnuteľnosť, teda 
pozemky aj stavby, za vte-
dajších 19,5 milióna korún 
(asi 650-tisíc eur, pozn. red.) 
hlavné mesto, ktoré stavbu 
následne zverilo mestskej 
časti. Tá ju zrekonštruo-
vala za 32 miliónov korún 
(vyše milióna eur). Lanov-
ku uviedli opäť do prevádz-
ky v roku 2005. O tri roky 
neskôr bola zaradená medzi 
pamätihodnosti mestskej 
časti a navrhnutá na vyhlá-
senie za Národnú technickú 
pamiatku. (TASR, nc)
 Foto: TASR

Desaťtisíce eur do rekonštrukcie lanovkyPod obchva
tom potvrdili 
azbest
JAROVCE
Analýza Ministerstva do-
pravy SR nedávno potvrdi-
la, že pod stavbou diaľnič-
ného obchvatu D4 neďaleko 
Jaroviec, sa použil rakovi-
notvorný azbest.
Výskyt nepovolených látok 
odhalili tri vzorky odobra-
né z násypov D4/R7. Az-
best po zakopaní do zeme 
síce nie je pre ľudí nebez-
pečný, zdravie však ohro-
zuje manipulácia s ním 
a nemal byť použitý pod 
diaľnicou. Rezort dopravy 
ubezpečil, že čo najskôr 
podnikne kroky, aby bol 
nepovolený materiál zo 
stavby odstránený.  (ts)

Kde parkovať 
na Kamzíku? 
NOVÉ MESTO
Nekontrolovanému parko-
vaniu je koniec! Magistrát 
sprísni vjazd áut smerom na 
Kamzík, ktorý patrí k naj-
hodnotnejším prírodným 
územiam hlavného mesta.
Magistrát na sociálnej sie-
ti odporúča tieto plochy na 
parkovanie: parkovisko pred 
reštauráciou Stroodel, na kraji 
rozšírenej časti asfaltovej ces-
ty medzi reštauráciou Stroo-
del a Kamzíkom, spevnenú 
plochu pri odbočke k televíz-
nej veži (vedľa pamätníka), 
spevnenú asfaltovú plochu na 
ohybe tesne pod televíznou 
vežou a pri návšteve reštaurá-
cií môžete využiť parkoviská 
zariadení Televízna veža, Ho-
tel West, Koliba Expo.  (ars)

Spory okolo 
námestia
STARÉ MESTO
O návrhu premenovať časť 
Námestia SNP na Námestie 
Nežnej revolúcie informoval 
nedávno primátor Matúš 
Vallo na sociálnej sieti.
Protifašistickí bojovníci 
z Bratislavy však s tým nes-
úhlasia. Odôvodňujú to logic-
kým, technickým, historickým 
aj spoločensko-politickým 
hľadiskom. Názvoslovné rozč-
leňovanie z urbanistického hľa-
diska jednotného priestranstva 
na viaceré námestia pokladá 
zväz za nesprávne a násilnícke, 
bez diskusie s odborníkmi i ve-
rejnosťou.  (TASR)

Mestské hradby 
sú zatvorené
STARÉ MESTO
Napriek letnej turistickej 
sezóne zostávajú mestské 
hradby v Bratislave pre do-
mácich i zahraničných náv-
števníkov zatvorené.
Hlavné mesto ich muselo 
pre bezpečnosť uzavrieť, 
na viacerých miestach totiž 
hrozilo zrútenie časti mu-
riva. Nie je vylúčené, že 
hradby zostanú verejnosti 
neprístupné počas celého 
leta. „Mrzí nás, že túto vy-
hľadávanú atrakciu zatiaľ 
nevieme návštevníkom do-
priať, ale v takýchto prípa-
doch je otázka bezpečnosti 
na prvom mieste. Ale robí-
me všetko pre to, aby sme 
ich aspoň čiastočne vedeli 
sprístupniť,“ uviedol hovor-
ca Bratislavy Peter Bubla 
s tým, že mesto bude mu-
sieť preveriť stav celých 
mestských hradieb. (TASR)



Lanová dráha na Kamzík 
je poslednou svojho typu 
na Slovensku.
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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

KARLOVA VES
„V rámci predvolebnej 
kampane mestská časť 
medzi úspechy zaradila aj 
to, že nedovolila ´nabehnúť 
developerom s bagrami 
a žeriavmi´ do Karlovej Vsi. 
Medzi škôlkou a domom na 
Gabčíkovej ulici však jeden 
žeriav stojí - vyrástol tam 
apartmánový dom, takže 
do extrémne zahustenej 
dopravy pribudnú ďalšie 
autá,“ upozornila čitateľka 
Katarína.
Rozhorčená sa obrátila naj-
skôr na mestskú časť. Odpo-
veď, že výstavba apartmáno-
vého domu Karlove v dovtedy 
nevyužívanom priestore nie 
je v rozpore s verejným zá-
ujmom, ju však neuspokojila. 
„Keď chceli urobiť niečo pre 
ľudí, mali tam postaviť po-
schodovú garáž pre reziden-
tov, z ktorej mohla mestská 
časť profitovať, aspoň sym-
bolicky. Namiesto toho bude 
táto lokalita enormne zahus-
tená, každé ráno odtiaľ vyjdú 
desiatky áut... Už teraz je si-
tuácia neznesiteľná. Na par-
kovisku neďaleko apartmá-
nového domu sú garáže, ktoré 
nemôžu ich majitelia plno-
hodnotne využívať, pretože 
im v tom bránia odparkované 
autá,“ doplnila Katarína. 

Počet parkovacích miest 
znížili
Nepozdáva sa jej ani to, že 
pôvodne malo ísť o bytovku 
(s názvom Boomerang) so 
69 parkovacími miestami, 
až neskôr stavebník požia-

dal o zmenu bytového domu 
na apartmánový dom. To mu 
zároveň umožnilo znížiť po-
čet požadovaných parkova-
cích miest. Ako to zdôvodnil 
a prečo stavebný úrad zmenu 
akceptoval?
„V roku 2016 navrhovateľ, 
spoločnosť Next Invest, po-
dal návrh na zmenu územ-
ného rozhodnutia pre stavbu 
´Apartmánový dom Boo-
merang´, ktoré bolo vydané 
v roku 2017. Zmenou územ-
ného rozhodnutia sa stal 
z bytového domu apartmá-
nový dom a z pôvodne umie-
stnených 69 parkovacích 
miest sa tento počet znížil na  
53 parkovacích miest. Výpo-
čet parkovacích miest sa podľa 
druhu stavby riadi príslušnou 
slovenskou technickou nor-
mou. Stavebník sa rozhodol 
zmeniť funkčnú náplň objek-
tu s cieľom zabezpečiť súlad 
jeho využívania s platným 
Územným plánom Bratisla-
vy, v ktorom je pre záujmové 
územie schválené funkčné 
využitie – občianska vyba-
venosť lokálneho významu,“ 
informoval hovorca mestskej 
časti Branislav Heldes.

Aj obyvatelia 
apartmánov majú autá
Na rozdiel od klasickej by-
tovky je apartmánový dom 
určený na prechodné uby-
tovanie, teda nemalo by sa 

             Katarína: Sľúbili, že už žiadny žeriav 
v Karlovke stáť nebude!

v ňom bývať trvale, keďže 
jednotlivé apartmány pred-
stavujú nebytové priestory. 
„Zároveň treba priznať, že aj 
ľudia ubytovaní v apartmá-
novom dome budú pravde-
podobne využívať najmä 
automobilovú dopravu, teda 
budú potrebovať parkovacie 
státia,“ uznal hovorca.
Mestská časť si podľa neho 
uvedomuje, že situácia s par-
kovaním je v záujmovej loka-
lite, podobne ako na celých 
Dlhých dieloch, kritická. 
Plánuje sa aktívne zapojiť 
do systému celomestského 
rezidenčného parkovania, 
ktorý bude zvýhodňovať tr-
vale bývajúcich obyvateľov 
v danej lokalite. „Výnosy 
z rezidenčného parkovania 
by mali primárne smerovať 
do budovania viacpodlažných 
parkovísk či parkovacích do-
mov. V blízkosti sa nachádza 
jedna z lokalít, ktorá je vy-
typovaná pre budúcu stavbu 
parkovacieho domu,“ dodal 
Branislav Heldes. (ac)
 Foto: Marián Dekan, 

www.karlove.sk

Projekt ráta s 53 parkovacími miestami – v podzemnej garáži  
32, vonku 21. Mnohí ľudia majú už teraz problém s parkovaním.

Zmluvu o údržbe ulice podpísalo mesto začiatkom júla. Kvalitu práce chce aj kontrolovať.

Stavba Karlove má byť ukončená v decembri tohto roku. 
Developer už spustil predaj apartmánov.

STARÉ MESTO
Ľudí, ktorí žijú či pracujú 
na Obchodnej ulici, i tých, 
ktorí sem prichádzajú na-
príklad za nákupmi, zne-
chucujú nielen hluční opilci 
večer, ale aj špina a nepo-
riadok cez deň. Už v týchto 
dňoch by sme však mali vi-
dieť zlepšenie.
Majiteľka jednej z prevá-
dzok, ktorá však chce zostať 
v anonymite, pokladá posil-
nenie policajných hliadok 
a kontrol v noci až do rána 
za opodstatnené. Viac ako 
problém s bezpečnosťou ju 
však trápi práve špina na 
ulici. „Vnímajú ju aj zákaz-
níci. Keby cielene nešli do 
niektorých z predajní, ktoré 
inde v meste nie sú, nemali 
by dôvod, aby sa vybrali na 
Obchodnú,“ tvrdí.
Za celé roky sa podľa nej 
v tomto smere veľa nezlep-
šilo. „Otázka je, či niekto aj 
kontroluje ľudí, ktorí majú 
Obchodnú ulicu upratovať. 

Táto služba ide z našich 
peňazí, ale výsledok je bied-
ny: pozbierajú zopár špakov 
od cigariet, aj to nie všetky, 
a zopár odhodených papie-
rov. Chlapi s mechanizáciou 
zas nastupujú ráno v čase 
do 9. hodiny, keď sú ešte 
na ulici obslužné autá, často 
nastavané jedno vedľa dru-
hého, takže, ani keby chceli, 
ulicu riadne nepozameta-
jú. Pohyblivý elektromobil 
- vysávač denne prebehne 
po Obchodnej aj 2-3-krát, 

no bez toho, aby upratoval. 
Ak má Obchodnú ako tran-
zit, tak je to veľký prepych. 
Takýto mechanizmus, nie 
lacný, by sa nemal po meste 
premávať bez využitia,“ pri-
pomína.
Na magistráte sme sa dozve-
deli, že zmluva s dodáva-
teľom, ktorá presne určuje 
a špecifikuje rozsah prác 
letnej údržby, bola podpí-
saná len nedávno, prvého 
júla. „Dodávateľ deklaruje, 
že Obchodnú ulicu čistí ako 

pešiu zónu dvakrát denne. 
Používa pri tom šesť ruč-
ných pracovníkov, elektric-
ký vysávač, benzínovú kefu 
so samozberom a pre strojné 
zametanie aj malé zameta-
cie vozidlo Bucher. Taktiež 
začal aj so strojným spla-
chovaním pešej zóny spla-
chovacím vozidlom,“ infor-
moval hovorca Peter Bubla. 
Zároveň ubezpečil, že rozsah 
a kvalitu vykonávaných prác 
budú kontrolovať. (ac)
 Foto: ac

Obchodná ulica by mala byť konečne čistejšia Chaos v Lama
či, autá jazdili 
v protismere
LAMAČ
Viacerí obyvatelia v Lama-
či varovali aj na sociálnych 
sieťach pred dopravným 
chaosom na ulici Pod-
háj. Vodiči áut tu jazdili 
bezdôvodne v protismere!
Chaos vznikol po tom, keď 
na lamačskej ulici Podháj 
začali pracovať cestári, ktorí 
vozovku frézovali a zároveň 
pokrývali novou vrstvou as-
faltu. Dokončené úseky ozna-
čili ako prejazdné, ale mnohí 
vodiči sa týmto úsekom z ne-
známych dôvodov vyhýbali 
a radšej prešli s autami do 
protismeru. Tým ohrozili nie-
len svoje životy, ale aj bez-
pečnosť ostatných účastní-
kov cestnej premávky. Tento 
prípad len pripomína, že pri 
šoférovaní treba dávať pozor 
aj na to, či iný vodič neurobí 
chybu, na ktorú napokon do-
platí nevinný. (ars)

TIP OD VÁSPribudnú 
ďalšie zóny 
pre rezidentov
STARÉ MESTO
K viac ako 70 zaregulova-
ným uliciam, kde je par-
kovanie vyhradené pre 
Staromešťanov, pribudne 
ďalších šesť, a to na Če-
lakovského, Dankovské-
ho, Koreničovej, Krátkej, 
Smetanovej a Tvarožko-
vej.
Po úprave dopravného 
značenia sa na komuniká-
ciách vytvorí dohromady  
151 parkovacích miest: 131 
pre rezidentov s trvalým 
pobytom v mestskej časti, 
15 pre návštevníkov mesta, 
2 budú vyhradené a zvyšné 
3 budú pre ťažko zdravotne 
postihnutých. Samospráva 
dáva postupne spracovávať 
projekty organizácie do-
pravy pre všetky miestne 
komunikácie. V súčasnosti 
sa to týka ulíc Myjavská, 
Javorinská, Hummelo-
va, Žiarska, Bartoňova, 
Partizánska, Lichardova, 
Fándlyho, Hlavatého, Bra-
dlianska, Zrínskeho a Kr-
manova. (TASR)

Nový výbeh 
pre psíkov
NOVÉ MESTO
K štyrom výbehom pre 
psov v Novom Meste by 
mohol podľa informácie 
starostu Rudolfa Kusého 
ešte v tomto roku pribud-
núť ďalší.
„Na Pionierskej a v jej 
okolí sa už niekoľko ro-
kov snažíme vybudovať 
venčisko pre psov, mies-
to, kde by mohli psíci 
voľne behať bez rizika 
nežiadaného stretu s iný-
mi návštevníkmi verej-
ných priestranstiev,“ vy-
svetlil Kusý na sociálnej 
sieti. Mestskej časti sa 
podarilo za 1 euro získať 
na spomínanej ulici do 
dlhodobého prenájmu po-
zemok, na ktorom by mal 
byť výbeh. (nc)

Splňte si svoj sen o novom bývaní už tento rok

Práve v týchto dňoch v projekte Jarabinky prebieha kolaudácia a to znamená, že do svojho nového 
bytu sa môžete nasťahovať ešte v tomto roku. O byty v lukratívnej zóne Mlynské Nivy je veľký záujem, 
preto s kúpou neváhajte. Na 3-izbové byty navyše teraz dostanete aj špeciálny cenový bonus. jarbinky.sk
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BRATISLAVA
Ako sa správať, kam sa 
pozerať, keď matka začne 
dojčiť svoje bábätko na ve-
rejnosti? Nie je to celkom 
bežná situácia a názorov 
pre aj proti množstvo. 
„Čo si myslíte o matkách 
kojacich v MHD (práve te-
raz Švantnerova)? Povedať 
tej žene niečo? Že... nehodí 
sa...?“ položil pred pár dňami 
otázku na sociálnej sieti Pe-
ter, ktorý bol svedkom tejto 
situácie.
Dojčenie na verejnosti je pre 
niektorých tá najprirodzenej-
šia vec, ďalší sú, naopak, 
v rozpakoch. Katarína, ktorá 
pracuje ako sociálna sestra 
v nemocnici na Kramároch, 
má jednoznačný názor: „Doj-
čenie je intímny kontakt 
dieťaťa s matkou, má byť dis-
krétne, v pokojnom prostredí.“ 
Aj ďalší odborníci pripomí-
najú, že ide o „akt“ spojený 
s dôvernosťou, intimitou. 
A tiež, že mnohí z nás, ktorí 

sa stanú jeho nedobrovoľný-
mi svedkami, sa môžu cítiť 
zmätení či dokonca zahanbe-
ní. Najmä, ak majú pocit, že 
matka chce byť pri dojčení 
„videná“.
Bratislavčanka Jana, mama 
štyroch detí, s dojčením na 
verejnosti problém nemá. 
„Podľa mňa je to v poriadku. 
To je ako keď sa dospelý na-
pije na verejnosti z fľaše. Aj 
ja som takto dojčila, dokonca 
v šatni v škôlke. Keď sa vte-
dy jeden otecko hanbil vojsť 
dnu, učiteľka mi umožnila ísť 
dojčiť do triedy.“
Diskusie o tejto téme však 
vedia byť vášnivé, aj útočné. 
Čo si myslí skúsený psycho-
lóg Miron Zelina? „Pokiaľ 
spomínaná matka v autobu-
se dojčila dieťa ohľaduplne 
k cestujúcim, teda nepro-
vokatívne (zakryté prsia  
plienkou, šatkou, skrátka nie-
čím), toleroval by som to,“ 
uviedol odborník pre Brati-
slavské noviny. 

Dojčenie na verejnosti vidí 
aj ako súčasť procesu libera-
lizácie spoločnosti. Uvádza 
viac príkladov. Plavky pred 
50 rokmi zahaľovali takmer 
celé telo - dnes viac odhaľujú. 
Ani v médiách nahota nebola 
- dnes je to už takmer každo-
denný obrázok. V minulosti 
sa verejne nenadávalo, nepo-
nižovalo, neurážalo, nepouží-
vali sa vulgarizmy – dnes na 
sociálnej sieti takmer nenájde-
te text bez nich. „Hranice to-
lerancie sa posúvajú k väčšej 

voľnosti. Heslo Francúzskej 
revolúcie z roku 1789 (liberté, 
egalité, fraternité, teda slobo-
da, rovnosť, bratstvo) by ale 
NEMALO prerásť do liberti-
nizmu v zmysle neohraničenej 
slobody názorov a mravov. 
Čím skôr sa naučíme rozpo-
znať hranice slobody od kvázi 
slobody, tým lepšie pre nás 
a našu budúcnosť. Strach zo 
slobody a zneužitie slobody sú 
chorobami slobody,“ uzatvára 
Miron Zelina. (ac) 
 Ilustračné foto: tasr

Mamička dojčila v autobuse MHD: Je to problém? Z Bratislavy 
na Sardíniu 
už aj v zime
BRATISLAVA
Novinka, ktorá poteší. Aj 
v zimnom letovom poriad-
ku budeme mať k dispozícii 
lety z Bratislavy do Alghera 
na Sardínii.
Doteraz sme mohli letieť 
do Alghera len v letnej do-
volenkovej sezóne od apríla 
do októbra. „Pravidelná le-
tecká linka z Bratislavy do 
Alghera bude k dispozícii 
v zimnom letovom poriad-
ku, ktorý začne platiť od 
konca októbra 2019 do kon-
ca marca 2020, a to s frek-
venciou dvakrát týždenne, 
vždy v utorky a soboty,“ 
uviedla hovorkyňa letiska 
Veronika Ševčíková. Do-
pravca zabezpečí v zime aj 
pravidelnú linku do Eindho-
venu v Holandsku a od 27. 
októbra budú k dispozícii aj 
priame lety do Izraela, do 
Eilatu. (TASR)

www.danubeislands.sk

Navš  vte
Dunajské ostrovy

cyklo • splav • príroda • relax

Návštevníci sa na stretnutiach s vedcami 
dozvedeli od mladého fyzika Daniela Na-
gaja, že základnou otázkou zostáva, čo nám 
príroda naozaj dovolí vypočítať a do akých 
sfér nám vďaka kvantovým počítačom do-
volí nahliadnuť. Študentská osobnosť roka 
Silvia Schmidtová radila, ako predchádzať 
rakovine a vysvetľovala, ako liečiť nevylie-
čiteľné. Juraj Majtán z Ústavu molekulárnej 

biológie SAV hovoril, prečo bez včiel nemá 
ľudstvo šancu. Riaditeľ Matematického 
ústavu Karol Nemoga pomohol posluchá-
čom nájsť matematiku tam, kde by ju nehľa-
dali a astrofyzik Peter Gömöry priblížil za-
ujímavosti o Slnku. Najbližšie v stredu 31. 
júla o 18:00 v nových priestoroch Westend 
Plazza na Patrónke historička Daniela Dvo-
řáková predstaví Chute hradných pánov.

SAVinci je miesto pre zvedavých
Aj v lete majú nadšenci vedy, objavov 
a informácií možnosť rozšíriť si obzory 
a podebatovať s najlepšími slovenskými 
vedcami. Westend a Slovenská akadé-
mia vied pokračujú v sérii interaktív-
nych prednášok SAVinci s podtitulom 
prednášky pre zVEDAvých. Od začiatku 
roka prinášajú verejnosti každý mesiac 
najnovšie, často ešte nepublikované 
informácie z rôznych oblastí naprieč 
všetkými vednými odbormi. Westend, 
sídlo mnohých medzinárodných spo-
ločností v susedstve areálu Slovenskej 
akadémie vied, sa tak stal prirodzeným 
miestom pre vytváranie aktívnej vedec-
ko-laickej komunity a priestorom pre 
popularizáciu kvalitnej slovenskej vedy 
a jej nositeľov. 

BRATISLAVA
Dve podujatia v Bratislave, 
ktoré každý rok vyvolávajú 
veľké emócie. Na pochode 
Hrdí na rodinu sa zišlo mi-
nulú sobotu približne 500 
ľudí, na Dúhovom Pride asi 
10-tisíc LGBTI priazniv-
cov. Podporil ich aj primá-
tor Matúš Vallo. 
Krátko pred začiatkom 
Dúhového pochodu sa na 
Hviezdoslavovom námestí 
zhromažďovali stovky priaz-
nivcov, ktorí prišli podporiť 
rovnosť ľudí bez ohľadu na 
ich sexuálnu orientáciu alebo 
rodovú identitu. Vo vzduchu 
viali dúhové vlajky, mama 
s deťmi v kočíku mala dúho-
vé ponožky, oblečené krátke 
dúhové legínsy.. Na námestí 
bolo veľa mladých ľudí, ale 
aj starších, často vo farebnom 
oblečení.
LGBTI priaznivci vyzvali 
politikov, aby ich tému ne-
zneužívali v predvolebných 
kampaniach. „Vyzývame 

politikov, aby s tým prestali 
a začali riešiť reálne problé-
my, ktoré na Slovensku majú. 
Najväčším problémom našej 
komunity je, že tu stále nee-
xistuje žiadna právna ochrana 
pre páry rovnakého pohlavia 
a ich rodiny,“ uviedol organi-
zátor Dúhového Pride Martin 
Macko.
Na pódiu vystúpil aj primátor 
Matúš Vallo, ktorý každoroč-
ne vyjadruje podporu účast-
níkom Pride. „V situácii, 

kedy sa množia verbálne aj 
neverbálne útoky proti men-
šinám v našej krajine, cítim 
potrebu zastať sa a podporiť 
tých, ktorí sa v našej spoloč-
nosti môžu cítiť oprávnene 
ohrození. S týmto postojom 
fungujem celý život a je to 
súčasť mojej DNA a nemie-
nim to zmeniť, ani keď som 
teraz v pozícii primátora,“ 
vyhlásil Vallo. Chce, aby sa 
ľudia v Bratislave cítili bez-
pečne, lebo Bratislava musí 

byť bezpečné a dôstojné 
miesto pre život všetkých 
ľudí, aj menšiny.
Pride podporila takisto om-
budsmanka Mária Patakyo-
vá. „Z našej ústavy vyplýva, 
že každý je slobodný a rovný 
v dôstojnosti i v právach. 
Z medzinárodného štandardu 
vyplýva, že každý je rovný 
v právach a každý má mať 
právo na ochranu svojho 
súkromia a rodinného živo-
ta, a toto my na Slovensku, 
zatiaľ, nedodržiavame a naj-
horšie je, že sme sa doteraz 
nepustili do serióznej disku-
sie, ako by sme tieto otázky 
a vzťahy mali riešiť,“ pove-
dala. Pride podporili v spo-
ločnom vyhlásení aj veľvy-
slanci 30 krajín.
„Opozičný“ pochod Hrdí za 
rodinu sa začal na Rudnayo-
vom námestí. Poukázal na 
dôležitosť rodiny a nezastu-
piteľnú úlohu otca a mamy 
pre každé dieťa. (nc, TASR)
 Foto: TASR

Vallo: Bratislava musí byť bezpečná aj pre menšiny

Dúhový Pride podporilo takmer 10-tisíc priaznivcov.

Obnoviť chcú 
školy, ale aj 
dom kultúry 
DÚBRAVKA
Rekonštrukcie školských 
kuchýň v škôlkach, výmena 
schodiskových okien či sta-
rých dverí – aj to je súčasť 
plánovaných opráv počas 
leta v Dúbravke.
„Práce sa realizujú v šies-
tich materských školách 
na striedačku, podľa toho, 
kedy je ktorá materská ško-
la otvorená počas prázdnin. 
Náročnejšie práce sa začali 
v júli na Základnej škole 
Nejedlého, kde sa uskutoč-
ňuje premena priestorov na 
novú školskú učebňu,“ in-
formovala Lucia Marcinato-
vá z dúbravského miestneho 
úradu. Okrem rekonštrukč-
ných prác v školských bu-
dovách chce mestská časť 
obnoviť aj miestnu knižnicu 
na Sekurisovej ulici a re-
konštruovať Dom kultúry 
Dúbravka. (ts)
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BRATISLAVA
Posedávať na ulici v centre 
mesta nie je pre všetkých. 
Mnohí chcú stráviť príjem-
né popoludnie či večernú 
romantiku komornejšie. 
Patríte medzi nich aj vy? 
Máme pre vás niekoľko za-
ujímavých tipov z bratislav-
ských dvorov.

Malewill cafe
Neopakovateľnú atmosféru, 
ktorá vám pripomenie po-
hodu južnej Európy, nájdete 
neďaleko turistického centra 
vedľa Primaciálneho paláca. 
Dvor s terasou je romantic-
kým a pokojným miestom na 
akékoľvek stretnutie a v akú-
koľvek hodinu. V našom teste 

jednoznačne tento podnik vy-
hral. Vidieť, že majitelia majú 
dobrý vkus, nie je tam nijaký 
gýč. Kvety a rastliny dotvára-
jú atmosféru miesta. Podnik 
je otvorený v piatok a v so-

botu do neskorých večerných 
hodín. Okrem kávy, nealko-
holických nápojov ponúkajú 
aj rôzne druhy alkoholu. Zá-
kazníci si chvália ich domáce 
limonády. 

NÁŠ TIP

Dvory a zákutia, v ktorých zažijete 
neopakovateľnú atmosféru

Pasteleria
 Vo dvore na Panskej 
ulici, kde voľake-
dy bola známa 
zmrzlináreň, je 
teraz cukráreň, 
kaviareň. Príjemný 
dvor, ktorý si fotia 
predovšetkým turisti 
vďaka ošarpanému, 
no romantickému 
dvoru, ktorý je foto-
genický. Kaviareň je 
otvorená každý deň 
do siedmej večer. 
Dlhé rady, aké boli 
voľakedy pri obľúbe-
nej zmrzlinárni, sú 
dnes minulosťou.

Pod kamenným 
stromom
Tento podnik či drevený 
stánok vo dvore na Sedlár-
skej ulici ponúka predovšet-
kým grilované ryby. Pôsobí 
však skôr ako bufet niekde 
pri vode, dvor je neútulný 
a kamenný kmeň stromu 
pôsobí gýčovo. Svojich spo-
kojných klientov si však určite 
našiel. Menu na drevenom 
stánku je v angličtine, čo 
zrejme láka zahraničných 
turistov.

Adro caffe a bar
 Pod Michalskou bránou nájdete útulný a pekne upravený dvor, kde je 
dnes kaviareň a bar. V čase našej návštevy tu sedeli zväčša turisti. Maji-
telia vsadili na miešané nápoje.

Sladovňa House of beer 
Ak máte chuť na tradičnú večeru a vychladené pivo rôznych 
druhov, tak správnym miestom je Sladovňa House of beer na 
Ventúrskej ulici. Dvor s masívnymi drevenými lavicami a sto-
lom nie je veľmi romantický a ničím výnimočný, ale na pose-
denie pri večeri a vychladenom pive úplne stačí na to, aby ste 
odchádzali spokojní. (lb)

STARÉ MESTO
Na Hurbanovom námestí 
neďaleko Michalskej brány 
pred pár dňami osadili pa-
mätný reliéf, ktorý pripo-
mína miesto upálenia prvej 
čarodejnice v Bratislave. 
Ten pôvodný od sochárky 
Ľudmily Cvengrošovej totiž 
zmizol bez stopy.
Pamätný bronzový reliéf je 
spomienkou na nešťastnicu 
Agathu Toott Borlobaschin. 
Tá sa musela pri mučení pri-
znať, že obcovala s diablom 
či lietala na metle. Upálili ju 

24. mája 1602 pri Michalskej 
bráne.
Cvengrošovej dielo, pripo-
mínajúce ľuďom 150-ročné 
besnenie inkvizície (hon na 
čarodejnice zastavila až Má-
ria Terézia), malo byť vý-
strahou proti náboženskému 
fanatizmu a netolerancii. Po 
tom, ako v roku 2014 záhad-
ne zmizlo, nahradila prázd-
ne miesto jeho kópia, ktorú 
zhotovil kameňosochár Ro-
man Kovrižnych. Pamätnú 
tabuľu, ktorá pripomína 
krutý životný príbeh upá-
lenej Agathy, venovalo ob-
čianske združenie SLARS 
(Slovenská spoločnosť pre 
kultúrne dedičstvo).  (bn)
 Foto: ac

RUŽINOV
V Ružinove budú meniť 
všeobecne záväzné nariade-
nie (VZN) o otváracích ho-
dinách pre podniky. Nové 
pravidlá majú byť jasné 
a korektné.
Takto reaguje mestská časť na 
opakujúce sa sťažnosti oby-
vateľov v súvislosti s niek-
torými prevádzkami. Návrh 
na zmenu VZN má pripraviť 
pracovná skupina, ktorá začne 
na miestnom úrade fungovať 
tento mesiac. „Platné ružinov-
ské VZN má medzery, pretože 
nerieši niektoré typy podni-

kov. Samozrejme, nebudeme 
robiť zmenu len pre niekto-
rý konkrétny podnik, nejakú 
konkrétnu situáciu,“ uviedla 
Tatiana Tóthová, riaditeľka 
komunikačného oddelenia ru-
žinovského miestneho úradu.
Väčšina podnikov podľa nej 
síce pravidlá dodržiava, ale 
tak ako v každej mestskej 
časti, aj v Ružinove sú také, 
ktoré sa nesprávajú k oko-
liu veľmi korektne. „Preto 
je dôležité nastaviť pravidlá, 
aby sa aj ľuďom v tomto pro-
stredí dobre žilo,“ doplnila 
Tóthová. (TASR)

Podniky upravia  
otváracie hodiny

Tabuľa, kde upálili prvú 
čarodejnicu, je späť

Pamätná tabuľa je na 
Hurbanovom námestí.

PETRŽALKA
Zámeru, mať lúčne plochy 
v Petržalke, sa nevzdávajú. 
Mestská časť chce začať 
vysievať prvú lúku na jeseň 
a ďalšiu na jar. V súčasnosti 
vyhodnocuje najvhodnejšie 
plochy a vyberá zmesi lúč-
neho porastu.
„Myšlienkou výsadby alebo 
ponechania plôch na lúčny 
porast sa zaoberáme už od 
februára. Na projekte inten-
zívne pracujeme a veríme, 
že ho onedlho predstavíme 
aj verejnosti,“ uviedla Eliška 
Ryljaková z oddelenia ko-
munikácie s verejnosťou pe-
tržalského miestneho úradu. 
Samospráva tak chce urobiť 
až po tom, ako bude mať po-
drobné informácie a vyhod-
notenie nákladov. 
Na dôležitosť správneho vý-
beru lokality na vysiatie lúč-
nej plochy upozorňuje aj od-
borník, podľa ktorého nie je 
myšlienka mať ich v intravilá-
ne sídlisk dobrý nápad. „Mes-

to je z prírodovedného hľadis-
ka absolútne umelý terén. Kde 
sú mestské plochy obklopené 
budovami, kde je neprirodze-
ný vlhokostno-teplotný pomer 
neporovnateľný s prirodzenou 
krajinou, žiadna poriadna lúka 
neporastie,“ poznamenal imu-
noalergiológ Martin Hrubiško 
z Onkologického ústavu sv. 
Alžbety v Bratislave. 

Na Tatry ani Alpy 
mesto nemá
Viaceré mestské časti by 
chceli mať krásne lúčne plo-
chy, no podľa  lekára Hru-
biška z nich nikdy nebudú 

alpské alebo tatranské lúky 
bez alergénov, hlodavcov 
či odpadu. Upozornil, že 
na nepokosených plochách 
v meste sú schopné prežiť 
len invazívne buriny, ktoré sú 
zdrojmi alergizujúceho peľu. 
Zároveň sa na neobhospoda-
rovanej ploche oveľa lepšie 
drží odpad a ten je živnou 
pôdou pre rôzne hlodavce. 
Apeloval preto na správnu 
starostlivosť o zelené plochy, 
čo nezahŕňa len kosenie, ale 
aj zavlažovanie. „Nie všetko 
treba nechať na prírodu,“ pri-
pomenul.
Na správne a časté kosenie 

upozorňujú dlhodobo aj niek-
torí petržalskí poslanci a žia-
dajú, aby sa vedenie mestskej 
časti z tohtoročnej nezvlád-
nutej situácie v súvislosti 
s kosením poučilo. To však 
poukazuje na to, že kosenie 
nezvládol takmer nikto, kto 
má plochy zaburinené náleto-
vými burinami a drevinami.
„Situácia ukázala, kam až 
môže nezodpovedný prístup 
k životnému prostrediu do-
spieť. Bez ohľadu na to, 
starosta Petržalky už pred 
kalamitou plánoval začať 
so skrášľovaním, kultivá-
ciou verejných plôch, a táto 

mimoriadna situácia jeho 
odhodlanie len posilnila,“ 
zdôraznila Ryjlaková
Kritika poslancov sa pritom 
týka aj faktu, že mestská časť 
na zabezpečenie letnej údržby 
súťažením získala niekoľko 
malých dodávateľov, nie jed-
nu odbornú firmu. Úrad rea-
guje, že pred koncom letnej 
sezóny vyhodnotí všetky as-
pekty súvisiace s tohtoročnou 
údržbou zelene. „A na budúci 
rok prijmeme takú stratégiu, 
aby sme čo najviac elimino-
vali prípadné problémy,“ do-
plnila Ryjlaková.  (TASR)
 Foto: ac

Nonstop linka 
v Devínskej
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Priestupky, trestné činy, 
ale aj nefunkčné verejné 
osvetlenie či poškodené ces-
ty môžu nahlasovať obyva-
telia Devínskej Novej Vsi na 
linke 02/32 33 33 32. 
Pracovisko kamerového sys-
tému, ktorý má dohliadať 
na bezpečnosť a verejný po-
riadok, otvorila mestská časť 
koncom mája. V prvej fáze 
projektu jej územie monito-
ruje 16 kamier, v pláne je ich 
počet zvýšiť na 64. Systém 
pritom nemá za cieľ len od-
haľovať priestupky, prípadne 
trestné činy, ale bude mo-
nitorovať takisto dopravnú 
situáciu a pôsobiť preventív-
ne, V prípade, že bude v do-
hľade kamera, môže operátor 
vyhotoviť záznam incidentu 
a privolať políciu. Samosprá-
va však zároveň upozorňuje: 
„Rozlišujte, prosím, hlásené 
incidenty. Naša linka nie je 
polícia.“  (TASR)

Prvé lúčne plochy vysejú na jeseň, alergiológ však varuje

STAVEBNE PRÁCE A REKONŠTRUKCIE
•okná • dvere • žalúzie 

• rolety • siete 
• garážové brány 

• servis okien a dverí

kontakt: 0901 921 968
www.pjttgroup-com.webnode.sk

Odborník zdôrazňuje, že na vysievanie 
lúky treba vybrať správnu lokalitu.
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Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

Zamknuté verejné WC za takmer 130tisíc eur
Verejné toalety na Kamzíku, ktoré stáli 
128 250 eur, majú aj podlahové kúrenie a spr-
chy – ibaže stále nikomu neslúžia. Prevádzko-
vať ich majú Mestské lesy Bratislava, na to 
však potrebujú zamestnať aspoň dvoch ľudí.

A tu sú reakcie:
Patricia Steltenpohl: Záchody drahšie ako 
jednoizbový byt v Bratislave? To je trošku 
zvrátené.
Eva GB: WC pre invalidov - ani jedno madlo pri WC, pevné a ani sklopné. Ako sa ten vozičkár 
premiestni z vozíka na WC a späť? Aj niekto nad tým rozmýšľal alebo aspoň videl, ako má vy-
zerať také WC, keď to navrhoval???
Jaroslav Černý: Ale zato majú radiátor a sprchu :D
Ida Matulíková: Kto toto navrhol vybudovať? Kto to povolil a schválil? Kto to zaplatil?
Patrícia Mészárosová: Za tie prachy už mohli byt samočistiace kabínky ako sú napr. v formula 
hoteloch.
Julia Suchova: Príšerné ... kto je za to zodpovedný, by to mal zaplatiť zo svojho...
Monika Išová: A budú aj niekedy otvorené, či to slúži len na dekoratívne účely?

Čo chýba „divokej“ Obchodnej ulici
Obchodná ulica v Starom Meste je postrachom, kam si večer trúfne málokto. Ľudia, ktorí tam 
žijú či pracujú, tvrdia: Posilnenie policajných hliadok je pozitívny krok, ale nestačí.

Benkova Benkova: Je to horšie a horšie. Tak isto 
na Mariánskej ul. No hnus. Musíte mať zavre-
té okná. Opilci hrôzostrašne revú a hádžu fľaše 
o stenu atď.
Pavol Tibaj: Ak nie je možnosť, aby tam neu-
stále hliadkovali policajti (ako vždy je ich veľký 
nedostatok a peňazí na ich zaplatenie ešte menej), 
tak sa treba spýtať všetkých ľudí, nájomníkov 
a obchodníkov, či by sa nezložili každý mesiac na 

svoju ochranu súkromnou bezpečnostnou službou, ktorá sa bude skladať viac ako z jedného ale-
bo dvoch ochrancov zákona... Treba uznať, že v minulosti (nech bol režim akýkoľvek) si vedeli 
v tomto smere udržať poriadok a bezpečie ľudí...
Stefan Salay: Aj ja som bol mladý a nemuseli sme sa báť v noci cez tú ulicu prechádzať, kama-
rát tam mal byt, chodili sme tam nonstop, nikdy tam nič podobné nebolo.
Dalibor Kravarik: Je to o prevádzkach a obchodoch, ktoré tam pôsobia, a osobách, ktoré ich 
vlastnia. Nič iné v tom nie je... Na Obchodnej ulici musia byť len kaviarne a obchody, žiad-
ne putiky, úschovne, herne, záložne, ktoré priťahujú odpad spoločnosti. Ide hlavne o kultúru  
zariadení, ktoré sú tam. 
Branislav J. D. Pírek: Policajná stanica nič nevyrieši, to je o metodike a systéme, ktorý tu (ne)
funguje. Avšak inde by sa hodila - ako to, že dodnes pri intrákoch na Slávičom údolí nie je poli-
cajná stanica?... V centre chýbajú pravidelní pochôdzkari a detto v parkoch. Ako to, že v iných 
mestách stačí jeden strážnik na park, tu nie je ani ten jeden? 
Peter Jan: 90-te roky som strávil v centre mesta skoro každý večer, ale toto, čo sa deje teraz, 
nemá obdobu.
Gabriela Bartoková: Je to o ľuďoch, výchove, alkohole a kadejakých omamných látkach. Po-
lícia neporieši to, čo zanedbali rodičia vo výchove.

FACEBOOK
www.facebook.sk/banoviny

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
Naozaj nie je problém prejsť 
pešo zopár metrov...
Aj keď bývame v Dúbravke, často chodíme na Kamzík a s 
potešením sme prijali, že sa upravilo parkovanie vozidiel - 
ďalej od občerstvenia, a tiež, že sa možno doviezť elektro-
busom. Tých pár metrov nie je problém prejsť pešo! A za 
tým si stojím. Boli sme svedkami otáčania sa autobusu z DS 
pri bufete tak, že sme si mysleli, že zletí dole cvičnou lúkou. 
Manéver trval 10 minút a zasmradil sediacich pri bufete.. 
Takže, je na čase, aby sa pravidlá a aj zákazy dodržiavali 
a bolo by fajn začať pokutovať.
Pripomienky mám však k cyklotrasám z Kamzíka na Želez-
nú, kde trasy párkrát križujú náučný chodník a hlavný chod-
ník z Kamzíka na Železnú studničku - a to priamo na hlavný 
chodník vedúci k lanovke. Sú tam 2 výjazdy a kúsok ďalej 
smerom k jazeru - tam je aspoň 5 výjazdov. 
 Čitateľka z Dúbravky

Nekopírujme staré riešenia
Navrhovaná parkovacia politika je kopírovaním rieše-
ní, ktoré sú 15 - 25 rokov staré. Technologická vyspelosť 
v roku 2019 umožňuje novú a efektívnu formu dopravy, 
ktorou je carsharing. Keďže veľká časť áut sa približne na 
95 % času využíva na parkovanie, tak ich reálna využiteľ-
nosť je extrémne neefektívna. Ak by sa jedno auto použilo 
denne namiesto 2 jázd na 20 jázd, tak by to malo zásad-
ný vplyv na potrebu počtu áut v Bratislave. Jedno auto by 
mohlo použiť 5 - 10 ľudí za deň, čo by mohlo znamenať 
redukciu počtu áut v Bratislave o cca 70-80 %. Zároveň 
by sa veľká časť parkovacích priestorov stala zbytočnými, 
a tak by opäť plochy mohli slúžiť ľudom a nie autám na 
parkovanie...
Máme byť jedno z posledných miest, kde sa takáto zastara-
ná parkovacia politika z „doby netechnologickej“ zavádza. 
Mohli by sme byť prvé mesto na svete, ktoré by spravilo 
takto zásadný krok, ktorý by posunul kvalitu a úroveň živo-
ta na výrazne vyššiu úroveň... Spraviť parkovanie luxusom 
a sprevádzkovať tu carsharing (s parkovaním zadarmo) nie 
je nič nereálne. Síce by takéto riešenie možno 2 - 3 roky 
bolelo, ale z dlhodobého hľadiska by to mohlo byť pre 
mestom prínosom... 
Potenciál informačných a mobilných technológií je v na-
vrhovanej parkovacej politike extrémne nevyužitý. Ak 
by cena parkovného bola nastavená tak, aby väčšina ľudí 
preferovala carsharing, tak by sme sa posunuli obrovským 
spôsobom dopredu... Aj vďaka svetovej automobilke, ktorá 
tu vyrába mestské elektromobily, by Bratislava mohla byť 
mestom, kde sa tvorí budúcnosť v mestskej mobilite. 

Michal Krčula

Exkluzívne s Marcelom 
v kuchyni celý rok 2019

Teľací stejk s pečenou tekvicou, 
rukolou a bylinkovou salsou

ČO POTREBUJEME
2 porcie
300 g teľacieho karé
1 citrón
olivový olej
soľ
čierne korenie
1 lyžicu masla
cesnak
rozmarín
petržlenovú vňať
mätu
1 menšiu tekvicu hokkaido
hrsť tekvicových semienok 
hrsť rukoly

Ako na to:
Tekvicu očistíme, nakrájame 
na menšie kúsky a vložíme 
do misy. Ochutíme soľou 
a čiernym korením. Pri-
dáme nasekaný roz-
marín, olivový olej 
a premiešame. Prelo-
žíme na plech a dáme 
piecť do rozohriatej 
rúry na 200 oC približ-
ne pol hodiny, do zla-
tohneda.
Mäso osolíme a oko-
reníme. Na rozohriatu 

panvicu pridáme olivový olej 
a položíme stejky. Opekáme 
ich z oboch strán približne  
7 minút, do zlatohneda. Pred 
koncom pridáme maslo a cit-
rónovú šťavu. Stiahneme 
z ohňa, zakryjeme a necháme 
chvíľu postáť.
Petržlenovú vňať a mätu na-
sekáme nadrobno. Preložíme 
do misy, pridáme olivový 
olej, citrónovú šťavu, soľ 
a čierne korenie. Všetko spo-
lu dobre premiešame.
Hotové stejky posypeme te-
kvicovými semienkami a ser-
vírujeme s pečenou tekvicou, 
bylinkovou salsou a čerstvou 
rukolou.
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vzniku a predstavia nový al-
bum 25LIVE@25. Predsko-
kan - The Youniverse.

Piatok 2.8.2019

LONDON SCHOOLS 
SYMPHONY ORCHES-
TRA
Koncertné štúdio Slovenské-
ho rozhlasu, 19:00
Posledný z cyklu letných 
benefičných koncertov pre 
kampaň Na kolesách proti 
rakovine sa uskutoční vo 
Veľkom koncertnom štúdiu 
Slovenského rozhlasu.

Sobota 3.8.2019

POPULAR X LITTLE 
BEAT DIFFERENT | DAY 
& NIGHT PARTY
Nová Cvernovka, 17:00
Prvá letná populárna sobota 
v Cvernovkárskom Park 
de Palma s pokračovaním 
v klube. 12 hodín točenia 
gramofónov, jedlo, pitie,  
grill, šport a chill.

Nedeľa 4.8.2019

BRATISLAVSKÝ HRAD 
VESELO, TAJOMNE AJ 
SMUTNE
Historické múzeum SNM, 
10:00
Komentovaná prehliadka 
exteriéru aj interiéru Brati-
slavského hradu. Rezervácie 
na historicky@gmail.com

Pondelok 5.8.2019

BOTTICELLI: INFERNO
Kino Lumière, 18:30

Dokument je fascinujúcim 
a podrobným prieskumom 
rozhodnutým ukázať prekva-
pivo temnú stránku slávneho 
renesančného umelca.

Utorok 6.8.2019

KING SHAOLIN
San Marten Bar & Restau-

rant, 19:00
Tradičný letný koncert King 
Shaolin pred podnikom San 
Marten, zahrajú aj songy, 
ktoré budú mať premiéru, aj 
evergreeny z ich playlistu.

Streda 7.8.2019

CESTOVATEĽSKÉ KINO 
V EUROVEI
Eurovea, Nám. M. R. Štefá-
nika, 20:30

Príďte si virtuálne poces-
tovať a nechať sa previezť 
príťažlivými krajinami. 7.8. 
Írsko – smaragdový ostrov, 
uvádza: Marianna Hozlárová

Štvrtok 8.8.2019

SWINGOVÉ TANČIARNE 
V SADE JANKA KRÁĽA
Sad Janka Kráľa, 18:00
Letná swingová tančiareň 
pod holým nebom je tu 
aj tento rok. Inštruktori 
vás naučia základy swin-
gových tancov, ukážkové 
lekcie sú pre každého za-
čiatočníka.

Piatok 9.8.2019

KONCERTY V ZÁHRA-
DE MILOSRDNÝCH 
BRATOV: SOLAMENTE 
NATURALI
Kostol Navštívenia Panny 
Márie, Nám. SNP, 20:30

Verejnosti sa opäť otvorí aj 
úchvatný priestor Rajskej zá-
hrady u Milosrdných bratov, 
kde bude po mimoriadnom 
úspechu opäť pokračovať 
minuloročný projekt cyklu 
komorných koncertov.

Sobota 27.7.2019

GRILL & BEER FESTI-
VAL BRATISLAVA
Park Andreja Hlinku, 10:00 
– 22:00
Príďte si oddýchnuť, zabaviť 
sa, dobre sa napapať a zapiť to 
poctivým remeselným pivom 
na najväčšej grill párty v meste. 
Festival trvá do 28. júla 2019.

Nedeľa 28.7.2019

DVA V JEDNOM
Historické múzeum SNM 
(Bratislavský hrad)
Výstava českého a sloven-
ského dizajnu skla, ktoré 
spoločne tvoria symfonickú 
báseň s dvomi vetami, dve 
výrazné kapitoly európskeho 

sklárstva, na ktoré môžeme 
byť právom hrdí. 

Pondelok 29.7.2019

ŠPACÍRKA: 
PISTORIHO PALÁC
Pistoriho palác, 14:00
Jeden z najbohatších a najvý-
stavnejších obytných domov 
konca 19. storočia ako svedok 
nenaplneného rodinného 
šťastia bohatého meštianske-
ho manželského páru. Spre-
vádza: Dr. Štefan Holčík

Utorok 30.7.2019

VODKA A CHRÓM
GUnaGU, 19:30
Retrokomédia z čias, kedy 

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk
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Ján Nepomuk Batka bol 
mestský archivár, ktorého 
znalci histórie hodnotia ako 
všestranne nadaného člo-
veka, ktorý sa mimoriadne 
angažoval v oblasti kul-
túrneho života Prešporku. 
Obzvlášť zaujímavé je, ako 
dbal na kvalitu umeleckého 
prednesu. Práve tá mala 
podporovať kultivovanosť 
obyvateľov.
Narodil sa v roku 1845 
v dome na Baštovej 
ulici v Prešporku. Ume-
lecké gény zdedil po 
celej línií predkov z ot-
covej strany, avšak svoj 
talent využíval úplne 
inak. Vyštudoval prá-
vo a stal sa mestským 
archivárom. Na celý 
život. Venoval sa tiež 
azda každej kultúrnej 
oblasti v meste. 
Hoci prežil 44 rokov 
v šťastnom manželstve, 
nemal vlastné deti. Stal 
sa tak „otcom“ pre 
mnohých nádejných umel-
cov a umelkyne. Podporoval 
talenty finančne, ale aj spro-
stredkúvaním angažmánov. 
Ján Nepomuk Batka svoju 
vášeň pre hudobné umenie 
prenášal aj na celé generácie 
obyvateľov Prešporku. Orga-
nizoval kultúrne podujatia, 
koncerty, verejné zbierky. 
Mimoriadne aktívna bola 
aj jeho publikačná činnosť. 
Ako nadaný operný referent 
denníka Pressburger Zeitung 
prinášal čitateľom kvalitné 
referáty o všetkých premié-
rach operných a divadelných 
predstavení. Tiež kriticky 
posudzoval prednes hercov 
a herečiek, spevákov, spevá-
čok,  aj režisérov a riaditeľov 
divadla. 
Neustále sa vzdelával a snažil 
sa prispieť aj k vzdelanosti 
divadelných návštevníkov. 
Jeho texty boli plné infor-
mácií priamo od zdrojov. 
Z veľkého množstva listov, 
ktoré sa zachovali, je jasné, 
že mal osobné a priateľské 

vzťahy takmer s každým 
v umeleckej oblasti. Takmer...
Ako dobrovoľný člen sa po-
dieľal aj na činnosti divade-
lnej komisie, ktorá bola zri-
adená pre Mestské divadlo v 
Prešporku. Členovia komisie 
však dbali nielen na fungova-
nie divadla z technickej strán-
ky. Ich úlohou bolo predov-
šetkým dohliadať na pestrosť 
a kvalitu predstavení. Práve 
tu sa Ján N. Batka dostával do 
sporov pre svoju snahu o udr-
žanie čo najvyššej úrovne. 
Srdcovou záležitosťou Jána 
N. Batku bola opera. Tento 
hudobný žáner začal vzni-
kať okolo 16. storočia ako 
renesančná snaha o oživenie 
antickej hudby, ktorá sa však 
nezachovala v notovom zápi-
se. Pojem opera pochádza zo 
slova opus, operis a znamená 
prácu, námahu. Opera je har-
móniou hudobného, drama-
tického, výtvarného a taneč-
ného prejavu. Zrejme preto 
ju pokladal Ján N. Batka za 
najdokonalejšiu umeleckú 

formu, cez ktorú možno prí-
jemným spôsobom vzdelávať 
aj formovať laickú verejnosť. 
Pre tzv. provinčné Mestské 
divadlo v Prešporku bola na 
konci 19. storočia typická  
dvojjazyčnosť. Prvú polovi-
cu divadelnej sezóny zabez-
pečoval nemecký riaditeľ, 
druhú maďarský. Aby tento 
systém fungoval, prezieravý 
Ján N. Batka vycestoval po 
rady do Temešváru. S tamoj-
šími zástupcami mesta sa mu 
dokonca podarilo uzavrieť 
zmluvu o vzájomnej výme-
ne riaditeľov pri striedaní 
divadelných sezón, a to na 
celých trinásť rokov. Keď 
však následný konkurz na 
divadelného riaditeľa v Pre-
šporku vyhral dovtedajší 
riaditeľ vďaka vplyvným 
priateľom v komisii, Ján N. 
Batka protestoval. Riaditeľ 
Max Kmentt totiž nemal vo 
svojom repertoári kvalitné 
predstavenia a už vôbec nie 
operu na vyhovujúcej úrovni. 
Ľuďom v Prešporku ponúkal 
prevažne zábavné predstave-
nia, na ktorých sa dalo ľahko 
zarobiť a ku ktorým nepo-
treboval kvalitných umelcov 
a umelkyne. Dokonca, 

zmluvne povinnú operu odo-
hral až na konci sezóny, za čo 
ho Ján N. Batka ostro kritizo-
val. Mestský archivár, čo ako 
znalý umenia, však nemal 
taký vplyv na mestskú radu, 
aký mal podnikavý diva-
delník Kmentt. Tomu sa ale 
osudným stalo rozhodnutie 
porušiť zmluvu a zveriť ve-
denie divadla členovi svojho 
súboru. Ján N. Batka na túto 
skutočnosť ihneď upozor-
nil vedenie mesta a navrhol 
iného riaditeľa. Tým sa stal 
Emanuel Raul, ktorý počas 
nasledujúcich deviatich ro-
kov ponúkal ľuďom v Pre-
šporku vysoko kvalitné pred-
stavenia – činohru aj operu 
– a to aj vďaka talentovaným 
umelcom, ktorí sa podieľali 
na predstaveniach. Divadel-
ná kultúra sa tým priblížila 
náročnej viedenskej úrovni. 
Ján Nepomuk Batka tak na-
plnil svoje životné poslanie.

Katarína Králiková, 
sprievodkyňa dejinami

a blogerka
Reprofoto: Múzeum mesta 

Bratislavy

Ochranca kvalitného umenia v meste

Zdroj: Príspevok Mgr. 
Jany Laslavíkovej, PhD. 
na tému Ján Batka a jeho 

vzťah k hudobnému divadlu 
v deväťdesiatych rokoch 
19. storočia uverejnený 

v Zborníku Múzea mesta 
Bratislavy 2017, ročník 29, 
vydaného Múzeom mesta 

Bratislavy

JÁN N. BATKA 
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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

vyjdú o 2 týždne
9. augusta 2019

S maskovaním si problém ne-
robili. Na záťah do zlatníctva 
na LAURINSKEJ ULICI sa 
dvaja muži vybrali po drahé 
šperky, ktoré nemali v úmy-
sle zaplatiť. Podľa zázna-
mu z kamier boli páchatelia 
tmav šej pleti, pravdepodobne 
Rumuni. Mali totiž čierne 
BMW X 5 alebo 6 s rumun-
skou poznávacou značkou 
s volantom na pravej strane. 
Ako polícia informovala na 
sociálnej sieti, páchatelia si 
odniesli prstene z bieleho zla-
ta s briliantmi a retiazky zo 
žltého a bieleho zlata, pričom 
spôsobená škoda sa vyšplhala 
na 51 230 eur. Mnohí Brati-
slavčania si pritom spomenu-
li na drzého lupiča, ktorý sa 
pred vyše rokom prebúral do 
neďalekého klenotníctva na 
Panskej ulici autom.  (bn)

Legendárny archivár Ján Nepomuk Batka 
sa narodil v tomto dome na Baštovej ulici.

odvaha nebola lacná ako 
dnes. Voľné pokračovanie 
úspešnej hry Socík, sladký 
socík. Réžia: Viliam Klimá-
ček

Streda 31.7.2019

MEDZINÁRODNÁ 
ZBOROVÁ AKADÉMIA 
LÜBECK
Nový evanjelický kostol, 
19:00
Renomova-
ný miešaný 
spevácky 
zbor Me-
dzinárodná 
zborová 
akadémia 
Lübeck s dirigentom Rolf 
Beckom vystúpi na bene-
fičnom koncerte v Novom 
evanjelickom kostole na Le-
gionárskej ulici.

Štvrtok 1.8.2019

SKUNK ANANSIE 
Majestic music club, 20:00
Na Slovensku vystúpi kul-
tová britská kapela Skunk 
Anansie. Odohrajú plnohod-
notný koncert, na ktorom 
oslávia 25. výročie svojho 
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William  
Butler  
Yeats

krídlo  
väčšej  
budovy

1. časť 
tajničky

značka  
hliníka

ukazova-    
cie záme-    

no

cesta,  
po latinsky

ťapkať  
(expr.)

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

dozviem  
sa, dopo-    
čujem sa

4. časť   
tajničky

konzervuje 
dymom

požívaj  
tekutinu nedôveruj lavór  

(hovor.)

Pomôcky: 
loch, akja,  
ylem, ebo-   
nit, tuber

malé  
plošiny

3. časť 
tajničky

citoslovce  
pohŕdania

strácať,  
vytrácať odlúpia

skratka  
pre piano  
pianissimo

sťahovacia 
nepriehľad- 
ná záclona

usmerňu-    
jem  

smútok  
(bás.)

pivnica  
(zastar.)  
ovládajú

značka  
ampér-      
závitu

nepriklin-    
cuj  

koreňová  
hľuza

odvodí  
prilákaš

skratka  
kapitána

mužské  
meno  

kopaním  
obrob

neproro-    
kuje  

pepsikola  
(hovor.)

driek
šumenie  
napusti  

moridlom

fintiví  
5. časť 
tajničky

Pomôcky: 
iter, šiká-    
tor, mako,  
mocheto

tvrdá  
guma  

listnaté  
stromy

druh  
zeleniny  
rozpor  
(kniž.)

biograf  
ženské  
meno

okrasná  
rastlina

okliesniť
hlupák  
(pejor.)  
privrzni

druh saní  
Eskimákov 
očakával

drevnatá  
rastlina

udavač,  
po česky  
stávalo  

sa pustým

áno  
(z angl.)  

odlamujem

značka 
irídia

poprečiar-   
koval  

nerýľovalo

značka  
pre nano-    

tesla  
tamtotá

skratka  
štátu  

Kentucky

zrúcanina  
jemná ru-    
kavičkár-    
ska useň

úzka  
ulička  

postihnutý  
tábesom

praplazma
svišťanie  
dosahuje  

zisk 

unavuje  
leňošiť  
(bás.)

Pomôcky: 
gver, ase-   
sor, Abás,  
Plotinos

obder  
(zried.)

rozbil  
(expr.)  

2. časť 
tajničky

cesty 
lietadlom  
značka  

pre sínus

margo

oschýnali zaves  
rozlomím

egyptská  
bavlna  
poľujte

krátka  
ženská  
vesta

premenil  
prenikanie

súmrak  
snovalo

obkrúti

grécky  
filozof  

zn.kilonew-  
tonmetra

100 m2

miesto  
pod haťou

EČV  
Dunajskej  

Stredy

poobkra-    
jovať  

obkrútiť  
(expr.)

vnúčatko  
asimilácia  

(lingv.)

skratka  
pre Elek-    

trárne  
Vojany

anemický 
pacient  

ohraničená 
plocha

sľapaj  
syn boha  
Lynkea

zemný  
olej

rehoľník  
kniha máp

podávaj  
apeláciu  

Otília  
(dom.)

jednotka  
elektrické-   
ho prúdu

Pomôcky: 
úpust,  

spodoba,  
Anas

Jarmila  
(dom.)  
puška  

(zastar.)

infarkt  
myokardu  

ión,  
po česky

slovesná  
predpona  
6. časť 
tajničky

osliatko  
druh a rad-  
ca Moha-    

meda

odborník  
v genetike

čriedy  
vzorec  
teluridu  
uránu

na tamtom  
mieste  
obidve

postavilo  
sa

jednohlas-   
ne (hud.)  
značka 
argónu

Hewlett  
Packard  

citoslovce 
zasyčania

španielske  
ženské  
meno

mužské  
meno

súvisiace  
s babami

rozrývať

kryt  
na vrchnej  

časti  
budovy

stoličný  
úradník  
(hist.)

 V konkurznom konaní na majetok dlžníka: SPECTRUM Marke-
ting, spol. s r.o., Hlavná 326/23, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 
17 325 994, ktorého správcom je: Mgr. Michal Mihálik, PhD, 
sídlo: Zámocká 14, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, týmto 
správca oznamuje uskutočnenie predaja pohľadávky patriacej 
do konkurznej podstaty v hodnote 42.335,00 EUR; Spôsob 
určenia ceny: minimálna cena v prvom kole je 30% z nomi-
nálnej hodnoty pohľadávky; Spôsob získania podmienok: za 
úhradu v sume 16,60 EUR zaslanie poštou resp. vyzdvihnutie 
v sídle správcu v úradných hodinách; Spôsob a miesto do-
ručenia ponúk: zaslaním na adresu sídla správcu a zároveň 
Krajskému súdu v Bratislave v zalepenej obálke s výrazným 
označením „konkurz 1 K 29/02, predaj pohľadávky – neotvá-
rať“; Lehota na podanie ponúk: do 20.08.2019 do 16:00 hod.; 
Lehota na otváranie obálok: do 28.08.2019; Lehota na vyhod-
notenie ponúk: do 06.09.2019; Zmluvná pokuta: V prípade 
porušenia podmienok zo strany záujemcu má správca nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 10% z uchádzačom navrhovanej 
kúpnej ceny.

MEDICINÁLNA 
PEDIKÚRA 

šetrná - vhodná  
aj pre diabetikov

Obj.: 0910 367 840
www.profipedi.sk


