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KARLOVA VES
Práce na významných do-
pravných tepnách Brati-
slavy sa predlžujú. Elek-
tričky sa na Karloveskú 
radiálu nevrátia 27. septem-
bra, ako sa plánovalo, ale 
o mesiac neskôr. Odkladá sa 
aj sprejazdnenie ulice Mlyn-
ské nivy, a to až o rok!
Rekonštrukciu Karlovesko
-Dúbravskej radiály zdrža
li inžinierske siete, ktorých 
správcovia neboli známi (na
šli sa po odkopaní koľajového 
spodku). To malo dopad na 
zmenu projektov rekonštruk
cie, ktoré podliehajú schvaľo
vaniu, a teda aj na následnosť 
ostatných činností. 
Rekonštrukcia električkovej 
trate vedúcej z centra mes
ta do Dúbravky sa začala  
22. júna a prebieha v dvoch 
etapách, pričom prvá etapa 
mala byť ukončená 27. sep
tembra. V praxi by to zna

menalo, že električky by od 
tohto termínu jazdili z mesta 
až po obratisko v Karlovej 
Vsi, čo sa však nestane. Dru
há etapa je rekonštrukcia trate 
od obratiska až po zastávku 
Damborského v Dúbravke, tá 
má byť hotová do konca roka.
Robotníci sa preto presunuli 
najmä na úsek električko
vej trate, ktorý od obratiska 
smeruje do Dúbravky. „Keď
že naším cieľom je ukončiť 
celú rekonštrukciu radiály od 
Molecovej po Damborského 
v tomto roku, po dohode s do
dávateľmi stavby sme boli 
nútení aktualizovať harmono
gram prác. Oproti pôvodné
mu plánu sa začalo skôr pra
covať na úseku od obratiska 
po Harmincovu, aby stavebné 
mechanizmy ani pracovníci 
neboli viazaní zdržaním prác 
v Karlovej Vsi a aby sme včas 
identifikovali možné problé
my s neznámymi inžiniersky

mi sieťami, aké sa vyskytli 
v prvej etape. Zároveň musí
me posunúť aj termín spojazd
nenia obratiska. Maximál ne 
zdržanie prvej etapy bude do 
konca októbra tohto roku,“ 
uviedol primátor Matúš Vallo. 
Celá rekonštrukcia radiály má 
trvať do septembra 2020. 

Mlynské nivy bez MHD
Odkladá sa aj sprejazdnenie 
ulice Mlynské nivy. Komplet
ná doprava by mala byť spus
tená až po letných prázdninách 
budúci rok a ani MHD tu ne
bude jazdiť už na jeseň tohto 
roku, ako sa plánovalo. Pôvod
ný zámer – spustiť premávku 
MHD po rekonštruovanej ulici 
už túto jeseň – po diskusiách 
s odbornou skupinou zloženou 
zo zástupcov mesta, Krajské
ho dopravného inšpektorátu, 
developera a ďalších expertov, 
zamietli. (ms)

Foto: ms

Sprejazdnenie radiály sa odkladá!

Zlatý padák v BVS
BRATISLAVA
Dostane rozprávkové penia-
ze? Bývalému generálnemu 
riaditeľovi spoločnosti In-
fra Services, dcérskej firmy 
Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti (BVS), Milanovi 
Hutkaiovi schválilo pred-
stavenstvo na jar zvýšenie 
odstupného z piatich na 12 
platov, a to v celkovej hodno-
te 150 000 eur.
„Ako zástupca 26 akcionárov 
som požiadal predstavenstvo 
BVS, aby na najbližšom roko
vaní požiadalo predstavenstvo 
Infra Services, aby predložilo 
návrh na zrušenie uznesenia 
o navýšení odmeny alebo od
stupného z piatich na dvanásť 
platov. S tým, že pokiaľ by 
nominanti BVS v predstaven
stve Infra Services tento návrh 
neakceptovali, aby predstaven
stvo BVS využilo všetky práv
ne kroky z pozície majoritného 
akcionára na zrušenie tohto 
uznesenia. My to považujeme 
za amorálne a v rozpore s dob
rými mravmi, s verejným zá
ujmom a v rozpore so záujmom 
BVS voči spoločnosti Infra 
Services,“ povedal zástupca 26 
minoritných akcionárov Miro
slav Dragun. Dodal, že Hut
kai odchádzal zo spoločnosti 
dobrovoľne a na svoj návrh. 
Následne v Infra Services pô
sobil ďalších päť mesiacov ako 
poradca predstavenstva.
BVS na svojom webe zverejnila 
stanovisko, kde uvádza, že po
važuje poskytnutie odmeny pre 
bývalého generálneho riaditeľa 
Infra Services v medializovanej 
výške za nehospodárne. (dp)
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2 Zákazka pre 
 známeho?!
 Sumu 90-tisíc eur do-

stane za právne služ-
by právna kancelária 
človeka, ktorý spolu-
zakladal Progresívne 
Slovensko a s novým 
primátorom Matú-
šom Vallom sa pozná 
niekoľko rokov.

3 Čudné umenie
 v centre
 Na nábreží Dunaja sú 

umiestnené kontaj-
nery. Nie však na od-
pad, ale kvôli dočas-
nej výstave. Reakcie 
sa rôznia. Výhrady 
má aj poslanec Mar-
tin Gajdoš.

6 Strach z vysielača
 Čitateľka Viera má 

obývačku zatemnenú 
ako v pivnici. Pri po-
hľade z okna totiž vidí 
GSM vysielač inštalo-
vaný na bytovke opro-
ti, z ktorého má strach. 
Tvrdí, že preň ochorel 
jej manžel aj ona.

11 Učiteľ, ktorý 
 neučil v škole
 Prešporák František 

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

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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

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

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

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

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

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

osadené do kartuše tympanónu
paláca. Pozlátili sa kovové
doplnky, napríklad rokajový
štítok, kľučky brán či rokajová
výzdoba mreží balkóna, ktoré
boli zlátené aj v pôvodnej
architektúre paláca. 
Opravené boli okenné krídla,
vstupné brány či kamenné
sokle, ktoré vzhľadom na
veľký rozsah poškodenia
nahradili nové kópie. Obnove-
ný bol aj južný štítový múr
nachádzajúci sa nad susedným
objektom, pričom na tieto práce
bola potrebná horolezecká
technika. (kk)
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Prvé Martinské
hody sa začnú 
11. novembra
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto tento
rok organizuje po prvýkrát Sta-
romestské martinské hody. Sú
zasvätené patrónovi hlavného
staromestského kostola, kto-
rým je Katedrála sv. Martina.
Martinské hody budú od piat-
ku 11. novembra do nedele 13.
novembra 2016 na Rudnayo-
vom námestí a na Panskej ulici
v blízkosti katedrály.
Martinské hody otvoria 11.
novembra 2016 o 16.00 h  staros-
ta Starého Mesta Radoslav Štev-
čík a arcibiskup a metropolita
Bratislavskej arcidiecézy Stani-
slav Zvolenský. O 17.00 h bude
svätá omša v Katedrále sv. Mar-
tina.
V sobotu 12. novembra budú od
10.00 do 17.00 v dome umenia
pre deti BIBIANA na Panskej 41
tvorivé dielne Martinove husi -
Sv. Martin patrón tkáčov a klo-
bučníkov, o 11.00 h a o 17.00 h sa
uskutočnia v Gašparkove na Rud-
nayovom námestí divadelné pred-
stavenia pre deti. O 17.00 bude v
katedrále nasledovať svätá omša a
o 18.00 h bude na Rudnayovom
námestí živý obraz stretnutia
žobráka so sv. Martinom - Martin
z Tours a žobrák. O 18.30 h sa
vyberie lampiónový sprievod z
Rudnayovho námestia cez Pan-
skú ulicu, Hviezdoslavovo ná-
mestie, Rybársku bránu a Sedlárs-
ku ulicu do Zichyho paláca na
Ventúrskej 9.
V nedeľu 13. novembra o 10.30 h
ukončí Martinské hody slávnost-
ná svätá omša v katedrále. (brn)

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

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

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

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

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbeh

Nová stanica 
na Obchodnej 
už slúži  
verejnosti
STARÉ MESTO
Nová stanica mestskej po-
lície na Obchodnej ulici 
už funguje. Slúžiť bude 
ako sídlo novej zásahovej 
jednotky mestskej polície 
a víkendové operačné stre-
disko. 
Počas pracovného týždňa 
bude pre ľudí otvorená od  
9. do 18. h a od štvrtka do 
soboty od 19. do 7. h. Vice
primátor Bratislavy pre bez
pečnosť Juraj Káčer vysvetlil, 
že v záujme zvýšenia bezpeč
nosti sa v lokalite Obchodnej 
ulice, Hurbanovho námestia 
a Kollárovho námestia roz
šíril kamerový systém. „Po
čet kamier sa v tejto lokalite 
z piatich zdvojnásobil, teraz 
je ich jedenásť,“ vysvetlil Ká
čer. Hovorca mestskej polície 
Peter Pleva nám potvrdil, že 
od otvorenie stanice ľudia 
chodia a dávajú podnety. „Tie, 
ktoré vieme, riešime na mies
te, iné postupujeme. Chodia aj 
cudzinci,“ povedal. (dp) 

Uzavrú výjazd 
od Slovnaftskej 
na diaľnicu D1 
PRIEVOZ
Pre urýchlenie prestavby 
mimoúrovňovej bratislavs-
kej križovatky Prievoz pod 
Prístavným mostom, ktorá 
je súčasťou projektu vý-
stavby diaľnice D4 a rých-
lostnej cesty R7, je naplá-
novaná uzávera výjazdu od 
Slovnaftskej ulice na diaľ-
nicu D1 smer Trnava. 
Začiatok prác je predpoklada
ný prvý septembrový týždeň, 
hneď ako dostane zhotoviteľ 
všetky potrebné povolenia od 
úradov. Počas uzávery sa bude 
realizovať výstavba nového 
výjazdu v smere Slovnaftská 
– D1 Trnava a taktiež nového 
pripájača v smere Slovnaftská 
– D1 Petržalka. (TASR)
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Voľný predaj abonentiek 
pre všetkých záujemcov

16. 09. – 04. 10.

Prednostný predaj celosezónnych 
abonentiek pre abonentov  

zo sezóny 2018/ 2019 (abonentku 
z minulej sezóny prosíme predložiť)

19. 08. – 13. 09.

Začína sa predaj vstupeniek
na jednotlivé koncerty  

v sezóne 2019 / 2020 a voľný výber 
koncertov

07. 10.2019/202071
. k

on

certná sezóna

BRATISLAVA
Klientelizmus?! Ani nie 
po troch mesiacoch, čo bol 
Matúš Vallo zvolený Bra-
tislavčanmi za primátora 
hlavného mesta, podpísal 
zmluvu s externou práv-
nou kanceláriou. Za 90-tisíc 
eur! Zaujímavosťou je, že 
partnerom a „hlavou“ tejto 
právnej kancelárie je člo-
vek, ktorý od začiatku stál 
pri vzniku strany Progresív-
ne Slovensko. Pripomeňme, 
že práve táto strana podpo-
rovala Matúša Valla za pri-
mátora Bratislavy. Ako to 
magistrát vysvetľuje?
Dňa 28. 2. 2019 nový primá
tor Matúš Vallo za Hlavné 
mesto SR podpísal Rámco
vú zmluvu o poskytovaní 
právnych služieb s právnou 
kanceláriou TaylorWessing 
e/n/w/c advokáti s. r. o..  
v mene ktorej koná jej kona
teľ a advokát JUDr. Radovan 
Pala. Táto zmluva v hodnote 
90-tisíc eur, ktorá je oficiálne 
zverejnená, sa týka právnych 
služieb v súvislosti s obchod
nou spoločnosťou Bratislavská 
vodárenská spoločnosť, a. s. 
a Dopravný podnik, a. s. Oba 
podniky pritom väčšinovo 
ovláda práve mesto cez svo
jich ľudí, ktorí prešli, ako tvr
dí primátor, „transparentnými 
výberovými konaniami“.
„Zmluvné strany sa dohodli, 
že za poskytovanie právne
ho poradenstva a právnych 
služieb podľa tejto Zmlu
vy bude zo strany Tay
lorWessing účtovaná násle
dovná zmiešaná hodinová 
odmena vo výške 180,- eur 
za poskytnutie služieb oso
bami s dosiahnutým vysoko
školským vzdelaním 2.stupňa 
v odbore právo a hodinová 
odmena vo výške 40,- eur za 
ostatné služby,“ uvádza sa 
v rámcovej zmluve. 
Dátum účinnosti zmluvy je 
14. 3. 2019 a dátum platnos
ti je neuvedený. Zmluva má 
platnosť rok alebo kým práv
na kancelária sumu 90-tisíc 
eur od hlavného mesta nevy

S Vallom sa pozná roky a od magistrátu má zákazku 
za tisíce eur!

čerpá. Konateľom a advoká
tom tejto právnej kancelárie 
TaylorWessing e/n/w/c ad
vokáti s.r.o. je istý Radovan 
Pala. 
Práve o ňom 22. septembra 
2016 Denník N písal, že sme
ruje do Progresívneho Slo
venska, ktoré zakladá Ivan 
Štefunko spolu s Michalom 
Trubanom. Pala sa známos
ťou a kontaktmi s Matúšom 
Vallom pochválil na profe
sijnej sieti Linkedin, kde ešte 
pred rokom zverejnil ich fo
tografiu.
Magistrát nám potvrdil, že 
primátor Vallo sa s Radova
nom Palom pozná už roky, 

„Pán Pala je rešpektovaný 
právnik a jeho advokátska 
kancelária tiež,“ reagovalo 
tlačové oddelenie magistrátu.
Ako vyberali externého do
dávateľa právnych služieb 
a prečo voľba padla práve na 
advokátsku kanceláriu Ra
dovana Palu? „Bolo použité 
ustanovenie zákona o verej
nom obstarávaní pre obsta
rávanie zákaziek s nízkou 
hodnotou,“ vysvetlili nám 

Čo je klientelizmus podľa Wikipedie: 
Klientelizmus je konflikt záujmov zväčša u verejných činiteľov, ktorý 
vzniká uprednostňovaním ponúk a záväzkov zo strany priateľov, 
kamarátov, kolegov či rodinných príslušníkov, kedy súčasne odmie-
tajú dohody so vzťahovo neutrálnymi osobami, ktorých ponúkaný 
produkt je ale rovnako kvalitný alebo ešte aj kvalitnejší.

z magistrátu. Znamená to, že 
magistrát cielene oslovil kan
celáriu Radovana Palu a aby 
to bolo podľa zákona čisté, 
musel osloviť ešte ďalších. 
A ako nám potvrdili na Hlav
nom meste SR, oslovili ame
rickú právnu kanceláriu White 
& Case, ktorá na Slovensku 
pôsobí už roky. Tá evidentne 
magistrátu ponúkla vyššiu 
hodinovú sadzbu. A preto zá
kazku za 90-tisíc eur dostala 
právna kancelária Radovana 
Palu. Zaujímavosťou je, že 
zase kancelária White & Case 
pre zmenu podľa oficiálnych 
zdrojov poskytuje externé 
právne služby pre OLO a.s. 
za 180 eur na hodinu. Túto in
formáciu sme zase dostali od 
hovorkyne OLO a.s.  (lb)
 Foto: Linkedin

Kto zavádza?!
Primátor Matúš Vallo 
podpísal zákazku za 90- 
tisíc eur s právnikom, 
s ktorým sa pozná roky. 
Náš článok, ktorý je za-
ložený na čistých faktoch 
bez komentatívnych prv-
kov, označil za „podpra-
hovú interpretáciu fak-
tov“.
Omyl, zákon síce porušený 
nebol, len bol ohnutý. Tak, 
ako sa to robí v štátnej 
správe pod vedením sme-
ráckych či iných papalá-
šov. 
Ak by Matúš Vallo chcel 
byť transparentný, ako to 
tvrdí, tak nech pokojne vy-
užije aj túto formu verej-
ného obstarávania, ale... 
Ale nie osloviť dve kance-
lárie, z toho jedného ka-
maráta, ktorý mu dá cenu 
180 eur na hodinu a dru-
há (evidentne dala vyššiu) 
robí právne služby pre 
OLO (mestom ovládaný 
podnik) za takú istú cenu –  
180 eur.
Primátor argumentuje, že 
jeho kamarát je v ratin-
gu Legal 500. V poriadku, 
ale je tam ďalších X firi-
em a tiež renomovaných 
právnych kancelárií. Pre-
čo boli oslovené len dve? 
A zrovna tie, ktoré za no-
vého vedenia dostávajú 
odmeny z bratislavských 
peňazí? Nikto nespochyb-
ňuje odbornosť pána Palu 
a verím, že aj hodinovú 
sadzbu si zaslúži, ale ... 
Ale, keď už sú kamaráti, 
nemal dať aj lepšiu – ka-
marátsku sumu ako 180 
eur, ktoré účtujú komerč-
ným firmám? Veď aj pre 
pána Palu by malo byť 
imidžom, nie biznisom, 
pracovať pre naše hlavné 
mesto?! Či? 
 Lenka Bollardtová

STARÉ MESTO
Otázniky a znepokojenie 
medzi ľuďmi vyvolali obrov-
ské lodné kontajnery modrej 
farby, ktoré tento týždeň 
priviezli do centra hlavného 
mesta, teda presnejšie na Va-
janského nábrežie do prie-
stranstva pri kaviarni Pro-
peller. Verejnosť sa právom 
pýta, čo má ich prítomnosť 
znamenať.
Aj keď mestská časť Staré 
Mesto na svojej sociálnej sie
ti vysvetľuje, že ide len o do
časnú výstavu holandského 
dokumentárneho fotografa 
Kadira van Lohuizena o od

padoch, nie všetkým sa tento 
„umelecký“ nápad pozdáva.  
„Šesť lodných kontajnerov na 

Vajanského nábreží v sused
stve Café Propeller neslúži 
na veľkorozmerný odpad, aj 

keď o odpade sa v nich veľa 
dozviete. Kontajnery budú 
totiž už od 2. septembra do 
4. októbra fungovať ako ne
tradičný galerijný priestor,“ 
uvádza na sociálnej sieti Staré 
Mesto. Výstava sa koná pod 
záštitou primátora Bratisla
vy Matúša Valla a starostky 
Starého Mesta Zuzany Auf
richtovej. Toto ich nadšenie 
však nezdieľa staromestský 
poslanec a architekt Martin 
Gajdoš, ktorý sa o pripravo
vanej výstave v kontajneroch 
dozvedel prostredníctvom 
sociálnej siete. „Z môjho po

hľadu ako architekta je umie
stnenie lodných kontajnerov 
uprostred historického centra 
minimálne rozpačité. A to aj 
napriek tomu, že ide o ušľa
chtilý cieľ výstavy,“ pove
dal pre Bratislavské noviny. 
Dodal, že možno z pohľadu 
návštevníka výstavy to bude 
vnímané inak než z pohľadu 
návštevníka Starého Mesta, 
ktorý bude musieť viac než 
mesiac strpieť existenciu šie
stich veľkých kontajnerov vo 
veľmi frekventovanom verej
nom priestore. „Samozrejme, 
že ekologické témy sú z po
hľadu dneška naozaj dôležité 
a je potrebné na ne upozorňo
vať, ale toto naozaj na to nie je 
vhodný ani šťastný spôsob,“ 
vysvetlil nám poslanec Staré
ho Mesta Martin Gajdoš.
Reakcie Bratislavčanov náj-
dete na našom FB profile ba
noviny (lb)

Foto: Staré Mesto, ms

Patria kontajnery do historického centra?!

Martin Gajdoš

Netradičná prezentácia fotografií holandského umelca  
v centre mesta vyvolala rozporuplné reakcie.

JUDr. Radovan Pala a primátor Matúš Vallo
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Bratislavský bikesha-
ring Slovnaft BAjk 
rozšíril ponuku progra-
mov a znížil depozit pre 
turistov a návštevníkov 
Bratislavy. Reagoval 
tak na podnety užíva-
teľov, ktorých je dote-
raz takmer 50-tisíc. 
Príležitostní cyklisti môžu využívať nový 
kreditný program bez blokovania depozitu 
za požičanie bicykla. Nový program fun
guje jednoducho. Užívateľ si ho zakúpi za  
12 eur cez webovú stránku slovnaftbajk.sk  
alebo mobilnú aplikáciu Slovnaft BAjk, 
ktorú si môže stiahnuť na Google Play alebo 
v App Store. Každá jazda je spoplatnená a jej 
cena sa odpočítava z tohto 12-eurového kre
ditu. Prvá hodina jazdy stojí 60 centov a kaž- 
dá ďalšia začatá hodina 1,2 eura. Kredit sa 

dá využívať bez ča
sového obmedzenia. 
Užívateľ teda nemusí 
myslieť na expiráciu 
svojho programu. 
Zmena nastala aj pri 
dennom programe za  
6 eur určenom najmä 
turistom a návštevní

kom Bratislavy. Doteraz museli cyklisti pri 
tomto programe rátať aj so zablokovaním de
pozitu za požičanie bicykla v hodnote 70 eur. 
Nový depozit klesol na 30 eur, vďaka čomu 
menej zaťaží peňaženku užívateľa. 

Za rok svojej existencie sa stal Slovnaft 
BAjk obľúbenou súčasťou prepravy po 
hlavnom meste. Takmer 50-tisíc ľudí zare-
gistrovaných v systéme spravilo viac ako 
362 000 jázd.

Slovnaft BAjk pridal nový 
program a znížil depozit
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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)



STARÉ MESTO
Veľké oranžové kruhy v dol-
nej časti Námestia SNP vy-
tlačili autá z niekdajšieho 
parkoviska. Rozšírili tak 
priestor pre chodcov. Po-
stupne už do tohto verejného 
priestoru pribúdajú veľké 
kvetináče. Na jeseň celé ná-
mestie čaká revitalizácia. 
„Tieto kruhy prechádzajú
ce z cesty na chodník majú 
za cieľ naznačiť, že prišlo 
k rozšíreniu pešieho koridoru 
v spodnej časti Námestia SNP 
o časť vozovky, na ktorej boli 
doteraz vyhradené parkovacie 
miesta,“ informoval primátor 
Matúš Vallo na sociálnej sieti.
Primátor tvrdí, že pokiaľ by 
priestor nezvýraznili veľkými 
kruhmi, Námestie SNP by stále 
pôsobilo dojmom parkoviska 

a ľudia - chodci, by si ani neu
vedomili, že aj tento koridor je 
už priestor pre nich. 
„Ku kruhom pribudnú v tých
to dňoch aj ďalšie nové prvky, 
ktoré ešte viac zvýraznia pre
biehajúcu zmenu tohto námes
tia,“ informuje ďalej primá
tor. Zrušené parkovacie miesta 
nahradí 41 veľkokapacitných 

kvetináčov s menšími drevi
nami.
Na jeseň bude hlavné mesto 
na Námestí SNP a jeho oko
lí realizovať takzvané rýchle 
riešenia, medzi ktorými bude 
obmedzenie parkovania na 
Klobučníckej, rozšírenie prie
storu pre chodcov, osvetlenie 
priestorov námestia, vyčis
tenie pamätníka SNP i opra
vu poškodených plôch, pri
budnúť majú cyklostojany, 
odpadové koše a zeleň. Na 
Kamenné námestie pribudne 
detské ihrisko.
Mnohí z vás nám už písali, že 
ako chodci sa necítia na tom
to mieste bezpečne, hrozí im 
zrážka s cyklistami.  (nc)
 Foto: bn, FB Matúš Vallo

Chodci dostali viac priestoru Nočný hluk im 
ničí životy
RUŽINOV
Bratislavský Ružinov plá-
nuje zmeny v niektorých 
svojich všeobecne záväz-
ných nariadeniach (VZN). 
Okrem intenzívnej prípra-
vy na úprave VZN o otvá-
racích hodinách podnikov 
by chcela samospráva po 
lete otvoriť aj diskusiu na 
úpravu miestneho nariade-
nia týkajúceho sa psov a ich 
voľnom pohybe, pod čo patrí 
aj prevádzkový poriadok 
Štrkoveckého jazera.
„V Ružinove máme štyri ale
bo päť podnikov, ktoré neustá
le znepríjemňujú život obyva
teľov zo svojho okolia. A naše 
VZN má medzery, hlavne, čo 
sa týka obmedzenia otvára
cích hodín pre podniky, ktoré 
robia hlasnú hudobnú produk
ciu. Či už je to na Nivách, na 
Trávnikoch alebo v Prievoze, 
kde sú najväčšie problémy 
s konkrétnymi podnikmi,“ 
uviedol ružinovský starosta 
Martin Chren.
Návrh na zmenu VZN by 
chcel miestny úrad pripra
viť na septembrové zastu
piteľstvo. „Hľadáme cestu, 
aby sme nepostihli plošne 
všetkých, ale aby sme riešili 
problém tam, kde je. Teda 
napríklad podniky, ktoré sú 
priamo v obytných zónach 
medzi panelákmi,“ pozna
menal Chren s tým, že ne
pôjde o zakázanie hudby 
v problematických prevádz-
kach, keďže je potrebné 
rešpektovať zákon a neza
sahovať do práva na podni
kanie. Zmena sa má týkať 
obmedzenia otváracích ho
dín prevádzok.
Samospráva plánuje vynoviť 
aj VZN týkajúce sa napríklad 
voľného pohybu psov. S tým 
súvisí aj prevádzkový poria-
dok Štrkoveckého jazera. „Na 
brehoch jazera nemajú psy čo 
robiť. Napádajú vodné vtác
tvo, stávajú sa rôzne nehody. 
Máme však problém aj s tým, 
že už príliš veľa ľudí kŕmi la
bute a ďalšie vtáctvo a už im 
to škodí a ubližuje,“ podotkol 
Chren. (TASR)

Pôdne koše  
pre nové 
stromy
NOVÉ MESTO
Mestská časť prichádza 
s novým spôsobom starost-
livosti o stromy. Uľahčiť im 
chce život v mestskom pro-
stredí, kde bývajú ich korene 
často obklopené asfaltom, 
betónom či spevnenými 
plochami. Inšpiráciu našla 
mestská časť v Holandsku 
a Kanade, kde systém pôd-
nych košov používajú pri 
sťažených podmienkach ži-
vota stromov.
Systém funguje v praxi tak, 
že skôr, ako sa nový strom 
zasadí, vybudujú sa v podze
mí podmienky, ktoré vytvoria 
veľký a bezbariérový priestor 
pre rast koreňovej sústavy. 
"Vložené pôdne koše (bun
ky) okrem toho vedia zadržať 
dažďovú vodu aj potrebný 
vzduch, zabezpečia tak stro
mu zavlažovanie aj vetranie. 
A to aj pri inštalácii neprie
pustného povrchu nad týmito 
pôdnymi bunkami," uviedol 
novomestský starosta Rudolf 
Kusý. Pôdne bunky chce sa
mospráva využívať hlavne pri 
spevnených plochách, ako sú 
parkoviská, cestné komuniká
cie či chodníky. „Všade tam, 
kde nie sú v blízkosti inžinier
ske siete,“ poznamenal Kusý 
s tým, že prvé takéto bunky 
pribúdajú na Ulici Viktora 
Tegelhoffa. V tomto prípa
de ide o vyvolanú investíciu, 
na ktorej sa dohodla mestská 
časť s investorom Národného 
futbalového štadióna. (TASR)

„Zatiaľ sme na žiadnom z našich projektov nezazna
menali tak obrovský záujem o bývanie. V prípade 
Eurovea 2 vidím za úspechom nielen výnimočnú lo
kalitu pri Dunaji, ale aj vysoký štandard, kvalitné 
dispozície bytov a dobré meno našich projektov Ri
ver Park, Zuckermandel, Panorama Towers, Kar
loveské rameno a mnohých ďalších,“ hovorí Pavel 
Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE. 

Eurovea Tower
Prvý slovenský mrakodrap Eurovea Tower ponúka 
na 45. poschodiach 389 rezidencií s panorama

tickými  výhľadmi na celú Bratislavu, exkluzívne 
lobby, dostatok parkovania a prechod suchou no
hou do Eurovea Shopping. Elegantná stavba s lad
nými krivkami, zdôraznenými cez deň hrou tieňov 
na fasáde a  v  noci pôsobivou ilumináciou, bude 
ozdobou siluety hlavného mesta. Ten, kto sa po
staví na najvyššie poschodie prvého slovenského 
mrakodrapu, sa bude nachádzať vyššie, ako keby 
stál vo veži Bratislavského hradu. Na stavbu prvé
ho slovenského mrakodrapu sa použije také množ
stvo betónu, ktoré by naplnilo 14 olympijských ba
zénov. Výstavba bude dokončená v roku 2023. 

Eurovea Riverside
Rezidencie Eurovea Riverside na promenáde sa 
plynule napoja  na súčasné bývanie v Eurovea, 
vďaka čomu ladne doplnia panorámu mestskej zá
stavby na nábreží Dunaja. V tejto časti pribudne 
96 nových rezidencií s neobmedzeným výhľadom 
na pokojný tok Dunaja. Projekt Eurovea Riversi
de rozdelený na 5 samostatných vchodov ponúkne 
kvalitné materiály i moderné technológie. Štandar
dy v zariadení interiéru a spoločných priestorov sú 
veľmi podobné ako v Eurovea Tower.  

Eurovea City
Nová štvrť Eurovea City prinesie na nábre
žie okrem bývania aj zaujímavé kancelárske 
a obchodné priestory. Pribudnú dve námestia, 
parky, športoviská pre rôzne vekové kategórie. 
JTRE má ambíciu postaviť aj nové kongresové 
centrum, ktoré mestu chýba a priniesť do územia 
novú trasu električky. Zóna Eurovea City, ako 
centrum bývania, nákupov, pracovných príleži
tostí a relaxu, bude poskytovať kvalitné mestské 
prostredie komunikujúce s okolím, ktoré je zákla
dom pre spoločenský a ekonomický rast celého 
mesta.

Prvý slovenský mrakodrap 
Eurovea Tower a rezidencie 
Riverside na dunajskej pro-
menáde už poznajú svojich 
budúcich obyvateľov. Predaj 
rezidencií spustila spoloč-
nosť JTRE v priebehu leta 
a dnes má majiteľa viac ako 
200 bytov, čo je viac ako 40 % 
z celkového počtu 488 nových 
bytov na nábreží. 

Predaj bytov v EUROVEA 2 láme rekordy



Parkovacích miest na námestí ubudlo, vodiči sa otáčajú 
cez koľajnice, aby zaparkovali inde...
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BRATISLAVA
Nový slovenský film Kto 
je ďalší? režiséra Mira 
Drobného cez príbehy upo-
zorňuje na to, ako šialene 
nebezpečný môže byť inter-
net. Mladí, ale aj ich rodičia 
často netušia, ako fatálne 
môže byť internetová doba 
zradná. Slávnostnú pred-
premiéru, na ktorej boli 
aj banoviny.sk, si pozrel aj 
premiér Peter Pellegrini. 
Snímka už získala 15 no-
minácií a ocenení na zahra-

ničných festivaloch a súťa-
žiach.
Snímka o nebezpečenstvách 
internetu - kyberšikane, pro
tizákonnom zdolávaní naj
vyšších stavieb sveta a risko
vaní životov pre čo najviac 
lajkov, ale aj o sexuálnom 
vydieraní neplnoletých osôb 
prostredníctvom sociálnych 
sietí, vznikala štyri roky. 
Podľa skutočných udalostí ju 
nakrútil režisér Miro Drob
ný. Diváci sa môžu tešiť na 
tri rôzne príbehy inšpirova

né skutočnými udalosťami 
z Kanady, Ruska či zo Slo
venska. 
Film režíroval Miro Drob
ný, ktorý je zároveň aj au
torom filmu Rytmus, síd
liskový sen. „Rekord nás 
prekvapil a dojal. Do tohto 
projektu sa zapojili stovky 
ľudí po celom Slovensku. 

Film v každom meste na 
Slovensku neznamená, že 
bude úspešný. Presvedčiť 
ešte treba toho najdôležitej
šieho - a to diváka. Pred ním 
mám obrovský rešpekt,“ 
povedal režisér filmu Miro 
Drobný.
Medzi viac ako tisíckou po
zvaných hostí nechýbali štátni 

tajomníci rezortov školstva 
a kultúry, poslanci, primátori či 
zástupcovia akademickej obce. 
Úryvky z filmu a reakcie 
premiéra Petra Pellegriniho, 
herca Maroša Kramára či 
speváčky Natálie Hatalovej 
si pozrite na našom webe ba
noviny.sk.  (nc)

Foto: Marián Dekan

Marika, VŠ vzdelaná, ktorá sa rada učí nové veci, hľadá parťáka nielen 
na bicykel ale aj do života

Marián, jednoduchý vdovec po 60tke, túži po tom aby sa mu do živote 
znovu vrátila láska.

Jozef, 49, slobodný zámočník, hľadá jednoduchú dámu na spoločný život

Tomáš, 50+, VŠ vzdelaný IT-manažér, hľadá aktívnu, športovo  
založenú dámu

80+ športovec, cestovateľ, udržiavaný, ktorý sa ešte popri dôchodku 
stará o vlastný autoservis, hľadá mladšiu dámu so športovým duchom

jednoduchý pán 50+ hľadá príjemnú, jednoduchú dámu nielen  
spoločné aktivity

Kontakt: Martina Čakajdová, Tel.: 0948 050 138 
www.najdipartnera.sk

Najdi Partnera
Sprostredkujem osobne 
seriózne dámy a pánov 
od 20 do 90 rokov, ktorí 
hľadajú partnera na vážny 
a dlhodobý vzťah.

Klasická zoznamovacia agentúra

Zavolajte a zamilujte sa!

Nový Film Kto je ďalší? zožal obrovský úspech aj u nás domaElektrička  
každých  
120 sekúnd
RAČA
Dopravný podnik Brati-
slava spustil od pondelka 
do prevádzky električkovú 
linku 7. Spolu s linkou 3 
tak vytvorili 120-sekundo-
vý interval.
Vďaka „novej“ linke pre
máva po Račianskej ulici 
historicky najvyšší počet 
električiek. Trasa električ
ky 7 sa začína na prestup
nom uzle integrovanej 
dopravy pri železničných 
staniciach Vinohrady 
a Predmestie. Cestujúcich 
odvezie k prestupným uz
lom Račianske mýto, Blu
mentál a tiež na Hlavnú 
stanicu.  (TASR)

Rekonštrukcia 
hotela Kyjev  
sa posúva
STARÉ MESTO
Rekonštrukciu chátrajú-
ceho objektu bývalého 
hotela Kyjev v centre 
Bratislavy chceli pôvod-
ne spustiť počas tohto 
roka. Nestane sa.
Britská spoločnosť Lord
ship, ktorá je cez svoju 
dcérsku firmu SK Centre 
vlastníkom hotela, v tej
to súvislosti uviedla, že 
forma aj čas revitalizácie 
bude závisieť od rokovaní 
so zástupcami magistrátu, 
ako aj mestskej časti Staré 
Mesto. Všetko má byť zá
roveň v súlade s názorom 
odbornej a tiež laickej ve
rejnosti. Investor naďalej 
deklaruje zámer revita
lizácie budovy bývalého 
hotela Kyjev vrátane jeho 
okolia, ako aj prislúchajú-
cich budov na Cintoríns
kej a Rajskej ulici. Taktiež 
chce priniesť nové námes
tie v priestoroch momen
tálne nefunkčnej zásobo
vacej rampy do podzemia 
v trojuholníku ulíc Rajská 
a Cintorínska. (TASR)

RUŽINOV
Pani Viera nás pozýva do 
zatemnenej obývačky svoj-
ho bytu na Koceľovej ulici 
č. 21. Zdvihne žalúzie, uká-
že na strechu bytovky opro-
ti – tam je. Vysielač GSM, z 
ktorého má hrôzu, je vzdia-
lený asi 30 metrov. Už pät-
násť rokov márne bojuje 
o to, aby ho dali preč.  
Pani Vieru nik nepresvedčí, 
že vysielač mobilného signálu 
na protiľahlej budove, ktorý 
stojí len o niečo vyššie, ako sú 
okná jej bytu na 3. poschodí, 
neškodí zdraviu. „Manžel do
stal z neho onkologické ocho
renie a ja tiež,“ tvrdí. 
Ešte v roku 2004 posielali 
obyvatelia bytoviek na Ko
ceľovej č. 19 - 21 hlavnému 
kontrolórovi Mestskej časti 
Ružinov petíciu so žiados
ťou, aby vysielač demontova
li. V petícii, ktorú podpísali aj 
lekári či vedci, pripomenuli 
i to, že bol navyše postave
ný bez stavebného povolenia 
(vybavovalo sa až dodatoč
ne). Nepomohlo. 
Neskôr pani Viera aj sama 
písala na všetky možné in
štitúcie vrátane Hlavného hy
gienika Slovenska, ministra 
dopravy či predsedu vlády...  
„Dostala som len odporúča

nie obrátiť sa na súd, aby vy
slovil, že vysielač je zdraviu 
nebezpečný. To by však bolo 
na dlhé roky a ja nemám ner
vy ani peniaze na súdne ťaha
nice,“ hovorí smutne dôchod
kyňa. S premeraním intenzity 
žiarenia nesúhlasí, neverí, že 
výsledok by bol objektívny. 

Kto má z vysielača peniaze
O umiestnení telekomunika
čnej stavby rozhodujú prí
slušné stavebné úrady. Od 
obyvateľov domu, kde býva 
pani Viera, si však nik súh
las nepýtal, vysielač totiž 
nie je na streche ich bytovky. 
„Vlastníkov bytového domu 
ani správcu nikto nepožiadal 
o súhlas na montáž vysielača. 
My ako správca sme sa to do
zvedeli až od vlastníkov, keď 
už bol vysielač namontova
ný,“ potvrdila Andrea Ond
rušková z Bytového družstva 
Centrum na Záhradníckej 
ulici.

Profit z vysielača osadeného 
v husto zastavanej oblasti 
majú, pravdaže, len obyvate
lia bytovky, na ktorej je po
stavený - mobilný operátor 
platí za prenájom miesta. „A 
nám ostal len strach o zdra
vie,“ dopĺňa naša čitateľka. 
Byt, v ktorom sa aj s manže
lom boja žiť, sa už dávnejšie 
pokúsili predať, no neúspeš
ne. 
„Všetci záujemcovia cúvli, 
keď sa pozreli z okna a v bez
prostrednej blízkosti videli 
vysielač,“ konštatuje pani 
Vie ra, ktorá svoju poslednú 
žiadosť o odstránenie posie
lala vlani v novembri.

O koľko klesne hodnota bytu
Fakt, že klienti zohľadňujú 
pri výbere bytu aj prítomnosť 
GSM vysielača, nám potvrdil 
prezident Národnej asociácie 
realitných kancelárií Sloven
ska (NARKS) Ján Palenčár. 
„Predaj bytov je v takomto 
dome znevýhodnený. Vzhľa
dom na obmedzenú ponuku 
bytov však prítomnosť vy
sielača na dome nemá zásad
ný vplyv na ich cenu bytov. 
Všeobecne sa dá povedať, 
že byt v blízkosti vysielača 
môže mať cenu nižšiu o 0 až 
5 percent ako porovnateľný 
vzdialenejší byt,“ uviedol od
borník.  (ac)

Foto: Marián Dekan

Čitateľka Viera:  

Takýto je pohľad z obývačky pani Viery.

Premiér Pellegrini v rozhovore 
s režisérom Mirom Drobným.

Režisér Miro Drobný spolu s hercami

Pani Viera

TIP OD VÁS
Z vysielača ochorel môj muž a ja tiež!

Ako sme chránení 
pred žiarením
Maximálne prípustné limity 
elektromagnetického žiarenia 
sú stanovené legislatívou a 
podľa Úradu verejného zdra-
votníctva zaručujú neškod-
nosť pre ľudí, ktorí sú mu 
vystavení. „Tieto limity sa aj 
pri viacnásobnom zastúpení 
prevádzkovateľov na jednom 
mieste nemenia,“ uviedla 
hovorkyňa Daša Račková.
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PETRŽALKA
Druhú augustovú sobotu 
o jednej sme mali rezervo-
vaný stôl v časti reštaurácie 
Dunajský pivovar, kde je aj 
detský kútik, keďže dcéra 
oslavovala štyri roky. A aby 
sa so staršou dcérou nenu-
dili, poprosili sme práve 
o tento priestor. Odchádzali 
sme sklamaní.
Keď sme sa všetci usadili 
a objednali si nápoje, čašníč
ka na jeden z nich zabudla. 
Nevadí. Veď to sa stáva, po
vedali sme si. Zároveň sme 
si objednali jedlo. Po hodine 
priniesli dve detské jedlá, 
hovädzí  stejk s hubovou 
omáčkou a pečenými ze
miakmi a lososa s varenými 
zemiakmi. Pri objednávke sa 
čašníčka neopýtala, aký by 
mal byť stejk, tak sme radšej 
bežali za ňou a vysvetlili jej 
to. Nakoniec boli stejk a lo
sos výborné. 
Detské menu kuracie rezan
čeky s hráškom, mrkvou a ry
žou nepôsobilo vábne. Skôr 

vyzeralo ako z diétnej reštau
rácie. Chvíľu sme čakali na 
ostatné jedlo, ale pochopili 
sme, že je to zbytočné, lebo 
to, ktoré nám už priniesli, bu
deme mať studené. 
Po ďalšej polhodine priniesla 
iná čašníčka len jednu por
ciu bravčových líčok na pive 
(objednané boli dve), teľací 
rezeň so slovenským šalátom 
a bravčovú panenku na sliv
kovej omáčke. Bravčová pa
nenka sa celkom nevydarila. 
Bola prepečená a suchá. Čaš
níčka, iná ako tá, ktorá s nami 
robila objednávku, nás prišla 
informovať, nie ospravedlniť 
sa, že sa menia zmeny, tak 

preto je to tak. 
O ďalších 15 minút priniesli 
bravčové líčka na pive (boli 
mäkké a dobre urobené) a ko
nečne sme sa dočkali jedné
ho jediného predjedla, ktoré 
sme si objednali. Objednávku 
bryn dzových halušiek sme 
v tú chvíľu zrušili. Stále chý
balo bravčové ragú so zemia
kovou kašou, tzv. pastiersky 
koláč. Pritom sme stále mali 
pred sebou prázdne taniere. 
A nikto z personálu to nerie
šil. A až keď sme poprosili, 
že by ich mohli odniesť, tak 
nám prázdne taniere odniesli. 
Keď sme sa pýtali na posled
né objednané jedlo, dozvedeli 

sme sa, že ragú bude o ďalších  
15 minút. Nakoniec nám ho o tú 
štvrť hodinu priniesli. Napriek 
tomu, že by malo mať jemnú 
kôrku zo zapekania, nemalo. 
Ani raz sa ani jeden z troch 
čašníkov, ktorí boli pri nás, 
neospravedlnil. Zaplatili sme 
a tortu, ktorú sme tam pláno
vali nakrájať a sfúknuť svieč
ky, sme si radšej odniesli do
mov. (lb)

Foto: lb
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek

Reštaurácia nebola 
o návšteve informovaná. 
Útratu za konzumáciu si 

redakcia platila sama.

Dunajský pivovar: Plný zmätkov a čakania  
bez jediného pardon od obsluhy 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
Lejú stánkari spálený olej do kanála?

Čitateľka z Rače: Pred obchodným domom na Kamennom 
námestí som si všimla v okolí kanála mastnotu. Keď naprší, jasne 
ju vidieť. Som presvedčená, že tam stánkari, ktorí sú neďaleko, 
vylievajú spálený olej! Zdá sa, že nikto z kompetentných o tom 
netuší, tak na to chcem upozorniť.

Ignorujú bratislavské kúpaliská 
telesne postihnutých?
Nespokojný občan ŤZP: Je hanba, že nikto nemyslí na telesne 
znevýhodnených občanov. Ja osobne som invalid na vozíku a zistil 
som, že nikde v Bratislave a okolí nie sú bezbariérové kúpaliská 
a jazerá. Plaváreň na Mokrohajskej zámerne nespomínam, lebo 
v lete býva  zatvorená. Spoločnosť STaRZ prevádzkuje v Bratislave 
kúpaliská a jazero Zlaté piesky, no ani na jednom z týchto kúpalísk 
nie je bezbariérová stolička, ktorá uľahčuje vstup ŤZP občanom 
a seniorom do vody. Má hodnotu 3 000 eur, takže by ju mohli 
kúpiť... Keď sa chcem dostať z bazéna, vždy musím poprosiť 
dobrých ľudí, aby mi pomohli.

Stanovisko STaRZ: Na letných kúpaliskách v správe STARZ-u sú 
bezbariérové vstupy, ktoré slúžia aj pre imobilných návštevníkov. 
Všetky areály sú bezbariérové a prístupné bez prekonávania 
prekážok.  Na všetkých kúpaliskách sa nachádzajú toalety (min. 1) 
a prezliekacie kabíny (min. 2) pre osoby s obmedzenou schop-
nosťou pohybu. Čo sa týka bezbariérového prístupu do vody, ten 
je čiastočne zabezpečený v AZ Zlaté piesky - breh a vstup do 
vody je pozvoľný, plynulý, bez stupňovitých prekážok. Zdvíhacia 
plošina pre imobilných, ktorá umožňuje vstup do bazéna osobám 
s obmedzenou schopnosťou pohybu, sa nachádza na LK Tehelné 
pole, momentálne však prebieha technická kontrola zariadenia.

Pomáhajme si 
Ako poslanyňa som sa ten
to rok rozhodla pôsobiť 
v sociál nej komisii. Keďže 
dlhodobo pomáham rodinám, 
ktoré sa ocitli v zlej situácii, 
chcela som  spoločne s kole
gami hľadať systémové rie
šenia. A tak sa ku mne dostal 
prípad pani Moniky. Nemá 
nikoho, len malého synčeka, 
trpiaceho niekoľkými dia
gnózami. Býva v sociál nom 
byte, ktorý jej pridelila mest
ská časť na Bojnickej. Pro
blém je však tom, že tento 
prízemný byt je úplne plesni
vý, lebo, bohužiaľ, celá stav
ba má problém s vlhkosťou. 
Monika sa snaží pracovať as
poň na skrátený uväzok, ale 
často musí ostávať doma pri 
chorom škôlkarovi, a tak nie 
je veľmi dobrý zamestnanec. 
Jej výplata je žalostne nízka, 
nájom a špeciálna školka pre 
malého pohltí takmer celý 
príjem a to ešte nejedli, ani 
sa neobliekli. Ale Monika 
bojuje a napriek tomu, že sa 
nemá o koho oprieť, hľadá 
cesty a možnosti. Aktuálne 
je mojou prioritou pomôcť 
jej k lepšiemu bývaniu, lebo 
plesnivý byt teda nie je nič 
vhodné pre dieťa. Pretože 
na Slovensku je to tak, ak si 
nepomôžeme navzájom ale
bo aspoň samospráva, štát 
nepomôže vôbec. Nezaujíma 
ho, ako môžu osamelí rodi
čia vychovať svoje deti, ak 
sa ocitnú v takej situácii ako 
pani Monika. A ak sa aj me
dzi vami nájdu ľudia, ktorí 
by chceli a môžu akokoľvek 
pomôcť aj v malom, pokojne 
sa mi ozvite na katarina.au
gustinic@gmail.com. Lebo 
ľudská pomoc v núdzi neteší 
len toho, kto ju dostáva, ale 
aj toho, kto ju poskytuje. 
Vopred ďakujem. 

Katarína Augustinič 
Mestská poslankyňa Brati

slava – Nové Mesto

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

- kontajnery / nakladač
- odvoz odpadu
- dovoz štrkov

CONTRANS, s.r.o.
Tel.: 0915 606 649

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

Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

Na akých párty a ako sa zabávajú bratislavskí teplí?
Bratislava je pestrá zmes ľudí a komunít. Po 
článkoch o hipsteroch sme vám na banoviny.
sk priniesli zaujímavosti zo zákulisia ďalšej 
komunity, ktoré už nerozlučne patrí k nášmu 
mestu. O LGBTI či queer ľuďoch alebo homo
sexuáloch sme sa rozprávali s Romanom Sa
motným (35), ktorý prevádzkuje známy pod
nik Tepláreň Café a rovnako stojí za drvivou 
väčšinou neraz i bláznivých párty, na ktoré sa 
táto komunita chodí zabávať.

A tu sú reakcie:
Tulip White Som rada, že ste uverejnili článok o tom, ako sa bavia homosexuáli, informovanie 
verejnosti je stále nedostatočné.  Šikana, diskriminácia, nepochopenie, vulgarizmy a znevýhod
nené pracovné podmienky sú aktuálne aj dnes, zažila som to osobne, a preto som vďačná za 
takéto články a možno by mohli byť pravidelné. Hovoriť nielen o zábave, ale aj živote homose
xuálov, o ich práci, o ich rodinách, o ich deťoch, o ich obavách, o ich citovom živote, o láske.
Denisa Hraskova Ako cez kopirák sú deti z lazov. Utrhnuté z reťaze doma na dvore. Chcú byt 
,,in“, dievky od nich idú loviť do Blavy chlapov s peniazmi a väčšina chalanov z tejto komunity 
si privyrába prostitúciou. Tie hipsterske briadky, zlá fyzická kondícia. Nie, to nie je homosexu
alita. Je to o výbere spôsobu života. 

Krásna fotografia: Dankov stožiar zasiahol  
v noci blesk
Mal to byť slávny stožiar, no stáva sa 
z neho najmä slávny bleskozvod. Taký 
je osud nového stožiaru pred budovou 
národnej rady. Moment, keď doň udrel 
blesk, zachytil fotograficky i na video 
fotograf Adam Kováč.

Jozef Joján Kožuch Tento stožiar si už 
inde vyslúžil názov, ktorý s najväčšou 
pravdepodobnosťou zostane nadlho: 
DANKOZVOD!
Jozef Joján Kožuch Danko kontra Nikola Tesla. Zo 100žiara je bleskozvod. Nevadí, má to 
široký rozsah použitia.

FACEBOOK
www.facebook.sk/banoviny

BRATISLAVA
S bohatou ponukou hudob-
ných zážitkov prichádza 
každoročne Slovenská 
filharmónia. V tomto roku 
odštartuje svoju v poradí už 
71. koncertnú sezónu, ktorá 
potrvá od septembra 2019 
do júna 2020. 
Pripravené sú koncerty v in
terpretácii orchestra Sloven
ská filharmónia, Slovenské
ho filharmonického zboru, 
či Slovenského komorného 
orchestra. Okrem troch hu
dobných stálic privítame po
čas sezóny mnoho domácich 
a zahraničných hosťujúcich 
umelcov – sólistov, dirigen
tov či komorných zoskupení. 
Aj počas tejto koncertnej se
zóny sú pripravené symfo
nické a vokálno-inštrumen

tálne koncerty v Koncertnej 
sieni. Nechýbajú populárne 
koncerty pre dospelých, deti 
a tínedžerov. Vo vybraných 
nedeľných popoludniach mô
žete navštíviť organové kon
certy, v Malej sále koncerty 
komorných zoskupení alebo 
klavírne recitály. V ponuke 
sú i sviatočné koncerty – via-
nočné, silvestrovský, novo
ročný a mimoriadne obľúbe
né melódie filmovej hudby. 

Koncerty sú tematicky zora
dené v jednotlivých cykloch. 
Do 4. októbra ponúkajú mi
lovníkom hudby a pravidel
ným návštevníkom koncertov 
abonentku - finančne výhod
nú vstupenku. 
V septembri sa uskutočnia v Slo
venskej filharmónii prvé kon
certy. Prvým bude Mimoriad ny 
koncert k Roku Milana Rastisla
va Štefánika.  (dp)

Foto: www.filharmonia.sk

Sezónu otvoria koncertom pre Štefánika
Ponúkame na predaj  
dvojpodlažnú novostavbu  
exkluzívneho rodinného 

domu v Banke pri Piešťanoch.

Kontakt: 0903 437 322
 0905 783 068



OBRAZY
NAJLEPŠIE
PREDÁTE 
V AUKCII

Žiadne
poplatky
Galéria Art Invest

Dobrovičova 7, Bratislava
Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk
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Pre bratislavskú verejnosť 
je známy skôr ako zaklada-
teľ muzeológie a archeoló-
gie v Uhorsku. Busta Fran-
tiška F. Rómera na nádvorí 
Starej radnice nám pripo-
mína, že patril k zaklada-
teľom mestského múzea 
v Bratislave. Začínal však 
ako učiteľ, ktorý presadzo-
val praktickú výučbu. A to 
sa mu stalo osudným.
V každom období našich 
dejín boli ľudia, ktorí robili 
to, čo sa od nich očakávalo, 
a tiež takí, ktorí mali odvahu 
robiť veci po svojom, tak, 
ako to cítili. Práve vďaka 
týmto priekopníkom sa kva
lita nášho života zlepšuje. 
Oni však musia prekonávať 
prekážky a odpor tradiciona
listov a konzervatívcov. Tak 
to bolo aj v prípade Františka 
Floridusa Rómera.
Narodil sa v Prešporku, v tom 
istom roku ako napríklad Ľu
dovít Štúr. Obaja zanietene 
bojovali za to, čomu verili, čo 
považovali za dôležité. Obom 
dnes vďačíme za mnohé, no 
kým Ľudovíta Štúra pozná 
každé školopovinné dieťa, 
o Františkovi Floridusovi 
Rómerovi vedia len Brati
slavčania, ktorí sa zaujímajú 
o históriu. To však nezname
ná, že si nezaslúži čestnú spo
mienku aj ten, kto robí drob
nú, tichú, mravenčiu prácu. 
Dom svojich rodičov v his
torickom jadre Bratislavy 
navštívil F. F. Rómer vždy, 
keď bol v meste. Veľkú časť 
života však pôsobil na rôz
nych miestach, kde vyučoval 
a zberal archeologické nálezy 
z kaštieľov a kláštorov po ce
lom vtedajšom Uhorsku.
Vyštudoval teológiu, čo bol 
zrejme jediný spôsob, ako 
mohol meštiacky chlapec 
z lepšej rodiny získať vyso
koškolské vzdelanie, ktoré 
by sa čo najviac približovalo 
tomu, o čo mal najväčší záu
jem. A to o prírodu a históriu. 

Hlavne históriou bol nadšený 
a vášeň pre spoznávanie mi
nulosti ho nikdy neopustila. 
Informácie pre tento článok 
nám sprostredkovane po
skytol srdcom prešporský 
knihovník Emil Kumlik, 
o ktorom sme písali v Bra
tislavských novinách č. 13. 
Kumlik ich pritom čerpal 
priamo od Rómera a jeho pa
mätníkov. Dozvedáme sa tak, 
že syn zámožného mešťana 
študoval najprv na farskej 
škole sv. Martina. Jeho rod
ným jazykom bola nemčina. 
Ovládal aj maďarský jazyk, 
ktorým v dospelom veku 
hovoril zrejme viac. Sloven
činu si zdokonalil na ročnom 
pobyte v Trenčíne, kde na
vštevoval gymnázium. Nuž 
a ovládal aj latinčinu, po la
tinsky dokonca písal aj básne.
V roku 1830, keď bola v Pre
šporku posledná korunovácia 
kráľa, vstúpil Rómer do reho
le benediktínov v Pannnon
halme. Benediktíni boli známi 
ako najaktívnejší šíritelia vz
delanosti medzi obyčajnými 
ľuďmi. Ktovie, možno práve 
preto si túto rehoľu vybral aj 
Rómer. Za pozornosť stojí aj 
jeho rehoľné meno Floridus, 
čo v latinčine znamená „kvit
núci, čerstvý, aktívny“. Aj to 
môže naznačovať jeho záu
jem o prírodu a históriu.
Po ôsmich rokoch štúdia teo

lógie začal Rómer vyučovať 
na gymnáziu v Győri. Najprv 
latinčinu a maďarčinu, a krát
ko na to aj prírodopis, ché
miu, poľnohospodárstvo a, čo 
je zaujímavé, aj astronómiu.
Udalosti, ktoré neskôr zažil 
ako pedagóg v rodnom mes
te na Kráľovskej akadémii, 
predznamenali jeho ďalší 
osud a zároveň najviac vy
stihujú to, aký bol Rómer. Vo 
svojom denníku, z ktorého ci
toval Kumlik, si poznamenal, 
že vedeniu školy sa nepáčili 
jeho spôsoby vyučovania. 
Prekážalo im, že v Sade Jan
ka Kráľa zriadil botanickú 
záhradu, kde vodil žiakov, 
aby im prakticky ukázal to, 
čo sa mali učiť z kníh. Pre
kážali im jeho menej rehoľné 
a viac bádateľské a muzeálne 
aktivity, do ktorých vťahoval 
aj svojich študentov. Najviac 
pobúrení boli z toho, že na 
jeho prednášky začalo cho
diť čoraz viac študentov už aj 
z evanjelického lýcea, úrad

níkov a širokej verejnosti. 
Starší členovia učiteľské
ho zboru podali na mladého 
a nadšeného pedagóga Róme
ra sťažnosť, na základe ktorej 
ho verejne pokarhali. Rómer 
sa po týchto nepríjemnos
tiach rozhodol nielen odísť 
z akadémie, ale aj vystúpiť 
z rehole. Svoje rozsiahle ve
domosti a praktickú výučbu 
poskytoval potom ako vyhľa
dávaný súkromný učiteľ. Pa
radoxne, práve vďaka tomu 
sa však neskôr vybral na ces
tu zberateľa, bádateľa a ar
cheológa, ktorá mu v oblasti 
muzeológie priniesla medzi
národné úspechy. Len vte
dajší študenti akadémie stra
tili pre staromódne vedenie 
školy takého praktického 
učiteľa, akým bol František 
Floridus Rómer.

Katarína Králiková,
sprievodkyňa dejinami

a blogerka
Foto: Katarína Králiková, 

archív

Sobota 7.9.2019

RÍMSKE HRY + LIMES 
DAY 2019
Múzeum 
Antická 
Gerulata 
v Rusov
ciach, 
13:00
Čaká vás cestovanie po rím
skych pamiatkach, mysteri
ózne prechádzky po Gerulate 
s Lukášom Latinákom, inter
aktívna hra, divadelné pred
stavenia či skamenené sochy. 
Program pre celú rodinu. 

Nedeľa 8.9.2019

PETRŽALSKÝ  
FESTIVAL 2019

Dostihová dráha, 10:00
Nový školský rok začne na 
najväčšom bratislavskom 
sídlisku prvým ročníkom 
Petržalského festivalu. Po
čas víkendu 7.-8. septembra 
vystúpia Rytmus, ale aj No 
Name či detská skupina Fíha 
Tralala.

Pondelok 9.9.2019

KONCERT PRI PRÍLEŽI-
TOSTI 90. VÝROČIA ZA-
LOŽENIA ORCHESTRA
Slovenský rozhlas, 19:00

Príďte osláviť 90 rokov od 
založenia Symfonického 
orchestra Slovenského roz
hlasu. V programe nájdete 
diela slovenských sklada
teľov. 

Utorok 10.9.2019

ANTIKVARIÁT
DPOH Mestské divadlo, 
19:00
Inscenácia je založená na 
pravdivých historických 
faktoch a vychádza z rovno
mennej novely Ľuby Lesnej, 
ktorá vyšla v knihe Tisícroč
ná žena.

Streda 11.9.2019

CO ZNAMENÁ VÉSTI 
KONĚ
DPOH Mestské divadlo, 19:00

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk

REDAKCIA  
Ivanská cesta 2D  
821 04 Bratislava 
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 E-mail: redakcia@banoviny.sk 
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Inzercia: Vladimíra Stoklasová 
Telefón: 0905 273 416 

E-mail: stoklasova@banoviny.sk 
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redakcia@banoviny.sk

František F. Rómer - učiteľ, ktorý neučil v škole

Rodný dom F. F. Rómera na Zámočníckej ulici v Bratislave.

František Florián Rómer

Hlavný zdroj: Buday Peter: 
František Florián Rómer, 

Monument revue, ročník 1, 
číslo 2/ 2012
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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

Kultová česká undergroun
dová kapela The Plastic Peo
ple of the Universe prichádza 
do Bratislavy na pozvanie 
festivalu Konvergencie 
s programom Co znamená 
vésti koně.

Štvrtok 12.9.2019

O 5 KNÍH FINÁLE ANA-
SOFT LITERA 2019
Slovenská národná galéria, 
18:00
Ktorá slovenská kniha získa 
tento rok prestížnu literárnu 
cenu Anasoft litera? Jej vý
ber pár dní pred slávnostným 
ceremoniálom komentujú 
v Knižnici Kornela a Nade 
Földváriovcov pozvaní 
hostia. 

Piatok 13.9.2019

[FJÚŽN] - FESTIVAL NO-
VÝCH MENŠÍN

Bratislava
14. ročník festivalu [fjúžn] 
prináša festivalovú tému 
Identity, ktorú priblížia 
výstavy, diskusie, koncerty, 
divadelné predstavenia, 
komunitné podujatia aj pro
gram pre deti.

Sobota – 14.9.2019

HUDBA Z MARSU
Letné kúpalisko Mičurín, 
17:00
Príďte na vesmírny koncert 
priamo z Marsu. Kapela vás 
zabaví svojím štýlom v ryt

moch punku, reggae, ska, 
disco či ethno.

Nedeľa – 15.9.2019

MARTIN BENKA
Aukčná spoločnosť SOGA
Výstava Martina Benka Za
ujatý krásou v kurátorskej 
koncepcii PhDr. Kataríny 
Bajcurovej prinesie selekciu 
najkrajších Benkových diel 
zo súkromných zbierok.

Pondelok – 16.9.2019

INDUSTRIAL DAYS 5 
(OKOLO APOLKY)
design factory, 9:00
15. a 16. septembra sa príďte 
formou prednášok a prechád
zok dozvedieť viac o naj
významnejšej priemyselnej 
zóne bývalého Rakúsko-U
horska – Apolky. 

Utorok – 17.9.2019

1000 ROKOV
Múzeum mesta Bratislavy, 
15:00
Prednáškový cyklus veno
vaný priateľom Bratisla
vy, milovníkom histórie 
a architektury. Príďte si 
vypočuť prednášku o bra
tislavských mestských 

elitách medzi mestom 
a vidiekom. 

Streda – 18.9.2019

DAN BÁRTA & 
ILLUSTRATOSPHERE
Divadlo Aréna, 19:00
Koncert obľúbeného a po
pulárneho Dana Bártu a jeho 
skupiny Illustratosphere. Ku
pujte lístky, koncert je vždy 
vypredaný!

Štvrtok – 19.9.2019

KONVERGENCIE 2019
Bratislava
Obľúbený medzinárodný 
festival komornej hudby, 
ktorý aj tento rok spojí 
renomovaných domácich 
i zahraničných umelcov 
a hudbu rozličných žánrov, 
sa uskutoční od 16. do 24. 
septembra 2019.  

Piatok – 20.9.2019

DROBEČKY Z PERNÍKU
Dom kultúry Dúbravka, 
19:00
Dojemná komédia inšpirova
ná skutočným príbehom so 
Simonou Stašovou v hlavnej 
úlohe.

vyjdú o 2 týždne
20. septembra 2019

Obrovská dráma v Petržal
ke! Mladú ženu najmenej 
dva mesiace týral fyzicky aj 
psychicky 36-ročný muž za 
dverami bytu na ŠUSTEKO-
VEJ ULICI. Policajné hliad-
ky vyrazili na miesto na 
základe tiesňového volania, 
z bytu sa totiž ozýval hlasný 
krik. Keď policajti vnikli do 
bytu, okrem agresora našli 
vnútri dobitú ženu, ktorá po
trebovala urgentné lekárske 
ošetrenie – mala podliatiny 
v oblasti tváre a celého tela, 
rezné aj bodné rany, ukázalo 
sa tiež, že jej bola odopieraná 
strava a voľný pohyb. Muž 
skončil v cele policajného 
zaistenia. Muži zákona našli 
v byte aj drogy. Polícia začala 
proti mužovi trestné stíhanie, 
hrozia mu tri až osem rokov 
natvrdo. (nc)
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Mark  
Twain  

kopaním  
skyprila  

pôdu

4. časť 
tajničky výdavok odraz  

svetla

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

bane,  
po česky

vzorec  
oxidu  

ródnatého

skratka 
okresného  

úradu

1. časť 
tajničky

stával sa  
silnejším

Pomôcky: 
abasi, ira-   
ser, luzne,  
taro, roks

Thajsko  
(zastar.)

citoslovce  
zvukového 

prejavu  
žaby

značka  
rádia

posypalo  
soľou

2. časť 
tajničky

pestro  
sfarbený  
papagáj

cudzie  
mužské  
meno

druh  
cukríkov

odrežú  
z niečoho  

vrch

dlhá  
bodná  
zbraň

ohromí  
inými  

slovami  
(z lat.)

kvantový  
generátor  

meno  
Gibsona

vydržalo  
nátlak

mužské  
meno  

mužské  
meno

Otília  
(dom.)  
ohrady

ustálené  
formuly  

rozkazov

zaspím  
mužské  
meno

plápolá  
(bás.)  
odstre-   
ľovanie  

poplach  
(hovor.)

egyptská  
vlna

krútil  
prikáž

Oľga  
(dom.)  
právna  
norma

značka  
lawrencia

ľudožrút  
nadúvalo  
sa (kniž.)

prekonal  
klin na  

spájanie  
plechov

programo-   
vací jazyk

klesať  
uchváti

dôrazne  
žiadajú  
čarovne  
(bás.)

Pomôcky: 
Siam, em,  
AED, Lua,  
Asa, oak

sýtozelený  
drahokam

značka  
molybdénu 

5. časť 
tajničky

nezhody  
značka  

pre kilonit

skratka  
ľavej ruky  
pozeral  
(hovor.)

pytliak  
chytajúci  

zver  
do slučiek

tvorca  
chopil sa  
niečoho  
(bás.)

kamže  
prístavné  
zariadenie

zmes,  
zmieša-     

nina

skratka 
juhojuho-    
západu  

žen. meno

choroba  
oslepený  

človek  
(zried.)

maďarské  
mužské  
meno

abortus

nenaje-     
dene  
žarty  

(hovor.)

tenký  
posúch  
mužské  
meno

vlhčí  
rosou

je dušev-    
ne chorý  
grécke  

písmeno

biblické  
mužské  
meno  

starý Grék

judejský  
kráľ

opusti  
špliechaj  
(expr.)

rímska  
bohyňa  
týkajúci  
sa páva

platidlo  
v Lotyšsku  

potom

japonská  
národná  

hra

čarbe  
(expr.)  

urči

železničné  
nástupište  

3. časť 
tajničky

skr. štátu  
Virgínia  
tropická  
rastlina

vypínali sa  
(kniž.)

stával sa  
vápenatým 

oslava

Pomôcky: 
melanž,  
Aón, lat,  
go, alias

ľstivé  
postupy  
trením  

rozdrobte

stával sa  
sivým  

poskytnú  
ochranu

karbid  
tantalu  
pojem  
(expr.)

ošklbem  
(expr.)

postihni  
čarami

kyselina  
olejová  

skr.súhvez- 
dia Pegas 

pornogra-    
fia (hovor.) 

nálev,  
po česky

skratka  
odborného 

učilišťa

postrkám  
lyže  

(zastar.)

Elemír  
(dom.)  
náčrtok

dub, po  
anglicky  
lastúry

skr. pre  
mistress

žilka  
(bot.)  

volal sa  
(kniž.)

vycápu  
(hovor.)  
týkajúci  
sa ôs

značka  
samária  

citoslovce  
žiaľu

tvrdý  
neplnený  

cukrík

chodba  
(zastar.)  

Jozef  
(dom.)

súvisiaca  
s kalom  

nahý  
model

údermi  
vrazilo

donášajú  
značka  

tangensu

požívaš  
tekutinu  
grécke  

písmeno

značka  
titánu

6. časť 
tajničky

značka  
telúru  

semitský  
boh

hltavo  
piť

najmenšie  
časti che-    
mického  

prvku

štvorček  
(typ.)


