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STARÉ MESTO
Ak dnes vojdete do Horské-
ho parku a uvidíte stromy 
označené bielou, žltou či 
červenou farbou, nedajte 
sa pomýliť. Nie sú odsúde-
né na výrub. Farebné pásy 
na drevinách vyznačujú 
zóny, na ktoré sa po novom 
rozčlenil tento vzácny kus 
prírody v centre Bratislavy. 
Rozdelenie lesa na zóny je 
výsledkom „Programu sta-
rostlivosti o chránený areál 
Horský park“, ktorý vypra-
covala Štátna ochrana príro-
dy v spolupráci s hlavným 
mestom. Program určil jasné 
pravidlá, ako sa má toto úze-
mie s vysokým, 4. stupňom 
ochrany, využívať a chrániť.
Nečakajte, že tu nájdete „vy-
leštený“ mestský park. Zato 
budete mať šancu obdivovať, 
ako sa darí prírode, keď jej 
nezavadzia človek. 

„Prioritou pre nás bolo za-
chovať toto vzácne územie 
s čo najmenšími zásahmi do 
prírody,“ vysvetlil generálny 
riaditeľ Štátnej ochrany príro-
dy Martin Lakanda. 

Biela, žltá, červená
Zóna, ktorá nám ponúka prie-
stor na rekreáciu či na vzde-
lávanie, je označená bielou 
farbou, čo znamená bezpečie 
– nehrozí, že vám spadne na 
hlavu suchý konár či nebodaj 
strom, čistia sa tu chodníky, 
nájdete tu i malú architektúru 
vrátane smetných košov. 
Nárazníkovú zónu medzi re-
kreačným a bezzásahovým 
priestorom označuje žltá far-
ba – orezy stromov či výruby 
sa tu budú robiť len výnimoč-
ne, keby ohrozovali bezpeč-
nosť ľudí. Zato v červenej 
zóne, kde má ochrana prírody 
najvyššiu prioritu, sa nebu-

de do života stromov nijako 
zasahovať. Môžete vstúpiť 
aj sem a obdivovať umenie 
prírody, ale na vlastné riziko. 
„Horský park patrí k najhod-
notnejším prvkom hlavného 
mesta a pre územie Bratislavy 
má nenahraditeľnú ekologic-
kú hodnotu. Preto som rád, že 
sa podarilo nájsť a presadiť 
spôsob, ako skĺbiť požiadav-
ky a potreby návštevníkov 
so starostlivosťou o chráne-
né územie a zachovávať tak 
Horský park čo najdlhšie aj 
pre budúce generácie,“ ko-
mentoval bratislavský primá-
tor Matúš Vallo.
Vstupy do bezzásahových 
zón Horského parku označu-
jú výrazné informačné tabule. 
Nájdete tam  aj ďalšie tabule, 
pomocou ktorých sa zorien-
tujete v jeho zonácii. (ac)

Foto: tasr 
Viac na str.3

Les v bielej zóne si užijete v bezpečí, 
do červenej vstúpite na vlastné riziko

2 Vozidlá MHD:
 plány a realita
 Musia bratislavskú MHD 

zachraňovať „jazdenky“ 
spoza hraníc? Po takom-
to rýchlom riešení siahol 
dopravný podnik, keď 
potreboval náhradné 
autobusy počas rekon-
štrukcie Karlovesko-
-dúbravskej magistrály. 
A aké sú tie lepšie plány?

4 Príspevky 
 pre vaše deti
 Viaceré mestské časti 

pomáhajú rodičom pri 
výbave prváčikov ZŠ, 
niektoré prispejú aj na 
škôlkarov. Pozrite sa, 
o aký príspevok môžete 
žiadať.

6 Učia lekárov
 z celého sveta
 V bratislavskom centre 

CINRE sa boli pozrieť 
aj špecialisti z Viedne či 
Šanghaja. Nielen o tom-
to úspechu hovorí jeho 
riaditeľ, intervenčný 
rádiológ Ivan Vulev.

11 Talent rozdal
 Prešporčanom
 Hudobný skladateľ, 

dirigent a predovšet-
kým pedagóg Heinrich 
Klein venoval svoj 
všestranný talent mlá-
deži v Prešporku.
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HORSKÝ PARK Dve námestia 
v jednom
STARÉ MESTO
Časť Námestia SNP sa má 
premenovať na Námestie 
Nežnej revolúcie. Nový ná-
zov schválili staromestskí 
poslanci koncom septembra, 
v októbri sa vyjadria mestskí.
S návrhom na vznik nového 
námestia pred Starou tržnicou 
prišiel primátor Matúš Vallo. 
Zdôvodnil ho takto: „Návrh 
sme podali s blížiacim sa  
30. výročím Nežnej revolú-
cie, pretože sme presvedčení, 
že tento dátum by sme si mali 
v našom hlavnom meste uctiť 
spôsobom, ktorý v ňom zosta-
ne prítomný natrvalo... Nežná 
revolúcia rovnako ako SNP 
symbolizujú odpor verejnosti 
proti totalite a prejavenie vôle 
našich občanov po slobode. 
Tieto dve dejinné udalosti 
a dve námestia pomenované 
podľa nich majú mať preto 
dôstojné miesto vedľa seba.“ 
Iný názor má Slovenský zväz 
protifašistických bojovníkov. 
Podľa jeho predsedu Pavla 
Sečkára by sa nemalo ukra-
jovať z Námestia SNP, ktoré 
má trvalú historickú hodnotu 
nielen pre Bratislavu, ale celé 
Slovensko.
Pripomeňme, že historicky 
bol priestor pred Starou trž-
nicou samostatným námestím 
s vlastným názvom či dokon-
ca viacerými názvami, podľa 
konkrétnych lokalít. V roku 
1879 vznikol jednotný názov 
Tržné námestie, ktoré sa v 60. 
rokoch premenovalo na Ná-
mestie SNP. (bn)
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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
knihy
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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)

OBRAZY
NAJLEPŠIE
PREDÁTE 
V AUKCII

Žiadne
poplatky
Galéria Art Invest

Dobrovičova 7, Bratislava
Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk
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Grantový program Dobrý sused pre oby-
vateľov bratislavských mestských častí 
Vrakuňa, Podunajské Biskupice a obce 
Rovinka vyhlasuje jesennú výzvu na za-
sielanie projektových zámerov lokálnych 
komunít.

V programe majú priestor originálne nápa-
dy na zlepšenie kvality života a napĺňanie 
potrieb miestnych komunít, ktoré dokážu 
realizovať miestne samosprávy, školské za-
riadenia a občianske združenia so zapojením 
dobrovoľníkov. 

Program Dob-
rý sused 
u v i e d l a 
do života 
spoločnosť 

Slovnaft v spolupráci s Nadáciou Ekopo-
lis v októbri 2018, aby podporila komunity 
žijúce v okolí bratislavskej rafinérie. Dopo-
siaľ komisia vybrala z prijatých žiadostí päť 
projektov. Tie získali grant v celkovej sume 
13 468 eur. 

Grantová výzva je naďalej otvorená a ne-
pretržite prijíma projektové návrhy. Ob-
čania, samosprávy a organizácie v mest-
ských častiach Vrakuňa, Podunajské 
Biskupice a v obci Rovinka majú možnosť 
skvalitniť svoje okolie a získať pre svoj 
nápad grant až do výšky 4000 eur. Bliž-

šie informácie o kritériách progra-
mu a formulár žiadosti  

nájdu žiadatelia na webe  
s lovnaf t ludom.sk  a  
ekopolis.sk.

Jesenná výzva  
Dobrého suseda



STARÉ MESTO
Červená, žltá a biela zóna v 
Horskom parku určujú päť 
funkčných priestorov - od 
územia, kde je ochrana prí-
rody prioritná, až po menej 
chránené územie s rekreač-
nou a edukačnou funkciou. 
 
1. Les v prírodnom priestore 
(červená zóna)   
Prioritou v tomto unikátnom 
priestore je ochrana prírody, 
aby sa zachoval starý lesný 
porast s pôvodnými druhmi 
biotopov. Možno v ňom po-
zorovať prirodzené procesy 
prírody. Nebudú sa tu robiť 
žiadne zásahy a úpravy pro-
stredia človekom, ani výruby 
či orezy, preto buďte opatrní.

2. Les v prechodnom priestore 
(žltá zóna)
V tomto priestore sa bude 
vykonávať čo najmenej zá-
sahov. Na rozdiel od lesa 
v prírodnom priestore tu bude 
vo výnimočných prípadoch 

možné vykonávať výruby 
a orezy stromov, ktoré by 
mohli ohroziť bezpečnosť 
návštevníkov.  

3. Les v edukačno-rekreač-
nom priestore 
(biela zóna) 
Ide o takmer polovicu rozlo-
hy Horského parku. Okrem 
zachovania starého lesného 
porastu sa bude tento priestor 
využívať najmä na vzdeláva-
nie a rekreáciu. Môžu sa tu 
robiť výruby stromov, ktoré 
ohrozujú bezpečnosť ľudí, 
orezy konárov, dosadba dre-
vín a bylín, ale aj umiestnenie 
nových prvkov drobnej archi-
tektúry (lavičky, detské prv-
ky, cvičebné prvky, osvetle-
nie, smetné nádoby).

4. Lúka v edukačno-rekre-
ačnom priestore 
(biela zóna)  
V tejto časti bude hlavnou 
úlohou zabezpečiť dlhodobú 
starostlivosť o lúčne spolo-

čenstvá. Lúka sa bude pra-
videlne kosiť a udržiavať. 
Okrem toho sem bude mož-
né dosadiť vhodné byliny 
a umiestniť aj prvky drobnej 
architektúry (lavičky, detské 
prvky, cvičebné prvky, smet-
né nádoby a podobne). 

5. Mokraď v edukačno-re-
kreačnom priestore 
(biela zóna)
S cieľom zachovať a zlep-

šiť stav mokrade tu vznikne 
opäť prírodné jazierko, vy-
tvoria sa lepšie podmien-
ky pre obojživelníky, ktoré 
v Horskom parku žijú. Budú 
sa tu môcť robiť nevyhnutné 
výruby stromov, orezy koná-
rov, odstraňovanie spadnu-
tého dreva, dosadba drevín 
a bylín, umiestnenie drobnej 
architektúry.  (ac)

Foto: ac 
Video na www.banoviny.sk

Horský park sa rozdelil na 5 funkčných priestorov

Torzo stromu môže ešte ďalších 30 rokov slúžiť  
na rozmnožovanie hmyzu a potravu pre vtáky.

BRATISLAVA
Pilotný projekt regulované-
ho parkovania čoskoro od-
štartuje v Petržalke, odskú-
šať si ho v predstihu chcú aj 
iné mestské časti. Ako sa na 
celomestskú parkovaciu po-
litiku, ktorá sa má spustiť 
najneskôr v roku 2021, pri-
pravuje Dopravný podnik 
Bratislava?
Primátor Matúš Vallo viac-
krát spomenul, že z áut do 
MHD neprestúpi viac ľudí, 
pokiaľ nebude rýchlejšia. 
Samozrejme, cestovanie ve-
rejnou dopravou musí byť aj 
bezpečné a takisto komfort-
né. Na čom nás vlastne vozia 
vodiči MHD dnes?
Dopravný podnik Bratislava 
(DPB) aktuálne prevádzkuje 
514 autobusov, 194 elektri-
čiek a 133 trolejbusov. Naj-
modernejšie sú trolejbusy, až 
120 ich je nových, tie posled-
né staré jazdia už len na noč-
ných spojoch. Z električiek 
je nových 60 vozidiel, teda 
necelá tretina. Najhoršia situ-
ácia je pri autobusoch. 
„Priemerný vek vozidiel je 
približne 7 rokov, pričom ho 
vysoko zdvíha najmä 25 naj-

starších autobusov Karosa, 
ktoré majú takmer 30 rokov,“ 
informoval nás Martin Žar-
novický, manažér PR a mar-
ketingu DPB.
Dopravný podnik kúpil v tom-
to roku 11 starších kĺbových 
autobusov z Rakúska a Ne-
mecka, aby nahradili niektoré 
najstaršie Karosy. Namiesto 
30-ročných vozidiel jazdia 
u nás 14, či 15-ročné...
„Päť autobusov MAN 
je z roku 2004, šesť autobu-
sov Solaris je z roku 2005,“ 
spresnil Žarnovický s tým, 
že ich obstarali za výhodnú 
cenu – autobusy MAN kúpi-
li 33-krát lacnejšie a Solarisy 
50-krát lacnejšie, ako je cena 
nových autobusov. „Ich tech-
nický stav bol preverený ešte 

pred nákupom. Dokopy stáli 
100 000 eur. Takže 11 vozi-
diel sme kúpili za lepšiu cenu, 
ako by stál jeden nový auto-
bus,“ zdôraznil Žarnovický.
DPB kúpou „jazdeniek“ rea-
goval na potrebu náhradných 
spojov v súvislosti s rekon-
štrukciou električkovej trate 
do Karlovej Vsi a Dúbravky. 
Problémom tohto rýchleho 
riešenia sú aj staré emisné 
normy Solarisov a MAN-ov.
Nové autobusy zo súčasného 
obstarávania by sa mali začať 
objavovať v uliciach Brati-
slavy v roku 2020. Dopravný 
podnik vyhlásil tender na do-
dávku 85 nových autobusov, 
pričom 81 z nich budú kapa-
citné kĺbové vozidlá. (ac)

Foto: DPB

Kedy prídu nové autobusy, nie ojazdené? Zaujímavosti 
o parku 
Tento cenný kus lesa 
v Starom Meste vznikol 
pred 150 rokmi, v niekdaj-
šom Prešporku vtedy žilo 
približne 50-tisíc ľudí. 
• Vznik Horského parku 

inicioval predvídavý meš-
ťanosta Henrich Justi, pro-
jektoval ho inžinier Anton 
Sendlein v rokoch 1869 – 
1870.

• Hlavným prvkom úprav 
bola hustá sieť cestičiek, 
ktorá sa zachovala dodnes. 
Cestičky nám umožňujú 
vidieť prírodu zo všetkých 
možných uhlov bez toho, 
aby sme do nej vstupovali. 

• Rozloha parku je 22 hek-
tárov, rastie v ňom vyše 
150 drevín a žije v ňom 
60 druhov vtákov (medzi 
nimi 8 druhov ďatlov z 10, 
ktoré sú na Slovensku).

• 25 rokov funguje Nadácia 
Horský park, ktorej dob-
rovoľníci odviedli v parku 
obrovský kus práce.

10 miliónov 
pre mesto
BRATISLAVA
Bratislava bude čerpať 
nový úver vo výške 10 
miliónov eur. Úver bude 
predovšetkým na spolufi-
nancovanie modernizá-
cie Karlovesko-dúbravs-
kej električkovej radiály 
a prípravy druhej etapy 
petržalskej električkovej 
trate. 
S načerpaním úveru sa do-
siahne za rok 2019 výška 
dlhovej zaťaženosti mesta 
Bratislavy 48,9 %, čo pred-
stavuje zákonnú hodnotu 
bez akýchkoľvek opatrení zo 
strany magistrátu alebo sank-
cií zo strany štátu. Dlhová 
zaťaženosť hlavného mesta 
bola pritom ku koncu roka 
2017 49,85 % a ku koncu 
roka 2018 51,66 %. Bratisla-
va vyzvala na podanie ceno-
vej ponuky na získanie úveru 
sedem bánk, v stanovenom 
čase reagovali štyri. Krité-
riom hodnotia ponúk bola 
ekonomicky najvýhodnejšia 
ponuka. Mesto sa rozhodlo 
pre ponuku banky s fixnou 
úrokovou sadzbou bez po-
vinnosti platobného styku na 
úrovni 0,07 %. 
Mestskí poslanci zároveň 
schválili zmenu mestského 
rozpočtu na rok 2019. Odob-
rili zvýšenie bežných príjmov 
o 679 574 eur, zvýšenie bež-
ných výdavkov o 913 474 
eur, zníženie kapitálových 
príjmov o 500 000 eur a zní-
ženie kapitálových výdavkov 
o 733 900 eur. (TASR)

Dopravný podnik kúpil 14-ročné Solarisy za 2 percentá 
ceny nových. Fungujú, no majú staré emisné normy.

Zábava spája
Blížia sa parlamentné 
voľby a už sa opäť venu-
jeme politike. Bavíme sa 
o nových stranách, o pre-
ferenciách „svojej“ strany 
a počítame, či tá „naša“ 
strana má šancu vytvo-
riť novú vládnu koalíciu. 
A hlavne s kým. 
Politika nás opäť začí-
na rozdeľovať. Opäť sa 
začíname hádať, kto je 
progresívec, kto liberál, 
kto sociálny demokrat či 
konzervatívec. Našťastie, 
uplynulý víkend sme si 
dali, teda väčšina z nás, 
politickú pauzu. V hlav-
nom meste sa tri mest-
ské časti naplnili ľuďmi, 
ktorí kašľali na politiku 
a užívali si hodové sláv-
nosti s bohatým a nao-
zaj skvelým programom 
v Dúbravke, Karlovej Vsi 
a Ružinove. Tí, ktorí tento 
typ zábavy nemajú príliš 
v láske, mohli obdivovať 
moderné umenie a svetel-
né inštalácie počas Bielej 
noci. Je skvelé, že toto 
podujatie má stále viac 
a viac fanúšikov.
Preto by bolo fajn, keby 
podujatí, ktoré nás Bra-
tislavčanky a Bratisla-
včanov spája, bolo viac 
a zabudli by sme nielen na 
hádky v komunálnej, ale 
aj v parlamentnej politike. 
Lebo o chvíľu pôjde nao-
zaj do tuhého a z každej 
konzervy vyskočí nejaký 
politik.
 Lenka Bollardtová 
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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

ZUBNÁ AMBULANCIA  
A AMBULANCIA 
IMPLANTOLÓGIE

oznamuje zmenu pracovnej 
doby od 15-21h

ošetríme každého,  
kto nám zavolá

0905 662 407 
STROMOVÁ 16, BA KRAMÁRE

BRATISLAVA
Balíček so školskými po-
trebami, ale aj preplatenie 
účtu vo výške desiatok eur. 
Väčšina mestských častí 
(MČ) v Bratislave sa snaží 
pomôcť rodičom pri výba-
ve ich prváčikov, niektoré 
prispievajú aj na škôlkarov. 
Pozrite sa, o aký typ výpo-
moci sa môžete uchádzať.

ČUNOVO
Rodičia detí, ktoré nastupu-
jú do materskej či základnej 
školy, síce finančný príspevok 
nedostanú, ale... „Na začiatku 
školského roku pozývame 
všetkých  prvákov s trvalým 
pobytom v našej mestskej 
časti, a to bez ohľadu na to, 
do ktorej školy nastupujú na 
stretnutie, kde dostávajú ba-
líček so  školskými  potreba-
mi v hodnote asi 100 eur,“ 
uviedla starostka Gabriela 
Ferenčáková.
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Prváčikovia dostávajú príspe-
vok 20 eur. Rodičia oň nemu-
sia žiadať, príspevok je via-
zaný na zápis do 1.ročníka. 
DÚBRAVKA
Oddelenie sociálnych vecí 
a zdravotníctva miestneho 
úradu poskytuje príspevok 
v hmotnej núdzi – môžu ho 
využiť aj rodičia samoživi-
telia, ktorí potrebujú kúpiť 
dieťaťu napríklad školské 
pomôcky. Finančný príspevok 
priznáva alebo zamieta starosta 
mestskej časti na návrh sociál-
neho oddelenia. Mestská časť 
navyše organizovala počas 
leta zbierku školských pomô-
cok pre deti zo sociálne slab-
ších rodín či deti slobodných 
mamičiek. 

JAROVCE
Rodičia škôlkarov ani školá-
kov finančný príspevok ne-
dostávajú.  „V prípade hmot-
nej núdze však odpúšťame 
poplatok za materskú školu 
a školský klub detí,“ uviedol 
starosta Jozef Uhler.
KARLOVA VES
Mestská časť poskytuje rodi-
nám v hmotnej núdzi dotáciu 
na školské pomôcky pre deti. 
O túto pomoc má rodič požia-
dať na oddelení sociálnych 
vecí miestneho úradu - na  
1. polrok v septembri a na  
2. polrok vo februári. „Dotá-
cie môžu byť vyplácané po-
čas predškolskej dochádzky 
v materskej škole a v prie-
behu základnej školskej do-
chádzky,“ vysvetlil Miroslav 
Špejl z referátu komunikácie 
s médiami. Výška dotácie je 
najviac 33,20 eura na 1 dieťa 
a na školský rok. Určená je 
najmä na nákup zošitov, pí-
sacích potrieb, učebníc a na 
nevyhnutné individuálne po-
môcky. „Poskytnutie tejto 
formy pomoci nie je viazané 
na trvalé bydlisko dieťaťa, 
ale na školu, ktorú navštevu-
je,“ doplnil Špejl.

NOVÉ MESTO
Rodičom prváčikov dáva MČ 
príspevok na nákup aktov-
ky a školských potrieb. „Ide 
o jednorazovú finančnú vý-
pomoc vo výške 35 eur. Ná-
stup do školy prináša nezane-
dbateľné náklady, preto som 
rád, že môžeme aj tento rok 
mladým rodinám štartovným 
príspevkom odľahčiť ich roz-
počty,“ povedal starosta Ru-
dolf Kusý. 
O príspevok môže požiadať 
rodina prváčika, ktorého mat-
ka má trvalé bydlisko v MČ. 
Žiadosť bolo potrebné poslať 
v septembri, ale ak ste na ňu 
zabudli, aj v októbri sa vám 
budú  snažiť vyjsť v ústrety.
Rôznu formu podpory posky-
tuje MČ napríklad aj pred-
školákom, kde rodičia nemu-
sia doplácať rozdiel medzi 
stravnou jednotkou a štátnou 
dotáciou, dotuje tiež rôzne 
športové aktivity detí ai.
PETRŽALKA
Rodičia dostávajú príspevok 
na deti v súkromných mater-
ských školách, ktoré neboli 
prijaté do materských škôl 
v zriaďovacej pôsobnosti MČ 
Petržalka. Príspevok bol na-

výšený z pôvodných 60 eur na  
90 eur mesačne, požiadať oň 
treba do 10. októbra. 
RAČA
Na začiatku školského roka do-
stávajú prváci od MČ knižku, 
ktorá je alternatívnou čítankou . 
RUŽINOV
Rodičia môžu dostať prí-
spevok pre prváčikov ZŠ vo 
výške 40 eur. Žiadosť musíte 
podať  najneskôr do konca 
mája 2020. Škôlkarom MČ 
neposkytuje príspevky.
STARÉ MESTO
MČ poskytuje rodičom pr-
váčikov finančný príspevok 
50 eur na školské potreby. 
O príspevok treba požiadať 
a doložiť bločky (nie staršie 
ako 5 mesiacov) do 15. no-
vembra. 
VAJNORY
Špeciálne príspevky pre škôl-
karov či školopovinné deti 
MČ neposkytuje. „Snažíme 
sa však pomôcť rodinám 
v nepriaznivej finančnej ale-
bo sociálnej situácii. Môžu 
využiť jednorazový finančný 
príspevok, keď mestská časť 
po posúdení odpustí na strav-
né, poplatok za školský klub 
detí, prípadne poplatok za po-
byt v materskej škole,“ infor-
moval starosta Michal Vlček.
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Prváci dostali od starostu 
vrecúško s omaľovánkou, 
farebnými papiermi, linajko-
vým zošitom, slovníčkom, 
farbičkami, pravítkom, gu-
mou a perom - všetko v hod-
note 490 eur pre 77 prvákov.
DEVÍN, LAMAČ, PO-
DUNAJSKÉ BISKUPICE, 
VRAKUŇA
Tieto mestské časti neposky-
tujú rodičom prváčikov žiadne 
príspevky. (MČ Devín je v re-
žime nútenej správy.)   (ac)
Foto: MČ Záhorská Bystrica

Mestské časti nachystali deťom balíčky aj peniaze

100 eur od štátu 
Rodičia všetkých prvákov 
ZŠ dostávajú jednorazový 
príspevok vo výške 100 eur, 
ktorý slúži na nákup školských 
potrieb. Vypláca ho Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
SR. Rodičia ho dostanú 
v októbri spolu s prídavkami 
na deti automaticky, nemusia 
oň žiadať.

Ako vyriešiť 
dlhy Devína
DEVÍN
Mesto Bratislava chce do 
konca roka predostrieť naj-
lepší spôsob, ako vyriešiť 
zadlženosť Devína, kto-
rá je aktuálne na úrovni  
11,5 milióna eur a pre dlhy 
je mestská časť v nútenej 
správe. 
„Mám na stole tri varianty, 
ako problém riešiť. Chcem, 
aby sme do konca roka 
mali jasné medzi vedením 
mesta a mestským zastupi-
teľstvom, ako sa so situá-
ciou vyrovnáme,“ uviedol 
primátor Matúš Vallo. Prvé 
kolo rokovaní medzi ma-
gistrátom, devínskou samo-
správou či ministerstvom 
financií sa už uskutočnilo. 
Starostka Devína Ľubica 
Kolková spresnila, že celko-
vá výška dlhu Devína je ak-
tuálne 11,5 milióna eur, hod-
nota majetku mestskej časti 
je na nulovej úrovni, všetko 
s čím samospráva narába je 
zverené a ročný rozpočet 
Devína je na úrovni 800-ti-
síc eur. „Každý, kto si to vie 
spočítať, vidí, že Devín sa 
sám z tejto situácie nedosta-
ne,“ podotkla. (TASR)

Vŕba hľadá 
dobrovoľníkov
BRATISLAVA
Chceli by ste svoj čas venovať 
pomoci onkologickým paci-
entom? Skupina Vŕba hľadá 
nových dobrovoľníkov. 
Dobrovoľnícka skupina 
Vŕba hľadá ľudí na spre-
vádzanie onkologických 
pacientov na oddelení a na 
roznášanie teplých nápojov 
pacientom, ktorí čakajú na 
vyšetrenia. Pomáhali by ste 
v Onkologickom ústave sv. 
Alžbety a v Národnom on-
kologickom ústave. Služby 
sú pravidelné, dobrovoľník 
prichádza  do nemocnice 
raz v týždni. Nábor sa za-
čína 7. októbra o 17.30 h, 
viac informácií získate na 
mailovej adrese koordinator-
ka@dsvrba.sk. (ts)

Darček od starostu Jozefa Krúpu pre prváčikov v Záhor-
skej Bystrici.
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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

www.DomyVrakuna.sk

Akcia

0948 326 777
Rodinné domy

www.DomyMiloslavov.sk

Vrakuňa Miloslavov
od 113.300 EURod 212.000 EUR

BRATISLAVA
V bratislavskom Centre in-
tervenčnej neurorádiológie 
a endovaskulárnej liečby 
(CINRE), kde liečia naprí-
klad infarkt či cievne moz-
gové príhody, sa nedávno 
boli pozrieť aj špecialisti 
zo známej viedenskej AKH 
kliniky či Šanghaja. Ako sa 
im to podarilo, porozprá-
val riaditeľ centra a jeden 
z najlepších intervenčných 
rádiológov IVAN VULEV. 

Intervenčná rádiológia pat-
rí medzi najdynamickejšie 
odbory v medicíne, pritom 
existuje relatívne krátko. 
Čo vlastne zahŕňa?
Vznik intervenčnej rádioló-
gie sa síce datuje od roku 
1964, jej skutočný rozvoj 
však nastal až v 80. a 90. 
rokoch. Ide teda o pomerne 
mladý medicínsky odbor, 
ktorý je životne závislý od 
rozvoja najmodernejších po-
čítačových zobrazovacích 
technológií. Umožňuje liečiť 
iba cez vpich na tele, bez chi-
rurgických rán, bez krvných 
strát, s rýchlym návratom 
pacientov do normálneho 
života, samozrejme, s nepo-
rovnateľne nižším spektrom 
komplikácií.
Nástrojom kardiochirur-
gov či cievnych chirurgov je 
skalpel, aký je ten váš?
Obrazne povedané, skalpe-
lom je pre nás punkčná ihla, 
ktorou sa dostávame do ciev-
neho systému kdekoľvek 
v tele, a potom už s použitím 
hadičiek a drôtikov zasahuje-
me, kde treba.
Čo všetko možno intervenč-
nou rádiológiou a kardioló-
giou liečiť?

Dnes dokážeme endovasku-
lárne liečiť veľmi veľkú časť 
kardiovaskulárnych a neuro-
vaskulárnych ochorení. In-
tervenčná medicína je pova-
žovaná za najinovatívnejšiu 
oblasť v medicíne vôbec. Tak-
že neustále zdokonaľujeme 
možnosti intervenčnej liečby 
spomínaných ochorení, ale 
zavádzame do praxe aj endo-
vaskulárnu liečbu ochorení, 
ktoré sme doteraz intervenčne 
nevedeli liečiť. V tomto smere 
môžeme do blízkej budúcnos-
ti očakávať veľký progres, a to 
napríklad aj v liečbe onkolo-
gických ochorení.
Dá sa povedať, že operujete 
hlavu cez nohu. Prečo práve 
odtiaľ, cez stehno? 
Pre veľkosť tepny, jej blíz-
kosť k povrchu tela a na dru-
hej strane oporu o hlavicu 
stehennej kosti je ideálnym 
tepnovým prístupom stehen-
ná tepna. Alternatívnymi sú 
rôzne prístupy na horných 
končatinách, najčastejšie na 
radiálnej tepne. Do žíl vniká-
me tiež na rôznych miestach, 
podľa typu výkonu.
Aké zákroky robíte naj-
častejšie?
V prvom rade nepretržite lie-
čime tie najsmrteľnejšie ocho-
renia ako je infarkt myokardu, 
akútna cievna mozgová prí-
hoda, pľúcna embólia, arteri-
álne aneuryzmy a ich ruptúry 
v hlave či kdekoľvek v tele, 
tiež napríklad rôzne druhy 
trombotických a krvácavých 
príhod. Významným progra-
mom, čo do početnosti, je en-
dovaskulárna liečba diabetic-
kej nohy, ale aj doteraz u nás 
prehliadaný program inter-
venčnej liečby cievnych mal-
formácií v mozgu, prípadne 
inde v tele. To je zoznam tých 
najpočetnejších operačných 
výkonov, ktorých robíme spo-
lu asi 350 mesačne. Poskytu-
jeme nonstop 24-hodín a 7 dní 
v týždni kompletný endovas-
kulárny servis vo všetkých 
troch programoch, teda neuro, 
kardio a angio.
Špecializujete sa najmä na 

aneuryzmy, označované za 
tichého zabijaka. Prečo sú 
také nebezpečné?
Lebo cievna stena v mies-
te aneuryzmy je poškodená, 
tenká a vplyvom veľkého 
tlaku krvi na stenu praská. 
Prasknutie aneuryzmy máva 
veľmi často fatálne následky, 
pritom výskyt aneuryziem je 
pomerne veľký. Len zbež-
ne: mozgovú aneuryzmu má 
u nás približne každý 50. člo-
vek a napríklad na prasknutie 
brušnej aneuryzmy umiera 
každý 6. muž po 60. roku ži-
vota. Kým diagnostika a lieč-
ba aneuryziem bola v minu-
losti problematická, dnes je 
pomerne jednoduché včas ich 
odhaliť, ale aj bezpečné pre-
ventívne intervenčne ošetriť.
Má vôbec nejaké príznaky?
Často žiadne alebo len mi-
nimálne. Ak aneuryzma do-
speje do takej veľkosti, že 
sa prejaví príznakmi a útla-
kom na okolie a zároveň 
ešte nepraskne, treba hovoriť 
o veľkom šťastí. Typicky sa 
však aneuryzmy nachádzajú 
náhodne, vďaka moderným 
zobrazovacím technológiám 
ako sú CT a MR.
Liečite aj ischemické prího-
dy, ktoré sú častejšie?
Jednoznačne dominujú is-
chemické cievne mozgové 
príhody, pri ktorých, ľudovo 
povedané, príde k zapláva-
niu zrazenín zo srdca alebo 
z veľkých krčných tepien do 
malých mozgových ciev. Tie 
sa následne upchávajú a do-
chádza k náhlemu nedokrve-
niu v časti mozgu. Krvácavé 
cievne mozgové príhody na 
podklade prasknutej mozgo-
vej aneuryzmy tvoria menej 
ako 5 % všetkých mozgových 
príhod, majú však katastrofál-
ne následky - viac ako polo-
vica pacientov ich neprežije, 
alebo sú trvalo postihnutí.
Kedysi cievna mozgová prí-
hoda znamenala buď smrť, 
alebo doživotné následky. 
Dnes to tak nemusí byť, roz-
hoduje však čas. O koľkých 
hodinách hovoríme?

Akútne ischemické cievne 
mozgové príhody sme do 
roku 2015 mohli liečiť iba 
chemicky – trombolýzou. 
Tá je však možná len do 4,5 
hodiny od vzniku príznakov 
a nie je účinná, ak sa uza-
vrú väčšie tepny v mozgu. 
Tie dnes liečime metódami 
intervenčnej rádiológie, pri 
ktorých by mal byť pacient 
do 6 hodín preložený na pra-
covisko, kde mu zrazeninu 
z veľkých mozgových ciev 
odstránia. My ale už ideme 
ďalej, sme jedno z 350 praco-
vísk na svete, ktoré má vyba-
venie na liečbu tejto mozgo-
vej príhody až do 24 hodín od 
vzniku príznakov. 
Okrem liečby zaškoľujete 
aj odborníkov zo zahrani-
čia, nedávno tu boli špecia-
listi z AKH a SKH Viedeň...
Materiálovo-technologické, 
ale hlavne personálne obsa-
denie CINRE je naozaj výni-
močné, v mnohých ohľadoch 
nielen v stredoeurópskom, 
ale aj európskom meradle. 
Tento fakt vedia v zahrani-
čí veľmi rýchlo identifiko-
vať a doceniť, stali sme sa 
medzinárodným Centrom 
excelentnosti v intervenčnej 
liečbe množstva ochorení. Za 
prvý rok existencie CINRE 
sa už u nás školili špecialis-
ti zo 14 krajín sveta, okrem 
všetkých okolitých krajín aj 
zo Švajčiarska, Nemecka, 
Anglicka či ďalekého zá-
moria ako je Singapur a Juž-
ná Kórea. Naposledy, v lete, 
nás navštívili členovia Zdra-
votného výboru samosprávy 
Šanghaja. Sme radi, že sa 
nám darí takto šíriť dobré 
meno slovenského zdravot-
níctva v zahraničí.  (lv)
 Foto: archív CINRE

Rádiológ Vulev: K nám do Bratislavy 
sa chodia učiť lekári z celého sveta

Neplatíte nič
Keďže CINRE má zmluvu so 
všetkými troma zdravotnými 
poisťovňami (VšZP, Dôvera, 
Union), všetky výkony sú pre 
pacientov plne hradené zo 
zdravotného poistenia a nič 
nedoplácajú. Na vyšetrenie 
potrebujete len výmenný lístok 
od svojho praktického lekára.

STARÉ MESTO
Prvá etapa rekonštrukcie 
Pamätníka SNP v centre 
nášho mesta sa rozbehla 
vo veľkom. V rámci nej sa 
vymieňa dlažba, má sa tiež 
spraviť kompletná betonáž 
obrubníkov a vyriešiť všet-
ky poruchy stavby pamät-
níka. Na sochy však príde 
rad neskôr.
Súčasťou prác je aj komplex-
ná oprava piatich lavičiek 
a osadenie štyroch ochran-
ných stĺpikov, ktoré majú 
zabrániť vjazdu vozidiel na 
dlažbu pamätníka, aby sa 
opäť nepoškodila. „Všetky 
práce budú realizované kva-
lifikovaným reštaurátorom. 
V nasledujúcich rokoch by 
mala byť realizovaná reštau-
rátorská obnova všetkých 

troch sôch pomníka, ako aj 
obnova zvislých obkladov,“ 
uviedol hovorca magistrátu 
Peter Bubla.
Na Pamätníku SNP bola 
podľa hovorcu už roky vo 
veľkom rozsahu poškode-
ná dlažba, ako aj obklady 
a stavebné prvky pamätníka. 
Mestská organizácia Maria-
num - pohrebníctvo mesta 
Bratislavy preto od roku 
2013 žiadala o dotáciu na 
komplexnú opravu pamätní-
ka. V tomto roku bola schvá-
lená dotácia 150-tisíc eur, 
ktorú vyčlenilo ministerstvo 
vnútra pre mesto Bratislava, 
so spoluúčasťou 37 500 eur 
(20 percent z celkovej ceny 
opravy) z prostriedkov Maria-
numu. (TASR)
 Foto: tasr

RUŽINOV
Nielen Petržalka zavádza 
ešte pred spustením celo-
mestskej parkovacej poli-
tiky systém, ktorý upred-
nostní „domácich“ vodičov. 
Pilotný projekt regulácie 
parkovania pripravujú aj  
v Ružinove.
V tejto mestskej časti je pro-
blém s parkovaním najmä cez 
deň, za prácou aj nákupmi 
sem dochádzajú ľudia z  celej 
Bratislavy. Je tu totiž naj viac 
administratívnych budov, 
ako aj obchodných centier. 
Férové parkovanie, ktoré 
uprednostní Ružinovčanov 
s trvalým pobytom, plánujú 
odštartovať najskôr na naj-
staršom sídlisku 500 bytov 
– v zóne, kde majú vodiči 
obrovský problém zaparko-
vať pre rozsiahle dopravné 
uzávery. 
„Boli by sme radi, keby sa 
projekt rezidentského par-
kovania podarilo spustiť 
už do konca roka. Máme 
ho spracovaný a sú naň aj 
vyčlenené finančné prost-
riedky. Teraz sa ešte bude 
pripomienkovať, následne 
ho musí schváliť tzv. ko-
misia dopravného značenia 
na magistráte a potom sa 
pristúpi k samotnému vy-
značovaniu,“ informovala 

hovorkyňa Ružinova Tatiana 
Tóthová.
Ružinovčan Vlado nás pritom 
upozornil, že hoci sa v tejto 
mestskej časti chystá rezi-
dentské parkovanie, ešte stá-
le sa tu prideľujú vyhradené 
parkovacie miesta. „Prideľu-
jeme ich na základe poradov-
níka žiadateľom, ktorí o ne 
požiadali do 30. apríla 2019,“ 

vysvetlila Tóthová. „Pridele-
ním vyhradeného parkova-
cieho miesta v lokalite 500 
bytov však zaniká nárok na 
rezidentskú kartu,“ pripome-
nula hovorkyňa.
Celomestská parkovacia poli-
tika by mala v Bratislave od-
štartovať najneskôr do konca 
apríla 2021. (ac)
 Foto: ms

Sochy musia na svoju 
obnovu chvíľu počkať

Rezidentské parkovanie by chceli 
v Ružinove spustiť do konca roka

Na Páričkovej ulici zaniklo takmer 200 parkovacích miest. 
Po uzavretí Mlynských nív vo februári 2019 tu začal pla-
tiť zákaz vjazdu pre osobné vozidlá.

Takto to vyzeralo na začiatku rekonštrukcie.

Riaditeľ centra Ivan Vulev

Električky  
pôjdu častejšie  
ako metro
BRATISLAVA
Električky v Bratislave 
majú jazdiť častejšie ako 
metro. Na najdôležitejších 
tratiach začnú jazdiť v in-
tervale dve minúty.
DPB sľubuje električky s vy-
sokou kapacitou a mimoriad-
ne hustým intervalom. Prvou 
traťou, na ktorej skúša posil-
nený režim, je Račianska ra-
diála, kde sa v rannej špičke 
zvýšil počet spojov na dvoj-
násobok. „Častejšie ako met-
ro by sme chceli po skončení 
rekonštrukcie premávať aj do 
Karlovej Vsi a po predĺžení 
trate na koniec Petržalky aj 
na najväčšie slovenské sídlis-
ko,“ informoval dopravca na 
sociálnej sieti.  (TASR)

Cyklisti verzus 
vodiči áut
BRATISLAVA
Spolužitie motoristov s cyk-
listami nie je jednoduché, čo 
potvrdil aktuálny prieskum 
spoločnosti Continental na 
vzorke 500 respondentov.
Z prieskumu vyplynulo, že 
viac ako 60 percent vodičov 
aj cyklistov bolo svedkami 
incidentu, keď jazdec na bi-
cykli ohrozil alebo obmedzil 
človeka za volantom auta. 
Podobne to platí aj naopak 
- až dve tretiny opýtaných 
zaznamenali ohrozenia cyk-
listov automobilom. (ts)
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Exkluzívne s Marcelom 
v kuchyni celý rok 2019

Teplý šalát s tekvicou, zelenými  
fazuľkami, hubami a mozzarellou
2 porcie

ČO POTREBUJEME:
polovicu tekvice

3 strúčiky cesnaku
hrsť zelených fazuliek 
hrsť čerstvých húb – šam-
piňónov alebo hlivy 

100 g cherry paradajok
200 g mozzarelly
1 citrón
olivový olej

soľ
čierne korenie
čerstvé bylinky – rozmarín, 
tymián

Ako na to:
Zeleninu a huby očistíme 
a nakrájame na kúsky. Na 
rozohriatu panvicu naleje-
me olivový olej a pridáme 
tekvicu. Opekáme do zla-
tista a postupne pridávame 
ďalšie ingrediencie v poradí, 
cesnak, huby, fazuľky a rajči-
ny. Ochutíme soľou, korením 
a nasekanými čerstvými by-
linkami. Zeleninu ďalej res-
tujeme do zlatohneda, až kým 
nezmäkne. Pred záverom po-
kvapkáme citrónovou šťavou. 
Hotovú zeleninu preložíme 
na taniere a navrch pridáme 
kúsky mozzarelly.

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
Prístavný most treba čím skôr opraviť
Chodím bicyklom po lávke 
Prístavného mosta, ktorou 
vedie aj diaľnica. Sledujem 
ako technik toto úžasné 
dielo zospodu a zároveň si 
všímam, ako sa ničí a opot-
rebúva. Voda, mráz a korózia 
priviedla podľa mňa tento 
most do okamžitého riešenia 
opravou... Je tam množstvo 
priesakov, zatekaní a všetci vedia, čo dokáže mráz. Voda, najhorší 
nepriateľ stavbárov, je v štruktúre betónu, kde nemá čo robiť. 
Na fotke s červeným kruhom je zatečená stena s elektrickými 
rozvodmi!  
 Čitateľ Dušan P.

Zo stanoviska Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS): 
Zástupcovia stredísk údržby vykonávajú denne vizuálnu kon-
trolu povrchu mostov. Okrem prehliadkových činností pre NDS 
zabezpečuje Stavebná fakulta Bratislava každý rok dlhodobé 
geodetické meranie Prístavného mosta a priľahlých estakád. 
Samotný mostný objekt je klasifikovaný v stavebno-technickom 
stave IV. – uspokojivý... Poruchy na betónovej časti nemajú 
vplyv na nosnosť pilierov, nakoľko ide o masívne konštrukčné 
časti a porucha zasahuje len ich kryciu vrstvu. NDS priebež-
ne opravuje povrchy mostných pilierov estakád Prístavného 
mosta. Ďalšie sanácie má NDS naplánované na rok 2020.

Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

Veľká električková zmena bude možno aj natrvalo
Výrazná zmena v cestovných 
poriadkoch a trasách elek-
tričiek, ktorá súvisí s rekon-
štrukciou Karlovesko-dúb-
ravskej radiály, potrvá dlhšie 
a možno bude platiť natrvalo. 

A tu sú reakcie:
Vlado Bukva: Celá MHD od desiatich k piatim. Už dávno ju nevyužívam a ani nemienim. Pri-
tom by stačilo tak málo, aby sa zrýchlili presuny z jednej strany mesta na druhú. Ak by bol úsek 
od Biskupíc po Nové Mesto dvojkoľajný, v Rači by sme boli o 20 minút, v Devínskej o 30. A to 
je to, čo tu chýba - rýchle spojenie naprieč mestom s vybranými prestupovými uzlami. Pokiaľ to 
nebude, nemá používanie MHD význam. Jediným pozitívom posledného roka sú buspruhy, ale 
bez podpory iných opatrení sa ich význam stráca.
Peter Matus: Cestujem z Rače na Farského a musím napísať, že súčasné trasovanie mi vyhovu-
je napriek tomu, že musím na SNP-čku prestupovať.
Andrej Matuška: Dlhé roky sa problémy neriešili, len sa odsúvali, zametali pod koberec... 
a teraz, keď sa tieto všetky problémy začínajú riešiť, tak sa rozhýbala vlna nevôle a tupé mud-
rovanie...
Zetuzeta Mikletič: Pri zavádzaní zmien v organizácii dopravy by bolo fajn myslieť aj na ľudí. 
Ja napríklad nechápem, prečo sa na Molecovej nemôže dať nastúpiť do x5 pri Riviére, keď tam 
ten bus tak či onak stojí. Ľudia, ktorí vystúpia z 29, tak musia ísť pešo až k Lidlu... Tiež je úplne 
odfláknuté náhradné značenie priechodov pre chodcov, vďaka čomu na akožeprechode stojím 
veľakrát aj 3 minúty...

FACEBOOK
www.facebook.sk/banoviny

STARÉ MESTO
Viacerí obyvatelia Vlčko-
vej ulice v Starom Meste 
sú rozhorčení. Tvrdia, že 
na parkovacích miestach, 
ktoré sú vyhradené pre re-
zidentov, neraz zaparkujú 
diplomati z neďalekého 
veľvyslanectva. „Keď ich 
na to upozorním, tvária sa, 
že nerozumejú. Navyše, nič 
im za to nehrozí,“ konštatu-
je nahnevaný čitateľ Peter. 
A má pravdu.
Vodiča, ktorý má diplomatic-
kú imunitu, totiž nie je mož-
né za porušenie dopravných 
predpisov pokutovať. Ak je 
držiteľom výsad a imunít 
priznaných medzinárodnými 
zmluvami, ktorými je Slo-

venská republika viazaná, 
prípadne zákonmi, nedo-
stane pokutu nielen za neo-

právnené parkovanie, ale ani 
za väčší prešľap. 
Ministerstvo vnútra v tejto 
súvislosti upozorňuje na pa-
ragraf 9 Zákona 372/1990 
o priestupkoch, ktorý v od-
seku 1 ustanovuje: „Konanie 
osôb požívajúcich výsady 
a imunity podľa zákona alebo 
medzinárodného práva, ktoré 
má znaky priestupku, nemož-
no ako priestupok prejed-
nať. Nemožno ani vykonať 
sankciu alebo v jej výkone 
pokračovať, ak osoba, ktorej 
bola sankcia uložená, sa stala 
neskôr osobou požívajúcou 
podľa zákona alebo podľa 
medzinárodného práva výsa-
dy a imunity.“
Takže, ak napríklad diplo-

mat spôsobí dopravnú neho-
du alebo spácha priestupok 
v súvislosti so škodovou 
udalosťou, policajt po zado-
kumentovaní vec predloží 
príslušnému správnemu orgá-
nu – a ten danú vec odloží bez 
toho, aby začal konanie proti 
diplomatovi, ktorý je podo-
zrivý z priestupku.
Akreditovaní diplomati 
nemôžu byť v krajine, kde 

pôsobia, ani trestne stíhaní 
(ak nejde o závažný trestný 
čin, ktorého vyšetrenie je vo 
verejnom záujme). Na kon-
zulov sa imunita vzťahuje 
čiastočne. 
Konzulárni úradníci (teda aj 
honorárni konzulárni úradní-
ci) a konzulárni zamestnanci 
majú imunitu len na úkony 
uskutočňované pri výkone 
konzulárnych funkcií. (ac)

Parkovacie pravidlá môžu beztrestne obchádzať!

Označenia EE, ZZ, CD, CC
 EE a päť číslic - evidenčné číslo vozidiel cudzích zastupiteľ-

ských úradov na Slovensku.
 ZZ a päť číslic - evidenčné číslo vozidiel administratívneho 
 a technického personálu cudzích zastupiteľských úradov so 
 sídlom na Slovensku a obchodných zastupiteľstiev zriadených 
 diplomatickou misiou. Tabuľky s evidenčným číslom sú vyhoto-
 vené so žltými písmenami a číslicami na modrom podklade. 
 CD, CC - vozidlám členov cudzích zastupiteľských úradov 

so sídlom na Slovensku, ktorí požívajú diplomatickú imunitu 
a výsady, sú vydávané aj značky s týmito písmenami. CD sa 
používa pre zastupiteľské úrady a CC pre autá honorárnych 
konzulov.

BRATISLAVA
„Obedy zadarmo“ narobili 
starosti školám a roztrpče-
ní sú aj rodičia. V princípe 
totiž ide len o marketingový 
názov pre štátnu dotáciu, 
ktorá však nepokryje ani 
náklady na potraviny, tak-
že na prípravu jedla treba 
priplácať. Najhoršie ale 
dopadli deti zo zadlženej 
mestskej časti Devín. 
Predškoláci, ktorí navštevu-
jú materskú školu v Devíne, 
nemajú na „obedy zadarmo“ 
nárok, hoci za problémy tejto 
mestskej časti nijako nemôžu. 
„Keďže sa naša mestská časť 
Devín nachádza v režime 
nútenej správy, nie je opráv-
nená čerpať žiadne granty 
a dotácie od štátu. Príspevok 
na stravovanie je štátnou do-
táciou, a tak nemôžeme oň 
žiadať. Rodičia detí, ktoré 
navštevujú našu materskú 
školu, teda žiaden príspevok 
nedostanú,“ vysvetlila pred-
nostka úradu Lenka Satinová.

Prá-
v e 
n a 

túto nespravodlivosť upozor-
ňovalo Združenie miest a obcí 
Slovenska (ZMOS) autorov 
legislatívy, ako aj ústredie 
práce. „Zastávame názor, že 
dotácia by mala byť dostupná 
aj pre samosprávy v špeciál-
nom režime, keďže cez samo-
správy a ich školské zariade-
nia smeruje priamo k deťom 
a žiakom. Rodičia ani žiaci 
nemôžu za ekonomickú situá-
ciu, v ktorej je samospráva,“ 
zdôvodnil Michal Kaliňák zo 
ZMOS. 
Táto diskriminácia sa však 

netýka devínskych žiakov, 
ktorí navštevujú ZŠ Ivana 
Bukovčana v Devínskej No-
vej Vsi – stravujú sa totiž 
v školskej jedálni zriadenej 
touto mestskou časťou. Niek-
torí devínski žiaci chodia 
aj do súkromnej ZŠ Česká, 
ktorá má pobočku v Devíne, 
pričom aj neštátna škola do-
stane dotáciu, ak o ňu požia-
da. „O dotáciu sme požiadali, 
čakáme na jej schválenie, či 
neschválenie,“ informoval nás 
riaditeľ Karol Janíček. U nich 
sa stravuje približne 78 per-

cent žiakov ZŠ, neodobrané 
obedy neevidujú.

Škola nemusí žiadať dotáciu
Štátna dotácia je viazaná na 
školu, ktorú vaše dieťa na-
vštevuje, pretože o dotáciu na 
obedy žiada buď škola, ale-
bo jej zriaďovateľ. Barbora 
Petrová z ministerstva práce 
a sociálnych vecí zároveň vy-
svetľuje, že škola nemá po-
vinnosť požiadať o dotáciu na 
stravu. Štát týmto spôsobom 
len podáva pomocnú ruku,  
t. j. má  snahu prispievať  
k zabezpečeniu stravovania 
detí v školských zariadeniach 
a finančnému odbremeneniu 
rodičov od platenia úhrady 
za stravu. „Ak nejaká škola 
napriek tomuto ústretové-
mu kroku zatiaľ nepožiadala 
o dotáciu, môže to urobiť na-
sledujúci  mesiac do 10. dňa 
(teda napríklad do 10. októb-
ra), avšak spätne už financie 
nedostane,“ dodala. (ac)

Foto: Shutterstock

Na lacné obedy pre deti z Devína zákon nemyslel

TIP OD VÁS

Kto postráži 
financie
BRATISLAVA
Mestské zastupiteľstvo 
odsúhlasilo kandidátov 
zodpovedných za financie 
v Bratislavskej vodárenskej 
spoločnosti (BVS), v Do-
pravnom podniku Bratislava 
(DPB) aj v spoločnosti Odvoz 
a likvidácia odpadu (OLO). 
Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo v DPB odvolanie zástupcu 
hlavného mesta z predsta-
venstva spoločnosti Andreja 
Zigmunda a zároveň vymeno-
vanie nového zástupcu Ivana 
Bošňáka ako člena predsta-
venstva zodpovedného za 
ekonomický/finančný úsek. 
V OLO poslanci odobrili 
odvolanie zástupcov mesta 
z predstavenstva spoločnosti, 
a to Andreja Bednárika a Ras-
tislava Antalu a zároveň vy-
menovanie za zástupcov Bra-
tislavy v predstavenstve firmy 
Pavla Rudyho (člen pred-
stavenstva – zodpovedný za 
ekonomický/finančný úsek) 
a Andreja Rutkovského (člen 
predstavenstva zodpovedného 
za technický úsek). V BVS 
zastupiteľstvo odsúhlasilo od-
volanie zástupcu mesta Vla-
dimíra Kollára z predstaven-
stva a vymenovanie nového 
zástupcu Emericha Šinku ako 
člena predstavenstva zodpo-
vedného za ekonomický/fi-
nančný úsek. (TASR)

Na Moste SNP 
opravia výťah
BRATISLAVA
Šikmý rýchlovýťah v pilieri 
Mosta SNP prejde generál-
nou opravou za maximálne 
124 836 eur. 
Kontrola výťahu ukázala, že 
sú opotrebované vlečné káble, 
v kabíne nie je dostatočná in-
tenzita hlavného osvetlenia, 
skorodovaný je horný strop 
kabíny a že ochranné zábradlie 
na kabíne nezodpovedá súčas-
ným bezpečnostným štandar-
dom. Rekonštrukciu zaplatí 
firma Zemegula, ktorá na 
moste prevádzkuje reštauráciu 
i vyhliadku UFO. (TASR)
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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)

obchodnú verejnú súťaž (OVS) 
na prenájom objektu Kina Devín, 
súp. č. 5719, ležiaci na pozemku 
registra „C“ KN parc.č. 545, po-
zemok registra „C“ KN parc.č. 
545 o výmere 513 m² a pozemok 
registra „C“ KN parc.č. 547/1 
o výmere 1 359 m².

Bližšie informácie o súťaž-
ných podmienkach a podklady 
k súťažiam nájdete na oficiá-
lnej stránke: 

www.devinskanovaves.sk

Mestská časť Bratislava – 
DNV vyhlasuje 
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Sobota 5.10.2019

OLD’S COOL  
BRATISLAVA 2019
Bratislava
Medzigeneračný festival 
ponúka príjemnú atmosféru, 
výborný program, zaujíma-
vých hostí a záruku pohody 
v prepojení staršej a mladšej 
generácie.

Nedeľa 6.10.2019

MATEJ A JURAJ KRÉN / 
KNIHY - OBRAZY
GMB – 
P á l f f y h o 
palác
Matej Krén 
p r i p r a v i l 
na výstavu 
v Pálffy-
ho paláci 
tri nové diela. Sú vzájomne 
kontrastné, ale zároveň úzko 
prepojené s objektom knihy. 
V jednom prípade dokonca 
s celým dielom – Pasážou, 
ktorú autor vytvoril z kníh pre 
galériu GMB pred 15 rokmi.

Pondelok 7.10.2019

JAN TĚSNOHLÍDEK / 
ONDŘEJ HRABAL 
T3 – kultúrny prostriedok, 
19:00

Jan Těsnohlídek má na kon-
te 5 básnických zbierok, 
novelu a zobrané spisy. Za 
svoj debut získal v roku 
2010 Cenu Jiřího Ortena. 
Ondřej Hrabal je víťazom 
minuloročných majstrovs-
tiev ČR v slame, básnikom, 
či organizátorom literárnych 
podujatí.

Utorok 8.10.2019

NESTARNÚCE MELÓDIE
Dom kultúry Zrkadlový háj, 
15:00
Pravidelné tanečno – zábav-
né podujatia pre občanov 

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk

REDAKCIA  
Ivanská cesta 2D  
821 04 Bratislava 

Šéfredaktor: Lenka Bollardtová  

 E-mail: redakcia@banoviny.sk 
Telefón: 02/62801182  

Inzercia: Vladimíra Stoklasová 
Telefón: 0905 273 416 

E-mail: stoklasova@banoviny.sk 
PR reklama  

je graficky vyznačená  

 www.banoviny.sk

Nedostávate Bratislavské noviny?  
Nahláste nám vašu presnú  
adresu na: 02/32688830,  
redakcia@banoviny.sk

vyjdú o 2 týždne
18. októbra 2019
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Pod hlavnou 
stanicou majú
novú kameru
STARÉ MESTO
Mestská polícia bude môcť lep-
šie dohliadať na verejný poria-
dok v meste. Rozšírila počet
kamier, ktoré sú napojené na
mestský kamerový systém. Ešte
koncom leta  spustili kameru na
Námestí Franza Liszta. Mestskí
policajti v súčasnosti používajú
95 kamier. Všetky kamery sú
otočné, digitálne a poskytujú
obraz vo vysokom rozlíšení. Zo
všetkých sa dá v prípade potre-
by urobiť záznam. 
Kameru na Námestí Franza
Liszta nainštalovali preto, lebo
ide o prístupové miesto turistov
do Bratislavy a aj týmto spôso-
bom chcú zvyšovať ich bezpeč-
nosť. V okolí Hlavnej železničnej
stanice dochádza k zhromažďo-
vaniu viacerých neprispôsobi-
vých osôb, policajti kontrolujú
najmä dodržiavanie všeobecne
záväzného nariadenia o čistote a
poriadku a nariadenie o zákaze
požívania alkoholu na verejnosti.
V rozširovaní počtu kamier v
meste sa má pokračovať, keďže
kamerový systém zvyšuje bez-
pečnosť v uliciach Bratislavy.
Kamery pôsobia v prvom rade
preventívne. 
V prípade páchania priestupku
alebo trestného činu zase môže
operátor na miesto rýchlo
poslať hliadku. Kamerové
záznamy pomáhajú aj Policaj-
nému zboru SR pri objasňovaní
trestných činov.
Od začiatku roka fungujú tri nové
kamery za približne 17-tisíc €
(vrátane inštalačných prác).
Magistrát navrhuje aj vytvorenie
jednotného mestského kamerové-
ho systému, ktorý by zjednotil
všetky existujúce kamerové sys-
témy v Bratislave - kamerový
systém Dopravného podniku Bra-
tislava, Krajského riaditeľstva
Policajného zboru SR v Bratisla-
ve a Mestského kamerového sys-
tému mestskej polície.
V súčasnosti totiž mesto financu-
je tri oddelené kamerové systémy.
Ich využitie nie je pritom optimál-
ne vzhľadom na rôzne poslanie
koncových užívateľov. Kamero-
vý systém sa tak využíva jedno-
stranne. (lm)

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

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

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

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

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne 

už viac ako 30 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 850 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je 
truhla, čalúnenie, obliekanie, 

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

ponúkame bezplatne tieto služby:
� prepožičanie štyroch 
umelých vencov už aj 

so štandardnými stuhami
� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
� kondolenčnú listinu

~ ~ ~
Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

240 eur
Mlynské nivy 8
02 /  5263 1181
www.pieta.sk

Novovznikajúce Malé Kras-
ňany vás pozývajú od štvrtka
20.10 do soboty 21.10. priamo
do svojho areálu. Dni otvore-
ných dverí ponúknu počas
predĺženého víkendu atrak-
tívny program a zábavu aj
pre najmenších. Tešiť sa
môžu všetci, ktorí sa zaujíma-
jú o moderné trendy v bývaní
a zdravý životný štýl.     
Svoje brány doširoka otvoria
Malé Krasňany vo štvrtok o
15.00. Počas troch dní tu môže-
te navštíviť úplne nové vzorové
byty navrhnuté profesionálny-
mi bytovými dizajnérmi.
Možno sa nimi dáte inšpirovať
pri zariaďovaní vlastného býva-
nia. Odborníci vám ochotne

poradia aj s možnosťami finan-
covania pri kúpe nehnuteľnosti. 
V piatok sa program začína už
ráno po desiatej. Pri predajnom
mieste Malých Krasňan na
Račianskej ulici si poobede
môžete dať poradiť od športov-
ca, špecialistu na výživu a
životný štýl a moderátora Mar-
tina Šmahela, s ktorým môžete
absolvovať aj špeciálny tréning
na posilnenie imunity a na
správne chudnutie.
Sobotou vás od 10.00 až do
19.00 bude svojím koncertom
sprevádzať speváčka Barbara
Weiss. K špeciálnej atmosfére
isto prispeje ochutnávka výni-
močných malokrasňanských
vín z miestnych viníc. 

PD Vinohrady vás zasvätí do
tajov tradičného vinárstva v
priamom susedstve s modernou
mestskou architektúrou. Aby
ste nedegustovali naprázdno,
chýbať nebude ani chutný
domáci guláš podľa receptu
miestneho pivničného. 
Počas troch dní vás čaká bohatý
program, ktorý si užije celá
rodina vrátane najmenších.
Kreatívne dielne pre šikovné
ruky, maľovanie na tvár a
zábavné hry s animátormi. 
Vezmite so sebou na Dni otvo-
rených dverí do Malých Kras-
ňan svojich najbližších a prog-
ram si užijete dvojnásobne. 

www.malekrasnany.sk �

Zažite Dni otvorených dverí 
v Malých Krasňanoch

Heinrich Klein bol hu-
dobný skladateľ, dirigent 
a predovšetkým pedagóg. 
Podobne ako Mozart, aj 
on bol vďaka neobyčajným 
schopnostiam označovaný 
ako zázračné dieťa. Lenže, 
mladý Heinrich nevedel byť 
rovnako zábavný. O to väč-
ší talent mal v organizačnej 
a teoretickej, konštrukčnej 
a pedagogickej oblasti.
Keď Mozartov rovesník, 
28-ročný Heinrich Klein odi-
šiel z rodnej Moravy, mal už 
za sebou základné hudobné 
vzdelanie od dómskeho orga-
nistu v Olomouci, a tiež prax 
v kapele grófa z Rosswaldu. 
Vybral sa teda do Prešporku, 
kde pôsobil hudobný peda-
góg Franz Paul Rigler. Ten 
bol učiteľom v hudobnej trie-
de na Normálnej škole. Klein 
do školy nastúpil 1. augusta 
1779 ako mladší kolega Ri-
glera. Venoval sa štúdiu aj 
komponovaniu. 
Je tiež možné, že si našiel 
prácu s ubytovaním v niek-
torej šľachtickej rodine, kde 
mohol pôsobiť ako učiteľ 
hudby. O túto pozíciu bol to-
tiž, v tom čase, veľký záujem, 
a v Prešporku slabá ponuka. 
Pracovnou náplňou učiteľov 
hudby bolo denne jednu ho-
dinu vyučovať hudbu šľach-
tického syna či dcéru a raz 
týždenne zorganizovať malé 
rodinné vystúpenie. Tiež do-
stávali za úlohu skompono-
vať kratšiu skladbu na počesť 
vybraných osôb či udalostí. 
V prípade potreby vyučovali 
aj iné predmety, najčastejšie 
cudzí jazyk. Nuž, a zúčastňo-
vali sa tiež na pobytoch rodi-
ny mimo mesta. 
Od roku 1787, keď bol ná-
ročný pedagóg Rigler často 
chorý, zamestnal práve Hein-
richa Kleina ako pomocné-
ho učiteľa, čomu sa študenti 
veľmi tešili. Po formálnom 
ukončení preparandie na-
stúpil ako učiteľ do kláštor-

nej školy rehole kanonistiek 
Notre Dame. Tam učil hrať 
na klavíri šľachtické slečny. 
Tie sa však zrejme o hudbu 
zaujímali hlavne preto, aby 
im to zvýšilo prestíž pri hľa-
daní ženícha. A to nadšenému 
klaviristovi nemohlo vyho-
vovať. Preto sa, pri prvej prí-
ležitosti, uchádzal o miesto 
učiteľa hudby v Normálnej 
škole. Tá sa naskytla po od-
chode Riglera.
O súkromí Heinricha Kleina 
sa dá zistiť len málo informá-
cií. Nebol večne zamilovaný 
ako Beethoven, ani tempera-
mentný ako 
Mozart. Iba 
svoj geni-
álny talent 
r o z v í j a l 
a odovzdá-
val prešpor-
skej mláde-
ži. Vďaka 
bádateľstvu 
G. Dušin-
ského však 
vieme, že 
prvá známa 
adresa H. 
Kleina je 
na Klaris-
kej ul. č. 10 
z roku 1789 
a spája sa s domom rodiny 
Braunmüllerovcov, do ktorej 
sa priženil. S manželkou Re-
ginou mali dve dcérky, He-
nriku, z ktorej vyrástla uči-
teľka hudby a Máriu Emíliu, 
ktorá však, ako 6-mesačná, 
zomrela. Práve v tom období 
zložil H. Klein svoje najsláv-
nejšie diela, za ktoré získal 
prestížne ocenenia od pápeža 
aj od Švédskej kráľovskej hu-
dobnej akadémie.
Medzitým sa stal učiteľom 
v hudobnej triede na Nor-
málnej škole, kde výrazne 
ovplyvnil mnohých hudobní-
kov. Aj skladateľa maďarskej 
národnej hymny, dirigenta 

Cirkevného 
h u d o b n é -
ho spolku, 
tiež prvého 
harmonizá-
tora sloven-
ských ľudo-
vých piesní 
a ďalších. 
Hudbu vy-
učoval aj 

študentov Evanjelického lý-
cea. 
Heinricha Kleina by sme tiež 
mohli zaradiť k priekopní-
kom domáceho meštiackeho 
muzicírovania, ktoré pod-
porovali aj jeho svokrovci. 
Pozýval k sebe domov nádej-
ných muzikantov a umožňo-
val im rozvíjať svoj talent. 
Heinrich Klein bol aj hudob-
ným teoretikom a publicis-
tom. Keď v roku 1820 vyšla 
v Pressburger Zeitung správa, 
že 9-ročný Franz Liszt kon-
certoval v Prešporku, viaceré 
indície nasvedčujú, že ju na-
písal práve Heinrich Klein.
Väčšina jeho ďalších 

všestranných aktivít však 
smerovala k podpore mla-
dých začínajúcich hudobní-
kov. H. Klein spolupracoval 
aj pri vzniku a činnosti Spol-
ku bratislavských slobodných 
umelcov a profesorov rečí, 
ktorý mal, okrem iného, pod-
porovať chudobných študen-
tov, chorých učiteľov a vdo-
vy po členoch. Tento spolok 
podporil aj spomínaný prvý 
koncert Franza Liszta v Pre-
šporku. 
Keď bol H. Klein v roku 
1821 na liečení v Piešťanoch, 
spoznal tam Carla Schmidta, 
výrobcu klavírov. Presvedčil 
ho, aby sa usadil v Prešpor-
ku, čím zabezpečil kvalitné 
klavíre pre ďalšie generácie. 
Heinrich Klein zomrel ako 
76-ročný. Na jeho pohre-
be boli všetci jeho študenti, 
ktorých do poslednej chví-
le učil. Uctiť si ho prišli aj 
slávni hudobní skladatelia, 
ktorým základy hudby dal 
v Prešporku práve Heinrich 
Klein.

Katarína Králiková,
sprievodkyňa dejinami  

a blogerka
Foto: Galéria mesta Bratisla-

vy; foto © archív GMB, kk

Svoj hudobný talent venoval mládeži v Prešporkudôchodkového veku v petr-
žalskom DK Zrkadlový háj. 
Účinkuje: Charlies Duo

Streda 9.10.2019

JEDEN SVET 2019
Bratislava
20. ročník Medzinárodného 
festivalu dokumentárnych 
filmov Jeden svet prebehne v 
Bratislave od 9. do 13. októb-
ra.

Štvrtok 10.10.2019

STRETNUTIA  
S DĚJINAMI
Dom kultúry Ružinov, 18:00
Nadšenci slovenských ľu-
dových tradícií a rituálov sa 
budú stretávať každý mesiac 
v Dome kultúry Ružinov s 
historičkou a etnologičkou 
Mgr. Katarínou Nádaskou, 
PhD. Téma: Slovenská ľudo-
vá mágia.

Piatok 11.10.2019

FERMATA + KRST
Ateliér Babylon, 20:00
Koncert skupiny Fermata 

spojený s krstom CD Blu-
mental Blues. Legenda po-
kračuje.

Sobota – 12.10.2019

NÁRODNÁ CENA ZA DI-
ZAJN 2019 - PRODUKTO-
VÝ DIZAJN

S N M 
– Slo-
venské 
národné 
m ú z e -
um
Sloven-

ské centrum dizajnu a Mini-
sterstvo kultúry Slovenskej 
republiky vás pozývajú na vý-
stavu prác finalistov Národnej 
ceny za dizajn 2019. Výstava 
predstaví 51 prác finalistov, 
ako aj víťazné práce, ktoré 
uspeli v rôznych kategóriách.

Nedeľa – 13.10.2019

RICHARD MÜLLER, 
MICHAEL KOCÁB, OND-
ŘEJ SOUKUP / ŠANSÓNY 
A INÉ PIESNE
Eurovia Aréna, 19:00
Koncertný program bude po-
zostávať zo šansónových pie-
sní z autorskej dielne Hapka / 
Horáček, s tematicky nosným 
albumom V penziónu svět, 
na ktorom v r. 1988 exceloval 
okrem iných interpretov Ri-
chard Müller aj Michael Kocáb.

Pondelok – 14.10.2019

STO MÚCH - KRST 
ALBUMU
.klub pod lampou, 19:00
Banskobystrická hudobná 
skupina Sto múch vám chce 
jesenné dni spestriť predsta-
vením ich nového albumu. 
Piesne na ňom sú takmer 
všetky o láske. O láske šťast-
nej, vysnívanej, nevídanej, 
ale aj nenaplnenej, všednej či 
vyhasnutej.

Utorok – 15.10.2019

KOMPLETNÝ SHAKE-
SPEARE
Slovenské národné divadlo 

– Činohra, 
19:00
O d o h r a ť 
tridsaťde-
väť di-
v a d e l -
ných hier 
Wi l l i ama 
Shakespeara za dve hodiny? 
To znie ako absolútne šiale-
ný nápad. Štyria mladí herci 
sa pustili do tejto odvážnej 
výzvy.

Streda – 16.10.2019

FILMOVÝ FESTIVAL 
INAKOSTI 2019
Kino Lumiére
Päť dní plných filmových 
zážitkov, príbehov LGBTI 
ľudí, podnetných rozhovo-
rov a priateľských stretnutí 
vám prináša Filmový festival 
inakosti. Už 13. ročník bude 
bežať opäť v Kino Lumière. 

Štvrtok – 17.10.2019

MUCHA QUARTET
Galéria Nedbalka, 18:00
P r o j e k t 
m u s i -
ca_litera 
je cyklus 
troch ko-
morných 
hudobno-
-literárnych večerov, v rámci 
ktorých sa prezentuje prirod-
zený vzťah hudby a umelec-
kého textu v netradičnom 
priestore.

Piatok – 18.10.2019

HOCHSPANNUNG! / 
CEM (DE)
Fuga, 22:00
Tmavá miestnosť. Blikajúci 
stroboskop. Veľa pary. Vy-
chádzajúca hviezda berlínskej 
scény a jeden zo zakladateľov 
legendárnej párty Herrensau-
na. CEM na prvej Hochspan-
nung! párty v novej sezóne.

Nenaleťte podvodníkom a 
zlodejom! Polícia v posled-
ných dňoch zaznamenala viac 
prípadov, keď neznámi pácha-
telia zavolali starším ľuďom, 
predstavili sa ako ich príbuzní, 
známi či dokonca lekári a žia-
dali požičať peniaze. Seniorov 
kontaktujú telefonicky nes-
koro v noci alebo skoro ráno 
a oznámia im, že ich príbuzný 
zavinil dopravnú nehodu, leží 
v nemocnici, nemôže komu-
nikovať a súrne potrebuje pe-
niaze. Žiadajú, aby ich dali po 
taxikárovi alebo poslali nezná-
mej osobe cez službu Western 
Union, prípadne ich osobne 
priniesli na určené miesto. 
Polícia preto upozorňuje všet-
kých seniorov, aby si vždy 
dôkladne overili, či ich naozaj 
telefonicky kontaktuje príbuz-
ný, známy alebo lekár.  (ts)

Žil v tomto dome na Klariskej č. 10.

Heinrich Klein
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Jonathan  
Swift

ohradia  
plotom striasa

Pomôcky: 
katarakt,  

Ure, urda,  
kameo, lot

potom značka  
astátu

ilúzia,  
vidina

pokľaknu-   
tie

kremičitá  
hornina

zavolaním 
zhromaždil

Pomôcky: 
em, area,  
eolit, Rea,  
Last, Kim  

súkam  
(text.)

5. časť 
tajničky

postavíte  
sa

skratka  
obrneného 
transpor-    

téra

úplne,  
celkom  

isto,  
zaručene

citoslovce  
zasyčania

4. časť 
tajničky

skratka 
kapitána  

plť,  
po česky

nemecký  
dirigent  
(Janes)  

klát, nátoň

slovami  
navádza  
1. časť 
tajničky

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

citoslovce  
odporu

2. časť 
tajničky

držanie  
tela, póza  
mužské  
meno

mužské  
meno  

omdlieva  
(bás.)

dozretie,  
vyzretie

štvorček  
(typ.)  

spoločen-   
ský tanec

varenie  
matka  

Romula  
a Rema

skr. vodnej 
elektrrne  
týkajúca  
sa vody

rozpadáva  
sa od  

prestátia

ťažko  
odpracoval 
zmierenie 

(kniž.)

mužské  
meno  
malé  

sliepky
Pomôcky: 
merba, ro-   
hovec, rét,  

onestep  

Adela  
(dom.)    
členka  

skautingu

fonolit  
(geol.)  
borid  

zirkónu

udiera  
nohami  
územná  
jednotka

snívajú  
(kniž.)

premenia  
naľavo

akade-  
mický titul  

brána

týkajúca  
sa repy

kórejské  
mužské  
meno

spadne  
(hovor.)  
rampa

mužské  
meno  

špliecha

nech,  
po česky

ďobkáte  
trepalo  
(expr.)

fŕkate  
srdcovnica

urob  
stálym

opravné  
skúšky  
rímske  
číslo 51

európsky  
pohár  
obi,  

pootĺkaj

často  
tkal

obyčajne  
obdobie  

kamennej  
doby

slovesná  
predpona  
zostúpili  

dolu 

suchá byľ  
kukurice

Irena  
(dom.)  

vodoznak  
v papieri

pozbav  
básnik  
(kniž.)

papagáj
zjavná  
(expr.)  
naduli

vhodná  
na pitie  

sú  
zavesení

Pomôcky: 
rao, zne-    
lec, pen-    
ka, agora

do radu,  
zaradom

zn. pre  
lambert  
3. časť 
tajničky

Zlatica  
(dom.)  

vyčerpa-    
nosť

vstúpili  
skonči  
pranie

stupňovitý  
vodopád

titul  
indických  
feudálov

okiadzame 
(expr.)  
zľahka  
hrabal

dielik  
vrážal

keď
hnuteľné  
majetky  

pooberala

zvolanie  
na vola  
pričaruj

prestal  
orať

ohúria  
(hovor.)  
platidlo  
v Izraeli

znoj  
anglický  
chemik  

a ekonóm

odflinkajú
ohraniče-    
ná plocha  

rozum

sladká  
žinčica  

požívala  
tekutinu

geometria  
(zastar.)

pracovník  
v gumár-    

stve  
opasok

oraním  
priber  

morský  
hĺbkomer

sieť  
na ryby  
skratka  
pre kus

poskytni  
pomoc  
značka 

molybdénu

liečenie  
existuješ

nádobka  
na atra-     

ment

veľmi  
sa čudoval

skratka  
štátu 

Arkansas

veľmi  
sa opilo  
(hovor.)

výkvet
epocha  
triasu  
(geol.)


