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BRATISLAVA
Verejné toalety na Kamzí-
ku za takmer 130-tisíc eur 
provokujú luxusným vyba-
vením - nechýbajú v nich 
sprchy či umývačka bicy-
klov. V akom stave sú však 
tie v centre nášho hlavného 
mesta? Jedny by bolo asi 
lepšie zatvoriť!
Atrakciou počas nedávnej 
Bielej noci boli aj verejné to-
alety na Šafárikovom námestí 
oproti Univerzite Komenské-
ho. Ak ich však chcete použiť 
na ich pravý účel, asi si to 
dvakrát rozmyslíte. Hoci sa 
mali rekonštruovať súčasne 
so Štúrovou ulicou, nestalo 
sa a dnes sú v zúfalom stave. 
Ľutujeme zamestnancov, 
ktorí v tomto priestore musia 
tráviť denne celé hodiny. Ste-
ny sú vlhké, plesnivé, opadá-
va z nich omietka, odkladací 
kumbál páchne, svetlo v ňom 

nefunguje. Dvere v prechod-
nej časti medzi pánskymi 
a dámskymi WC idú vypadnúť 
zo zhrdzavených pántov i zá-
rubne... „Upozorňovala som 
na všetky problémy, no nič sa 
nedeje,“ tvrdí bezradne toale-
tárka. Jediným plusom toaliet 
je iba fakt, že sú bezplatné. 
Väčšina ľudí v núdzi však 
zrejme aj tak radšej zamieri do 
neďalekého podniku... 
Pritom toaletárka zjavne robí 
všetko, čo je v jej možnostiach. 
Kabínky pre dámy boli počas 
našej návštevy čisté. Toaletný 
papier však slúži aj na utretie 
rúk, keďže sušič je nefunkčný. 
Opotrebované mydlo zavese-
né v sieťke možno nepoužije-
te, ale voda z kohútika tečie, 
i keď nie všetky umývadlá sú 
funkčné. Vandalmi zničené 
pánske kabínky sú všetky celé 
mesiace zatvorené, fungujú len 
pisoáre (tie si však už dávno 

žiadajú výmenu). „Ale ak tre-
ba, mužov pustím do dámskej 
kabínky,“ ubezpečuje toaletár-
ka, ktorá sa spolu s kolegom 
v rámci pracovného úväzku 
stará aj o verejné WC na neďa-
lekom Jakubovom námestí. 
Hovorca Starého Mesta Ma-
tej Števove ubezpečuje, že 
mestská časť eviduje zlý 
technický stav toaliet, termín 
rekonštrukcie však jasný nie 
je. „Snáď v ďalšom kalendár-
nom roku bude tento objekt 
zaradený do investičného plá-
nu obnovy,“ odhaduje. Pripo-
mína, že toalety sú pravidelne 
čistené, dopĺňané o hygienic-
ké prostriedky, služba je za-
bezpečená na dennej báze.
Chceme však verejné WC za 
každú cenu? Aj také, kde máte 
pocit, že vám každú chvíľu 
spadne na hlavu strop?  (ac)
 Foto: ac

Pokračovanie na str. 6

Chceme verejné  
WC za každú cenu?

OLO vrátilo 
prenajaté autá
BRATISLAVA 
Mestská spoločnosť Odvoz 
a likvidácia odpadu (OLO) 
uzavrela dohodu o urovnaní 
k rámcovej zmluve o prenáj-
me osobných áut a k 30. sep-
tembru 2019 ich všetky vrá-
tila spoločnosti B2B RENT.
Na kauzu upozornili Brati-
slavské noviny v polovici 
septembra. Firma OLO ešte 
za bývalého vedenia pod-
písala zmluvu o prenájme 
osobných áut so spoločnos-
ťou B2B RENT na štyri roky 
alebo do vyčerpania limitu 
415-tisíc eur. K 31. augustu 
2019 zaplatila za túto službu 
presne 177 519,18 eura bez 
DPH. Zmluva bola predme-
tom kontroly aj zo strany 
Úradu pre verejné obstará-
vanie, ktorý zistil pochybe-
nie pri obstarávacom konaní. 
Úrad preto udelil firme po-
kutu 12 450 eur. Keďže spo-
ločnosť so všetkými závermi 
úradu súhlasila, zaplatí „len“ 
polovicu, teda 6 225 eur. 
„Nové vedenie spoločnosti 
OLO považuje takéto hos-
podárenie a nakladanie s fi-
nančnými prostriedkami za 
neprípustné a striktne sa od 
neho dištancuje... Pri ob-
starávaní nových osobných 
vozidiel bude OLO postu-
povať striktne v súlade so 
zákonom o verejnom obsta-
rávaní a v úzkej spolupráci 
s hlavným mestom,“ vyhlá-
sil nový šéf predstavenstva 
tejto spoločnosti Martin 
Maslák.  (ts, bn)
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3 Pred Pentago-
nom ako 

 v kempingu
 Neslávne známy Pen-

tagon, ktorý vyhľa-
dávajú rôzni asociáli 
a narkomani, je pro-
blémom Vrakune už 
30 rokov. Najnovšie 
sú tam rozložené sta-
ny ako v kempingu – 
a kompetentní prizná-
vajú bezradnosť...

4 Čo sa deje na 
Stanici Nivy 

 Výstavba novej au-
tobusovej stanice, na 
ktorú netrpezlivo čaka-
jú nielen Bratislavča-
nia, napreduje. Pozrite 
sa, čo všetko sa v objek-
te deje v týchto dňoch. 

8 Skryté poklady 
na hrade

 Architekt Ivan Masár, 
ktorý celé desaťro-
čia pracuje na obnove 

B r a t i -
slavského 
h r a d u , 
t v r d í : 
Stále tam 
môžu byť 
s k r y t é 
poklady.

11 Trpký osud 
ochrankyne 

 pamiatok
 Uznávaná odborníčka 

na dejiny umenia, bá-
dateľka a pedagogička 
Alžbeta Güntherová 
Mayerová mala trpký 
osud a tragický bol aj 
jej koniec.

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

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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

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

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

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

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

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

osadené do kartuše tympanónu
paláca. Pozlátili sa kovové
doplnky, napríklad rokajový
štítok, kľučky brán či rokajová
výzdoba mreží balkóna, ktoré
boli zlátené aj v pôvodnej
architektúre paláca. 
Opravené boli okenné krídla,
vstupné brány či kamenné
sokle, ktoré vzhľadom na
veľký rozsah poškodenia
nahradili nové kópie. Obnove-
ný bol aj južný štítový múr
nachádzajúci sa nad susedným
objektom, pričom na tieto práce
bola potrebná horolezecká
technika. (kk)

OBRAZY
NAJLEPŠIE
PREDÁTE 
V AUKCII

Žiadne
poplatky
Galéria Art Invest

Dobrovičova 7, Bratislava
Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk
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Pásy zelene na uliciach 
Komárovská, Biskupická 
a Padlých hrdinov oživilo 
200 nových javorov, líp 
a orechov. Stromy vysadil 
Slovnaft spolu s mestskou 
časťou Podunajské Bisku-
pice. 
Stromy sadili manažéri 
Slovnaftu počas októbro-
vého popoludnia, ktoré ve-
novali dobrovoľníckej práci 
pre obyvateľov susednej 
mestskej časti. Postara-
li sa o to, aby každá z 200 
sadeníc stromov dostala svoje trvalé stano-
visko. Pomáhali pri tom ďalší dobrovoľníci 
z občian skeho združenia Sadíme stromy. 
„Stromy sú životne dôležitým orgánom na-
šich miest,“ povedal Gabriel Szabó, CEO 
spoločnosti Slovnaft. „Stromy znižujú hluk, 
čistia vzduch, bojujú proti klimatickým zme-

nám, dokonca nám po-
máhajú vysporiadať sa so 
stresom. Výsadba novej 
zelene je spôsob, akým 
vieme spríjemniť a skva-
litniť prostredie, v ktorom 
žijeme. Nielen nám, ale 
v budúcnosti aj našim de-
ťom,“ dodáva Gabriel Sza-
bó. 
Starosta Podunajských 
Biskupíc Zoltán Pék 
k tomu dodal, že cieľom 
mestskej časti je zabez-
pečiť do budúcnosti viac 

zelene. „Veľmi ma teší záujem Slovnaftu 
pomôcť nám v tom a som vďačný, že sa na 
sadení stromov osobne angažoval aj jeho ma-
nažment,“ dodal Z. Pék. 
K následnej starostlivosti o vysadené stromy 
a ich zalievaniu sa zaviazala mestská časť, aby 
tak zabezpečila ich úspešné zakorenenie a rast.

Podunajské Biskupice majú  
200 nových stromov



Aj unikátny komín chcú pri obnove zachrániť 

STARÉ MESTO
Ženské a mužské dni? 
Kúpacia čiapka ako povin-
ná výbava alebo bez nej? 
Aj takéto otázky si kladie 
tím okolo splnomocnenca 
Gábora Bindicsa, ktorý sa 
venuje obnove tradičných 
a známych kúpeľov Gröss-
ling v blízkosti Vajanského 
nábrežia. Ich rekonštruk-
cia by sa mala rozbehnúť 
v roku 2022.
Celý projekt obnovy kúpeľov 
primátor Matúš Vallo zveril 

odborníkovi a splnomocnen-
covi pre tvorbu mestského 
priestoru Gáborovi Bindic-
sovi. Ten chce kúpele otvoriť 
a zachovať aj unikátne prvky, 
ako napríklad komín.
Začiatkom budúceho roka 
plánuje mesto vyhlásiť archi-
tektonickú súťaž na obnovu 
tradičných a pre Bratislavča-
nov známych kúpeľov. Celé 
tri roky však kúpele zavreté 
nebudú, otvoria sa na krát-
kodobé podujatia a výstavy. 
„V súčasnosti komunikuje-
me s budapeštianskou firmou 
Budapesti Gyógyfürdő z.r.t. 

Rozprávame sa o tradičných 
kúpeľných prvkoch a o ak-
tuálnych trendoch. Disku-
tujeme o možnosti, či majú 
byť ženské a mužské dni. Či 
sauny majú mať samostatný 
prístup, alebo či je potrebné 
vytvárať a budovať aj von-
kajší bazén,“ povedal pre 
Bratislavské noviny Gábor 
Bindics. Jeho tím sa rovnako 
zamýšľa nad možnosťou ob-
noviť už zamurované bazény.
Tiež diskutujú, či bude nevy-
hnutné nosiť kúpaciu čiapku, 
ako to v Grösslingu bolo aj 
v minulosti, alebo od toho 

upustia. „V princípe kúpeľ-
níctvo je jeden veľký svet, 
ktorý je dôležitým mestotvor-
ným prvkom,“ podotkol spl-
nomocnenec. V tíme má ľudí, 
ktorí sa kúpeľníctvu venujú 
na celom Slovensku. V súčas-
nosti pripravujú aj rôzne akti-
vity, aby ľuďom priblížili, čo 
chcú na konci celého snaženia 
z budovy a priestoru vyťažiť. 
„Chceme z kúpeľov urobiť 
oázu pokoja, kde každý bude 
môcť aspoň na chvíľu vy-
pnúť,“ zdôraznil Bindics.
Posledné týždne celý tím 
mapuje priestory, preverujú 
statiku budovy a dokončili 
štúdiu vlhkosti. Pred pár dňa-
mi sa sústredili na skenovanie 
komína, ktorý majú ambíciu 
zachrániť.
Na príprave rekonštrukcie 
kúpeľov vrátane architekto-
nickej súťaže pracuje Met-
ropolitný inštitút Bratislava. 
 (lb)
 Foto: TASR, archív G. B.

Výkres komína z roku 1914.

Mestské kúpele chátrajú celé štvrťstoročie, mesto ich chce otvoriť čím skôr.

KÚPELE GRÖSSLING

OPRAVA
V predchádzajúcom vydaní 
Bratislavských novín sme 
nesprávne uviedli sumu prí-
spevku pre prvákov od MČ 
Čunovo. Pri príležitosti za-
čiatku školského roku dostá-
vajú všetci prváci s trvalým 
pobytom v MČ- bez ohľadu 
na to, do ktorej ZŠ nastupujú, 
balíček so školskými  potre-
bami v hodnote cca 10 eur, nie 
v hodnote 100 eur. Za chybu 
sa ospravedlňujeme. (red)

VRAKUŇA
To, že okolie paneláka na 
Stavbárskej ulici, známe-
ho Pentagonu, nie je prí-
liš bezpečné miesto, vedia 
hádam všetci. Dva roky 
tu v rámci prevencie mala 
karavan mestská polícia, 
ale v auguste túto stanicu 
zrušili, pretože sa podľa 
magistrátu minula účin-
kom. Nedávno si tu asociáli 
rozložili stany a dokonca si 
z domu natiahli cez kábel aj 
elektrinu! 
Na to, že pred Pentagonom 
sa situácia zhoršila, upozor-
nil na facebookovej stránke 
Vrakuňa pán Sova: „Majú 
tam postavené stany ako 
v kempingu, denno-denne 
hudba v noci, skoro ráno 
nočné hádky, cez deň hádky, 
krik, majú tam už natiahnutú 
elektrinu, takže si tam veselo 
bývajú ako na ubytovni. Poli-
cajti nepomôžu, pán starosta 
s tým nevie nič urobiť, pri-
tom to kazí meno celej mest-

skej časti, sanitky sem chodia 
k narkomanom ako na páse. 
Tieto indivíduá znepríjem-
ňujú život celému okoliu.... 
Keď voláte kamkoľvek, tak 
jediná odpoveď je ´riešime 
to´, ale pritom sa nič nedeje, 
je to stále horšie a horšie.“
Tento príspevok aj s fotogra-
fiami vyvolal obrovskú dis-
kusiu, do ktorej sa zapojil aj 
starosta Vrakune Martin Ku-
ruc. Tvrdí, že ide o súkrom-
ný pozemok, takže mestská 
aj miestna samospráva má 
zviazané ruky. „Niekoľkokrát 
sme už vypratali majiteľov 

stanov a dali na nás trestné 
oznámenia za neoprávnené 
nakladanie s ich majetkom,“ 
uviedol starosta na sociálnej 
sieti. Načrtol dve možnosti 
riešenia: primátor by mohol 
povoliť výstavbu uzavretého 
parkoviska alebo by samo-
správa mohla pozemok od 
súkromníka odkúpiť.  
Situáciu pred Pentagonom 
sme preverili aj my. Na prie-
stranstve bol skutočne rozlo-
žený stan a pri ňom postávalo 
niekoľko ľudí, ktorým sa naša 
prítomnosť s kamerou a fo-
toaparátom veľmi nepáčila. 
Nechceli sme hrotiť situá-
ciu, tak sme urobili len zopár 
ilustračných záberov z diaľky, 
ale zároveň sme si uvedomili, 
že bývať v susedstve asociá-
lov nemusí byť vôbec príjem-
né. A prichádzať s nimi do 
priameho kontaktu či nebodaj 
konfrontácie by mohlo byť ri-
zikové, keďže muži sa preja-
vovali dosť agresívne.

Ľahké to nemá ani starosta 
Kuruc. Podľa jeho slov mest-
ská časť približne pol roka 
platila súkromnú bezpečnost-
nú službu, čo stálo asi 50-ti-
síc eur, keďže sa 24 hodín 
denne striedali dvaja pracov-
níci. Obyvatelia Pentagonu 
mu však napísali, že to boli 
vyhodené peniaze, pretože 
SBS nič nerobila... 
 Zaujalo nás aj to, že k sta-
nom je provizórne natiahnu-
tý elektrický prúd – muži 
sa pravdepodobne dohodli 
s niektorým z obyvateľov 
domu. Aj starosta nám potvr-
dil, že nejde o nelegálny od-
ber. Ten na zhoršenú situáciu 
pred Pentagonom upozorňuje 
políciu každý týždeň listom, 
keďže je často bezradný. 
Jedine oni môžu zákonným 
spôsobom zasiahnuť, aj to 
len v prípade, že dochádza 
k trestnej činnosti alebo naru-
šovaniu verejného poriadku.
Situáciu pred Pentagonom, 
ktorý je 30 rokov veľkým 
problémom Vrakune a jej 
okolia, nedávno preverova-
li aj pracovníci magistrátu. 
„Pán primátor prisľúbil, že 
osloví vládu SR s tým, aby 
nám pomohli s naším problé-
mom,“ informoval starosta 
Kuruc na sociálnej sieti. (ars)
 Foto: Matúš Husár, FB M.K.
Video a viac foto na 
www.banoviny.sk

Pred Pentagonom sú už aj stany – ako v kempingu! 

Pred Pentagonom sa najnovšie už aj kempuje.

Situáciu preverovali aj pracovníci magistrátu.

Súťaž na ob-
novu Hlavnej 
stanice
STARÉ MESTO
Medzinárodnú architekto-
nicko-urbanistickú štúdiu 
na obnovu Hlavnej stanice 
chcú Železnice Slovenskej 
republiky (ŽSR) v spolu-
práci s hlavným mestom vy-
hlásiť do konca roka. 
Štúdia má ukázať, ako by 
Hlavná stanica a predstanič-
né námestie mali vyzerať 
v budúcnosti. Odhadované 
náklady na rekonštrukciu 
len samotnej infraštruktúry 
ako koľajiska či predĺženia 
nástupíšť sú 147 miliónov 
eur. Mesto zastáva názor, 
že Hlavnú stanicu a priestor 
okolo nej treba riešiť jed-
nou veľkou architektonickou 
súťažou. (TASR)

Ďalšie zmeny?!
Personálne zmeny v pod-
nikoch a organizáciách 
patriacich pod hlavné 
mesto pokračujú. Začiat-
kom budúceho roka budú 
preobsadení cez výberové 
konania aj šéfovia ZOO, 
knižnice, múzea, galérie či 
STaRZu. Ak niektorý z do-
terajších riaditeľov zosta-
ne, bude to malý zázrak.
V strategických podnikoch 
ako je BVS, OLO či DP už 
k zmenám prišlo. Je logic-
ké, že mesto tam nemohlo 
tolerovať ľudí, ktorí boli 
poprepájaní a dosade-
ní bývalým vedením, kde 
súkromný záujem bol po-
výšený nad záujem chrániť 
peniaze Bratislavčanov. 
I keď neplatí to paušálne. 
Cez výberové konanie sa 
dostal aj človek, ktorý bol 
zodpovedný za plytvanie 
našich peňazí v jednom 
podniku a z nevysvetliteľ-
ných dôvodov aj schválený 
zastupiteľstvom. Ako doká-
zal presvedčiť o prezlečení 
kabáta je záhadou. Jedine, 
že zo seba urobil obetného 
baránka či disidenta.
Podľa doterajších infor-
mácií sa hovorí, že na 
pôvodnej pozícii zostane 
len jeden z nich. Dúfajme, 
že všetky tieto výmeny sa 
robia pre dobro a zlepšenie 
kvality mestských inštitúcií 
a budú sa naozaj zohľad-
ňovať ich predchádzajúce 
prínosy a nielen to, či sú 
novým vetrom.
 Lenka Bollardtová
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STARÉ MESTO
Výstavba Stanice Nivy, na 
ktorú netrpezlivo čakajú 
nielen Bratislavčania, na-
preduje. Čo sa v objekte 
deje v týchto dňoch? Ako 
napríklad zabezpečujú dý-
chateľnú klímu v autobuso-
vom termináli, ktorý bude 
v podzemí?
Obrovské stavenisko na Ulici 
Mlynské nivy sa má už budú-
ci rok premeniť na downtown 
Bratislavy. Projekt Stanice 
Nivy je totiž kombináciou 
autobusového terminálu, ob-
chodného centra a tržnice, 
na streche má byť i záhrada 
s rozlohou dvoch futbalových 
ihrísk... Takže, cestujúci si 
na jednom mieste budú môcť 
vybaviť aj nákupy a najesť 

sa, ale tiež príjemne stráviť 
voľný čas. 
Predpokladá sa, že na me-
dzinárodný autobusový 
terminál na 1. podzemnom 
podlaží príde denne viac 
ako 1 300 spojov. Nebudú 
nás tam dusiť výfukové ply-
ny? „Na autobusovej stanici 
bude špeciálna vzducho-
technika, ktorá zabezpečí 
na nástupištiach 180 000 m3 
čerstvého vzduchu za hodi-
nu. V prípade potreby mož-
no tento objem zvýšiť až na 
1 500 000 m3 za hodinu, čo 
je objem čerstvého vzduchu 
pre takmer 42-tisíc ľudí. 
Špeciálne technológie tiež 
zabezpečia, že napríklad po-
čas zimy nebudú výfukové 
plyny vytvárať smog držiaci 

sa nad povrchom, ale budú 
všetky odfiltrované,“ uviedla 
Martina Jamrichová, Count-
ry Marketing & PR Manager 
developera.
Vstupy k nástupištiam pre 
cestujúcich, ktorí prídu spoj-
mi MHD, budú dva. Najbližší 
bude od 125 m vysokej ad-
ministratívnej budovy Nivy 
Tower - po pár metroch od 

vchodu sa dostanete k eskalá-
torom či schodom, ktoré po-
vedú priamo do stanice. Dru-
hý vstup od VÚB bude síce 
ďalej, no stále oveľa bližšie, 
ako sme to poznali zo starej 
stanice. 
Práce napredujú rýchlo, 
o približne dva mesiace je 
už naplánovaná posledná 
betonáž stropu Stanice Nivy. 

Vnútri prebiehajú interiérové 
úpravy a zároveň sa pracuje 
na oceľových konštrukciách, 
ktoré sú súčasťou budúcej 
tržnice a átria. Vytvoria ich 
strechu, cez ktorú budú pri-
rodzene prechádzať slnečné 
lúče. Posledná „oceľovka“ 
sa má montovať koncom ja-
nuára. 
Postupujú aj práce na Ulici 
Mlynské nivy. Na Svätoplu-
kovej ulici je takmer dobudo-
vaný odbočovací pruh dopra-
va na Mlynské nivy a čoskoro 
príde na rad aj druhý smer 
tejto ulice. Takmer hotová je 
tiež križovatka s Karadžičo-
vou, cez ktorú pohodlne prej-
dete už dnes. (ac)
 Foto: Matúš Husár
Video na www.banoviny.sk

Státisíce kubíkov vzduchu 
pre cestujúcich v podzemí

STARÉ MESTO
Pri Café Propeller na 
nábreží Dunaja odhalili 
bronzový odliatok Prešpor-
ka z roku 1765. Uvidíte 
na ňom vtedajšie hradby, 
predmestia či vinice. 
O dielo sa postarali milovní-
ci Bratislavy z OZ Skrášli-
me Slovensko v spolupráci 
s Rotary clubom Bratislava 
Danube. Predlohou pre odlia-

tok s rozmermi 145 x 145 cm 
a váhou 450 kg, ktorý vytvo-
ril sochár Richard Zozulák,  
bol sadrový model mesta 
z roku 1913 od A. Stefanieho 
(je v zbierkach Múzea mesta 
Bratislavy). Popisky sú v slo-
venčine, maďarčine, nemčine 
a angličtine aj v Braillovom 
písme pre nevidiacich.  (ms)
 Foto: ms
Viac na www.banoviny.sk

Bronzový Prešporok

Schody, ktoré povedú 
do nákupnej galérie.

Autobusové terminály 
budú v podzemí.

Popisky na modeli sú aj  
v Braillovom písme pre nevidiacich.

Budúce obchodné centrum.

Takto zatiaľ vyzerá vstup pre  
motorové vozidlá z ulice Mlynské nivy.

Prečo učiť deti vnímať architektúru?
Architektúra a budovy sú všade okolo nás. Všet-
ci ich využívame, ale o ich filozofii a tvorcoch sa 
vie všeobecne veľmi málo. Deti sa o architektúre 
neučia v školách, nevedia rozlišovať hodnotnú ar-
chitektúru od tej menej kvalitnej. Pritom práve ar-
chitektúra sa výrazne podieľa na tom, ako človek 
vníma mesto či obec, v ktorej žije. V 5. kapitolách 
interaktívneho e-learningového kurzu sa žiaci do-
zvedia viac o prvých vysokých budovách na svete, 
ktorými boli egyptské pyramídy, o najvyšších ka-
tedrálach, o Eiffelovej veži, ktorá držala 40 rokov 
rekord najvyššej budovy vo svete, o prvých ame-
rických mrakodrapoch, najnovších ázijských aj eu-
rópskych vysokých budovách. Kurz nezabúda ani 

na históriu slovenských výškových budov a pláno-
vaný prvý mrakodrap Eurovea Tower. Kurz končí 
veľkým kvízom, kde si žiaci preveria získané ve-
domosti.

Malí architekti
Každý rok sa žiaci môžu zapojiť aj do veľkej vý-
tvarnej súťaže. Tento rok je témou „Prvý slovenský 
mrakodrap“. 

„Veríme, že tak ako po minulé roky, sa deti zapo-
ja aj do výtvarnej súťaže. Minulý rok nám poslalo 
krásne výtvarné práce na tému Moja zelená škola až 
600 detí. Z tých porota vybrala 20 najkrajších a ich 
autorov sme pozvali do Bratislavy na slávnostnú 

vernisáž“, priblížila projekt autorka projektu archi-
tektka Darina Lalíková. 

Aj tento rok sa bude vernisáž konať v lobby admi-
nistratívnej budovy Pribinova 19 v zóne Eurovea 
City, kde už prebiehajú prípravné práce na stavbe 
mrakodrapu. Po vernisáži sa ocenení žiaci zúčastnia 
na tematickej vychádzke po Bratislave, aby niek-
toré vysoké budovy predstavené v kurze videli aj na 
vlastné oči. Pripravená je aj vyhliadka na Bratisla-
vu z najvyšších poschodí Tower 115, kde budú mať 
hlavné mesto ako na dlani. 

Viac informácií na: 
https://www.detiaarchitektura.sk

Unikátny projekt Deti a architektúra učí 
slovenských žiakov o výškových budovách 

Už po piatykrát spustilo nezis-
kové združenie OZ Euroarch 
osvetový projekt Deti a ar-
chitektúra, ktorého cieľom je 
hravou a interaktívnou formou 
priblížiť deťom poznatky o ar-
chitektúre. Do projektu, ktorý 
je určený žiakom 5. a 6. roční-
kov základných škôl, sa zapojilo 
viac ako 120 škôl z celého Slo-
venska. Hlavným partnerom je 
developer, ktorý stojí za prvým 
slovenským mrakodrapom 
a podporovateľ vzdelávacích 
projektov, spoločnosť JTRE.



STANICA NIVY

Polus City Center sa mení s cieľom po-
skytnúť zákazníkom kvalitnejší nákupný 
zážitok a postupne sa z neho stáva VIVO!. 
Súčasťou premeny na VIVO! je celková 
modernizácia priestorov, ktorá zahŕňa vy-
novenie food courtu, vylepšenie parkova-
cieho systému v garážach a nové obchody. 
Medzi nájomcov pribudol supermarket 

Lidl a značkové obchody Reserved, Mohi-
to, House, Cropp či Sinsay.

VIVO! neznamená len štýlové a dizajnové 
priestory, ale túžbu byť tu pre ľudí. Chce 
byť moderným komunitným centrom, ktoré 
poskytne obyvateľom Bratislavy širokú šká-
lu služieb a voľnočasových aktivít. Navyše 
sú pre nich pripravené príjemné oddychové 
zóny, v ktorých sa budú cítiť ako doma.

Pocit domova a pohody je v základoch filozofie 
VIVO!. Redizajn interiéru vznikol v britskom 
štúdiu Air Design, ktoré má za sebou bohatú 
históriu renovácií nákupných priestorov. Pri 
projekte sa inšpirovali myšlienkou „druhého 
domova“. Pohodovú atmosféru vo VIVO! do-
cielili dizajnovým mobiliárom, novým ekolo-
gickým osvetlením, navýšením množstva zele-
ne a drevených prvkov a v neposlednej rade aj 
ústretovejším navigačným systémom.

Kde Polus City Center  
končí, VIVO! začína
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Emisie CO₂ 131 – 172 g/km, kombinovaná spotreba paliva 5,7 – 7,6 l na 100 km.

Ponuka je limitovaná počtom kusov a platí do vypredania. Ilustračné foto.

Skvelé správy pre všetkých, ktorí milujú SUV Suzuki 

Vyberte si obľúbenú Vitaru alebo rodinný SX4 S-Cross v limitovanej edícii so špeciálnou výbavou benefi tov. 

Získajte aj vy kompletné poistenie na rok (PZP + havarijné), zimné kolesá a jedinečný program Easy Way 

v cene. Zastavte sa u najbli�šieho predajcu Suzuki ešte dnes.

SUZUKI NEWS
Dozrel čas na nové SUV

ZIMNÉ KOLESÁ

V CENE

POISTENIE NA ROK 

V CENE
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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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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)

Viac článkov zo života  
v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku  

www.facebook.com/banoviny

Pokračovanie zo str. 1

BRATISLAVA
Pozreli sme sa aj na ďal-
šie verejné toalety v centre 
Bratislavy. Ich úroveň je, na 
rozdiel od tých na Šafáriko-
vom námestí, prijateľná až 
„luxusná“. Napriek tomu 
sú čoraz menej vyhľadáva-
né, ľudia radšej zamieria 
do podnikov v okolí.

Verejné toalety ustupujú podnikom 

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

ZUBNÁ AMBULANCIA  
A AMBULANCIA 
IMPLANTOLÓGIE

oznamuje zmenu pracovnej 
doby od 15-21h

ošetríme každého,  
kto nám zavolá

0905 662 407 
STROMOVÁ 16, BA KRAMÁRE

WC PRI REDUTE
Na verejné toalety pri Redute chodí čoraz menej 
ľudí. Pravda je, že pôsobia viac ako skromne, no sú  
udržiavané. Toaletárka pani Vierka tvrdí: „Mnohí 
turistickí sprievodcovia sú dohodnutí s podnikmi 
v centre, že svojich klientov privedú k nim. Pritom 
v niektorých je WC v takom stave, že sa s naším 
nedá ani porovnať!“ 
Použitie toalety stojí 50 centov. Platíte pri turnikete 
a musíte mať presne túto mincu, automat vám drob-

né nezoberie. Toaletárka však ubezpečuje, že nikoho v núdzi nenechá vonku. Nijaký luxus tu 
síce nenájdete, no WC je čisté, pani Vierka sa stará dokonca aj o malú výzdobu. Na parapete 
okna sú umelé kvety („na Vianoce dávam aj živé“), je tu tiež malé zrkadlo pre dámy... O celý 
priestor dbá ako o svoj vlastný a pomáhať jej chodí sesternica. Tá dokonca sama natrela strmé 
schody vedúce k WC zelenou farbou, aby si ich ľudia všimli, úrazov tu vraj bolo dosť. „Nauči-
la som sa i krtkovať, takže, keď záchod zle odteká, nemusíme na nikoho čakať. Nemám s tým 
problém, celý život som bola zvyknutá robiť,“ hovorí čiperná dôchodkyňa.
Najhoršie je vraj obdobie vianočných trhov, kvôli opilcom majú obe ženy roboty nad hlavu. 
Pomáhajú dokonca aj vonku, keď vidia, že niekomu treba zavolať sanitku... O svoju bezpeč-
nosť sa neobávajú, v okolí je vraj stále veľa mestských policajtov.

WC NA URŠULÍNSKEJ ULICI
Verejné toalety, ktoré sú súčasťou budovy Novej radnice, nás 
príjemne prekvapili. Nič v nich nechýba – sú tu papierové 
utierky aj sušič na ruky, dávkovač mydla i tekuté mydlo v 
osobitnej nádobe, nájdete tu tiež prebaľovací pult pre deti či 
WC pre vozičkárov. Tieto toalety, ktoré spravuje mesto, sú 
zabezpečené aj alarmom a prístup je bezbariérový. Prevádz-
kové náklady predstavujú 996 eur na mesiac. Za použitie za-
platíte 30 centov, peniaze však idú prevádzkovateľovi.
Toalety ani nie tak dávno prešli obnovou. „V roku 2016 pre-
behla modernizácia, ktorá zahŕňala maľovanie, sanitu, obkla-
dy, vzduchotechniku aj dvere v celkovej hodnote 14 499 eur,“ 
dopĺňa hovorca magistrátu Peter Bubla. 
Hoci sú na veľmi slušnej úrovni, domáci ich vraj veľmi nevy-
užívajú. „Chodia k nám najmä turisti, no aj tých je z roka na 
rok menej,“ konštatuje pani toaletárka. MOBILNÉ WC PRI DUNAJI 

Na Rázusovom nábreží pri Dunaji stoja mobilné verejné toalety. Prevádzkuje ich spoločnosť JC 
Decaux, ktorá má uzavretú zmluvu s magistrátom. Problém je, že často nefungujú. 
„Podľa vyjadrení spoločnosti sú toalety skontrolované na dennej báze. Problém nefunkčnosti 
spočíva v nedisciplinovanosti užívateľov, ktorí kazia zámku tým, že namiesto mincí do nej 
vhadzujú rôzne predmety. Situáciu aktívne riešime s magistrátom, keďže vnímame sťažnosti 
Staromešťanov,“ vysvetľuje hovorca Starého Mesta Matej Števove. 
Keď im ľudia nahlásia poruchu, vzápätí vraj upozornia firmu, aby WC čo najskôr sfunkčnila. 

WC V GRASSALKOVICHOVEJ ZÁHRADE
Verejné toalety sú aj v areáli Grassalkovichovej záhrady pri Prezidentskom paláci. Štandard je 
síce slušný, toalety sú udržiavané, no na úroveň WC na Uršulínskej ulici nesiahajú. V čase našej 
návštevy sušič na ruky v pánskom WC nefungoval, na dámskej toalete chýbalo mydlo, všimli 
sme si tiež popraskaný obklad na stene v kabínke. Použitie tohto WC je bezplatné.

WC V MEDICKEJ 
ZÁHRADE
Rovnako ako v Gras-
salkovichovej záhra-
de, aj na bezplatných 
toaletách v Medickej 
záhrade, ktoré využí-
vajú mnohé mamičky 
s deťmi, sme čakali tro-
chu viac. Na dámskom 
WC bola v čase našej 
návštevy jedna kabínka 
mimo prevádzky, vo-
dovodný kohútik nad 
umývadlom sa nedal 
dobre uzatvoriť, takže voda kvapkala – a zrejme aj inde bol 
problém, pretože už na podlahe pred vstupom do toaliet sa vy-
tvorilo malé „jazero“. Toaletný papier ani mydlo však nechý-
bali, aj sušič na ruky fungoval. (ac)
 Foto: ac
Video a viac fotografií nájdete na www.banoviny.sk

DÚBRAVKA
Architektonicko-urbani-
stická súťaž na novú po-
dobu štadióna ŠKP Inter 
Dúbravka Bratislava už 
pozná víťaza. Je ním návrh 
bratislavských architektov 
zo štúdia MUUR.
Športové centrum polície 
vyhlásilo anonymnú archi-
t ek tonicko-urbanis t ickú 
súťaž koncom mája. Ako in-
formoval portál archinfo.sk, 
predmetom súťaže bolo 
spracovať architektonický 
návrh/štúdiu s cieľom revi-
talizácie a dostavby areálu 
Športového centra polí-
cie. Súťaž mala iba jedno 
kolo, pričom v porote sedel 
aj autor pôvodného návrhu 

športového centra, architekt 
Vladimír Bahna.
Do súťaže sa prihlásilo 18 
ateliérov (2 návrhy prišli 

neskoro), na prvom mieste 
sa napokon umiestnil návrh 
architektov Marianny Mar-
kuskovej, Vladimíra Netíka 
a Jakuba Števanku zo štúdia 
MUUR. Ich projekt navr-
huje vybudovať po obvode 
aktuálneho ihriska vnútorné 
priestory pre šport. Malo by 
tam byť zázemie pre špor-
tovcov, fitness, otvorený at-
letický tunel či samostatne 

riešená strelnica. Podľa po-
roty je tento model ekono-
micky najvýhodnejší. Ráta 
s rekonštrukciou pôvodnej 
tribúny a parkoviska a ich 
obostavaním novým objek-
tom, ktorý bude navzájom 
prepojený do jedného celku. 
Tiež ocenila, že z pohľa-
du budúcnosti ide o vývo-
jaschopný návrh. (nc)
 Foto: archinfo.sk/MUUR, s.r.o.

Takto má vyzerať športový komplex v Dúbravke

Pani Vierka sa o WC  
stará až dojímavo.

Mobilné WC pri Dunaji  
je každú chvíľu pokazené.

Toalety na Uršulínskej ulici 
sú na veľmi slušnej úrovni.

Vodovodný kohútik  
sa nedal dobre zatvoriť...

Po obvode aktuálneho ihriska 
majú byť vnútorné priestory pre šport.
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BRATISLAVA
Pamiatkovej obnove Bratislavské-
ho hradu sa IVAN MASÁR venuje 
celé roky. Najskôr ako mladý ab-
solvent architektúry v niekdajšom 
Stavoprojekte, dnes už v rámci 
ateliéru Bouda-Masár architekti, 
ktorý založil s partnerom Petrom 
Boudom. 

Už takmer štyri desaťročia pracu-
jete na obnove Bratislavského hra-
du. Aký bol začiatok?
Je to presne 38 rokov. V ateliéri bra-
tislavského Stavoprojektu pre obnovu 
pamiatok vtedy existovala skupina, 
ktorej výlučnou úlohou bola obnova 
hradu. Jej vedúcim bol architekt Eu-
gen Šteflíček, milý a vtipný Moravák 
a veľmi šikovný kresliar. K nemu som 
nastúpil po skončení školy. O necelé 
dva roky sa stal vedúcim skupiny 
Peter Bouda. Počas nášho obdobia 
v Stavoprojekte sa však rekonštrukcia 
hradu posúvala relatívne pomaly. 

A dôvod?
Prvá etapa rekonštrukcie bola ešte 
veľmi čerstvou históriou, a tak pre-
vládal názor, že na hrade je prakticky 
všetko ukončené. Ďalším problémom 
bol chronický nedostatok stavebných 
kapacít. Napriek tomu sa popri men-
ších rekonštrukciách podarilo zreali-
zovať obnovu časti budovy na sever-
ných hradbách a spolu s architektom 

Ferdinandom Milučkým a výtvarní-
kom Askoldom Žáčkom expozíciu 
Klenoty dávnej minulosti Slovenska. 

V roku 1990 ste však s Petrom Bou-
dom založili vlastný ateliér. Sta-
voprojekt už neexistoval?
Stavoprojekt vtedy ešte pracoval 
v plnej sile, my sme boli prví od-
vážlivci, ktorí sa chceli postaviť na 
vlastné nohy. A po odchode sme popri 
iných úlohách pokračovali aj v práci 
na Bratislavskom hrade. 

Na čom konkrétnom ste robili?
Spočiatku sa zrekonštruovala južná 
časť areálu medzi Žigmundovou brá-
nou a Leopoldovou bránou a Čestné 
nádvorie. Nasledovala rekonštrukcia 
zaniknutej budovy na západnej tera-
se, ktorá bola prvým krokom k obno-
ve tereziánskeho hradu. Po roku 2000 
to bola pamiatková obnova hradného 
paláca a neskôr rekonštrukcia zanik-
nutej záhrady a jazdiarne z terezián-
skeho obdobia. V súčasnosti prebieha 
záverečná časť tejto etapy rekonštruk-
cie, ktorej predmetom je budova na 
severných hradbách, Žigmundova 
brána a spodná východná terasa.

Prečo obnova Bratislavského hradu 
trvá dodnes?
Je to komplikovaný proces, ktorý si 
vyžaduje koordinovanú prácu celého 
tímu odborníkov, od pamiatkarov, vý-
skumníkov, archeológov cez architek-
tov a projektantov až po realizátorov 
stavebných prác a reštaurátorov. To 
si vyžaduje čas a primerané finančné 
zdroje. Netreba zabúdať ani na fakt, 
že všetky realizované práce majú len 
určitú životnosť - zjednodušene sa dá 
povedať, že na jednej strane skončíte 
a na druhej môžete začať odznova. 
Ukážkou je hradný palác, ktorý bol 
zrekonštruovaný z ruiny v 60. rokoch 
minulého storočia a po päťdesiatroč-

nom užívaní potreboval opätovnú 
obnovu. Súčasná etapa rekonštrukcie 
hradu by mala byť ukončená v prie-
behu dvoch rokov. 

Bratislavčania si mohli v lete na 
hrade prvýkrát pozrieť unikátne 
stavby Rimanov, ktorí budovali aj 
slávne Pompeje. Ako došlo k ich 
objavu? 
Prvým bol nález dekoratívnej mozaiko-
vej dlažby pod nádvorím paláca. V po-
čiatočnom štádiu obnovy paláca bol 
predpísaný archeologický sondážny 
výskum v mieste plánovanej obnovy 
historického vstupu do pivníc. Hneď 
v prvej sonde odkryli archeológovia 
mozaiku. Ďalší výskum odkryl ostatné 
keltsko-rímske nálezy. Ich hodnota je 
podľa odborníkov výnimočná, posunu-
li vedomosti o stavebnej histórii hrad-
ného návršia o tisíc rokov do minulosti.

Spomínali ste, že vzácne nálezy sa 
najlepšie ochránia vtedy, keď sa ni-
kdy nevykopú... 
Citoval som jedného z pamiatkarov. 
Odrazom tejto pravdy je, že archeo-
logický výskum sa predpisuje len 
v odôvodnených prípadoch. V pod-
state je postupným rozoberaním a do-
kumentovaním historických vrstiev. 
Na mieste ostanú zväčša len nálezy 
zachovaných významných staveb-
ných konštrukcií. O spôsobe prezen-
tácie rozhodujú pamiatkari podľa 
významu nálezu, jeho materiálovej 
charakteristiky a celkového kontextu. 

Ako ste zabezpečili ochranu spomí-
naných rímskych stavieb?
Pri ochrane vzácneho nálezu sú v pod-
state dve možnosti. Prvou je opäť ho 
zasypať a prezentovať iným spôsobom, 
ako je to v prípade veľkomoravských 
stavieb na hornej východnej terase 

hradu. Takto je nález dlhodobo chrá-
nený pred klimatickými vplyvmi aj 
poškodzovaním návštevníkmi. Druhou 
je prezentácia originálu. Pri mimoria-
dne cenných nálezoch alebo nále-
zoch, ktoré ľahko podliehajú rozkladu, 
je v našich klimatických podmienkach 
jediným riešením zabezpečiť, aby sa 
prezentovali v interiérovom prostredí 
so stabilnou teplotou a vlhkosťou. To si 
niekedy vyžiada výstavbu samostatné-
ho krycieho objektu, ako to bolo aj pri 
keltsko-rímskych nálezoch na hrade. 
Popritom treba, samozrejme, zabezpe-
čiť aj fyzické oddelenie návštevníkov 
od samotných nálezov. 

Ktoré historické skvosty na hrade 
vás osobne najviac nadchli? 
Najznámejší je poklad zlatých a strie-
borných keltských mincí. Pre nás sú 
však asi zaujímavejšie odkryté zvyšky 
architektúr, ktoré dokumentujú sta-
vebný vývoj hradu. Spomínam si na 
kurióz nu situáciu, keď sa pri obnove 
paláca mal prebúrať otvor v stene. Išlo 
o stenu postavenú v 60. rokoch minulé-
ho storočia na mieste pôvodného hrubé-
ho múru. Bola vytvorená z dvoch prie-
čok s dutinou v strede. Pri búraní otvoru 
sa vysypalo množstvo profilovaných 
kamenných článkov, prevažne z obdo-
bia stredoveku. Tie tam zamurovali naši 
predchodcovia, aby ich uchránili pred 
likvidáciou. Dnes sú uložené v lapidá-
riu v pivniciach hradného paláca.

Je stále možné, že sa na hrade ešte 
nájdu vzácne objavy, možno aj po-
klady? 
Myslím si, že palác bol pri ostatnej 
obnove preskúmaný natoľko dôklad-
ne, že ďalšie objavy sú skôr ne-
pravdepodobné. V areáli je však ešte 
dosť nepreskúmaných plôch... (ac)
 Foto: Marián Dekan, NR SR

Na hrade ešte stále môžu byť skryté poklady 

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
Ad: Niektorí Ružinovčania nemajú 
kanalizáciu celé roky 
„Chcela by som upozorniť na chybu, že Hrachová ulica má kanalizáciu. 
To sa nezakladá na pravde, nakoľko sú dve Hrachové ulice. Možno 
tá za nadjazdom má kanalizáciu, no Hrachová ulica pred nadjazdom 
nemá ani vodu, ani kanalizáciu, ani osvetlenie. Pred niekoľkými rokmi 
sme žiadali magistrát, aby osvetlil túto ulicu, prešlo 10 rokov a nič...“
 Obyvateľka Hrachovej ulice

Kanalizácia je, aj nie je
Ďalší náš čitateľ, pán Jozef Tomek, býva neďaleko na ulici Nové 
záhrady III, kde o zavedenie kanalizácie žiadajú vyše10 rokov. Bol sa aj 
osobne pozrieť na spomínanú časť Hrachovej ulice a podľa jeho slov 
to tam vyzerá zaujímavo. „Z každej strany ulice je vybudovaných asi 
80 m kanalizácie a v strede ulice, asi na úseku 200 m, kanalizácie 
chýba. Na týchto 200 m stoja 3 rodinné domy, ináč sú tam záhrady 
a garáže. Na Hrachovej od nájazdu na Prístavný most stojí pomerne 
veľký obytný blok s občianskou vybavenosťou dole, ktorý stráži 
súkromná SBS. Takže tých 80 m kanalizácie BVS vybudovala pre 
majiteľov bytov v tejto luxusnej rezidencii. Na druhej strane ulice 
(smerom od centra mesta) sú na 80 m kanalizácie pripojené  
2 budovy, nejaké kancelárie, office, sídlia tam menšie firmy.“

Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

Zakázali by ste fajčenie na balkónoch?
Takúto otázku sme položili v ankete našim čitateľom. Od 
októbra totiž v Rusku platí nový zákon, ktorý zakazuje za-
kladanie otvoreného ohňa na balkónoch, za čo pokladajú 
aj fajčenie. Problém s fajčiacimi susedmi majú i mnohí 
Slováci. Zakázali by ste im cigaretu na balkóne?

A tu sú reakcie:
Stanislav Varga: Zakázal. Keď fajčiar vedľa môjho bytu ide fajčiť na balkón, tak si doma 
zatvorí okná aj balkón – no ja sa to dozviem, keď dym už prechádza cez môj byt cez otvorené 
okná. Toto mi nepríde ohľaduplné...
Igor Bartošek: Určite nie. Nemá zmysel všetko zakazovať. Mali by sme vychádzať vždy z toho, 
že Slováci sú dokonalý a vyspelý národ, teda sa dohodnú. A všetci sú ohľaduplní.
Gabi Ka: Ak by bol byt predávaný/kupovaný bez rozlohy balkóna/terasy/lodžie, tak nech sa 
páči, potom nám môže správca alebo zákon zakazovať v týchto priestoroch fajčiť, prípadne sušiť 
bielizeň. Ale ak nie je takýto priestor vyňatý z kúpno-predajnej zmluvy a musí za to nový majiteľ 
zaplatiť, tak okrem bezpečnostných opatrení nemôže nikto nikoho obmedzovať.
Kornélia Matulová: Som nefajčiar, ale balkón patrí k bytu, je to moje vlastníctvo. Keď mi prí-
de fajčiarska návšteva, prečo by nemohli ísť fajčiť na môj balkón, keď mne to neprekáža? Mám 
tam pre nich aj popolník. Prekážalo by mi to v byte. Skôr by som prijala zákon o zákaze vyha-
dzovať špaky a rôzne iné odpadky z balkóna. V prípade nedodržania zákona udeľovať pokuty.

FACEBOOK
www.facebook.sk/banoviny

Exkluzívne s Marcelom 
v kuchyni celý rok 2019

Dusený králik s rozmarínom,  
cesnakom a bielym vínom
4 porcie
SUROVINY:
1 väčší čerstvý králik, na-
porciovaný na menšie kusy
soľ a mleté čierne korenie

hladká múka na poprášenie
150 ml olivového oleja
1 hlávka cesnaku, prekrojená 
horizontálne napoly (vrchnú 
šupku dáme preč, ale samot-

né strúčiky nešúpeme)
4 celé vetvičky rozmarínu
200 ml suchého bieleho vína
500 ml kuracieho vývaru
bruschetta na podávanie

Ako na to:
Rozporciovaného králika ochu-
tíme soľou a mletým čiernym 
korením, poprášime múkou 
a poriadne oklepeme. Do veľ-
kej panvice nalejeme olivový 
olej a poriadne rozohrejeme. 
Vložíme králika, cesnak, roz-
marín a opekáme zo všetkých 
strán do zlatohneda. Potom 
podlejeme bielym vínom, tro-
chou vývaru, prikryjeme a po-
maly dusíme asi 40 minút. 
(V reštaurácii prikrývam väč-
šinou len papierom na peče-
nie – nemám pocit takej stra-
ty kontroly. Idem okolo hrnca 
a aspoň cítim vôňu. Dusené 
jedlá, ako je tento králik, sa 
dajú prikryť tak, že papier 
leží priamo na obsahu hrnca  
– neodparí sa toľko vody.) 
Podľa potreby králika obracia-
me a podlievame vývarom. 
Hotové jedlo pokvapkáme na 
zjemnenie olivovým olejom 
a podávame s bruschettou. 
Kombinácia rozmarínu 
s cesnakom a vínom sa dá po-
užiť aj na kurčatá, morčacinu 
a inú hydinu. Vyskúšajte!

Zavadzia stožiar či budova parlamentu?
Medzi hradom a budovou 
Národnej rady pribudol nedávno 
30-metrový stožiar, ktorý vyvolal 
rozporuplné reakcie ľudí. 
Stavajú sa stožiare pri histo-
rických objektoch aj v iných 
mestách? 
Architekt Ivan Masár tvrdí: 
„V každom prípade sa veľké vlaj-
kové stožiare stavajú pri budovách 
národných parlamentov. Niekde 
pred budovou, inde je to veľký stožiar s obrovskou vlajkou na budove, ako napríklad 
na britskom parlamente v Londýne. Často sú to historické budovy. V našom prípade 
by sme si mali skôr položiť otázku, či bolo najšťastnejšie mať národný parlament 
v stiesnených pomeroch v blízkosti Bratislavského hradu.“

Ochrana vzácnych nálezov si niekedy vyžiada postaviť im krycí objekt.

Architekt Ivan Masár

Na vianočné 
trhy hľadajú 
brigádnikov 
STARÉ MESTO
Mesto Bratislava hľadá na 
vianočné trhy brigádnikov 
aj koordinátora manaž-
mentu odpadu. Vyhlásilo 
preto výberové konanie.
Koordinátor manažmentu 
odpadu bude zodpovedať za 
čistotu a poriadok na trhoch. 
Záujemca o túto pozíciu má 
mať aspoň stredoškolské vz-
delanie, zodpovedný prístup 
k práci, vzťah k ekológii a ži-
votnému prostrediu, schop-
nosť manažovať tím a praco-
vať pod stresom. Mesto hľadá 
na vianočné trhy aj brigádni-
kov, ktorí usmernia návštev-
níkov v triedení odpadu na 
triediacej stanici. Vyžaduje sa 
stredoškolské vzdelanie, bez-
úhonnosť, komunikatívnosť, 
zodpovednosť a vzťah k eko-
lógii. Vianočné trhy budú ten-
to rok od 22. novembra do 22. 
decembra.  (TASR)
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Havla bude odohraná v rámci 
festivalu Astorka 24. októbra 
2019.

Piatok 25.10.2019

Bratislavské Jazzové Dni 
Slovenská sporiteľňa 2019
Incheba
Jubilejný ročník Bratislav-
ských jazzových dní sa bude 
po 45. krát konať od 25. do 
27. októbra v Inchebe.

Sobota – 26.10.2019

MAĽBA 2019 - VÝSTAVA 
20 FINALISTOV SÚŤAŽE

Galéria 
Nedbalka
Pozrite sa 
na diela 
najlepších 
mladých 
maliarov 
súčasnosti.

Nedeľa – 27.10.2019

BIENÁLE ILUSTRÁCIÍ 
BRATISLAVA 2019
Bratislavský hrad
27. ročník 
Bienále 
ilustrácií 
Bratislava 
(BIB) je 
medzi-
národná 
súťažná 
prehliadka originálov ilustrá-
cií kníh pre deti a je najvý-

znamnejším podujatím, ktoré 
organizuje BIBIANA.

Pondelok – 28.10.2019

DOKUMENT NA KOLE-
SÁCH: OBRAZY GRU-
ZÍNSKA OPTIKOU PAU-
LY ĎURINOVEJ

Foajé, 18:00
Filmy, 
ktoré uvi-
díte, sú 
filmovou 
poéziou o 
Gruzínsku, 
s ktorým je 

ich autorka intímne spätá.

Utorok – 29.10.2019

MESIAC FOTOGRAFIE 
2019
Bratislavské galérie
29. ročník medzinárodného 
festivalu Mesiac fotografie 
bude patriť, okrem iného, 
ďalšej významnej novemb-
rovej udalosti - 30. výročiu 
Nežnej revolúcie. Nečakajte 
však prehliadku historickej 
fotografie. 

Streda – 30.10.2019

MOZART FESTIVAL / 
MÁTE RADI BRAHMSA?
Hudobné múzeum, 19:00
Špeciálny večer tohtoročného 
festivalu už vo svojom po-
menovaní anticipuje program 
koncertu. 30. októbra o 19:00 

sa na pódiu v Brämerovej kú-
rii Hudobného múzea SNM 
stretnú dvaja slovenskí umel-
ci, Róbert Šebesta (klarinet) a 
Ladislav Fančovič (klavír).

Štvrtok – 31.10.2019

ENRIQUE IGLESIAS
Zimný štadión Ondreja Ne-
pelu, 20:00
Na jeseň 2019 nebudú padať 

len listy zo 
stromov, 
ale budú 
sa pod-
lamovať 
aj kolená 
fanúšičkám 
legendárne-

ho Enrique Iglesiasa. Tisícky 
listov a mailov od jeho priaz-
nivcov zo Slovenska presved-
čili legendárnu latino hviezdu, 
aby navštívila aj Bratislavu.

Piatok – 1.11.2019

DARA ROLINS - 
HALLOWEEN
NC Hron, 21:00
Hviezdna Dara Rolins pre 
obrovský úspech opäť v Clu-
be Hron, tentokrát priamo na 
Halloween!

ním čerta v 
stredovekej 
spoločnosti 
a porovná 
situácie, 
kedy je čert 
chápaný 
ako zlá 
osoba a kedy ako diabol.

Streda 23.10.2019

VINCENT HLOŽNÍK / 
SVEDECTVO ĽUDSKEJ 
EXISTENCIE
Klarisky
V Kostole Klarisiek sa 
predstaví sakrálna tvorba 
akademického maliara Vin-
centa Hložníka, kedy si pri-
pomínáme 100 rokov od jeho 
narodenia. Samotná výstava 
potrvá až do 4. 11. 2019.

Štvrtok 24.10.2019

FESTIVAL ASTORKA: 
AUDIENCIA
Divadlo As-
torka Korzo 
´90, 19:00
Hra Audi-
encia z pera 
Václava 

Sobota 19.10.2019

AKO SA HRALI NAŠI? 
NA DVOROCH A NA ULI-
CIACH
Stará Radnica, 14:30
Výnimočný program je ve-
novaný oslave hry, hračiek 
z depozitára Múzea mesta 
Bratislavy, pohybu, tvorivos-
ti, spájaniu generácií. Hosť 
Anna Šišková. 

Nedeľa 20.10.2019

DAUGHTERS (USA)
Nová Cvernovka, 20:00
Daughters 
sú jednot-
kou chaosu, 
celkom 
zložený z 
fragmentov, 
hudobné 
psycho 
minulého roka. Kým sa v mi-
nulosti žánrovo pohybovali 
medzi grindecorom, hard-
corom a noisom, dnes je ich 
tvorba “pokojnejšia”. 

Pondelok 21.10.2019

KLEZMER GOES 
CLASSIC! JURAJ 
ADAMUŠČIN & KOMOR-
NÝ ORCHESTER ZOE

Koncert-
ná sieň 
Klarisky, 
19:30
Juraj 
Adamuš-
čin v 
spojení s 

Komorným orchestrom ZOE 
predstaví unikátny projekt 
fúzie jidiš piesní a klasickej 
hudby.

Utorok 22.10.2019

NÁBOŽENSTVÁ POD 
DROBNOHĽADOM: NIE 
JE ČERT AKO ČERT...
Univerzitná knižnica v Brati-
slave, 17:30
Prednáška z cyklu Nábo-
ženstvá pod drobnohľadom 
predstaví rozdiely medzi vý-
chodným a západným vníma-

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

Shlomo Mintz v Bratislave 

Unikátna hudobná udalosť sa deje pri 
príležitosti vzdelávacieho projektu 
„Majstrovské kurzy svetových husľo-
vých virtuózov“, určeného na podporu 
našich mladých husľových talentov. 
Jedinečnú šancu zažiť umenie Shloma 
Mintza – osobnosti, ktorá patrí medzi 
absolútnu svetovú špičku interpretov 
klasickej hudby – má aj širšie sloven-
ské publikum. 

Počas sólového recitálu, ktorý sa usku-
toční vo štvrtok 24. októbra o 19.00 
v priestoroch Veľkého evanjelic-
kého kostola na Panenskej ulici, 
zaznejú diela pre husle a klavír od De-
bussyho, Francka, Brahmsa a dokonca 
aj vlastná tvorba samotného umelca. 
Vstupenky na koncert je možné 
získať za mimoriadnu, dotovanú 
sumu 5 eur cez sieť Ticketportal. 

Následne, 25. októbra poskytne Mintz 
verejné vyučovacie hodiny, počas 
ktorých s ním dostanú šancu svoju 
techniku a hudobnú interpretáciu kon-
zultovať talentovaní študenti. Návšteva 
umelca je plne hradená z prostriedkov 
Nadácie VÚB ako aj z verejných zdro-
jov vďaka Fondu na podporu umenia. 
Organizátorom edukačného projektu je 
združenie Sinfonietta Bratislava.

svetoznámy huslista odohrá recitál 
za symbolické vstupné
Izraelský husľový virtuóz, Shlomo Mintz, spolu-
pracujúci ako sólista a dirigent s najprestížnejšími 
orchestrami sveta, odohrá 24. októbra v Brati-
slave vlastný recitál s doprovodom vynikajúceho 
klaviristu Itamara Golana. 
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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

ALŽBETA GÜNTHERO-
VÁ-MAYEROVÁ bola 
uznávaná odborníčka na 
dejiny umenia, priekopníč-
ka v muzeológii, a predov-
šetkým oddaná bádateľka 
a zanietená pedagogička. 
Osud ju nešetril a tragický 
bol aj jej koniec.
V roku 1905, keď sa narodila, 
patril Prešporok do Rakúsko-
-Uhorska. Ľudia prežívali 
„staré dobré časy“. Cho-
dievali na prechádzky do pr-
vého verejného parku stred-
nej Európy. Volali ho Aupark, 
čiže lužný park (dnes Sad 
Janka Kráľa). Cesta k nemu 
viedla cez prvý most, ktorý 
ich už 15 rokov spájal s pra-
vým brehom Dunaja (vtedy 
Most Františka Jozefa, dnes 
Starý most).
Mesto bolo rozdelené do pia-
tich obvodov. Jeden sa volal 
Ferdinandovo mesto, podľa 
posledného kráľa, korunova-
ného v Prešporku. Práve tam, 
v dome na Panenskej ulici, sa 
narodila Alžbeta Mayerová. 
Keď mala 9 rokov, vypuk-
la prvá svetová vojna. Kým 
oslávila 15. narodeniny, sta-
rodávny Prešporok sa stal 
Bratislavou. O päť rokov 
neskôr už na Univerzite Ko-
menského (UK) študovala 
prehistorickú archeológiu 
a dejiny umenia. Popritom 
navštevovala lekcie úžitko-
vej grafiky na Štátnej ume-
leckopriemyselnej škole 
vo Viedni, chodievala aj na 
prednášky o dejinách ume-
nia na Viedenskej univerzite. 
Okrem nemčiny, maďarčiny 
a slovenčiny, ktoré ovládala 
z domu, sa naučila aj po fran-
cúzsky a latinsky.
Prvým pracoviskom Alžbety 
Mayerovej bolo bratislavské 
mestské múzeum, kde so 
svojou najbližšou kolegy-
ňou, historičkou Oľgou Wa-
gnerovou, budovala múzeum 

špecializované na dejiny 
Bratislavy. Triedili vzácne 
zbierkové predmety a vy-
berali umelecké artefakty, 
aby v sieňach múzea vy-
tvorili kvalitné expozície 
vinohradníctva, archeoló-
gie a historických cenností. 
Spracovali aj prvý vedecký 
katalóg Múzea mesta Brati-
slavy a robili komentované 
prehliadky výstav. 
V roku 1936 ju však vtedaj-
šie vedenie Múzea mes-
ta Bratislavy degrado-
valo na kronikárku. Na 
Filozofickej fakulte UK pred-
nášala  muzeológiu, dejiny 
umenia a ochranu pamiatok 
a po semestri odišla do Mar-
tina. Tam sa podieľala na pia-
tich veľkých výstavách v Slo-
venskom národnom múzeu. 
Preskúmala aj celý región 
Oravy a Turca a čo je zaují-
mavé, už od prvého roku od-
tiaľ chodievala do Brna, vy-

pomáhať v Zemskom múzeu, 
kde spoznala Erika Günthera. 
Vzali sa v roku 1936. 
O dva roky vypukla 2. sveto-
vá vojna a z Bratislavy sa sta-
lo hlavné mesto Slovenskej 
republiky, ktorú ovládalo na-
cistické Nemecko. Alžbeta sa 
sem vrátila až na konci vojny. 
Pár týždňov po oslobodení 
porodila syna. Avšak po tom, 
ako moc v štáte prevzali ko-
munisti, jej manžela odvied-
li do Ilavy spolu s ďalšími 
nevinnými ľuďmi pre rôzne 
vykonštruované obvinenia. 
Zomrel na následky priam 
stredovekého výsluchu. 
Následne, v roku 1952, mi-
nister obrany Alexej Čepič-

ka vymyslel tzv. Akciu B, 
v rámci ktorej komunisti vza-
li domovy stovkám „nepoho-
dlných“ ľudí. Alžbeta, tak, 
ako mnoho vzdelaných Bra-
tislavčanov, musela opustiť 
rodinnú vilu, aby si ju užívali 
tí, ktorí vyhovovali komuni-
stom. Nariadili jej presťaho-
vať sa na východ Slovenska, 
do hospodárskej budovy bez 
vody a elektriny. Odišla tam 
so synom, bratom a sester-
nicou. Tamojší ľudia si ju 
obľúbili a ona všade usilovne 
pracovala. Svoju odbornosť 
a precíznosť preorientova-
la na kaštieľ Betliar a hrad 
Krásna Hôrka, tiež na mestá 
Revúca, Rožňava, Bardejov, 

Levoča, Košice a obce Ja-
sov a Hodovkovce. 
Do milovanej Bratislavy 
sa mohla vrátiť až po troch 
rokoch. Opätovné ponižu-
júce kádrové výsluchy už 
mali dopad aj na jej zdra-
vie. Nasledujúcich dvadsať 
rokov života sa však neú-
navne venovala publikač-
nej, kurátorskej, a najmä 
priekopníckej pedagogic-
kej práci. Raz svojej pria-
teľke napísala: „Strašne 
rada som s mládežou a leží 
mi pedagogická činnosť 
ozaj na srdci, je to záruka 

kultúrnej kontinuity.“... 
V roku 1973, už ako dôchod-
kyňa, zašla za študentmi Vy-
sokej školy výtvarných ume-
ní. Neďaleké Rybné námestie 
bolo vtedy obrovským sta-
veniskom. Na pravom brehu 
Dunaja sa už črtal nový most, 
ktorý mal spájať Petržalku 
plnú panelákov. Takýmto 
mestom prechádzala Alžbeta 
Güntherová-Mayerová, keď 
ju zrazilo auto a ona zomrela. 
Pochovaná je pri manželovi, 
ktorému po celý život ostala 
verná rovnako, ako poslaniu 
chrániť historické pamiatky.

Katarína Králiková,
sprievodkyňa dejinami 

a blogerka
Zdroj: Monument revue 

1/2013 z vydavateľstva Pa-
miatkový úrad SR

Foto: archív Pamiatkového 
úradu SR, kk

Trpký osud významnej ochrankyne pamiatok

Dom na Panenskej 
ulici, kde má pamätnú 
tabuľu.

Alžbeta Güntherová 
Mayerová (1905 – 1973)

Dramatickú situáciu riešili 
policajti v záhradkárskej osa-
de v lokalite ŽABÍ MAJER 
v Rači. Na jednom z pozem-
kov tam 35-ročný muž po-
strelil psa, ktorý krátko nato 
uhynul. Keď majiteľka psa 
preskočila oplotenie pozem-
ku, kde zviera ležalo,  muž, 
ktorý stále držal zbraň, sa jej 
začal vyhrážať. „Zo zbrane 
mal údajne po nej aj vystre-
liť,“ informoval bratislavský 
policajný hovorca Michal 
Szeiff. 
Policajti, ktorí prišli na mies-
to, ho vyzvali, aby zbraň pus-
til, čo aj spravil. Z prístrešku 
však vyšla 29-ročná žena, 
ktorá na policajtov namierila 
ďalšiu zbraň. Pustila ju až po 
varovnom výstrele. Oboch 
eskortovali na policajné od-
delenie.  (ms)
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Nemecké  
príslovie

úsečne 
odpovedali

1. časť 
tajničky

Jozef  
(dom.)

jemná  
hlina  

(geol.)

kypri pôdu  
pluhom okysľovala

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

urobí  
holým  
(expr.)

staršia  
jednotka  

sily
kdeže značka  

argónu zavýskalo

Pomôcky: 
panacea,  
poler, ríf,  
Joel, tana

ženské  
meno kmitla 4. časť 

tajničky
kosil  

obilniny

okraj,  
obvod  
(zried.)

posolstvo
zamaž  
zotlelo 
(zried.)

stroje  
na zemné  

práce

vedný  
odbor  

hmyzožra-   
vý cicavec

nesením  
doprav  

dovnútra

stoná  
platený  
potlesk

vpadol,  
vrútil sa  

plody man-  
dľovníka

jednotka  
staršej  

dĺžkovej  
miery

pichala  
rohami  

odseknem  

plietol  
podlí,  

zradcovskí

5. časť 
tajničky

dielo  
(kniž.)

skratka 
koruny  
českej

vlhčí  
slinami  
lietanie  
(kniž.)

zatarasia  
zásekom  
3. časť 
tajničky

rozleptá-    
vala

brnkla  
Klaudius  
(dom.)

značka  
astátu  

nadanie

malá  
ikona

páchalo  
krádeže  
týkajúca  
sa sisalu

skr. pre  
takzvaný  

polia

Pomôcky: 
ambra,  

jet, klaka,  
naris, lés

spôsobuj  
jazvy  

na niečom

Leokádia  
(dom.)  

2. časť 
tajničky

stávalo sa  
sladkým  
pružné  
vlákno

Radovan  
(dom.)  

všeliek al-   
chymistov

požijem  
ako potra-   

vu

vírusové  
ochorenie  

nozdra  
(v med.)

pachoľa  
(lod.)  

stávka  
o všetko

lietadlo  
s prúdo-     

vým poho-   
nom

sušením  
nahromadí 

nafúkal

stroj na  
valcovanie 
predložka  
so 6. pád.

aroma-      
tický výlu-   
čok vor-     

vaňa

hoci,  
po česky

nastokne  
doslovný  

odpis

bábika  
ohorok,  
opalok

sparilo

oranie  
Slovenská  

liga  
v Amerike

tím,  
po česky  
zn. pre  
apostilb

pevne  
vsunulo

tá, ktorá  
spí  

značka  
pre abvolt

skr. kon-    
trabasu  

EČV  
Krupiny

po troche  
rozsýpala

v neskor-    
šom čase

biblické 
mužské  
meno

tlačenica kabanica

KLUB KAKTUSÁROV NOBILIS  
V BRATISLAVE  

Vás Pozýva Na Výnimočnú Akciu 
Pri Príležitosti Oslavy 60. Výročia 

Svojho Vzniku 

13:00 Miniburza Kaktusov a Sukulentov 

15:00 Alojz Balogh, z Histórie Klubu 

od 15:30 Prednášky s Kaktusovou 
Tematikou 

18:30 - 19:00 Diskusia s Členmi Klubu 

Vstupné je dobrovoľné 

MHD ELEKTRIČKA Č.4 zastávka PPA Controll, Jurajov Dvor, 
MHD AUTOBUS Č.57,65, Jurajov Dvor, 

SLOVAK LINES, linky 525, 527, 528, 610, 620, 622, 630, 632, 635, 645, 659 
PRÍP. PARKOVISKÁ V BLÍZKOM OKOLÍ 

viac informácií nájdete na  

www.kknobilis.sk
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Správa telovýchovných  
a rekreačných zariadení  

hlavného mesta SR Bratislavy,
 Junácka 4, 831 04 Bratislava, 

IČO: 00179663

podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších predpisov

vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž

na nájom nebytových priestorov v bu-
dove Kúpaliska Lamač v Bratislave, 
ul. Pod násypom, k. ú. Lamač, v stav-
be súpisné číslo 6756, postavenej 
na parc. č. 1749/6, zapísanej na LV č. 
3295, v celkovej výmere 79,35 m2 na 
dobu neurčitú za účelom zriadenia 
kancelárie. Podmienky obchodnej ve-
rejnej súťaže sú zverejnené na úradnej 
tabuli STARZ-u a na internetovej strán-
ke www.starz.sk. Ponuky je možné 
podávať najneskôr do 29. 11. 2019 do 
12:00 h. 
Kontaktná osoba: Ing. Jana Bublincová, 
tel. 02/44 373 200, e-mail:bublincova@
starz.sk.

Ing. Peter Vojtko
riaditeľ STARZ

Všetky cesty
       vedú do

www.r1centrum.sk          Rožňavská 1
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