
WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

Piatok 1. novembra 2019

Aktuálne  
správy o dianí  

v Bratislave  
nájdete aj na

www.banoviny.sk  
a aj na Facebooku  

www.facebook.com/banoviny 
Píšte, pýtajte sa, komentujte

Ročník XXII. ~ Číslo 22Pressburger Zeitung ~ Pozsonyi Újság ~ Nova Posoniensia

BRATISLAVA
Bývanie s dostupným ná-
jomným potrebujú v Brati-
slave stovky ľudí, no čakajú 
naň celé roky. A zrazu sa 
ukázalo, že predsa len sú 
nejaké byty voľné! Keď 
pracovníci magistrátu pred 
pár mesiacmi spisovali ich 
evidenciu, „našli“ 23 mest-
ských bytov, v ktorých nik 
nebýva. Budovu v Ružino-
ve, kde je mesto 100-per-
centným vlastníkom, zas 
prenajímal súkromník... 
Magistrát hovorí o obrov-
skom dlhu: v rámci hlavných 
miest V4 máme totiž naj-
nižší počet nájomných by-
tov. Z celkového počtu vyše 
204-tisíc bytov v Bratislave 
predstavujú iba 1 %, kým 
v susednom Brne je to 15 % 
a napríklad vo Viedni dokon-
ca až 60 %... Európsky prie-
mer je 10 % a k tomuto číslu 

sa chce dopracovať aj magis-
trát. „Záleží nám na tom, aby 
aj ľudia s nižším príjmom 
mali možnosť bývať,“ uvie-
dol primátor Matúš Vallo.
Aké sú konkrétne plány? 
Mesto ich zverejnilo pred pár 
dňami, a to spolu s informá-
ciou o paradoxnej situácii. 
Bežnému smrteľníkovi sa 
možno podarí nájsť na zemi 
jednoeurovku – pracovní-
ci magistrátu však „našli“  
23 prázdnych nevyužívaných 
mestských bytov! Po zrekon-
štruovaní budú slúžiť na ná-
jomné bývanie, takže bilancia 
sa v tomto smere aspoň tro-
chu vylepší. 
Ďalšie nájomné byty sa budú 

stavať. Ambíciou vedenia 
mesta je nastaviť systém vý-
stavby tak, aby v priebehu 10 
rokov vedelo zabezpečovať 
približne 200 nájomných by-
tov ročne. A ďalších 200 ná-
jomných bytov ročne by malo 
pribudnúť vďaka spolupráci 
s developermi či bankami. 
Nájomné bývanie pritom 
nemá riešiť len zložitú so-
ciálnu situáciu ľudí či oby-
vateľov v reštituovaných 
bytoch. Ponuka mestských 
bytov má tiež motivovať záu-
jemcov o zamestnania, ktoré 
v Bratislave chýbajú, ako sú 
mestskí policajti, zdravotné 
sestry či učitelia.

Pokračovanie na str. 2

Nájomné byty ľuďom zúfalo chýbajú, 
pritom sa „našlo“ až 23 prázdnych!

Kam pôjde 
50-tisíc eur?
BRATISLAVA
Hlavné mesto aj tento 
rok vyčlenilo 50-tisíc eur 
na realizáciu projektov 
z občianskeho rozpočtu. 
Vďaka nemu môžu všetci 
Bratislavčania rozhodovať 
o tom, ako sa využije časť 
mestského rozpočtu na rok 
2020. 
Až do konca augusta mohli 
záujemcovia posielať do tzv. 
Burzy nápadov svoje návrhy, 
a to v piatich kategóriách: do-
prava a komunikácie, život-
né prostredie, kultúra, šport 
a sociálne veci. Možnosť na-
vrhnúť si svoj projekt využilo 
tento rok 33 občanov, pričom 
najviac podnetov sa týkalo 
životného prostredia (štrnásť) 
a dopravy (deväť). 
Teraz nasleduje ďalší krok. Po 
verejnom prerokovaní všet-
kých návrhov, ktoré spĺňajú 
pravidlá a sú realizovateľné 
(prerokovanie sa uskutočnilo 
po našej redakčnej uzávierke) 
sa dostávate k slovu vy. Od 
2. do 14. novembra môže-
te o nich hlasovať, a to buď 
elektronicky alebo osobne 
na podateľni magistrátu. Ví-
ťazné projekty, ktoré získajú 
najviac hlasov, budú zaradené 
do návrhu rozpočtu hlavného 
mesta na schválenie mestské-
ho zastupiteľstva. 
Suma 50-tisíc eur možno 
mnohým pripadá vzhľadom 
na celkový rozpočet mesta 
nízka, no nie každý dobrý ná-
pad potrebuje na svoju reali-
záciu veľa peňazí...  (ts, bn)
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Nájomné bývanie v číslach
2 335 nájomných bytov je v Bratislave (878 bytov v priamej správe 
mesta, ďalšie v správe či vo vlastníctve mestských častí)
593 je aktuálnych záujemcov o nájomný byt
513 je žiadateľov z reštituovaných domov
7 až 8 rokov je priemerná čakacia lehota na nájomný byt

3 Kontrola 
 férového 
 parkovania
 Ako dopadlo testovanie 

„chytrého“ policajné-
ho auta CamCar a ako 
budú kontrolovať vo-
dičov v Petržalke, ktorá 
od tohto mesiaca spúšťa 
pilotný projekt regulo-
vaného parkovania? 

6 Veľký prehľad 
seniorcentier 

 Zisťovali sme, kde 
v našom meste nájdete 
zariadenia pre senio-
rov s celoročným poby-
tom, ktoré však nie sú 
súkromné s premršte-
nými cenníkmi. Koľko 
je v nich čakateľov 
a aké sú ceny? Budete 
prekvapení!

11 Z princeznej 
chudobná 

 svätica
 Počas „dušičkového ob-

dobia“ si mnohí opäť 
uvedomujeme, že bez 
rodičov sme siroty, bez 
manžela vdovy, bez 
manželky vdovci. Ta-
kýmto ľuďom je pat-
rónkou svätá Alžbeta 
Durínska. Jej príbeh 
začal na Bratislavskom 
hrade. A hoci žila krát-
ko, vzorom by mohla 
byť pre každého z nás 
aj dnes. 

Tento dom na Velehradskej ulici patrí mestu, 
prenajímal ho však súkromník.
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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 
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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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Pokračovanie zo str. 1
BRATISLAVA
Nové nájomné byty chce 
mesto získať viacerými spô-
sobmi. Okrem rekonštruk-
cie dnes neobývateľných 
mestských nehnuteľností 
ich plánuje stavať v spolu-
práci s developermi či ban-
kami, ale tiež vo vlastnej 
réžii. Prvé takéto byty majú 
pribudnúť v Ružinove, ar-
chitektonická súťaž je už 
spustená.
Zadaním súťaže, ktorú pri-
pravil Metropolitný inštitút 
Bratislavy, je nájsť vhodnú 
formu pre nájomný bytový 
dom v Ružinove, konkrétne v 
lokalite vymedzenej ulicami 
Galvaniho, Banšelová a Ter-
chovská. Okrem samotného 
objektu s predpokladaným 
počtom 82 nájomných bytov 
má architektonický návrh rie-
šiť aj okolité plochy na tomto 
mestskom pozemku, ktorý 
má rozlohu asi 5-tisíc štvor-
cových metrov. 
„Chceme kvalitný verejný 
priestor, riešenia rešpektujú-
ce ochranu životného prostre-
dia, pričom minimálne štvrti-
na pozemku musí byť zelená, 
zatrávnená plocha. Taktiež 
od súťažných návrhov oča-
kávame, že navrhnú do ex-
teriéru rôzne herné prvky pre 
všetky vekové skupiny – deti, 
dospelých, seniorov. Veríme, 
že v tomto smere zapracujú 
aktuálne trendy a najlepšie 
možné riešenia. V súťaži 
tiež požadujeme, aby 5 až 8 
percent z celkovej podlažnej 

plochy boli spoločenské prie-
story, priestory pre zdieľané 
služby,“ konkretizoval pri-
mátor Matúš Vallo s tým, že 
budú počúvať aj potreby ob-
čanov z okolia. 
Magistrát predpokladá, že 
výstavba bytového súboru 
na Terchovskej sa pri opti-
mistickom variante rozbehne 
v rokoch 2022 až 2023, takže 
prví nájomcovia by sa mohli 
sťahovať o tri či štyri roky.
Vlastnú výstavbu chce mes-
to financovať z prostriedkov 
Štátneho fondu rozvoja bý-
vania (70 percent)) a z vlast-
ných zdrojov (30 percent).

Zabudnuté nehnuteľnosti
Ďalšie nájomné byty pribud-
nú po plánovanej obnove 
nevyužívaných budov, ktoré 
sú vo vlastníctve mesta. 
Rozpracované sú už objekty 
v niekoľkých lokalitách, me-
dzi ktorými sú ulice Ventúr-
ska, Pri Habánskom mlyne či 
Zámocké schody, kde má byť 

8 bytov. Mesto tiež kúpilo za 
takmer 480-tisíc eur budovu 
na Rendezi od Železničnej 
spoločnosti Slovensko. Po 
rekonštrukcii by tu malo do 
roku 2022 vzniknúť 22 bytov.
„Vec, ktorú riešime okamžite, 
je rekonštrukcia neobýva-
ných 23 bytov vo vlastníctve 

Bratislavy, ktoré sme ´našli´ 
pri súpise nehnuteľností. Je 
nepochopiteľné, že v obrov-
skej kríze s nájomným bý-
vaním na ne nikto až doteraz 
nemyslel. Niektoré sú úplne 
zdevastované, v iných stačí 
len vymaľovať a vymeniť  
kuchynskú linku či sanitu,“ 
uviedol Vallo. Ešte do kon-
ca roka sa má sprístupniť 11 
z týchto bytov (sú na uliciach 
Slatinská, Jasovská, Veterni-
cova, Kopčianska, Hradská, 
Budyšínska, Hrobákova, 
Česká) a ďalších 12 začiat-
kom budúceho roka. 
Pokiaľ ide o komerčné rezi-
dentské projekty, Vallo verí, 
že do roku 2022 by sa týmto 
spôsobom mohlo nadobud-
núť približne 100 mestských 
bytov.  (ac)
 Foto: Marian Dekan, Gogle 

Maps, FB Lucia Štasselová

Ako chce mesto získať nájomné byty 
1. Vlastnou výstavbou na mestských pozemkoch.
2. Rekonštrukciou mestských nehnuteľností. 
3. Nadobudnutím bytov v pripravovaných komerčných projektoch. 
4. Výstavbou v spolupráci s partnermi, napr. s finančnými 
 inštitúciami, ktoré na svoje náklady, ale na mestskom pozemku 
 postavia nájomné byty s cenovo dostupným nájmom a tie bude 
 následne mesto prenajímať. 

V Ružinove postavia desiatky nájomných bytov
STARÉ MESTO
So zavedením parkovacej 
politiky v Bratislave, kto-
rá sa má spustiť od roku 
2021, príde aj nový systém 
kontroly vodičov prostred-
níctvom najmodernejších 
technológií. Mestskí poli-
cajti preto takmer dva me-
siace testovali inteligentné 
monitorovacie vozidlo vy-
bavené šiestimi kamerami. 
Výsledok testovania je už 
známy – ako to dopadlo?
Špeciálne auto CamCar, 
ktoré požičala nášmu mestu 
spoločnosť FT Technologies 
z Olomouca, jazdilo cez vy-
brané lokality Starého Mesta 
a snímalo EČV zaparkova-
ných áut. „Systém dokáže 
vygenerovať tie vozidlá, 
ktoré v platenej zóne parkujú 
neoprávnene,“ vysvetlil pri 
predstavovaní auta ešte v lete 
Daniel Bednařík zo spomína-
nej firmy. 
Počas prejazdu konkrétnou 
lokalitou dokáže naskenovať 

za hodinu viac ako tisíc par-
kovacích miest.
Testovanie monitorovacieho 
vozidla v centre Bratisla-
vy prebiehalo od 4. júla do  
23. augusta a za ten čas uro-
bili mestskí policajti takmer 
30-tisíc kontrol. Rovnaký 

typ auta od tej istej českej 
firmy odskúšali už pred nami 
v Trenčíne – technológia vraj 
pracovala až s 98-percent-
nou úspešnosťou. Výsledok 
z Bratislavy však až taký 
„ideálny“ nie je. „Počet vy-
konaných kontrol bol 28 471, 

počet zaznamenaných podo-
zrení 3 625. Štatisticky vypo-
čítaná úspešnosť rozpoznania 
je 74 percent,“ uviedol pre 
Bratislavské noviny hovorca 
magistrátu Peter Bubla.
V každom prípade, získané 
skúsenosti z testovania auta 
majú pomôcť pri prípra-
ve zadania na obstarávanie 
tejto služby. „V súčasnos-
ti pracujeme na definovaní 
požiadaviek nového infor-
mačného systému mestskej 
polície. V návrhu je aj moni-
toring vozidiel. Po schválení 
projektu a odsúhlasení návr-
hu rozpočtu bude spracované 
a realizované verejné obsta-
rávanie,“ doplnil Bubla. (ac)
 Foto: TASR

Koľkých vodičov nachytalo inteligentné auto?

Petržalčania, kontroly férového parkovania sa začínajú!
V Petržalke sa už od tohto mesiaca zavádza pilotný projekt regulovaného parkovania, a to najskôr na 
Dvoroch. Ako budú kontrolovať parkujúcich vodičov? „Kontrolu budú vykonávať zamestnanci mestskej 
časti, ktorí pomocou technického zariadenia zosnímajú EČV vozidiel (cca za 10 minút sme schopní 
skontrolovať 500 vozidiel). Pokiaľ EČV nebude v databáze registrovaných vozidiel, zamestnanci ho nahlásia 
mestskej polícii, ktorá určí výšku sankcie za porušenie nariadenia. Zo začiatku, samozrejme, nebude naším 
cieľom pokutovať občanov, iba ich upozorňovať na nové pravidlá parkovania. Pokiaľ budú tí istí vodiči opa-
kovane porušovať pravidlá, budú pokutovaní,“ uviedla hovorkyňa miestneho úradu Mária Halašková.

BRATISLAVA
Ak ste si zvykli cestovať 
za nákupmi kúsok za 
naše hranice do Rakúska, 
pripravte sa na zmenu. 
Prevádzku autobusovej 
linky 901 do Wolfstahlu 
a Hainburgu prevezme 
čoskoro nový dopravca.
Dopravný podnik Bratisla-
va (DPB) v tejto súvislos-
ti pripomína, že linku 901 
nefinancuje ani kraj, ani 

štát ani žiadna z rakúskych 
obcí, a tak jediným príjmom 
na výplaty šoférov, pohon-
né hmoty či nové vozidlá 
sú výlučne tržby z predaja 
lístkov. „Ekonomická situá-
cia linky bola neudržateľná, 
a ak sme chceli zachovať 
jej prevádzku v dlhodo-
bom horizonte, museli sme 
urobiť nevyhnutné riešenie 
v prospech našich cestujú-
cich. Nový dopravca Slo-

vak Lines prišiel s ponukou 
klimatizovaných vozidiel, 
a tak sme sa po sérii jedna-
ní dohodli, že mu licenciu 
na prevádzku prenecháme,“ 
uvádza DPB na svojej web-
stránke.
Linka 901, ktorú dopravný 
podnik prevádzkoval takmer 
11 rokov, teda končí. A uše-
trené peniaze podľa dopravcu 
pomôžu pri posilnení iných 
liniek v Bratislave. (bn)

Linku 901 prevezme nový dopravca

V tejto lokalite, vymedzenej ulicami Galvaniho, Banšelová 
a Terchovská, má byť nájomný bytový dom.

V budove na Rendezi v Rači budú ďalšie nájomné byty.

Všetky spoje 
z jednej zastávky
DÚBRAVKA
Na ulici M. Schneidera-
-Trnavského v Dúbravke 
v blízkosti Domu služieb 
a zastávky MHD Dambor-
ského budujú nový prestup-
ný terminál Záluhy. 
Prestup na Damborského do-
teraz predlžoval prechod cez 
podchod, takže mnohí cestu-
júci v snahe stihnúť spoj ne-
váhali preskočiť plot a vojsť 
rovno na cestu plnú áut. To 
sa má skončiť. Priamo na 
električkovej zastávke sa už 
buduje jazdný pruh pre au-
tobusy, ktoré budú po novom 
zastavovať s električkami 
na jednom mieste. Nielen-
že sa tým spríjemní prestup, 
ale ak sa budete chcieť do-
stať z Damborského niekam 
v rámci Dúbravky, už sa ne-
budete musieť rozhodovať, 
či pôjdete autobusom alebo 
električkou. Z jednej zastáv-
ky vám pôjdu všetky spoje na 
rovnaký smer. (TASR)

Katastrofálna 
doprava
O mesiac bude rok, čo Brati-
slavčania rozhodli o novom 
primátorovi hlavného mesta. 
Sú oblasti, kde sa Bratislava 
zmenila a posunula dopredu 
a sú, naopak, oblasti, kde sa 
nezmenilo nič. A touto ob-
lasťou je doprava. Situácia 
je skutočne katastrofálna.
Napriek tomu, že sa stále 
deklaruje, ako sa tento pro-
blém rieši, len málo Brati-
slavčanov pociťuje výrazné 
zmeny. Práve naopak. Neko-
nečné zápchy na obchvatoch, 
na hlavných bratislavských 
ťahoch... Jednoducho vša-
de. A to sa ešte ani nezačala 
zima a nenapadol prvý sneh, 
ktorý by aj tak upchaté cesty 
a dopravu ešte viac spomalil. 
Mesto sa tvári, že situáciu 
rieši. No otázka je, či rieše-
ním dopravy je znižovať po-
čet pruhov pre autá v meste 
a vytvárať buspruhy a cy-
klopruhy vo viere, že ľudia 
nechajú autá doma a pre-
sadnú do mestskej dopravy 
alebo na bicykle. Nie je to 
tak a ešte dlho to tak nebude. 
V chladných zimných mesia-
coch ľudia rozhodne nepre-
sadnú ani do MHD, radšej sa 
budú voziť vo svojich vyhria
tych autách a už vôbec nie na 
bicykle. Stále sa zabúda, že 
Bratislava nie je stavaná pre 
bicykle a kolobežky na ces-
tách. Proste sa nenafúkne. 
Preto bolo úplnou hlúposťou 
napríklad na Záhradníckej 
dať už na jeseň len jeden 
pruh pre autá... 
 Lenka Bollardtová
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OCHUTNAJTE 
DOBROTY 
V KAVIARNI 
S PEKÁRŇOU 
KÁVIČKA 
NA KLÁSKU
V BRATISLAVE

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

RUŽINOV
Obnova Pradiarne 1900, 
jednej z najvýznamnejších 
priemyselných pamiatok 
v našom meste, odhaľuje 
svoju tvár. Premena tech-
nicky unikátnej budovy na 
nové využitie je súčasťou 
budúcej mestskej štvr-
te Zwirn, ktorá sa stavia 
v areáli bývalej Cvernovky.
Pradiareň 1900 patrí k naj-
vzácnejšej časti Cvernovky, 
takže na priebeh jej obnovy a 
premeny dozerá pamiatkový 
úrad. Developer sľúbil za-
chovať aj Silocentrálu, hoci 
nie je chránená. Náklady na 
celkovú obnovu sa odhadujú 
na 20 až 23 miliónov eur. 
„Pri obnove historických 
objektov je dôležité dbať na 
to, aby nová funkcia budovy 
zodpovedala jej priestorovým 
danostiam. Teda nielen pro-
fesionálne zvládnuť obnovu 
historických prvkov, ale do-
plniť ich súčasnými tak, aby 
si nekonkurovali, ale vhodne 
sa dopĺňali. Verím, že sa nám 
to pri Pradiarni podarilo,“ 
hovorí architekt Ivan Masár 
z ateliéru BOUDA MASÁR 
architekti, ktorý odborne za-
strešuje rekonštrukciu.
Pradiareň 1900 sa po obnove 
a premene stane dominantou 
novej štvrte, ktorá prinesie 
do lokality nové funkcie – 
občian sku vybavenosť v po-
dobe obchodných prevádzok 
na prízemí, jedinečné kance-
lárie, ako aj kultúrno-spolo-
čenský priestor s auditóriom 
v priestoroch niekdajšej Silo-
centrály. 

Administratívne priestory 
budú na druhom poschodí. „Je 
tu vybudovaná horizontálna 
plošina, ktorá priestor delí na 
dve úrovne - v spodnej časti 
budú toalety, kuchynky a nad 
ňou zasadačky, oddychové 
priestory,“ pokračuje archi-
tekt Masár. Tretie poschodie 
má železobetónový strop, 
obvodové múry sú z dierova-

ných tehál, ktoré zlepšujú ich 
tepelno-technické vlastnosti. 
Je tam aj centrálna strojovňa 
vzduchotechniky.

Pôvodné okná zrepasujú
Pradiareň prešla v minulos-
ti viacerými prestavbami, 
pre ktoré postupne stratila 
svoj charakter. Výrazná re-
konštrukcia sa uskutočnila 

v 60. rokoch – vtedy boli na 
hlavnej budove odstránené 
veľké kovové okná s oblúkmi 
a nahradené drevenými ok-
nami s rovným prekladom. 
„Pôvodné okná boli ponecha-
né iba na výťahových a scho-
diskových vežiach a práve tie 
budú v rámci obnovy zrepa-
sované a osadené na pôvod-
né miesto,“ opisuje architekt 
Masár detaily obnovy.
Zrepasujú a znovu osadia 
80 pôvodných okien. Aby sa 
dosiahla energetická efektív-
nosť, po dohode s pamiat-
karmi zvyšok okien nahradia 
nové hliníkové s oblúkom, 
ktoré kopírujú dizajn z roku 
1900, ale zároveň majú vlast-
nosti súčasných kvalitných 
okien, ktoré zabezpečia tepel-
nú pohodu v interiéri.
Hlavnú nosnú konštrukciu 
Pradiarne tvorí 403 liatino-
vých stĺpov (plus 1 betónový) 
vyrobených v budapeštians-
kej zlievarni. Je to konštruk-
cia, akú nájdete iba v budo-
vách z obdobia secesie.
Historická nádrž na streche 
budovy bude po rekonštrukcii 
slúžiť ako výstavný exponát. 
Druhá nádrž, situovaná v ob-
jekte, bude obnovená a s pou-
žitím moderných technológií 
bude slúžiť svojmu pôvodné-
mu účelu. (nc)
 Foto: archív YIT
Video na www.banoviny.sk

Národná kultúrna pamiatka Pradiareň 1900  
vytvorí nový bod na mape Bratislavy

NOVÉ MESTO
Hoci toalety na Kamzíku, 
ktoré stáli hriešnych takmer 
130-tisíc eur, otvorili pre 
verejnosť ešte v lete, stále 
v nich treba „dotiahnuť“ 
rôzne technické nedostatky. 
A časom pribúdajú ďalšie. 
Potešilo nás, že v kabínke pre 
vozičkárov je už namontova-
né madlo, takže imobilní ná-
vštevníci majú oporu, ktorú 
potrebujú. Nepríjemným pre-
kvapením však bol nefunkč-
ný pisoár na pánskych WC – 
a to od otvorenia toaliet prešli 
len dva mesiace! 
Zato teplá voda v sprche ko-
nečne tečie (len treba po oto-
čení kohútika chvíľu počkať, 
upozornil nás zamestnanec). 
Problémom sú ale dvere, po-
čas používania sprchy totiž 
tak nasiakli vodou, že sa ne-
dajú poriadne zavrieť. 

Na to, čoho je schopná strie-
kajúca voda, sa aspoň doda-
točne myslelo pri umývačke 
bicyklov, umiestnenej pri 
vonkajšej stene objektu. Na 
drevenej fasáde pribudla 
plastová ochrana, ktorá ju 
chráni pred znehodnotením. 
Ako účinne, to ukáže čas.
Vítanou novinkou pred bu-
dovou je miska na vodu, na-
chystaná pre vášho štvorno-
hého miláčika.  (bn)
 Foto: Matúš Husár

RUŽINOV
Už od septembra je na 
Mlynských nivách v Ru-
žinove prepadnutá cesta. 
Ukázalo sa, že ide o väčší 
problém, ako sa na prvý po-
hľad zdalo.
Ešte pred súčasnou situáciou 
vozovka na tomto mieste za-
čala postupne klesať. Keď ju 
následne prišli opravovať ako 
bežný výtlk, prepadla sa úp-
lne. O prepade informoval na 
sociálnej sieti miestny posla-
nec Ján Buocik. Výtlk podľa 
jeho slov opravovalo odde-
lenie správy komunikácii 
magistrátu, odkiaľ ho infor-
movali, že „musia požia dať 

BVS, aby si opravila potru-
bie, lebo evidentne tam mali 
poruchu“...
Obhliadkou na mieste sa zisti-
lo, že nad potrubím Bratislav-
skej vodárenskej spoločnosti 
(BVS) je ešte teplovodné 
potrubie Bratislavskej tep-
lárenskej (BAT), o ktorom 
BVS doteraz nevedela.  A aby 
toho nebolo málo, ukázalo 
sa, že situácia je ešte horšia. 
Splašky z kanalizácie zrejme 
vytekajú nevedno kam. 
„Už je jasné, že príčinou pre-
padu je porucha kanalizácie 
a nie vodovodu. Šokujúce je, 
že poruchu spôsobilo neod-
borné križovanie kanalizácie 

s obrovským teplovodom BAT 
(vedie popri celej Bajkalskej), 
ktorý tam je už cca 30 rokov. 
Teplovod je na pôvodnej ka-
nalizácii (cca 50 rokov stará) 
položený tak, že kanalizáciu 
jednoducho prerazil. Porucha 
je tam teda pravdepodobne už 
desiatky rokov... Chlapi z In-
fra Services mi povedali, že 
od miesta prepadu splašky ne-
pokračujú v kanalizácii, ale sa 
strácajú nevedno kam... Aktu-
álne musia teplovod podkopať 
v podstate ručne a osadiť do 
cesty dve nové šachty (reduk-
cia na dve kanalizačné rúry 
s priemerom 40 cm). Šachty 
sa už síce vyrábajú, ale pred-
poklad je, že to ešte cca 2 - 3 
týždne trvať bude,“ vysvetlil 
Buocik. (ms)
 Foto: FB Ján 
 Buocik – Ružinovské ECHO 
Viac na www.banoviny.sk 

K dokonalosti stále ďaleko!
LUXUSNÉ WC NA KAMZÍKU:Oprava cesty Mlynské nivy sa komplikuje

Nová fasáda budovy Pradiarne pripomína pôvodný vzhľad z rokov 1900 – 1920.

Vnútri je  
505 okien  

v 78 tvarových 
alternatívach.

Plastová ochrana pri umývačke bicyklov pribudla neskôr.

Príčinou prepadu bola 
porucha kanalizácie.Cesta sa prepadla pri oprave „bežného výtlku“.

Nefunkčný pisoár.

Rekonštruuje sa všetkých 403 liatinových stĺpov a 1 betó-
nový stĺp.

Nové Námestie  
Nežnej revolúcie 
je schválené
STARÉ MESTO
Je rozhodnuté. Časť Ná-
mestia SNP, konkrétne 
priestor pred Starou trž-
nicou, sa bude od polovice 
novembra volať Námestie 
Nežnej revolúcie. 
Premenovanie  námest ia 
súvisí s 30. výročím Než-
nej revolúcie, ktorej odkaz 
chce hlavné mesto udržať aj 
pre budúce generácie. S ini-
ciatívou prišiel ešte v lete 
primátor Matúš Vallo. Argu-
mentoval aj tým, že Nežná 
revolúcia, rovnako ako SNP, 
symbolizujú odpor verejnosti 
proti totalite a prejavenie vôle 
občanov po slobode.  (TASR)
 

Namiesto 
kosačiek prídu 
mestské ovce
KARLOVA VES
Bratislava bude mať vlast-
né stádo oviec, ktoré využije 
ako prírodné kosačky. Ako 
prvé miesto si magistrát vy-
typoval časť lúčnej plochy 
Kráľovej hory nad sídlis-
kom Dlhé diely.
Kráľova hora je v susedstve 
národnej prírodnej rezervácie 
Devínska Kobyla. V chráne-
ných územiach, ktoré sú vo 
vlastníctve hlavného mesta, 
treba každoročne robiť pravi-
delnú a finančne náročnú údrž-
bu. V minulosti sa však zane-
dbávala, čoho výsledkom je 
rozširovanie inváznych rastlín 
a zanikanie prirodzených bio-
topov. „Práve k spásaniu tých-
to pozemkov sa aj na základe 
odporúčania Štátnej ochrany 
prírody SR chceme vrátiť. Vy-
tvoríme systém pravidelného 
spásania lúčnych spoločen-
stiev hospodárskymi zvierata-
mi, ktoré budú spásať pozem-
ky v prenosných oploteniach,“ 
spresnilo mesto. Vytvorenie 
mestského stáda oviec zároveň 
podľa magistrátu priblíži ve-
rejnosti salašníctvo a tradície 
ovčiarstva.  (TASR)
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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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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

Vianočné trhy 
po novom. 
Aj keď sa nám zdá, že Via-
noce sú ešte ďaleko, prípra-
va vianočných trhov je už 
v plnom prúde. Keďže som 
sa zúčastnila komisie pre 
ich organizáciu, dám vám 
info o niektorých novinkách, 
ktoré pripravujeme. A keďže 
v minulosti zaostávala mno-
hokrát kvalita za kvantitou, 
zamerali sme sa najmä na 
túto časť. Tentokrát nebola 
hlavným kritériom cena za 
nájom stánku, ako tomu bolo 
v minulosti, ale kvalita, rôz-
norodosť sortimentu, origi-
nalita, regionálny charakter 
a referencie. Hlavné pódium 
sa presunie na Františkánske 
námestie, a teda bude viac 
miesta pre stoly. Druhou vý-
raznou zmenou bude mož-
nosť platiť kartou, mobilom 
alebo hodinkami v každom 
stánku. S každou platbou 
prispievate malou sumou aj 
na charitatívne účely. A po-
slednou a úplne najvýraznej-
šou zmenou je požiadavka 
na minimalizovanie odpadu. 
Hordy plastoveho odpadu 
budú minulosťou. Budú sa 
používať vratné plastové po-
háre a recyklovateľný riad. 
Táto časť ma teší najviac, 
kedže sa spolu s magistrátom 
snažíme nastaviť rovnaké 
podmienky na všetky poduja-
tia, a tak mám za to, že práve 
mesto musí ísť príkladom. 
Verím, že tohtoročné vianoč-
né trhy sa vydaria a budúci 
rok sa nám prihlási ešte viac 
záujemcov o predaj, keď sa 
presvedčia, že tentokrát to 
funguje inak- lepšie.

Katarína Augustinič 
Mestská poslankyňa  

Bratislava – Nové Mesto



BRATISLAVA 
Uplynulý mesiac bol v Bra-
tislave plný akcií pre seni-
orov, október je tradične 
mesiacom úcty k starším. 
Mnohí však potrebujú po-
moc v podobe profesionál-
nej opatery, a to nonstop 
a celoročne. Vtedy, keď 
sa už nevedia o seba sami 
postarať a nezvláda to ani 
najbližšia rodina. Zisťova-
li sme, kde nájdete takéto 
zariadenia pre seniorov 
(okrem privátnych), koľko 
je žiadateľov a aké sú ceny.

MESTSKÉ ČASTI
Z mestských častí sme oslo-
vili Vrakuňu, Nové Mesto, 
Dúbravku, Raču, Petržalku, 
Karlovu Ves, Záhorskú Bys-
tricu, Podunajské Biskupice 
aj Staré Mesto. Až na jednu 
výnimku bola odpoveď rov-
naká – naša mestská časť 
nie je zriaďovateľom zaria-
denia pre seniorov s celoroč-
ným pobytom. Samozrejme, 
v niektorých takéto senior-
centrá fungujú, patria však 
pod magistrát či župu alebo 
sú privátne s poplatkom neraz 
viac ako tisíc eur mesačne.
Spomínanou výnimkou je 
Staré Mesto, ktoré poskytuje 
túto sociálnu službu prostred-
níctvom svojej rozpočtovej 
organizácie Seniorcentrum 
Staré Mesto na Podjavorin-
skej ulici. Kapacita je 57 
miest. Majú aj zariadenie 
opatrovateľskej služby pre 42 

klientov (nielen seniorov), no 
môžu tam byť len určitý čas. 
Ako dlho sa čaká na umiest-
nenie v seniorcentre? 
„Záleží na uvoľnení kapacity 
- od bezodkladného prijatia 
až do maximálne niekoľkých 
mesiacov. Aktuálne eviduje-
me 32 žiadateľov, ale sú me-
dzi nimi aj takí, ktorí nástup 
odkladajú na neskôr,“ vysvet-
lil riaditeľ zariadenia Matej 
Alex. Úhrada, ktorú určuje 
VZN mestskej časti, závisí 
od stupňa odkázanosti, druhu 
stravy, počtu klientov na izbe 
a veľkosti izby. Aktuálne je to 
od 404,40 € do 526,20 €.
Doplňme ešte, že Petržalka 
je zriaďovateľom Strediska 
sociálnych služieb so samo-
statnou právnou subjektivi-
tou, v rámci ktorého posky-
tuje starostlivosť pre klientov 
v dvoch zariadeniach opatro-
vateľskej služby, a to na Va-
vilovovej a Mlynarovičovej 
ulici. Dĺžka pobytu je však 
najviac 6 mesiacov.

MESTO
Pod Hlavné mesto Bratislava 
patrí 7 zariadení pre seniorov 
s celoročným pobytom s ka-
pacitou 1 027 miest, klienti 
majú stupeň odkázanosti II až 
VI. Všetky miesta sú aktuálne 
obsadené: Domov seniorov 
Archa, Nové Mesto -  203 
čakateľov, Petržalský domov 
seniorov - 61 čakateľov, Do-
mov jesene života, Dúbravka 
- 265 čakateľov, Dom tretie-

Aké sú cenníky a koľko je čakateľov?
SENIORCENTRÁ V BRATISLAVE: 

ho veku, Petržalka - 201 čaka-
teľov, Domov seniorov La-
mač - 151 čakateľov, Gérium, 
Podunajské Biskupice - 252 
čakateľov, Domov pri kríži, 
Dúbravka - 342 čakateľov. 
(Údaje sú k 31. marcu 2019.)
Pokiaľ ide o cenníky, podľa 
hovorcu magistrátu Petra 
Bublu sú v porovnaní s iný-
mi krajskými mestami nižšie 
v priemere o 34 percent: „Prie-
merná mesačná úhrada klienta 
v roku 2018 bola v bratislav-
ských zariadeniach pre seni-
orov 229 eur, najnižšia suma 
bola 169 eur. Na tejto úrovni 
sa pohybujú iba Nitra a Ko-
šice (243 eur, resp. 237 eur), 
ostatné krajské mestá vyberú 

asi o polovicu viac za jedného 
klienta,“ spresnil.

ŽUPA
Pod Bratislavský samospráv-
ny kraj patria 3 zariadenia pre 
seniorov, ktoré sú súčasťou 
zariadení sociálnych služieb, 
a to v bratislavskej Rači, 
v Pezinku a v Stupave. 
V Domove sociálnych služieb 
a zariadení pre seniorov 
v Rači na ulici Pri vinohra-
doch prijímajú seniorov, ktorí 
dovŕšili dôchodkový vek a ich 
stupeň odkázanosti je najme-
nej IV. Mesačný poplatok je 
od 205,73 € do 401,96 €. 
Domov sociálnych služieb 
a zariadenie pre seniorov 
v Pezinku je pre ľudí, ktorí 
dovŕšili dôchodkový vek 
a ich stupeň odkázanosti je 
najmenej IV. Mesačne platia 
od 193,29 € do 334,45 €.
V Domove sociálnych služieb 
a zariadení pre seniorov 
v Stupave prijímajú klientov 
po dovŕšení dôchodkového 
veku so stupňom odkázanosti 
najmenej IV. Mesačne platia 
od 143,92 € do 288,10 €. 
Seniori s ťažkým zdravotným 
postihnutím sú na vyššie spo-
mínaných adresách umiestňo-
vaní v špecializovaných za-
riadeniach. V ich prípade sa 
vyžaduje stupeň odkázanosti 
najmenej V. 
 (ac)
 Ilustračné foto: shutterstock

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov má Bratislav-
ský samosprávny kraj (BSK) aj v Rači na Podbrezovskej ulici. Tu 
prijímajú klientov - dôchodcov so stupňom odkázanosti aspoň IV. 
Všetky seniorcentrá patriace pod BSK sú obsadené, šanca je len 
v zariadení na ulici Pri vinohradoch v Rači. „Tam aktuálne neevidu-
jeme čakateľov,“ uviedla hovorkyňa Lucia Forman.

VIAC AKO SUV. 
ALFA ROMEO.

ALFA ROMEO STELVIO
Kombinovaná spotreba 4,8 - 7 (l / 100 km). Emisie CO2 127 - 161 (g / km).
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Zdá sa, že káva a umenie naozaj patria 
k sebe. V Kafé Lampy začali kávu s ume-
ním spájať pred vyše štyrmi rokmi. Výsle-
dok? Vznikol osudový pár. Steny kaviarne 
v pravidelných intervaloch ožívajú dielami 
talentovaných výtvarníkov i fotografov 
a tie zanechávajú v  návštevníkoch príjem-
nú stopu.  

Nová edícia Tipo Italia  
so skvelou výbavou  

už od 10 990 €

ČAKANIA

Kombinovaná spotreba 3,7 – 8,3 l/100 km, emisie CO2 98 – 146 g/km. Na všetky automobily sa vzťahuje 
2-ročná zákonná záruka a navyše 3 roky s limitom do 100 000 km. Zobrazené modely sú len ilustračné. 
Ponuka platí len do vypredania zásob. Podrobné informácie u predajcov a na www.fiat.sk.
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Vystavených kolekcií už
 bolo toľko, že v roku 

2016 vytvorili prvé Best Of
– spoločnú výstavu tvor-
cov, ktorí kaviarni svoje 
diela zapožičali v rokoch 
2014 až 2016. Po dvoch 
rokoch je opäť čas na malú 
rekapituláciu. Nová edí-
cia je tento raz venovaná 
zbierkam z rokov 2017 až 
2018. Na ploche 251 m2 
tak dostávajú priestor diela 
až 28 autorov, pestrý a za-

ujímavý výber z profesio-
nálneho i insitného ume-
nia. Výstavu s názvom Kto 
rozžiaril lampy si môžete 
pozrieť do 21. decembra.

Kafé Lampy bude žiariť 
umením aj naďalej. Meno, 
ktoré si pravidelnými vý-
stavami vybudovali spôso-
bilo, že na ich dvere klopú 
ďalší a ďalší inšpirujúci 
tvorcovia.

(upr)
foto: archív PN

Kto rozžiaril lampy?

prevádzka GERCENOVA 4, 
Bratislava - Petržalka – Korzo. 

PRAJEME VÁM 
RADOSTNÉ  VIANOCE 

A ÚSPEŠNÝ ŠTART DO NOVÉHO ROKA!

 AKCIA na značkové okuliarové šošovky 
  Essilor - 20 %
 AKCIA Varilux 1+1 
  (multifokálne okuliarové šošovky)

 AKCIA  všetky slnečné okuliare  - 40 %

OPTIK-PROMINENT s. r. o.

OPTIKA

www.optikavion.sk

V konferenčnej sále nedávno dokončenej budovy Westend Plazza 
na Patrónke si budete môcť rozšíriť obzory opäť poslednú stre-
du v mesiaci, 27. novembra o 18.00 h. Pred interaktívnou pred-
náškou budú pre všetkých účastníkov pripravené zaujímavé úlo-
hy a cvičenia práve pre mozog. 
Mozog je vraj najzložitejšou štruktúrou vesmíru. V hlave máme prie-
merne 15 až 33 miliárd neurónov, ktoré spolu komunikujú a vytvárajú 
sieť informácií. Neuróny odumierajú celý život, ale najnovšie sa už do-
kázalo, že to nie je celkom tak. Ľudský mozog vážiaci asi 1500 g má je-
dinečnú vlastnosť, plasticitu. Tú oceňujú lekári, ktorí liečia pacientov po 
mozgových príhodách. Za určitých okolností môže totiž zdravá oblasť 
mozgu prebrať funkcie poškodenej. Aké sú teda princípy jeho fungova-
nia a prečo nás občas mozog klame, sa dozviete na ďalšej zaujímavej 
prednáške SAVinci vo Westende. Vstup je pre všetkých voľný.

cyklus prednášok pre zVEDAvých

Z
d

ro
j: 

M
a

rk
u

s 
R

e
u

g
e

ls

RNDr. Barbora Cimrová, PhD.
RNDr. Diana Bzdúšková, PhD.
Centrum experimentálnej 
medicíny SAV

27. 11. 2019 
o 18.00 hod.
Westend Plazza

SPRIEVODNÁ AKCIA: RÔZNE HRY 
A ÚLOHY NA PRECVIČOVANIE MOZGU 
OD 17.00 hod.

Westend Bratislava

MOZOG 
AKO NA DLANI

JTRE 19-005 WP SAVinci Cimrova Bzduskova 122x132.indd   1 25.10.19   15:46

Mozog pod drobnohľadom vedy
Ľudská reč, pamäť, pohyb, vnímanie aj 
nočné snívanie. Nič z toho by sme nedo-
kázali bez nášho mozgu. Na novembro-
vej prednáške z cyklu SAVinci sa o ňom 
dozviete viac od dvoch slovenských od-
borníčok RNDr. Barbory Cimrovej, PhD. 
a RNDr. Diany Bzdúškovej, PhD. z Ústavu 
normálnej a patologickej fyziológie, Cen-
tra experimentálnej medicíny SAV. 

5 porcií

Potrebujeme:
3 lyžice olivového oleja
1 mrkvu, pokrájanú na malé 
kocky
2 ks stopkového
zeleru, posekaného 
na malé kocky
100 g prerastenej slaniny, 
pokrájanej na malé kocky
1 lyžicu paradajkového 

pretlaku
1 lyžičku mletej sladkej 
papriky
600 g zemiakov, pokrája-
ných na menšie kocky
soľ a mleté čierne korenie
1,5 l zohriateho kuracieho 
vývaru
200 g cestovín 
posekané lístky z 3 vetvičiek 
petržlenovej vňate
parmezán na posypanie

Exkluzívne s Marcelom 
v kuchyni celý rok 2019

Zemiaková polievka s cestovinami

Ako na to:
V hrnci rozohrejeme olivový 
olej a pridáme mrkvu, zeler aj 
slaninu. Všetko spolu dusíme 
asi 10 minút alebo kým zeleni-
na nezmäkne a slanina nepustí 
všetok tuk. Potom pridáme 
paradajkový pretlak (zdá sa, 
že jedna lyžica je nič, ale pre 
farbu spraví veľa a toto jedlo 
naozaj nemá byť paradajko-
vé), mletú papriku a zemiaky 
a dochutíme soľou aj mletým 
čiernym korením. Zalejeme 
vývarom a varíme ďalších 20 
minút. Potom vsypeme cesto-
viny a varíme, kým nie sú uva-
rené al dente (čas varenia závi-
sí aj od druhu cestovín, počas 
varenia ich treba ochutnávať).
Pred podávaním vmiešame 
posekanú petržlenovú vňať 
a navrch nasypeme postrúha-
ný parmezán. 
Ak použijeme kvalitnú domá-
cu slaninu, chuť a vôňa tejto 
vynikajúcej polievky sa ešte 
znásobí.
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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
Naša ulica nemá nijaké označenie
Chcem požiadať o označenie našej ulice názvom „HANÁCKA ul.“. 
Viem, že  bola povinnosť, aby všetky ulice boli viditeľne označené, 
ale zisťujem, že nielen na našej ulici chýba označenie... 
 Čitateľka Libuše 

Stanovisko MČ Ružinov: V prípade, že sa niečo podobné 
stane, ktokoľvek to môže nahlásiť na organizačný odbor, na 
magistrát a kolegovia zabezpečia doručenie označenia ulice.

Z Bratislavy 
miznú stromy
Ako  básnici prichádzajú 
o ilúzie, tak aj v Bratislave 
pomaly miznú stromy a tie, 
čo sa vysadia, sú ako pahýle 
bez života. Na Záhradníckej 
aj Dohnányho ulici stromy 
vyrúbali a následne plochu 
zaasfaltovali.
 Čitateľ Andrej S.

Kto vymyslel, aby sa stĺpiky sklápali 
na chodník?
Pred domom na Dunaj-
skej č. 58 sú nebezpeč-
né parkovacie stĺpiky. 
Sklápajú sa na chodník, 
celé dni sú sklopené 
a obmedzujú pohyb po 
chodníku. Večer a v noci 
si ich nemusíte všimnúť. 
 Čitateľ M. K.

Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

Plot aj zátarasy z Trnavského mýta odstránili... 
bude tam priechod?
Z blízkosti tržnice na Trnavskom mýte 
odstránili betónové zábrany aj s kovo-
vým plotom, ktoré bránili chodcom, 
aby na Krížnej ulici prebehovali cez 
cestu medzi zastávkami električiek 
a autobusov MHD smerom do centra.

A tu sú reakcie:
Veronika Mehaidly Kostelníková: 
Podchod krásny, vynovený, už doň 

dokonca ani nezateká, a my budeme robiť priechody kvôli ignorantom...
Marián Majo J: Nie je to kvôli ignorantom. Vzhľadom na polohu stojacej električky a sme-
rovanie viacerých ľudí popred tržnicu smer Krížna je podchod riadny nadbeh. Pre bezpečný 
prechod, samozrejme, to najlepšie, pre všetky ostatné smery jediné riešenie, ale na tamten 
bod, kde ľudia aj tak budú vždy skákať pod autá, je vhodnejšie dať priechod, ako ich múrmi 
nárekov nútiť si nadbiehať vyše 100 metrov navyše len tak, po schodoch tam, po schodoch 
hentam...
Marek Sedlar: Načo priechod, keď je tam podchod? Len kvôli tomu, že ľudia sú leniví sa 
prejsť cez podchod? Neraz som tam videl situáciu, ktorú zachraňovali šoféri, a len chodci tam 
spôsobovali problémy.
Daniel Šimala: Či tam boli tie zábrany alebo nie, ľudia prebiehali cez tú cestu stále... Tu po-
môže len uvedomelosť ľudí (a povedzme si otvorene, na SR sa nechytáme na vyspelé krajiny). 
Igor Holubec Jr.: Hocikde inde ľudia idú do podchodu, len tu sú horší ako ovce.... Keď tam 
dajú ďalší priechod, nebodaj so semaformi, Trnavské mýto už pomaly úplne znepriechodnia.
Mitch Cyberian: Nechápem, prečo by tam mal byť priechod, keď tam je luxusný podchod. 
Často tu prestupujem a keď vidím tých ľudí, ktorí sa vrhajú cez zábradlie rovno pred autá, 
ozaj sa čudujem... Ako šofér tadiaľ tiež chodím a tiež sa mi stalo, že mi niekto vbehol pred 
auto. Na frekventovanej križovatke dostanete zelenú a po 100 metroch má byť priechod? To 
VÁŽNE?

FACEBOOK
www.facebook.sk/banoviny

Požičajú náradie, odvezú až k hrobu
CINTORÍNY

BRATISLAVA
Záplava kvetov i kahan-
cov pred cintorínmi nám 
už niekoľko dní pripomína 
Dušičky či Sviatok všetkých 
svätých, na ktorý sa trhov-
níci opäť dobre pripravili. 
Ako sú však na tom samot-
né cintoríny? Pozreli sme sa 
na tie najznámejšie v Brati-
slave. Až do 8. novembra sú 
otvorené do 20. hodiny.
Chodník pri ceste vedúcej 
na Cintorín Slávičie údolie 
lemujú pestrofarebné chry-
zantémy, vence i rôzne aranž-
mány z prírodných i ume-
lých kvetov. Ďalšie nájdete, 

samozrejme, v kvetinárstve 
v areáli cintorína.
Nádobu na vodu si nemusíte 
nosiť, na cintoríne je viac sto-
janov s plastovými fľašami. 
Môžete si tiež zadarmo poži-
čať krhlu (záloha 5 €) a za  
1 € lopatu, rýľ či hrable (zá-
loha 10 €). Požičanie malého 
náradia stojí 0,50 € (záloha  
8 €) a vedra 0,30 € (záloha 
5 €), za 3 € vám požičajú 
fúrik (záloha 30 €). Vítanou 
službou je golfové autíčko, 
ktoré vás bezplatne odvezie 
až k hrobu. 

Orientačné ceny
Chryzantéma veľkokvetá 
v črepníku:                      9 až 10 €
Chryzantéma – ker v črepníku  
(podľa veľkosti):                3 až 8 €
Chryzantéma – trs do vázy: 2,50 €
Náhrobná dekorácia:   12 až 15 €
Kahanec veľký:                4 až 6 € 
Kahanec menší:                       3 €
Veľká sviečka:                    2,30 €
Malá sviečka:                       0,30 €

Kúpa, predaj starožitností 
(cca 100 rokov), medziná-

rodná spolupráca, ocenenie 
zdarma, zachovalosť vítaná. 

0907 168 858, 
starealed@gmail.com
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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)

Oslava 60. výročia vzniku 
Klubu kaktusárov NOBILIS 

v Bratislave bude dňa  
9. novembra 2019, Hotel Color, 
Pri Starom mýte 1, Bratislava. 

Program: 
13:00 miniburza rastlín 
15:00 prednášky o kaktusoch 
18:30 diskusia o rastlinách  

s členmi klubu

Viac o živote v Bratislave na: 
www.banoviny.sk
www.facebook.com/banoviny

Aj v Krematóriu môžete 
bezplatne využiť golfové 
autíčko na odvoz k hrobu. 
V čase konania pohrebov 
zase slúži pre pozostalých, 
ktorí majú problém dostať sa 
pešo k obradnej miestnosti. 
Kvety, vence, sviečky či ka-
hance kúpite u predajcov pred 
vstupom do Krematória, aj 
v predajni v areáli. V urnovom 
háji tiež nájdete viacero stoja-
nov s fľašami na vodu. Počas 
návštevy v týchto dňoch však 
buďte opatrní – oznam pri-
pevnený na hárku papiera na 

strome upozorňuje, že v areáli 
sa pohybujú diviaky.
Pred bránami Vrakunského 
cintorína tiež nájdete pre-
dajcov „dušičkového“ tova-
ru – od umelých kvetín cez 
živé chryzantémy po sviečky 
a kahance na hroby. Ak po-
trebujete, môžete si požičať 
náradie – za krhlu, motyku či 
hrable zaplatíte po 0,50 €, fú-
rik na hodinu vyjde 1 €. Plas-
tové fľaše na vodu sú voľne 
k dispozícii. Využiť môžete aj 
bezplatné golfové auto, ktoré 
vás odvezie k hrobu. 
Záplavu rôznofarebných 
chryzantém v črepníkoch 
a ďalších kvetov vrátane 
umelých nájdete aj pred Mar-
tinským cintorínom. Miest, 
kde si načerpáte čerstvú 
vodu, je v areáli viac, takisto 
pri nich nájdete plastové fľa-
še. Aj tu vám požičajú drobné 
náradie, pričom za jeden kus 
zaplatíte 0,50 €. Martinský 
cintorín však nemá k dispozí-
cii golfové autíčko, ktoré by 
vás odviezlo k hrobu. (nc, ac)
 Foto: ac

Bezplatný odvoz k hrobu využívajú najmä seniori.

„Ovocné sady majú vďaka dostupnej cene ambí-
ciu prilákať najmä mladé páry a rodiny s deťmi. 
Nová štvrť im pomôže získať prvé vlastné býva-
nie. Mladí ľudia určite ocenia aj možnosti aktív-
neho života v blízkom okolí,“ povedal Pavel Peli-
kán, výkonný riaditeľ J&T REAL ESTATE. 
Srdcom Ovocných sadov v Trnávke bude park 
s okrasnými ovocnými stromami, detským ihris-
kom, komunitným grilom a atraktívnymi priestor-
mi na aktívne trávenie času. V priamom dotyku 
s parkom vznikne verejná materská škola, umiest-
nená na prízemí jedného z obytných domov, ktorá 
je tiež súčasťou prvej etapy. 
„Na vybudovaní materskej školy sme sa dohod-
li s vedením mestskej časti, aby sme tak prispeli 
k riešeniu nedostatku miest v materských školách 
v Ružinove. Veríme, že táto dohoda bude veľkým 
benefitom aj pre budúcich vlastníkov bytov v štvrti, 

ktorá má ambíciu stať sa skvelým miestom pre ro-
dinný život v pokojnej lokalite,“ dodáva P. Pelikán. 
Rodiny určite ocenia najväčšie detské centrum 
KidsHouse, ktoré sa nachádza takmer pod oknami 
novej štvrte. Adrenalínové dobrodružstvá ponúka 
Jump Aréna i najväčšia lezecká stena K2. Aircraft 
v susedstve Ovocných sadov vytvára priestor pre 
halové športy, fitness i wellness. Oddych na plá-
ži alebo vodné lyže ponúka neďaleký areál Zlaté 
piesky. Praktická je blízkosť známych nákupných 
centier IKEA, Pharos a Avion Shopping Park. Vý-
hodou lokality je aj výborné napojenie na diaľnič-
ný obchvat a celkom nová zastávka MHD. 
Predaj bytov v Ovocných sadoch sa začne už čo-
skoro. V prípade, že máte záujem dostávať aktu-
álne informácie o projekte, prihláste sa na odber 
newslettra na internetovej stránke 
www.ovocnesady.sk.

Ovocné sady majú právoplatné územné rozhodnutie
Nová obytná štvrť Ovocné 
sady, ktorá ponúkne dostupné 
bývanie v bratislavskej  
Trnávke, je bližšie k realizácii. 
Projekt pod taktovkou JTRE 
prinesie okrem kvalitného 
bývania s dobrými dispozícia-
mi aj nadštandardné možnosti 
pre šport, relax a rodinné 
aktivity. Funkčná a efektív-
na architektúra má priniesť 
na trh bývanie za dostupné 
ceny nielen pre mladých, ale 
aj rodiny s deťmi a seniorov. 
Na dlhodobo nevyužívanom 
území vznikne v prvej etape 
550 bytov rôznych veľkostí 
a neskôr ďalších 474 bytov. 



Výstava Slovenského národného múzea,
Národopisného múzea vo Viedni a mesta Marchegg 

Pozývame na cestu odhaľovania pokladov na výstave v kaštieli Marchegg do 15. novembra 2019
Výstava, katalóg a lektorský sprievod v slovenskom a nemeckom jazyku

www.schloss.marchegg.at
www.snm.sk

Projekt Treasures v rámci Programu Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko

marcheg_206x85 kopie.indd   1 23.10.19   16:21
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Ars Poetica prináša divákom 
magický zážitok zo živej 
energie svetovej poézie. 
Čakajú vás strhujúce perfor-
mance celého radu hviezd 
a talentov.

Piatok 8.11.2019

MELOS-ÉTOS 2019: 
FESTIVAL SÚČASNEJ 
HUDBY

Bratislava
Na festi-
vale bude 
znieť 
hudba od 
súčasných 
sklada-
teľov, väč-

šinou v slovenskej premiére. 
Nebudú chýbať ani skladby 
skomponované na objed-
návku festivalu či svetové 
premiéry domácich a zahra-
ničných autorov.

Sobota – 9.11.2019

BRATISLAVA GAME 
JAM
Nová Cver-
novka
Viete progra-
movať, ro-
bíte grafiku, 
hudbu, vedeli by ste vymys-
lieť počítačovú hru? Poskla-
dajte tím a skúste za víkend 
vytvoriť počítačovú hru. 

Nedeľa – 10.11.2019

MOZART FESTIVAL / 
GRAN PARTITA

Zrkadlová 
sieň Pri-
maciálne-
ho paláca, 
19:00
Úchvatné 
tóny Gran 
Partity 

Wolfganga Amadea Mozarta 
ovládnu záverečný koncert 
Bratislava Mozart Festival 
2019.

Pondelok – 11.11.2019

FESTIVAL SLOBODY 
2019
Bratislava
Festival 
slobody 
pripomína 
a analyzu-
je obdobie 
neslobody 
na Slovensku.  Prinesie 
množstvo zaujímavých 
dokumentárnych a hra-
ných filmov, výstavy, 
divadelné predstavenie či 
diskusie.

Utorok – 12.11.2019

30 ROKOV NESKÔR: 
KDE MÁ HRANICE SLO-
BODA PREJAVU?
Nová Cvernovka19:00
Čo by malo byť ešte dovole-
né a čo už naopak zakázané 
povedať? Kde sa začína 
a kde končí moja hranica slo-
body prejavu? Prečo za niek-
toré prejavy trestáme a druhé 
tolerujeme?

Sobota 2.11.2019

HALLOWEEN RAVE 2019
Undeadarena.com, 22:00
Pozývame na šiesty ročník 
Halloween DnB párty v Bra-
tislave!

Nedeľa 3.11.2019

20 NAJ MÚZEA  
DOPRAVY
Múzeum dopravy
Výstava k 20. výročiu STM- 
Múzea dopravy predstavuje 
súbor dvadsiatich výnimoč-
ných exponátov z rôznych 
období našej histórie.

Pondelok 4.11.2019

BE2CAN
Bratislava
6. ročník 
toho naj-
lepšieho 
z prestíž-
nych 
filmových 
festivalov v Cannes, Benát-
kach a z Berlína prinesie už 
začiatkom novembra každo-
ročný Be2Can.

Utorok 5.11.2019

TÝŽDEŇ 
VEDY 
A TECH-
NIKY
Bratislava
Tohtoroč-
ná vedecká 
jeseň už 

tradične vyvrcholí Týždňom 
vedy a techniky na Sloven-
sku 2019. 

Streda 6.11.2019

THE ASTEROIDS  
GALAXY TOUR
Majestic 
music club, 
19:00
Dánska 
zostava The 
Asteroids 
Galaxy 
Tour chystá 
prvý sólový koncert v Bra-
tislave.

Štvrtok 7.11.2019

ARS POETICA 2019
Bratislava
Sedemnásty ročník festivalu 

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

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

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

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

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

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne 

už viac ako 30 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 850 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je 
truhla, čalúnenie, obliekanie, 

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

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

so štandardnými stuhami
� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
� kondolenčnú listinu

~ ~ ~
Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

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

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

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

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

www.malekrasnany.sk �

Zažite Dni otvorených dverí 
v Malých Krasňanoch

vyjdú o 2 týždne
15. novembra 2019

Počas „dušičkového obdo-
bia“ si mnohí opäť uvedo-
míme, že bez rodičov sme 
siroty, bez manžela vdovy, 
bez manželky vdovci. Ta-
kýmto ľuďom je patrónkou 
svätá ALŽBETA DURÍN-
SKA (1207 - 1231). Aj ona 
bola sirotou i vdovou. Jej 
príbeh začal na Bratislav-
skom hrade. A hoci žila 
krátko a intenzívne, vzorom 
by mohla byť pre každého 
z nás aj dnes. 
Jedna z najznámejších svätíc 
katolíckej cirkvi Alžbeta 
Durínska vyrastala na Brati-
slavskom hrade. Ten bol v 13. 
storočí jedným z najbez-
pečnejších miest v Uhorsku 
a jedným zo sídiel jej otca, 
uhorského kráľa Ondreja II. 
z rodu Arpádovcov. Do his-
tórie sa zapísal vydaním Zla-
tej buly, listiny, vďaka ktorej 
získali uhorskí šľachtici pri-
vilégiá na ďalších šesťsto ro-
kov. Bol pod vplyvom svojej 
pôvabnej a mocibažnej man-
želky Gertrúdy z bavorského 
rodu Andechs-Merano. Pre 
Alžbetu, už od malička veľmi 
pobožnú, zrejme rodičia ne-
boli vzorom. 
Keď mala Alžbeta štyri roky, 
otec ju zasnúbil so synom 
krajinského grófa Hermana 
z Durínska, ktoré je známe 
ako Zelené srdce Nemecka. 
V 13. storočí bolo zvykom 
nechať kráľovské dieťa na 
dvore budúceho partnera. 
Z rodného Uhorska teda Alž-
beta odišla a desať nasledu-
júcich rokov prežila po boku 
svojho budúceho manžela 
Ľudovíta Durínskeho. Rozu-
meli si vraj od začiatku. On 
jediný ju chápal a podporo-
val v praktizovaní viery. Tá 
sa prejavovala nasledovaním 
učenia svätého Františka. 
Teda odmietaním všetkého 
prepychu v podobe jedla, oša-
tenia, pohodlia i zábavy. 

Nábožensky orientovaní 
autori vyzdvihujú pokoru, 
obetavosť v prospech iných, 
a, najmä, údajné zázraky Alž-
bety Durínskej. Najznámejší 
z nich je ten, pri ktorom v ko-
šíku vynášala z hradu jedlo 
pre chudobných čakajúcich 
pri bráne. Tam ju prichytila 
svokra. Alžbeta povedala, 
že v košíku má iba ruže, ale 
svokra jej neverila. Prinútila 
ju dvihnúť obrúsok, ktorým 
bol košík prekrytý a v tom 
sa stal zázrak. V košíku boli 
ruže. Táto legenda sa neskôr 
stala najčastejším motívom 
zobrazovania svätej Alžbety 
Durínskej. 
Jej životopisci sú presved-

čení, že s manželom Ľudo-
vítom mali láskyplný vzťah. 
Doboví kronikári uvádzajú, 
že zdieľali spoločné lôžko, 
pri ktorom sa Alžbeta často 
modlila. Zdôrazňujú Alžbetin 
neustály rozkol medzi túžbou 
po panenstve a láske k man-
želovi. 
Rok po sobáši sa im narodilo 
prvé dieťa, syn Herman, a po 
dvoch rokoch porodila ďal-
šie dieťa, dcéru Žofiu. A keď 
o tri roky čakala tretie dieťa, 
jej milovaný Ľudovít musel 
odísť na križiacku výpravu. 
Alžbeta ostala na hrade Wart-
burg a naďalej pomáhala núdz-
nym. Rozdávala im všetko, 
čo mohla. Chodievala liečiť 

chorých, ošetrovať mrzákov, 
starať sa o siroty, vdovám 
dávala šaty, peniaze a jedlo. 
Manželovi príbuzní ju za to 
kritizovali a odsudzovali. Pár 
týždňov pred pôrodom sa do-
zvedela o smrti milovaného 
Ľudovíta. Z hradu Wartburg 
odišla, ale už sa nedozvieme, 
či z vlastnej vôle, alebo ju vy-
hnali manželovi príbuzní. 
Prichýlil ju biskup, brat jej 
matky, ktorý dosiahol, že 
Alžbete rodina jej nebohého 
manžela vyplatila vdovské. 
Zo získaných peňazí dala po-
staviť nemocnicu s malou iz-
bietkou, v ktorej žila. Odmie-
tala znova sa vydať. Deti jej 
odobrali manželovi príbuzní. 
Alžbeta sa stala chudobnou 
a opustenou ako tí, ktorým 
pomáhala. V nemocnici 
sa neštítila hnisavých rán 
chorých, ani ich zmrzačených 
tiel a nebála sa ani nákazli-
vých chorôb. Jedla iba zvyš-
ky, pracovala veľa, modlila 
sa ešte viac. Tento jej spôsob 
života zákonite vyústil do vy-
čerpania, choroby a následnej 
smrti v roku 1231. Mala len 
24 rokov. 
Tá však bola iba začiatkom 
obrovského kultu, ktorý sa 
o nej začal šíriť po celej Eu-
rópe. Celé štyri dni bolo jej 
telo vystavené pre veriacich. 
Modlili sa pri ňom a ako 
amulety si brali kúsky z jej 
oblečenia, iní si odstrihli z jej 
vlasov, odrezali uši a iné časti 
tela. 
Neskôr šírili správy o zázra-
koch, ktoré sa im stali po na-
vštívení jej hrobu. Túžba vy-
hlásiť ju za svätú sa veriacim 
rýchlo naplnila. Proces okolo 
Alžbety Durínskej je ukážkou 
tzv. bleskových kanonizácií, 
typických pre 13. storočie. 
Nič to však nemení na tom, 
že pre každého z nás môže 
byť Alžbeta Durínska vzo-
rom nie pre údajné zázraky 
a sebaobetovanie, ale pre jej 
silnú vieru v rovnocennosť 
všetkých ľudí. 

Katarína Králiková,
sprievodkyňa dejinami

a blogerka
Foto: kk

Z princeznej opustená chudobná svätica
ALŽBETA DURÍNSKABratislavskí policajti sa môžu 

najnovšie pochváliť výkonom 
svojho nemeckého ovčiaka 
Caba. Pred pár dňami ich 
vyslali k dopravnej nehode 
v blízkosti RUSOVECKÉ-
HO JAZERA, v aute ani 
v jeho blízkosti však už niko-
ho nenašli. „Služobný pes, ne-
mecký ovčiak Cabo, však na 
mieste zachytil pachovú stopu, 
ktorú sledoval približne dva 
kilometre,“  informoval nás 
bratislavský policajný hovorca 
Michal Szeiff. A ako to dopad-
lo? Pachová stopa viedla až 
k vonkajšej terase bufetu, kde 
Cabo vypátral muža, ktorý sa 
schovával pod paplónom. Bol 
zjavne pod vplyvom alkoholu, 
krvácal z oblasti hlavy aj rúk 
a priznal sa, že bol v havaro-
vanom aute. Okolnosti prípadu 
polícia vyšetruje. (ms)

Patrónku chudobných Alžbetu Durínsku pripomína aj 
socha na Bratislavskom hrade.

www.DomyVrakuna.sk

Akcia

0948 326 777
Rodinné domy

www.DomyMiloslavov.sk

Vrakuňa Miloslavov
od 113.300 EURod 212.000 EUR

Streda – 13.11.2019

ČAS-OPIS 1989
Slovenská národná galéria, 
18:00
SNG priravilo akciu, kde 
odprezentuje nový pro-
jekt Čas-opis 1989, web 
www.1989.sng.sk a denníky 
Júliusa Kollera ČAS-OPIS. 
Nasledovať bude projekcia 
filmových dokumentov z ro-
kov 1989. 

Štvrtok – 14.11.2019

VLNA NAŽIVO 2019
A4 – priestor súčasnej kul-
túry
Multižánrový festival odpre-
miéruje aj nový román Márie 
Modrovich a bude hostiť 
stúpajúce hviezdy domáceho 
indie popu, kapelu Don’t 
Trust Butterflies.

Piatok – 15.11.2019

MOVITS!
Majestic music club, 19:00
Švédski majstri v rozdávaní 
energie Movits! sa na jeseň 
opäť ukážu v Bratislave.
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Oscar  
Wilde

obopnutá  
rukami

vedome  
hovorí  

nepravdu

druh  
orientálne-   
ho likéra

sova  
(zastar.)

2. časť 
tajničky

Pomôcky: 
opossum,  
Eos, soor,  
Aur, lesoň

ohlási sa popásali malá os

ktorý  
skončil  
na stom  
mieste

EČV  
Senice

4. časť 
tajničky

námorník  
(zastar.)

krajec,  
skyva

americká  
vačica

blažený  
(kniž.)

ochranné 
oblečenie  
obliekla

pochádza-   
júci z Ja-    
kubova  
srnka

kypri  
pluhom  
konzer-     
vovalo

Pomôcky: 
deskin,  

Euros, ail,  
memento

orabujú 1. časť 
tajničky

6. časť 
tajničky
derivát  

amoniaku

ženské  
meno  
trochu  
odpili

zhlob  
činili 

pokánie  
(zastar.)

očarujte

zaje si  
(zried.)  

rozhodca  
(hovor.)

biblické  
muž.meno  
oslovenie  

pani

majúca  
schopnosť  

lomiť sa

smerovala  
poraniť

zamávali  
fáza  

Mesiaca

spojenie 
organizácií

zrúcanina  
druh ryby

napočíta  
zoskupil  
po dvoch

mravný 
poklesok

usadili sa  
niekde  

element

dar  
(zried.)  
rúročka

skratka 
infarktu  

myokardu

obkladala  
pancierom  

grécky  
boh

5. časť 
tajničky

cibuľovitá  
rastlina

odpor,  
nechuť

kúpou  
získaj  

odháňanie

syn Lady  
(bás.)  
vyľakaj

Pomôcky: 
Milčo, sa-    
zan, Baal,  
sula, újed

žuť  
mienila

napusti  
jedom  
obral  

(expr.)

choroba  
múčnatka  

ladne 
(zried.)

múdry  
kentaurus

odhalila  
mužské  
meno

skr. štátu  
Maine  
menší  

hud. súbor

krátky  
klinček

zn. pre  
radphot  

druh 
kopytníka

opera  
G. Verdiho

3. časť 
tajničky

košík  
produkt  

včiel

grécka  
bohyňa  
ranných  

zôr

oválny  
výrastok  

ľahké  
vozidlo

ledva  
(expr.)  

odtiahnuť  
sa

značka  
pre long  

ton

výstraha  
(kniž.)  

vymedze-   
okruh

snopček 
(expr.)  
fenický  

boh

aerosólová 
úprava

skr. od-     
borného  
ofúkala  
dymom

základná  
číslovka  

ohlodávali

bila sa 
(expr.)

Pomôcky: 
Chiron,  

amid, ore-   
šec, uhu

napnutie  
máčalo  
v kúpeli

náplň  
presakoval 

(hovor.)

klop  
epikard  
(anat.)

skala
dávalo  
(kniž.)  
visenie

skr. súhv.  
Povozník  

kaukazská  
osada

rana po  
pichnutí  
hmyzom  
(zried.)

zaväzo-     
valo sa  
Želmíra  
(dom.)

značka  
rádia  

biely mor-    
ský vták

skratka  
polyvinyl-    
chloridu

predkladať 
žiadosť  
rímske  

číslo 502 

spadol  
(hovor.)  

cit. volania  
na kačice

skratka  
pre a iné

vlnárska  
tkanina  
značka  
decilitra

kadlub,  
prieluba  
rímske  

číslo 1001

harmoni-    
zoval

lámaním 
poškodili preš

vyrúbia  
clo

pochá-      
dzajúce  
z lasice

Anastázia  
(dom.)


