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KARLOVA VES
Čakali na ňu mesiace a te-
raz sú sklamaní. Mnohí 
ľudia, ktorí bývajú v blíz-
kosti obnovenej časti Kar-
loveskej radiály, sa sťažu-
jú na škrípanie či dunenie 
prechádzajúcich elektri-
čiek. Hlučnosť nedávno 
preveroval magistrát, po-
sudzovať ju budú tiež hy-
gienici. Testovanie neminie 
ani novú trať do Dúbravky, 
ktorú majú spustiť v sobotu  
22. februára.
Možno sa pamätáte na výhra-
dy Petržalčanov, keď k nim 
v roku 2016 začala cez Starý 
most jazdiť nová električka. 
Aj oni sa sťažovali, že je prí-
liš hlučná. Nespokojní boli 
najmä obyvatelia panelákov 
v blízkosti trate, ktorí býva-
li na vyšších poscho diach. 
Dnes už hluk električiek 
v Petržalke nie je témou, hoci 

trať nie je zatrávnená, čím 
by sa hlučnosť znížila. Zjav-
ne pomohlo, že koľajnice sa 
ujazdili, a možno i to, že ľu-
dia si už na hluk zvykli. 
Pravda je, že električky sú 
síce pohodlný, ale rušivý do-
pravný prostriedok. A platí to 
pre všetky lokality v meste, 
hoci vynovené trate by mali 
byť tichšie. Keď sme sa pre-
viezli po zrekonštruovanej 
časti radiály od tunela po za-
stávku Borská (tu sa presadá 
na autobus X5 smerujúci do 
Dúbravky), dosť výrazne sme 
vnímali škrípanie vozidla 

v zákrute pri Riviére. Od za-
stávky Molecova smerom na 
Kútiky sme však mali dojem, 
že intenzita hluku je podobná 
ako v spomínanej Petržalke, 
kam električkou denne ces-
tujeme. 
Hlučnosť zmodernizovanej 
časti Karlovesko-dúbravskej 
radiály dal nedávno preveriť 
magistrát. „Výsledky meraní 
preukázali, že nová trať je 
tichšia a po kompletnom do-
končení vegetačných úprav 
bude ešte tichšia,“ ubezpečil 
primátor Matúš Vallo. 

Pokračovanie na str. 2

Škrípu, dunia? Hlučnosť električiek 
v Karlovke posúdia hygienici

Opäť proti 
hazardu
BRATISLAVA
Počas konania parlament-
ných volieb 29. februára sa 
budete môcť opäť podpísať 
pod petíciu za zákaz hazar-
du v Bratislave. 
Podpisy budú zbierať stov-
ky dobrovoľníkov od 8. do 
22. hodiny pred budovami 
s volebnými miestnosťami. 
Hlavné mesto, ako aj viace-
ré mestské časti a poslanci 
mestského zastupiteľstva ini-
ciatívu Zastavme hazard pod-
porujú. V prípade, že bude 
mať petícia dosť podpisov, jej 
vyhovejú. 
Po zmene legislatívy sta-
čí pod petíciu vyzbierať 15 
percent podpisov obyvateľov 
hlavného mesta, kým v mi-
nulosti bol zákonný limit 30 
percent podpisov. Následne 
bude petícia predložená na 
zasadnutie mestského zastu-
piteľstva, kde budú o nej po-
slanci hlasovať. V prípade, že 
získa potrebný počet hlasov, 
pripraví hlavné mesto Vše-
obecne záväzné nariadenie 
o zákaze umiestnenia herní 
v zákonom stanovených bu-
dovách vrátane kasín. Vyda-
né licencie na prevádzkova-
nie hazardných hier zaniknú 
uplynutím ich platnosti. 
Postoj k hazardu vyjadrili Bra-
tislavčania v minulosti viac 
ako 136-tisícmi podpismi pod 
petíciu za jeho zákaz. Vedenie 
hlavného mesta to berie ako 
jasný signál, a preto chce aj na-
ďalej podnikať kroky za zasta-
venie hazardu v Bratislave.  (ts)
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OBNOVA RADIÁLY

Kľúčové dátumy
22. júna 2019 sa začala rekonštrukcia Karlovesko-dúbravskej 
električkovej radiály za 65,1 mil. eur s DPH.
19. decembra 2019 začali električky premávať po obnovenej trati 
po obratisko Kútiky v Karlovej Vsi.
22. februára 2020 majú električky jazdiť až do Dúbravky  
(zároveň končí náhradná autobusová linka x5).
V máji 2020 sa plánuje začať s najťažšou etapou modernizácie 
radiály od tunela po Molecovu, potrvá do septembra 2020.

3 Čo vznikne 
na mieste  
Istropolisu?

 V Bratislave sa má 
v nasledujúcich rokoch 
vybudovať Národné 
kultúrne a kongresové 
centrum, na ktoré vláda 
predbežne odklepla 60 
miliónov eur. Bude na 
mieste Istropolisu?

4 Pamiatky ako  
čierne diery

 Urbanistická štúdia 
brownfieldov hovorí aj 
o chátrajúcich, no vý-
znamných budovách 
v Bratislave. Aký osud 
ich čaká?

10 Test nemocníc 
 Môžeme si v čase chríp-

kovej sezóny umyť 
v nemocnici ruky myd-
lom? Lekári nám to od-
porúčajú ako základnú 
prevenciu proti nákaze...

15 Mliekarnik  
na audiencii 
u prezidenta 

 D a v i d 
K r a u s z , 
ktorý sa do 
Prešporku 
prisťaho-
val až v zre-
lom veku, bol pokroko-
vý mliekarnik, štedrý 
mecenáš a tiež vážený 
mešťan.

Mnohí Karlovešťania sa sťažujú na 
nadmerný hluk električiek. 
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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)
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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
Rozdiel medzi nezrekonštru-
ovanou a zrekonštruovanou 
traťou je podľa jeho slov 7 až 
9 decibelov. Priznal však, že 
problémom je dunivý zvuk, 
ktorý sa objavil práve na 
zmodernizovanej časti trate. 
Napriek tomu je obnovená ra-
diála podľa Valla tichšia ako 
v minulosti.
Karlovešťan Ivan Podstupka, 
ktorý býva neďaleko trate 
na Segnerovej ulici, súhlasí: 
„Hlučnosť klesla. Zmizlo pís-
kanie v zákrutách i pri star-
ších typoch vozidiel. Nové 
električky Škoda T29 majú 
otočné nápravy, nepískali ani 
predtým. Pokiaľ ide o dune-
nie, ja ho vôbec nepočujem.“ 
Na rozdiel od nespokojen-
cov, ktorí spísali dokonca 
petíciu, ho vraj nevyrušuje 
ani brzdenie či rozbiehanie 
električiek. Pritom okná bytu 
na 10. poschodí má orien-
tované na Karloveskú cestu 
s električkami, dokonca na 
novú zastávku Segnerova. 
„Na mieste novej zastávky 
bola doteraz komplikovaná 
križovatka – po dva prúdy 
na hlavnej Karloveskej, dve 
vedľajšie cesty (Segnerova, 

Nábělkova), do toho oboj-
smerne električky...  Stalo sa 
tu veľa nehôd. Križovatka 
zanikla a preč je i časté cin-
ganie električiek, ktoré pred 
vjazdom do križovatky vy-
stríhalo vodičov,“ hovorí. 
S výsledkom rekonštrukcie 
tejto časti trate je spokojný. 
„Spod zeme vyskakovali 
kostlivci v podobe nepred-
pokladaného umiestnenia 
inžinierskych sietí a pokiaľ 
viem, i prekvapení v podloží. 
Oceňujem pracovné nasade-
nie technikov a robotníkov, aj 
premyslené technické a orga-
nizačné úpravy, aby sme ne-
pohodlie cítili čo najmenej.“ 

K slovu prídu hygienici
Električková trať v Karlo-
vej Vsi je zatiaľ v skúšobnej 
prevádzke. Ráta sa ešte s osa-
dením zelene, ukončením za-
stávok a podchodu či finálnou 
úpravou koľajiska. To všetko 
ovplyvní konečnú hlukovú zá-
ťaž v okolí trate, ku ktorej sa 
vyjadrí Regionálny úrad verej-
ného zdravotníctva Bratislava 
(RÚVZ). „Na uvedenie trate 
do trvalej prevádzky orgán ve-
rejného zdravotníctva požia-

dal o výsledky merania hluku 
v kritických bodoch, ktoré 
boli vytypované v hlukovej 
štúdii ako súčasti dokumen-
tácie pre stavbu,“ uviedla pre 
Bratislavské noviny MUDr. 
Jindra Holíková, zástupkyňa 
regionálneho hygienika.
Meranie zabezpečí akredi-
tovaná firma, jeho výsledky 
budú podkladom na prípadné 
ďalšie protihlukové úpravy. 
Firmu však nevyberie RÚVZ, 
ale investor stavby. „Orgán 
verejného zdravotníctva 
nemá dôvod tieto výsledky 
neakceptovať,“ doplnila Jin-
dra Holíková.
Aj nasledujúce časti trate  
(z Karlovej Vsi do Dúbravky 
a od tunela po Karlovu Ves) 
sa pri schvaľovaní stavby do-
plnili o hlukovú štúdiu, ktorá 
určila najproblémovejšie úse-
ky z hľadiska dopadu hluku 
električiek na obytné alebo 
iné chránené prostredie ako 
sú školy či internáty. Takže 
RÚVZ bude žiadať meranie 
hluku aj v týchto bodoch 
a v prípade potreby ďalšie 
protihlukové opatrenia. (ac)
 Foto a ilustračné foto: ac, 

shutterstock

BRATISLAVA
Krížna ulica sa má zmeniť 
na bulvár, kde sa budeme 
cítiť príjemne a v okolí kto-
rého sa bude dobre žiť tak 
rodinám s deťmi ako seni-
orom. Aj vy môžete preho-
voriť do plánov jej revitali-
zácie.
Metropolitný inštitút Bra-
tislavy (MIB) začal proces 
revitalizácie ulice zbieraním 
dát prostredníctvom dotazní-
ka, nasledovať majú sused-
ské stretnutia, okrúhle stoly 

a ďalšie aktivity. Výsledky 
by mali byť k dispozícii do 
konca roka 2020.
V prvej fáze sa MIB zame-
riava na obyvateľov Krížnej 
ulice a blízkeho okolia. „Aby 
mesto dokázalo zodpovedne 
naplánovať zmeny, potre-
bujeme poznať názory ľudí, 
ktorí ulicu užívajú. Všetky 
získané informácie pozorne 
vyhodnotíme a spolu so stra-
tegickými dokumentmi mesta 
budú slúžiť ako východiská 
pri príprave projektovej do-

kumentácie,“ vysvetlila Zora 
Pauliniová z Kancelárie parti-
cipatívneho plánovania MIB.
Na Krížnej ulici je množstvo 
obchodov a kaviarní s viace-
rými priľahlými verejnými 
priestormi, pričom niektoré 
z nich sú zanedbané. Jej ob-
nova je súčasťou projektu 
rekonštrukcie ružinovskej 
radiály. Tá by mala priniesť 
zníženie hlučnosti, zvýšenie 
bezpečnosti a bezbariérovosti 
či zlepšenie prístupnosti ve-
rejnej dopravy. (ts, bn)

Z Krížnej má byť príjemný bulvár

NOVÉ MESTO
V Bratislave má v nasle-
dujúcich rokoch vzniknúť 
Národné kultúrne a kon-
gresové centrum. Na jeho 
vybudovanie sa má do roku 
2026 vyčleniť do 60 mili-
ónov eur. Minulý týždeň 
o tom rozhodla vláda.
Občianske združenie Ná-
rodné kultúrne a kongresové 
centrum predložilo Úradu 
podpredsedu vlády pre inves-
tície a informatizáciu zámer 
vybudovať v Bratislave toto 
centrum a požiadalo aj o po-
moc pri jeho financovaní. 
Z návrhu kongresového cent-

ra vyplýva, že najväčšia hala 
by mala mať kapacitu 3 000 
miest a menšia okolo 500 
miest na sedenie. Celková 
kapacita centra sa odhaduje 
približne na 4 800 miest.
Lokalita, kde by malo byť 
centrum vybudované, zatiaľ 
určená nebola. Najčastejšie 
sa však hovorí o tom, že na 
centrum by sa mala prebudo-
vať budova Istropolisu. Či by 
sa celkom zbúrala alebo zre-
konštruovala, zatiaľ jasné nie 
je. Aký je postoj magistrátu?
„Vnímame, že Bratislava by 
mala mať reprezentatívne 
kongresové centrum. Záro-

veň registrujeme snahy via-
cerých developerov, ktorí 
v rámci svojich projektov 
takéto kongresové centrum 
plánujú. Dá sa preto pred-
pokladať, že v dohľadnom 
čase nejaké kongresové cen-
trum v Bratislave vznikne, 
a to bez ohľadu na štátnu 
dotáciu pre tento konkrét-
ny projekt. Tému podpory 
kultúrneho a kongresového 
centra na mieste súčasného 
Istropolisu iniciatívne otvoril 
v novembri minulého roka 
počas výjazdového rokovania 
vlády v Bratislave premiér 
Peter Pellegrini. Deklaroval 

vtedy, že vláda je pripravená 
zúčastniť sa výraznou mierou 
na financovaní tohto centra 
a predložený vládny materiál 
preto vnímame ako pokra-
čovanie v uvedenom zámere 
vlády,“ reagoval pre náš web 
banoviny.sk hovorca magis-

trátu Peter Bubla s tým, že 
bližšie informácie o projekte 
magistrát nemá. Mesto Brati-
slava totiž nie je zúčastnenou 
stranou tohto projektu. 
    (ms, TASR)
 Foto: TASR
Viac na www.banoviny.sk

Bude národné kongresové centrum na mieste Istropolisu?Regulácia 
parkovania
BRATISLAVA
Prípravami na zavedenie 
celomestskej parkovacej 
politiky v Bratislave sa už 
magistrát intenzívne zao-
berá. V roku 2021 chce po-
stupne spúšťať prvé regulo-
vané parkovacie zóny.
V tomto roku plánuje magistrát 
spustiť verejné obstarávania na 
dodávku parkovacieho systé-
mu a aj parkovacích domov. 
„Pomáhame mestským čas-
tiam s prípravou ich lokálnych 
regulácií parkovania, ktoré sa 
následne ‚preklopí‘ do celo-
mestského systému,“ uviedol 
hovorca magistrátu Peter Bubla. 
Spoplatnené majú byť zóny iba 
na miestach, kde je výrazný 
problém s parkovaním, a iba 
v časoch, keď problém s parko-
vaním pretrváva.  (TASR)

Čo nahradí 
Hirošimu?

RUŽINOV
Koncepčný architekt pro-
jektu, ktorý má nahradiť 
strašiaci skelet obchodného 
domu v Ružinove, nazývaný 
Hirošima, je už známy.
Stalo sa ním české štúdio Ja-
kub Cigler Architekti, ktoré 
stojí napríklad aj za plánova-
nou revitalizáciu Václavské-
ho námestia v Prahe. Víťazné 
štúdio vzišlo z medzinárodnej 
súťaže vízií a ideí, ktorú vlani 
vyhlásila investorská spoloč-
nosť. „Všetky vizualizácie sú 
zatiaľ len ideový návrh rieše-
nia tohto územia. Skutočný 
a finálny návrh sa ešte len zač-
ne tvoriť. Inými slovami, to, 
že dnes vidíte nejaké obrázky, 
neznamená, že presne toto sa 
má na mieste Hirošimy stavať 
- je to len ideový základ, re-
špektujúci požiadavky mest-
skej časti. Koncept, z kto-
rého sa bude vychádzať pri 
tvorbe finálneho projektu,“ 
poznamenal k zverejneným 
vizualizáciám na sociálnej 
sieti starosta Ružinova Martin 
Chren.  (TASR, ms)
 Foto: FB Martin Chren
Viac na www.banoviny.sk

Zafarbia ďalšie 
parkoviská
PETRŽALKA
Pilotný projekt regulované-
ho parkovania odštartoval 
v Petržalke najskôr v časti 
Dvory. Kedy začnú farbiť 
na modro ďalšie miesta?
„S vyznačovaním parkova-
cích miest sa bude pokračovať 
v závislosti od poveternost-
ných podmienok, pravdepo-
dobne to bude v priebehu mar-
ca a apríla. Čo sa lokalít týka, 
nasledovať budú Lúky a vzá-
pätí prídu na rad Háje,“ infor-
moval Daniel Bernát z referá-
tu komunikácie s verejnosťou 
miestneho úradu. (ac)

Na spojazdnenej trati sa stále pracuje.

Hlučnosť električiek 
preveria hygienici.

Skutočný blud
Predvolebné podpichnu-
tie premiéra Pellegriniho, 
že Bratislavčania nevedia, 
o čom je skutočný život, vy-
provokovalo rýchlu reakciu.
Už o pár hodín vznikla na 
sociálnej sieti iniciatíva 
#Toto je skutočný život - 
pod týmto hashtagom ľudia 
zdieľajú svoje fotky a mini 
príbehy zo života v našom 
meste. Rovnakú výzvu pri-
dal na FB stránke primátor 
Matúš Vallo a prijali ju de-
siatky Bratislavčanov. 
Obe tieto originálne ankety 
ukázali (aké prekvapenie!) 
že aj v Bratislave žijeme naj-
lepšie, ako vieme. Chodíme 
do práce, platíme dane, za-
rábame síce viac, ale vyššie 
sú i životné náklady. Máme 
svoje trápenia a radosti 
a tiež nás štve všeličo, čo 
v našej krajine nefunguje. 
Mnohé komentáre sú 
úsmevné. Vtipným nápa-
dom prispel do diskusie aj 
obchod so štýlovými trič-
kami v kompótových fľa-
šiach. Ako horúcu novinku 
ponúkol na predaj luxusnú 
handru PELLE vhodnú na 
prekrývanie špiny a za-
metanie vecí pod koberec. 
Obsahuje 50 % bavlny, 0 % 
sebadôstojnosti...
Skrátka, ľudia v Bratislave 
vedia žiť s nadhľadom 
a veselo, aj keď im politici 
otravujú život toxickými re-
čami a bludmi. Pozor, teraz 
pred voľbami vyskočia aj 
z chladničky! 
 Anna Čapková
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Tel. kontakt : 0908 986 420

SBS RAVI s.r.o. 
prijme do TPP pracovníkov strážnej 

služby pre objekt v Bratislave

Nástup: marec 2020
Hodinová mzda : 3,20 € netto/ hodina

ZUBNÁ AMBULANCIA  
A AMBULANCIA 
IMPLANTOLÓGIE

oznamuje zmenu pracovnej 
doby od 15-21h

ošetríme každého,  
kto nám zavolá

0905 662 407 
STROMOVÁ 16, BA KRAMÁRE

BRATISLAVA
Až do 29. februára môžete 
pripomienkovať urbanis-
tickú štúdiu brownfieldov, 
teda zanedbaných nevyu-
žitých lokalít v Bratislave, 
ktoré potrebujú nový im-
pulz. K dokumentu, zve-
rejnenom na webe magist-
rátu bratislava.sk, sa chcú 
vyjadriť aj členovia Klubu 
ochrany technických pa
miatok. Čo im v ňom chýba?
Za „čierne diery“ v našom 
meste štúdia neoznačuje 
len nevyužité plochy, ktoré 
v minulosti slúžili na prie-
myselné, poľnohospodárske 
či dopravné účely. Hovorí aj 
o chátrajúcich, no význam-
ných budovách, viaceré sú 
na zozname národných kul-
túrnych pamiatok (NKP). 
Predseda Klubu ochrany 
technických pamiatok Jakub 
Ďurinda však upozorňuje, že 
v prípade niektorých brown-
fieldov štúdia neeviduje všet-
ky NKP/pamätihodnosti. 
„Napríklad v B7 Pribinova 
- Eurovea II - Zimný prístav 
nie sú identifikované NKP 
prečerpávacia stanica odpa-
dových vôd, lodná dielňa, 

lodný výťah ani remorkér 
Šturec. Medzi hodnotný-
mi industriálnymi objekt-
mi vytypovanými na NKP/
pamätihodnosti absentujú 
aj niektoré objekty bývalej 
Smaltovne (Matador) a his-
torické objekty bývalej Dy-
namitky. Magistrátu poskyt-
neme aj štúdiu, v ktorej sme 
zadokumentovali pamiatkovo 
hodnotné objekty bývalého 
areálu Dynamit Nobel.“ 
O budúcom využití týchto tzv. 
významných brownfieldov 
špekulovať nechce, nakoniec 
aj tak rozhodne vlastník. „V 
každom prípade, pamiatky 
treba zachovať. Pri pohľade 
na všetky zahraničné, ale už 
aj slovenské príklady asi ni-
kto nepochybuje, že možnosti 
sú nekonečné,“ hovorí.
Najviac ho trápia zvyš-
ky technických pamiatok, 
z ktorých prežila len hŕstka. 
„Pritom práve týmto dedič-
stvom bola Bratislava v mi-
nulosti mimoriadna a mohla 
byť aj v súčasnosti.“ Ako prí-
klad uvádza Zimný prístav, 
najmä lokalitu medzi mostom 
Apollo a južným bazénom. 
„Je to oáza pri vode, len na 

skok od budúceho moder-
ného centra, v ktorej je až 
päť národných kultúrnych 
pamia tok. Slovenské technic-
ké múzeum má víziu zriadiť 
tu Múzeum vodnej dopravy, 
ktoré mestu na Dunaji chýba. 
Bola by obrovská škoda tento 
potenciál nevyužiť,“ zdôraz-
ňuje Jakub Ďurinda.
Oceňuje, že aj vďaka prá-
ci ich klubu sa technickým 
pamiatkam konečne venu-
je rovnaká pozornosť, úcta 
a prístup ako ostatným: „Už 
málokto pochybuje o tom, 
že je možné využiť ich aj 
rozumnejšie, ako zbúrať 
a vyčistiť pozemok. A že za-
chované pamiatky vytvárajú 
hodnotu, ktorá sa nedá dnes 
len tak vybudovať. Naše akti-
vity azda pomohli Smaltovni 
v Petržalke: zákonnú ochranu 
viac než storočných hál sabo-
toval sám exminister kultúry 
Maďarič. Objekty mali vyda-
né právoplatné búracie povo-
lenie, investor ale zmenil ná-
zor a dnes historické objekty 
Smaltovne v projekte plánuje 
v značnej miere zachovať.“ 
 (ac)
 Foto: Jakub Ďurinda

PAMIATKY AKO BROWNFIELD
Už vieme aj zachrániť, nielen búrať

Na stavenisko prišli v týchto dňoch tretia 
a štvrtá vrtná súprava na realizáciu pilót 
tvoriacich súčasť základov stavby. Tieto 
veľké stroje v najbližších týždňoch vyvŕtajú 
takmer 1 400 pilót s celkovou dĺžkou bezmá-
la 22 kilometrov. Najhlbšia pilóta bude mať 
dĺžku 31 metrov, pričom vrt bude až 40 me-
trov hlboký a bude sa realizovať zo 14 me-
trov hlbokej jamy. Znamená to, že stavbári 
sa dostanú s pilótou do hĺbky 54 metrov od 
výšky cesty.
Každá z vrtných súprav Bauer, ktoré patria k na-
jväčším, aké sa používajú v strednej Európe, je 
vybavená inou technológiou vŕtania pilót. Najväč-
šia z nich má celkovú výšku 32,8 metra a prevád-
zkovú hmotnosť 160 ton. Stroj už pracoval pred 
siedmimi rokmi na stavbe Panorama City a vlani 
aj na Klingerke. Ďalšia súprava, ktorá dokáže vŕtať 
až do hĺbky 80 metrov, prišla na stavbu Eurovea 
z Viedne a od nás sa presunie do rumunského mes-
ta Craiova.
Stroje sa prevážajú v demontovanom stave a po-
skladanie trvá približne týždeň. Nadrozmerný 
transport tvorí šesť návesov. Na stavenisku Eurovea 
budú pracovať spolu štyri vrtné súpravy. V apríli sa 
na stavbe objavia prvé žeriavy, celkovo ich bude 
jedenásť. Výška žeriavov bude postupne rásť s bu-

dovami a s výstavbou mrakodrapu Eurovea Tower 
nám vyrastie aj najvyšší žeriav, aký bol kedy na 
Slovensku postavený.
Projekt Eurovea 2 tvorí šesť stavebných objektov. 
Okrem rozšírenia obľúbeného nákupného centra tu 
vyrastú dva bytové domy – prvý slovenský mrakod-

rap Eurovea Tower a Riverside, dve kancelárske 
budovy a podzemné garáže. Súčasťou projektu je aj 
predĺženie nábrežnej promenády, vybudovanie no-
vého aktivity parku, ktorý zhodnotí aj v súčasnosti 
nevyužívaný priestor pod Mostom Apollo, a mest-
ského bulváru na Pribinovej ulici.

Výstavba rozšírenia projektu  
Eurovea sa naplno rozbehla

Pokračovanie 
multifunkčného 
komplexu 
Eurovea na 
nábreží Dunaja 
sa dostalo do fázy 
výstavby hlavnej 
stavby.



Nové PKO  
v kameňolome
DEVÍN
Slovenský vodohospodár-
sky podnik (SVP) by do 
konca tohto roka mohol 
získať stavebné povolenie 
a následne začať realizá-
ciu projektu nového parku 
kultúry a oddychu (PKO), 
a to v časti kameňolomu pri 
Devíne.
Podľa hovorcu SVP Mari-
ána Bocáka to však bude 
závisieť od finančných 
možností podniku aj od 
toho, či bude môcť čerpať 
rôzne fondy a granty. Pro-
jektový zámer revitalizácie 
časti kameňolomu Devín 
bol vypracovaný z úrovne 
odštepného závodu SVP 
Bratislava. Spracovaná je 
aj projektová štúdia. Pod-
nik pripravuje aj obstará-
vanie inžinierskej činnosti, 
ktorá by mala vyústiť do 
právoplatného stavebného 
povolenia. (TASR)

Mobilná stena 
proti hluku 
LAMAČ
Národná diaľničná spoloč-
nosť (NDS) bude pokra-
čovať v príprave mobilnej 
protihlukovej steny na časti 
diaľnice D2 v blízkosti La-
mača.
Hovorkyňa NDS to uvied-
la v súvislosti s rozhod-
nutím ministra životného 
prostredia o zamietnutí 
rozkladu proti záverečné-
mu stanovisku envirore-
zortu, ktorým pri splnení 
konkrétnych podmienok 
vydáva súhlas s výstav-
bou protihlukovej bariéry. 
Predĺženie povoľovacie-
ho procesu ovplyvní aj 
predpokladaný začiatok 
výstavby, pôvodne pláno-
vaný na úvod roka 2022. 
Protihluková stena má 
byť na úseku dlhom 2,75 
km, približne od tunela 
Sitina po križovatku Dia-
mant, ktorou sa z diaľnice 
schádza k lokalite Bory, 
do Lamača či do Záhorskej 
Bystrice. (TASR)

Psy môžu byť 
bez vôdzky 
RUŽINOV
Voľný pohyb psov bez vôdz
ky bude v Ružinove možný 
aj v niektorých lokalitách 
mimo oplotených výbehov. 
Vyplýva to z nového VZN. 
 „Jedna z obrovských tém 
v každej samospráve je več-
ný súboj psičkárov a ne-
psičkárov. Chceme to riešiť 
zlepšením pravidiel. Dnes 
sú pravidlá v Ružinove na-
stavené tak, že voľný výbeh 
psov je len v oplotených vý-
behoch, všade inde by mal 
byť pes na vôdzke, čo skoro 
nikto nerešpektuje,“ uviedol 
ružinovský starosta Martin 
Chren. Popri zvyšovaní počtu 
oplotených výbehov pre psy 
preto mestská časť pristupu-
je k vytvoreniu neoplotených 
voľných výbehov. (TASR)
 Foto: shutterstock

Večer o ženách
DÚBRAVKA
Celovečerné predstavenie, 
ktorého hlavnými hrdin-
kami sú ženy, si môžete 
pozrieť už o pár dní v bra-
tislavskej Dúbravke.
Prostredníctvom ľudového 
tanca a hudby spoznáte ich 
životy, pocity, trápenia, aj 
radosti. Program chce nielen 
poukázať na problémy, ale 
zároveň prispieť k ich rie-
šeniu. „Rozhodli sme sa, že 
výnos zo vstupného darujeme 
krízovému centru REPULS 
v Bratislave,“ informovala 
Lucia Nogová, ktorá vedie 
folklórny súbor Kumšt. Pred-
stavenie bude v sobotu 29. 
februára o 19. hodine v DK 
Dúbravka. (bn)

Búranie skladu tabaku, pôvod-
ne zapísaného do Zoznamu 
kultúrnych pamiatok. 

Objekt Vistry v areáli Istrochemu (niekdajšia Dynamit-
ka, neskôr Dimitrovka.)
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BRATISLAVA
Možno ste zachytili, že víťa-
zom nedávnej súťaže Dúb-
ravský ľadový medveď sa 
stal IVAN SCHOLTZ (43). 
Sociálny pracovník z Kra-
márov vydržal v mrazivej 
vode nad 5 °C najdlhšie, 
takmer 45 minút, no pripo-
mína, že je len začiatočník. 
Kde sa stretávajú bratislav-
skí otužilci a čo im tento 
„úlet“ dáva?

Do ľadového jazera ste vošli 
prvýkrát koncom minulého 
roka. Čo vás motivovalo?
Prvýkrát som bol v petr-
žalskom Draždiaku vlani 

v októbri. Potom som vy-
skúšal jazero vo Vajnoroch 
a na Silvestra prvý ľad v taj-
chu v Banskej Štiavnici. 
A motivácia? Stále skúmam, 
čo mi robí dobre, resp. čo je 
zdravé a človeka trochu pre-
budí a nakopne, keďže aj ja 
rád vysedávam pri počítači. 

Mrazivá voda vás teda na-
kopne?
Vlastne som chcel vyskúšať 
chodiť po žeravých uhlíkoch. 
Nakoniec som skončil vo 
vode, a to nielen fyzicky, ale 
hlavne duševne. Ono ten po-
byt vo vode je tak trochu iný 
stav vedomia.

Kam chodia ľadové medve-
de najradšej? 
Medvede sú už ostrieľaní 
starí bardi, ktorí veselo pre-
plávajú ľadový Dunaj... Tak 
to ja ešte nie. My sme tu niaky 
z Draždiaka, ktorí sa od ľa-
dových medveďov učíme. 
Pokiaľ ide o mňa, som dosť 

nový, takže ja sa skôr pýtam, 
než odpovedám. Medvede 
to robia už roky, desaťročia. 
Občas sa s nimi stretnem aj 
na Draždiaku.

Ktoré bratislavské jazero 
vyhovuje vám?
Stálica je Draždiak. Nájdem 
tam veľa „rovnakých“ ľudí, 
poznám prostredie. Som až 
prekvapený, koľko otužilcov 
sa tam točí, a to za každého 
počasia. Niekedy idem do ja-
zera vo Vajnoroch, ale to len 
pre zmenu. Mnohí otužilci 
dávajú Zlaté piesky, sú vraj 
studenšie. Ale na Draždiaku 
zas občas strašne fúka.

Začínali ste sám alebo 
v skupine otužilcov?
Máme na facebooku skupi-
nu a ja len dám inzerát - kto 
a kedy... A ideme. Sám nikdy, 
hoci teraz by som si aj trú-
fol. Vždy som však pri brehu 
a keby som sa začal cítiť zle, 
hneď idem von. Ale zakaž-

dým sa niekto pridá, dokonca 
aj mamičky, starší ľudia, až 
sa čudujem, koľkí. Dúfam, 
že sa plávanie v ľadovej vode 
nestane „masovkou“ a mó-
dou, stratilo by to svoje čaro.

Čo poradíte „samoukovi“, 
ktorý si to chce vyskúšať na 
vlastnú päsť?
Plávanie v ľadovej vode je 
extrém a záťaž najmä pre 
srdce, hlavu. Takže ideálne 
je začať sa otužovať ran-
nými striedavými sprcha-
mi a vždy končiť studenou. 
Niektorí otužilci sa z toho 
smejú, ale hlavne v zime po 

pár minútach ľadovej sprchy 
máte tiež dosť. Čo sa týka 
vstupu do vody, najskôr sa 
treba vyzlečený rozhýbať na 
chladnom vzduchu, lepšie ten 
šok zvládnete. A vo vode sa 
sústrediť na dych, pomaly sa 
hýbať a až po nejakom čase 
ísť plávať. Pozor pritom na 
hlavu, nesmie sa namočiť.

Ako dlho vydržíte v mrazivej 
vode? Koľko minút je znesi-
teľných a tiež zdravých?
Zdravé je to len prvé minúty, 
záleží na teplote vody. Keď 
má okolo 0 stupňov, bývame 
v nej asi 5 minút, keď je 

Otužilec Ivan Scholtz: Ešteže nás nie je veľa... chladnejšia, sme v nej zhru-
ba toľko minút, aká je teplota 
vody, plus dve minúty. Voda 
začne byť znesiteľná až po 
istom čase, ja som to pocítil 
približne po 8 minútach. Ale 
potom fakt prišlo teplo... 

A potom?
Potom treba z vody von 
a zase sa hýbať, zase sa adap-
tovať. Je to naozaj dôležité, 
inak je triaška neznesiteľná. 
Takže pomaly do vody aj 
z vody. Najlepší je pre mňa 
ale dobrý podporný kolektív. 
Veď som iba začal. 

Čo tých 45 minút v súťaži 
Dúbravský ľadový medveď?
Tá súťaž bola viac-menej šou. 
Nie, toto by som normálne 
nerobil, nikto to nerobí, naj-
mä nie „beginneri“ ako som 
ja. Ale niečo ma v tej ľadovej 
vode dlho držalo. Okrem iné-
ho aj vidina ceny – čokolády, 
o ktorej som vedel (úsmev). 

Ako sa zvyknete v zime na-
obliekať? Asi to s vrstvením 

oblečenia nepreháňate... 
Bežne chodím v krátkych 
nohaviciach. Fakt sa to dá. 
Proste zistíte, že je veľký 
rozdiel vedome ísť do chladu 
a mrznúť nechtiac. Je to do-
slova práca s chladom. 

Znamená to, že chlad do-
káže naša myseľ odignoro-
vať?
Áno, ide to trochu mysľou 
prekonať. Chlad síce cítite 
stále, ale dá sa naň zvyknúť. 
Nastavenie mysle je hlavná 
vec. 

Cítite sa vďaka otužovaniu 
v ľadovej vode zdravší? Čo 
vám tento „úlet“ dáva?
Ani jeden lekár mi na to nič 
zlé nepovedal. Ale meriam 
si tlak a včera som bol u ob-
vodnej popočúvať srdce. 
Vidíte, ono vás to nasmeruje 
zase inde k lepšiemu - kto by 
len tak išiel k lekárovi, keď 
nemusí... Samozrejme, ľa-
dová voda nie je všeliek, ale 
tréning je to riadny. V jazere 
sme dvakrát, maximálne tri-

krát v týždni, zoberie to totiž 
veľa energie, treba aj oddych. 
Ale pokiaľ budem môcť, tak 
sa tohto športu nevzdám.

Kedy ste mali naposledy 
chrípku alebo ste prechlad-
li?
Chrípka a nádcha? Vôbec ne-
viem. Nič mi nie je, cítim sa 
stále rovnako. Robím však aj 
iné veci pre seba. Otužovať 
som sa začal od roku 1995 
najskôr len ľadovými spr-
chami ako súčasť jogy. Sa-
mozrejme, môžem ochorieť, 
ale priebeh choroby je ľahší 
a rýchlejšie je preč. Zmenilo 
sa mi ale niečo iné. Kedysi 
nás učili, že hneď, ako nás 
prefúkne, budeme chorí a u 
mňa to tak aj bolo. Teraz 
behám v tuhej zime v kraťa-
soch, plávam v jazere a nič. 
Platí však, že všetko treba ro-
biť s mierou. Ak chcete plá-
vať v ľadovej vode, najlepšie 
je ísť na vec so skúsenými 
otužilcami. Tak, ako som za-
čínal aj ja.  (ac)
Foto: Lucia Marcinátová, TASR

Županom ste už viac ako dva roky. 
Podarilo sa vám naplniť polovicu 
z toho, čo ste plánovali?
Úprimne hovorím, že keď som pred 
takmer dvoma rokmi predstavoval 
dokument Programové vyhláse-
nie BSK, mal som aj pochybnosti, 
či to nie je príliš ambiciózny plán. 
Dnes som už pri odpočte pokojnejší. 
Púšťame sa do veľkých projektov. 
Zatraktívnili sme naše stredné ško-
ly, rekonštruujeme cesty a mosty, 
staviame záchytné parkoviská, in-

vestujeme oveľa viac do sociálnych 
služieb.

Niekedy sa objavujú názory, že 
župa je vlastne zbytočná. Prečo by 
nebolo lepšie rozdeliť kompetencie 
župy medzi magistrát a ďalšie mie-
stne samosprávy?
Podľa mňa treba župy posilňo-
vať. Pretože, ak na území kraja 
spoja mestá a obce sily, sú nielen 
efektívnejšie, ale vedia riešiť aj 
také problémy, na ktoré samostat-
ne nestačia. Iba nedávno sa nám vo 
Výbore regiónov v Bruseli podaril 
veľký úspech. Rozhodovanie o eu-
rofondoch pre región by malo byť 
na krajoch a nie na ministerstvách. 
A verím, že na základe výsledkov 
budú naše kompetencie ešte rásť. 
Zrušením samosprávnych krajov 
by sme ušetrili akurát plat župana a 
odmenu poslancov. Práca by pred-
sa nezmizla, len by sa presunula na 
niekoho iného. Ja viem, že vyhlá-
senia o rušení úradníkov či úradov 
znejú na prvé počutie dobre, ale ne-
riešia to podstatné - kvalitu služieb 
pre verejnosť.

Čo by ste chceli ešte stihnúť do 
konca funkčného obdobia?
Začali sme s odkupom pozemkov pod 
plánovaným obchvatom Grobov a do 
roku 2022 chceme mať cestu aspoň 
rozostavanú, ak nie hotovú. Chcem 
určite stihnúť dobudovanie autis-
tického centra. No a určite budeme 
pokračovať v skvalitňovaní našich 
stredných škôl, v rekonštrukciách 
budov, v opravách a budovaní ciest, 
skvalitňovaní sociálnych služieb. 
Veľkou prioritou budú rozvojové 
projekty, ako napríklad vybudovanie 
športovo-rekreačného areálu v Petr-
žalke, kultúrno-spoločenské centrum 
na Patrónke i nájomné byty v Záhor-
skej Bystrici.

Na aké oblasti na župe išlo najviac 
peňazí?
Školstvo, doprava a sociálna starost-
livosť. Jednoznačne sú to tieto tri 
oblasti. V školstve to však nie sú len 
peniaze na bežný chod škôl, ale aj na 
rekonštrukcie, na odmeny učiteľom, 
na podporu duálneho vzdelávania. 
V oblasti dopravy sú to zrekonštru-
ované cesty a mosty či nové nasvie-

tené priechody. Podstatnú časť 
rozpočtu tvorí aj zabezpečenie prí-
mestskej dopravy prostredníctvom 
Bratislavskej integrovanej dopravy, 
kde sa nám k septembru 2018 po-
darilo presadiť taktovosť dopravy, 
plynulé nadväzovanie vlakov a au-
tobusov a celkové zjednodušenie 
dopravy v kraji. V sociálnej oblasti 
sú to rovnaké ciele ako v školstve - 
kvalitné služby, dôstojné priestory 
a slušné pracovné podmienky pre 
personál.

Aktuálne kandidujete aj do parla-
mentných volieb, no priznali ste, 
že ani v prípade zvolenia si man-
dát poslanca neuplatníte. Nie je 
to nefér voči voličovi a na čo je to 
vlastne dobré?
Vnímam to ako podporu strane, ktorú 
som pred rokmi spoluzakladal. Moja 
kandidatúra má byť pre voličov de-
klaráciou, že voliť Slobodu a solida-
ritu je správne rozhodnutie. A že keď 
jej verím ja, môžu aj ostatní. Prefe-
renčné hlasy pre mňa budem vnímať 
ako pochvalu za moje výsledky na 
župe.  

Juraj Droba: Dva roky na župe ukazujú, že to ide.

PETRŽALKA
Po dohode s magistrátom sa 
spoločnosť Slovak Telekom 
rozhodla, že ďalší ročník 
Magio pláže na Tyršovom 
nábreží nepripraví.
Sad Janka Kráľa spolu s Tyršo-
vým nábrežím čakajú v nasle-
dujúcich mesiacoch a rokoch 
zmeny. „Máme záujem na 
tom, aby tu do budúcna vzni-
kol jeden ucelený priestor ur-
čený na rekreáciu v prírodnom 
parkovom prostredí, športové 

aktivity a v nejakej podobe aj 
kultúrno-spoločenské poduja-
tia,“ informoval magistrát.
O plánoch obnovy komuniko-
valo mesto aj s Telekomom. 
Mobilný operátor sa po zvá-
žení všetkých okolností na-
pokon rozhodol Magio pláž 
neorganizovať. Mesto ubez-
pečuje, že Tyršovo nábrežie 
nechce nechať v lete prázdne, 
o konkrétnych zámeroch však 
zatiaľ nehovorí. (ts)
 Foto: Matúš Husár

Obľúbená Magio pláž 
po 13 rokoch končí

Mobilný operátor mal zmluvu s mestom ešte 
na tento rok, napokon od projektu ustúpil. 

Zimné plávanie 
v Dunaji.

Ivan Scholtz
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Opäť snaha zakázať hazard

Regulačné opatrenia obmedzili hazard

Aký bude účet?

Zákaz nič nerieši,  
zhodujú sa odborníci

 Rovnako ako pred štyr-
mi rokmi, aj tentoraz bude 
parlamentné voľby v Bra-
tislave sprevádzať snaha 
aktivistov zaviesť v hlav-
nom meste úplnú prohibí-
ciu hazardu. Až osemsto 
kresťanských dobrovoľ-
níkov z celého Slovenska 
vás bude presviedčať o 
správnosti zákazu hazardu, 
ktorý mestskú kasu pripra-
ví o milióny eur a podľa 
názoru odborníkov nijako 
neprispeje k riešeniu prob-
lémov. 
 Aktivisti sa už dlhé 
roky snažia presvedčiť 
Bratislavčanov, že hazard 
nie je o ničom inom, iba o 
zničených rodinách, osob-
ných bankrotoch a krimi-
nalite. Čerstvý prieskum 
renomovanej agentúry 
Focus z februára tohto 
roka však napríklad zis-
til, že 93% opýtaných za 
posledný rok vôbec ne-
prekročilo prah prevádzky 
s hazardom a 78% nemá 
žiadnu negatívnu skúse-
nosť s existenciou herní. 
Z prieskumu tiež vyplýva, 
že viac ako dve tretiny res-
pondentov odmieta zákaz 
hazardu, ak by sa mal vý-
padok v rozpočte mesta 
kompenzovať ďalším zvy-
šovaním daní.  
 Podobne ako pri obme-
dzovaní práv žien, či iných 
skupín obyvateľstva, aj pri 
hazarde vidia aktivisti pod 
vedením Antona Chromí-
ka jediné riešenie: vstúpiť 
do osobného rozhodova-
nia iných prostredníctvom 
zákazov. Za posledné šty-
ri roky sa pritom zákon o 
hazardných hrách niekoľ-
kokrát sprísňoval a zakaž-
dým priniesol výrazné a 
tvrdé zmeny v pravidlách 

prevádzkovania herní. 
Náboženské presvedčenie 
ich však ženie do boja, na 
konci ktorého vidia šancu 
spraviť z Bratislavy prvú 
a jedinú metropolu Európ-
skej únie, kde by sa takáto 
prohibícia hazardu zavied-
la.

Dostupnosť hazardu 
klesla na celom Slovensku 
o dve tretiny, štát zaviedol
aj zákaz hrania sociálne
odkázaných ľudí prostred-
níctvom registra vylúče-
ných osôb či obmedzil
otváracie hodiny herní.
Bratislava novú legislatívu
reálne využila a prijala na-
riadenia, ktoré regulujú ich
rozmiestnenie,  vznik no-
vých herní a dokonca ich
úplne zatvorila na 12 dní v
roku.

Názory odborníkov sa 
zhodujú v jednom. Záka-
zom kamenných prevá-
dzok sa hazard – v tom 
lepšom prípade – prenesie 
na internet. Reálne však 
mestá, v ktorých zaviedli 
prohibíciu, zaplavil čierny 
hazard. Situácia je už aj 
na Slovensku taká vážna, 
že štát v boji proti nele-
gálnym kvízomatom žiada 
Združenie miest a obcí o 
pomoc. Pri poslednej razii 
totiž odhalili až 800 nele-
gálnych prístrojov, ktoré 
sem dorazili z krajín mimo 
Európskej únie či z vý-
chodnej Ázie.

Dôkazom, že úplný zá-
kaz nič nevyriešil, môže 
byť aj Brno. Po troch ro-
koch prohibície mesto 
opäť vydalo licencie na 
prevádzku kasín. Aj tam 
pochopili, že je lepšie mať 
hazard pod kontrolou, ako 
ho nechať v rukách mafie.

 Len za posledné štyri 
roky dostal hazard v Brati-
slave množstvo obmedzení 
a limitov. Preto je nepo-
chopiteľné, že idú aktivisti 
opäť bojovať za úplný zá-
kaz. Dostupnosť automa-
tov klesla až o dve tretiny, 
keďže ich prevádzkovanie 
mimo herní, napr. v po-
hostinstvách, štát zakázal. 
Určil tiež minimálny a ma-
ximálny počet výherných 
zariadení v prevádzke.
 Herne majú zakázanú 
svetelnú a inú reklamu na-

vádzajúcu na hazardné hry. 
Patologickí hráči sa nachá-
dzajú v registri vylúčených 
osôb, rovnako ako aj po-
beratelia dávok v hmotnej 
núdzi či neplatiči výživné-
ho a do herne nesmú ani 
len vstúpiť. Mesto upravi-
lo vzdialenosť medzi jed-
notlivými herňami a ich 
umiestnenie pri školách a 
pod. A ako je to s údajným 
narúšaním verejného po-
riadku? Polícia neeviduje 
žiadne problémy, ktoré by 
súviseli s hazardom. 

 Plošný zákaz hazardu 
by sa prejavil výpadkom 
takmer 10 miliónov EUR 
za jedno funkčné obdobie 
zastupiteľstva a primáto-
ra. Je to približne tretina 
zo sumy, ktorú získa Bra-
tislava nedávnym zvýše-
ním dane z nehnuteľností. 
Existuje riziko, že politici 
budú plátať dieru v roz-
počte ďalším zvyšovaním 
daní. Naozaj chcú Brati-
slavčania financovať tento 
sociálny experiment, ktorý 

sa už v iných mestách uká-
zal ako neúčinný? 
Mesto nemusí hazard za-
kázať, prísnejšie pravidlá 
ho naopak ochránia pred 
rozmachom čiernych her-
ní. Ak by hazard mohol v 
rámci zákona fungovať aj 
naďalej, do rozpočtu by 
prichádzala suma porov-
nateľná napríklad s výdav-
kami na prevádzku všet-
kých centier voľného času 
pre deti a mládež na dobu 
až 7 rokov.

 Vyliečený gambler 
Michal Morávek tvrdí, že 
pre patologických hráčov 
žiadne zákazy neplatia. 
„Ak človek nie je vnútor-
ne presvedčený o tom, že 
mu hazard škodí a má sa 
od neho držať čo najďalej, 
nijaké zákazy mu nepomô-
žu.“ Morávek dnes ľuďom 
s podobným osudom radí, 
ako sa dostať von zo za-
čarovaného kruhu. „Prvý 
krok môže byť telefonát na 
linku pomoci pri problé-
moch s hraním (0800 800 
900), kde o pomoc môže 
žiadať hráč alebo jeho ro-
dina,“ dodáva.
 Úplný zákaz hazardu 
považuje za krok vedľa aj 
PhDr. Jana Žemličková, 
PhD., riaditeľka socio-re-
habilitačnej starostlivosti 
v Sanatóriu AT v Brati-
slave: „Skúsenosti s pro-
hibíciou nás varujú, aby 
sme neopakovali chyby 
z minulosti. Zákaz závis-
lým nepomáha, pretože 
nemôže nahradiť vnútornú 
motiváciu na rozhodnutie 
prestať hrať.“ Za najväčšiu 
hrozbu považuje hazard na 
internete, pretože je to naj-
menej kontrolovaný trh. 
„Ruší bariéru prístupu a 
kontroly – najmä  vekovej 
hranice, frekvencie a her-
ného zaujatia, pričom naj-
viac ohrozená je mladšia 
populácia.“ 
 V súvislosti s týmto va-
rovaním je nepochopiteľ-
né, prečo mestá jedno po 
druhom likvidujú kamen-
né prevádzky s hazardom, 
kým štát uvoľňuje pravidlá 
pre online kasína. A kým 
z herní putujú každoročne 
milióny eur do rozpočtov 
obcí a miest, peniaze z in-
ternetového hazardu idú   
len do štátneho rozpočtu.

RIEŠENÍM NIE JE ZÁKAZ, ALE REGULÁCIA

NEŽITE V DOMÁCNOSTIACH S PLESŇAMI
BIOREPEL® – biocídny výrobok s mikroorganizmom Pythium oligandrum 
na odstránenie plesní na stenách a preventívne ošetrenie proti plesniam.
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Distribúcia: Prípravok BIOREPEL® s múdrou hubou Pythium oligandrum dostanete v predajniach farieb, 
v reťazcoch v oddeleniach s farbami alebo v drogériách predávajúcich farby.

Nezapácha, neleptá.
Určený pre širokú verejnosť 
a profesionálov.

Dlhodobý koniec plesní v obytných miestnostiach, 
spálňach, detských izbách, kuchyniach, výrobniach 
a skladoch potravín, ale aj v pivniciach, stajniach…

Distribútor pre Slovensko: 
BAL SLOVAKIA, s. r. o. 
Výrobca: Biopreparáty spol. s r.o.

MÚDRA HUBAMÚDRA HUBA

www.biorepel.czwww.biorepel.czPoužívajte biocídy bezpečným spôsobom. 
Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku.

STARÉ MESTO
Ak si chcete dopriať gur-
mánsky zážitok, v Bratisla-
ve máte viac možností. Vý-
nimočné delikatesy sľubuje 
napríklad reštaurácia Rio 
na Hviezdoslavovom ná-
mestí, ktorá vlani prešla 
veľkou rekonštrukciou 
a nové je tiež menu. Tak 
sme ju otestovali.
Podnik Rio Restaurant & 
Bar v centre mesta, otvorený 
do neskorej noci, preslávili 
steaky, ktoré si môžete podľa 
chuti sami dopiecť na lávo-
vom kameni. Zámerne sme si 
vybrali úplne iné jedlá. Budú 
rovnakým zážitkom?
Stôl na presklenej terase s vý-
hľadom na námestie sme si 
rezervovali deň vopred a uro-
bili sme dobre, v piatok okolo 
ôsmej večer už bolo takmer 
plno. Na vešiaku pri vcho-
de viselo množstvo kabátov, 
chcelo by to vešiak navyše... 
V štýlovom tmavom interiéri 
sa však cítime príjemne, a to aj 
vďaka intímnemu osvetleniu. 
Svetlo nám ale chýba pri číta-
ní jedálnička, ešteže sa dá za-
svietiť mobilom! No nie je to, 
samozrejme, ideálne riešenie. 
Menu prekvapuje originál-
nymi špecialitami. Ich názov 
nám síce veľa neprezradí, ale 
pri každom je rozpísané, čo 
asi máme očakávať na tanieri 

a detaily ochotne dopovedá 
obsluhujúci čašník. Zaujal 
nás tiež atraktívny vzhľad 
jedla a spôsob servírovania 
- objednávku pre štyroch 
priniesli až traja úsluž-
ní páni. 
Výborný bol Pork 
belly (15,80 €), 
čo je bravčový 
bôčik, ku ktorému 
sa podáva pečený 
zemiak, kel, bie-
la fazuľa a chorizo. 
Potraviny, ktoré by nám 
nenapadlo skombinovať, 
vytvorili spolu zaujímavú 
chuť. Naozaj dobré! Mäso 
bolo mäkučké, šťavnaté 
a omáčka tiež vynikajúca.
Daniel in forest (22,50 €) bol 
tanier plný farieb: k jemnému 
mäsku z chrbta daniela nám 
priložili plátky pečenej oran-
žovej tekvice, baby zeleninu, 
píniové oriešky a tiež černi-
ce. Túto delikatesu už priamo 
na stole čašník ešte prelial 
maslovou omáčkou. Bola 
skvostná.
Odporúčame aj Beef blade 
(15,50 €). Je to dusené hovä-
dzie pliecko, ktoré, ako sme 
sa dozvedeli, sa pripravuje až 
24 hodín. Podáva sa s červe-
nou kapustou (chuť je trochu 
sladšia), zaúdeným paštrná-

kovým pyré a omáčkou porto. 
Paštrnák je síce aromatická 
zelenina, ale v jedle sme ho 
takto nevnímali, dobre sa zla-
dil s ďalšími  ingredienciami.
Štvrtým kulinárskym kúskom 
bol Salmon (18,20 €). Pod 
krátkym názvom sa skrý-
va šťavnatý grilovaný lo-
sos s jemnou, ľahko slad-
kou čínskou zeleninou pak 
choi, stonkovou brokolicou, 
hráškom, plátkami avokáda 
a opečenými mandľami, všet-
ko preliate pažítkovou beurre 
blanc omáčkou. Fajnová po-
chúťka!
Výnimočné sú tiež dezerty. 
Ponúkajú štyri druhy, my 
sme ochutnali dva a oba boli 
skvelé. Chocolate (6,90 €) je 
tartaletka z tmavej čokolády 
so sirupom z kakaa, pomaran-
čovou šťavou, chrumkavý-
mi sušienkami z lieskovcov 
a pomarančovým sorbetom. 
Koláčik nielen úžasne chutil, 

ale aj vyzeral, pripomínal až 
malé umelecké dielo. Efektne 
naservírovaná bola tiež Sour 
cherry (6,30 €), čo je zmrzli-
na s jemne pikantnými višňa-
mi, pistáciami a luxusnou 
francúzskou šľahačkou. 
Špeciality v Riu naozaj laho-
dili našej chuti a na pitie sme 
si mohli vyberať z bohatej 
ponuky limonád, kvalitných 
vín či exotických miešaných 
nápojov. Ak máte radi pivo, 
vyskúšajte značku Bradáč 
(0,40 l za 3,20 €), za ktorou 
sa skrýva úspešný príbeh 
mladých Slovákov. Rátajte 
však s tým, že tu necháte viac 
peňazí: večera vrátane nápo-
jov vyšla nás štyroch približ-
ne na 130 eur.  (ac)
 Foto: ac, FB/Rio Restaurant
Naše hodnotenie:
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšte-
ve informovaná. Konzumáciu 

si redakcia platila sama.

Ako fungujú kulinárske čary



Zničené scho-
dy už opravili
STARÉ MESTO
Terénne schody spájajúce 
Pražskú a Sokolskú ulicu 
boli dlhodobo v dezolátnom 
stave. To je už minulosť.
Staré Mesto zrekonštruova-
lo nielen zničené schodisko, 
ale aj oporný múr. Obyvate-
lia si tak konečne môžu opäť 
skrátiť cestu na autobusovú 
zastávku na Pražskej. Na 
schody nadväzuje v hor-
nej časti konštrukcie nový 
chodník z betónovej dlažby 
s protišmykovým povrchom. 
V spolupráci s magistrátom 
taktiež osadili dva nové stĺpy 
verejného osvetlenia, ktoré 
osvetľuje schody a priľahlý 
dlažobný chodník. (ts)

Rozbiehajú  
reguláciu  
parkovania
NOVÉ MESTO
Jedným z kľúčových pro-
jektov v Novom Meste je 
rozbehnutie parkovacej po-
litiky v lokalite Tehelného 
poľa a jeho okolia.
Mestská časť v súčasnosti 
obstaráva informačný sys-
tém, ktorého súčasťou by 
mala byť aj evidencia re-
gistrovaných užívateľov, 
platobný portál a 26 parko-
vacích automatov. Vyplýva 
to z oznámenia vo vestníku 
Úradu pre verejné obstaráva-
nie. Cena je odhadovaná na 
208-tisíc eur. Mestská časť, 
ktorá pripravuje aj ďalšie 
parkovacie zóny, má zverej-
nené na webe aj odpovede na 
najčastejšie otázky v súvis-
losti s parkovaním. (TASR)Reštaurácia na Hviezdoslavovom námestí.

Dusené hovädzie pliecko

Pochúťka z chrbta daniela.

Čokoládová 
tartaletka
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DREVENÉ ROLETY

. . .spoľahlivosť,  r ýchlosť,  čistota.. .

DREVENÉ ROLETY – Korenačka
Klimkovičová 4, 841 01 Bratislava

0903 349 274 
info@drevenerolety.sk
www.drevenerolety.sk

Starožitnosti 
Panenská 22
Odkúpime v hotovosti:

sklo, porcelán, striebro, obrazy, hodiny, šperky, 
lampy, nábytok, i celé 

pozostalosti, umenie každého druhu
Konzultácie zdarma aj u Vás doma

tel: 0907 981 477
Sme tu pre Vás už 25 rokov

BRATISLAVA
V čase chrípkovej sezó-
ny, ktorá naplno vypukla, 
zdravotníci ako základné 
preventívne opatrenie od-
porúčajú dôkladne si umý-
vať ruky mydlom alebo de
zinfekčným prostriedkom. 
Preverili sme preto miesta, 
kde je riziko nákazy vysoké 
– bratislavské nemocnice. 
Aké možnosti máme?
Zamerali sme sa na toalety, 
no hľadali sme tiež dezin-
fekčné gély či emulzie, ktoré 
majú byť k dispozícii už pri 
vstupe do zdravotníckeho za-
riadenia. Našli sme, ale len 
dva. Pripúšťame, že priamo 
na nemocničných oddele-
niach môže byť realita oveľa 
lepšia, ako sme ju zažili my. 
Z verejne prístupných miest 
totiž často „miznú“ aj iné uži-
točné veci, nielen mydlo.

Nemocnica na Kramároch
Hneď pri vstupe do Dérero-
vej nemocnice býval dezin-
fekčný gél, ktorý mohli po-

užiť pacienti aj návštevníci, 
no to je minulosť. „Áno, 
gél bol položený na stolíku 
pri vrátnici, ale už dlho ho 
nemáme,“ pokrčila plecami 
informátorka. Na nemocnič-
nom WC na prízemí sme si 
mohli umyť ruky iba vodou, 
mydlo nebolo a prázdny bol 
aj zásobník na papierové 
utierky. Na toalete v poli-
klinike dávkovač mydla síce 
bol, utierky na ruky však 
žiadne. 
O to príjemnejšie sme boli 
prekvapení vo vedľajšej bu-
dove, kde je Národný ústav 
detských chorôb. Na WC ne-
ďaleko vstupu bolo všetko: 
dávkovač mydla, papierové 
utierky v kotúči, dokonca 
v kabínke toaletný papier! 

Nemocnica na Antolskej 
Toalety na poliklinike vyze-
rajú slušne, väčšinou sú čis-
té a vynovené, až na WC na 
prízemí, kde to aj nepríjemne 

zapáchalo. Dávko-
vač mydla, sušič 
na ruky či papi-
erové utierky 
sme však ni-
kde nevideli. 
Len v umýva-
dle na dámskej 
toalete v nemocnici 
ležala prázdna sieťka, v kto-
rej kedysi asi aj bolo mydlo. 
Po dezinfekčnom prípravku 
ani stopy, nenašli sme ho ani 
vo vestibule nemocnice. 

Nemocnica Mickiewiczova
Nazreli sme do pavilónu A, 
kde je chirurgická klinika 
a prichádza sem veľa pacien-
tov s akútnymi problémami 
či úrazmi. Toalety na prízemí 
sú vlastne dve miniatúrne ka-
bínky, jedna pre ženy, druhá 
pre mužov. Priestor je vyno-
vený a udržiavaný, ruky si 
umyjete v čistom umývadle, 
ale bez mydla a bez možnosti 
osušiť si ich.

Nemocnica Milosrdní bra-
tia 
Vo vestibule, kde sú am-
bulancie RTG či CT vyše-
trení, sme si hneď všimli 
dezinfekčný gél na ruky. 
Umiestnený je na stene 
pred vstupom do toaliet. 
Ani na WC nič nechýba-
lo: pri umývadle bol gél 
na ruky, vedľa zásobník so 
skladanými papierovými 
utierkami, v kabínkach to-
aletný papier.

Ružinovská nemocnica
Dámske toalety pri vstu-
pe do nemocnice sú čis-
té a priestranné, pri dvoch 
umývadlách sme našli jeden 
dávkovač mydla, WC pa pier 
však chýbal. Vo vestibule 
pútajú pozornosť tabuľky 
s informáciou UNB chráni 
vaše zdravie - Dezinfekcia 
na ruky. Pri tabuľke vedľa 
toa liet však dezinfekčný gél 
nebol žiaden, no jeden sme 
našli na protiľahlej stene 
a hneď aj využili.  (bn, kb)
 Foto: bn, kb

Môžeme si v nemocnici umyť ruky mydlom?
NÁŠ TEST

Stanovisko  
nemocnice
O stanovisko k možnostiam 
hygieny rúk sme požiadali 
hovorkyňu Univerzitnej ne-
mocnice Bratislava, pod ktorú 
patria testované nemocnice. 
„Zdravotnícky personál aj pa-
cienti majú v neobmedzenom 
množstve k dispozícii tekuté 
mydlo, alkoholovú dezinfekciu 
na ruky, ako aj ošetrujúcu 
emulziu. Problematike hygieny 
rúk sa venuje v Univerzit-
nej nemocnici Bratislava 
nadštandardná pozornosť aj 
formou seminárov aktívneho 
poučovania pacientov,“ uviedla 
Eva Kliská.

Dezinfekčný gél vo vestibule 
Ružinovskej nemocnice chýbal.

WC na „Mickiewiczke“ je vynovené, mydlo však chýbalo. 

Nemocnica na Antolskej.

Na WC U Milosrdných bratov bol gél aj utierky na ruky.
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Každý projekt 
vás viac spojí.

hornbach.sk
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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

STARÉ MESTO
Komenského námestie 
v centre mesta, kde bolo 
dlhé roky parkovisko, sa 
v lete využívalo na rôzne 
zaujímavé podujatia pre ve-
rejnosť. Dnes však nikomu 
neslúži, je tam prázdno.
Na premene Komenského 
námestia, ktoré sa nachádza 
za historickou budovou 
Slovenského národného di-
vadla (SND), pracuje Met-
ropolitný inštitút Bratisla-
vy. Zatiaľ však pripravuje 
iba dočasné využitie tejto 

betónovej plochy na leto. 
„Budeme pracovať s mo-
bilnou zeleňou, tieniacimi 
prvkami, vytvárať priestor 
na oddych aj na aktivity 
komorného charakteru, na-

príklad výstav, stretnutí či 
aktivít pre deti,“ spresni-
la Natália Puschmannová 
z inštitútu.
Námestie bude v tejto podobe 
fungovať do momentu, kým 

na území nedôjde ku kom-
plexnej rekonštrukcii, ktorej 
bude predchádzať súťaž. Vy-
hlásia ju však až po dohode  
s  národným divadlom. (bn)
 Foto: bn

Kedy ožije Komenského 
námestie?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
Čaká sa na ťažké zranenie?
Ešte v roku 2018 sa 
odlomil kúsok asfaltu pri 
ráme poklopu šachty 
na frekventovanom 
chodníku pred domom na 
Račianskej ul. 37. Hĺbka 
diery bude mať asi hĺbku 
šachty. Vlani v apríli som 
napísala poslancovi na BA 
MÚ3. Dozvedela som sa, 
že chodník patrí mestu. 
Pán poslanec ochotne 
napísal žiadosť o opravu 
a poslal ju na magistrát. 
Do dnešného dňa diera 
nie je opravená a ne-
bezpečne sa zväčšuje. 
Videla som dve kolízie 
dospelých, našťastie, sa 
nezranili. Keby sa to stalo 
dieťaťu, jeho noha by 
vošla tak hlboko, že by si 
spôsobilo bolestivú zlomeninu. Pýtam sa (ne)zodpovedných: Dáte 
to urýchlene opraviť alebo čakáte na ťažké zranenie? Rozsahom je 
to údržba a nie oprava, na ktorú treba robiť výberové konanie.  
 Čitateľka Ľudmila

Informácia magistrátu: „Na chodníku pri dome na Račianskej 
ul. 37 ide o poškodené teleso šachty. Keďže je predmetná 
šachta v zmysle zákona o verejných vodovodoch a kanali-
záciách majetkom odberateľa, oslovili sme ešte minulý rok 
vlastníka  - ETP Management budov, s. r. o., ktorý nedostatočne 
preveril situáciu a vyhodnotil odkryté otvorené teleso šachty 
ako roztopený asfalt na chodníku. Opätovne sme dňa 31. 1. 
2020  upozornili vlastníka na jeho povinnosť zabezpečiť opravy 
a údržbu tejto šachty. Zároveň sme si vyžiadali informáciu 
o riešení situácie do 7 dní od doručenia listu s upozornením, 
že pri neriešení situácie zo strany vlastníka zabezpečíme 
opravu a práce mu budeme refakturovať!

Najviac vás zaujalo 
na našom webe 
banoviny.sk

Voľne pustený pes usmrtil pod Kačínom srnku

Pavel Walter: Pes má byť 
na vôdzke, nemusí ju mať len 
tam, kde je povolený výbeh. 
Potom sa čudujú, že im ich 
poľovníci strieľajú. Bezcitne 
vyžadujú práva pre svojich 
psov, ale sami nič nedodržia-
vajú. 
Vlado Martinec: Majiteľa potrestať, ale nie no-no... Pes za to nemôže, ale majiteľ predchádza-
ním áno.
Katka Viglašská: Každý pes má, prirodzene, lovecký inštinkt. Veľa ľudí si to dnes neuvedo-
muje.
Vladimír Heleš: Ale nie každý pes ma dovolené loviť. Všetko je o výchove, ktorú, bohužiaľ, 
veľa majiteľov psov zanedbáva.
Vladimír Dočasný: Tipujem, že majiteľ je ten prípad „ale veď on ťa nepohryzie...“
MarussKa MitalovaNagy: Riešte najprv, kde sa majú psy venčiť, nadávanie, nepomô-
že. V Chicagu som videla obrovské plochy, a veľa ohradených, kde prídu so psíkmi rôznych 
veľkostí, rás a pustia ich voľne behať. Všade sú po okraji smetné koše, kam vyhadzujú po psí-
koch. Samozrejme, bez poplatku.
Branislav J. D. Pírek: Infantilná doba. Pes je pes, iba zviera, ktoré si človek domestikoval pre 
svoju potrebu, či už „adekvátnu“ alebo márnivú, ale pes nie je hračka! Vysoké pokuty a bude to 
vybavené plus aktívna ochrana lesa. Stačí si viesť databázu metadát DNA psov a hneď sa zistí, 
aký pes to bol. Majiteľ psa nie je iba jeho živiteľ, je zaň zodpovedný, a to po všetkých stránkach. 
Pripadá mi, že 70 percent psičkárov má psa úplne zbytočne, iba pre svoje ego.
Vladimír Heleš: Databáza DNA psov by určite pomohla v mnohých veciach, od útokov cez 
exkrementy až po množiteľov. A náklady na analýzu DNA po nejakom incidente by som dal 
uhradiť majiteľovi psa.
Thomas Myers: Po Železnej sa bežne premávajú psy bez náhubkov... Mestská polícia radšej 
sedí dole pod Červeným mostom a rozdáva papučky.

FACEBOOK
www.facebook.sk/banoviny

ČÍTAJTE NÁS  
AJ NA WEBE

www.banoviny.sk
Nájdete nás aj na Facebooku, 
www.facebook.com/banoviny.
Píšte, pýtajte sa, komentujte.

Denne aktuálne informácie, 
spravodajstvo a témy  

zamerané na život  
v Bratislave.

Aj iné trate  
sa dočkajú  
obnovy
BRATISLAVA
V Bratislave sa budú tento 
rok rekonštruovať ďalšie 
úseky električkových tratí, 
a to v centre mesta a v mest-
skej časti Rača.
Dopravný podnik bude rekon-
štruovať električkovú trať na 
Americkom námestí a Rad-
linského ulici, a to v úseku od 
Špitálskej ulice po Blumentál. 
Trať by mala byť opravená 
najneskôr do 30. novembra. 
Celková výsledná cena je 2,84 
mil. eur bez DPH. Do konca 
novembra by mala byť hotová 
aj obnova električkovej trate 
v úseku Detvianska – Záhu-
menice, celková cena za dielo 
je v tomto prípade 2,3 mil. eur 
bez DPH. Spustenie rekon-
štrukcie električkovej trate v 
úseku Detvianska – Záhumeni-
ce je plánované na apríl a začia-
tok rekonštrukcie električkovej 
trate na Americkom námestí sa 
predpokladá v septembri. Fi-
nancovanie zabezpečí hlavné 
mesto. Rekonštrukciu bude re-
alizovať na základe výsledkov 
verejných obstarávaní spoloč-
nosť TSS Grade. (TASR)

Ekotoalety  
pre psov
PETRŽALKA
Bardejovčan Dušan Marin-
ko si dal patentovať stanice 
Eco dog toilet a ponúka ich 
aj Petržalke.
Ekologické toalety pre psov 
už predstavil poslancom 
v Komisii životného prostre-
dia a verejného poriadku. 
Poslankyne Elena Pätoprstá 
a Iveta Plšeková požiadali 
firmu o predloženie návrhu 
na umiestnenie staníc v hod-
note 10-tisíc eur. Rovnaké 
psie toalety majú vo Vrakuni 
už dva roky. Súčasťou toalety 
je stĺpik, z ktorého sa uvoľ-
ňuje špeciálna zložka obsa-
hujúca neškodné feromóny, 
ktoré psa k stanici priťahujú. 
Stĺp slúži aj na preznačkova-
nie. (Petržalské noviny)

Komenského námestie neslúži nikomu.
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Piatok 21.2.2020

HOCHSPANNUNG! / 
PANGAEA (UK)
Fuga, 22:00 
Pangaea - excelentný pro-
ducent, ktorý sofistikovane 
spája klubovú tanečnosť, 
psychotropickú zvukovú 
paletu a údernosť klubových 
toolov.

Sobota 22.2.2020

RUŽINOVSKÉ ZABÍJAČ-
KOVÉ SLÁVNOSTI 
Dom kultúry Ružinov, 10:00
Tradičná vidiecka zabíjačka 
rozvonia Ružinov. Mestská 
časť Ružinov pripravila pre 
všetkých milovníkov mäsa 
tradičné Ružinovské zabíjač-
kové slávnosti.

Nedeľa 23.2.2020

VEČER STRAUSSO-
VÝCH VALČÍKOV  VE-
NOVANÝ SVIATKU ZA-
MILOVANÝCH
Zrkadlová sieň Primaciálne-
ho paláca, 18:00 
Príďte sa zabaviť v duchu 
viedenských tradícií, pretože 
k hudbe dynastie Straussov-
cov nepatrí len noblesa, ale 
aj nespútaná zábava. A tú 
určite zažijete aj s nami!

Pondelok 24.2.2020

DEBRIS COMPANY: 
WOW!
A4 - pries-
tor súčasnej 
kultúry, 
20:00 
Predsta-
venie in-
špirované 
poéziou 
Eugena Gindla WOW! 
Réžia, koncept: Jozef Vlk

Viac kultúrnych podujatí nájdete na www.citylife.sk
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Pieta
pohrebná služba

Pieta – pohrebná služba
Mlynské Nivy 8
02/52 63 11 81 
www.pieta.sk

Pomáhame 
24 hodín denne 

už viac ako 30 rokov.
~ ~ ~
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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

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 min. 

300 eur.

~ ~ ~

PROFÍK JE TU!

NOVÝ FIAT DUCATO MÔŽETE MAŤ TERAZ 
AJ BEZ DLHÉHO ČAKANIA UŽ OD 15 590 € BEZ DPH.
NAVYŠE KU SKLADOVÝM VOZIDLÁM ZÍSKATE ZIMNÉ PNEUMATIKY ZADARMO.
PODROBNÉ INFORMÁCIE NÁJDETE NA WWW.FIATPROFESSIONAL.SK
Kombinovaná spotreba modelu Ducato 5,9 - 8,9 l/100 km, emisie CO

2
: 156 - 234 g/km. Všetky modely spĺňajú novú emisnú normu E6D-Temp. Obrázky majú ilustračný charakter.
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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.

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 dejinách máme veľa in-
špiratívnych ľudí. Poctivo 
pracovali, oddane slúžili 
svojej komunite a na ich 
česť sa dalo prisahať. Taký 
bol aj David Krausz. Po-
krokový mliekarnik, štedrý 
mecenáš a vážený mešťan. 
Do Prešporku sa prisťaho-
val až v zrelom veku a pred-
sa tu zanechal výraznú sto-
pu. Zničili ju však fašisti. 
Povolenie vrátiť sa do miest 
dostali židia až v polovici 19. 
storočia. Po Rakúsko-Uhor-
skom vyrovnaní (1867) získa-
li aj rovnoprávnosť. Mnohí si 
otvorili predajne, dielne a to-
várne. Zriaďovali aj školy, 
modlitebne a spolky. Hlavne 
v Prešporku. Pritom už vtedy 
niektorí nacionalisti huckali 
proti nim verejnosť a krivé 
obvinenia v nasledu júcich ro-
koch stupňovali. Keď v roku 
1882, počas Veľkej noci, 
niekto v maďarskej obci Tis-
zaeszlár (od Košíc 100 km na 
juh) zavraždil mladú kresťan-
ku, vyšetrovatelia prinútili 
židovského chlapca, aby sa 
priznal k rituálnej vražde. 
Pre nedostatok dôkazov bol 
ale oslobodený a konšpiráto-
ri to pripisovali sprisahaniu 
židov. Proces mal dohru až 
v Prešporku, kde zmanipulo-
vaní mladíci poškodili židom 
väčšinu domov. Ľudia však 
takéto udalosti stále považo-
vali za výnimočné. Obzvlášť, 
keď bol v roku 1895 prijatý 
zákon o zrovnoprávnení všet-
kých cirkví.
V tom období prišiel žiť do 
Prešporku 46-ročný židov-
ský obchodník David Krausz. 
S manželkou Katharinou, ro-
denou Silberstein, si kúpili 
dom na vtedajšej dvojjazyčne 
označovanej ulici Széplak 
utca/ Schöndorfergasse (dnes 
budova ÚĽUVu na Obchod-
nej ul. č. 64). Otvorili si 
mliekareň a zriadili výrobňu. 

V roku 1912 členovia Židov-
skej ortodoxnej náboženskej 
obce v Prešporku zvolili Da-
vida Krausza  za viceprezesa 
(podpredsedu).
Vďaka spomínaným udalos-
tiam sa Krauszovci usadili 
mimo židovského geta v Pod-
hradí. Neprišli tak o majetok 
po zničujúcom desaťdňovom 
požiari, ktorý tam vypukol 
17. mája 1913. David Krausz 
preto po-
máhal, ako 
m o h o l . 
R o v n a k o 
tak robil 
aj počas 
1. sveto-
vej voj-
ny (1914 
– 1818). 
Počas jej 
trvania rôz-
ni radikáli 
čoraz viac 
útočili na 
židov. O to horlivejšie sa mu-
seli brániť a pomoc hľadali aj 
u kráľa. Na sviatok sv. Mar-
tina, 11. novembra 1917, mu 
naposledy vzdali hold podľa 
tradície z 13. storočia. Kráľ 
Karol IV. Habsburský a jeho 
manželka Zita od nich prijali 
martinské pečené husi a vy-
počuli si ich starosti. V dele-
gácii bol aj David Krausz. 
Rok po vzniku Českosloven-
skej republiky (1919) ho čle-
novia Židovskej náboženskej 
obce zvolili za prezesa. Josef 
Grünsfeld v dejinách jej orto-
doxnej línie opisuje, ako Da-
vid Krausz materiálne aj fi-
nančne pomáhal chudobným. 
Pred každou zimou im orga-
nizoval veľké zbierky. Počas 
jeho predsedníctva postavili 
obytný dom a chlapčenský 
sirotinec na dnešnej Svorado-
vej ul. a zriadili aj modernú 

obradnú halu 
na židovskom 
cintoríne. 
Dávid Krausz 
p o p r i t o m 

neustále skvalitňoval svoje 
mliekarenské výrobky. Inšta-
loval najnovšie technológie, 
rozširoval sortiment a výrob-
ňu prerábal v spolupráci s re-
nomovanými bratislavskými 
staviteľmi. Vďaka tomu zís-
kal v roku 1922 štátny diplom 
Ministerstva zemědelstva. 
Jeho mliekareň prosperovala 
napriek prieťahom pri reno-
vácii. Počas svetovej hospo-
dárskej krízy (1929 – 1932) 
dokonca finančne podporoval 
aj krachujúcich živnostníkov. 
V roku 1930 ho členovia zvo-
lili aj za predsedu izraelitské-
ho ortodoxného pohrebného 
bratstva Chevra Kadiša (Svä-
tý spolok). V tejto pozícii dal 
vystavať nemocnicu a siro-
tinec. Ako známemu dobro-
dincovi mu 1. júna 1930 bla-
hoželali k 70. narodeninám 
viaceré noviny. O štyri me-

siace pricestoval do Bratisla-
vy Tomáš Garrigue Masaryk, 
prvý prezident Českosloven-
skej republiky. Počas poby-
tu prijal aj prezesa Davida 
Krausza a vyjadril podporu 
Židovskej náboženskej obci. 
V tom čase sa z nacionalistov 
stávali čoraz mocnejší nacis-
ti, resp. fašisti a klamstvá šíri-
li už nielen o židoch. V júni 
1932, medzičasom už vdo-
vec, David Krausz zomrel. 
Prepuknutia 2. svetovej voj-
ny a následnej arizácie mlie-
karne ani deportácie svojich 
potomkov do koncentračného 
tábora sa teda nedožil. Ostali 
po ňom iba budovy a jeho in-
špiratívny životný príbeh.
 Katarína Králiková, 

sprievodkyňa dejinami 
a blogerka

Fotky: © archív Tomáš Stern, kk

Pokrokový mliekarnik David Krausz na audiencii  
u prezidenta Masaryka 

Hlavné zdroje: Archív 
mesta Bratislavy; Hugo 

Gold a kol.: Židovská ná-
boženská obec v Bratislave 

v minulosti a súčasnosti. 
Marenčin PT. 2011, Pavol 
Škorvánek: Kam sa podela 
synagóga? Časopis Židovs-
kej náboženskej obce Brati-

slava. 1/2018.

David Krausz

V tejto budove na Obchodnej ulici, kde je 
dnes ÚĽUV, mal David Krausz mliekareň 

aj výrobňu.

Dopravným policajtom sa 
podaril parádny úlovok. Na 
zjazde z Prístavného mosta 
na EINSTEINOVU ULICU 
spozorovali vozidlo zn. Re-
nault, ktorého vodič pri pre-
chádzaní z jedného jazdného 
pruhu do druhého nedával 
znamenie o zmene smeru 
jazdy a nerešpektoval vodo-
rovné dopravné značenie. Po-
čas kontroly vysvitlo, že ide 
o  35-ročného Bratislavčana, 
na ktorého bol vydaný európ-
sky zatýkací rozkaz. Policajti 
ho eskortovali na príslušné 
policajné oddelenie. (ars)

Nevyhadzujte 
knihy 

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701786

Utorok 25.2.2020

NUJAZZDAYZ: 
LAMBERT (DE)
V – klub, 19:00 
Príďte do V-klubu odhaliť, 
koľko osobností sa skrýva 
pod sardínskou maskou. 
Žánrovo umelca zaradiť je 
takmer nemožné, asi najbliž-
šie je škatuľke súčasná vážna 
hudba.

Streda 26.2.2020

EXPEDIČNÁ KAMERA 
V BRATISLAVE
Nervosa restaurant, 18:00
Celovečerné premietanie 
filmov o dobrodružstve, 
divokej prírode, poznávaní 
nepoznaného, o extrémnych 
zážitkoch i športoch. 3-4 
hodiny, 5-6 dobrodružných 
filmov z celého sveta.

Štrvtok 27.2.2020

MICHAL PAVLÍČEK 
TRIO
Majestic music club, 19:00
Jeden z najvýznamnejších 
českých rockových gitaris-
tov Michal Pavlíček vystúpi 
so svojím triom v Brati-
slave. Prinesie svoj nový 
album.

Piatok 28.2.2020

LV100. LADISLAV 
VYCHODIL A SCÉNA 20. 
STOROČIA
Slovenská národná galéria, 
18:00
V roku 2020 si slovenské 

divadlo pripomína 100 ro-
kov od svojho vzniku. SNG 
pripravila výstavu k stému 
výročiu narodenia scénogra-
fického výtvarníka, profesora 
Ladislava Vychodila.

Sobota – 29.2.2020

TÝŽDEŇ PLNÝ SOV
Železná studnička
Chcete vedieť, čo sa v noci 
ozýva v lesoch v okolí Bra-
tislavy? Aké druhy sov žijú 
v našej blízkosti a čo zname-
najú ich hlasy? Pridajte sa 
k CK watching.sk na večernú 
vychádzku za sovami a doz-
viete sa to.

Nedeľa – 1.3.2020

DIVADELNÉ STOROČIE: 
STOPY A POSTOJE
Historické múzeum SNM 
Výstava na ploche 1 500 m2 
prináša viac než tisíc expo-
nátov zo Slovenska a zahra-
ničia a jej kurátorský tím 
tvorí trinásť renomovaných 
teatrológov a divadelných 
historikov.

Pondelok – 2.3.2020

LQ #30  SVÄTYNE/ŠEP-
TUCHY 
.klub pod lampou, 19:00
Diela Dominiky Madro 
a Aleny Sabuchovej budú 
v prvom Literárnom kvoci-
ente v roku 2020 hodnotiť 
Marta Součková, Marka Kla-
páková a Vladimír Barborík. 
Moderuje Peter Darovec.

Utorok – 3.3.2020

SVET V KAVIARNI: 
ESTÓNSKO
Lab.cafe, Námestie SNP 25, 
19:00
Alexandra / lepšie Saši 
Štrauchová vám porozpráva 
o Estónsku, ktoré ju tak očarilo, 
že tam už dokopy bola 5-krát 
a stále hovorí, že nemá dosť.

Streda – 4.3.2020

JAROMÍR NOHAVICA (CZ)
Majestic music club, 19:00 
Jaromír Nohavica vystúpi 

v Brati-
slavskom 
MMC 
klube v tri 
marcové 
večery za 
sebou.

Štvrtok – 5.3.2020

EMÍLIA RIGOVÁ / 
ČOHAŇI Z KONI AJ-
LEND PODĽA BÁRI RA-
KLÓRI
Kunsthalle 
Bratislava, 
18:00
Samostatná 
výstava lau-
reátky Ceny 
Oskára Če-
pana 2018, Emílie Rigovej. 
Pripravila novú kolekciu diel, 
ktorej inšpiračným zdrojom 
je kultúrne prostredie americ-
kého New Yorku.

vyjdú o 2 týždne
6. marca 2020
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Mark  
Twain batoh posaď sa

rob si  
nároky  
(kniž.)

Pomôcky: 
pelit, for-    
nír, aloi,  
loboda

1. časť 
tajničky

Ladislav  
(dom.) len semitský  

boh
posypať  

soľou

Pomôcky: 
poliš, glu-    
tín, lykra,  

selsyn

Adela  
(dom.)

4. časť 
tajničky

porozbíja  
(expr.)

Spojené  
štáty  

americké  
(skr.)

plienenie  
(zried.)  
platený  
potlesk

skratka  
ampulky

spôsobila  
škrabanec

dueto  
je vo vare

opätuje  
zabezpečil 
poistnou  
zmluvou

svišťanie,  
svišť  

alkalický  
minerál

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

primát 7. časť 
tajničky

určený  
na plnenie  

šašo

dyha  
(hovor.)  
kŕmilo,  

chovalo

kartová  
hra

Irena  
(dom.)  
strieška  

na čiapke

bíreši  
nasávali

riedky  
kvas  

(potrav.)

MPZ  
Ukrajiny  

nitrid  
uránu

belasie  
2. časť 
tajničky

zn. pre  
oersted  

presakuje

Pomôcky: 
ronal, lek,  
fenit, til,  
violín

hosti  
zborové  

tanečnice

dávať  
najavo  
opášte

sulfid  
olovnatý  

tôniš

živočíšna  
glejovina

iný názov  
lutitu  

myslelo  
(bás.) 

ľstivý  
postup  

športový  
úbor

menič  
iónov

drobil  
skratka  

plukovníka

nedospelý  
človek  
zn. pre  

kilopond

EČV  
Rožňavy

ukradneš  
(hovor.)  
kľuka,  

po česky

územná  
jednotka  
zn. rus.  
hodiniek

5. časť 
tajničky

tkaním  
vložím  

do niečoho

albánske  
platidlo

klopem  
ovino-      
vačka

minca  
jednotky  

dĺžky

sklenené  
výrobky

kníšem  
kyprím  
pôdu  

pluhom

stará dĺž-    
ková miera 
elastické  
vlákno

Pomôcky: 
Asa, aak,  
rekurz,  
adept

teplý mor-   
ský prúd  

čistič  
okien

odrel  
podrež

vyčiarknu-   
tie  

vládni

sťažnosť  
proti roz-    
hodnutiu  

úradu

EČV  
Topoľčian  

napätie  
svalstva

model  
blaho-      

sklonne

čln  
na Rýne  
mužské  
meno

ohmatáte  
(expr.)

žmurkal  
3. časť 
tajničky

citoslovce 
povzdychu 

prehol

skratka  
pre Norton  

Utility

lietadlo  
(hovor.)  
ženské  
meno

úrodná  
pôda  

prudko  
mykaj

judejský  
kráľ

silica  
z mäty  

koralový  
ostrov

automobil  
zadná  

časť hlavy

6. časť 
tajničky etylalkohol

bývalé  
talianske  
platidlo

žurčanie  
(expr.)  

začiatoč-    
ník

Jehova  
lovom 

nahromaď

Pomôcky: 
girls, eta-    
nol, nino,  

želiari

pomoc  
(hovor.)  
Šarlota  
(dom.)

povelový  
prístroj  
rýdzosť  
mince

kovová  
mriežka  

v sporáku  
niečí 

druh  
buriny

potisni  
kráča

Leokádia  
(dom.)  

nesúhlas

zbeleli

druh  
alkaloidu  
EČV Star.  
Ľubovne

EČV  
Trenčína  
značka  

neodýmu

ľadovcový  
nános

podsie-     
vanie

Oskár  
(dom.)

Anastázia  
(dom.) tričko usmerňo-    

val pohyb


