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BRATISLAVA
Po takmer polročnej pau-
ze sa začína nový školský 
rok, a to povinne pre všet-
kých žiakov. Život v ško-
lách musí fungovať podľa 
presného manuálu, aby sa 
riziko šírenia koronavírusu 
znížilo na minimum. Ani 
odborníci však nevedia od-
hadnúť, koľko dní prejde, 
kým sa v prvej škole objaví 
ochorenie Covid-19. Vedia 
len, že sa to skôr či neskôr 
stane.
Týždeň pred začiatkom nové-
ho školského roka zasvietila 
na Covid semafore Bratislavy 
červená. Počet infikovaných 
sa totiž zvýšil tak rapídne, 
že mesto začalo rušiť ale-
bo obmedzovať hromadné 
podujatia, ktoré sú v jeho 
réžii. Minister školstva Bra-
nislav Gröhling však vzápätí 
ubezpečil, že pre bratislavské 

školy sa nič nemení. Naďalej 
teda pokračovali v prípravách 
na nový školský rok, aby za-
bezpečili všetko pre ochranu 
zdravia svojich žiakov aj za-
mestnancov.
Viacerí rodičia protestujú, 
že starší žiaci musia mať 
prvé týždne ochranné rúško 
aj počas vyučovania, niek-
torí žiadajú predložiť dôkaz, 
či naozaj pomáha zabrániť 
nákaze. Iní zas majú strach, 
že dieťa sa pri niekoľkoho-
dinovom pobyte vo veľkom 
školskom kolektíve môže na-
kaziť napriek rúšku... Riziko 
si uvedomujú tiež učitelia či 
vychovávatelia. 
„Máme ôsmich starších peda-
gógov, ktorí patria do ohro-
zenej skupiny. No obávajú sa 
aj mladší kolegovia, dokonca 
muži, ak majú napríklad te-
hotnú manželku,“ priznáva 
Erika Drgoňová, riaditeľka 

ZŠ Ostredková v Ružinove. 
Aj v ZŠ na Nejedlého ulici 
v Dúbravke sú starší pedagó-
govia, piati majú viac ako 55 
rokov. Podľa riaditeľky Mi-
roslavy Komorníkovej však 
mali väčšie obavy v júni, keď 
sa otvárala škola pre prvý 
stupeň, niektorí vtedy zosta-
li radšej doma. „Umožnili 
sme im, aby si aj teraz vzali 
na prvé dni školského roka 
dovolenku alebo neplatené 
voľno, no všetci sa rozhodli 
nastúpiť,“ hovorí.
Pri hygienických opatreniach 
postupujú školy podľa pres-
ného manuálu ministerstva 
školstva. Dávkovače dezin-
fekcie sú hneď pri vstupe 
do budovy, tiež na chodbách 
či v školských jedálňach. 
V triedach aj na WC sú mydlá 
v dávkovači a papierové 
utierky. 

Pokračovanie na str. 2

Najskôr hodina hygieny a doháňanie 
zameškaného učiva, potom sa uvidí...

Studničná 
voda v teste 
prepadla
BRATISLAVA
Bratislavská vodárenská 
spoločnosť (BVS) otestova-
la vodu zo studní v meste. 
Väčšina vzoriek pohorela.
BVS odobrala na rozbor 
vodu zo studní v lokalitách 
Mierová kolónia, Žabí Ma-
jer, Trnávka aj Nové Mesto, 
ktoré sú v bezprostrednom 
okolí starších environmen-
tálnych záťaží v Bratislave. 
Urobili 15 rozborov, no len 
dve vzorky boli v poriadku, 
v prípade ďalších ôsmich 
sa potvrdili prekročené li-
mity vo viacerých ukazo-
vateľoch polárnych pesti-
cídov. Niektoré z nich mali 
prekročený aj limit v uka-
zovateľoch pesticídy spolu, 
dichlórbenzény, olovo či ar-
zén. V dvoch vzorkách bola 
mierne prekročená limitná 
hodnota v ukazovateli lin-
dan, ktorý patrí medzi nepo-
lárne pesticídy.
Rozbor v niektorých vzorkách 
poukázal aj na prekročené li-
mity v ukazovateľoch vodi-
vosť, železo, mangán, CHSK, 
TOC, dusitany a zákal. Potvr-
dili sa tak obavy ochranárov 
aj miestnych ľudí o kvalitu 
vody v ich studniach. Najmä 
v spomínaných ôsmich prí-
padoch nie je studničná voda 
vhodná na pitie. Problém zne-
čistenia lokálnych studní sa 
však pitnej vody vo verejných 
vodovodoch nijako netýka. Je 
bezpečná. (ts)
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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 
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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)
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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 výbehKARLOVA VES

Dokončenie rekonštrukcie 
Dúbravsko-karloveskej ra-
diály sa presúva z pôvodné-
ho termínu 11. septembra 
až na 26. október.
„Električková doprava po 
zrekonštruovanej Dúbrav-
sko-karloveskej radiále bude 
spustená od 26. októbra v ce-
lom úseku od tunela až do Dú-
bravky. Mesto začne preberať 
stavbu električkovej trate 
vrátane všetkých zastávok  
15. októbra. Nasledovať bude 
kolaudácia a prví cestujúci sa 
po zrekonštruovanej radiále 
prevezú v pondelok 26. ok-
tóbra,“ uviedla hovorkyňa ma-
gistrátu Katarína Rajčanová.
Po spustení električky sa 
budú ešte do polovice novem-
bra opravovať prípadné chy-
by a „nedorobky“, tie by však 
nemali obmedziť prevádzku. 
V rovnaký deň, 26. októbra, 
budú otvorené aj nadchody 
na Botanickej a Kútikoch 
vrátane nových výťahov a in-

tegrované zastávky Molecova 
a Záluhy. 
Zdržanie rekonštrukčných 
prác zavinila aj koronakríza, 
keďže pre povinnú karanténu 
nemohol zhotoviteľ stavby 
nasadiť svojich pracovní-
kov z Česka. Pre uzatvorené 
hranice neboli tiež dostupné 
materiály dodávané zo zahra-
ničia. Sklz, ktorý sa už ne-
podarilo dobehnúť, spôsobili 
takisto komplikácie ako na-
príklad realizácia alternatív-
neho riešenia pevnej jazdnej 

dráhy (ktorá je časovo nároč-
nejšia), nevyhnutná preklád-
ka vedenia vysokého napätia 
(s ktorou pôvodný projekt 
nerátal), odhalenie nevhod-
ného podložia na Molecovej 
alebo zdegradovanej ochrany 
potrubia kanalizácie.
„Čas uzavretej električkovej 
dopravy sme využili na elimi-
náciu dunivého zvuku, ktorý 
sprevádzal jazdu električiek 
v Karlovej Vsi. Prebrúsili sme 
koľaje a zvary v celej dĺžke 
trate, prišlo tiež k reprofilácii 

hlavy koľají, aby sa zlepšil 
styk kolesa električky s koľa-
jou a rozrezali sme betónové 
dosky pevnej jazdnej dráhy 
z 24 m dĺžky na 4x6 m dĺžky. 
Predbežné výsledky merania 
naznačujú, že hluk, vrátane 
nízkofrekvenčného dunenia, 
by sa mal výrazne znížiť. Ofi-
ciálne to môžeme potvrdiť až 
po definitívnom spracovaní 
výsledkov z predmetného 
merania, o čom budeme verej-
nosť hneď informovať,“ dopl-
nila hovorkyňa mesta. (ms)
 Foto: ms

Električka bude meškať viac ako mesiac Trať v Rači 
už vynovili
RAČA
Dopravný podnik Bratisla-
va (DPB) zmodernizoval 
dôležitý 430-metrový úsek 
električkovej trate v Rači 
na Záhumeniciach.
Trať, ktorá bola medzi za-
stávkami Cintorín Rača 
a Záhumenice v havarij-
nom stave, zrekonštruoval 
dopravný podnik s využi-
tím najlepších skúseností 
a technológií. Vďaka novým 
mazacím zariadeniam pred 
oblúkmi bude napríklad vý-
razne tichšia než doposiaľ. 
Úplnou novinkou v Brati-
slave je integrovaný zastáv-
kový označník, ktorý DPB 
osadil informačnou tabuľou 
zobrazujúcou aktuálne od-
chody spojov a dispečer-
ské informácie o premávke 
MHD. Vizuálne atraktívna 
bude kvalitná úprava po-
vrchov, v rámci ktorej vo 
vhodnom čase vysadia trval-
ku rozchodník. (ts)

Pokračovanie zo str. 1
Všetky priestory vrátane to-
aliet, kde sa budú pohybovať 
žiaci alebo zamestnanci, sa 
musia pravidelne dezinfikovať 
(niektoré až trikrát denne), ta-
kisto všetky dotykové plochy 
a iné povrchy v budove. Sľú-
bené peniaze z ministerstva 
na kúpu dezinfekčných pro-
striedkov, ochranných štítov či 
rúšok však boli minulý týždeň 
ešte len „na ceste“.
„Sme väčšia základná ško-
la, máme 480 žiakov, takže 
predpokladám, že dostaneme 
asi tritisíc eur. No už predtým 
nám ministerstvo pomohlo, 
keď sme mohli použiť nevy-
čerpané finančné prostriedky 
zo vzdelávacích poukazov, pô-
vodne určených na záujmovú 
činnosť. Pred otvorením školy 
v júni nás nákup dezinfekcie, 
mydiel, papierových utie-

rok, ochranných pracovných 
pomôcok a veľké upratova-
nie vyšli viac ako tritisíc eur. 
S podobnou sumou rátame aj 
teraz,“ spresnila riaditeľka Ko-
morníková. Zároveň chváli ro-
dičov žiakov – mnohé veci im 
pomohli zabezpečiť práve oni.
Začiatok vyučovania bude 
v Dúbravke opatrnejší, učitelia 
chcú najskôr preveriť, ako sú 
na tom žiaci s vedomosťami, 
keďže sa v minulom školskom 
polroku učili prevažne na diaľ-
ku. „Tento monitoring sme si 
naplánovali na prvé dva týžd-
ne. Musíme zistiť, čo sa za-
meškalo, čo treba zopakovať, 
čo doučiť,“ približuje riaditeľ-
ka ZŠ Nejedlého. Aj v ruži-
novskej škole sa začne s dohá-
ňaním učiva. „A ešte predtým, 
na triednických hodinách, 
budú učitelia deťom vysvetľo-
vať hygienické opatrenia, kto-

ré musia dodržiavať,“ dopĺňa 
riaditeľka Erika Drgoňová.
Výzvou pre každú školu bola 
tiež požiadavka zorganizo-
vať všetko tak, aby sa žiaci 
z rôznych tried v budove „ne-
miešali“. Do školy musia pri-
chádzať postupne podľa har-
monogramu (ZŠ Nejedlého 
má výhodu v tom, že do budo-
vy vchádzajú troma rôznymi 
vstupmi) a aj počas prestávok 
budú len vo svojej skupine.
Striktný harmonogram pla-
tí rovnako na výdaj obedov 
v školskej jedálni: jednotlivé 
ročníky majú príchod naplá-
novaný s odstupom piatich 

minút tak, aby boli do troch 
hodín všetky deti najedené. 
Obe riaditeľky práve „ma-
nažment“ odstravovania všet-
kých žiakov v stanovenom 
časovom limite považujú za 
najnáročnejší.
A keď niektorý žiak zakašle 
alebo ho rozbolí hlava? „Kaž-
dá škola musí mať vyčlenenú 
a jasne označenú miestnosť, 
kde takéhoto žiaka izoluje 
od ostatných a kontaktuje zá-
konných zástupcov. No podľa 
našich skúseností sa rodičia 
nedokážu vždy hneď uvoľ-
niť z práce, takže budeme 
tam musieť zabezpečiť dozor 
navyše. Okrem toho predpo-
kladáme, že nám nebude jed-
na izolačka stačiť. Na jeseň 
sú virózy časté, v jeden deň 
môže ochorieť hneď niekoľ-
ko detí... Aj my pedagógovia 
budeme asi vo väčšom stre-
se. Toho sa trochu obávam, 
ale verím, že to zvládneme,“ 
uzatvára riaditeľka Miroslava 
Komorníková. (ac)
 Foto: Matúš Husár
Viac na www.banoviny.sk

Covid-19 semafor pre základné školy
Zelená fáza: Pri príznakoch Covid-19 u žiaka nasleduje jeho okamžitá izolácia a odchod domov. Vyu-
čovanie prebieha riadne so zvýšenými hygienickými opatreniami.
Oranžová fáza: Pri podozrení na ochorenie nasleduje domáca izolácia žiaka aj jeho úzkych kontaktov 
až do času, ktorý určí Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Vyučovanie je prerušené pre žiaka 
a jeho spolužiakov, v ostatných triedach prebieha riadne, ale so zvýšenými hygienickými opatreniami.
Červená fáza: Potvrdený prípad ochorenia Covid-19 môže pre školu znamenať prerušenie vyučovania 
na niekoľko dní aj týždňov. Riaditeľ školy rozdelí žiakov 1. až 5. ročníka na triedy, v ktorých bude najviac 
15 žiakov a budú sa učiť prezenčne. Žiaci druhého stupňa sa budú učiť dištančne.

Pri vstupe do školy si žiaci dezinfikujú ruky, v ZŠ Nejedlé-
ho im merajú aj teplotu (na foto riaditeľka školy Mirosla-
va Komorníková). Stav radiály a zastávky Botanická záhrada 21. augusta.

zubná klinika

TRÁPI VÁS
STARÁ PROTÉZA?
NEDRŽÍ?
NEVIETE SA NAJEST?
NEUSMIEVATE SA?
Vdaka fixnej protéze si budete 
môct opät užívat život naplno!

+421 245 691 979 | www.fixneprotezy.sk
Antolská 4, 851 07 Bratislava

Test
Mám Covid, oznámil mestský 
poslanec Adam Berka a vy-
menoval, kde všade posled-
né dni žúroval. Veď, ako iní 
mladí ľudia...
Nasledovali očakávané 
reakcie, od uznania za 
úprimnosť až po odsúdenie 
pre nezodpovednosť. Hoci 
poslanec ešte nepoznal vý-
sledok svojho testu, doprial 
si aj ďalšiu oslavu. A vy-
svetlil to opäť nevysvetliteľ-
ne - prehovoril ho kamarát. 
Berkov príbeh bol zároveň 
testom, ako sme na tom s ka-
pacitou odberových miest na 
vyšetrenie ľudí s príznakmi 
Covid-19. Keďže na termín 
steru čakal príliš dlho, roz-
hodol sa ísť na odber bez 
objednania. Neodmietli ho, 
a tak sa dozvedel, na čom je. 
Výsledok neskoršieho steru 
už mohol byť negatívny.
Testovať by sa pritom mali 
napríklad aj pacienti pred 
operáciou. Nedeje sa. Pred 
dvoma týždňami skonči-
la 86-ročná pani po úraze 
v nemocnici, lekári jej museli 
vymeniť bedrový kĺb. Test jej 
však nespravili napriek opa-
kovaným žiadostiam príbuz-
ných, ktorí boli ochotní zapla-
tiť zaň. „Babku nám poslali 
domov len tak, bez kontroly,“ 
posťažoval sa náš čitateľ. 
Toto už bol asi aj test empa-
tie, hlbšieho záujmu o pa-
cienta. Toho najzraniteľnej-
šieho.
 Anna Čapková
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5.9. HODOVÉ PIKNIKOVANIE
 V PRIEVOZE       
  so 14:00 - 19:00 / SD Prievoz

6.9. HODOVANIE V PARKU   
 ne 10:00 - 20:00 / Park Ostredky 

10.9. RUŽINOVSKÉ
 RETRO MÚZEUM - otvorenie 
 štv o 18:00 / DK Ružinov

12.9. HODOVANIE V PARKU       
 so 10:00 - 20:00   
 Kukorelliho park, Bazová ul.

16.9. RUŽINOVSKÁ GALÉRIA    
 Helena Sumbalová
 str o 18:00 / DK Ružinov

19.9. DOŽINKY A VINOBRANIE
 V PRIEVOZE       
 so 14:00 - 19:00 / SD Prievoz

20.9. HODOVANIE V PARKU       
 ne 10:00 - 20:00
 Park Trnávka, Vietnamská ul.

23.9. PI ČAJ, MILÁČIK! - Premiéra      
 Vstupné zadarmo na vstupenky. 
 str o 19:00 / DK Ružinov

24.9. PI ČAJ, MILÁČIK! - Premiéra      
 Vstupné zadarmo na vstupenky. 
 štv o 19:00 / DK Ružinov

 PARK STAGE       
 Street food park, remeselné pivo, víno a burčiak. 
 Vystúpi: Tomáš Rédey, Vanessa Šarközi & Miloš Bihary, kapela Salamander. 
 #BeActive night - Sajfa, Čarovné Ostrohy, Armwrestling, Ninja Dráha, 
 Box s Tomi Kidom, Wife carring. 
 Park A. Hlinku

 AMFITEÁTER STAGE       
 Stánky s občerstvením. Vystúpi: Kornel Kori Kadlubiak exGravis, 
 Robo Patejdl Band, Parketový Lev (Kapela Ružinova 2019). 
 #BeActive night - Sajfa, Lucia Debnárová - show s pretláčaním, 
 Box s Tomi Kidom, Čarovné Ostrohy. 
 Amfiteáter pri Štrkoveckom jazere

 DETSKÁ ZÓNA       
 Stánky s občerstvením, detské atrakcie, tvorivé dielne, 
 program pre deti, Rodinný trh Ružinovčanov. 
 Wetzlerov park (pred Paneurópskou vysokou školou)

 DK RUŽINOV STAGE       
 Stánky s občerstvením a kolotoče. Pred DK Ružinov

 RUŽINOVSKÁ CYKLOČASOVKA       
 Ružinovská ulica

 PARK STAGE       
 Street food park, remeselné pivo, víno a burčiak.
 Vystúpi: Ado Juráček, Blue Zodiac, Lýdia Novotná, Peter Janků.
 #BeActive zóna - Ninja Dráha, Nordic walking s Luciou Okoličányovou.  
 Park A. Hlinku

 AMFITEÁTER STAGE       
 Stánky s občerstvením.
 FS Karpaty, KFS Szőttes a iné folklórne subory.
 Wetzlerov park (pred Paneurópskou vysokou školou)

 DETSKÁ ZÓNA       
 Stánky s občerstvením, detské atrakcie, tvorivé dielne, 
 program pre deti, Krúžkovanie Ružinova.
 #BeActive zóna - Orientačný Labyrint, Frisbee workshop, 
 Kanoistický trenažér. 
 Wetzlerov park (pred Paneurópskou vysokou školou)

 DK RUŽINOV STAGE       
 Stánky s občerstvením a kolotoče. Pred DK Ružinov

 SLÁVNOSTNÁ HODOVÁ SV. OMŠA       
 Kostol sv. Vincenta de Paul
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kontakt.: www.strecnianska.sk
www.ambulapraktika.com, tel: 0917 216 039

Všeobecná praktická ambulancia 

Ambulapraktika s.r.o. 
Poliklinika Strečnianska 13, BA - Petržalka,

PRIJÍMA NOVÝCH PACIENTOV.
Stačí zatelefonovať alebo poslať email a presun  

zdravotnej dokumentácie vybavíme za Vás.  
Email: mudr.demian@ambulapraktika.com

RUSOVCE
Vzácny kaštieľ v Rusov-
ciach je v zúboženom stave, 
no viac ako o  rekonštruk-
cii sa dnes hovorí o zakon-
zervovaní tejto neogotickej 
pamiatky. Na jej obnovu 
chýbajú, tak ako pri pred-
chádzajúcich pokusoch, 
najmä peniaze. 
Sľuby o rekonštrukcii kaštie-
ľa, ktorý je národnou kultúr-
nou pamiatkou (NKP), sú 
nekonečným príbehom. Po-
kúšali sa o ňu viaceré vlády, 
no ani jednej sa to nepodarilo. 
Situácia sa skomplikovala aj 
po tom, ako v roku 2014 od-
stúpil od projektu generálny 
projektant, architekt Ján M. 
Bahna (pre denník Pravda 
neskôr priznal, že dôvodom 
bola najmä nečinnosť vlád 
pri rekonštrukcii). Jeho ate-
liér vyhral architektonickú 
súťaž na obnovu kaštieľa ešte 
v roku 1995 a niektoré časti 
kaštieľa sa stihli podľa pro-
jektu obnoviť, no pre nedo-
statok peňazí sa práce v roku 
2000 zastavili. Historická 
stavba začala chátrať.
V polovici roku 2018 úrad 
vlády predstavil nový projekt 
obnovy kaštieľa, no aj tak sa 
práce neposunuli ďalej. Naj-
novšia úvaha o zrekonštru-
ovaní  stavby je z júla tohto 
roku, keď sa do Rusoviec 
vybrali viacerí členovia vlády 
vrátane premiéra. Úrad vlády 
však zároveň hovorí o druhej 

Dokážeme zachrániť chátrajúci kaštieľ v Rusovciach?

možnosti - pamiatku zakon-
zervovať, aby sa zabránilo jej 
ďalšiemu chátraniu. 
Na úrade nám pred pár dňami 
potvrdili, že definitívny ver-
dikt zatiaľ nepadol: „Vzhľa-
dom na to, že NKP Rusovce 
bola niekoľko desiatok rokov 
zanedbávaná a vzhľadom na 
zmenu ekonomickej situácie 
na Slovensku po pandémii 
koronavírusu aktuálne pre-
bieha analýza stavu, ktorá 
určí, ako ďalej postupovať 
a aké sú možnosti financova-
nia – či sa kaštieľ zakonzer-
vuje alebo sa bude pokračo-
vať v pôvodnom zámere.“ 
Sumu potrebnú na obnovu 
odhaduje úrad vlády na 71,5 
milióna eur bez DPH, o pred-
pokladaných nákladoch na 
zakonzervovanie stavby ne-
hovorí: „Nateraz to nie je 
možné určiť. Súčasná údržba 

NKP je financovaná zo štát-
neho rozpočtu. Vláda SR by 
však na financovanie rekon-

štrukcie objektu rada získala 
v budúcnosti eurofondy.“ 
Ak sa podarí získať peniaze 
z externých zdrojov, zanedba-
ný kaštieľ dostane šancu stať 
sa pýchou nášho mesta a ce-
lého Slovenska. S architekto-
nickou súťažou na projekt sa 
však neráta. „Projektová do-
kumentácia na rekonštrukciu 
NKP Rusovce už existuje. Na 
vyhlásenie súťaže návrhov 
nie je priestor, pretože para-
metre pamiatkovej obnovy 
objektu stanovuje Krajský 
pamiatkový úrad Bratislava,“ 
zdôvodnil úrad vlády. 
V areáli aktuálne prebiehajú 
arboristické práce v historic-
kom parku a záhrade. (ac)
 Foto: Marian Dekan
Video a viac foto nájdete 
na www.banoviny.sk

V bratislavskom Starom meste mala VÚB banka 
donedávna hneď niekoľko pobočiek, ktoré boli od 
seba vzdialené len niekoľko stoviek metrov, no 
z hľadiska kapacity, vybavenia a kvality obsluhy 
už nespĺňali prísne kritériá. 
„Pri riešení tohto stavu sme sa rozhodli pre úplne 
novú pobočku, ktorá by bola zariadená v našom 
modernom dizajne a ponúkla by klientom veľký 
poschodový priestor priamo v centre Bratislavy, 
vrátane obslužných miest, ktoré poskytnú klien-
tom dostatok súkromia, oddychových zón a sa-
moobslužných zariadení a taktiež možnosťou 
parkovania hneď oproti pri budove obchodného 
domu. V prvej fáze sme sa zamerali na výber 
vhodnej lokality a z dostupných možností padla 
voľba na známe miesto na rohu Námestia SNP 
a Špitálskej ulice. Pri rekonštrukcii sme intenzív-
ne komunikovali so všetkými zainteresovanými 
stranami vrátane Pamiatkového úradu a Magis-
trátom hlavného mesta,“ uviedol vrchný riaditeľ 
retailového bankovníctva VÚB banky Martin 
Techman. 

Najmodernejšie centrum 
pre firemných klientov
Najnovšia firemná pobočka VÚB banky na Slo-
vensku vznikla v priestoroch obchodného centra 
AVION na Galvaniho ulici v Bratislave. „Na-
šim zámerom bolo vytvoriť príjemné miesto na 
stretnutia s klientmi, kde by sme prebrali všet-
ky možnosti, ktoré im naša banka vie ponúknuť 
a pomôcť im tak s ich podnikaním. Pri výbere 
lokality sme prihliadali aj na dobrú dopravnú 
dostupnosť, rozsiahlu spádovú oblasť, či bez-
problémové parkovanie, aby sme to klientom čo 
najviac zjednodušili. VÚB je po dlhých rokoch 
jediná banka, ktorá otvára novú pobočku špe-
ciálne pre firemných klientov,“ povedal Andrej 
Viceník, vrchný riaditeľ firemného bankovníctva 
VÚB banky. 
Pobočka má slúžiť pre všetkých podnikateľov 
od živnostníkov, cez malých podnikateľov až 
po veľké firmy. „Vo firemnej pobočke poradíme 

na jednom mieste nielen s bankovými služba-
mi, ale aj s ponukou VÚB Leasingu. Neďaleko 
má VÚB aj svoju štandardnú pobočku, takže 
sme ako banka pripravení komplexne vybaviť 
všetky potreby našich klientov,“ hovorí Andrej 
Viceník.
Novú firemnú pobočku sa podarilo otvoriť práve 
v čase, kedy banka zažíva intenzívny záujem zo 
strany firiem o štátom garantované úvery v rámci 
programu Antikorona. VÚB banka doteraz po-
skytla v rámci tohto programu najväčšie množstvo 
prostriedkov na pomoc a podporu firiem spomedzi 
všetkých bánk, dokonca väčší objem ako všetky 
ostatné banky dohromady.

VÚB banka otvorila nové pobočky v Bratislave
VÚB banka posilňuje svoj kontakt s klientmi, keď v priebehu jedného dňa 
otvorila dve nové moderné pobočky. Na námestí SNP otvorila svoju „vlaj-
kovú loď“. Najnovšia firemná pobočka zas vznikla v priestoroch obchodné-
ho centra na Galvaniho ulici v Bratislave. 



Novinka 
pre cyklistov
NOVÉ MESTO
Na Pionierskej ulici pri-
budol ochranný pruh pre 
cyklistov v oboch smeroch. 
Magistrát tvrdí, že využili 
novinku v legislatíve.
„Ochranný pruh je označený 
vodorovným značením a je 
‚mäkkým‘ riešením na mies-
ta, kam sa oddelená cyklot-
rasa nezmestí alebo kým sa 
plnohodnotne nezrealizuje,“ 
spresnil na sociálnej sieti pri-
mátor Matúš Vallo. Samosprá-
va upozorňuje, že vozidlá pod  
3,5 tony nesmú používať 
ochranný pruh pre cyklistov. Po-
užiť ho môžu len širšie vozidlá 
nad 3,5 tony, ak sa nezmestia 
do priestoru medzi stredovú 
čiaru a čiaru ochranného pruhu, 
pričom ani tieto vozidlá nesmú 
ohroziť cyklistu. (TASR)

Na brehu 
Dunaja bude
ďalší  podnik
PETRŽALKA
Na petržalskom brehu Du-
naja, v priestore pred Au-
Café, pribudne plávajúci 
podnik Pontoon. Rozšíri tak 
rad ďalších objektov, ktoré 
sú medzi Starým mostom 
a Mostom SNP.
Autormi projektu novej pre-
vádzky, ktorá okrem priesto-
rov na posedenie či rôzne 
akcie s výhľadom na Dunaj 
a mesto ponúka aj ubytova-
nie,  je štúdio FVA Architekti. 
O umiestnení novej prevádz-
ky na nábreží informoval por-
tál yimba.sk.  Podľa autorov 
projektu pôjde o  nekonvenč-
ný plávajúci objekt s unikát-
nym eventovým priestorom 
na hlavnej palube, ponúkajúci 
otvorený výhľad na panorá-
mu bratislavského staromest-
ského nábrežia. Na zvýšenej 
dolnej palube bude ubyto-
vacia časť so 7 samostatný-
mi dvojlôžkovými izbami, 
horná paluba ponúkne druhý 
spoločenský priestor s barom 
a priestrannou exteriérovou 
terasou. (ms)

Smutný je aj pohľad na chátrajúci čeľadník.

Vzácny neogotický kaštieľ je v zúboženom stave.
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Nevyhadzujte 
knihy 

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701786

BRATISLAVA
S pacientmi s Covid-19 je 
denne v kontakte, na jeho 
oddelenie sa dostávajú tie 
najťažšie prípady. Infektológ 
PETER SABAKA z Kliniky 
infektológie a geografickej 
medicíny nemocnice na Kra-
mároch pre bratislavske-
noviny.sk hovoril aj o tom, 
prečo sú dnes medzi nakaze-
nými najmä mladí ľudia.

Kým v máji nepribúda-
li takmer žiadne prípady 
ochorenia na Covid-19, 
v auguste to už boli desiat-
ky denne. Počet obetí však, 
našťastie, dramaticky ne-
stúpa. Ako si to vysvetliť?
Chorí sú prevažne mladí ľu-
dia, ktorí sa nakazili najmä od 
kolegov v práci, v baroch a po-
dobne. Preto u nás zatiaľ príliš 
nestúpa počet mŕtvych. Mladí 
zvládajú ochorenie oveľa lepšie 
a ak nie sú obézni alebo nema-
jú chronické ochorenia, prav-
depodobnosť zlyhania pľúc je 
u nich veľmi malá. Keby však 
ochorelo viac starších ľudí, za-
čnú rýchlo pribúdať aj úmrtia.

Sme pripravení na ďalší ná-
rast počtu infikovaných?
Rozhodne sme pripravenejší 
ako počas prvej vlny. Ak by 
sa však vírus šíril nekontrolo-
vane, znamenalo by to kolaps 
zdravotníctva. Zdravotnícky 
systém žiadnej krajiny nie je 
pripravený na nekontrolova-
né šírenie koronavírusu. Preto 
je nevyhnutné, aby sme mali 
šírenie vírusu pod kontrolou 

a zmierňovali ho, ako sa len dá.

Ako to teraz vyzerá na va-
šom oddelení?
Na klinike máme momen-
tálne dve zóny. Jednu pre 
pacientov s bežnými infekč-
nými ochoreniami ako klieš-
ťová encefalitída, borelióza 
či salmonelóza a druhú pre 
chorých s Covid-19. Pre nich 
je vyhradené jedno poscho-
die a jednotka intenzívnej 
starostlivosti, kde sú pacien-
ti v kritickom stave. S týmto 
priestorom a počtom lôžok si 
zatiaľ vystačíme. Ak sa však 
bude situácia naďalej zhoršo-
vať, budeme ho musieť zväč-
šiť, pribrať aj personál...

Nik z vášho personálu sa za-
tiaľ neinfikoval od pacienta?
Mali sme niekoľko infikova-
ných, ale nik, vďakabohu, ne-
mal vážny priebeh ochorenia. 
Zatiaľ sme zdraví a dúfam, že 
to tak zostane.

Stále chodíte k chorým iba 
v ochranných kombinézach?
S pacientmi s Covid-19 
pracujeme stále v maskách 
FFP3, máme ochranné oku-

liare alebo štít a nepremoka-
vé overaly alebo dlhé plášte. 
Na nohách máme návleky 
alebo gumáky. Teraz v lete je 
v tomto oblečení naozaj horú-
co. Je to ale nevyhnutné.

Je priebeh ochorenia u ak-
tuálnych pacientov rovnaký, 
ako bol u pacientov z marca? 
Je to stále ten istý vírus, prie-
beh je rovnaký. Iné je to, 
že teraz sú nakazení hlavne 
mladí a zdraví ľudia, ktorí 
zvládajú nákazu oveľa lep-
šie. Stále ale platí, že na toto 
ochorenie zomrie 0,5 % až  
1 % nakazených. To je asi 20 až 
50-krát viac ako pri chrípke.

Je možné, že vírus zoslabne 
tak, že ho prestaneme úplne 
riešiť podobne ako bežné 
sezónne virózy?
Obávam sa, že asi nie.

Aké je riziko, že sa ochorenie 
rozvinie do ťažšej formy, na-
príklad do zápalu pľúc? 
Zlyhanie pľúc sa vyskytu-
je najmä u ľudí nad 65 ro-
kov, a to hlavne u tých, ktorí 
majú chronické choroby, ako 
je cukrovka, vysoký krvný 

Nik z nás nemá úplnú istotu, že Covid-19 prežije
tlak, zlyhávanie srdca, mali 
infarkt, sú obézni a podobne. 
Stretli sme sa ale aj s pacient-
mi dokonca pod 40 rokov, 
u ktorých ochorenie prebie-
halo ťažko. Väčšinou mali 
obezitu alebo aspoň nadváhu. 

Hovorí sa, že na jar 2021 
by už mohla byť dostupná 
vakcína proti koronavírusu. 
Aký je váš názor?
Vakcína bude podľa mňa do-
stupná skôr, možno už na jeseň 
alebo v zime. Otázka je, kedy 
sa dostane na náš trh a bude 
dostupná pre širokú verejnosť. 
To vidím reálne asi na jar 2021.

Podľa prieskumu agentúry 
Focus z apríla by sa však 
dala zaočkovať ani nie po-
lovica populácie, 40 percent 
ľudí. Stačí to?
Nestačí, mali by sme vzdelá-
vať ľudí o potrebe očkovania.

Aj zaočkovanosť proti 
chrípke je u nás mizivá. Od-
porúčate očkovanie v tejto 
situácii?
Rozhodne áno.

Univerzitná nemocnica 
v Bratislave ako jedna z pr-
vých liečila pacienta s Co-
vid-19 remdesivirom. Podľa 
čoho rozhodnete o podaní 
tohto lieku?
Ak má pacient Covid-19 a je 
na tom tak zle, že potrebuje 
dostávať kyslík, tak je indi-
kované podanie remdesiviru. 
Je to veľmi prosté.

Čo bolo pre vás najťažšie 
od vypuknutia pandémie?
Obdobie, keď sme boli zahl-
tení ťažko chorými pacientmi 
z domova sociálnych služieb 
v Pezinku a tiež obdobie na 
začiatku pandémie, keď sme 
testovali ľudí vracajúcich sa 
z Talianska a nemali sme ešte 
vybudované odberové cen-
trum. Bolo to naozaj veľmi 
náročné a obdivujem kolegov 
za to, že to vtedy tak skvelo 
zvládli. (nc)
 Foto: Matúš Husár
Celý rozhovor nájdete 
na www.banoviny.sk

Tento rok organizátor projektu, Občianske 
združenie EUROARCH, a hlavný partner, 
spoločnosť JTRE, pripravili už 7. ročník, do 
ktorého sa môžu záujemci prihlásiť cez www.
detiaarchitektura.sk do 10. septembra. Téma 
tohtoročného interaktívneho kurzu – Mosty – 
nebola vybraná náhodou. Mosty sú totiž unikát-
ne stavebné diela, ktoré spájajú dva brehy riek, 
nábrežia, ale aj krajinu a predovšetkým ľudí, 
ktorí v nej žijú.
„História staviteľstva dokazuje, že mosty sú 
staré ako ľudstvo samé. Mnohé sú ukážkou 
remeselnej zručnosti, konštrukčnej vynalie-
zavosti a umeleckého cítenia ľudstva. A pre-
to sú tieto rozhodne fascinujúce stavebné 
diela inšpiráciou tohoročného e-learningo-
vého kurzu,“ hovorí autorka projektu Darina 
Lalíková. Celkovo pozostáva kurz z piatich 
častí, počas ktorých deti spoznajú najstar-

šie a najznámejšie staroveké a stredoveké 
mosty a mosty postavené od 18. do začiatku 
20. storočia. Po najznámejších a najkrajších 
mostoch 20. a 21. storočia nasledujú najza-
ujímavejšie pešie lávky vo svete a najorigi-
nálnejšie mosty a lávky postavené u nás na 
Slovensku.

Deti sa učia aj tvoria
Kurz sa tak ako každý rok končí veľkým 
kvízom. Tu si deti preveria znalosti získané 
počas online vzdelávania. Ak sa im niečo ne-
podarilo zachytiť, pohodlne si môžu prejsť 
celý kurz ešte raz. Záver bude opäť poňatý 
umelecky. Po absolvovaní e-kurzu môžu po-
pustiť uzdu fantázii alebo technickému mys-
leniu a namaľovať svoju predstavu, ako by 
mohol vyzerať Peší most cez rieku. Učitelia 
potom zo všetkých prác z triedy, ktorá sa do 
projektu zapojila, vyberú 10 až 15 najkraj-
ších výtvorov a do 20. októbra 2020 ich pošlú 
na adresu organizátora. Do konca októbra za-
sadne porota a vyberie zo všetkých zaslaných 
výtvarných prác z celého Slovenska 20 naj-
lepších. Ich mená budú zverejnené na webe 
organizátora do 28. októbra.
Všetkých detských autorov ocenených vý-
tvarných prác bude čakať veľké dobrodruž-
stvo v hlavnom meste, kam budú pozvaní 
na náklady organizátora. Nielen, že sa 6. 
novembra zúčastnia vernisáže výstavy svo-
jich diel, ktoré budú potom ešte niekoľko 
mesiacov zdobiť vstupnú lobby modernej 
administratívnej budovy v zóne Eurovea 
City, ale na druhý deň podniknú aj tema-
tickú vychádzku po architektúre a mostoch 
Bratislavy. Náročnú prechádzku po hlavnom 
meste im uľahčí Vláčik-Blaváčik, ktorým 
absolvujú časť prehliadky. Okrem toho do-

stanú diplomy a vecné dary od organizátora 
aj partnerov projektu.

Deti a architektúra  
buduje tradíciu
Každý ročník projektu Deti a architektúra je zame-
raný na inú zaujímavú tému. V predchádzajúcich 
ročníkoch to boli Zakladatelia slovenskej moder-
nej architektúry, Nová slovenská architektúra, Ze-
lená architektúra, zelené mestá. V školskom roku 
2019/20 bol projekt zameraný na tému Vysoké bu-
dovy a tento rok sa vzdelávanie zameralo na sym-
bolické spájanie ľudí, ktorých tak nečakane rozde-
lila pandémia, teda na mosty.
Autorka projektu Ing. arch. Darina Lalíková, CSc. 
sa už viac ako 20 rokov venuje osvete a vzdeláva-
niu v oblasti architektúry a stavebníctva. Je autor-
kou štyroch odborno-populárnych kníh z oblasti 
architektúry pre deti aj dospelých. Je držiteľkou 
výročnej ceny Spolku architektov Slovenska – 
Ceny Martina Kusého za publicistickú činnosť 
a osvetu v oblasti architektúry. Projektu Deti a ar-
chitektúra už od roku 2015 realizuje OZ EURO-
ARCH, kde D. Lalíková pôsobí ako predsedníčka. 
Každý rok sa doňho zapojí viac ako 8 000 žiakov 
z celého Slovenska.
Hlavný partner projektu, spoločnosť JTRE, pô-
sobí na trhu nehnuteľností od roku 1996. Vďaka 
rozsahu a kvalite realizovaných projektov patrí 
medzi lídrov v oblasti realitného developmentu 
na Slovensku. Realizuje kancelárske, rezidenčné, 
hotelové, priemyselné, obchodné a polyfunkčné 
projekty, pričom ako jediný developer buduje celé 
mestské štvrte na území Bratislavy. Najvýznam-
nejšou súčasnou realizáciou je nábrežná štvrť Eu-
rovea City s rozšírením obľúbeného nákupného 
centra a prvým slovenským mrakodrapom Euro-
vea Tower.

Zábavné vzdelávanie? Prihláste sa už  
teraz na e-learning o architektúre

Na ďalší ročník inovatívneho on-
line projektu vzdelávania o archi-
tektúre sa už môžu prihlasovať 
všetky školy, ale aj zvedaví žiaci 
5. a 6. ročníka základných škôl 
a prímy a sekundy osemročných 
gymnázií. Tohtoročný interak-
tívny kurz je zameraný na tému 
mosty, ktoré oddávna spájajú 
nielen brehy vodných tokov, ale 
predovšetkým nás ľudí a prináša 
nielen novú dimenziu vnímania 
architektúry, ale aj spoznávanie 
významných slovenských a sve-
tových architektov a ikonických 
architektonických diel vo svete 
a na Slovensku.

E-learning pripravila spoločnosť EDUVISION s.r.o pod vedením Lucie Lalka



Na linke 61  
pohodlnejšie

BRATISLAVA
Dopravný podnik zaraďuje 
na linku 61 nové autobusy 
so špeciálnou úpravou na 
prepravu aj objemnej ba-
tožiny.
Jedenásť 18-metrových au-
tobusov Solaris New Urbino 
18 prinesie podstatne vyššiu 
úroveň cestovania MHD. Vy-
užijú ich aj cestujúci na bež-
ných trasách do školy či do 
práce, keďže linka 61 premá-
va širším centrom mesta. Vo 
vozidlách sú sedadlá s nena-
siakavým poťahom, možnosť 
bezpečného uchytenia bicyk-
la, s kočíkom sa dá nastupo-
vať do dvoch dverí, nechý-
bajú nabíjacie USB porty či  
pripojenie na WiFi.         (nc)
 Foto: nc

Linka pomoci
opäť funguje
NOVÉ MESTO
Mestská časť Nové Mesto 
v súvislosti s aktuálnou 
situá ciou okolo nového ko-
ronavírusu obnovuje špeci-
álnu telefonickú linku po-
moci osamelým seniorom. 
K dispozícii je v prípade, ak 
seniori potrebujú pomôcť ale-
bo poradiť. Senior linka fun-
guje na čísle 0904 031 417 
počas pracovných dní od 8.00 
do 14.00 h. Pomôcť seniorom 
sú na linke pripravené pra-
covníčky sociálneho oddele-
nia  (TASR) 
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RAČA
Boli ste už na farme v Rači? 
Za takmer šesť rokov ju ob-
javili mnohí Bratislavčania, 
ktorí sem radi chodia aj so 
svojimi ratolesťami. Deti 
si môžu pohladkať kozičky 
či zaskákať na trampolíne, 
dospelí si zas radi kúpia 
čerstvé mlieko alebo va-
jíčka. Niektoré zvieratá sa 
však medzičasom vytratili – 
pre chýbajúce peniaze a asi 
aj ľudskú zlobu. 
Pánom tohto kúska dediny 
uprostred hlavného mesta je 
Robert Hammer, ktorý prišiel 
do Bratislavy pred 15 rokmi 
z českého Liberca a dnes je 
aj miestnym poslancom za 
Krasňany. No predovšetkým 
farmárom dušou a telom, žia-
den kancelársky typ. 
„Pre mňa je to robota a ko-
níček zároveň, ktorý mi je 
blízky od detstva, rodičia 
mali gazdovstvo. Okrem 
toho, mám rád domáce jedlo,“ 
s úsmevom vysvetľuje farmár. 
Okolo nôh sa mu tmolí čier-
no-biely psík z útulku, na hos-
podárskom dvore medzi vino-
hradmi našiel šťastný život vo 
voľnej prírode. Tak ako dvesto 
sliepok, dvadsaťpäť kôz, ale aj 
dve kravky, husi i kačky, ktoré 
tu Robert Hammer chová. 
Farmárčenie v meste je však 
zjavne ťažšie ako na vidieku. 
Napríklad ovce už na hos-
podárskom dvore nenájdete. 
„Hlavné stádo som predal, 
musel som totiž zaplatiť štátu 
pokutu. Kontrolóri mi vyčíta-
li napríklad to, že tunajšie po-

zemky nie sú vhodné na pa-
senie. Teda asi nefarmárčim,“ 
hovorí s iróniou. Ďalšie oveč-
ky sa dnes pasú na lúke v Zá-
horskej Bystrici. Aj z nich 
časť predal, aby mal z čoho 
živiť ostatné zvieratá. Koňa, 
na ktorom sa mohli deti po-
voziť, zas musel dať preč: 
„Niekto mi ho infikoval...“
Robert Hammer ešte pred 
dvoma rokmi pre Bratislav-
ské noviny prezradil, že by 
chcel rozbehnúť projekt 
Psychologicko-terapeutická 
výchova na farme. „Aby si 
deti posilňovali nielen vzťah 
k zvieratám a predstavivosť, 
ale aj imunitu kontaktom 
s ovečkami, kozami, kačica-
mi. Zapojím ich do kŕmenia, 
čistenia, strihania či dojenia,“ 
plánoval. Župa mu na projekt 
odsúhlasila dotáciu 10-tisíc 
eur, z peňazí však napokon 
nevidel nič. „K podpísaniu 
zmluvy nedošlo asi aj preto, 
že bolo tesne pred voľbami,“ 

krčí plecami. Bez financií to 
však nejde a zadlžiť sa v ban-
ke nechce.
Výchova na farme sa však 
deje aj spontánne – keď sem 
prídete s deťmi, Robert Ham-
mer vám ochotne porozpráva 
o zvieratkách všetko, čo vás 
bude zaujímať. Stretávame tu 
tiež študentky Mišku a Dianu, 
budúce veterinárky, ktoré prišli 
na prax. „Pasieme kozy, dojí-
me, farmár nám tiež ukáže, ako 
sa brúsia paznechty, kopýtka,“ 
hovorí Diana, na ktorú najviac 
zapôsobila jeho láska k zvie-
ratám: „Hneď na začiatku ma 
prekvapilo, ako sa za ním všet-
ky rozbehli, keď ho zbadali. 
Vidieť, že ich má veľmi rád.“
Dievčatá si pochvaľujú aj 
bioprodukty, kozie mlieko 
je vraj vynikajúce. Vedia to 
i Račania a ďalší zákazníci, 
ktorí sem pravidelne chodia 
za čerstvým mliekom či va-
jíčkami. Obslúžia sa sami 
- tovar si vyberú z chladia-

Ovce sú preč, ale kozičky si deti stále môžu pohladkať
FARMA V RAČI

ceho boxu a peniaze nechajú 
v „krabičke“. Farmár tento 
spôsob predaja nezrušil, hoci 
sa vždy nájdu špekulanti, kto-
rí sa zásobia bez zaplatenia. 
„Urobil to dokonca aj môj 
stálejší zákazník, čo ma pre-

kvapilo. Takéto situácie však 
riešim s pokojom, bez zby-
točných konfliktov,“ hovorí.
Pozrie sa na hodinky, bude je-
denásť, je čas nájsť kozy, kto-
ré by mali byť na neďalekej 
lúke. Podľa GPS raz-dva zis-
tí, kde sa zvieratá ukryli pred 
horúcim slnkom a ženie ich 
z paše do maštale. On zase 
odchádza domov na obed, 
vstával pred piatou ráno a  
práce okolo farmy bude mať 
až do desiatej večer. „Na do-
volenke som nebol ani nepa-
mätám, už by sa mi aj zišla,“ 
podotýka Robert Hammer, 
svoj svet uprostred vinohra-
dov by však ťažko opúšťal. 
No raz bude musieť, na po-
zemkoch, kde stojí hospo-
dársky dvor, sa totiž skôr či 
neskôr začne stavať.         (ac)
 Foto: Marian Dekan
Video a viac foto 
na www.banoviny.sk

NOVÉ MESTO 
Síce s oneskorením, ale 
predsa! Mestské lesy v Bra-
tislave otvorili pred pár 

dňami prírodné ih-
risko na Kamzíku, vy-
tvorené je z rôznych dre-
vených prvkov. Výnimočné 

je aj tým, že 
ho vybudovali 

samotní pracovní-
ci tejto organizácie.

O príprave Šantiska v ob-
ľúbenej bratislavskej rekre-
ačnej lokalite informoval 
magistrát v polovici mája 
tohto roku a neskôr ho avi-
zoval ako chystanú atrakciu 
na leto. A hoci ho Mestské 
lesy oficiálne sprístupnili až 
v posledný augustový týž-
deň, mnohí rodičia s deťmi si 
cestu na toto unikátne ihris-
ko, tvorené rôznymi dreve-
nými prvkami z našich lesov, 
našli oveľa skôr. Stretli sme 
tu dokonca mamičky s ma-
lými, len troj-štvorročnými 
drobcami, ktorí mali radosť, 
že sa môžu šplhať po dre-

venej pyramíde či vysokých 
kmeňoch. Treba však pripo-
menúť, že Šantisko je určené 
pre deti až od 6 rokov, pri-
čom aj na ne musí dozerať 
dospelá osoba. Šantisko však 
má platný bezpečnostný cer-
tifikát udelený Technickou 
Inšpekciou SR. 
Ako informovali Mestské 
lesy v Bratislave, s myšlien-
kou Šantiska prišiel mestský 
poslanec a aktivista Jakub 
Mrva. Na rozvoj rekreačného 
areálu venoval aj financie zo 
svojej poslaneckej priority. 
 (bn)
 Foto: Matúš Husár

Šantisko na Kamzíku vybudovali pracovníci mestských lesov

Župa vymieňa 
okná
STARÉ MESTO
Bratislavská župa vymieňa 
okná na historických budo-
vách stredných škôl.
Tradičné stolárske výrobky 
z masívneho dreva, ktoré sú 
dôslednou kópiou pôvod-
ných okien - také sú nové 
okná pre historické budovy v  
Starom Meste. Už v polovici 
augusta bola vymenená viac 
ako tretina okien na pamiat-
kovo chránených budovách 
na SPŠ elektrotechnickej 
na Zochovej ulici a na SPŠ 
strojníckej na Fajnorovom 
nábreží.  (ts)

Milióny na 
opravu školy
RAČA
Miestne zastupiteľstvo 
v Rači rozhodlo, že prijme 
nenávratný úver 3,5 milió-
na eur na obnovu bývalej 
ZŠ na Plickovej ulici.
Zo siete škôl ju vyradili 
v roku 2007 pre nedostatok 
žiakov a zlý technický stav. 
Objekt odvtedy chátral. Teraz 
však demografická prognóza 
ukázala vysoký nárast po-
treby tried základných škôl 
v Rači, pričom rekonštruk-
cia zdevastovanej budovy sa 
ukázala ako najlepšie, i keď 
náročné riešenie. (ts)

Kúsok dediny uprostred mesta láka nielen Račanov.

Sliepok narátal Robert Hammer takmer dvesto.
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Platnosť od 4. 9. 2020 do vypredania zásob, najdlhšie však do 28. 9. 2020. Zmeny cien po 28. 9. 2020 možné. Za chyby a omyly v texte,  
tlačové chyby a za farebné odchýlky v zobrazení neručíme. Vyobrazenie produktov môže byť iba ilustratívne. Všetky ceny vrátane DPH.

Vyše 13001300 ďalších druhov interiérových dverí  

nájdeš na hornbach.sk/interierovedvereDvereDvere
klopú kvôli výmeneklopú kvôli výmene

4190

Interiérové  
dvere Single 1
- oblá hrana
- fólia
- dekor dub sonoma
-  rozmery 60-90 cm,  

vybrané šírky na sklade
5855563 

Interiérové dvere s rozmermi 
600-900/1970 mm dodávame 
bez kovania a zárubne,  
vrátane zámku a závesu. 
Vybrané šírky a modely  
na sklade.

Príklady vyhotovení interiérových dverí:

Standard PremiumBasic

Názov Interiérové dvere plné Interiérové dvere Colorado 5 Interiérové dvere Preston 1 
povrchová  
úprava fólia fólia fólia

hrana rovná oblá oblá
výplň voština voština MDF
číslo výrobku 10152584 8845743 10309770

2690
79.- 99.-

rámové dvere
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Aký povrch si 
vyberiete? 

BRATISLAVA
Pri drevených dverách 
máte na výber z niekoľkých 
typov povrchov.

Dekor
Povrch týchto dverí tvorí robust-
ný fóliový poťah s 3D efektom, 
ktorý sa ľahko udržiava a má 
výraznú prírodnú kresbu. Hodí 
sa na každé použitie, pri ktorom 
musia dvere niečo vydržať.

Lakovanie
Lakované dvere sú náročným 
procesom zabezpečené  nie-
koľkými vrstvami akrylátové-
ho laku, ktorý je tvrdený proti 
UV žiareniu. Vďaka tomu je 
povrch hodvábne matný a mi-
moriadne kvalitný.

Laminát (CPL)
Tieto dvere majú laminátový 
poťah, vďaka čomu sú mimo-
riadne odolné proti poškriaba-
niu či nárazom. Dosutpné sú 
vo forme prírodných dreve-
ných imitácií, ktoré dlhodobo 
vyžarujú krásu a eleganciu.

Dýha
Ak sa rozhodnete pre krájanú 
dýhu, dostanete dvere vybe-
ranej kvality. Sú chránené 
a zušľachtené niekoľkými vrs-
tvami ekologického akrylá-
tového laku, ktorý je tvrdený 
proti UV žiareniu.  V prípade 
týchto dverí ide o unikáty 
z prírodného produktu, dreva.

Masív
Pri masívnych dverách sa použí-
vajú výlučne prírodné materiály, 
vďaka ktorým sú dvere mimo-
riadne robustné. Pri masívnom 
spracovaní záleží na kvalite po-
vrchovej úpravy. Dvere kúpite 
aj bez tejto úpravy, takže máte 
možnosť upraviť si ich podľa 
svojich predstáv. (bn)
 Foto: shutterstock

BRATISLAVA
Jednou z najdôležitejších 
súčastí vášho bývania sú 
dvere, oplatí sa preto veno-
vať pozornosť ich výberu 
v predstihu. 
Traduje sa, že šťastie praje 
pripraveným. Aby ste aj vy 
mali pri výbere nových inte-
riérových alebo vchodových 
dverí šťastnú ruku a jasnú 
predstavu, odborníci z Horn-
bachu pre vás pripravili zák-
ladný prehľad možností.
Či už sa vraciate do svoj-
ho bytu, alebo prichádzate 
do práce či úradu, vchodo-
vé dvere sú prvé, na kto-

rých pri vstupe do budovy 
stlačíte kľučku. Pri vašich 
príchodoch a odchodoch sa 
stretávate s rôznymi typmi 
vchodových dverí, ktorých 
spoločným prvkom je to, že 
by sa mali otvárať smerom 
dovnútra.
Čoraz viac ľudí investuje do 
špeciálnych dverí - bezpeč-
nostných aj protipožiarnych, 
ktoré majú upravenú kon-
štrukciu podľa účelu ich pou-
žitia. Protipožiarne odolávajú 
plameňom a teplu, bezpeč-
nostné majú zabudované prv-
ky proti prerazeniu či vypá-
čeniu.  Dodávajú sa s troma, 

Vchodové  
dvere 
BRATISLAVA
Podľa konštrukcie mate-
riálu a povrchu sa vchodo-
vé dvere rozdeľujú na tri 
typy. 
Oceľové dvere majú väčši-
nou majú zabudované bez-
pečnostné prvky. Sú odolné 
proti svetlu a žiaru a dobre sa 
udržiavajú. 
Plastové dvere sú dostupné 
v rôznych farebných pre-
vedeniach. Ich najväčšou 
výhodou je jednoduchá 
údržba.
Drevené dvere sú nestarnú-
ca klasika, delia sa na hladké 
(rámové) a masívne. Z von-
kajšej strany môžu byť chrá-
nené ďalším materiálom, na-
príklad hliníkom. (bn)

Interiérové 
dvere
BRATISLAVA
Podľa konštrukcie materiá-
lu a povrchu sa interiérové 
dvere rozdeľujú na sedem 
typov.
Hladké dvere sú z ľahké-
ho dreveného rámu, ktorý je 
z oboch strán opláštený kry-
cou vrstvou.
Rámové dvere  sa tiež vy-
rábajú z ľahkého dreveného 
rámu, výplň môže byť aj zo 
skla.
Masívne dvere sú výplňové 
dvere z masívneho dreva 
s frézovanými profilmi zo 
zlepovaného masívneho 
dreva.
Plechové dvere sa najčas-
tejšie používajú v tech-
nických miestnost iach.  
Povrch tvorí pozinkovaný 
plech.
Sklenené dvere sa zvyčajne 
skladajú z 8 mm bezpečnost-
ného skla.
Posuvné dvere sú v dvoch 
prevedeniach, môžu zachá-
dzať pred stenu alebo do ste-
ny.
Zhrňovacie dvere sa vy-
rábajú z plastu, možno ich 
nasadiť aj do jestvujúcich 
drevených alebo kovových 
zárubní. (bn)

resp. piatimi bezpečnostnými 
bodmi, od bodového zamy-
kania cez prvky proti vysade-
niu, vylomeniu, priezorníky 
až po hlukové tlmenie. K to-
muto typu dverí odborníci 
odporúčajú zároveň kúpiť 
bezpečnostné kovanie.
Samozrejmosťou bezpeč-
nostných dverí je požiarna 
odolnosť, masívna rámová 
konštrukcia. Nezabúdajte, 
že vstupné dvere do bytu 
s protipožiarnou úpravou 
treba podľa stavebného zá-
kona zasadiť do protipo-
žiarnej obložkovej zárubne. 
Montáž bezpečnostných 
dverí určite prenechajte od-
borníkovi, aby bola zaruče-

ná bezchybnosť ich funkcie.
V samotnom interiéri sa stre-
távame s ďalšími typmi dve-
rí, izbovými či kúpeľňovými. 
Pri výbere záleží na vašich 
konkrétnych potrebách: budú 

sa vám do miestnosti hodiť 
dvere z laminátu, masívne, 
s 3D fóliou, sklenené alebo 
posuvné, prípadne dvere zhr-
ňovacie, pretože jednoducho 
potrebujete ušetriť miesto?

Ak vás zaujímajú najnovšie 
trendy vo svete dverí, tak 
jasným víťazom medzi zá-
kazníkmi je odolný laminát 
a extra kvalitné 3D fólie! 
Najobľúbenejšie sú rámové 
dvere z odolného laminá-
tu masívnej konštrukcie, so 
šírku rámu 14 cm a výplňou 
MDF (stredne zhustená dre-
vovláknitá doska) so silou 
12 mm, s extra kvalitnou 3D 
fóliou.
V tesnom závese sú potom 
voštinové dvere so šírkou 
rámu 55 mm, s výplňou z le-
penej voštiny a oblými hra-
nami bez viditeľného spoja.
 (bn)
 Foto: shutterstock

Aj pri kúpe dverí do bytu či domu dobre zvažujte
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BRATISLAVA
Pred siedmimi rokmi zistil, 
že nevie plávať. O tri roky 
bol už členom štafety, ktorá 
pokorila prieliv La Manche 
a v polovici augusta toh-
to roku ho preplával sám. 
Martin Šugár, ktorý pracu-
je ako záchranár na stanici 
Antolská v Petržalke, sa 
stal zároveň najstarším Slo-
vákom, ktorý to dokázal. 
Trasu dlhú 42 kilometrov 
zdolal 49-ročný Bratislav-
čan za 16 hodín a 11 minút.

Hovoríte, že preplavba La-
manšského prielivu nebol 
cieľ, o ktorom by ste snívali 
celé roky. Čo vás teda vy-
provokovalo?
Začalo sa to v roku 2013, keď 
som sa šiel prihlásiť k otužil-
com, Ľadovým medveďom 
v Bratislave. Bolo to pred 
Vianocami a vedel som, že 
24. decembra krstia nových 
členov. Myslel som si, že 
stačí prísť a pokrstia ma. Nič 
také. Najskôr musíte rok od-
plávať, až potom je krst. Cho-
dieval som teda na rôzne ich 
akcie a medzitým som zistil, 
že vlastne neviem plávať.

Ako to myslíte?
Tomu, čo som dovtedy plá-

val, hovoríme 
žabkovanie. Ale 
kraula som dokázal 
zaplávať len asi 20 
metrov, potom som 
sa zadýchal. Štvalo 
ma, že kým iní si 
svoje raz-dva od-
plávali a už sedeli 
na káve, ja som 
sa stále motal v jazere. To 
ma odrazilo, aby som začal 
kraulovať. Najskôr 50 met-
rov, potom 100 metrov, stále 
viac a viac.

Stačilo to, aby ste už o tri 
roky plávali v slovenskej 
štafete cez La Manche?
Kraula som trénoval sú-
stavne, s otužilcami aj sám, 
na jazere aj v bazéne. Pri-
hlásil som sa tiež do FIDES 
- oddielu zimného a diaľ-
kového plávania v Brne 
a za nich som súťažil 
v českom pohári. Tak ako 
ďalší plavci z Ľadových 
medveďov Bratislava vrá-
tane môjho trénera Zoltána 
Makaia, prvého Slováka, 
ktorý v roku 2002 preplá-
val La Manche.

Prečo za české Brno?
Súťaže v zimnom pláva-
ní vtedy u nás ešte nebo-

li a bolo nevyhnutné hosťo-
vanie v českom klube, Česi 
majú viac ako tridsaťročnú 
tradíciu. Tam som si povedal, 
že keď budem mať dobré vý-
sledky, prihlásim sa na štafe-
tovú preplavbu La Manche. 
Stalo sa.

Na zdolanie prielivu v divo-
kom Atlantiku ste sa teda 
pripravovali štyri roky. 
Popri náročnej práci zá-
chranára, kde ťaháte denné 
i nočné služby, ste museli 
naplávať desiatky hodín 
a desiatky kilometrov. Ani 
neprekvapuje, keď váš tré-
ner Zoltán Makai prezra-

Prvenstvá z La Manche
Rok 2002: Bratislavčan Zoltán Makai je prvý 
Slovák, ktorý ako 24-ročný preplával prieliv La 
Manche. Čas: 11 hodín 22 minút 

Rok 2017: Košičanka Zuzana Jusková je prvá 
Slovenka, ktorá ako 43-ročná preplávala prieliv La 

Manche. Ako kouč ju viedol Zoltán Makai. Čas: 
11 hodín 16 minút 

Rok 2020: Bratislavčan Martin Šugár je najstarší 
Slovák, ktorý ako 49-ročný v noci z 13. na 14. 
augusta preplával prieliv La Manche. Takmer celý 
čas plával v tme. Čas: 16 hodín 11 minút

       Štvalo ho, že 
nevie plávať, napokon pokoril La Manche!
Záchranár z Petržalky

Bolestivé pŕhlenie medúz  
musel pri plávaní ignorovať.

dil, že ste boli pripravení aj 
zomrieť.
Nechal by som tam dušu. 
Nechýbalo veľa a nevyšlo by 
to, najmä korona mi mohla 
skrížiť plány, bolo to na ner-
vy. Vstupnú miestenku som si 
kúpil ešte v roku 2017, stála  
1 400 eur a bola nevratná. No 
nešlo o to, že by som stratil 
peniaze, išlo o tie roky driny 
a odriekania, ktoré by vyšli 
nazmar.

Koľko kilometrov ste muse-
li mať odplávaných na pre-
plavbu prielivu z anglické-
ho Doveru do francúzskeho 
Calais?
Na jednosmernú preplavbu 

200 kilometrov me-
sačne, na dvojsmernú 
350 až 400 kilometrov 
mesačne. Pôvodne som 
plánoval „two way“ 
a hoci som si aj zapla-
til miestenku, nakoniec 
to nebolo reálne. Ne-
mal som kde trénovať, 
bazény boli pre koronu 
celé týždne zatvorené 
a v studených jazerách 
odplávate možno 20 
minút, viac nie. Voda, 
ktorá má dva či tri stup-
ne, je dobrá iba na otu-
žovanie, aj to nie deň 

čo deň. Norma je  dva-trikrát 
do týždňa, aby to organizmus 
zvládol. Neskôr na jar, keď 
už mala 8 stupňov, som mo-
hol plávať viac, ale nebolo to 
ideálne.

Ako ste nazbierali potreb-
ných 200 kilometrov mesač-
ne?
S vypätím všetkých síl. Pre 
zatvorené bazény som mal 
na jar odplávaných len asi 
30 kilometrov mesačne a aby 
som do augusta stihol tých 
200 kilometrov, musel som 
poriadne pridať. Pred dennou 
službou som vstával o štvr-
tej ráno, aby som zaplával 

aspoň 5 kilometrov a o pol 
siedmej bol už v práci. Večer, 
po skončení služby, som opäť 
išiel na Draždiak, ktorý mám 
blízko práce, a plával do pol-
noci, niekedy dlhšie... 

Čo vaša rodina, manželka? 
Veď vás doma celé mesiace 
poriadne nevideli.
Manželka ma najskôr nebrala 
vážne. Až posledné dva roky, 
keď videla, ako zintenzívňujem 
tréningy, pochopila, že to asi 
nie je s kostolným poriadkom. 

Vzali ste ju aspoň na sprie-
vodnú loď, aby vás mohla 
povzbudzovať pri plávaní 
cez Atlantik?
To v žiadnom prípade. Ženy 
na loď v tomto prípade ne-
patria. Bol tam iba môj tré-
ner Zoli Makai, diaľkopla-
vec Jozef Bartaloš a kolega 
záchranár Ervin Polívka, ako 
aj dvaja piloti s posádkou 
a rozhodca.

Aká bola teplota oceánu 
v polovici augusta, keď ste 
plávali?
Voda mala 15 až 18 stupňov. 
Pocit bol približne taký, ako 
keď si pustíte studenú sprchu, 
ktorú necháte chvíľu odstáť. 
Chlad mi až tak neprekážal, 
skôr morská soľ, museli ma 
ponatierať lanolínom, aby mi 
nezodrala pokožku na steh-
nách či v podpazuší.

Kedy prišla prvá kríza?
Po piatich hodinách. Cítil 
som sa rozladený, asi preto, 
že som stále plával v tme, vy-
rážal som pred šiestou večer, 
presne o 17.47 hodine, hoci 
vždy sa štartuje okolo druhej 
po polnoci. Som jediný Slo-
vák, ktorý takmer celý prieliv 
preplával v tme. Hovoril som 
si, plávaj, plávaj, neprestaň.

Na čo ste mysleli počas plá-
vania?

Prelúskal som celý svoj život. 
Odmalička. A hmkal som si 
rôzne pesničky. Myslel som 
tiež na to, čo mi rozprával 
Zoli o technike plávania, ako 
ukladať ruky. Mohol som 
zmeniť štýl, ale to už tréner  
vidí, že sa niečo deje. Pri štý-
le prsia plávate pomaly, čiže 
odpočívate, no odpočívať sa 
nesmie.

Ako všetci „lamanchisti“, aj 
vy ste museli počas plávania 
každých  30 minút jesť. Čo 
ste mali v pohári?
Taký mix, že by ste ho za 
normálnych okolností nevy-
pili, ani keby vám zaplatili: 
obsahoval čierny čaj, iontový 
nápoj, kolu, energetické gély, 
rozdrvené piškóty a navyše 
to, čo som si vypýtal. Keď 
ma bolel žalúdok, pridali mi 
kolu, keď ramená, tak niečo 
od bolesti. S trénerom sme 
boli dohodnutí posunkami, 
rozprávať som nemohol. Aj 
jesť som musel opatrne. Na-
príklad pohár som smel chy-
tiť len odspodu a nesmel som 
sa dotknúť lode, inak by ma 
diskvalifikovali. Takže aj kŕ-
menie, na ktoré som mal 15 
až 30 sekúnd, sme si so Zolim 
vopred nacvičili.

Aký to bol pocit, keď ste po 
viac ako 16 hodinách ko-
nečne vystúpili na breh?
Neopísateľný. Vtedy, v roku 
2016 sme preplávali La Man-

che šiesti, no teraz som to do-
kázal sám!

Podľa pravidiel sa nestačí 
dotknúť brehu, museli ste 
vyjsť na pevninu po svo-
jich. Bolo to náročné, po 
16 hodinách vo vodorovnej 
polohe?
Niektorí plavci s tým majú 
problém, ja nie. Cítil som taký 
adrenalín, že som utekal až na 
skaly, na suchú pevninu, lebo 
pri brehu bola bačorina. Chcel 
som to mať 100-percentné. 
V ten deň sa všetci čudovali, 
že ma nič nebolí. No na druhý 
deň som sa cítil ako zbitý pes. 
Krk ma bolí dodnes.

Váš úspech je aj úspechom 
trénera Zoltána Makaia. 
Prečo padla voľba práve 
naňho?
Ešte som nespomenul, že 
okrem plávania sa venujem 
bojovému umeniu. A tam mi 
môj dobrý kamarát Sensei 
Štefan Kurilla, povedal – ak 
chceš niečo v živote dosiah-
nuť, vyber si toho najlepšieho 
trénera. Takže, kto iný ako 
Zoli? Chcel by som sa však 
poďakovať aj manželke Dia-
ne, synovi Martinovi, Ľado-
vým medveďom Bratislava 
a kolegom v práci, ktorí ma 
podporovali. (ac)
 Foto: Zoltán Makai
Celý rozhovor, video  
a viac foto nájdete 
na www.banoviny.sk

BRATISLAVA
Za premnožené komáre čelí 
magistrát čoraz väčšej kri-
tike, na ktorú sa rozhodol 
reagovať aj tým, že oslovil 
odborníkov z Rakúska. Na 
sociálnej sieti zverejnil, ako 
s týmto hmyzom bojujú 
naši susedia. 
Magistrát oslovil koordiná-
tora zásahov proti komárom 
v povodí Dyje a Moravy 
Hansa Jerrentrupa a starostu 
obce Hohenau an der March 
Wolfganga Gaidu. Pravdou 
je, že Rakúšania vôbec ne-
používajú plošné postreky 
chemickými insekticídmi, 
ale larvicíd BTI, rovnako ako 
Bratislava. Majú však prax 
s jeho aplikáciou už od roku 
2005, liahniská komárov 
v záplavových územiach ma-
puje oveľa väčšie množstvo 
ľudí ako u nás (dobrovoľníci) 
a dokážu tento prostriedok 
použiť i letecky. Tieto roz-

diely robia ich zásahy zrejme 
efektívnejšími, BTI totiž mu-
síte použiť na larvy komárov 
vo vode v presne určenom 
čase, inak nemá účinok.
„Všeobecne platí, že BTI 
aplikujeme iba na miesta, kde 
sa nachádzajú komáre. Nea-
plikujeme ho na rieky a ne-
používame ho na miesta, kde 
komáre nie sú. Je to drahé 
a zbytočné. Pri leteckej apli-
kácii BTI vidíme presne na 
jeden až dva metre povrchy, 
ktoré majú byť ošetrené. 
A iba na tie miesta aplikuje-
me BTI,“ vysvetlil Hans Jer-
rentrup. Ako dodal, ani oni 
nemajú povolenie pracovať 
v niektorých chránených úze-
miach, kde sa komáre naďalej 
množia a rozširujú do okolia. 
Preto i v Rakúsku majú s ko-
mármi problémy.
„Podstatným rozdielom je, že 
rakúske úrady distribuujú po-
strek BTI aj do domácností, 

čo u nás, rovnako ako letecký 
postrek, nie je možné. Je to 
však dôležité preto, že my nie 
sme schopní postrek použiť 
všade tam, kde sa nachádzajú 
liahniska, keďže významným 
zdrojom komárov sú aj rôzne 
sudy, jazierka alebo vodné 
nádržky v súkromných záhra-
dách,“ dopĺňa magistrát.
Podľa Jerrentrupa sa v malej 
nádobke pod kvetináčom, 
v ktorej sa týždeň zdržiava 
voda, môžu vyliahnuť stovky 
až tisíce komárov.
Magistrát pripomína, že 
okrem dlhoročných skúse-
ností môžu Rakúšania pra-
covať s BTI spôsobmi, ktoré 
naša legislatíva zatiaľ neu-
možňuje: „Aj preto sa snaží-
me o zmenu pravidiel, aby 
sme spôsob, akým znižujeme 
množstvo komárov, mohli 
naďalej aj podľa rakúskeho 
vzoru zlepšovať.“
Zmenou pravidiel chce mesto 
dosiahnuť, aby sa BTI mohlo 
aplikovať na záplavové úze-
mia aj letecky a použiť takisto 
v súkromných záhradách, či 
už distribúciou prípravku do 
domácností, alebo aplikáciou 
externým dodávateľom na 
základe žiadosti vlastníka. 
Otázne je, prečo sa magistrát 
o tieto zmeny intenzívnejšie 
neusiloval už skôr, dnes mohli 
byť mnohé realitou. (ms)
 Foto: shutterstock

Čo poradil rakúsky expert na komáre? 

Martin Šugár po triumfe nad La Manche.
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Pleseň  na  nohách a  nechtoch je infekcia.
Použitá biotechnológia eliminuje plesne priamym parazitizmom a je odborníkmi 
považovaná za najbezpečnejšiu technológiu. Mikroorganizmus Pythium 
oligandrum preniká svojimi vláknami do buniek parazita (plesne alebo 
kvasinky) a čerpá z neho pre svoju výživu potrebné látky. Po vyčerpaní parazita 
prestáva aktivita Múdrej huby a táto odrastá s nechtom alebo pokožkou, pretože 
nie je schopná si obstarať živiny z ničoho iného, než z plesní a kvasiniek. Pre 
nohy a nechty náchylné k výskytu plesní sú prípravky z rady Biodeur: pre nohy 
postihnuté plesňou Biodeur 3x1g, špecialista na nechty Múdra huba Pythie 
Biodeur Nail, pre preventívnu ochranu proti plesniam Múdra huba Pythie 
Biodeur Prevent a proti potivosti a zápachu nôh zásypový prášok Múdra 
huba Pythie Biodeur Prevent Foot Powder. Pripravok Biodeur sa vyrába aj                              
v biokvalite – Múdra huba Bio Biodeur 3x5g.

Prípravky s Múdrou hubou dostanete vo svojej lekárni 
alebo u svojej pedikérky. 

Na Vaše otázky radi odpovieme na e-mailovej adrese: 
pythium@pythium.cz
Informácie na: www.chytrahouba.eu

Výrobca: 
Bio Agens Research and Development – BARD, s.r.o.

Mudra huba  ju  zastaví.Mudra huba  ju  zastaví.´́

ROZMAZNÁVAJTE SA
Získajte ešte viac vďaka prvotriednej kvalite 

a spoL’ahlivosti automobilov Fiat Tipo  
už od 10 990 ¢

I T A L I A

I T A L I A

Použité fotografie sú len ilustračné. Akciová ponuka platí pre odber jedného vozidla na jedného zákazníka do vypredania zásob. Uvedená 
cenová ponuka 10 990 € (vrátane DPH) je platná pre model Tipo Italia Sedan 1.4 95hp. Kombinovaná spotreba modelu Fiat Tipo 4,4 – 7,2 
l/100 km, emisie CO2 117 – 164 g/km. Pre bližšie informácie o cenách, prosím, kontaktujte akéhokoľvek autorizovaného predajcu značky 
Fiat. Na všetky vozidlá sa vzťahuje základná 2-ročná záruka a navyše 3 roky rozšírenej záruky s limitom do 100 000 km. Bližšie informácie 
o záruke poskytovanej výrobcom sú uvedené v záručnej a servisnej knižke alebo sa môžete informovať u svojho predajcu. Uvedené informácie 
a skutočnosti majú výlučne informatívny charakter a nemôžu byť považované za súčasť návrhu zmluvy. FCA Central and Eastern Europe Kft. si 
vyhradzuje právo všetky tu uvedené údaje kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Platnosť ponuky je do 30. 6. 2020 alebo až 
do odvolania. Nechajte si spracovať konkrétnu ponuku u autorizovaných predajcov Fiat. Podrobné informácie u predajcov a na www.fiat.sk. fiat.sk
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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

KARLOVA VES
Reštaurácia Mlynská Ko-
liba, ktorú nájdete oproti 
opustenej výškovej bu-
dove Slovenskej televízie 

v Mlynskej doline, sľubuje 
zážitok podobný ako v ko-
libe na úpätí slovenských 
hôr. Dali sme sa nahovoriť.
Do Mlynskej Koliby môžete 
zájsť aj s deťmi napríklad po 
návšteve zoologickej záhra-
dy, je to len kúsok, pod cin-



Halušky robia poctivé, ako na salaši 

KOLIBA V MESTE

torínom Slávičie údolie. Auto 
zaparkujete pred vchodom 
do reštaurácie a kým budete 
čakať na jedlo, vaše ratolesti 
si môžu krátiť čas na malom 
ihrisku.
Do koliby sme zašli v pracov-
ný deň na obed a hoci už po 

dvanástej prichádzalo dosť 
ľudí, podnik nebol pre-

plnený. Zariadenie 
interiéru je štýlo-
vé, naozaj sa cítite 
tak trochu v inom 
svete. Ak sa však 

posadíte von na te-
rasu, atmosféra hôr 

je ďaleko. Ale v po-
riadku, hlavne, že kuchyňa 

nesklamala. Hoci čašník nás 
spočiatku zaskočil. 
Máte dve možnosti: objed-
nať si menu za dobrú cenu 
(4,90  € a 5,50  €), alebo si 
vybrať čokoľvek z bežného 
jedálneho lístka, v ktorom 
sú najmä klasické slovenské 
špeciality. Ibaže... „V čase 
obeda máme nachystané 
menu. Ak chcete napríklad 
halušky, môže to trvať aj 45 
minút, najskôr musí zovrieť 
voda,“ vysvetľoval čašník. 
Nedali sme sa odradiť a uro-
bili sme dobre, napokon sme 
mali bryndzové halušky na 
stole o dvadsať minút skôr.
Prvé jedlo sme vyberali z po-
nuky denného menu, stavili 
sme na zemiakovú polievku 
s klobásou a pečené bravčové 
karé na medovo-horčicovej 
omáčke s americkými zemiak-
mi (4,90 €). Polievka bola bez 
chyby a suchšiemu karé zase 
dosť pomohla jemná omáčka. 
Pri nej sme trochu váhali pri 
identifikovaní chutí, ale inak 
fajn. Pečené zemiaky ako prí-
loha k mäsu boli dobre ochu-
tené. 
Ak sa rozhodnete pre Vrchár-
sku polievku (3,50 €), zváž-
te, či si po nich objednáte 
ešte druhý chod. Táto hustá 
polievka obsahuje poriadnu 
dávku sýtych ingrediencií - 
kapustu, fazuľky, huby, úde-
né mäso, klobásu aj kyslú 

smotanu. Ak ju zjete schuti 
celú ako my, bude vám sta-
čiť. Bola výborná, slaná tak 
akurát, nie veľmi pikantná. 
Klobáska aj údené mäso boli 
kvalitné, chutné, kuchár ne-
šetril ani hubami. 
Veľká bola i porcia Furman-
ských halušiek s kyslou smo-
tanou, oštiepkom a klobásou 
(6,90 €), nedokázali sme ju 
dojesť. Halušky boli síce chu-
ťovo menej výrazné, žiadalo 
sa prisoliť ich, ale boli čer-
stvo pripravené ako na pocti-
vom salaši.
Bryndzové halušky s opeče-
nou slaninou (6,70 €) boli tiež 
výborné, pripravené zo sku-
točnej, nefalšovanej bryndze, 
ktorou nešetrili, takže boli 
tuhé, nie „omáčkové“. Ope-
čená slaninka na haluškách 
vyzerala dokonale, no nebola 
taká chrumkavá, ako sa tvári-
la. A aj tu sme museli bojovať 
s veľkosťou porcie – slogan 
Mlynskej Koliby „Pivo poto-
kom, halušky kopcom“ sedí 
stopercentne.
Najviac sme platili za Zemia-
kové placky s grilovanou kr-
kovičkou a karé prekladané 
dusenou kapustou, preliate 
prírodnou omáčkou (10,90 €). 
Obrovská porcia však bola 
úmerná vyššej cene, najedia 
sa aj dvaja. Mäso chutilo skôr 
ako pečené, nie grilované, 
škoda. Placky (mali sme ich 
tri) boli tenšie, ale veľmi dob-
re ochutené, neboli pripečené 
ani tvrdé. Kapusta bola kyslá 
akurát, ochutená len mierne, 
a práve preto bola veľmi fajn, 
nestratila sa totiž jej typická 
chuť. Navrchu spravila chuť 
opražená cibuľka.

Aj Bryndzové pirohy s kyslou 
smotanou, cibuľou a slani-
nou (6,90 €) boli výborné, 
cesto určite domáce, žiaden 
polotovar, o čom svedčila aj 
nesúmernosť jednotlivých 
kúskov. Plnka bola bohatá, 
čistá bryndza, nič zmiešané. 
Slaninka bola mastná, niekto 
má takú rád, iný ju nemu-
sí, no v každom prípade bol 
pôžitok z jedla na výbornú 
a porcia až priveľká.
Dali sme sa nalákať aj na 
Ovocné gule s grankom 
a maslom (6,40 €). Pri-
niesli nám štyri, plnené 
slivkami. Nepríjemne nás 
prekvapilo, že ovocie ne-
bolo odkôstkované a do-
konca polosurové. 
Bryndzovú polievku Demi-
kát, hoci ju reštaurácia po-
núkala na svojej internetovej 
stránke, už nevaria. Nesedeli 
ani ceny uvádzané v jedál-
ničku na webe: napríklad 
vyprážaný rezeň stál podľa 
neho 7,50 €, ale v skutočnosti 
8,70 €, vyprážaný syr 5,90 €, 
v skutočnosti však 7,20 €, aj 
klasické bryndzové halušky 
s opečenou slaninou boli v re-
áli o euro drahšie (zaplatili 
sme 6,70 € a nie 5,70 €, ako 
je to na internete). Chcelo by 
to aktualizovať tieto dôležité 
informácie. Ocenili sme však, 
že nám nezaúčtovali obal na 
dve jedlá, ktoré sme si vzali 
so sebou. Nerobia to v každej 
reštaurácii.  (bn)
 Foto: Marian Dekan
Naše hodnotenie:
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšte-
ve informovaná. Konzumáciu 
si redakcia platila sama.

NOVÉ MESTO
Viacerí čitatelia nás upo-
zornili na nové značenie 
parkovania na jednosmer-
nej Českej ulici. Hnevá 
ich, že čiary zaberajú celý 
chodník pozdĺž oboch zák-
ladných škôl aj materskej 
školy, takže chodcom nie 
je k dispozícii. Pritom na 
ľavej strane ulice boli par-
kovacie miesta zrušené, 
hoci do chodníka nezasa-
hovali. 
„Keď boli parkovacie mies-
ta vyznačené vľavo, pravý 
chodník bol k dispozícii 
chodcom - obyvateľom, 
rodičom, školákom aj škôl-
karom. Teraz sme prišli 
o tento chodník pre peších 
len preto, že naň nakreslili 
čiary. Po chodníku na ľavej 
strane však nemožno prejsť 
v celej dĺžke ulice súvisle. 
Zavedenie parkovacej po-
litiky na území našej mest-
skej časti, ako aj na území 

celého mesta je potrebné až 
nevyhnutné, avšak bola by 
som rada, keby chodníky 
aj naďalej patrili chodcom 
a nešli preč na úkor parko-
vacích miest, ktorých je, na-
vyše, v okolí naozaj dosť,“ 
napísala nám napríklad čita-
teľka Marta.
Samospráva tvrdí, že pro-
jektant nemal pri spracúvaní 
projektovej dokumentácie 
inú možnosť, ako umiestniť 
parkovacie miesta na pravú 
stranu Českej ulice vrátane 
chodníka. 
„Keby sa neurčilo vodorov-
né dopravné značenie tým-
to spôsobom, v celej dĺžke 
Českej ulice od križovatky 
s Osadnou ulicou až po Ku-
kučínovu ulicu by zanikla 
možnosť parkovať,“ vysvet-
ľuje Ján Borčin z komuni-
kačného oddelenia miestneho 
úradu Nové Mesto. 
Vyhradené parkovacie miesta 
na ľavej strane, vyznačené 

v minulosti, boli podľa jeho 
slov takmer na hrane prís-
lušnej normy týkajúcej sa 
minimálnej šírky vozovky.  
„V prípade jednosmernej uli-
ce je nevyhnutná trojmetrová 
šírka vozovky, aby po nej bez 
problémov prešli napríklad 
vozidlá záchrannej zdravot-
nej služby, hasičov či OLO,“ 
spresňuje Borčin. 

Rátajú aj s cyklistami
Nové parkovacie boxy pre 
potreby rezidentského parko-
vania sa museli z ľavej strany 
na pravú presunúť aj preto, 
lebo v rámci nového usporia-
dania dopravy na Českej sa 
ráta aj s trasou pre cyklistov. 
Vjazd má byť z Kukučínovej 
ulice do protismeru.
„Cieľom parkovacej politi-
ky je okrem iného upratať 
verejný priestor a zmeniť 
zaužívané ´parkujem, kde 
je miesto´ na ´parkujem 
tam, kde je to povolené´ – 
teda tam, kde je vyznačené 
parkovacie miesto. Mrzí 
nás nedorozumenie, ktoré 
vyznačením čiar na Českej 
ulici vzniklo, bolo to však 
najlepšie riešenie, ako za-
bezpečiť parkovanie na ulici 
v súlade s platnou legisla-
tívou a zachovať možnosť 
parkovania pre miestnych 
obyvateľov. Mestská časť 
Bratislava-Nové Mesto vy-
značuje parkovacie boxy pre 
potreby nového rezident-
ského parkovania podľa do-
pravných projektov schvále-
ných operatívnou dopravnou 
komisiou magistrátu,“ uza-
tvára hovorca. (ac)
 Foto: Marian Dekan

Chodník na Českej prepustili autám

NOVÉ MESTO
Na Partizánskej lúke pri-
budli ďalšie miesta na 
opekanie a grilovanie. Po-
starali sa o to pracovníci 
Mestských lesov v Bratisla-
ve aj dobrovoľníci.
Štyri nové ohniská so sede-
ním a stolmi nájdete medzi 
dvojaltánkom a potokom 
Vydrica, v pôvodne zabu-
rinenej časti rekreačného 
areálu. Trávnatá plocha je 
upravená, vhodná na po-
hybové aktivity, nechýba-
jú nové odpadkové koše 
s dreveným debnením ani 
drevené schodíky k potoku. 

Ohniská majú aj zabudova-
ný rošt na grilovanie a kon-
štrukciu na zavesenie kotlí-
ka na guláš. 
Nezabúdajte, že na všetkých 
ohniskách v lesoparku pla-
tia prísne pravidlá narába-
nia s ohňom, najmä počas 
horúcich a suchých letných 
dní. Zároveň Mestské lesy 
apelujú na návštevníkov, 
aby miesta zanechávali čisté, 
bezpečné a bez odpadkov, 
ako sú prázdne fľaše či ple-
chovky.  (ts)
 Foto: Matúš Husár
Video a viac foto nájdete  
na www.banoviny.sk

Pribudli ďalšie ohniská, 
kde môžete grilovať

Vrchárska polievka

Bryndzové haluškyBravčové karé  
s americkými  
zemiakmi

Samospráva tvrdí, že nebola iná možnosť, ako vyznačiť 
parkovacie miesta na chodníku.



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

18/2020 16 18/2020 17

POMÔŽEME VÁM ZÍSKAŤ POKOJNÝ A KĽUDNÝ ŽIVOT

„TRÁPIA VÁS DLHY“? Máme pre Vás riešenie v podobe osob-
ného bankrotu na kľúč! BONATO je garancia a preto sa môžete spoľahnúť na 

overenú, bezpečnú a rýchlu pomoc!

Napíšte nám na www.bonato.sk v časti „Dohodnúť si schôdzku“
Volajte na bezplatnú linku 0800 221 331

ZUBNÁ AMBULANCIA  
A AMBULANCIA 
IMPLANTOLÓGIE

oznamuje zmenu pracovnej 
doby od 15-21h

ošetríme každého,  
kto nám zavolá

0905 662 407 
STROMOVÁ 16, BA KRAMÁRE

KAMENÁRSTVO
ŠPECIÁLNA PONUKAŠPECIÁLNA PONUKA

Jednohrob komplet
1300€

Trnavská cesta 67, Bratislava
www.kamenarstvoradko.sk

Tel.0907 705 948

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

DREVENÉ ROLETY

DREVENÉ ROLETY – Korenačka, Klimkovičová 4, 841 01 Bratislava

...spoľahlivosť, rýchlosť, čistota...

info@drevenerolety.sk 
www.drevenerolety.sk

ESLINGEROVÉ ESLINGEROVÉ 
VÝMENA POPRUHU VÝMENA POPRUHU 
NÁTERNÁTER

SERVIS AJ TÝCH NAJSTARŠÍCH VONKAJŠÍCH DREVENÝCH ROLIETSERVIS AJ TÝCH NAJSTARŠÍCH VONKAJŠÍCH DREVENÝCH ROLIET

STARÉ MESTO
Dunajské nábrežie patrí 
k najatraktívnejším 
miestam Bratislavy, na pro-
menáde v Starom Meste 
býva plno, ľudia sem radi 
chodia na prechádzky či 
oddýchnuť si. Náš čitateľ sa 
však pýta, či bolo nevyhnut-
né prerušiť promenádu pri 
Osobnom prístave na Faj-
norovom nábreží pevným 
múrom. 
„Keby nebolo múru, 
promenáda by plynu-
le pokračovala k Sta-
rému mostu a odtiaľ 
až k nábrežiu pri 
Eurovei. Teraz však 
treba zísť na chodník 
poniže Osobného prí-
stavu. Je mi jasné, že 
múr je súčasťou pro-
tipovodňovej ochrany 
mesta, no namiesto 
pevnej prekážky 
v dĺžke približne 5 metrov, 
umiestnenej kolmo na pro-
menádu, sa mohla použiť 
mobilná,“ myslí si Brati-
slavčan, profesiou stavebný 
inžinier.
Hovorca Starého Mesta 
Matej Števove vysvetľuje, 
že situovanie tohto kon-
krétneho múru má v pro-
tipovodňovom systéme 
svoju logiku a konkrétnu 
funkciu. „Protipovodňová 
ochrana sa začína v mest-
skej časti Devín, na sútoku 
Dunaja a Moravy, a končí sa 
až pod gabčíkovskou prie-
hradou pri obci Sap. V Bra-
tislave sa začína na ľavom 
brehu Dunaja od Prístav-
nej ulice, prechádza popod 
Most Apollo, pokračuje 

k Starému mostu a popri 
Starom Meste až do Karlo-
vej Vsi k Čiernemu poto-
ku,“  uviedol.

Projekt protipovodňovej 
línie spracovaný po dvoch 
povodniach v roku 2002 
zohľadnil podľa Sloven-
ského vodohospodárskeho 
podniku (SVP) aj existenciu 
promenády na nábreží Du-
naja, a to z viacerých hľa-
dísk:
1. Pred Námestím Ľudovíta 
Štúra je úsek bez protipo-
vodňového múru, kde celú 
výšku protipovodňovej steny 
tvoria mobilné prvky.
2. Výška pevného múru je 
navrhnutá tak, aby bol zabez-
pečený výhľad na Dunaj pri 

chôdzi po prome-
náde na nábreží.
3. Protipovodňo-
vý múr v súbe-
hu s Fajnorovým 
nábrežím bol rie-

šený tak, že priestor medzi 
ním a Dunajom je prístup-
ný z troch miest. Múr, kto-
rý spájal budovu Osobného 
prístavu s múrom súbežným 
s komunikáciou na Fajnoro-
vom nábreží, bol odstránený 
a nahradili ho mobilné hra-
diace prvky, čo zabezpeči-
lo bezbariérové prepojenie 
priestoru medzi komuniká-
ciou a Osobným prístavom 
s plochou medzi Dunajom 
a protipovodňovým múrom 
v pokračovaní k promenáde 
pred komplexom Eurovea. 
Ďalším vstupom je otvor na 
parkovisko na Fajnorovom 
nábreží. 
4. Bez protipovodňového 
múra zostal aj priestor na 
Gondovej ulici (parkovisko), 

ktorý tiež hradia mobilné prv-
ky.
Hovorca SVP Marián Bocák 
zároveň pripomína, že všet-
ky úseky bez protipovodňo-
vého múru si vyžadujú ná-
ročné budovanie mobilnej 
protipovodňovej línie a zna-
menajú zvýšené nároky na 
povodňové zabezpečovacie 
práce. „Súčasný stav proti-
povodňovej línie z pevných 
úsekov (múr) a mobilných 
prvkov treba vnímať ako 
akceptovateľný kompromis 
zohľadňujúci záujmy všet-
kých dotknutých účastníkov. 
Promenáda je z nášho hľa-
diska prístupná v dostatoč-
nom rozsahu a so zmenami 
neuvažujeme.“
Argument, že by bolo finanč-
ne náročné nahradiť pár-
metrovú časť pevného múru 
mobilnou protipovodňovou 
ochranou, však náš čitateľ 
odmieta. (ac)
 Foto: Marian Dekan

Prečo musel dunajskú promenádu prerušiť múr?

Pri Osobnom prístave prerušuje promenádu 
pevný protipovodňový múr. Mohla tam byť 
mobilná zábrana ako na obrázku nižšie?

KARLOVA VES
Ak zvyknete parkovať pri 
cintoríne Slávičie údolie, 
dajte si dobrý pozor, na 
ktoré parkovisko odstavíte 
svoje auto. Môže sa totiž 
stať, že vám naň mestskí 
policajti osadia papuču.
Parkovisko pri ulici Staré 
Grunty, ktoré sa nachádza 
pri spodnom vchode do cin-
torína priamo oproti výš-
kovej budove STV, je totiž 
po novom vyhradené pre 
autobusy. Informuje o tom 
dopravná značka, ktorú si 
možno ani nevšimnete. Nej-
dete totiž oproti nej, ale pri 
príchode na parkovisko ju 
máte po pravej strane auta. 
Na mieste sú namaľované 
veľké parkovacie miesta pre 
autobusy. 
Ešte na začiatku augusta bolo 
parkovisko plné osobných 
áut a pokiaľ ide o pokuty, 
mestskí policajti tu museli 
mať doslova žatvu. Keď sme 
sa však boli pozrieť na miesto 
v polovici augusta, na parko-
visku boli odstavené už iba 
dve vozidlá. A na obidvoch 
bola osadená aj papuča mest-
skej polície.
Dôvod zriadenia parkoviska 
pre autobusy sme zisťovali 
na bratislavskom magistráte, 
ktorý ho spravuje. Dosta-
li sme takéto vysvetlenie: 
„Hlavné mesto sa v posled-
nom roku zaoberalo aj té-
mou turistických autobusov, 
nakoľko turistická doprava 
je veľmi dôležitá pre naše 
mesto. Faktom bolo, že jedi-
né oficiálne značené parko-
visko pre turistické autobusy 
bolo pod Mostom Lafran-

coni, ktoré bolo nevhodné 
z hľadiska priestorového, 
ako aj z hľadiska dostupnos-
ti. Druhé miesto pod Prístav-
ným mostom, kam chodili 
turistické autobusy parkovať, 
bolo zrušené z dôvodu rea-
lizácie napojenia R7. Preto 
sme hľadali vhodné možnos-
ti parkovania, ktoré sú v tra-
sách k hradu tak, aby vedeli 
autobusy doviezť a vyložiť 
svojich klientov a na vhod-
ných miestach vyčkať na ich 
návrat, pričom bolo dôleži-
té, aby nezostávali stáť na 
miestach určených pre vý-
stup a nástup a neblokovali 
tak tieto miesta pre ďalšie 
autobusy. Rovnako sme pri-
hliadali pri návrhu možností 
parkovania aj na možnosť 
blízkeho sociálneho zázemia 
pre vodičov. Jedným z miest, 
ktoré sme navrhli a zrealizo-
vali, bolo práve parkovisko 
v Slávičom údolí, ktoré je 
v dostatočnej blízkosti cen-
tra, ako aj trasy na hrad tak, 

aby bolo využiteľné pre tu-
ristickú dopravu.“
Ako sme sa dozvedeli na 
mestskej polícii, v tejto lo-
kalite udelili za parkovanie 
len za 11 augustových dní 
viac ako štyri desiatky pokút. 
„Na základe prijatého podne-
tu od občana sa tejto lokalite 
mestskí policajti začali veno-
vať a v dňoch od 1. augusta 
do 11. augusta  bolo na vami 
uvedenom mieste zo strany 
mestských policajtov ziste-
ných a riešených celkom 43 
priestupkov, pričom z uvede-
ného počtu za státie na vyhra-
dených BUS BOXOCH na 
Starých Gruntoch riešili 35 
priestupcov a osem za státie 
na zeleni,“ informovala ho-
vorkyňa mestskej polície Ta-
tiana Kurucová.. (ms)
 Foto: ms, Matúš Husár

Pred cintorínom dávajú papuče 
STARÉ MESTO
Záverečná etapa rekon-
štrukcie bratislavského 
Hradu priniesla unikátny 
archeologický nález v podo-
be drevozemného valu z 11. 
storočia. 
Kancelária Národnej rady 
bude musieť nález chrániť 
a prezentovať priamo na 
mieste odkrytých nálezových 
miest.  Ako priblížil riaditeľ 
Archeologického ústavu Slo-
venskej akadémie vied Matej 
Ruttkay, v areáli hradu reali-
zujú záchranné archeologické 
výskumy už od roku 2015. 
Objavená drevozemná hradba 
patrí k najlepšie zachovaným 
opevneniam z daného ob-
dobia v strednej Európe a je 
vhodná aj na prezentáciu.
Hradba pravdepodobne ešte 

v 11. storočí zhorela a jej 
mohutná viacmetrová deš-
trukcia zásadne zmenila ráz 
terénu a vytvorila dnešný re-
liéf hradného kopca. „Nález 
je v stredoeurópskom kon-
texte výnimočný, obdobný 
môže návštevník vidieť pod 
nádvorím Pražského hradu,“ 
komentoval Ruttkay.  (TASR)
 Foto: TASR

Unikátny nález na Hrade
TIP OD VÁS

Termín sa blíži
BRATISLAVA
Do stredy 9. septembra 
majú klienti Bratislavskej 
vodárenskej spoločnosti 
(BVS) nahlásiť aktuálny 
stav vodomeru. Dôvo-
dom sú nové ceny vodného 
a stočného.
Klienti, ktorí sú priamo zá-
kazníkmi BVS, môžu na-
hlásiť stav prostredníctvom 
nového zákazníckeho por-
tálu. Tí, čo nemajú internet, 
môžu využiť call centrum 
BVS alebo prísť osobne do 
niektorého z kontaktných 
centier. Nová cena vodného 
je 1,0135 eura bez DPH za 
1000 litrov pitnej vody. Stoč-
né za rovnaký objem sa bude 
pohybovať na úrovni 0,9985 
eura bez DPH.  (TASR)

Lepší prístup 
k seniorom
BRATISLAVA
Bratislavský samosprávny 
kraj spustil projekt dein-
štitucionalizácie zariadení 
sociálnych služieb. Veľké 
domovy sociálnych služieb 
sa zmenia na menšie zaria-
denia rodinného typu. 
Deinštitucionalizácia zname-
ná nahradenie kapacitne veľ-
kých domovov sociálnych 
služieb malými komunitami 
prijímateľov sociálnych slu-
žieb. Tie budú rešpektovať 
ich individuálne potreby 
a zároveň budú prirodzenou 
súčasťou väzieb a sociálnych 
vzťahov v ich prirodzenom 
prostredí.  Župan Juraj Droba 
už poklepal základný kameň 
budúcich takýchto zariadení 
v Rači a v Modre.  (ts)

Aj 27. augusta parkovali 
na miestach pre autobusy 
osobné autá. 
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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.

~ ~ ~

Na Obchodnej ulici, ktorá 
je jednou z najrušnejších 
v Bratislave, bol čulý život 
aj v minulosti. Poznáte jej 
históriu? Vedeli ste naprí-
klad, že električka tam pre-
mávala už v roku 1899?
Niekdajšia Schöndorfská uli-
ca (Schöndorfergasse či Szé-
plak utca) spájala dve brány 
– Michalskú a Schöndorfskú, 
ktorá stála na dolnom kon-
ci dnešnej Obchodnej ulice. 
Nazvali ju podľa prímest-
skej obce Schöndorf, ktorá 
sa nachádzala práve v týchto 
miestach. V roku 1442 prebu-
dovali bránu na kamennú, aj 
preto sa v účtovných knihách 
z 15. a 16. storočia spomína 
ako Stain in thar, Stainenin 
tor. Účty z roku 1596 hovoria 
o tom, že ju zdobil maľovaný 
mestský erb. 
Najstaršie pomenovanie ulice 
bolo Uhorská (Ungarngasse). 
Dostala ho podľa svojich naj-
starších obyvateľov - Uhrov, 
ktorí sa tu usadili v 13. storo-
čí. Už v roku 1279 sa spomí-
na ako villa Zeplok. Synovia 
Jakuba, vydrického majiteľa 
domu, v tom roku predáva-
jú spustnutú vinicu na krás-
noveských vŕškoch. Názov 
Schöndorf (Krásna ves, Szé-
plak) sa často spomína už 
v roku 1382 a potom v testa-
mentoch z 15. a 16. storočia. 

Osadu Schöndorf, kde bývali 
hostia prešporského Hradu, 
daroval prešporským mešťa-
nom kráľ Ladislav IV. v roku 
1288. O štyri roky kráľ On-
drej III. na žiadosť občanov 
tento dar potvrdil, ba v roku 
1297 dokonca nariadil spo-
jiť Schöndorf s Prešporkom, 
aby sa takto nahradil úbytok 
mestského obyvateľstva. 
Podľa mestskej pozemko-
vej knihy z roku 1439 mala 
Schöndorfská ulica 52 do-
mov, jeden hospodársky ma-
jer a jednu prázdnu parcelu. 
Bol tu aj nevestinec obohna-
ný ohradou. Išlo o mestský 
dom a mesto z jeho výnosu 
platilo kata. Mestské účtov-
né knihy za obdobie 1434 – 
1543 ho spravidla spomínajú 
ako „Frauenhaus“, zriedka 
ako „Frauenhof“ alebo ako 
„Weissenburg“. Podľa ko-
morských účtov z roku 1451 
stál v blízkosti hliniska, teda 
na konci predmestia. 

V rokoch 1440 – 1470 pri-
budlo ďalších 9 nových do-
mov, takže v roku 1500 mala 
ulica už 61 domov a jeden 
majer. Cena jedného domu 
bola podľa pozemkovej knihy 
20 zlatých.
Na tejto ulici stál aj dom Ma-
teja Ebeczkého, kde sa v roku 
1578 zrodila vzbura proti 
mestskej rade na čele s Ul-
richom Hauserom. Mestskú 
radu zachránil iba miestodr-
žiteľ a hradná posádka. Vy-
šetrovanie trvalo celý rok, 
vzbúrencov odsúdili na smrť, 
napokon ich však omilosti-
li s podmienkou, že do roka 
rozpredajú celý svoj majetok 
a navždy sa vysťahujú z Preš-
porka. Príčinou vzbury bola 
skutočnosť, že mestská rada 
neumožnila občanom naho-
toviť si drevo, nakosiť trávy 
a loviť ryby. 
Je známe, že na Schöndorf-
skej ulici bývali v minulosti 
najmä vinohradníci, ktorí 

mohli v širokých podbrá-
niach predávať vlastné víno. 
No bola tu tiež prvá záložňa 
v Prešporku, ktorá vznikla 
v roku 1772, a za dnešným 
Zlatým jeleňom tam v roku 
1781 stál hostinec Čierny orol 
(Schwarzadlerwirthshaus). 
Aj budova pošty siahala do 
tejto ulice. Domáce vinice, 
takzvané Poinlweingärten, 
boli na ľavej strane. Bol tu 
aj hostinec Koruna (Kronen 
Wirthshaus) a na rohu Dre-
venej ulice (vľavo smerom 
do mesta) stál hostinec Jeleň 
(Hirschen Wirtshaus). 
Zvonenie električky sa 
v Prešporku prvýkrát ozva-
lo pred 125 rokmi, v augus-
te 1895. Električkové trate 
pribúdali postupne, trať cez 
Obchodnú bola dokončená 
a daná do prevádzky v roku 
1899. Podľa informácie Do-
pravného podniku Bratislava 
(DPB) električka začínala 
na Račianskom mýte a cez 
Blumentál a Obchodnú sa do-
stala až na dnešné Hurbanovo 
námestie, kde sa dalo prestú-
piť na už existujúce električ-
ky ďalej do centra mesta či 
na hlavnú stanicu. „Pre zlý 
technický stav trate sa však 
v roku 1926 presunuli všetky 
električky z Račianskej ulice 
cez Americké námestie na 
Špitálsku a Obchodná sa stala 
neskôr revírom iba pre auto-
busy a trolejbusy,“ uvádza 
dopravný podnik  (bn)

Text a fotografie sme  
čerpali z knihy Tivadara 

Ortvaya Ulice a námestia 
Bratislavy/Ferdinandovo 

mesto, vydavateľstvo  
Marenčin PT

Redakčne upravené.

Už pred 120 rokmi išla po Obchodnej električka

Prvý vysoký dom vyrástol  
na západnom úseku ulice v roku 1913.

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
Prečo musíme umývať aj odpadky?
Firma OLO to vymyslela 
s triedením odpadu do 
vriec dobre. Po úvahe som 
si však uvedomila, že my 
občania nebudeme umývať 
len nádoby, ale aj odpad, 
lebo do vriec musí ísť čistý. 
Tým sa však zvýši spotreba 
vody a v kanalizácii množ-
stvo saponátov. Pre nás 
občanov aj výdavky. 
Pýtam sa, čo dáme do 
smetiaka domového 
odpadu, keď takmer 
všetko vytriedime? Platiť zaň však budeme aj naďalej,  hoci nebude 
plný. Sklo, čo je najťažší odpad, nevynesiem na ulicu, musím ho 
vliecť v rukách mimo domu, čo je pre nás dôchodcov ťažké. Prečo 
aj sklo netriedime do vriec? Zaujímalo by ma, čo si o tom myslia 
starší obyvatelia Vajnôr, Rače a ďalší...
 Čitateľka Zita B. z Vajnôr

Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

Stačí zájsť 40 kilometrov do kem-
pingu v maďarskom Lipóte, aby 
ste pochopili, ako biedne sú na tom 
Zlaté piesky. Týka sa to úrovne 
ubytovania, hygienických zariade-
ní, prístupu ľudí na recepcii, aj po-
nuky jedál a ďalších služieb.
Miroslav Bozáň: To máte tak, keď sa chcete za každú cenu nabaliť, ale nemienite do svojho 
biznisu investovať ani euro. Na Slovensku bežná vec.
Pavol Mózeš: Keďže okolo celého jazera je milión rozparcelovaných pozemkov, tak tam nikdy 
nič nebude jednotné a pekné. Z jednej strany záhradkári, ktorí si ešte aj vlastné zákazové tabule 
namontovali nelegálne, kúsok pri nich od toboganu smer kajakári sú miesta parádne zarastené 
a s množstvom odpadkov... 
Peter Gomba: Toto miesto kemperi obchádzajú oblúkom, to nie je kemp, to je skanzen socia-
lizmu.
Jas Jaska: Áno, Lipot - jednoduchosť na vidieku, na odľahlom mieste od Budapešti, ale 
ma už pri prvej návšteve prekvapilo, ako to majú urobené. Praktickosť, pohoda, služby 
fungujú na 100 %.

FACEBOOK
www.facebook.sk/banoviny

Porovnali sme kemping na Zlatých pieskoch s konku-
renciou v susednom Maďarsku

Polícia z Bratislavského kraja 
informovala na sociálnej sie-
ti o 90-ročnom starčekovi 
z RAČE, ktorého mali piati 
muži prinútiť k výberu peňazí 
z bankomatu. Dlhoval im vraj 
za prácu v jeho záhrade. „Po-
licajná hliadka bola vyslaná 
do Mestskej časti Bratislava 
- Rača k prevereniu ozná-
menia, podľa ktorého mali 
neznáme osoby stáť so star-
ším mužom pri bankomate,“ 
uviedla polícia na svojom Fa-
cebooku. Skonštatovala však, 
že starčeka k výberu peňazí 
z bankomatu nik nenútil, uro-
bil ho dobrovoľne. Napriek 
tomuto zisteniu vyzvala ľudí 
k obozretnosti. Upozorňuje 
predovšetkým seniorov, aby 
podobné ponuky konzultova-
li so svojimi blízkymi alebo 
známymi. (ars)

MÁME ZA SEBOU VIAC AKO

NAVŠTÍVTE NAŠU NAJVÄČŠIU PREDAJŇU
SP KORZO - oproti IKEA
Pestovateľská 13
0905 387 366
korzo@zamainterier.sk

www.zamainterier.sk

24 rokov
VÝROBY 
VSTAVANÝCH SKRÍŇ

Vinohradnícke domy na Obchodnej okolo roku 1910.
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Ernest  
Hemin-    
gway

Izidor  
(dom.)

titul  
Európana  

v Indii

zápasník  
s býkmi

obdral 
(zried.)

Pomôcky: 
Iam, keta,  
dalba, sa-   
hib, prius  

útlak  
(kniž.) nasávala základná  

číslovka

skratka  
pre ad  
acta

ochranné  
zariadenie  

proti  
vlnobitiu

Pomôcky: 
furioso,  

Akis, late-   
rit, voder  

1. časť 
tajničky zásuvky

nepo-       
chybne

inštitút  
2. časť 
tajničky

skratka  
Zákonníka  

práce

zadovážil

olympijský  
rekord  

syn boha  
Fauna

ohúrili  
zaryto, ne-   
oblomne

naviň  
lámať  

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

typ  
ruského  
lietadla  

(Antonov)

5. časť 
tajničky

rozriedi sa  
Norbet  
(dom.)

tenké  
posúchy  

zamažem

ženské  
meno

drevená 
stavba  
svitanie

dokonči  
liečenie  

rozpletám  
pletenie

zorú isté  
množstvo

darovať  
koso  

(zried.)

potri  
masťou  

citoslovce  
rozpakov

Pomôcky: 
mutátor,  

aul, burel,  
til, chitín  

vyrazil  
na povrch  

skorší  
(z lat.)

lákam  
3. časť 
tajničky

EČV  
Komárna  
zabraňo-    

valo

poodchýľ
hrať  

(bás.)  
ocigáň

bujak  
rezaním  
utvoria

značka  
radónu

zvýšený  
tón E  

ženské  
meno

omaž  
ponad

kopce  
ľadovcový 

nános

staroin-     
dický boh  
podsvetia

Antónia  
(dom.)  
Lada  

(dom.)

metrový  
tovar  

mužské  
meno

lámalo

ubral  
(zastar.)

Amália  
(dom.)  
skratka  
datívu

zamýšľal  
horská  

kaukazská  
osada

zápach

prístavný  
kôl (lod.)  
striedač  
(elektr.)  

nepravdivo 
(kniž.)  
ílovitá  

hornina
Pomôcky: 

álen,  
Abdon,  
modul  

eidamský  
syr  

súzvuk  
tónov 

dielec  
(odb.)  
Július  
(dom.)  

väčší  
úlomok  
chodia  
(expr.)

násilne  
zaberaj  
cudzie  
územie

kričal  
ukazo-      
vacie  

zámeno

zrakové  
orgány  

kto,  
po česky

lososovitá  
ryba

tento  
(zastar.)  
vnímal  
zrakom

prúdenie  
vody  

mangáno-   
vá ruda

druh hliny  
privádzali  
do spánku

žrde  
na vozoch

váľok,  
po česky  

obyvatelia  
Chodska

neživo  
artikuloval  

(odb.)

skratka  
roľníckeho  
družstva

organická  
zlúčenina  

chytili  
(kniž.)

zúrivo  
(hud.)  

4. časť 
tajničky

pracovník  
na píle

penzia
planú  

ohňom  
nasával

Pohár 
víťazov 
pohárov  
hrdlačím

simulátor  
reči  

máčajú  
v roztoku

znelka  
bedlí

objedná si  
(hovor.)  

skr. trinitro-  
toluénu

udrel  
nohou

udrel  
skratka  

súhvezdia  
Oktant

neprestá-    
val  

obilný  
destilát

počudo-     
vanie

odlev  
keď

mliaždi  
existuje

príslušníci  
poľského  
národa

vlastníci

priviažte

spodný  
stupeň  
strednej  

jury

stav  
bez vojny


