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BRATISLAVA
Značný rozruch vyvolal návrh 
na modernizáciu železničného 
uzla Bratislava – vetva ZÁ-
PAD, ktorý ráta s odstránením 
strážneho domu na zastávke 
Železná studienka. Ide totiž 
o národnú kultúrnu pamiatku.
Zámer spoločnosti Železnice 
Slovenskej republiky, kto-
rá chce zrekonštruovať trať 
medzi bratislavskou Hlavnou 
stanicou a Devínskou Novou 
Vsou, bol zverejnený na por-
táli EIA v rámci posudzovania 
vplyvu na životné prostredie. 
Ako dôvod na zbúranie stráž-

neho domčeka z roku 1904 že-
leznice uvádzajú jeho „kolíziu 
s plánovanou treťou vlakovou 
koľajou a novým nástupišťom 
pre cestujúcich“. V materiáli 

sa hovorí aj o potrebe odstrá-
niť z tejto zastávky ďalší his-
torický objekt (drevenú čaká-
reň), ten však už neexistuje. 
� Pokračovanie�na�str.�3

        Historický
strážny domček chcú železnice zbúrať

Termín 
sa posúva
BRATISLAVA
Celomestská parkovacia 
politika v Bratislave sa ne-
spustí začiatkom roka 2021, 
ale až na jeseň. 
Mestskí poslanci rozhodli o po-
sune účinnosti VZN z 1. januára 
na 1. októbra. Okrem procesov 
verejného obstarávania posun 
ovplyvnili následky koronakrí-
zy a výpadky v rozpočte.
Koncom augusta 2020 spustil 
magistrát verejné obstaráva-
nie na jadro parkovacieho sys-
tému ParkSys. Mesto zároveň 
pripravuje, resp. už realizuje 
ďalšie verejné obstarávania 
na parkovaciu aplikáciu, mo-
nitorovací systém na kontrolu 
parkovania, parkomaty, ako aj 
analýzy parkovania v jednot-
livých zónach či prípravu pro-
jektov organizácie dopravy. 
Rovnako pracuje na budovaní 
potrebných kapacít parkova-
nia pre rezidentov a rozbehu 
záchytných parkovísk. 
V rámci celomestskej parko-
vacej politiky majú byť spo-
platnené zóny iba na miestach, 
kde je výrazný problém s par-
kovaním, a iba v časoch, keď 
problém s parkovaním pretr-
váva. Prevádzkovateľom par-
kovacej politiky bude hlavné 
mesto. (TASR)

2 Pribudnú ďalšie
 MOM-ky
 Rady pred mobilnými 

odbernými miestami 
v Bratislave sú neú-
nosné, magistrát chce 
preto spustiť ďalších 
20 až 25.

6 Plány samospráv 
na rok 2021

 Čo považujú predsta-
vitelia bratislavských 
samospráv za prioritu, 
s ktorou môžeme rátať 
napriek obmedzeným 
financiám pre korona-
krízu?

8 Dobrý tip 
 na zimný výlet
 Vyberte sa s nami chod-

níčkami čarovného údo-
lia Vydrice.

11 Boli to páni 
 čašníci
 Pripomeňte si mená 

legendárnych čašní-
kov z bratislavských 
kaviarní, na ktorých 
mnohí dodnes spomí-
najú.

ZADARMO 
Noviny o živote v Bratislave sú 
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ŽELEZNÁ STUDIENKA

Modernizácia železničného uzla
 Týka sa úseku ŽST Devínska Nová Ves – ŽST Bratislava Hlavná 

stanica, celková dĺžka stavby je 15,9 km, celkové náklady sa 
odhadujú na 417 miliónov eur.

 Do roku 2025 investor predpokladá vybudovanie nových 
železničných zastávok Patrónka a Bratislava - Železná studienka 
s modernizáciou úseku Devínska Nová Ves – Bratislava - Lamač 
(vrátane) na jestvujúcich koľajach.

 Do roku 2030 sa uvažuje s modernizáciou Hlavnej stanice, po 
roku 2030 sa ďalej uvažuje s prípravou na tretiu koľaj vrátane 
vybudovania novej tunelovej rúry. 

 Následne sa plánuje doplnenie tretej traťovej koľaje v úseku Hlavná 
stanica – Lamač a v druhej etape v úseku Lamač - Devínska Nová Ves.

Strážny domček (vpravo) chcú  
zbúrať, stanička oproti ohrozená nie je.
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Pokračovanie�zo�str.�1
„V septembri 2010 ho zni-
čil požiar. Stáť ostal tehlo-
vý domček, ktorý slúžil ako 
dom strážnika oddielu. V sú-
časnosti je celý posprejova-
ný, z čoho vyplýva, ako sa 
o svoj hodnotný majetok Že-
leznice Slovenskej republiky 
starajú. Avšak zámer zbúrať 
pamiatku kvôli novej trati 
a nástupišťu je celkom iná 
káva,“ upozornila iniciatíva 
Ľudská mierka na svojej FB 
stránke.
Zámer sa nepozdáva ani 
mestskému poslancovi Jaku-
bovi Mrvovi, ktorý k nemu 
poslal pripomienky za seba 
ako občana, aj za iniciatívu 
Naše Karpaty. „Rozumiem 
tomu, že trať treba moderni-

zovať, prínosom určite budú 
i nové terminály, napokon, 
rozvoj koľajovej dopravy 
je perspektívny aj z hľadis-
ka ekológie, nemal by však 
na to doplatiť pamiatkovo 
chránený objekt. Navrhu-
jem, aby železnice presunuli 
strážny domček na miesto, 
kde nebude prekážať, a tiež 
vybudovali repliku čakárne, 
ktorá zhorela. Aj čakáreň, aj 
domček, aj ikonická budova 
staničky na druhej strane ko-
ľajiska vytvárajú historickú 
pamäť tejto lokality,“ zdô-
raznil pre Bratislavské no-
viny. Takisto mobiliár treba 
podľa neho prispôsobiť tak, 
aby korešpondoval s histó-
riou, zapadol do daného špe-
cifického prostredia.

Plánovaná modernizácia že-
lezničného uzla sa týka aj 
viacerých železničných mos-
tov vrátane Červeného mosta 
na Železnej studienke, ktorý 
je technickou pamiatkou. 
Nová, tretia traťová koľaj má 
viesť po novom železničnom 
moste, ktorý bude primknu-
tý k Červenému mostu.  
„V tomto prípade žiadam pri-
dať koľaj k mostu maximál-
ne citlivo, aby nová železná 
konštrukcia čo najmenej na-
rušila vizuál Červeného mos-
ta a neznehodnotila okolité 
prostredie. Verím, že krajský 
pamiatkový úrad bude všet-
ky alternatívy veľmi prísne 
posudzovať,“ uviedol Jakub 
Mrva. 
Zo strany Tesca v Lamači 
žiada tiež vybudovať most 
pre peších i cyklistov, aby 
bol aj z tejto strany vstup na 
Železnú studienku bezpečný 
a kultivovaný: „Súčasný špi-
navý a zatápaný podchod pod 
železnicou nie je lákavý!“ 
Hlavné mesto zverejnilo 
zámer minulý štvrtok 7. ja-
nuára, verejnosť ho môže 
pripomienkovať do 28. ja-
nuára. (ac)
 Foto: Marian Dekan 
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Žiadne
poplatky
Galéria Art Invest

Dobrovičova 7, Bratislava
Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk
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Starožitnosti 
Panenská 22
Odkúpime v hotovosti:

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

pozostalosti, umenie každého druhu
Konzultácie zdarma aj u Vás doma

tel: 0907 981 477
Sme tu pre Vás už 25 rokov
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Dovolenka 
a pracovné 
právo II.
V predošlom článku sme sa
venovali základným ustanove-
niam Zákonníka práce o dovo-
lenke. Na článok nadviažeme a
budeme sa venovať spoločným
ustanoveniam Zákonníka práce
o dovolenke.
Zamestnávateľ môže určiť
zamestnancovi čerpanie dovolen-
ky, aj keď dosiaľ nesplnil pod-
mienky na vznik nároku na dovo-
lenku, ak možno predpokladať, že
zamestnanec tieto podmienky
splní do konca kalendárneho roka,
v ktorom dovolenku čerpá, alebo
do skončenia pracovného pomeru.
Čerpanie dovolenky by mal v
zmysle zákona určovať zamestná-
vateľ tak, aby si zamestnanec
mohol dovolenku vyčerpať spra-
vidla vcelku a do konca kalendár-
neho roka. Pri určovaní dovolenky
je potrebné prihliadať na úlohy
zamestnávateľa a na oprávnené
záujmy zamestnanca. Zamestná-
vateľ je povinný určiť zamestnan-
covi čerpanie aspoň štyroch týž-
dňov dovolenky v kalendárnom
roku, ak má na ne nárok, a ak
určeniu čerpania dovolenky ne-
bránia prekážky v práci na strane
zamestnanca. Ak sa poskytuje
dovolenka v niekoľkých častiach,
musí byť aspoň jedna časť najme-
nej dva týždne, ak sa zamestnanec
so zamestnávateľom nedohodne
inak. Čerpanie dovolenky je
zamestnávateľ povinný oznámiť
zamestnancovi aspoň 14 dní
vopred. Obdobie môže byť výni-
močne skrátené so súhlasom za-
mestnanca. Za časť dovolenky,
ktorá presahuje štyri týždne
základnej výmery dovolenky,
ktorú zamestnanec nemohol
vyčerpať ani do konca nasledujú-
ceho kalendárneho roka, patrí za-
mestnancovi náhrada mzdy v
sume jeho priemerného zárobku.
Za nevyčerpané štyri týždne zák-
ladnej výmery dovolenky nemôže
byť zamestnancovi vyplatená
náhrada mzdy, s výnimkou, ak si
túto dovolenku nemohol vyčerpať
z dôvodu skončenia pracovného
pomeru. JUDr. Dionýz Stehlík

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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

ZUBNÁ AMBULANCIA 
AMBULANCIA 

STOMATOCHIRURGIE 
A IMPLANTOLÓGIE

oznamuje zmenu pracovnej 
doby od 15-21h

ošetríme každého, kto nám zavolá

0905 662 407 
STROMOVÁ 16, BA KRAMÁRE

Pamiatkovo chránený strážny dom má ustúpiť novej vlakovej koľaji.

K Červenému mostu sa má pridať nový most  
s treťou vlakovou koľajou.

Spoločnosť Železnice Slo-
venskej republiky vysvetľuje, 
že vybudovanie tretej koľaje 
v úseku ŽST Bratislava Hlav-
ná stanica – ŽST Bratislava 
Lamač je potrebné na zvýše-
nie kapacity na tejto trati tak, 
aby „zvládla“ predpokladaný 
rozsah dopravy.  „V súčas-
nosti sa pripravuje proces 
EIA na vetve ZÁPAD, ktorý 
je nevyhnutnou podmienkou 
na realizáciu infraštruktúr-
nych opatrení na železnici. Po 
procese EIA sa začne prípra-
va projektovej dokumentácie 
(vrátane získania územného 
rozhodnutia, stavebných po-
volení a podobne). Samotná 
realizácia bude nasledovať 
v čase, keď si to bude do-

pravná situácia vyžadovať,“ 
uviedla hovorkyňa železníc 
Ria Feik Achbergerová. Zá-
roveň ubezpečila: „Strážny 
domček na Železnej studien-
ke bude v prípade, že to pa-
miatkový úrad bude vyžado-
vať, premiestnený do polohy, 
ktorá umožní vybudovanie 
tretej koľaje.“
Odpoveď pamiatkarov je 
jasná. „Krajský pamiatko-
vý úrad Bratislava nesúhlasí 
s asanáciou objektov národnej 
kultúrnej pamiatky, zastávky 
Železná studienka. Asanácia 
národných kultúrnych pamia-
tok nie je prípustná za žiad-
nych okolností,“ zdôraznil 
pre Bratislavské noviny riadi-
teľ KPÚ Ján Mackovič. (ac)

Železnice: Ak treba, strážny 
domček premiestnime

Rady pred mobilnými od-
bernými miestami (MOM) 
v Bratislave sú neúnosné, 
mnohí ľudia čakajú na tes-
tovanie dlhé hodiny. Magis-
trát chce spustiť ďalších 20 
až 25 „momiek“.
„Kým sa podarí zaočkovať 
dostatočné množstvo ľudí, 
aby bol život v meste bezpeč-
nejší, rozhodli sme sa podnik-
núť kroky, ktoré by umožnili 
obyvateľkám a obyvateľom 
lepší prístup k testovaniu,“ 
uviedla hovorkyňa mesta Ka-
tarína Rajčanová. 
Tieto kroky pokladá magis-
trát v aktuálnej epidemic-
kej situácii za nevyhnutné: 
	Spustiť výrazne väčší po-

čet trvalých mobilných od-
berových miest, aby bolo 
testovanie v Bratislave 
dostupnejšie, komfortnej-
šie a bez dlhého čakania. 
Okrem existujúcich 19 
mobilných odberových 
miest žiada zriadiť ďal-
ších 20 až 25 „momiek“, 
aby sa mohlo otestovať raz 

za týždeň aspoň 100-tisíc 
ľudí. Kľúčové je, aby tie-
to testovacie miesta mohol 
opakovane a pravidelne 
využívať každý vtedy, keď 
mu to vyhovuje a kedy to 
potrebuje.

	Využiť tieto mobilné odbe-
rové miesta aj na testova-
nie, ktoré bude potrebné na 
otvorenie škôl.

	Magistrát zároveň vyhla-
suje, že bratislavské samo-
správy sú pripravené aj na 
plošné testovanie, pokiaľ 
k nemu po dohode s vládou 
príde.

Mesto Bratislava za všet-
ky samosprávy požiadalo 
ministerstvo zdravotníctva, 
aby rezort čím skôr spustil 
ďalšiu výzvu na zriaďovanie 
mobilných odberných miest. 
„Je však potrebné zmeniť 

doterajšie podmienky výzvy 
tak, aby jeden subjekt mohol 
prevádzkovať v Bratislave 
viac MOM. Dnes môže je-
den subjekt prevádzkovať 
jedno v celej Bratislave 
a my navrhujeme, aby mohol 
v prípade záujmu prevádz-
kovať jedno MOM v každej 
mestskej časti,“ priblížila 
Katarína Rajčanová. „Na 
ministerstvo zdravotníctva 
budeme tiež apelovať, aby 
tieto miesta boli otvorené aj 
počas víkendov a aspoň 10 
hodín každý pracovný deň, 
aby ich mohol využiť každý 
v čase, kedy mu to vyhovu-
je a kedy to potrebuje, a to 
aj počas víkendov. Zároveň 
navrhujeme, aby sa trvanie 
jedného zriadeného MOM 
predĺžilo z 30 dní na 60,“ 
doplnila hovorkyňa magis-
trátu.
Mesto už spolu s mestskými 
časťami a regionálnym úra-
dom verejného zdravotníctva 
pripravuje zoznam priesto-
rov, ktoré bezplatne poskytne 
tým, ktorí na základe výzvy 
ministerstva zdravotníctva 
zriadia nové „momky“.  (ts)
 Foto: Marian Dekan

Mesto chce ďalšie odberné miesta

Epidemický problém Bratislavy
Okrem vysokej hustoty obyvateľov je Bratislava aj mestom s naj-
väčším mixom ľudí z celého Slovenska, kam denne za prácou 
dochádzajú desaťtisíce ľudí z iných okresov a miest. Epidemická 
situácia v Bratislave preto o to viac závisí od situácie v iných čas-
tiach Slovenska. 

BRATISLAVA
Komáre sú každoročným 
problémom Bratislavy, 
no možno sa niečo zmení. 
Magistrát totiž zverejnil 
inzerát s ponukou práce 
„projektového manažéra 
biologickej regulácie komá-
rov“. Trúfate si?
Vyzerá to tak, že na magistrá-
te považujú doterajší postup 
boja s bodavým hmyzom za 
nedostatočný a treba naň zria-
diť osobitný post. Na otázku, 
aké rozhodnutia prijali, aby sa 
situácia s komármi neopako-
vala, odpovedal v decembro-
vom rozhovore pre náš web 
banoviny.sk primátor Matúš 

Vallo takto: „Prijali sme ich 
už v lete, jedno z nich je, že 
budeme spolupracovať s ra-
kúskymi partnermi, pôjdeme 
tým istým spôsobom ako oni. 
Rakúšania majú zákonné vý-
hody oproti platnej legislatíve 
na Slovensku, že môžu BTI 
vyhadzovať z lietadiel vo for-
me kociek ľadu, ktoré dopad-
nú do nových jazierok, kde sa 
rozpustia, čím aktivujú svoju 
účinnosť, a môžu tiež BTI 
rozdávať aj záhradkárom. Toto 
my na Slovensku zatiaľ nemô-
žeme. Určite sa však nevráti-
me k chemickému postreku...“ 
Spomínaný inzerát, ktorý 
magistrát zverejnil na strán-

ke profesia.sk, ponúka prá-
cu na plný úväzok, kalamite 
komárov sa budete venovať 
celoročne. Rátať môžete s pla-
tom 1 500 eur v hrubom plus 
príplatky, týždňom dovolenky 
navyše nad rámec zákona či 
dvoma dňami  ročne „na rege-
neráciu pracovnej sily“ a rôz-
nymi výhodami. Vašou úlohou 
bude „kompletné projektové 
zastrešenie biologickej regulá-
cie komárov“, teda koordiná-
cia všetkých zainteresovaných 
strán, administratíva, školenia, 
vyhodnocovanie činnosti atď. 
Záujemcovia sa však musia 
poponáhľať a žiadosť poslať 
najneskôr do 19. januára. (ms)

Bratislavčanov 
je stále viac 
BRATISLAVA
Počet obyvateľov posledné 
roky rastie iba v Bratislave, 
ostatné krajské mestá po-
puláciu strácajú. 
Informuje o tom Štatistic-
ký úrad SR v minuloročnej 
publikácii Krajské mestá 
z pohľadu kvality života. Od 
roku 2015 rástol počet oby-
vateľov v Bratislave o 3,1 %, 
pričom v Bratislavskom kra-
ji bol rast ešte výraznejší,  
o 5,5 %. V ostatných sied-
mich krajských mestách 
počet obyvateľov celé roky 
pomaly klesá, najvýraznejšie 
v Nitre a v Prešove. V hlav-
nom meste a jeho okolí mala 
aj detská populácia do 4 ro-
kov najvyšší podiel.  (TASR)

Úschovňa  
aj servis
BRATISLAVA
Cyklisti v Bratislave môžu 
využiť novú službu - dlho-
dobú úschovňu bicyklov 
vrátane odborného servisu. 
Úschovňa ponúka profesi-
onálne uskladnenie bicykla 
od jedného dňa po niekoľko 
mesiacov vrátane odbornej 
starostlivosti o bicykel či 
elektrobicykel. Súčasťou je 
servis a diagnostika bicykla, 
uskladnenie v kvalitnom cyk-
lostojane v suchom uzavre-
tom prostredí, uzamknutie 
bicykla a stály dohľad vďaka 
kamerovému a bezpečnostné-
mu systému.  (ts)

Hľadá sa manažér na reguláciu komárov
BRATISLAVA
Historická čakáreň, ktorá 
sa nachádzala vedľa stráž-
neho domčeka na stanici 
Železná studienka, zhorela 
v septembri 2010. Aj tento 
objekt bol národnou kultúr-
nou pamiatkou a mestský 
poslanec Jakub Mrva žiada, 
aby železnice vybudovali 
jeho repliku. 
Čakáreň, ktorá stála na Že-
leznej studienke viac ako sto 
rokov, pohltili plamene 20. 
septembra 2010.  Požiar bolo 
vidieť aj zo širšieho centra 
Bratislavy a likvidovali ho tri 
hasičské autá, osem hasičov, 
ako aj železniční hasiči. Podľa 

vyjadrenia jedného zo sved-
kov v nej často prespávali ľu-
dia bez domova. Vzhľadom na 
to, že v osudný deň nadránom 
bolo približne šesť stupňov, 
predpokladal, že si v čakárni 
zakúrili. Spoločnosť Železni-
ce Slovenskej republiky vtedy 
informovala, že požiar preru-
šil dopravu na trati Hlavná sta-
nica – Lamač a takmer úplne 
zničil tento historický objekt. 
Jednu časť čakárne museli 
z bezpečnostných dôvodov 
zvaliť a rozobrať. Privolaný 
expert ako príčinu požiaru 
určil neodbornú manipuláciu 
s otvoreným ohňom.  (bn)
 Foto: Marian Dekan

Čakáreň vedľa domčeka 
zničil pred 10 rokmi požiar 

Čakáreň na druhej strane koľajiska. 
Podobná bola pri strážnom domčeku, no zhorela.

Chvíľu offline
Na� príchod� nového� roka�
sme� čakali� s� nádejou,� že�
pomer� síl� v� boji� s� koro-
nou� sa� aj� vďaka� vakcíne�
čoskoro�zmení.
Fakt je, že prvý január pri-
šiel bez veľkej slávy - jeden 
deň vystriedal druhý a boli 
sme v roku 2021. Spolu s ko-
ronou. Navyše, už aj v Brati-
slave sa rozšírila britská mu-
tácia vírusu, takže infikovaní 
budú zrejme pribúdať rých-
lejšie ako doteraz. A očko-
vania proti Covidu sa bežný 
smrteľník tak skoro nedočká, 
hoci napríklad mladá a zdra-
vá športovkyňa dokázala 
v nemocnici na Kramároch 
predbehnúť zdravotníkov. 
Nie je ľahké žiť celé mesiace 
v obavách o zdravie, v exis-
tenčnej neistote, navyše 
v znechutení z podivných vý-
hod pre vyvolených. Ten tlak 
je silný. Psychológovia však 
neradia nič lepšie, ako ne-
dať sa strhnúť negatívnymi 
emóciami. Je veľa dobrých 
správ a treba ich vnímať. 
Napríklad najnovšia inicia-
tíva bratislavského magis-
trátu a mestských častí, aby 
sme sa mohli dať otestovať 
bez čakania v dlhých radoch.
Ďalšou radou je mediálna 
diéta. Odpojiť sa od hororo-
vých informácií a agresív-
nych polemík na sociálnych 
sieťach, preladiť na režim 
offline a náš svet bude po-
kojnejší a krajší.
� Anna�Čapková
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Spojená škola, Ostredková 10
Bratislava
Organizačné zložky:
Stredná športová škola a Základná škola

Spojená škola, Ostredková 10 
v Bratislave otvára v školskom roku 2021/2022 
dve triedy športového gymnázia, jednu triedu športového manažmentu 

a jednu triedu 5. ročníka ZŠ.
sportschool@sportschool.sk

Športové gymnázium 
• úplné stredné všeobecné vzdelávanie s maturitou,
• možnosť pokračovať v štúdiu na ktorejkoľvek vysokej škole,
• príležitosť získať osvedčenie trénera II. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe.

Športový manažment 
• úplné stredné odborné vzdelávanie s maturitou,
• možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole,
• získanie osvedčenia trénera III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe.

Základná škola
• zabezpečenie športovej prípravy žiakov,
• vhodné podmienky pre tréningový proces,
• rozšírené vyučovanie jazykov.

Podmienky prijatia:
• Spojená škola bude prijímať žiakov základných škôl na štúdium po úspešnom absolvovaní 
 talentových skúšok, ktoré sa budú konať 13. apríla 2021 do 5.ročníka ZŠ a  20.apríla 2021 
 do 1.ročníka športového gymnázia a športového manažmentu.
• Kritériá prijatia budú zverejnené na webovej stránke našej školy v decembri 2020.
• Prihlášky záujemcov o štúdium je potrebné poslať do 28.2.2021.
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Prvé Martinské
hody sa začnú 
11. novembra
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto tento
rok organizuje po prvýkrát Sta-
romestské martinské hody. Sú
zasvätené patrónovi hlavného
staromestského kostola, kto-
rým je Katedrála sv. Martina.
Martinské hody budú od piat-
ku 11. novembra do nedele 13.
novembra 2016 na Rudnayo-
vom námestí a na Panskej ulici
v blízkosti katedrály.
Martinské hody otvoria 11.
novembra 2016 o 16.00 h  staros-
ta Starého Mesta Radoslav Štev-
čík a arcibiskup a metropolita
Bratislavskej arcidiecézy Stani-
slav Zvolenský. O 17.00 h bude
svätá omša v Katedrále sv. Mar-
tina.
V sobotu 12. novembra budú od
10.00 do 17.00 v dome umenia
pre deti BIBIANA na Panskej 41
tvorivé dielne Martinove husi -
Sv. Martin patrón tkáčov a klo-
bučníkov, o 11.00 h a o 17.00 h sa
uskutočnia v Gašparkove na Rud-
nayovom námestí divadelné pred-
stavenia pre deti. O 17.00 bude v
katedrále nasledovať svätá omša a
o 18.00 h bude na Rudnayovom
námestí živý obraz stretnutia
žobráka so sv. Martinom - Martin
z Tours a žobrák. O 18.30 h sa
vyberie lampiónový sprievod z
Rudnayovho námestia cez Pan-
skú ulicu, Hviezdoslavovo ná-
mestie, Rybársku bránu a Sedlárs-
ku ulicu do Zichyho paláca na
Ventúrskej 9.
V nedeľu 13. novembra o 10.30 h
ukončí Martinské hody slávnost-
ná svätá omša v katedrále. (brn)

Čierna stavba
z Rybárskej
brány zmizla
STARÉ MESTO
Po poldruharočnom úsilí súčas-
nej samosprávy Starého Mesta
zmizla z Rybárskej brány nele-
gálna stavba presklenej terasy
reštaurácie Lido. Tá tu bola od
leta 2014, predchádzajúca sa-
mospráva však nekonala a
súčasnej trvalo odstránenie pol-
druha roka.
„Od nástupu do funkcie sme
využili všetky zákonné možnosti
miestneho úradu, aby sme túto
nepovolenú celoročnú terasu
odstránili. Vlastník terasy využil
všetky zákonné možnosti, čo celý
proces odstránenia predlžovalo.
Napokon sme sa však dopracova-
li ku konkrétnemu výsledku,“
uviedol starosta Starého Mesta
Radoslav Števčík.
Proti rozhodnutiu stavebného
úradu o odstránení čiernej stavby
sa majiteľ odvolal, odvolací orgán
však dal za pravdu samospráve.
Nasledoval návrh na exekúciu,
opäť dovolanie sa stavebníka. Aj
súd však dal pred niekoľkými
týždňami za pravdu Starému
Mestu a presklená terasa musela
ísť preč. Podľa zásad mestskej
pamiatkovej rezervácie Starého
Mesta nesmie byť umiestnená
žiadna celoročná presklená terasa.
Samospráva Starého Mesta tento
rok nastavila aj nové pravidlá pre
letné terasy, čím sa odstránila
svojvôľa niektorých majiteľov
prevádzok, ktorí neváhali zaberať
väčšinu verejného priestoru pešej
zóny. Starosta Starého Mesta po
dohode s Krajským pamiatkovým
úradom v Bratislave rozhodol o
pravidle 50:50, teda 50 percent
komunikácie je možné zabrať let-
nými terasami a 50 percent musí
byť priechodných. Každá pre-
vádzka tak má nárok terasu v
šírke 25 percent šírky ulice.
„Nový spôsob rozmiestňovania
letných terás podnikatelia akcep-
tovali, za čo sa im chcem poďako-
vať. Pravidelne sme v lete kontro-
lovali záber terás, v prípade, že
došlo k väčšiemu záberu, bol
dodatočne zdanený a prevádzka
dostala pokutu. Tí, ktorí prevádz-
kovali terasy bez povolenia,
dostali mastné pokuty,“ uviedol
starosta Števčík. (brn)

STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto vo
štvrtok 20. októbra 2016 sláv-
nostne otvorí nový park na
Belopotockého ulici. Ukončí sa
tak niekoľkoročný boj obyvate-
ľov tejto lokality o záchranu
zelenej plochy medzi budovou
rozhlasu a ulicami Belopotoc-
kého a Lehotského. Súčasne s
parkom bude otvorený aj nový
výbeh pre psov v susedstve
parku.
Práce na vybudovaní parku boli
dokončené ešte v lete, samosprá-
va však park zatiaľ nesprístupnila
verejnosti, keďže tráva nebola
dostatočne zakorenená. Bodkou
za vybudovaním parku bola mi-
nulý týždeň výsadba platanu, kto-
rý pochádza z výhonkov stromu z
dunajského nábrežia, ktorý musel
ustúpiť výstavbe River Parku.

„Som rád, že sa nám podarilo
zavŕšiť úsilie obyvateľov tejto
lokality a samosprávy o záchranu
kúska zelene pred výstavbou,
ktorá tu bola naplánovaná aj
povolená. Staromešťania tak
dostávajú do užívania plnohod-
notný park, ktorý by mal slúžiť na
oddych všetkým vekovým skupi-
nám. Súčasne som rád, že sa nám
v tesnej blízkosti parku podarilo
spoločne s RTVS vybudovať
nový výbeh pre psov, keďže do
parku  je vstup so psami zakáza-

ný. Toto by mala byť ukážka
komplexného riešenia verejných
priestorov, aby sme uspokojili
všetky komunity z okolia,“ uvie-
dol starosta Starého Mesta Rado-
slav Števčík.
Slávnostné otvorenie parku za
účasti primátora Iva Nesrovnala,
riaditeľa RTVS Václava Miku a
starostu Radoslava Števčíka je
naplánované na štvrtok 20. októb-
ra 2016 o 15.30 h. Pozvaní sú
všetci obyvatelia Belopotockého
a ďalších okolitých ulíc. (brn)

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbeh

BRATISLAVA
Prvý školský polrok sa 
o pár dní skončí, no pre žia-
kov 2. stupňa a stredoškolá-
kov akoby ani nebol, keďže 
v triedach sedeli len pár 
týždňov. Alebo je to inak? 
Môže online škola tromfnúť 
v niečom riadne, prezenčné 
vyučovanie? Uznávaný pe-
dagóg a psychológ MIRON 
ZELINA nevidí iba negatív-
ne dôsledky pandémie.

Starší žiaci sa od polovice 
októbra učili iba dištančne 
a doma museli zostať aj mno-
hí žiaci 1. stupňa, ak sa v trie-
de objavil koronavírus. V čom 
je najväčšia hrozba „covidové-
ho“ školského roku?
Je evidentné, že pandémia 
negatívne zapôsobí na osvo-
jenie si množstva učiva, ktoré 
je predpísané štátnym vzdelá-
vacím programom. V tomto 
zmysle na ňu doplatia všetci 
žiaci, samozrejme, najviac tí 
znevýhodnení. No otázkou 
je, či to bude len negatívny 
dopad. Už teraz učitelia mu-
sia vyberať podstatné učivo 
v jednotlivých predmetoch 
a ročníkoch, a tak sa dá po-
vedať, že pandémia spusti-

la neorganizovanú reformu 
školstva, najmä v oblasti 
redukcie menej podstatného 
učiva. A tiež spustila revolú-
ciu v metódach vyučovania. 
Čiže učitelia dokážu udržať 
kvalitu vzdelávania aj v onli-
ne priestore?
Učitelia sa môžu učením na 
diaľku skutočne zamerať len 
na obsah, ktorý je predpokla-
dom zvládania učiva vo vyš-
ších ročníkoch. A pokiaľ učivo 
aj dobre precvičia, negatívne 
dôsledky by nemuseli byť také 
veľké. Otázkou je, či sa jed-
notlivé obsahy, predmety učia 
odborne (problém zastupova-
nia, suplovania) a či niektorí 
učitelia „nevyhoreli“ a stratili 
nádej, že sa niečo užitočné dá 
urobiť aj v tejto situácii.
Čo rodičia, ktorí sa 
chtiac-nechtiac tiež stali uči-
teľmi?
Rodičia teraz možno lepšie 
pochopia, čo je to za prácu 
učiť nenaučiteľné a navyše 
za nie vhodných podmienok. 
No je to aj naopak, učitelia 
sa stávajú rodičmi - musia si, 
či chcú alebo nie, oveľa viac 
všímať, ako žiaci prežívajú 
učenie na diaľku, ako sa pri-
tom cítia, ako sú motivovaní...
Priznali ste, že aj pre vás na 
univerzite je náročné vyu-
čovať na diaľku – pritom 
vysokoškoláci sú oveľa samo-
statnejší ako žiaci základnej 
či strednej školy. V čom je 
problém?

Existuje nielen online vyu-
čovanie, ale aj offline, teda 
bez priameho kontaktu, keď 
učitelia posielajú študentom 
učebné texty, otázky, úlohy 
na vypracovanie. Pri online 
vyučovaní je bezprostredný 
kontakt aspoň cez obrazov-
ku počítača, pri offline tento 
kontakt chýba, no netvrdil 
by som, čo je lepšie a čo hor-
šie. Online vyučovanie zdá 
byť najlepšie, ale... aj tu a vo 
všetkých prípadoch platí, že 
toto sú len formy, prostried-
ky vzdelávania. Dôležitý je 
obsah a metódy. Metódy také, 
ktoré dokážu zaujať, motivo-
vať, a obsah zmysluplný a vý-
znamný. Teda zmysluplný pre 
študenta a významný pre ži-
vot, a to nielen profesionálny. 
Máte ako skúsený pedagóg 
dobrú radu pre učiteľov zák-
ladných a stredných škôl?
Dalo by sa všetkým poradiť, 
že čím horšie sú podmienky 
na učenie, vzdelávanie, tým 
viac si treba všímať, čo učí-
me a ako učíme. A hlavne 
viesť žiakov, študentov k sa-

mostatnému učeniu, rozvoju 
osobnosti. Moderne je to roz-
pracovávané vo forme auto-
regulatívneho učenia.
Pandémia nám prevrátila 
život naruby, mnohí ľudia 
sa boja o svoje zdravie, exis-
tenciu, žijú v strese. Sú aj deti 
pod takýmto tlakom? 
Menšie deti sú plné energie,  
života, pohybu, záujmov. 
Nevnímajú túto krízu nádejí 
a cieľov tak ako ľudia, ktorí  
si už uvedomujú, čo všetko 
im pandémia kradne. Teória   
sebariadenia cítenia, myš-
lienok, pohybov, správania  
hovorí o veku 9 až 11 rokov, 
kedy je prvý zlomový čas  na 
uvedomenie si, že som a nie-
čo chcem ja ako osobnosť, 
nie ako dieťa rodiča. Vtedy 
sa dieťa začína orientovať 
a pokúša sa byť sebou. Tu 
je už čas klásť otázky a hľa-
dať odpovede. Nielen na pan-
demickú krízu, ale aj na krízu  
či výzvu veku. (ac)
 Foto: archív
Celý rozhovor nájdete 
na www.banoviny.sk

BRATISLAVA
Od pondelka 11. januára 
pokračujú všetky školy 
dištančným spôsobom vý-
učby. Otvorené sú len škôl-
ky pre deti, ktorých rodičia 
pracujú v kritickej infraš-
truktúre alebo povaha práce 
im nedovoľuje home office.
„Všetci si uvedomujeme, aké 

je vzdelanie dôležité. Bude-
me sa snažiť, aby prioritou pri 
uvoľňovaní opatrení boli deti 
a školy,“ ubezpečila hlav-
ná odborníčka ministerstva 
zdravotníctva pre všeobecnú 
starostlivosť o deti a dorast 
Elena Prokopová.  
Ako ďalej uviedla, po diskusii 
s ministrami školstva aj zdra-

votníctva a tímom konzília sa 
rozhodli postupovať podľa 
Covid automatu. Situácia by 
mohla podľa plánu rezortu 
školstva od 18. januára vy-
zerať tak, že otvorené budú 
materské školy, obnoví sa aj 
vyučovanie pre 1. stupeň zák-
ladných škôl a špeciálne školy. 
Pripomíname však, že táto in-

formácia bola aktuálna v čase 
našej redakčnej uzávierky, 
takže v tejto chvíli môže byť 
opäť všetko inak. Otvoriť by 
sa mohli aj končiace ročníky 
stredných škôl, a to za pred-
pokladu pretestovania žiakov 
a zamestnancov školy v zá-
vislosti od príslušnej vyhlášky 
Úradu verejného zdravotníc-
tva. Plány v súvislosti s otvá-
raním škôl na ďalšie týždne 
bude ministerstvo školstva 
aktualizovať v závislosti od 
aktuálnej situácie. (TASR, bn)

         Pandémia spustila  
neorganizovanú reformu školstva
PROFESOR ZELINA

Kto je Miron Zelina
 Uznávaný pedagóg a psychológ, spoluautor koncepcií transformá-

cie nášho školského systému (Duch školy, Konštantín, Milénium). 
Vypracoval systém tvorivo-humanistickej výchovy, napísal desiatky 
monografií a veľké množstvo vedeckých a populárnych článkov. 

 Čo je výnimočné, udelili mu až tri čestné doktoráty (dr.h.c.): jeden je 
z verejnej univerzity (Prešov, 2009), druhý z katolíckej univerzity 
(Ružomberok, 2018) a tretí  zo  súkromnej vysokej  školy  (VŠ 
DTI  Dubnica  nad Váhom, 2018). Sú to uznania za jeho prínos 
v oblasti pedagogiky a psychológie, za prínos pre  Slovensko, pre štát.

 Nedávno oslávil 80-tku, naďalej však aktívne pracuje. Tvrdí, že je 
závislý od práce a od myšlienok.

Polročné vysvedčenie dostanú niektorí žiaci až v marci
Prvý polrok školského roka 2020/2021 sa skončí 31. januára. Riadny termín na vyskúšanie a hod-
notenie žiakov za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať 
v prvom polroku školského roka. Žiakom, ktorých budú učitelia hodnotiť dlhšie, sa výpis polročného 
vysvedčenia vydá 31. marca.

Návrat detí do škôl bude určovať Covid automat

LAMAČ
Termín otvorenia novej 
Univerzitnej nemocnice na 
Rázsochách sa určite po-
sunie. Podľa ministerstva 
zdravotníctva je dôvodom 
pandémia nového korona-
vírusu. 
„Ministerstvo zdravot-
níctva vyvíja maximálne 
úsilie, aby nemocnica na 
bratislavských Rázsochách 
začala fungovať v praxi čo 
najskôr, avšak s prihliadnu-
tím na pandémiu ochorenia 
COVID-19 nie je termín 
otvorenia nemocnice, avi-
zovaný bývalým vedením 
ministerstva zdravotníctva, 
aktuálny,“ uviedla hovorky-
ňa rezortu Zuzana Eliášová.
Návrh je v procese verejné-
ho obstarávania komplexnej 
prípravy celého projektu. 
Podľa vyjadrenia rezortu na 
ňom intenzívne pracuje tím 
odborníkov, ktorý je zlože-

ný z riadiacich, analytic-
kých a strategických zložiek 
ministerstva zdravotníctva, 
ako aj odborníkov z medi-
cínskych kruhov. Pokiaľ ide 
o pozemok, územie na Ráz-
sochách je podľa minister-
stva na výstavbu pripravené.
Nedostavanú nemocnicu, 
ktorej hlavným architektom 
bol Jindřich Martin, zrovnali 

so zemou vlani vo februári. 
Zmluvu o odstránení stavby 
podpísalo ministerstvo zdra-
votníctva v roku 2019, suma 
za zbúranie bez DPH pred-
stavovala 17,5 mil. eur. Vý-
stavbu nemocnice, s ktorou sa 
začalo v roku 1987, stopla v 
roku 2002 vtedajšia vláda Mi-
kuláša Dzurindu. (TASR, bn)
 Foto: archív 

BRATISLAVA
Vianočné stromčeky sa 
budú odvážať z jednot-
livých mestských častí 
v presne určené dni až do 
12. februára. Zároveň pre-
bieha pilotný zber strom-
čekov z drevených ohrádok.
Obyvatelia bytoviek môžu 
stromčeky ukladať na zvyčaj-
né odvozné miesto zmesového 
odpadu. Obyvatelia rodinných 
domov ich zas môžu ukladať 
na zberné hniezda triedeného 
zberu (mestské časti so za-
vedeným vrecovým zberom  
k nádobám na sklo). Každý 
môže zároveň kedykoľvek vy-
užiť zberný dvor OLO.  (ms)
 Foto: Matúš Husár

Ministerstvo priznalo: Otvorenie  
nemocnice na Rázsochách sa posunie

Nedostavaná nemocnica na Rázsochách, ktorú zbúrali.

Kedy odvezú váš stromček?
Harmonogram 
odvozu  
stromčekov: 
Pondelok – Staré Mesto
Utorok – Ružinov, Podunaj-
ské Biskupice, Vrakuňa
Streda – Nové Mesto, Rača 
Vajnory 
Štvrtok – Dúbravka, Karlova 
Ves, Lamač, Devín, Devínska 
Nová Ves, Záhorská Bystrica 
Piatok – Petržalka, Jarovce, 
Rusovce, Čunovo. 

Vo výnimočných prípa-
doch, napríklad dôchod-

com alebo nevládnym 
ľuďom, možno odviezť 
strom spred rodinného 

domu pri  zbere komunálne-
ho odpadu, čiže pri výsype 
čiernej nádoby sa hodí do 

auta aj vianočný stromček. 

Testovanie 
v automobilke
DEVÍNSKA NOVÁ VES
Vedeniu mestskej časti De-
vínska Nová Ves sa podarilo 
v spolupráci s vládou na-
plánovať pretestovanie až 
16-tisíc zamestnancov auto-
mobilky Volkswagen.
„Zabezpečenie testovania 
zamestnancov v automobilo-
vom závode je bytostne dô-
ležité pre spomalenie šírenia 
vírusu v Devínskej Novej 
Vsi a v Bratislave. Je to jed-
no z nevyhnutných opatrení 
na ochranu zdravia a životov 
všetkých obyvateľov,“ zdô-
raznil starosta Devínskej No-
vej Vsi Dárius Krajčír.  (ts)

Z námestia 
ihrisko  
aj psí výbeh
PETRŽALKA
Mestská časť Petržalka 
chce dosiahnuť, aby verej-
né priestory viac využívali 
Petržalčania z priľahlého 
okolia, preto sa sústreďuje 
práve na priestory námestí. 
Ešte vlani sa mestskej časti 
podarilo získať z Úradu vlá-
dy peniaze na revitalizáciu 
Šrobárovho námestia a are-
álu základnej školy na Čer-
nyševského ulici. Plánuje tu 
vysadiť približne 50 stromov, 
zrekonštruovať a rozšíriť 
chodníky, vymeniť lavičky, 
vybudovať ihrisko či výbeh 
pre psov na odľahlejšom po-
zemku. (ts)
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 (ac)
 Foto: Marian Dekan

HLAVNÉ MESTO,  
primátor Matúš Vallo:

Veľmi chcem veriť, 
že koronakríza ustúpi 
a budeme môcť opäť 
voľne dýchať, pracovať 
a zdieľať spoločne naše 
životy. To je pre nás všet-
kých asi to, čo si aktuálne 
najviac prajeme. V práci 
budeme s vervou pokra-
čovať aj v novom roku. 
Teším sa napríklad na 
projekt Komenského ná-
mestia, ktoré je unikátnym 
priestorom v centre mesta 
a doteraz bolo ošemet-
ným parkoviskom. Bude 
to pekný nový verejný 
priestor, ktorý budeme 
môcť plnohodnotne spolu 
využívať. Takisto sa teším 
na nové stromy, ktoré, 
verím, budú vďaka 
nášmu projektu 
10 000 stromov rásť „ako 
huby po daždi“. Doprave 
v meste veľmi pomôže po-
kračujúca električka až na 
koniec Petržalky, ktorá by 
sa tiež mala začať stavať 
už v roku 2021 tak, aby 
ňou v roku 2023 mohli 
jazdiť desaťtisíce cestu-
júcich denne. A verím, že 
aj komárov bude menej. 
Som optimista, viem, ale 
robíme všetko pre to, aby 
sme staré aj nové výzvy 
zvládali najlepšie, ako 
vieme.  

PLÁNY PRE BRATISLAVU NA ROK 2021 
Viac parkovacích miest pre rezidentov, menej 
komárov, ale aj bezplatný právnik pre ľudí
BRATISLAVA
Čo považujú predstavitelia 
bratislavských samospráv 
za prioritu, s ktorou môže-
me rátať napriek obmedze-
ným financiám pre korona-
krízu?

ČUNOVO, starostka Gabriela Ferenčáková::
Prioritou našej mestskej časti bude výstavba materskej školy 
a pokračovanie v príprave stavebného povolenia pre základ-
nú školu. Očakávame  začiatok prác na rekonštrukcii národnej 
kultúrnej pamiatky -  kaštieľa  a sýpky, ako aj vstupnej komu-
nikácie do mestskej časti.

DEVÍNSKA NOVÁ VES, starosta Dárius Krajčír:
V pláne máme rekonštrukciu vodnej nádrže (rybníka) a klubu 
dôchodcov, ktorého budova je v zlom technickom stave, ako 
aj nadstavbu a prístavbu Základnej školy Ivana Bukovčana 
3, lebo musíme zvýšiť kapacitu tried. Rátame tiež s vyba-
vením klubu dôchodcov novým zariadením a nábytkom. 
Rekonštrukciou rybníka, ktorý máme vo vlastníctve od roku 
2018, sa obnoví prírodné oddychové miesto pre miestnych 
obyvateľov, ale aj pre turistov pohybujúcich sa v priľahlých 
cyklochodníkoch. V zimných mesiacoch by sa mal rybník vy-
užívať ako prírodná ľadová plocha. Investícia zahŕňa hlavne 
odstránenie nánosových usadenín a výmenu alebo vybudo-
vanie nových technických prvkov. 

LAMAČ, starosta Lukáš Baňacký:
Koncom novembra sme sa dostali do poslednej fázy 
rekonštrukcie Malokarpatského námestia. Projekt a rea-
lizácia sa uskutočnia v prvom polroku 2021 a námestie 
dostane novú tvár. Čaká nás rekonštrukcia detského 
ihriska na Malokarpatskom námestí. Vďaka združeným 
prostriedkom hlavného mesta a našej mestskej časti mu 
môžeme dopriať kvalitné nové prvky a celkovú revita-
lizáciu až za 61-tisíc eur. Veľkou aktivitou je aj oblasť 
Zlatohorskej ulice a bývalej škôlky, kde chceme robiť 
vodozádržné opatrenia. 

STARÉ MESTO, starostka Zuzana Aufrichtová:
Čo sa plánov na budúci rok týka, k jasným prioritám 
patrí školstvo. V priebehu najbližších mesiacov mestská 
časť Bratislava-Staré Mesto začne s opravami viacerých 
základných a materských škôl vo svojej zriaďovateľskej 
pôsobnosti. Na rekonštrukcie sme vyčlenili takmer 650-
tisíc eur z 1,5-miliónového úveru, ktorý naša mestská 
časť získala za výhodný úrok.
Okrem toho sme získali právoplatné stavebné povole-
nie na realizáciu nadstavby Základnej školy Dubová. 
Nadstavbou sa rozšíria kapacity základnej školy o deväť 
tried. Okrem nadstavby sa bude realizovať aj rekonštruk-
cia školského dvora. 
Pre obyvateľov Starého Mesta mestská časť v spoluprá-
ci s naším Fondom architekta Weinwurma spustí projekt 
bezplatnej právnej pomoci vo veciach majetkovo-práv-
nych záležitostí či napríklad právnych vzťahov medzi 
vlastníkom bytu a správcom bytových domov. 

NOVÉ MESTO, starosta Rudolf Kusý:
Plánujeme pokračovať v rekonštrukcii v ZŠ Kalinčiako-
va a ZŠ Sibírska. Na Filiálke, na pozemku, ktorý nám 
zverilo hlavné mesto, vznikne nový park s rozlohou 
približne 2 200 m2. Chceme, aby v novom roku pribu-
dol parčík na Kramároch na Vlárskej ulici. Robíme tiež 
všetko pre to, aby sme mohli vybudovať prístavbu ZŠ na 
Odborárskej ulici.

ZÁHORSKÁ BYSTRICA, starosta Jozef Krúpa:
V roku 2021 plánujeme zrekonštruovať školskú jedáleň 
a nadstaviť 8 tried v základnej škole. Plus pripraviť 
projekt nového školského areálu v priestoroch bývalého 
SOU energetického. 

PODUNAJSKÉ BISKUPICE, 
starosta Zoltán Pék:
Naša mestská časť má spracovaný a schválený Akčný 
plán rozvoja, kde sú na rok 2021 naplánované mnohé 
rozvojové projekty v rôznych oblastiach života. Ich rea-
lizácia však závisí od schváleného rozpočtu poslancami 
miestneho zastupiteľstva.

VAJNORY, 
starosta 
Michal Vlček:
Práve v roku 2021 
plánujeme realizovať 
viaceré investičné 
projekty. Veľkou témou 
bude revitalizácia 
športového areálu 
a športovej infraštruk-
túry v priestore Alviano. 
Športová hala bude 
slúžiť všetkým obyva-
teľom Vajnôr a okolia. 
V neposlednom rade 
chceme začať s dostav-
bou základnej školy, 
ktorá už kapacitne 
nestíha, a takisto s vý-
stavbou nového senior 
domu. Ambíciou je tiež 
rozšírenie cyklotrás, 
ktorými sú Vajnory 
známe. Uvažujeme už 
nad konkrétnymi trasami 
novej cyklotrasy.

JAROVCE, starosta Jozef Uhler::
V roku 2021 chceme pokračovať v obnove povrchu ulíc a revi-
talizácii chodníkov. Tiež plánujeme rozbehnúť výstavbu cyk-
lochodníka Jarovce - Rusovce a získať stavebné povolenie na 
prístavbu základnej školy a telocvičňu. Na miestnom cintoríne 
chceme vybudovať kolumbárium (urnový háj), kúpiť ďalšiu 
techniku na údržbu zelene a urobiť vodozádržné opatrenia. 
Najväčšou investíciou by mala byť výstavba novej materskej 
školy, ktorá by sa mohla začať už koncom tohto roka.

DÚBRAVKA, starosta 
Martin Zaťovič:
Plánujeme veľkú revitalizáciu 
verejného priestoru na Hanu-
lovej ulici, ktorá sa má skončiť 
približne o rok. Zahŕňať má 
multifunkčné športovisko, 
lezeckú stenu, detské ihrisko 
pre menších, originál-
nu šmykľavku s využitím 
terénu, pódium na komorné 
vystúpenia, podujatia, 
a najmä premenu betónovej 
a asfaltovej plochy na zelenú, 
prírodnú. Ide o revitalizáciu 
plochy väčšej ako 2 500 m2. 
Chceme tiež pripraviť 
projektovú dokumentáciu na 
komplexné riešenie Parku 
Pod záhradami. S pomocou 
prostriedkov z bratislavského 
magistrátu budeme pokračo-
vať v budovaní parkovacích 
miest a prípravách na par-
kovaciu politiku. Pokračovať 
budeme aj v postupnej re-
konštrukcií ihrísk. Prioritou 
ostáva tiež starostlivosť 
o existujúcu zeleň, výsadba 
nových stromov i pokračova-
nie v projektoch vo verejných 
priestoroch – kvitnúce 
záhony kvetov, kvetináče, 
motýlie lúky...

KARLOVA VES, 
starostka 
Dana Čahojová::
Nezdá sa to, ale väčším 
kapitálovým investíci-
ám predchádza obdobie 
projektov, množstva zdĺ-
havého neviditeľného 
vybavovania na úradoch 
a povoľovačiek. Podarilo 
sa nám pripraviť slušný 
zásobník projektov. Spo-
meniem aspoň niekto-
ré – stavba chodníka na 
Perneckej, rekonštrukcia 
MŠ na Kolískovej, hĺbko-
vá rekonštrukcia školskej 
budovy na Majerníkovej, 
najmä opláštenia, revitali-
zácia okolia Domu kultúry 
a keď sa podarí, aj ďalšej 
časti  interiéru. Trvalou 
prioritou zostáva všetko, 
čo súvisí s parkovaním – 
nové dopravné projekty, 
parkovisko na Karloves-
kej, pokračovanie v prí-
prave rezidenčného parko-
vania.

PETRŽALKA, starosta Ján Hrčka:
Našou prioritou v roku 2021 bude udržať funkčnú parko-
vaciu politiku, v rámci ktorej budeme pokračovať vo vy-
značovaní parkovacích miest. Jednou z najväčších priorít 
aj naďalej ostáva rozširovanie kapacít v materských ško-
lách prostredníctvom rekonštrukcie existujúcich priestorov, 
budovanie cyklotrás a lokálne opravy menšieho i väčšieho 
rozsahu.

RAČA, starosta Michal Drotován:
Prioritou je začať rekonštrukciu ZŠ Plickova, čo bude naj-
väčší projekt v Rači za posledných 30 rokov, plánujeme 
tiež dokončiť stredisko čistoty a nový urban park so skate-
parkom na Tbiliskej. Verím, že sa tiež podarí získať staveb-
né povolenie pre materskú školu Tramín. Mrzí nás, že via-
cero ďalších projektov budeme musieť pre pokles príjmov 
posunúť až na realizáciu v roku 2023.

RUSOVCE, starostka 
Lucia Tuleková-Henčelová:
Radi by sme sa v roku 2021 pustili do výstavby nového 
skateparku a workoutparku. Podávame aj cezhraničný pro-
jekt v spolupráci s partnerskou obcou Petronell - Carnun-
tum, ktorý je zameraný na propagáciu rímskeho dedičstva 
na oboch územiach.

RUŽINOV, starosta Martin Chren:
V prvom rade potrebujeme rozšíriť kapacitu základných 
škôl – bez toho nedokážeme v septembri umiestniť do škôl 
všetkých ružinovských prváčikov. Stále nám chýbajú aj 
škôlky. Ďalej sa budú rekonštruovať cesty a chodníky, bu-
deme pokračovať v inventarizácii zelene, revitalizácii par-
kov a pribudnú ďalšie rezidentské parkovacie zóny. Dokon-
čiť by sa mala rekonštrukcia hasičskej zbrojnice a chceli by 
sme mať v rukách projekty na rekonštrukciu radnice, ale aj 
oddychovej zóny v okolí Štrkovca. A ak nám to epidemio-
logická situácia konečne dovolí, chceli by sme do Ruži-
nova opäť vrátiť aj kultúrne a spoločenské akcie, ktoré tu 
majú dlhoročnú tradíciu.

VRAKUŇA, 
starosta 
Martin Kuruc:
Našou snahou je pokračo-
vať v obnove športovísk, 
detských ihrísk, a tiež v ob-
nove fasády materskej ško-
ly. Zrekonštruovať chceme 
teplovodné kúrenie v ZŠ 
Žitavská a obnoviť tam ku-
chynskú technológiu. Chceli 
by sme tiež začať s revita-
lizáciou verejných priesto-
rov, a to konkrétne Pešia 
zóna, lesopark a parčík pred 
zdravotným strediskom na 
Kazanskej ulici. Tiež máme 
v pláne vybudovať mini fut-
balové tréningové ihrisko 
s umelou trávou pre našich 
futbalistov.

Viac článkov zo života  
v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku  

www.facebook.com/banoviny

Píšte, pýtajte sa, komentujte
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BRATISLAVA
Na krátky výlet údolím Vy-
drice sa dostanete zo Želez-
nej studničky a môžete sa 
len tak túlať v lese alebo 
pokračovať až na Kačín 
a Biely kríž.
Tip na výlet ponúkla na svo-
jom webe bratislavská župa. 
Vydrica je jeden z mála to-
kov, ktoré ústia priamo do 
Dunaja. Bratislavská samo-
správa spresnila aj presné 
cesty do údolia Vydrice. 

Dostanete sa tam aj zo Že-
leznej studničky. Od Vo-
jenskej nemocnice prejdete 
parkoviskom pod Červeným 
mostom a po asfaltovej ceste 
Hornou Mlynskou dolinou 
popri potoku. Miniete zre-
konštruovaný mlyn Klepáč, 
neskôr budovu Mestských 
lesov Bratislava  a Deviaty 
mlyn. Na križovatke ciest 
pri bufete v kontajneri, kde 
stáli pôvodné liečebné kú-
pele, odbočíte doľava a za-
čnete po ceste stúpať sme-
rom na Kačín. Pozdĺž tejto 
časti cesty môžete vidieť 
náučnú trasu – zopár dreve-
ných zvieratiek aj s popismi 
na informačných tabuliach, 
ideálne miesto pre rodičov  
s deťmi.

Z Kačína sa vyberte prudko 
do kopca na hrebeň Hrubé-
ho vrchu. Tu na križovatke 
cyklotrás odbočte doľava 
a po mierne členitom teré-
ne sa po modrej cyklistic-
kej značke dostanete až na 
Malý Slavín. Neďaleko tej-
to trasy sa nachádza aj Písa-
ný kameň.
Malý Slavín je známa kri-
žovatka turistických a cyk-
loturistických trás medzi 
Mariankou a Račou. Nachá-
dza sa tu veľký drevený prí-
strešok, ohnisko, studnička, 
minifutbalové ihrisko a, 
samozrejme, aj pamätník 
dvoch ruských vojakov 
– Malý Slavín. Odtiaľto 
pokračujte popri prístrešku 
vpravo a modrá cyklotra-
sa vás privedie až na kri-
žovatku cyklotrás v údolí 
Vydrice.
Od orientačného stĺpika na 
lúčke pokračujte ďalej do-
ľava, hore údolím Vydrice, 
neskôr potom prebrodíte 
Vydricu a jemne stúpate 
k ďalšiemu, už menšiemu 
brodu a prejdete opäť na 
druhú stranu potoka. Mier-
nym stúpaním prídete až na 
asfaltovú cestu a zabočíte 
doľava a po tejto asfaltke 
prídete po chvíli na Biely 
kríž. (bsk, nc)
 Foto: Matúš Husár, TASR

K inej kuracej delikatese, 
stehienkam naloženým v te-
riyaki omáčke (5 € s bale-
ním) sme si ako prílohu zvo-
lili opekané zemiaky, hoci 
aj ryža by bola dobrá voľ-
ba. Od kulinárskeho zážit-
ku však bolo ďaleko. Mäso 
išlo ťažko od kosti, navyše 
bolo pri kosti ešte červené... 
A nenadchli nás ani opekané 
zemiaky pripravené v kore-
ní, niektoré boli pripečené. 
Proti šalátu coleslaw, ktorý 
bol ďalšou prílohou, sme 
však nemali žiadne výhrady.
 (bn)
 Foto: md, ac

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

 

Mestská časť Bratislava – Lamač ako vlastník budovy Športová 
hala Lamač, ulica Na barine 15, Bratislava, ponúka záujemcom 
o nájom športovej haly možnosť absolvovať obhliadku tejto 
budovy a predložiť informatívny zámer využitia tejto haly  
v oblasti rozvoja športových a telovýchovných aktivít v Lamači 
do termínu 31. január 2021. Zámerom vlastníka je využiť  
informácie (potenciálne využitie haly) získané kontaktom  
s potenciálnymi záujemcami ako jeden zo zdrojov prípravy  
zadania obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý prenájom 
športovej haly v priebehu roka 2021. Pre bližšie informácie 
sme vám k dispozícii na vca@lamac.sk

Lamač hľadá nájomcu  
pre športovú halu

STARÉ MESTO
Veľký food court v nedáv-
no obnovenom obchodnom 
dome Prior od začiatku lá-
kal na špeciality rôznych 
medzinárodných kuchýň. 
Ponúkať ich malo najme-
nej 14 gastroprevádzok, 
korona však urobila svoje: 
minulý týždeň fungovali len 
tri z nich a podobne 
to môže vyzerať 
aj dnes. Ale vy-
brať sa dá.
Pravidlá sú 
rovnaké ako 
v reštaurá-
ciách: ani 
v tomto food 
courte sa nemô-
žete k jedlu posa-
diť, buď vyjdete na 
poschodie OD Prior na Ka-
mennom námestí sami a dáte 
si ho zabaliť, alebo využijete 
službu take-away. Odhadli 
sme, že záujem o donášku 
je solídny, v čase nášho tes-
tovania minulý štvrtok sa tu 
kuriéri striedali často. 
O veľkorysosti ponuky sa 
však nedá hovoriť. Na výber 
sme mali len špeciality dvoch 
vietnamských prevádzok a v 
tej tretej výlučne kuracie 
mäso v rôznych variáciách. 
Aj za to málo sme však boli 
vďační, zmena po dojeda-
ní vianočných dobrôt prišla 
v ten pravý čas.
Hoci aj v prípade tohto food 
courtu ide v princípe o „rých-
le jedlo“, ceny nie sú úplne 
nízke. Rátajte tiež s tým, že 
si priplatíte za balenie – nie-
len za box, ale aj za tašku, do 
ktorej vám ho vložia. Takže 
možno zistíte, že kompletné 
menu v tej „vašej“ reštaurácii 
by bolo lacnejšie... Ale tieto 
úvahy nás netrápili.
Začali sme polievkou Pho 
Chay (5,90 €) a konštatuje-
me, že bola skvostná. Je to 
vegetariánska verzia obľú-
benej vietnamskej polievky, 
v ktorej sme mali okrem ry-
žových rezancov a sójových 
klíčkov tofu, ázijské huby, 
plátky červenej cibule aj 

mladú cibuľku. 
K tomu všetké-
mu sme si navyše 
vyžiadali čili omáčku. Chuť 
polievky bola lahodná, slad-
kastá, a práve vďaka pridané-
mu čili pikantná presne tak, 
ako nám to vyhovovalo. Ten-
to zážitok nás vyšiel vrátane 
misky (0,50 €) a papierovej 
tašky (0,20 €) na 6,60 €, ale 
nebolo čo ľutovať. Okrem 
toho, porcia bola obrovská, 
dosť aj pre dvoch.
Ďalšia vietnamská špecia-
lita, na ktorú sme vsadili, 
bola Com Rang Bo (5,80 €), 
čo je pražená ryža s mäsom 
podľa výberu. My sme si 
zvolili hovädzie, ale môžete 
ho vymeniť za kuracie alebo 
krevety, aj za tofu. Ryža so 
zeleninou, hráškom, sójo-
vými klíčkami, hubami a ci-
buľkou bola predovšetkým 
dobre upražená a výborne 
ochutená - nič pikantné, 
skôr lahodné, chuťovo jem-
né. Tenké plátky mäsa však 
boli miestami  na náš vkus 
tvrdšie a trochu nás zamotal 
aj účtovný doklad. Najskôr 
sme ho nedostali s vysvetle-
ním, že až keď nám pripra-
via jedlo... potom nám dali 
jedlo bez účtu... a nakoniec 
(keď sme si účet opäť vy-
pýtali) sme navyše zaplatili 

p o -
l o ž k u 

„taška“ (0,20 €), ktorú sme 
však nedostali... Aj tento 
zmätok však pripisujeme 
„korone“, vnímali sme, že 
predajca kontinuálne vy-
bavuje nielen našu objed-
návku, ale okrem nej veľa 
ďalších objednávok v rámci 
take-away. Aby sme to skrá-
tili: dohromady nás tento 
obed vyšiel 6,50 € a celkom 
sme si pochutili.
No a nevynechajme Bun Bo 
Nam Bo (7,20 € s balením), 
čiže kúsky hovädzieho, ry-
žové rezance, veľa zeleniny 
(uhorka, mrkva, šalát), só-
jových klíčkov aj arašidov 
a k tomu rybacia vietnamská 
omáčka. Táto špecialita bola 
dobre vychutená vietnamský-
mi bylinkami, zelenina čers-
tvá, mäsko mäkučké, lákavý 
bol aj „vizuál“, hoci uložený 
v boxe... Ale pozor, ak nemá-
te radi oriešky, nie je to nič 
pre vás. 
Kuracie prsia na karí (5 € 
s balením) boli klasikou, kto-
rá nás neohúrila, ale ani ne-
sklamala. Ako prílohu sme si 
zvolili ryžu, no na výber sme 
mali tiež pečené zemiaky 
a cestoviny. Mäsko mäkké, 
osvedčená kombinácia s karí 

omáč-
kou fajn, 

škoda len, že nám z nej ne-
pridali viac. Čakali sme, že 
kuracie prsia budú suchšie, 
no mýlili sme sa, aj hrubšie 
kúsky boli šťavnaté. A porcia 
obrovská!

Aj nový food court v Priore doplatil na koronuVyberte sa chodníčkami čarovného údolia Vydrice
TIP NA VÝLET 

Drevený domček na Kačíne otvorili v októbri 2016.

Meander horného toku Vydrice.

Altánky na Železnej studničke.

Pre turistov  
aj bežcov
RAČA
V mestských lesoch sprí-
stupnili novú turistickú 
a bežeckú trasu. Úsek dlhý 
tri kilometre vedie od Spa-
rísk nad Peknou cestou 
v smere na Biely kríž. 
„Trasa je alternatívou k rušnej 
asfaltke, ktorú využívajú peší 
turisti spolu s množstvom 
cyklistov a vznikajú tu kon-
fliktné situácie. Vo voľné dni 
je tu už príliš plno, pre peších 
sme preto vybudovali samo-
statný chodník lesom, kde 
nájdu pokoj,“ spresnila orga-
nizácia Mestské lesy v Brati-
slave. Aktuálne môžete využí-
vať prvú polovicu trasy, ktorá 
už je dokončená. Do začiatku 
rekreačnej sezóny dokončia aj 
zvyšný úsek v smere na Biely 
kríž. Trasa bude súčasťou Šte-
fánikovej magistrály. „Režim 
na asfaltovej ceste zostane 
rovnaký, t. j. zmiešaná cesta 
pre peších, cyklistov a autá 
údržby lesoparku,“ uviedla 
organizácia. (TASR)

Do podchodu 
sa vrátili  
robotníci
DÚBRAVKA
Po dvoch rokoch pauzy sa 
do podchodu pri Obchod-
nom dome Saratov v Dú-
bravke vrátili robotníci. 
Dokončiť majú to, čo sa na 
prvýkrát nepodarilo. 
Ide najmä o budovanie výťa-
hových plošín k nástupiskám 
MHD. „Počas prác na jed-
notlivých plošinách by mali 
byť schodiská k nástupiskám 
na istý čas nielen obmedze-
né, ale aj uzavreté. Chodci 
by mali prechádzať po do-
časných priechodoch po po-
vrchu. Okrem odstránenia 
bariér by mala rekonštrukcia 
zvýšiť aj bezpečnosť v pod-
chode. Pribudnúť má ka-
merový systém,“ informuje 
mestská časť na sociálnej 
sieti. Práce v podchode by 
mali trvať približne do mája 
tohto roku. (ms)

Kuracie na karí

Com Rang Bo
Pho Chay

Kuracie stehienka

Bun Bo Nam Bo
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Keď si hosť v Kryme ob-
jednal namiesto kávy 
„našu kávu“, pán Šipický 
mu v šálke priniesol vodku 
alebo becherovku. Vrch-
ný čašník v Carltone Ján 
Šimko obsluhoval aj veľké 
celebrity v zahraničí, živou 
legendou sa stal tiež Dušan 
Pevný, ktorý odchádzal 
do dôchodku v roku 2003 
z hotela Devín. Boli to páni 
čašníci, na ktorých si mno-
hí Bratislavčania pamätajú 
dodnes.
„Keď pôjdeš do kaviarne, 
stráň sa ľudí, ktorí sú prí-
jemní k tebe a nepríjemní na 
čašníka. Vyhni sa podnikom, 
ktoré sú oblepené ponukami 
PRIJMEME BRIGÁDNIKA. 
Čašník nie je brigáda, je to 
ctihodná profesia, ktorá po-
máha život aj prežiť.“
Takúto radu do života dostal 
spisovateľ Juraj Šebo od svo-
jej mamy 
a prezradil 
ju v kniž-
ke Kaviar-
ne, krčmy 
a vinárne 
v Bratisla-
ve 1960 – 
1989. A je 
pravda, že 
pri spo-
mienke na 
známe ka-
viarne sa nám často vybavia 
v mysli aj konkrétni čašníci. 
Viacerí sa stali svojho času 
živými legendami. Boli to 
diskrétni a všímaví elegáni 
v smokingoch, aj zdroje cen-
ných informácií. Jednoducho, 
páni čašníci.
Juraj Šebo sa v spomínanej 
knihe venuje rôznym brati-
slavským historkám, ktoré 
preberal so svojou mamou. 
Aj tým z kaviarenského ži-
vota. 
Medzi najznámejšie posta-
vy v kaviarni hotela Carlton 

patril v 60. rokoch hlavný 
čašník Ján Šimko. Mal ešte 
starú školu, a zrejme aj pre-
to si ho vyžiadali na svetovú 
výstavu Expo v roku 1958 
v Bruseli. V českosloven-
skom pavilóne tam obslu-
hoval veľké celebrity, ako 
napríklad iránskeho šacha 
Muhammada Rezu Pahlaví-
ho či ruských predstaviteľov 
Nikitu Chruščova a Leonida 
Brežneva. Hoci to bol pán 
čašník, ku všetkým hosťom 
sa správal rovnako, nepova-
žoval ich za prostriedok pl-
nenia pokladnice, ale za ľudí, 
okolo ktorých neslobodno 
chodiť ľahostajne či nevší-
mavo. Autori úspešnej diva-
delnej hry Tančiareň Martin 
Huba a Martin Porubjak sa 
zrejme ním inšpirovali pri 
inscenovaní postavy staré-
ho čašníka, pretože Šimko 
kedysi v Carltone a neskôr 
v hoteli Devín obsluhoval už 
aj ich rodičov.

Váženým čašníkom bol tiež 
Dušan Pevný. Do hotela Car-
lton nastúpil v roku 1958 ako 
pikolík, postupne sa prepra-
coval z obsluhujúceho čaš-
níka až na hlavného čašníka. 
V Carltone pracoval do roku 
1993, potom prešiel do Deví-
na, kde bol až do svojho dô-
chodku v roku 2003. Dušan 
Pevný v rozhovore v Šebo-
vej knižke prezradil aj to, či 
v Carltone, ktorý v roku 1913 
kúpil Heinrich Prüger (1867 
– 1929) a prestaval ho spolu 
s bratom Júliusom (1871 – 

1930), naozaj strašilo: „Je to 
pravda, táto povesť prežila až 
do našich čias. Starší z bratov 
Prügerovcov sa v čase sveto-
vej hospodárskej krízy v roku 
1929 obesil priamo v priesto-
roch Carltonu... A tradovalo 
sa, že jeho duch sa pravidelne 
prechádza po Carltone.“

Hotel Krym síce 
nemal takú vy-
sokú úroveň ako 
Carlton či Devín, 
no o to obľúbe-
nejšia bola reštau-
rácia a malá ka-
viareň. Pôvodný 
názov bol Bláha 
a ešte predtým 
Baross. „Pamä-
tám si na čašníka 
zo starej školy, 

pána Šipického, pracoval tu 
do svojich 85 rokov,“ píše 
Juraj Šebo. „Bol pamätníkom 
doby, ktorá bola pre väčšinu 
jeho hostí nezažitou minulos-
ťou. Pohyboval sa na ´pľaci´ 
s noblesou, ako v monackom 
kasíne, významnejších hos-
tí poznal po mene, každému 
priniesol, čo bolo treba. Keď 
mu dali veľký tringelt, časť 
vrátil a povedal – kúp deťom 
niečo sladké.“
V 80. rokoch, keď sa alkohol 
mohol podávať až po desia-
tej hodine dopoludnia, vítal 
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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.

~ ~ ~

 

oznamuje zámer prenajať na základe obchodnej verejnej súťaže  
nebytové priestory v Bratislave:

- nebytový priestor č. 901 vo výmere 102,47 m² 
 na Jasovskej 1, k. ú. Petržalka
- stavba bez súpisného čísla – Mýtny domček, k. ú. Staré Mesto

Podmienky obchodných verejných súťaží a súťažné  
podklady sú zverejnené na úradnej tabuli na prízemí Magis-
trátu hlavného mesta SR Bratislavy a na internetovej stránke  
www.bratislava.sk. Záujemcovia si ich môžu vyzdvihnúť osobne 
v budove Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy,  
Primaciálne nám. 1, Bratislava, prízemie „FRONT OFFICE“, 
v pracovných dňoch od 11.12.2020 do 11.02.2021 v čase  
od 9:00 h do 14:00 h. Prihlášky je potrebné doručiť do 11.02.2021 
do 14:00 h do podateľne Magistrátu hlavného mesta SR  
Bratislavy alebo zaslať poštou. V prípade doručovania  
prihlášky poštou sa za deň doručenia prihlášky považuje deň 
doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

Hlavné mesto SR Bratislava

Spracované podľa knihy 
Juraj Šebo, Kaviarne,  

krčmy a vinárne  
v Bratislave 1960 - 1989, 

Vydavateľstvo Marenčin PT 
(so súhlasom vydavateľstva)

Páni čašníci z legendárnych bratislavských kaviarní

Šipický štamgastov vetou - 
páni, kávu alebo vašu kávu? 
„Naša káva bola vodka alebo 
becherovka, ktorú priniesol 
v kávovej šálke,“ dopĺňa Ju-
raj Šebo.
V deň, keď pán Šipický 
zomrel, aj v deň jeho pohre-
bu bol stôl v Kryme plný 
poldecákov a sviečok. Ako 
prejav vďaky tých, ktorých 
tu pri nekonečných tvorivých 
diskusiách obsluhoval. (bn)
 Foto: Vydavateľstvo 
 Marenčin PT

Krym v roku 1917 ako Cafe Baross

Vrchný čašník Ján Šimko obsluhoval aj významné osobnosti.

BRATISLAVA
Niektoré električkové trate 
sa napriek rekonštrukcii po-
merne rýchlo opäť dostanú 
do zlého stavu. Naša čita-
teľka je presvedčená, že za 
tento problém môžu aj staré 
električky.
Opraví sa trať, je ako nová. 
Pustia sa na ne staré električ-
ky s nedostatočne vycentro-
vanými nápravami. Najviac 
škodia tie električky, ktoré 
majú „ploché“ koleso, čo 
sa prejavuje jeho klepaním. 
Takáto električka by nemala 
byť pustená na trať. Ploché 

koleso je veľká záťaž na ko-
ľajnicu a jej podvozok, po-
tom sa nesmieme čudovať, 
že sa po 2 - 3 rokoch musí 
robiť opäť rekonštrukcia, 
ako napr. Blumentál alebo 
Americké námestie.
Nebolo by od veci skon-
trolovať súpravu zdvojenej 
električky č. 7839-7840 
a 7927 -7928. Mala som tú 
možnosť previezť sa nimi 
už po rekonštruovanej tra-
ti a to klepanie nepridáva 
na kvalite jazdy a pohodlí 
cestujúcich. Vedenie do-
pravného podniku by malo 

svedomitejšie kontrolovať 
technický stav vozového 
parku. Keď budú naďalej 
púšťané vyššie uvedené 
električky na zrekonštru-
ovanú trať, môžu už teraz 
plánovať opätovnú rekon-
štrukciu do budúcna.
Sústavne sa niečo sľubuje, 
ale už by bol najvyšší čas sta-
ré električky poslať do šrotu. 
Strašne zle sa starším ľuďom 
do starých električiek nastu-
puje, majú vysoké schody, 
čo pre mamičky s kočíkom 
tiež nie je jednoduché.
 Dr. Orbánová

Staré električky ničia obnovené trate

Ďakujeme, že s nami zdieľate vaše názory. Každé dva týždne 
z nich vyberieme tie najpodnetnejšie, trefné aj vtipné, a uverej-
níme. Chcete sa s nami podeliť o skúsenosť či o to, čo vás vo 
vašej štvrti trápi? Píšte, pýtajte sa, komentujte na mejl redak-
cia@banoviny.sk, pod článkami na našej stránke www.banovi-
ny.sk alebo na našom Facebooku www.facebook.sk/banoviny.

Váš názor nás zaujíma

Z REDAKČNEJ POŠTY
Spúšť v Sade Janka Kráľa: Musí to 
byť?
Naozaj oce-
ňujem, že sa 
samospráva 
odhodlala k bez-
pečnostnému 
orezu drevín 
v Sade Janka 
Kráľa vrátane 
odstraňovania 
chorých a starých stromov, pri ktorých hrozí, že spadnú. Rozhodne 
sa mi však nepozdáva, v akom stave nechávajú pilčíci po odchode 
svoje „pracovisko“. Na ilustráciu posielam túto fotografiu.
 Alexander z Petržalky

Slovenčina sa už akosi nenosí... 
Bývam na Páričkovej ulici a celé mesiace sledujem stavebný 
ruch v mojom okolí. Nie som tým nadšená, ale, našťastie, práce 
sa už pomaly končia. A vidím, že Bratislava bude mať opäť jednu 
zaujímavosť. Zo zadnej strany budúcej autobusovej stanice stojí toto 
čudo. Rozumiem, je to parkovisko pre bicykle, jasne vidím nápis 
v angličtine. Len rozmýšľam, prečo chýba označenie cykloveže aj 
v slovenskom jazyku.
 Eva Szakálová

Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

Kolibu a Kamzík zaplavili po sviatkoch 
davy, ľudia si nedali ujsť radosť zo snehu

Prvé Dlhé Áčko: Na pol milióna ľudí v BA okrese máme, žiaľ, malý výber pobytu v prírode. 
Pol milióna ľudí sa ťažšie rozptýli na malom priestore okresu BA ako násobne menej ľudí na 
oveľa väčšej ploche iných okresov 
Sasenka Smolinka: A kam majú ísť s tými deťmi? Sa zavrite do paneláka s 3 deťmi. Znudené, 
zgemblené, obézne... Pohyb potrebujú, nie doma sedieť.
Kik Zi: Čo je hlúpe na tom ísť s deťmi na vzduch?
Ján Radomír Papuga: Po prvé sú v prírode, po druhé nie sú medzi múrmi domovov. Ja 
dnes nikam nejdem, lebo ľudia hromadne išli von. Ale verte, že sa už škriabem na steny od 
toho, že som rok zavretý! A skúste byť zavretí s 2 - 3 deťmi celý deň. Ak nebudú mať pohyb, 
uvidíte tie čísla po pár mesiacoch - na psychiatrii, obezitológii, pediatrii, ortopédii... Bol som 
pred Vianocami na viacerých miestach a videl som krásne odstupy, ohľaduplnosť, umývanie 
rúk... 
Michal Oka Mih: Na situáciu počas dňa už zareagoval aj Úrad verejného zdravotníctva. „Ne-
podliehajte falošnému pocitu bezpečia. V prípade prechádzok v prírode v rámci okresu si zvoľ-
te menej frekventované miesta. Rešpektujte, prosím, aktuálne platné opatrenia. Sú nastavené 
tak, aby znižovali mobilitu a stretávanie sa s ľuďmi. Cestovanie, návštevy, výlety a stretnutia 
s ľuďmi, s ktorými nežijete v jednej domácnosti, sú v súčasnej, veľmi vážnej epidemiologickej 
situácii, výrazne rizikové,“ vyzval ľudí.
Monika Juríková: Parkoviská a okolité cesty boli plné, avšak tí, čo parkovali nižšie, si to vyš-
liapali. Kopec nebol vôbec taký preplnený, ľudia s deťmi sa „stratili“ v lese, boli na prechádzke, 
na lúke atď. Bratislavčania sú naozaj disciplinovaní. Mestská polícia bola na cestách aj na kopci 
a dohliadala na poriadok. 

Minister Budaj: Riešením pre podzemnú vrakunskú 
skládku by bola úplná likvidácia odpadu
Juraj Štubniak: Venoval som sa tejto skládke 5 rokov a neverím, že sa vôbec niečo udeje. 
Pavol Sojak: To je ľahké povedať, ale však sa k tomu už v minulosti vyjadrovali odborníci, 
že celková likvidácia je v stovkách miliónov eur a hlavný problém je, že ten odpad nie je kam 
odviezť, keďže podľa nových zákonov by sa niečo také ani nemalo ukladať na skládky. A ani 
sa presne nevie, čo tam všetko je. Takže je fajn povedať, že má sa to riešiť ináč, ale kde na to 
zoberieme peniaze a ako ináč to spraviť? Toľko politikov sa za tie roky k tomuto vyjadrovali 
a nič sa zatiaľ neurobilo.

FACEBOOK
www.facebook.sk/banoviny

Aj pri kúpe vecí cez internet 
buďte opatrní! Polícia ob-
vinila Bratislavčana, ktorý 
podviedol viacerých ľudí. 
„V júni 2019 sa telefonic-
ky skontaktoval s mužom 
z Rimavskej Soboty, ktorý 
na internete zverejnil inze-
rát na kúpu motora do auto-
mobilu značky Fiat. Dohoda 
znela, že po uhradení sumy 
265 eur na účet predávajú-
ceho bude tovar dodaný. 
Kupujúci tovar doposiaľ 
nemá a ani peniaze mu ne-
boli vrátené,“ uviedla polí-
cia. Rovnakým spôsobom 
Bratislavčan podviedol ďal-
ších troch mužov a jednu 
ženu z rôznych kútov Slo-
venska. Obvinenému hro-
zí trest odňatia slobody na  
3 až 10 rokov. (TASR)
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Jonathan  
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skratka  
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3. časť 
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Pomôcky: 
odeón, lo-   
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EČV Šale skratka  
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staršie  
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olympij-     
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plot
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vie
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(zastar.)
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boa, salol,  
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druh  
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mastiva
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kope  
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po česky
skratka  
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meno
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sky boh 

panamské  
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púšť  

oválny  
výrastok
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posúva
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da, plezit,  
kopt, lipid
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kame-      
ňolom
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mydlom

ženské  
meno


