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BRATISLAVA
Po nájomných bytovkách 
na Terchovskej ulici a Mu-
chovom námestí predsta-
vil Metropolitný inštitút 
Bratislavy ďalší projekt 
na Parkovej ulici, zame-
raný predovšetkým na ko-
munitné bývanie seniorov. 
V blízkom čase by tak malo 
v našom meste pribudnúť 
dohromady 215 nových by-
tov s dostupným nájmom.
Bratislava dlhodobo trpí ne-
dostatkom nájomných mest-
ských alebo komunálnych či 
obecných bytov, ktoré v na-
šom meste predstavujú menej 

ako jedno percento všetkých 
bytov. „Na porovnanie, vo 
Viedni, ktorá buduje nájom-
né bývanie už od tridsiatych 
rokov, tvoria nájomné byty 
až 60 percent bytového fon-
du a priemer EÚ v podiele 
verejných nájomných bytov 
na celkovom počte bytov je 
približne 10 percent,“ pri-
pomenula Marcela Glevická 
z Metropolitného inštitútu 
Bratislavy (MIB).

Ambíciou hlavného mesta 
je v priebehu desiatich ro-
kov zabezpečovať približne 
200 nájomných bytov ročne. 
Ďalších 200 nájomných by-
tov ročne by malo pribudnúť 
vďaka spolupráci so súkrom-
ným sektorom, developermi 
či bankami. O tomto svojom 
zámere hovorili predstavi-
telia magistrátu ešte v roku 
2019. 
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Mesto ide 
stavať viac ako 200 nájomných bytov

Ukážte sa!
BRATISLAVA
V dňoch 15. februára až 31. 
marca sa uskutoční sčítanie 
obyvateľov, ktoré organizu-
je Štatistický úrad SR. Pri-
mátor Matúš Vallo vyzýva 
Bratislavčanov – ukážte sa!
„Záleží mi na tom, aby sme sa 
na tohtoročnom sčítaní obyvate-
ľov ukázali naozaj všetci. Dnes 
vieme, že v Bratislave býva as-
poň 500-tisíc obyvateliek a oby-
vateľov. Musíme preto napraviť 
posledné sčítanie obyvateľov 
pred 10 rokmi, kedy sa sčítalo 
o 65-tisíc ľudí menej, ako v Bra-
tislave reálne bývalo,“ uviedol 
Vallo na sociálnej sieti.
Pripomína, že ak sa teraz sčí-
tame skutočne všetci, Bratisla-
va získa viac ako 10 miliónov 
eur ročne navyše, čiže viac 
ako 100 miliónov eur počas 
nasledujúcich 10 rokov. Preto 
je dôležité, aby sa sčítali aj tí, 
ktorí v Bratislave žijú, hoci tu 
ešte nemajú trvalý pobyt. „Ak 
budeme vedieť, kde a koľko 
ľudí žije, podľa týchto úda-
jov efektívnejšie naplánujeme 
dopravu a rozvoj mesta, a tiež 
nám tieto údaje umožnia lep-
šie vyhodnotiť potreby obyva-
teľov,“ dodáva primátor. 
Sčítanie bude tentoraz v elek-
tronickej forme – vyplní-
te sčítací formulár na webe  
www.scitanie.sk, alebo prostred-
níctvom mobilnej aplikácie. (ac)

2 Mýtny domček 
za dobrý nápad

 Vo verejnej súťaži o pre-
nájom niekdajšej colnice 
pri Starom moste nejde 
primárne o peniaze.

6 Premena 
 legendy
 Pozrite sa, ako vyzerali 

kúpele Grössling v mi-
nulosti, v akom stave sú 
teraz a na čo sa môžeme 
tešiť.

10 Volanie 
 o pomoc 
 Riaditeľka linky dôve-

ry Monika Martinezo-
vá priznáva – mnohým 
ľuďom sme doslova za-
chránili život.

11 Namiesto 
 palisád paláce
 Spoznajte históriu ulice 

Palisády, ktorá ohlásila 
novú éru v Prešporku.
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STOJ PRI NICH VŽDY, KEĎ ŤA POTREBUJÚ,

MY BUDEME STÁŤ ZASA PRI TEBE

Lidl je stabilný a férový zamestávateľ,
na ktorého sa môžeš spoľahnúť aj v neistých časoch.

Začiatok výstavby 2022/2023:
	Ružinov/Trnávka, Terchovská - 82 plánovaných bytov
	Petržalka/Dvory, Muchovo námestie - 103 plánovaných bytov
	Ružinov/Prievoz, Parková ulica - 30 plánovaných bytov

Náprava restov z minulosti 

Najnovší projekt – komu-
nitné nájomné bývanie pre 

seniorov v Prievoze.
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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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Kontakt: 0907 701 786

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

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

osadené do kartuše tympanónu
paláca. Pozlátili sa kovové
doplnky, napríklad rokajový
štítok, kľučky brán či rokajová
výzdoba mreží balkóna, ktoré
boli zlátené aj v pôvodnej
architektúre paláca. 
Opravené boli okenné krídla,
vstupné brány či kamenné
sokle, ktoré vzhľadom na
veľký rozsah poškodenia
nahradili nové kópie. Obnove-
ný bol aj južný štítový múr
nachádzajúci sa nad susedným
objektom, pričom na tieto práce
bola potrebná horolezecká
technika. (kk)
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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
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Realita je taká, že vlani do-
kázala Bratislava poskytnúť 
žiadateľom 62 bytov. 
„Pridelili sa ľuďom v ťaž-
kých životných situáciách 
a z rôznych sociálnych 
skupín – ľuďom bez domova 
(vrátane začatia projektu ́ do-
stupné bývanie´), mladým 
rodinám, mladým párom, 
starším občanom, odcho-
vancom detských domovov, 
mnohopočetným rodinám, 
zdravotne ťažko postihnu-
tým či ľuďom z ubytovní,“ 
priblížila hovorkyňa magis-
trátu Katarína Rajčanová. 
Priemerná čakacia lehota na 
mestský nájomný byt je pod-

ľa jej slov približne sedem 
rokov. Ponuka je žalostne 
nízka, dopyt obrovský.
Ministerstvo dopravy a vý-
stavby uznáva, že problém 
hlavného mesta je osobitý, 
pretože nemá dostatok vhod-
ných pozemkov na výstavbu 
takýchto bytov. „Bratislava 
dlhodobo neprejavovala zá-
ujem obstarávať byty. Zo 
štátnej dotácie však môžeme 
prispieť aj na obstaranie po-
zemku a súvisiacej infraš-
truktúry,“ uviedol hovorca 
ministerstva Ivan Rudolf. 
Upozornil tiež, že v snahe 
motivovať samosprávy k na-
dobudnutiu a prenajímaniu 
bytov na sociálne bývanie re-

zort pripravil novely zákonov 
o Štátnom fonde rozvoja bý-
vania a o dotáciách na obsta-
ranie nájomných bytov, ktoré 
sú účinné od 1. januára tohto 
roku. „Vďaka nim môžu sa-
mosprávy získať ešte viac 
prostriedkov za prijateľnej-
ších a jednoduchších podmie-
nok na výstavbu nájomných 
bytov pre potreby svojich 
obyvateľov,“ tvrdí Rudolf. 
Výška štátnej dotácie na kúpu 
pozemku sa upravuje podľa 
veľkosti budovy (počtu by-
tov). Ako však informovala 
hovorkyňa Bratislavy, v sú-
časnosti pracujú najmä s pro-
jektmi na pozemkoch, ktoré 
sú majetkom hlavného mes-

ta. „V rôznom stupni rozpra-
covanosti máme projekty na 
viac ako 500 nájomných by-
tov, ich realizácia však závisí 
od množstva faktorov vrátane 
povoľovacích procesov a zís-
kania potrebných financií,“ 
konštatovala Katarína Rajča-
nová.
Marcela Glevická z MIB 
doplnila, že v najbližších 
mesiacoch pripravujú urba-
nistickú štúdiu, ktorá bude 
podkladom pre Zmeny a do-
plnky Územného plánu, kto-
ré sa budú zaoberať ďalšími 
miestami pre zástavbu ná-
jomného bývania. (ac)
 Vizualizácia: 
 Superatelier/MIB

www.ortoinova.sk

+

RUŽINOV
Komunitné nájomné bý-
vanie určené prevažne 
pre seniorov vznikne 
na mestskom pozemku, 
ktorý susedí s Csákyho 
kaštieľom v ružinovskom 
Prievoze.
Víťazný návrh tímu Supe-
ratelier prináša na Parkovú 
ulicu 8 menších objektov 
s 20 jednoizbovými a 10 
dvojizbovými bytmi uspo-
riadaných tak, aby vytvá-
rali prirodzený priehľad na 
Csákyho kaštieľ od vstupu 
do územia. Kaštieľ v súčas-
nosti slúži aj ako geriatrické 
sanatórium, takže využitie 
doteraz neprístupného po-
zemku na byty pre seniorov 
vyvážene zapadá do miest-
nej situácie. 
Hlavnou kvalitou návrhu 

je podľa poroty útulnosť 
prostredia. Každý obyvateľ 
nájomného domu bude mať 
dostatok súkromia, a záro-
veň priestor na spoločenský 
život na centrálnom nádvo-
rí. Cieľom bolo vytvoriť 
priestor, v ktorom sa budú 
seniori cítiť vítaní a záro-

veň budú v každodennom 
kontakte so svojimi sused-
mi.
Aby Superatelier priniesol 
odkaz na bývalé skleníky, 
ktoré na danom mieste exis-
tovali, do projektu navrhol 
aj nové skleníky, ktoré budú 
dotvárať jeho komunitné za-
meranie. (ts)
 Foto: Marian Dekan, 
 vizualizácia: Superatelier/MIB

Nájomné domy pre seniorov v blízkosti kaštieľa

Projekt ráta aj s priestorom na spoločenské aktivity.

Nájomné bývanie vznikne 
v susedstve Csákyho kaštieľa.

Do súťaže o Mýtny domček sa môžete  
zapojiť najneskôr 11. februára.

STARÉ MESTO
Mýtny domček pri Sta-
rom moste, v ktorom bolo 
ešte pred pár rokmi mú-
zeum colníctva, no dnes je 
prázdny, ponúklo mesto na 
prenájom. Výber spomedzi 
záujemcov sa bude ten-
toraz riadiť novými pra-
vidlami.
Ak máte záujem, stá-
le je čas, až do 11. 
februára prebieha 
verejná súťaž o Mýt-
ny domček, ktorý sa 
nachádza na staro-
mestskom brehu Du-
naja. Nejde pritom 
primárne o peniaze. 
Práve takúto formu 
hľadania budúceho nájomcu 
pre niekdajšiu colnicu a úrad 
z prelomu 19. a 20. storočia 
zvolil Metropolitný inštitút 
Bratislavy (MIB). 
„V spolupráci s magistrá-
tom sme spustili pilotný 
projekt prenájmu vybra-
ných mestských budov vo 
verejnej súťaži, v ktorej ale 
súťažiaci nesúťažia len po-
núknutou cenou za nájom, 
ale rozhodujú aj hodnotové 
kritériá. Aká funkcia je po-
trebná v okolí, sociálny či 

k u l t ú r n y 
a s p e k t , 

ktoré projekt prinesie,“ in-
formuje MIB na svojom 
webe.
Ako ďalej uvádza, cieľom 
súťaže je pritiahnuť nájom-
cov, ktorí vedia doplniť chý-
bajúce funkcie v okolí a zís-
kať pestrosť a vyváženosť 
služieb v lokalitách, kde 
to len na základe ceny nie 
je možné. Vytvoria sa tak 
funkčné celky a susedstvá, 
v ktorých bude radosť tráviť 
čas. Na podobných princí-
poch už vyberali nájomcov 

do mestských budov aj v su-
sednej Viedni či v Prahe.
V rámci hodnotových krité-
rií odborná komisia posúdi 
päť vybraných aspektov, pri-
čom každý tvorí 20 percent 
hodnotenia. Ide o kultúrny, 
sociálny, environmentálny, 
funkčno-priestorový a napo-
kon ekonomický aspekt. 
Aby tu však Bratislavčania 
naozaj radi trávili čas, tre-
ba riešiť aj okolie Mýtneho 
domčeka. „Sú tam zničené 
nebezpečné schody vedúce na 
most, zanedbaný, premárne-
ný priestor so super polohou 

pred univerzitou, zanedbaný 
tranzitný priestor, s lôžkami 
bezdomovcov a s vulgárnymi 
graffiti,“ uviedol okrem iných 
výhrad jeden z diskutujúcich 
na oficiálnej FB stránke hlav-
ného mesta.
V Mýtnom domčeku fungo-
valo od mája 2012 Múzeum 
colníctva, ktoré sa v júli 2014 
dostalo pod správu Finančné-
ho riaditeľstva SR. Činnosť 
múzea však bola pozastave-
ná pre rekonštrukciu Starého 
mosta. S Finančným riaditeľ-
stvom bol objekt historicky 
spätý, keďže v rokoch 1918 
až 1919 a tiež v rokoch 1939 
až 1944 bol sídlom colnice. 
Ešte predtým, v rokoch 1890 
až 1944 tam bol Úrad potra-
vinovej dane na čiare, ktorú 
zabezpečovala finančná stráž 
v rámci Generálneho finanč-
ného riaditeľstva so sídlom 
v Bratislave. (ac)
 Foto: Marian Dekan

V súťaži o Mýtny domček rozhodne nápad, nie peniaze

Ďalšia ponuka
Ďalšia verejná súťaž sa týka 
prenájmu nevyužívaného 
priestoru na Jasovskej ulici 1 
v Petržalke. Nachádza sa 
v parteri bytového domu. Aj 
v tomto prípade súťaž prebieha 
do 11. februára.

DEVÍNSKA NOVÁ VES
Známy ropík, teda vojenský 
bunker pod Cyklomostom 
slobody v Devínskej Novej 
Vsi, vyzerá opäť ako v 30. 
rokoch 20. storočia, keď ho 
postavili. 

Bunker, ktorý bol súčasťou 
opevnenia prvej Českosloven-
skej republiky, prešiel kon-
com minulého roka pieskova-
ním, ktoré ho zbavilo starých 
nečistôt či rôznych nápisov od 
vandalov. Podarilo sa to akti-

vistom z OZ V lepších časoch 
v spolupráci s Bratislavským 
samosprávnym krajom.
„V roku 2019 sme začali s re-
vitalizáciou bunkra, odstráni-
li sme nánosy bahna po zá-
plavách, osadili informačné 
tabule. Pieskovanie je ďalší 
dôležitý krok na jeho zatrak-
tívnenie. Verejnosti chceme 
sprístupniť ako zážitkový 
projekt aj interiér bunkra,“ 
prezradil pre banoviny.sk 
Martin Čambalik z občian-
skeho združenia. Návštev-
níci ropíka sa tak dozvedia 
viac o histórii bunkrov, ale 
aj o bývalom režime a príbe-
hoch obetí železnej opony.
Pred aktivistami je však ešte 
dosť práce. „Aktuálne je za-
mknutý, pretože v ňom začali 
prespávať ľudia bez domo-
va. Navyše, v interiéri trčia 

zo stien i železné tyče, ktoré 
môžu byť nebezpečné a plá-
nujeme ich odrezať, taktiež 
bude nevyhnutné vyplniť 
rôzne diery a praskliny,“ do-
dal Čambalik. (ms)
 Foto: OZ V lepších časoch

Nadšenci vrátili vojenskému bunkru pôvodnú tvár

Nová mestská  
odťahovka 

BRATISLAVA
Od februára odťahuje vo-
zidlá v meste firma Mestský 
parkovací systém (MPS), 
ktorá túto službu prebrala 
od dopravného podniku.
MPS je spoločnosť so 
100-percentnou majetkovou 
účasťou hlavného mesta. Za-
bezpečovať bude komplexné 
služby v oblasti parkovania - 
od odťahovania áut cez služ-
by registrácie a kontroly par-
kovacej politiky až po správu 
hromadných garáží a záchyt-
ných parkovísk. Stanovisko 
odťahovej služby nájdete na 
Technickej ulici 6, a to aj so 
stanoviskom mestskej polície 
na uhradenie pokuty za od-
tiahnutie vozidla. Miesto je 
dobre dostupné MHD (linky 
58, 63, 65, 96) a funguje non-
stop.  (ts)
 Foto: TASR

Štyri chránené 
územia
BRATISLAVA
Na Slovensku vzniknú štyri 
nové chránené územia, me-
dzi nimi aj Devínske Jaze-
ro. Tento status nadobudnú  
1. marca.
Chránený areál Devínske 
Jazero, čo je oblasť  sever-
ne od Devínskej Novej Vsi 
(patrí do katastrálnych úze-
mí Devínska Nová Ves, Zá-
horská Bystrica a Stupava) 
bude mať rozlohu 1268,89 
ha. Vyhlásením Devínskeho 
Jazera za chránené územie 
zanikne národná prírodná 
rezervácia Dolný les. Ďalší-
mi chránenými areálmi budú 
Čachtické Karpaty v okrese 
Nové Mesto nad Váhom, 
Ostrovné lúčky v okrese 
Bratislava a Široká v okrese 
Malacky. (TASR, ms)

Cena rozvahy
Máme� za� sebou� dve� kolá�
plošného� testovania� na�
Covid� -� prvé� povinné�
a�druhé�odporúčané,�hoci�
podľa� čísel�malo�byť� tiež�
povinné...�veď�vieme.
To druhé testovanie vyply-
nulo z prvého, ale najskôr 
nás mapa červených a zele-
ných okresov držala trochu 
v napätí. V jednom týždni 
v priebehu troch dní sme sa 
dozvedeli tri rôzne výsledky 
pozitivity v Bratislave: z čer-
veného čísla sme klesli na ze-
lené, aby sme sa opäť vyšpl-
hali na definitívne červené.
Na zmätok v týchto dôležitých 
dátach reagovali naše mest-
ské časti pokojne a premysle-
ne. Pripraviť zo dňa na deň 
desiatky odberových miest 
tak, aby sa pred nimi netvo-
rili dlhé rady, nebolo jedno-
duché, no zvládli to. Navyše, 
Bratislava vsadila na odpo-
rúčanie odborníkov a ľuďom 
s pozitívnym Ag testom po-
núkla pretestovanie presnej-
šou PCR metódou. Odhalí aj 
to, aký je podiel nákazlivejšej 
britskej mutácie na šírení ví-
rusu v našom meste, a teda 
naznačí ďalší epidemický 
vývoj a potrebné opatre-
nia. Rozvaha a prezieravosť 
v chaotickej dobe covidovej 
sa cení dvojnásobne.
Teší tiež to, že Bratislava 
žije aj príjemnejšími téma-
mi. Mnohé z nich nájdete 
v našich – vašich novinách.
� Anna�Čapková
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Nové Lido s pestrou ponukou možností na tráve-
nie voľného času, bývania, pracovných príležitos-
tí, služieb a nových verejných priestorov umožní, 
aby sa Dunaj stal prirodzenou súčasťou novej 
časti centra mesta rozloženej na oba brehy. De-
veloper nábrežných štvrtí Eurovea City a Nové 
Lido, spoločnosť J&T REAL ESTATE (JTRE), 
navrhuje vybudovať promenádny most, ktorý 
bude spájať nové časti centra mesta a zároveň sa 
stane novým atraktívnym verejným priestorom 
s vyhliadkou na mesto priamo z Dunaja.
„Dunaj je jedným z určujúcich atribútov územia 
Nového Lida. Som rád, že vzťah Bratislavčanov 
k nábrežiu sa zmenil. Nájdeme tu pulzujúci život, 
o ktorom pred pár rokmi nikto ani nechyroval. 
Chceme oprášiť fenomén starého Lida, teda obľú-
bený oddych pri vode v zeleni, a túto atmosféru pre-
niesť do celého projektu. Jedna z prvých vecí, ktoré 
sme navrhli, je revitalizácia nábrežia a prepojenie 
rieky a mesta,“ vysvetľuje Silvio Kičina, projekto-
vý manažér Nového Lida.

S týmto prepojením, ktoré urobí z Bratislavy sku-
točnú metropolu na Dunaji, súvisí aj infraštruktúra 
prispôsobená tomu, aby si rieku mohli ľudia užívať. 
Nové Lido spojí oba brehy Dunaja pozdĺžne – pre-
dĺžením nábrežnej promenády, ktorá získa chýba-
júcu kontinuitu a prinesie obyvateľom i návštevní-
kom Bratislavy nové príležitosti na aktívne trávenie 
voľného času aj oddych, a priečne prepojenie cez 
rieku doplní promenádny most.
„Navrhujeme, aby išlo o promenádny most, z kto-
rého budú mať ľudia panoramatický výhľad na obe 
strany Bratislavy. Existujúce mosty ponúkajú výhľad 
buď na jednu alebo na druhú stranu mesta, chodci si 
musia vybrať. Lávka by mala byť bezbariérová a jed-
noduchá, aby priestor dotvárala, a keď sa postavíte 
na jej koniec v Novom Lide, uvidíte pred sebou so-
chu M. R. Štefánika a Novú budovu SND – národné 
symboly Slovenska,“ opisuje Silvio Kičina.
Definitívna podoba promenádneho mosta ešte 
nie je jasná. Tému otvoril minulý rok vzdelávací 
program pre žiakov Deti a architektúra, v rámci 

ktorého deti z celého Slovenska kreslili, ako si 
predstavujú ďalší most cez Dunaj. Nasleduje sú-
ťaž, v ktorej prinesú svoj pohľad budúci architekti, 
dizajnéri, urbanisti a stavební inžinieri. Téma ve-
rejného priestoru sa dotýka všetkých – detí, študen-
tov i dospelých. Žiaci základných škôl predviedli 
nespútanú fantáziu a predstavivosť, študenti by 
mali využiť technicko-umelecké zručnosti a pri-
praviť originálne návrhy, ktorými vstúpia do de-
baty prínosu pešej lávky pre Bratislavu, očakáva 
projektový manažér JTRE.
Súťaž o návrh promenádneho mosta nie je verej-
ným obstarávaním, ale ideovou súťažou určenou 
pre študentov odborov architektúra, inžinierske 
konštrukcie a mosty, stavebné inžinierstvo. Štu-
denti majú spracovať architektonicko-konštrukčný 
návrh mostu pre peších, ktorý bude verejným pro-
menádnym, komunikačným a pobytovým priesto-
rom prepájajúcim hlavné námestia nábrežných zón 
novej časti centra mesta na oboch brehoch Dunaja. 
Most musí splniť limity protipovodňovej ochrany, 
záväzné požiadavky správcu toku a vodnej cesty 
a požiadavky príslušných technických noriem 
a predpisov.
JTRE organizuje súťaž v spolupráci so Stavebnou 
fakultou a Fakultou architektúry a dizajnu Sloven-
skej technickej univerzity v Bratislave a Katedrou 
architektonickej tvorby Vysokej školy výtvarných 
umení v Bratislave. Študenti sa môžu prihlásiť do 
1. marca a na vypracovanie návrhov majú takmer 
tri mesiace.
Súťažné návrhy bude hodnotiť porota zložená zo 

Jedinečná skúsenosť pre študentov: súťaž o najlepší  
návrh promenádneho mosta cez Dunaj

Na súčasné budovanie moderného centra Bratislavy pri Dunaji má podľa dl-
hodobej stratégie mesta nadviazať rozvoj protiľahlého územia na petržalskom 
brehu medzi Mostom Apollo a Starým mostom. Štvrť Nové Lido tak zavŕši 
rozvoj Bratislavy ako skutočnej metropoly na Dunaji. Obnovená dunajská 
pláž, nové parky, námestia a mestský bulvár prilákajú Bratislavčanov a náv-
števníkov mesta, ktorí sa sem ľahko dostanú električkou, na bicykli i peši. A to 
aj vďaka plánovanému promenádnemu mostu, ktorý spojí centrálne námestie 
štvrte s Námestím M. R. Štefánika v Eurovea City.



zástupcov mesta a dotknutých mestských častí, zá-
stupcov vyhlasovateľa a zúčastnených škôl, archi-
tektov a urbanistov pracujúcich na projektoch štvrtí 
Eurovea City a Nové Lido. Výsledky budú vyhlá-
sené koncom júna tohto roka. Súťažné návrhy budú 
ocenené v kategóriách Celkový koncepčný návrh, 
Architektonické stvárnenie návrhu a Technické rie-
šenie premostenia, pričom víťazi získajú finančnú 
odmenu.
Predstavitelia spolupracujúcich fakúlt sa zhodujú, 
že spojenie štúdia s praxou je pre budúcich archi-
tektov, urbanistov, dizajnérov a stavebných inži-
nierov mimoriadne dôležité. „Cieľom Fakulty ar-
chitektúry a dizajnu STU je vychovávať najlepších 

architektov, urbanistov a dizajnérov, ktorých tvorba 
prispieva k zlepšeniu životného prostredia. Naši 
absolventi pracujú v najlepších svetových architek-
tonických a dizajnérskych ateliéroch. Naše študijné 
programy sú prepojené s praxou, s možnosťou zís-
kania cenných skúseností už počas štúdia. Verím, 
že naši študenti prispejú nielen kvalitnými návrh-
mi v tejto súťaži, ale že svojou tvorbou aj pomôžu 
k celkovému formovaniu mesta a prostredia, ktoré 
nás obklopuje,“ hovorí dekan Fakulty architektúry 
a dizajnu STU v Bratislave Pavel Gregor.
„S radosťou vítame spoluprácu, prostredníctvom 
ktorej sa otvárajú pre našich študentov možnosti 
priamo zasiahnuť do tvorby verejného priestoru, 

najmä takého významu, ako je vznikajúca štvrť ne-
ďaleko historického centra Bratislavy. Prepojením 
pedagogického procesu so stavebnou praxou sa 
priamo podporuje rozvoj talentu a kreativity našich 
študentov, ktorí sa budú súťažnému návrhu prome-
nádneho mosta venovať. Už počas štúdia by si tak 
začali napĺňať svoje uznanie v profesii stavebného 
inžiniera – možnosťou ukázať prstom na reálnu 
stavbu, na ktorej návrhu sa spolupodieľali,“ pridá-
va sa aj Katarína Gajdošová, prodekanka Stavebnej 
fakulty STU.
„Vážime si možnosť spolupráce s významným de-
veloperom a dúfame, že sa premietne do dobrého 
výsledku. Myslím si, že téma súťaže je príležitos-
ťou pre prepojenie akademickej pôdy s reálnymi 
plánmi a považujem za možné ich overenie študent-
skou súťažou. Máme záujem o naše mesto a mnoho 
zadaní orientujeme týmto smerom, takže téma je aj 
súčasťou našich programov,“ dodáva Ján Studený 
z Katedry architektonickej tvorby VŠVU.
„Dávame priestor rozvoju talentov, aby dôverova-
li svojim schopnostiam, nebáli sa realizovať svoje 
predstavy a zlepšovať prostredie okolo nás. Cie-
ľom spolupráce JTRE so školami formou súťaže 
návrhov je umožniť študentom vyskúšať si reálne 
projekty a lepšie sa tak pripraviť na budúcu prax, 
my zas získame pohľad budúcich kolegov na rozvoj 
mesta. V spolupráci s univerzitami vzdelávajúcimi 
stavbárov a architektov budeme radi pokračovať aj 
v budúcnosti,“ približuje spoluprácu Pavel Pelikán, 
výkonný riaditeľ JTRE.

PETRŽALKA
Viacerých Bratislavčanov 
prekvapila nedávno desiat-
ka osobných áut odstave-
ných priamo v historickom 
Sade Janka Kráľa. Neboli 
to trúfalci, ktorí si zaparku-
jú, kde sa im zachce. 
Väčšina osobných áut, ktoré 
od chodní-
kov v sade 
o d d e ľ o v a l a 
bezpečnostná 
páska, mala 
m i m o b r a t i -
slavské EČV 
-  prišli z Ma-
laciek, Detvy, 
Ž a r n o v i c e 
či Banskej 
Š t i a v n i c e , 
jedno vozidlo 
dokonca z Rakúska. Narátali 
sme ich asi desať a ako sme 
sa dozvedeli, čo auto, to arbo-
rista-stromolezec. 
Od minulého roku totiž 
mesto začalo s havarijnými 
výrubmi nebezpečných stro-

mov v sade, 
ďalšie sú 
p o š k o d e n é 
a potrebu-
jú odborný 

orez. Arboristické práce sú 
náročné a vďaka pomoci 
stromolezcov oveľa šetrnej-
šie – nedochádza pri nich 
k zhutňovaniu pôdy a po-
škodzovaniu koreňov, ako sa 
to deje pri použití ťažkých 

mechanizmov. „Pri práci vo 
výškach potrebujeme množ-
stvo rôzneho špeciálneho ná-
radia, ktoré sme si priviezli 
v autách. Preto sme museli 
zaparkovať priamo na mies-
te,“ vysvetlili chlapi, ktorí 
musia byť nielen veľmi ob-
ratní, ale majú tiež dôkladné 
znalosti o drevinách a postu-
poch pri ich ošetrovaní.   (ac) 
 Foto: ac

Sad Janka Kráľa ošetrujú stromolezci Erotický salón 
skončil
PETRŽALKA
Prízemná budova v Sade 
Janka Kráľa, kde dlhé roky 
fungoval erotický salón, je 
na predaj za 2,13 milióna 
eur.
Ponuka sa objavila na por-
táli s nehnuteľnosťami, 
ktorý opisuje objekt ako 
najlukratívnejší priestor 
v Bratislave. „Možnosti 
ponúkne aj spoločenským 
alebo umeleckým organizá-
ciám,“ uvádza realitná kan-
celária s tým, že za sumu  
2,13 milióna eur sa predá-
va celá budova, ktorú tvo-
ria železobetónové piliere, 
ako aj zastavaný pozemok 
s výmerou 609 m2. Pre bu-
dúceho majiteľa by nemal 
byť problém odstrániť me-
dzipilierové výplne, a tak 
zmeniť dispozíciu vnútor-
ného priestoru, ktorý tvoril 
bar a viacero izieb v podze-
mí. Verme, že sa dostane do 
správnych rúk. (ars)

Uznanie  
pre dopravný 
podnik
BRATISLAVA
Dopravný podnik Brati-
slava sa v ankete Najza-
mestnávateľ 2020 dostal 
v kategórii doprava a lo-
gistika medzi päticu naj-
lepších.
Pre mestskú spoločnosť 
ide o najvyššie umiestne-
nie v deväťročnej histórii 
ankety. V danej kategó-
rii súťažilo 24 subjektov. 
Dopravný podnik ako naj-
väčší mestský podnik za-
mestnáva viac ako 2 800 
ľudí, väčšinu z nich tvoria 
vodiči mestskej hromadnej 
dopravy. Od marca minu-
lého roka investoval stov-
ky tisícky eur do ochran-
ných a dezinfekčných 
prostriedkov pre svojich 
zamestnancov. Pokraču-
je v rekonštrukciách tratí, 
zastávok či priestorov vo 
vozovniach. (TASR)
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STARÉ MESTO
Pozrite sa, ako vyzerali kú-
pele Grössling v minulosti, 
v akom stave sú teraz a na 
čo sa môžeme tešiť.
Verejné kúpele, postavené 
v roku 1895 na rohu Kúpeľ-
nej a Medenej ulice, sa od 
začiatku tešili veľkej obľube. 
Navštevovali ich nielen prí-
slušníci vyššej vrstvy, ale 
aj bežní ľudia – nie každý 
si mohol dovoliť mať doma 
vaňu. Okrem očisty tela boli 
vyhľadávané, samozrejme, aj 
vodoliečebné služby. Posled-
nýkrát sa využívali v roku 
1994. 
S prvou fázou obnovy Gröss-
lingu sa začalo ešte v roku 
2019, a to tvorbou zadania 
pre medzinárodnú architekto-
nickú súťaž. Mesto ju vyhlá-
silo vlani v marci a v októbri 
sme spoznali meno víťaza, 
talianske štúdio z Florencie 
OPPS Architettura. 
„Počas prípravy súťaže sa 
okrem historických a tech-
nických podkladov začalo aj 
s čistením a konzervovaním 
budovy, aby sa nezhoršil jej 
technický stav. Hoci mož-

nosti boli pre pandémiu li-
mitované, medzi odborníkmi 
a verejnosťou prebehla parti-
cipácia, zapojilo sa vyše dve-
tisíc ľudí. Naďalej intenzívne 
spolupracujeme a celý proces 
obnovy kúpeľov nastavujeme 
s odborníkmi na kúpeľníctvo 

z Budapešti,“ priblížil koordi-
nátor projektu Gábor Bindics.
Súčasťou tímu je aj László 
Kovács, ktorý bol pri každej 
rekonštrukcii budapeštian-
skych kúpeľov za posledných 
30 rokov - napríklad pri re-
konštrukcii 400-ročných tu-

reckých kúpeľov Rudas, pri 
obnove Széchenyi kúpeľov, 
čo sú najväčšie liečivé kúpe-
le v Európe, tiež pri najzná-
mejších kúpeľoch v Buda-
pešti Gellért či pri kúpeľoch 
Lukács. „Vďaka jeho po-
znatkom a skúsenostiam 
vieme už vopred, kde dáva 
zmysel mať kaviareň, ako 
ľudia využívajú sauny, ako 
treba prepájať plaveckú časť 
s relaxačnou. Sú to neskutoč-
ne cenné informácie,“ doplnil 
Gábor Bindics.
Na víťaznom projekte 
OPPS Architettura oceňuje, 
že dokázal nadviazať na his-
torickú hodnotu komplexu 
a zvýšiť jeho kvalitu: „V pl-
nej miere využíva existujúce 
priestory a obsahuje najme-
nej zásahov, čím zvýrazňuje 
hodnotu budovy, a zároveň 
vytvára fungujúcu prevádz-

kovú schému kúpeľov, kniž-
nice a kaviarne. Ako menší 
príklad uvediem vstup do 
budovy cez rampu, ktorá slú-
ži zároveň ako lavička. Odka-
zuje na taliansky štýl poulič-
ných lavičiek ´panca di via´, 
ktoré v minulosti slúžili aj 
ako ´čakáreň´ pre návštevní-
kov domu. Naším zámerom 
je, aby dnes slúžili ľuďom, 
ktorí si budú chcieť len 
tak posedieť vo verejnom 
priestore so zeleňou.“ (ac)
 Vizualizácie: 
OPPS architettura, foto: Nora 
 a Jakub, archív MIB 

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

Nezapácha, neleptá.
Určený pre širokú verejnosť 
a profesionálov.

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

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

MÚDRA HUBAMÚDRA HUBA

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

STARÉ MESTO
Jednou zo skvelých správ 
z minulého roka je šan-
ca pre legendárne kúpele 
Grössling. Objekt, kde sa 
mnohí Bratislavčania učili 
plávať, sa po štvrťstoro-
čí úpadku začne rekon-
štruovať podľa návrhu 
talianskych architektov. 
Koordinátorom projektu 
je GÁBOR BINDICS – od-
borník, ktorý zabudnutým 
priestorom vracia život.

Čo je pre vás pri obnove kú-
peľov najväčšia výzva? 
Kúpele Grössling sú iko-
nickou stavbou, a zároveň 
jedinými mestskými kúpeľ-
mi v Bratislave. Fungovali 
a slúžili verejnosti viac ako 
100 rokov bez prestávky, 
táto kontinuita je unikátna. 
A podľa doterajších reakcií 
ľudí mám pocit, že sa nám 
zatiaľ darí túto kontinuitu 
obnovovať – teda to, aby 
si Bratislavčania kúpele 
osvojili a brali ich ako svo-
je. Je to veľká výzva - zre-
konštruovať takýto unikát-
ny priestor v centre mesta 
a nechať ho otvorený pre 
všetkých, aby ho naďalej 
mohli považovať za svoje 
miesto. Na projekte obnovy 
je veľmi dôležité, že sa do 
kúpeľov Grössling vracia 
ich pôvodná funkcia.
V každej fáze, v ktorej sme, 
vidíme na reakciách ľudí, že 
toto miesto majú radi, chcú 
tam ísť, vždy sa pýtajú, kedy 
bude príležitosť, veľmi sa za-
ujímajú o túto budovu a vzni-
ká „komunita“. To je aj sú-
časť oživovania Grösslingu, 
a zároveň najväčšia výzva, 
ako vytvárať k budove vzťah.

Na čo všetko máte v rámci 
rekonštrukcie objektu do-
sah? 
Hlavná úloha bude teraz, sa-
mozrejme, v rukách projek-
tantov a architektov, moja 
je od začiatku koordinač-
ná a „obsahová“, teda prina-
vrátiť kúpeľom obsah alebo 
ducha, ak chceme byť meta-
forickí. Prepájam jednotlivé 
fázy a snažím sa nastaviť 
fungovanie Grösslingu tak, 
aby to dávalo zmysel, bolo 
udržateľné, a zároveň otvore-
né pre ľudí. 

Akú históriu odkryla bu-
dova spred 126 rokov, čo sa 
zachovalo? 
Máme tu dodnes zachované 
pamiatkovo hodnotné čas-
ti objektu ako miestnosti 
s bazénmi a neorenesanč-
ný vstup na nároží Kúpeľnej 
a Medenej ulice, minimálne 
tri rôzne historické vrstvy 
kúpeľov, ako napríklad ar-
kádovú štruktúru z roku 
1895. Podstatné pre nás je, 
aby sme tieto vrstvy od-
halili a obnovili a myslím 
si, že zo 77 návrhov, ktoré 
prišli do architektonickej 
súťaže, víťazný návrh štú-
dia OPPS Architettura z Flo-
rencie  najlepšie reagoval na 

naše požiadavky. Asi najdô-
ležitejšia bude obnova ba-
zéna, ktorý málokto zažil. 
Ide o úplne najstarší bazén, 
ktorý zasypali v 30. rokoch 
minulého storočia, no jeho 
pôdorys je ešte viditeľný 
v suteréne.

A ako sa napríklad použije 
pôvodné písmo? 
Metropolitný inštitút Brati-
slavy oslovil typografa On-
dreja Jóba, ktorý na základe 
starých fotografií vytvoril 
písmo kúpeľov Grössling. 
Prinavrátenie starého písma 
je jedným z množstva malých 
krokov, ako vrátiť opustené-
mu objektu dušu. Už teraz 
ho použijeme pri komuniká-
cii a do budúcna má z neho 
vzniknúť nová navigácia 
kúpeľov. Takisto na základe 
farieb zo starých kachličiek 
sme vybrali modrú farbu, 
ktorá bude dominantná pri 
rekonštrukcii.

Kúpele zatvorili pred viac 
ako štvrťstoročím pre zlý 
technický stav, no hovorí-
te, že to malo aj istú malú 
výhodu. 
Keďže sa s objektom kúpeľov 
od ich zatvorenia v roku 1994 
nehýbalo, zachovalo sa v nich 

viacero pôvodných prvkov. 
Na druhej strane však objekt 
chátral v dôsledku nedosta-
točnej starostlivosti. 

Čo pokazili rekonštrukčné 
práce v minulosti?
Pri rekonštrukcii budovy 
v 70. rokoch sa viacero pô-
vodných prvkov nahradilo 
vtedy používanými materiál-
mi. Napríklad okenné výpl-
ne v časti sedacích bazénov 
nahradil sklobetón, pribudla 
vzduchotechnika či nové 
obklady bazénov... V rámci 
projektu by sme chceli obno-
viť niekoľko dôležitých mo-
mentov, ktoré sa v minulosti 
nachádzali v kúpeľoch. Tak-
tiež sa ráta s prinavrátením 
otvárateľnej strechy nad pla-
veckým bazénom či vrátením 
pôvodného vstupu na roh Kú-
peľnej a Medenej ulice.

Významnou novinkou 
bude mestská knižnica na 
veľkorysej ploche až dve-
tisíc štvorcových metrov. 
Prečo práve knižnica? 
Po tom, čo sa do objektu 
doplnili všetky zamýšľané 
funkcie súvisiace s kúpeľ-
mi, zostala voľná plocha 
v oddelenej časti, kde bola 
pobočka banky. Mestská 
knižnica, ktorá pribudne do 
tohto priestoru, je ďalšia ve-
rejná funkcia, vďaka čomu sa 
celý Grössling otvorí verej-
nosti. Akákoľvek komerčná 
funkcia by tento priestor pre 
niekoho uzavrela, kým kniž-
nica ho, naopak, otvára. 

Prvým krokom obnovy kú-

     Je dôležité, aby Bratislavčania 
brali kúpele Grössling ako svoje

GÁBOR BINDICS:

Pomáhal pri viacerých projektoch 
 Gábor Bindics študoval kultúrny manažment na Univerzite v Pécsi, 

neskôr alternatívne zdroje energie na Budapeštianskej technickej 
univerzite. 

 Pracoval v londýnskej National Portrait Gallery, v Paríži založil prvé 
stredoeurópske kino.

 V Bratislave stál za obnovením Starej tržnice, v Prahe pomáhal 
s oživením strechy Lucerny a v Budapešti námestia Rákóczi tér. 

 Aktuálne vedie projekt Starej tržnice, pracuje na znovuotvorení 
kúpeľov Grössling či projekte Živé námestie.  

Z histórie kúpeľov
 Budovu kúpeľov postavili podľa návrhu viedenského architekta 

Alberta Svobodu v roku 1895. 
 Najväčší rozkvet zažili po roku 1914, keď k relaxačným a vaňovým 

kúpeľom pribudla plavecká časť a ďalšie rekreačné priestory. 
 V roku 1994 ich pre zlý technický stav zatvorili. S rekonštrukciou 

sa má začať na jar 2022, prvá kúpeľná časť by mohla byť otvore-
ná v roku 2024.

peľov má byť revitalizácia 
parčíka na Medenej   ulici, 
s ktorou sa má začať na 
jeseň. Opäť otázka: Prečo 
práve park? 
Revitalizácia v tomto roku 
bude znamenať ošetrenie 
stromov a vyčistenie okolia 
a v roku 2022 pokračujeme 
už s obnovou. Park na Me-
denej ulici má momentál-
ne skôr tranzitný charakter, 
väčšina spevnených plôch aj 
zeleň sú v zanedbanom sta-
ve. Chceme to zmeniť, práve 
toto miesto by sa malo stať 
kvalitným verejným priesto-
rom. Dnes ho málokto vníma 
ako park, aj preto chceme už 
v prvej etape investovať do 
revitalizácie.  

Na jar 2022 je už v pláne 
rekonštrukcia budovy. Neo-
bávate sa, že pandémia zá-
mer skomplikuje a termín 
sa posunie? 
Žiaľ, áno, deje sa to. Pre pan-
démiu sa veci hýbu pomalšie, 
ale stále sa snažíme držať 
krok s naším pôvodným plá-
nom.

Čo sa deje v tejto chvíli? 
Hlavne sa pracuje na pro-
jektových dokumentáciách. 
Okrem toho máme napláno-
vané postupné práce, naprí-
klad rekonštrukciu historic-
kého komína. Formu jeho 
obnovy konzultujeme s kraj-
ským pamiatkovým úradom 
a chceme ju rozbehnúť na jar 
tohto roku. V lete plánujeme 
naštartovať základné čistia-
ce a búracie práce už podľa 
projektov, napríklad búranie 
sadrokartónov a sekundár-
nych priečok.

Je už vyjasnená otázka fi-
nancovania projektu? Ide 
o sumu približne 14 milió-
nov eur...
Máme dáta a prepočty, pri 
akých číslach sú fungova-
nie kúpeľov a celý projekt 
udržateľné. Myslím si, že je 
to zvládnuteľné. Aktuálne 
pracujeme na partnerstve so 
štátnym investičným fondom, 
prebiehajú aj úvodné stretnu-
tia s bankami. (ac)
 Foto: archív G. B. 

Legenda pred 126 rokmi, dnes a v návrhu

...a návrh (plavecká  
časť a knižnica)

Mestské kúpele v roku 1914... ...v roku 2020...

Kúpele slúžili na relax, ale aj na očistu tela, nie každý mal doma vaňu.

Starožitnosti 
Panenská 22
Odkúpime v hotovosti:

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

pozostalosti, umenie každého druhu
Konzultácie zdarma aj u Vás doma

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

ZUBNÁ AMBULANCIA 
AMBULANCIA 

STOMATOCHIRURGIE 
A IMPLANTOLÓGIE

oznamuje zmenu pracovnej 
doby od 15-21h

ošetríme každého, kto nám zavolá

0905 662 407 
STROMOVÁ 16, BA KRAMÁRE
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PETRŽALKA
Dobré jedlo poteší aj dušu, 
náladu nám často zlepší 
už len to, že si dopraje-
me gurmánsky zážitok 
z inej, nie z našej vlastnej 
kuchyne. Preto napriek 
obmedzeniam korony po-
kračujeme v testovaní 
reštaurácií. Tentoraz sme 
si vyhliadli Berg neďale-
ko petržalského kúpaliska 
Matadorka.
Jedlo si tu objednáte 
telefonicky aj online, 
donáška (1 €) má však 
chybičku, rozvoz robia 
iba v rámci Petržal-
ky. Ak ste teda z iného 
konca mesta, musíte si 
objednávku sami vy-
zdvihnúť v reštaurácii. 
Nám to však stálo za 
to. V priebehu troch dní sme 
vyskúšali dohromady osem 
jedál - z denného menu aj 
bežného jedálnička, pre dos-
pelých aj deti - a sklamaní 
sme rozhodne neboli.

Z denného menu (6,90 €)
V pondelok sme si vybrali na 
obed Šošovicovú polievku, 
kurací rezeň, opekané ze-
miaky, broskyňový kompót. 
Objednanie online bolo úplne 
bez problémov, na tri kliky, 
a kuriér prišiel rýchlo, tak-
že jedlo priniesol ešte teplé. 
Polievka bola poctivá, hustá, 
so zeleninou, zemiakmi aj 
klobáskou, dokonca s hríb-
mi. Jemne pikantná, ochutená 
akurát. Rezeň bol štandardný, 
čisté lahodné mäsko, a veľ-
kosť ako pre dvoch. Opekané 
zemiaky prichutené bylin-
kami nás príjemne prekva-
pili, potešil aj broskyňový 
kompót, takýto bonus nie je 
samozrejmý v každej reštau-
rácii.
Vo štvrtok sme mali Číru ze-
leninovú polievku a pečené 
bravčové rebierka s cesnako-
vou bagetou, nakladanou ze-
leninou a čili omáčkou. Obed 
sme si objednali tentoraz te-
lefonicky na presný čas, a tak 

nám ho aj priviezli. 
Polievka chuti-
la diétne, zato 
rebierka boli 
výborné, mäska 
dosť, bolo jemné 
a šťavnaté, nie veľmi mastné. 
Spolu s chrumkavou bagetou, 
sladkasto-korenistou omáč-
kou a kyslým mixom (bara-
nie rohy, uhorka, feferónka) 
nám urobili radosť.
V piatok bola v ponuke Mrk-
vová polievka so zázvorom 
a čili, ku ktorej sme si vy-
brali dve rôzne hlavné jedlá. 
Krémová polievka bola vý-
borná, príjemne pikantná. 
Potešila aj Sviečková na 
smotane s knedľou - mäsko 
jemné a omáčka poctivá, 
pripravená s veľkým množ-
stvom zeleniny, na náš vkus 
síce slanšia, ale chutná. 
Knedľa však trochu zaostá-
vala, bola drobivá, trúsila sa.
Dali sme si aj Bravčový to-
káň. Nakrájané kúsky mäsa 
boli mäkké a šťavnaté, 
kyslastú omáčku chuťovo 
pekne dopĺňala ryža. Porciu 
sme ani nedojedli, taká bola 
sýta.

Z detského menu (4,90 €)
Ak deťom objednáte Vyprá-

žaný syr 
s domá-
cou ta-
t á r s k o u 
omáčkou, 
dostanete 

porciu ako pre dospelé-
ho. A chutnú. Syr bol kvalit-
ný, držal konzistenciu, vôbec 
sa neroztekal. Aj hranolky 
chutili veľmi dobre, zjavne 
boli domáce, tak ako „tatar-
ka“ - prvý dojem z nej bola 
sladšia chuť, ktorá postupne 
prechádzala do pikantnejšej.
Vyprážaný kurací rezeň ako 
druhé detské menu bol tiež 
riadny kus mäsa. Poctivý, nie 
tenký ako papier, perfektne 
šťavnatý a jemnučký, no la-
hoda krájať. Hranolky boli 
rovnako skvelé ako v prípade 
vyprážaného syra.

Z jedálneho lístka
Kuracie prsia plnené slanin-
kou, podávané s restovanou 
cviklou a zemiakovou ka-
šou (9,90 €) sme si chceli 
objednať deň vopred online, 
no akosi to nešlo. Pani v te-
lefóne vysvetlila, že nám 
jedlo bez problémov ob-
jedná ona. Prišlo ešte teplé, 
pekne zabalené, nič nebolo 

rozliate. Do plusu dávame 
aj omáčku a veľkosť porcie. 
Mäsko bolo veľmi fajn, dob-
re ochutené, prekvapilo nás 
množstvo slaniny. Zemia-
ková kaša bola skôr sladšia, 
ale nesmierne chutná, žiaden 
polotovar. Cvikla bola tiež 
výborná, a najmä čerstvá. 
Príjemným bonusom bol ko-
kosový koláčik – až neskôr 
sme si všimli, že ho dávajú 
k jedlám objednaným 24 ho-
dín vopred.
Hovädzí stroganov (13,90 €) 
- restované kúsky hovädzej 
sviečkovice na slaninke, ci-
buľke, šampiňónoch a kyslej 
uhorke v horčicovo-smota-
novej omáčke - bola rovnako 
dobrá voľba. Jemne orestova-
né mäsko sa až rozpadávalo 
na jazyku, skvelá bola tiež 
omáčka, dosť výrazne sme 
vnímali huby, čo sme rovna-
ko ocenili... Aj ryža ako prí-
loha nám úplne vyhovovala. 
A porcia taká, že by uspoko-
jila i veľkého jedáka. (bn)
 Foto: bn
Naše hodnotenie:
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšte-
ve informovaná. Konzumáciu 
si redakcia platila sama.

Obed na tri kliky, aj s príjemným bonusom 



 

So zármutkom oznamujeme 
všetkým priateľom 
a známym, že dňa 

19. januára 2021 vo veku 
nedožitých 80 rokov 
navždy dotĺklo srdce 

majstra kuchára 
Ondreja Antovszkého.

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
Pýtate sa: Čím posypali chodníky 
v chránenom parku? 
„Práve som sa vrátil zo Sadu Janka Kráľa a bol som nepríjemne pre-
kvapený. Zistil som, že tento vzácny park nie je čistený mechanicky, 
ale solením. Je to normálne?“ zatelefonoval nám do redakcie rozhor-
čený Bratislavčan Andrej ešte 18. januára, keď bolo na rôznych 
miestach Bratislavy množstvo napadaného snehu. S rovnakou 
otázkou sa na nás obrátili ďalší čitatelia. O stanovisko sme požiadali 
magistrát – tu je odpoveď:  
„Na základe podnetu vašich čitateľov sme preverovali situáciu 
s pracovníkmi odborného oddelenia na magistráte, pod ktorých 
patrí zabezpečovanie zimnej údržby na komunikáciách hlavného 
mesta prostredníctvom zmluvného dodávateľa AII. Pri nedávnom 
snežení 16. januára postupovali v zmysle operačného plánu 
a chodníky posýpali v rámci celomestského posypu pred ich sa-
motným čistením. Pokiaľ 
ide o posypový materiál, 
na chodníky v Sade 
Janka Kráľa bol použitý 
ekologický posypový ma-
teriál Chlorid horečnatý, 
čiže nie klasická posy-
pová soľ, ako sa občania 
mylne domnievajú.“ 

Odpad, špina, 
dokonca aj potkany
Nie sme z tých, ktorí vypisujú a sťažujú sa na to a ono, ale dnešná 
prechádzka starým mestom Bratislavy bola pre nás veľkou fackou. 
Situácia s čistotou okolo Palisád, Zochovej, Kozej, Škarniclovej 
a ďalších ulíc je v posledných rokoch/mesiacoch neúnosná, toľko 
odpadu, špiny, buriny tu nikdy nebolo. Jedna katastrofa.
Kozia ulica: pri starých a jediných stromoch, ktoré ešte prežívajú, boli 
priamo pri kmeni stromov odhodené ťažké značky, hoci už aj domáci 
upozorňujú tabuľkami, že priestor okolo jediných stromov, ktoré tam 
rastú, nie je pre skládku odpadu! Na uliciach Zochova a Podjavorinská 
sú okrem rozhádzaných odpadkov v dezolátnom stave aj chodníky.
Ďalšie prekvapenie nás čakalo priamo za rohom: na ulici Palisády 
bola skládka odpadu aj s malými potkanmi! Strašné a smutné, že 
takto vyzerá táto časť mesta. Snáď príde čoskoro tím oranžových 
uniforiem, ktoré špinu pozametaju a odpracú.
Píšeme nielen za seba, ale aj za mnohých našich susedov.
 Rodina Havranová

Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

Prenajali by ste si športovú halu za takéto peniaze?
Mestská časť Petržalka vyhlásila verejnú súťaž o najvhod-
nejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom 
športovej haly na Prokofievovej 2. Nový nájomca musí 

v priebehu 10 rokov preinvestovať do nevyhnutnej rekonštrukcie objektu 1,1 milióna eur.

Paly Nagy: Chodili sme tam robiť 
veľa akcií a nie je až v takom zlom sta-
ve, len sa to neudržiavalo... boli radi, že 
to zarobilo na nájom a energie + dačo 
na život, nieto na dáku rekonštrukciu. 
A hlavne, keď vieš, že ťa môžu hocike-
dy vykopnúť, nepredĺžiť zmluvu.
Marek Bobák: Ja osobne som tam 
nikdy nebol, tak to nepoznám. Ak je 
podmienka nájmu nasypať do toho 1,1 
milióna eur a dajme tomu nová hala vyjde tak na 0,8 milióna, tak stojí za zváženie, či to má 
zmysel rekonštruovať. Hlavne, ak nová hala môže mať modernejšie priestory, môže byť ener-
geticky úspornejšia.... Či vyhodíš mesačne 5000 eur za energie alebo 2500 eur, je dosť rozdiel.
Miroslav Dragun: Bol som v komisii, ktorá tvorila podmienky súťaže... Snažíme sa v prvom 
kole nastaviť čo najtransparentnejšie podmienky. Robil sa znalecký posudok, čo všetko treba 
urobiť a opraviť a suma je reálne cca 1,1 mil. eur, prečo by mestská časť mala dávať v prvom 
kole do nájmu niečo pod cenu? Súťaž je absolútne otvorená a transparentná! Cieľom je získať 
kvalitného nájomcu, ktorý to bude ochotný reálne prevádzkovať. Áno, nastavili sme prísne, ale 
férové kritériá. 
Peter Bena: Bol som v tej hale ešte ako člen komisie športu. Predchádzajúci nájomcovia sa 
snažili, ale niektoré opravy už boli pre nich príliš drahé. V zásade, ak niekto kompletne zrekon-
štruuje tú halu a dokáže to lacnejšie ako za 1,1 mil. eur tak, aby to nebolo potrebné každých pár 
rokov opravovať, tak sa dajú podmienky prehodnotiť. Len aby sa nevykonali lacné rýchle práce, 
lebo tá hala potom zostane nepoužiteľná.

Minister Krajčí navrhol sprísniť zákaz  
vychádzania aj „priepustkou“ cez esemesky
Lia Kamikadze: A bezdomovcom aká sms príde? Alebo dôchodcom, čo majú pevnú linku 
a sú bez mobilu?
Anežka Kara: Ľudia, prestaňte sa už sťažovať. Ako je rok dlhý sme na Slovensku nezažili 
naozaj prísny lockdown... V zahraničí to bolo oveľa prísnejšie.

FACEBOOK
www.facebook.sk/banoviny

MOM-ku chcú 
v amfiteátri
RUŽINOV
Ružinov pripravuje spus-
tenie tretieho stáleho mo-
bilného odberného miesta 
(MOM) na testovanie ocho-
renia Covid-19.
Vzniknúť má v amfiteátri na 
Štrkoveckom jazere, ktorý 
sa samospráve osvedčil pri 
nedávnom skríningovom tes-
tovaní. Lokalita je podľa sa-
mosprávy zároveň bezpečná, 
nie je v blízkosti obytných 
budov. Ružinov by tak mo-
hol mať vo svojich priesto-
roch tri permanentné odber-
né miesta.  (TASR)

Vakcinácia 
v novom  
seniorcentre? 
STARÉ MESTO
Staré Mesto je pripravené 
pomôcť pri vytváraní vak-
cinačných centier na očko-
vanie proti Covid-19.
List s ponukou na spoluprá-
cu už mestská časť zaslala 
ministerstvu zdravotníctva. 
Zriadiť takéto centrum si vie 
predstaviť v novom Zaria-
dení opatrovateľskej služby 
Seniorcentra na rohu Dob-
šinského a Palárikovej uli-
ce. „Samosprávy sú ochotné 
poskytnúť pomocnú ruku 
v prípade, že vakcinačné cen-
trá by boli zriaďované v spo-
lupráci so samosprávou,“ 
uviedla starostka Zuzana 
Aufrichtová. (TASR)

Jedlo si objednáte aj online, 
ak však nebývate v Petržalke, 
musíte si ho vyzdvihnúť sami.Bravčové rebierka

Hovädzí 
stroganov

Kuracie prsia so slaninkou

RÝCHLO          CHUTNE         DENNE          ČERSTVO

 WWW.MENUMARKET.SK   I   0911 442 441

Obedové menu pre každého.

Donáška v rámci celej Bratislavy. 
Objednávky online na www.menumarket.sk

Platba možná v hotovosti, gastrolístkami, 
kartou, online.

Osobný odber na vybraných miestach.
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Ulica, ktorá ohlásila novú éru Prešporka
„Nielen človek, aj mesto 
žije svoj život... Mesto je 
v nás, so zrúcanými budo-
vami sa rúca čosi aj v nás 
a odchádza,“ napísal pub-
licista Juraj Špitzer ku 
knižke historika Tivada-
ra Ortvaya (1843 – 1916). 
Vybrali sme z nej kapitolu 
o ulici Palisády, ako ju au-
tor zažil pred takmer 120 
rokmi. Nie všetko z tých 
čias odišlo.
Ešte aj v 15. a 16. storočí 
bola ulica Palisády za hrani-
cami predmestia. Meno do-
stala podľa drevených kolov 
– palisád v obrannom vale, 
ktorý chránil mestské hrad-
by. Dnes je to elegantná ulica 
s veľkomestskou zástavbou, 
ktorá sa oblúkovito vinie od 
Hodžovho námestia popri 

Pálffyho kasárňach až po Zá-
mockú ulicu. Z juhu do nej 
ústi Zochova a Kozia ulica, 
zo severu cesta zvaná Wölferl 
(dnešná Partizánska), Brad-
lianska (Kecske utca), Šule-
kova (Jeszenák János utca), 
Kuzmányho (Neustiftweg, 
Ujtelep), Ulica Mateja Bela 
(Arany János utca) a Slád-
kovičova ulica (Vörösmarty 
utca). 
Jednou z významných verej-
ných budov je Evanjelická 
nemocnica. Tejto ustanovizni 
zanechal Samuel Andrej 
Royko základinu vo svojom 
testamente z 21. júla 1840. 
K nemocnici je pričlenený 
ústav diakonís: býva v ňom 
dvadsať zdravotných sestier, 
ktoré za mierny poplatok 
ošetrujú chorých v meste 

aj na vidieku. Nemocnica 
poskytuje bezplatnú liečbu 
dvadsiatim pacientom. Na 
osvetlenie prispieva mesto 
Prešporok sumou 42 korún 
ročne.
Ďalej sa na ulici nachádza 
prestížna vyššia obchodná 
škola, umiestnená v elegant-
nom paláci. Vznikla v roku 
1885 pod vedením prešpor-
ských mešťanov a Obchodnej 
a priemyselnej komory s pris-
pením a výdatnou pomocou 
mesta, Prvej prešporskej 
sporiteľne i štátu. Škola má 
významnú zbierku tovarov 
a plodín a bohatú odbornú 
knižnicu. Počet poslucháčov 
je vyše dvesto a prichádza-
jú zo všetkých kútov kra-
jiny. Každý rok podnikajú 
dlhšie študijné cesty doma 
i v zahraničí. Po ukončení 
štúdia získavajú absolventi 
zamestnanie v popredných 
peňažných, obchodných, po-
isťovacích, priemyselných 
či dopravných firmách alebo 
kanceláriách veľkostatkov či 
poľnohospodárskych podni-
kov. Na čele školy stojí Ján 
Jonáš, vynikajúci odborník 
a spisovateľ, ktorý má na za-
ložení školy značný morálny 
aj intelektuálny podiel. 
Na úseku, ktorý pretína Kozia 

ulica, oproti colnici pri Kozej 
bráne, sa nachádza policajná 
stanica, vybavená obväzo-
vým materiálom a slúžiaca aj 
ako stanica prvej pomoci. 
Z Palisád sa vchádza do evan-
jelického cintorína pri Kozej 
bráne. Terasovito stúpajúci 
cintorín ohraničený Palisáda-
mi, Bradlianskou, Šulekovou 
a Zrínskeho ulicou otvorili 
v roku 1783 a je jedným z naj-
krajších prešporských cintorí-
nov s mnohými honosnými 
hrobkami. Má priestrannú 
kaplnku aj márnicu. Preslá-
vilo ho množstvo nádherných 
ruží, ktoré tu v lete rozkvita-
jú. V posvätnej pôde spočíva 
veľa zaslúžilých osobností, 
vlastencov a učencov.
Ulica Palisády je dnes názor-
ným dôkazom pokroku, aký 
dosahuje mesto Prešporok. 
Nielen prepychové nájom-
né domy a utešené vily spo-
ločenskej smotánky, ale aj 
verejné budovy hlásajú, že 
v dejinách Prešporka nastala 
nová éra, ktorú reprezentuje 
táto ulica. Namiesto radu dre-
vených palisád rad palácov!
 (bn)
 Foto: Vydavateľstvo 
 Marenčin PT 

Štýlovo jednotná zástavba ulice Palisády vznikla 
v poslednom desaťročí 19. storočia.

Budovu Evanjelického lýcea postavili na Palisádach v roku 1896.

Pieta
pohrebná služba

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

Pomáhame�
24�hodín�denne�

už�viac�ako�30�rokov.
~ ~ ~
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Pod hlavnou 
stanicou majú
novú kameru
STARÉ MESTO
Mestská polícia bude môcť lep-
šie dohliadať na verejný poria-
dok v meste. Rozšírila počet
kamier, ktoré sú napojené na
mestský kamerový systém. Ešte
koncom leta  spustili kameru na
Námestí Franza Liszta. Mestskí
policajti v súčasnosti používajú
95 kamier. Všetky kamery sú
otočné, digitálne a poskytujú
obraz vo vysokom rozlíšení. Zo
všetkých sa dá v prípade potre-
by urobiť záznam. 
Kameru na Námestí Franza
Liszta nainštalovali preto, lebo
ide o prístupové miesto turistov
do Bratislavy a aj týmto spôso-
bom chcú zvyšovať ich bezpeč-
nosť. V okolí Hlavnej železničnej
stanice dochádza k zhromažďo-
vaniu viacerých neprispôsobi-
vých osôb, policajti kontrolujú
najmä dodržiavanie všeobecne
záväzného nariadenia o čistote a
poriadku a nariadenie o zákaze
požívania alkoholu na verejnosti.
V rozširovaní počtu kamier v
meste sa má pokračovať, keďže
kamerový systém zvyšuje bez-
pečnosť v uliciach Bratislavy.
Kamery pôsobia v prvom rade
preventívne. 
V prípade páchania priestupku
alebo trestného činu zase môže
operátor na miesto rýchlo
poslať hliadku. Kamerové
záznamy pomáhajú aj Policaj-
nému zboru SR pri objasňovaní
trestných činov.
Od začiatku roka fungujú tri nové
kamery za približne 17-tisíc €
(vrátane inštalačných prác).
Magistrát navrhuje aj vytvorenie
jednotného mestského kamerové-
ho systému, ktorý by zjednotil
všetky existujúce kamerové sys-
témy v Bratislave - kamerový
systém Dopravného podniku Bra-
tislava, Krajského riaditeľstva
Policajného zboru SR v Bratisla-
ve a Mestského kamerového sys-
tému mestskej polície.
V súčasnosti totiž mesto financu-
je tri oddelené kamerové systémy.
Ich využitie nie je pritom optimál-
ne vzhľadom na rôzne poslanie
koncových užívateľov. Kamero-
vý systém sa tak využíva jedno-
stranne. (lm)

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

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

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

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

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne 

už viac ako 30 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 850 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je 
truhla, čalúnenie, obliekanie, 

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

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

so štandardnými stuhami
�� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
�� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
�� kondolenčnú listinu

~ ~ ~
Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

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

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

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

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

www.malekrasnany.sk �

Zažite Dni otvorených dverí 
v Malých Krasňanoch

V obradnej miestnosti Pieta 
ponúkame bezplatne tieto 

služby:
► prepožičanie 

štyroch umelých vencov 
už aj so štandardnými 

stuhami

► zobrazenie fotografie 
zosnulého na LCD monitore

► prehratie foto 
prezentácie zo života 

zosnulého

► kondolenčnú listinu.

Na týchto službách 
ušetríte min. 

300 eur.

~ ~ ~

PETRŽALKA
Koronavírus priniesol aj 
epidémiu strachu, úzkos-
ti, beznádeje. Skúsenosti, 
o ktorých hovorí riaditeľka 
Linky dôvery Nezábudka 
so sídlom v Petržalke MO-
NIKA MARTINEZOVÁ, 
sú smutné, no vedia po-
môcť aj ľuďom, ktorí už 
nevládzu žiť.

Zdravotné poisťovne ne-
dávno zverejnili, že počet 
predpisovaných psychiat-
rických liekov sa od začiat-
ku pandémie zvýšil o viac 
ako desatinu. Nápor na 
vašu linku musí byť teda 
tiež enormný.
Pokiaľ sa rozprávame o per-
centuálnom náraste kon-
taktov, či už telefonických 
alebo mailových, na našej 
Linke dôvery Nezábud-
ka sme zaznamenali počas 
pandémie nárast o približne 
75 percent oproti obdobiu 
pred vypuknutím prvej vlny 
pandémie. Okrem prijatých 
a vybavených hovorov pred-

pokladáme ešte zhruba troj-
násobný počet neprijatých 
hovorov, ktoré z kapacit-
ných dôvodov nedokážeme 
vybaviť.

Kedy ste začali vnímať situ-
áciu ako kritickú?
Prudký vzostup bol najmä 
vlani v apríli, nárast bol 
citeľný do letných mesia-
cov, až koncom augusta 
a v septembri sa ich počet 
pomaly znižoval. Avšak 
posledný septembrový týž-
deň a október bol už opäť 
o výraznom náraste. Súvisí 
to, samozrejme, s prícho-
dom druhej vlny pandémie. 
Tento trend pokračuje - za 
prvý mesiac tohto roka, teda  
k 31. januáru, sme vybavili  
1 235 telefonátov a predpo-
kladáme ešte trojnásobný 
počet nevybavených. 

Aké problémy doliehajú na 
ľudí najsilnejšie? 
Našimi  hlavnými témami 
sú vzťahy všetkého dru-
hu - manželské, partnerské, 
pracovné a iné. Na ďalšom 
mieste sú depresívne a úz-
kostné stavy, ďalej ventilácia 
bežných problémov a štvrté 
miesto zaberajú závislosti, 
či už látkové alebo nelátko-
vé. Takmer v každom tele-
fonáte či maile sa objavuje 
téma korony, strach o zdra-
vie svoje alebo svojich blíz-
kych, obavy o budúcnosť, 
neistota z akéhosi nedohľad-

na, strata v orientácii, čo sa 
týka opatrení... Pribudli tiež 
problémy súvisiace s do-
mácou izoláciou, prácou na 
home office, telesným zdra-
vím a životosprávou, žiaľ, aj 
násilím.

Je dopad druhej vlny pan-
démie v niečom iný?
Áno. Prvá vlna bola prevaž-
ne o strachu z ochorenia, 
obavách o život, o náraste 
úzkostných atakov v súvis-
losti s náhlym stresom oko-
lo nového vírusu, o zhor-
šení už predtým liečených 
psychických porúch. Po-
stupne, ako na ľudí začali 
doliehať dôsledky opatrení 
(samota v izolácii), sa nám 
vo zvýšenej miere ozývali 
dôchodcovia, ktorí hovo-
rili o osamelosti. Pribúdali 
témy napätých rodinných 
a partnerských vzťahov, do-
máceho násilia a krízových 
situácií v rodinách. Kon-
com prvej vlny pandémie 
sme zaznamenali viac kon-
taktov s témou vyčerpania 
z práce, sťaženej starostli-
vosti o rodinu či o člove-
ka odkázaného na pomoc, 
nemožnosti dostať sa k le-
károvi a postupne sa čoraz 
častejšie objavovali témy 
závislostí.

Kam sa obrátiť o pomoc v núdzi
Nonstop telefonická poradňa funguje na bezplatnom čísle: 0800 800 566
E-mailová poradňa: odpoveď od poradcov dostanete do 48 hodín
Viac informácií sa dozviete na stránke: www.linkanezabudka.sk

Riaditeľka linky dôvery: Volajú nám aj vyčerpaní
zdravotníci, mnohým sme doslova zachránili život

Tie sú asi aj problém druhej 
vlny.
Je to tak. Výrazne pribudlo 
klientov, ktorí nás kontak-
tujú pod vplyvom návyko-
vej látky, najčastejšie je to 
alkohol, kým predtým táto 
téma prichádzala skôr od 
tretích osôb, ktorí hľadali 
pomoc pre svojich blízkych. 
Rovnako nás v tomto čase 
kontaktujú klienti, ktorí pri-
šli o prácu, o strechu nad 
hlavou, zbankrotovali. Žiaľ, 
v poslednom období nám 
preukázateľne narástol po-
čet kontaktov od ľudí, ktorí 
existenčné bremeno nedoká-
žu uniesť a chcú svoj život 
ukončiť. 

Čo urobíte ako prvé pri 
tomto naliehavom volaní 
o pomoc?
Kontaktujeme políciu z dô-
vodu oznamovacej povinnos-
ti – máme dobrú spoluprácu 
so záchrannými zložkami. 
Na našu linku sú prepájaní 
aj klienti z tiesňových liniek 
(112, 155, 158), keďže ne-
majú kapacity pre ľudí so 
psychickými problémami. 
Mnohým z nich sme doslova 
zachránili život. (ac)
 Foto: archív M. M.
Celý rozhovor nájdete 
na www.banoviny.sk

OBRAZY
NAJLEPŠIE
PREDÁTE 
V AUKCII

Žiadne
poplatky
Galéria Art Invest

Dobrovičova 7, Bratislava
Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk

BA_38x65.indd   2 19.3.2018   8:18

kontakt.: www.strecnianska.sk     www.ambulapraktika.com 
tel: 0905 592 157, 0907 793 767

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

Nechutný podvod, na kto-
rý doplatili starí ľudia 
stovkami eur! Obvineniu 
čelia dvaja Bratislav-
čania, 42-ročný Martin 
a 49-ročná Blanka, ktorí 
mali ešte v decembri okla-
mať viacerých dôchodcov 
v druhom bratislavskom 
okrese. Vydávali sa za za-
mestnancov firmy, ktorá 
zabezpečuje stravovanie 
pre seniorov, a žiada-
li od nich platbu za de-
cember a január. „Týmto 
konaním bola spôsobená 
celková škoda vo výške  
1 579 eur,“ uviedol hovor-
ca Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru Michal 
Szeiff. Obvineným hrozí 
za tento podvod trest od-
ňatia slobody až na dva 
roky. (ars)

Projekty, 
ktoré tešia
BRATISLAVA
Organizácia Bratislava Tou-
rist Board (BTB) sa dokázala 
rýchlo prispôsobiť obmedze-
niam súvisiacim s pandémiou. 
Vlani sa jej podarili viaceré 
zaujímavé projekty a ďalšie 
má v pláne na tento rok. 
BTB obnovil v minulom roku 
niekoľko navštevovaných 
lokalít doplnením turistickej 
infraštruktúry ako sú nové 
lavičky či informačné tabu-
le. Teraz má v pláne naprí-
klad rozšírenie WiFi pokrytia 
s názvom „Visit Bratislava“ 
do ďalších častí centra mesta 
a turisticky navštevovaných 
miest, akým je napríklad hrad 
Devín. Chystá tiež podporu 
cykloprojektov, doplnenie 
navigačného systému, revita-
lizáciu obľúbených výletných 
lokalít či osvetlenie vybra-
ných pamiatok a ďalšie. (ts)

Ľadová fontána

KARLOVA VES
Vedeli ste, že v Bratislave mô-
žete vidieť ľadovú fontánu?
Bratislavská vodárenská spo-
ločnosť (BVS) necháva aj 
počas zimy v prevádzke jed-
nu z fontán vo vodárenskom 
múzeu. Tečúca voda počas 
mrazivých dní a nocí vytvára 
takéto prekrásne umelecké 
dielo.  (ars)
 Zdroj: Facebook/BVS

Monika Martinezová

Nevyhadzujte 
knihy 

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701786
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František 
Palacký

neúspech  
(hovor.)

myká  
(expr.) chyť výkrik

Pomôcky: 
smlz, egi-    
da, Nazor,  
moldavit  

postreku-    
jem

staršie  
mužské  
meno

pohonná  
zmes pre  
výbušné  
motory

glganím  
prijímal  
tekutinu

skratka  
obchodnej  
akadémie

zobralo si 1. časť 
tajničky

neodbor-    
ník

rod tráv
uskutoč-     

ňoval kre-   
povanie

spôsob  
konania

malá reťaz 
2. časť 
tajničky

odstránil  
(kniž.)  
skratka  

plukovníka

možno  
poľnohos-   
podárske  
plodiny

Pomôcky: 
etol, ami-    

ce, Eneas,  
strakoš  

odkopnutie 3. časť 
tajničky

plápolá  
(bás.)  

staroin-     
dický boh

spôsobil  
lupnutie  

pracovník  
v kotolni

malý úľ  
pohne sa

Otília  
(dom.)

pokladník  
(hovor.)  
kusisko 
(hovor.)

vodný  
cicavec  
škôlka  

(zastar.)

priateľko  
(iron.)

šarkan
fučím  
(expr.)  

neveľký

kto  
uskutočnil  

únos  
lastúra

kórejské  
mužské  
meno

Mária  
(dom.)  

odkladá  
(zastar.)

privediem  
obchodný 
zástupca

skratka  
okultného  
krvácania

často sa  
delilo  

vresovec 
(bot.)

zošívaj  
rímska  
bohyňa  

lovu

zmeň 
(hovor.)

záštita  
(pren.)  
orlia  

(zastar.)

skratka  
docenta  
tekutina  
z ovocia

Pomôcky: 
air, bioni-    
ka, lazurit,  
Iam, erika

väzenie  
(zastar.)  

jarmo  
(expr.)

ženské  
meno  
porúb

švihá,  
šľahá  
čriedy

dychtiví
námaha  
(expr.)  
darček

stiahnu-     
tie sa  
štíhla  
palma

strácať  
akúkoľvek  

nádej

nástroj  
pri pluhu

akčný  
rádius  
lietadla  

driemoty

mužské  
meno  

omámilo 
alkoholom

vyhynutý  
novozé-     
landský  
pštros

naparovať  
cudzie  
ženské  
meno

často orú  
trójsky  
hrdina

konštruk-    
cia na cho-  
vanie včiel

horúčosť  
(expr.)  
vŕtanie

časť  
nábytku  
4. časť 
tajničky

skratka in-   
vestičné-    
ho fondu  
hľadisko

spočíval  
(kniž.)

vedná  
disciplína  
smerom  
dozadu

Anastázia  
(dom.)  
varené  
jedlo

Pomôcky: 
moa, yam,  
Ílos, orlon,  

a meta  

nekrčivá  
tkanina  

brúsením 
opracujme

ženské  
meno  

polodra-     
hokam

vtiahnuť  
do seba  
úložná,  
skladná

tesaním  
vhĺbil

oxid pro- 
taktínatý  

sťahovacia 
záclona

drásajú  
(kniž.)  
utlačil

olúpem

značka  
berkélia

nepokry  
rosou  
pichal  
rohami

uprene  
rojčivo

365 dní

chorvátsky 
básnik  

americký  
herec

vrabcovitý  
vták  

syn kráľa  
Tróa

drobná
ženské  
meno  

druh tanca

šúchajú,  
drhnú  
nápev

svalová  
hmota

stúpenec  
realizmu  

vo,  
po česky

inšpekčná 
prehliadka  

skratka  
pre a iné

vltavín  
(miner.) očucháte

citoslovce  
ľútosti

na spoloč-   
ný účet  
(obch.)

slnečné  
hodiny


