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BRATISLAVA
Čas lockdownu nemusí byť 
úplne nudný. Vysadnite na 
bicykel a vyberte sa spo-
znávať nové lokality a za-
ujímavé chodníčky v na-
šom meste, ale aj o kúsok 
ďalej. Cyklokoordinátor 
Tomáš Peciar vysvetľu-
je, kde všade v Bratislave 
pribúdajú pohodlné a bez-
pečné cyklo trasy, a ponú-
ka tiež niekoľko tipov na 
cyklovýlety.
„V zime sme, samozrejme, 
nemohli realizovať sta-
vebné projekty, dokonca 
ani vodorovné značenie. 
No práve v tomto období 
sa v Bratislave rozbiehajú 
nové projekty cyklotrás, 
konkrétne na Ružinovskej 
a Odborárskej ulici. Záro-
veň dokončujeme Staro-
hájsku aj Ráztočnú a pri-
pravujeme viacero ďalších 
projektových dokumentácií 

na nové úseky,“ vymenúva 
Tomáš Peciar.
Zmiešaný chodník pre 
chodcov a cyklistov na 
Ružinovskej ulici bude po 
rekonštrukcii pohodlnejší 
pre obe tieto skupiny. Inšta-
lujú sem napríklad dorazy 
pre parkovanie, aby autá 
nepretŕčali do chodníka. 
„Taktiež meníme spôsob 
odvodnenia popri parko-
visku, ktorý bude vyspádo-
vaný do prícestnej zelene 
ako podpora adaptácie na 
klimatické zmeny,“ dopĺňa 
cyklokoordinátor.

Pri výstavbe jednosmerných 
cyklistických chodníkov po 
oboch stranách Odborárskej 
ulice sa výrazne odľahčí dote-
rajší chodník, ktorý používali 
rovnako chodci ako cyklisti. 
Vďaka tomu sa tu komfort aj 
bezpečnosť významne zlep-
šia. Na cyklochodníky pou-
žijú červený asfalt, ktorý má 
byť podľa Tomáša Peciara 
novým štandardom pre cyk-
lotrasy v Bratislave. 
Projektov na budova-
nie cyklotrás má jeho 
tím nachystaných viac.  
� Pokračovanie�na�str.�4

Spoznajte najlepšie cyklotrasy
v meste aj v blízkych lesoch

Pridáte 
sa k lovcom 
komárov?
BRATISLAVA
V boji so štípajúcim hmy-
zom, ktorý nám rok čo rok 
znepríjemňuje vychádzky 
v prírode, majú v našom 
hlavnom meste pomáhať aj 
dobrovoľníci – lovci komá-
rov. 
Ak máte záujem o takúto dob-
ročinnosť, rátajte s tým, že naj-
skôr prejdete odborným škole-
ním. Naučia vás identifikovať 
liahniská, odoberať vzorky, 
počítať larvy, pridelia vám 
naberačku... „Samotný výkon 
služby po absolvovaní výcviku 
spočíva v strávení  približne  
1 - 2 hodiny týždenne v starej 
dobrej bratislavskej prírode. 
Vašou úlohou bude počas pre-
chádzky žufankou odobrať 
vzorky z liahnísk vo vašom 
rajóne (ide najmä o stojaté 
vodné útvary, kde nie je rybia 
osádka) a situáciu zdokumen-
tovať v appke.  Zozbierané 
dáta poslúžia našim odborní-
kom na veliteľstve na vyhod-
notenie situácie a v závislosti 
od koncentrácie lariev dajú ná-
sledne pokyn našim dodávate-
ľom BTI,“ uvádza web magis-
trátu bratislava.sk, kde nájdete 
aj ďalšie dôležité informácie.
Prípravok BTI, ktorý sa 
získava z baktérie žijúcej 
v pôde, efektívne eliminuje 
larvy komárov, pričom však 
pre ostatné organizmy nie je 
škodlivý. Na rozdiel od che-
mických postrekov je u nás 
možné BTI použiť aj v chrá-
nených oblastiach v treťom 
a štvrtom stupni ochrany, kde 
sa nachádzajú mnohé liah-
niská. Postrek sa robí pomo-
cou chrbtových postrekova-
čov alebo letecky. (bn)

ZADARMO 
Noviny o živote v Bratislave sú 
distribuované každý mesiac 
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100 miliónov z Plánu obnovy
Rozvoju cyklodopravy by mali pomôcť aj európske peniaze z Plánu 
obnovy. Pre Slovensko sa vyčlenilo 100 miliónov eur, čo je podľa 
Tomáša Peciara v aktuálnej situácii prijateľné. „Za mesto Bratislava 
sme poslali plán realizovateľných projektov v období možného čerpa-
nia aj s predbežnými rozpočtami. Veríme, že práve pomocou financií 
z Plánu obnovy budeme môcť vybudovať sieť cyklotrás, resp. ich 
poprepájanie. Naším prvoradým cieľom je zintenzívniť cyklodopravný 
charakter v meste a umožniť pohodlnú prepravu na bicykli za prácou 
do centra aj z okrajových častí mesta.“

Na Železnej studničke 
sa rozbieha projekt lesného 
bikesharingu do Malých Karpát.

2 Zo Štúrovej 
 ulice mizne život
 Mala byť plná života, no 

vyzerá ako po morovej 
epidémii. Tvrdé obme-
dzenia spojené s korona-
krízou nezvládli viaceré 
miestne prevádzky.

3 Plány nočného 
primátora

 Martin Královič v našom 
rozhovore približuje ná-
plň svojej novej práce, 
ako aj predstavu o tom, 
ako by malo mesto a pod-
niky v ňom fungovať.

11 Záhrada 
 na balkóne
 Mestská pestovateľka 

Michala Hrnčiarová 
prezrádza, čo všetko 
dokázala vypestovať 
v nádobách na malom 
panelákovom balkóne. 
Budete prekvapení!

23 Ľadovne 
 slávneho vinára 
 z Prešporka
 Keď sa vyberiete na 

Železnú studničku, za-
mierte k odbočke na 
Kačín. Hneď pri asfalto-
vej ceste nájdete vzácne 
ľadovne z čias bývalých 
Ferdinandových kúpe-
ľov. Chladilo sa v nich 
svetoznáme víno Jakuba 
Palugyaya.

NOVINKY V BRATISLAVE
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ceresne.sk

OSTAŇ DOMA 
A POĎ VON!
Uži si najpestrejšie
dvory v meste.

NOVÉ BYTY  
V PONUKE

Linda Lelovská
0905 444 044  I  lelovska@itb.sk

Denisa Kria
0918 111 011  I  kria@itb.sk

BRATISLAVA
Okrem primátora Matúša 
Valla má Bratislava už aj 
„nočného primátora“, kto-
rý sa má starať o bezprob-
lémový nočný život v meste. 
Túto funkciu zastáva MAR-
TIN KRÁLOVIČ, s ktorým 
sme sa rozprávali o náplni 
jeho práce a predstavách, 
ako by malo mesto a podni-
ky v ňom fungovať.

Na svoj post prichádzate zo 
súkromnej sféry, vaša agen-
túra sa starala o bezpečnosť 
rôznych podujatí. Čo presne 
ste robili?
Zabezpečovali sme tie najväč-
šie slovenské zhromaždenia 
a podujatia. Či už sú to festiva-
ly Pohoda, Biela noc, Uprising, 
protesty Za slušné Slovensko, 
oslavy výročia SNP v Banskej 
Bystrici a rôzne iné zhromaž-
denia, na ktorých boli desiatky 
tisíc ľudí. V zahraničí to bola 
demonštrácia Milion chvilek 
pro demokracii na Letenskej 
pláni v Prahe. Tam bolo zruba 
270-tisíc ľudí, v Rakúsku zas 
Viedenský maratón.

Čo zahŕňa táto práca? Je 
to zrejme oveľa viac ako 
zabezpečenie nejakej esbé-
esky...
Väčšina ľudí si pod zvýše-
ním bezpečnosti na podujatí 
predstavuje navýšenie počtu 
esbéeskárov, prípadne zdra-
votníkov. No je to oveľa 
komplexnejšie. V angličtine 
sú na pomenovanie bezpeč-
nosti slová security a safety, 
medzi ktorými je rozdiel. Se-
curity je hard opatrenie, esbé-
eska, policajná prítomnosť... 
A safety je skôr bezpečie. Na 
bezpečnosť sa pozeráme ako 
na celok. Pozeráme sa na dav, 
jeho motivácie. Napríklad 
na zimnom štadióne môžete 
mať viacero akcií a hoci ide 
o ten istý priestor, inak sa dav 
správa na hokejovom zápase 
a inak na koncerte.

Aká je príprava na takéto 
podujatie?
Musíme si zanalyzovať, od-
kiaľ ľudia prichádzajú, ako 
sa dostanú na miesto. S ho-
kejovým fanúšikom, ktorý 
chodí pravidelne a vie, kde sa 
nachádza sektor, do ktorého 
má lístok, máte oveľa men-
šiu starosť s navigáciou, ako 
s človekom, ktorý je prvýkrát 
v Bratislave a ide na koncert. 
Musíme sa pozerať na to, 

čo urobiť s priestorom. Pri-
pravujeme evakuačné plány, 
komunikujeme so zložkami 
polície, záchranármi... A toto 
všetko, čo som robil na podu-
jatiach, je veľmi blízke mo-
jej novej funkcii nočného 
primátora. Jeden môj známy 
to obrazne pomenoval, že 
nočný život je ako 365 dní 
trvajúci festival v uliciach 
Bratislavy. Komfort, ktorý 
sme sa ľuďom snažili dávať 
na festivaloch a koncertoch, 
pretavujem do toho, aby ho 
rovnako pociťovali ľudia 
zabávajúci sa v uliciach Bra-
tislavy, ale aj rezidenti bý-
vajúci v centre či rušnejších 
lokalitách.

Čo je teda náplňou vašej 
práce, keď máme mestskú 
i štátnu políciu a tiež primá-
tora?
Úlohou nočného primátora je 
riešiť a koordinovať nočný 
život v Bratislave. Ja sa na 
to pozerám prioritne z pohľa-
du bezpečnosti a komfortu 
tak návštevníkov podnikov, 
ako aj rezidentov. Je to zla-
ďovanie niekoľkých skupín 
ľudí, ktorí vám vstupujú do 
nočného života. Sú to Brati-
slavčania, obyvatelia, ktorí 
v lokalite bývajú, zahraniční 
turisti, mladí ľudia, podniky 

a ich prevádzkovatelia, per-
sonál, polícia...

A ako to má vyzerať v pra-
xi? 
Najdôležitejšie je procesné 
nastavenie. Podniky budú 
jasne vedieť, aké sú pravidlá, 
pripravujeme aj certifikáty 
„dobrého podniku“. Teraz je 
covidové obdobie, takže sa 
o nočnom živote veľmi baviť 
nemôžeme. Akonáhle sa však 
nočný život obnoví, bude to 
jedna z prvých vecí, ktoré sa 
budeme snažiť s kolegami 
z magistrátu zaviesť. Podniky 
dostanú neformálnu pomysel-
nú pečať, že spĺňajú pravidlá, 
ako pristupujú k zákazníkom 
a aký komfort a bezpečnosť 
im ponúkajú. Ako sú naprí-
klad ochotné spolupracovať 
s mestom, nechať preškoliť 
svoj personál, esbéesku a po-
dobne. Základné pravidlo 
prístupu k bezpečnosti je, že 
nemôžeme mať policajta na 
každom rohu, ale potrebu-
jeme, aby samotné podniky 
boli integrovanou súčasťou 
bezpečnosti. Aby aj im zá-
ležalo na tom, aby sa u nich 
nediali nebezpečné veci. 

(ms)
Foto: Festival Pohoda

Celý rozhovor nájdete 
na www. banoviny.sk

Nočný primátor: Chcem komfort 
pre rezidentov aj zábavu v podnikoch
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Nevyhadzujte 
knihy 

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701786

STARÉ MESTO
Mala byť plná života, no 
vyzerá ako po morovej 
epidémii. Štúrova ulica 
v centre Bratislavy patrí 
medzi lokality, kde miestne 
prevádzky dostali viackrát 
zabrať. Pred pár rokmi ich 
likvidovala nekonečná roz-
kopávka, no následky, aké 
priniesla epidémia korona-
vírusu a s ňou spojené ob-
medzenia, pôsobia naozaj 
desivo.
Ak sa rozhliadnete po Štúro-
vej, vidíte prázdne výklady 
kedysi živých prevádzok, 
neraz zatiahnuté fóliami. 
Uzavretie obchodov a gastra 
si už vyberá svoju daň a je 
možné, že toto je iba začiatok 
lavíny, ktorá sa ešte začne na-
baľovať.
Mŕtva je napríklad kultová 
kaviareň Štúr Café a ako sme 
sa dozvedeli od jej majiteľa, 
skončili definitívne. „Zatvorili 
sme v októbri. Už od jari bola 

situácia zlá a leto nám nepo-
mohlo, lebo študenti ani turis-
ti neboli v meste. S predlžujú-
cim sa zatvorením prevádzok 
dávalo stále menší zmysel 
upínať sa k nejakému nedo-
hľadnému bodu v budúcnosti. 
Veľa sa hovorí, že podni-
katelia v gastre už 
nemajú z čoho 

financovať zatvorené pre-
vádzky. Treba si však položiť 
otázku, či dáva zmysel finan-
covať ich. Obzvlášť v situácii, 
keď vidíme, že štát vám môže 
kedykoľvek bez problémov 
siahnuť na vaše majetkové 
práva, bez diskusie zlikvido-

vať váš biznis. A ešte 
sa cynicky tváriť, že 

je to v poriadku, 
lebo ekonomika 
zdecimovanie 
gastro sektora 
nejak výrazne 

nepocítila. Osob-
ne mi táto skúsenosť 

výrazne zmenila pohľad 
na podnikanie v tejto kraji-
ne,“ povedal pre banoviny.sk 
majiteľ kaviarne Ján Krekáň. 
Kaviareň, ktorá tu fungovala 
celé roky, no už neotvoria ani 
po uvoľnení opatrení, skončila 
nadobro. 
Zatiahnuté výklady má aj  
ďalšia známa kaviareň Tu-
lip Café, ktorá sa nachádza 
na prízemí hotela. Ako nám 
prezradili, úplne zatvorení sú 
už rok aj jeden týždeň. Nepo-
núkajú ani výdaj systémom 
take-away. K tomu sa navyše 
pridalo zatvorenie hotela, ten 
nefunguje už tri mesiace. Pri-
pomeňme, že Tulipán, ako sa 
podnik kedysi volal, patrí na-
ozaj medzi legendárne miesta 
Bratislavy.
Pekáreň Fleur Bakery síce 
prežíva, otvorené však majú 
len od štvrtka do nedele, aj 
to iba počas dňa (od 9. do 15. 
či 16. h). Nachádzajú sa na 

Ako po morovej epidémii - zo Štúrovej ulice mizne život

Dostali zabrať aj v minulosti
Život na Štúrovej pred pár rokmi ničili rozkopávky celej ulice spojené 
s budovaním električkovej trate a rekonštrukciou Starého mosta. 
Začali sa v januári 2014, ulica postupne vyzerala ako tankodrom, ne-
prístupná bola dokonca aj pre peších. Chodci sa sem oficiálne vrátili 
až v novembri 2015, autá v máji 2016 a električky začali po Štúrovej 
opäť jazdiť až v júni 2016.  To si, samozrejme, vybralo už vtedy svoju 
daň. Skončili napríklad viaceré stánky s občerstvením, lekáreň a po 
40 rokoch aj slávna podzemná  vývarovňa Karmina, kam občas 
zavítal aj niekdajší prezident Ivan Gašparovič.

mieste, kde bola ešte v roku 
2019 predajňa obuvi. I jej 
koniec je zjavne dôkazom, že 
podnikanie na Štúrovej bolo 
náročné aj pred pandémiou. 
Opatrenia ho však v mnohých 
prípadoch dorazili.
Oproti, na druhej strane ulice, 
sú dve prevádzky. Možno ste 
už aj zabudli, čo bolo v roz-
ľahlých priestoroch zakry-
tých fóliami - nachádzal sa tu 
obchod so štýlovými dopln-
kami Apropos. Ten však ne-
fungoval už pred pandémiou 
a jeho majitelia hlásili veľké 
problémy už v čase totálnej 
rozkopávky ulice, ktorá trvala 
v rokoch 2014 až 2016. 
Vedľa bývalej predajne je 
kníhkupectvo Academia. Stá-
le funguje, no vzhľadom na 
opatrenia iba ako výdajňa pre 
internetový obchod.
O kúsok ďalej v Luxorke, 
oproti budove Generálnej 
prokuratúry, skončila tiež 
pekáreň Aida. Ako nám pre-
zradil jej majiteľ, definitívne 
to zabalili 25. decembra. „Na 
tomto mieste už neotvoríme, 
v budúcnosti možno niekde 
inde,“ uviedol pre náš web 
banoviny.sk. (ms)
Foto: archív J. K., Matúš Husár
Viac foto na www.banoviny.sk

Grobiani v lese 
BRATISLAVA
V chránených územiach 
Malých Karpát zazname-
nali členovia stráže príro-
dy zvýšený počet prípadov, 
keď návštevníci porušili 
pravidlá.
Medzi „prešľapmi“ boli na-
príklad jazda na motorke 
a štvorkolke v lokalitách 
s najvyšším stupňom ochra-
ny, nelegálne kladenie ohňa 
a táborenie, pohyb mimo vy-
značených turistických chod-
níkov, zjazdová cyklistika, 
let na paraglajdingu či lieta-
nie s dronom nad hniezdami 
dravých vtákov. Informovala 
o tom Správa Chránenej kra-
jinnej oblasti Malé Karpaty 
na svojom webe.  (TASR)

Čierna stavba 
musí preč
RUŽINOV
Súkromná pláž so zázemím, 
ktorá koncom roka 2019 vy-
rástla na Zlatých pieskoch, 
sa má odstrániť. 
Vyplýva to z rozhodnutia 
Okresného úradu Bratislava, 
ktorý potvrdil rozhodnutie 
miestneho stavebného úradu 
v Ružinove. Podľa stavebné-
ho úradu ide o čiernu stavbu 
bez akýchkoľvek povolení, 
ktorá nespĺňa základné hygie-
nické ani bezpečnostné požia-
davky.  (TASR)

Chaos na trhu 
Jedno� trhovisko� za� druhým�
začali� v� polovici� marca� za-
tvárať�hygienici�s�tým,�že�ide�
o� � opatrenie� na� zamedzenie�
šírenia�koronavírusu.�O�pár�
dní� názor� zmenili� a� predaj�
ovocia� či� zeleniny� na� čer-
stvom�vzduchu�omilostili.
Pôvodná vyhláška hlavného 
hygienika priniesla v praxi 
aj takú absurditu, keď na-
príklad z Novej tržnice na 
Trnavskom mýte vykázali 
predajcov, ktorí mali tovar 
vyložený voľne na pultoch, 
no kamenné prevádzky v tých 
istých priestoroch mohli fun-
govať ďalej. To zas podnie-
tilo inú absurditu: zakázané 
trhové stoly prichýlili neza-
kázané kamenné predajne.
Tento chaos je konečne za 
nami, opäť môžeme kupovať 
jarné vitamíny od domácich 
trhovníkov. Medzi posledný-
mi ohlásili návrat tesne pred 
Veľkou nocou organizátori 
Farmárskych trhov, ktoré sa 
konajú striedavo vo Vrakuni, 
v Karlovej Vsi a v Petržalke. 
V tomto roku je to ich premié-
ra - na rozdiel od Miletičky, 
trhov na Žilinskej či spomína-
nej Novej tržnice nemali do-
teraz otvorené ani jediný deň. 
Všetkým pritom bolo jasné, že 
predaj na čerstvom vzduchu 
nikomu neublíži – pravda, ak 
sa ľudia nebudú pri pultoch 
na seba tlačiť a nevytvoria 
tentoraz iný chaos. Ale to by 
sme mohli zvládnuť.
� Anna�Čapková

Obchod so štýlovými doplnkami Apropos mal veľké 
problémy už v čase totálnej rozkopávky ulice.

Majiteľ Ján Krekáň potvrdil, že kaviareň Štúr Café už neotvorí.

Legendárna kaviareň Tulip Café (niekdajší Tulipán), nefunguje už dlhšie.
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Pokračovanie�zo�str.�1
Niektoré projekty cyklistic-
kých trás čakajú na schvá-
lenie krajským dopravným 
inšpektorátom (konkrétne 
ide o zmenu organizácie 
dopravy na Záhradníckej 
a Krížnej, taktiež cyk-
lo-bus pruhy na Karadži-
čovej a Košickej). „Plánu-
jeme tiež osádzať ďalšie 
cyklosčítače, aby sme ve-
deli vyhodnocovať dáta, 
na základe ktorých navr-
hujeme ďalšie cyklotrasy. 
Pokračovať budeme aj 
v inštalácii cyklostojanov, 
či už nových, dizajnových 
v širšom centre mesta, ale-
bo štandardných v odľah-
lejších častiach,“ hovorí.
Z cyklotrás, ktoré pribud-
li v nedávnych týždňoch, 
vyzdvihuje lokalitu Nové 
Nivy v centre mesta, a tiež 
Kopčiansku ulicu popri 
výstavbe obytnej štvrte 

Nesto v Petržalke – hlav-
né mesto tu figuruje ako 
konzultant pri navrhovaní 
cyklistických trás a taktiež 
zaručuje, že sa zahrnú do 
projektov v rámci stano-
vísk mesta. No a „pešia-
kov“ by zase mohli potešiť 
nedávno osadené stĺpiky 
v Starom Meste, napríklad 
na Radlinského ulici, kde 
bránia parkovaniu áut. Aj 
na Hviezdoslavovom ná-
mestí, na ktorom začali 
parkovať taxikári, pribudol 
veľký počet nových stĺpi-
kov (nahradili staré, zniče-
né). Pešia zóna v centre je 
takto opäť chránená, autá 
sa sem už nedostanú.

Aké trasy odporúča Tomáš 
Peciar rekreačným cyklis-
tom? Je presvedčený, že 
máme veľa skvelých mož-
ností, napríklad: 
	Medzi najobľúbenejšie 

Zlepšuje sa aj cyklistická infraštruktúra
Cyklokoordinátor Tomáš Peciar: 
„V minulom roku sa nám podarilo 
osadiť prvé osvetlenie cyklotrasy 
s LED gombíkmi, inštalovali sme 
servisný cyklostojan s verej-
nou pumpou v spolupráci s MČ 
Ružinov, vyriešili sme množstvo 
lokálnych opráv a výrazne zlepšili 
údržbu cyklotrás. Pripravili sme 
dizajn manuál osádzania cyklosto-
janov a osadili ďalších vyše sto 
kusov v Bratislave, v čom intenzívne 
pokračujeme. Novinkou roka 2020 
bolo osadenie prvých vizuálnych cyklosčítačov na Starom 
moste a na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu, v ich osádzaní 
budeme pokračovať aj v tomto roku. Dáta z nich sú potrebné 
pre lepšie umiestňovanie cyklotrás, ako aj pri meraní zlepšova-
nia deľby dopravy v rámci dopravných prieskumov. Tieto dáta 
sú verejne prístupné na opendata.bratislava.sk. Pokračujeme 
taktiež v inštalácii staníc zdieľaných bicyklov Slovnaft bike, 
kde sieť zahusťujeme, ale aj pridávame nové do vzdialenejších 
lokalít.

www.cyklospital.sk

cyklotrasy patrí Dúbrav-
ská radiála R11, smeru-
júca z Rybného námestia 
v centre mesta po nábreží 
cez nadchod pri Botanic-
kej ulici a cez Líščie Nivy 
až do parku SNP. „V tom-
to úseku máme momen-
tálne hotové geodetické 
zameranie a pripravujeme 
projektovú dokumentá-
ciu na jeho prepojenie na 
Svrčej ulici. Tomu musí 
predchádzať výmena po-
zemkov s Univerzitou 
Komenského. Tento úsek 
je značne úzky a obme-
dzený, chceme ho spraviť 
komfortný,“ približuje 
cyklokoordinátor.

	Ďalšia možnosť je vybrať 

sa po slovnaftskej strane 
hrádze Malodunajskou 
radiálou R27, ktorá sa 
začína od Šafárikovho 
námestia a pokračuje cez 
Pálenisko, napríklad až do 
Hamuliakova. Tam môže 
rekreačný cyklista využiť 
kompu, previezť sa do 
Čunova a naspäť ísť po 
Petržalskej hrádzi. Tento 
okruh je mimoriadne ob-
ľúbený a výškovo nená-
ročný.

	Pri objavovaní Bratisla-
vy môžete tiež vyskúšať 
sieť cyklotrás v Petržal-
ke, napríklad okruhom 
od Mamateyovej ulice, 
pokračovať Starohájskou 
a vrátiť sa na tzv. Petržal-
ské korzo po Kopčianskej 
ulici až k rakúskej hra-
nici, kde pribudol úsek 
cyklotrasy za Matador-
kou.

	Najviac cyklistov za po-
sledné roky pribudlo 
v bratislavskom lesopar-
ku, ktorý je popretkávaný 
cyklotrasami rôznej nároč-
nosti, od klasických asfal-
tových až po vysoko ná-
ročné single traily. „Toto 
je miesto, ktoré treba na 
bicykli zažiť - človek môže 
ísť v rámci mesta od Želez-
nej studničky až do kopcov 
nad koncom Rače,“ uzatvá-
ra Tomáš Peciar.

(ac)
Foto: Rekola, ac, 

Matúš Husár

Veľkým lákadlom je nová pumptracková dráha v Petržalke, 
na ktorej môžete vyskúšať aj kolobežku či korčule.
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BRATISLAVA
Bratislava má nové pamäti-
hodnosti. Pribudol medzi 
ne Istropolis, Nová tržnica 
na Trnavskom mýte, známe 
„Véčko“ na Námestí SNP 
a ďalších 13 objektov. Ak-
tualizáciu zoznamu schvá-
lili minulý týždeň mestskí 
poslanci.
Hlavným jednotiacim zna-
kom objektov, ktoré rozšírili 
zoznam pamätihodností, je 
ich veľkomestský charakter. 
„Ide o objekty, ktoré boli dô-
ležité pre rozvoj metropoly 
hlavne v 2. a 3. štvrtine 20. 
storočia. Obyvateľmi mesta 
sú vnímané ako dôležité mes-

totvorné stavby a štruktúry, 
ktoré sa medzičasom stali ne-
odmysliteľnou súčasťou ur-
banistickej skladby Bratisla-
vy,“ uviedol v predloženom 
materiáli riaditeľ Mestského 
ústavu ochrany pamiatok 
v Bratislave Ivo Štassel.
Význam týchto stavieb je 
podľa neho nielen v špeci-
fickom architektonickom 
stvárnení, ale predovšetkým 
v tom, že pomáhali vytvoriť 
urbanistické prostredie, zod-
povedajúce metropolitnému 
významu Bratislavy.
Do celomestského zozna-
mu pamätihodností pribudli 
tiež Pallehnerova kolónia na 

Schillerovej ulici, Poštový 
palác i budova Strojníckej 
fakulty STU na Námestí slo-
body, Internát Jura Hronca 
na Bernolákovej ulici, obyt-
ný dom V. Kohna na Mic-
kiewiczovej, Café Regina na 
Hurbanovom námestí, ale aj 
Hlboká cesta v Starom Meste, 
pretože sa tu stretáva karpat-
ský skalný masív, obohatený 
prameňmi pitnej vody s kul-
túrnym dedičstvom mesta. 
Zoznam je zverejnený na 
webe Mestského ústavu 
ochrany pamiatok v Bratisla-
ve.

(TASR)
Foto: nc

Zoznam pamätihodností rozšírili 
Istropolis, Véčko aj Nová tržnicaSTARÉ MESTO

Nezávislí experti potvrdi-
li, že ak by električková 
trať viedla popred budovu 
Slovenského národného di-
vadla (SND) na Pribinovej 
ulici, nemala by mať na ňu 
výrazný vplyv.  
V medzinárodnej pracovnej 
skupine, ktorú zriadil magis-
trát, boli odborníci na akus-
tiku, dopravné inžinierstvo 
a architektúru zo Slovenska, 
Česka, Poľska, Belgicka, 
Francúzska a Švajčiarska. 
Do skupiny nominovalo od-
borníkov aj ministerstvo kul-
túry a divadlo. Cieľom bolo 
vyhodnotiť, či je technicky 
možné realizovať v blíz-
kosti SND električkovú trať 
spôsobom, ktorý zamedzí 
negatívnym dopadom hluku 
a vibrácií na budovu. Nezá-

vislí odborníci v spoločnom 
vyhlásení potvrdili, že sú rie-
šenia umožňujúce prevádzku 
električkovej trate spôsobom, 
ktorý hlukom alebo vibrá-
ciami neohrozí fungovanie 
divadla. 
Vyhlásenie obsahuje aj pod-
robný opis odborných krokov, 
ktoré bude potrebné vykonať. 
Zahŕňať majú napríklad tech-
nickú kontrolu stavu budo-
vy divadla a garáží, statický 
a konštrukčný posudok exis-
tujúcej konštrukcie garáží, 
meranie existujúceho charak-
teru hlučnosti a vibrácií v bu-
dove SND, meranie hlučnosti 
a vibrácií v blízkosti koľajo-
vých tratí či porovnanie exis-
tujúcich električkových tratí 
vedených v blízkosti divadiel 
vo svete. (ts)

Vizualizácia: JTRE

Trať môže ísť popred SNDČo poviete na 
novú fontánu?
BRATISLAVA
Bratislavská vodárenská 
spoločnosť (BVS) predsta-
vila vzorovú pitnú fontánu, 
ktorú chce v nasledujúcich 
rokoch používať pri spolu-
práci so svojimi partnermi. 
Bezdotyková pitná fontána by 
mala odolať nepriazni počasia 
a je z nej možné pohodlne si 
načapovať vodu aj do vlastnej 
fľaše, čo by malo znížiť spot-
rebu plastového odpadu. Pitná 
fontánka nainštalovaná vo Vo-
dárenskej záhrade je pilotným 
projektom. V priebehu tohto 
roka bude BVS vyhodnocovať 
jej prevádzku, a zároveň bude 
partnerov spomedzi miest 
a obcí, ale aj súkromných spo-
ločností, ktoré by mali záujem 
o jej zriadenie na verejných 
priestranstvách. Od budúceho 
roka by sa mali tieto fontány 
začať používať v celom regió-
ne BVS. (ts)

V lesoparku 
posilnili MHD
BRATISLAVA
Dopravný podnik Brati-
slava posilnil MHD do le-
soparku. Až do konca ok-
tóbra budú všetky linky 
počas voľných dní premá-
vať v zlepšenom režime od 
8.30 do 19.30 h. 
Linka 43 premáva od zastávky 
Železná studnička striedavo 
každých 40 minút do Lesopar-
ku a na Kačín. Medzi Patrón-
kou a Železnou studničkou je 
interval medzi spojmi naďalej 
20 minút. Na linke 52, ktorá 
premáva z Vajnôr do Rače na 
Potočnú, odkiaľ sa dá dostať 
k obľúbenému výletnému 
miestu Biely kríž, je interval 
30 minút od 8.30 do 19.30 h. 
Aj linka 144, ktorá spája Koli-
bu a Kamzík, premáva dlhšie, 
od 8.30 do 19.30 h, a na Kolibe 
má prípoje na linky 203 a 145 
(linka, ktorá nahradí pôvodnú 
linku 44, ktorá často nevede-
la prejsť cez úzke uličky so 
zaparkovanými autami a spo-
maľovali ju aj smetiarske autá, 
ktoré nemala ako obísť).  (ts)

Dom odborov Istropolis má nahradiť 
Nový Istropolis, ktorého podobu navrhlo 
holandské architektonické štúdio KCAP.
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Ako môžem JA prispieť k zdravšej planéte?
Možností je veľmi veľa a čo je najlepšie, niektoré 
nás nestoja ani cent. Vyžadujú si len náš čas a ocho-
tu meniť veci k lepšiemu. Stále sa však medzi nami 
nájdu ľudia, ktorí obhajujú svoju nečinnosť v otázke 
ochrany prírody argumentom, že oni samy na tom 
aj tak nič nezmenia. Pravdou však je, že každá po-
moc prírode sa počíta. Veľký zmysel má už len to, že 
mnohí sme do značnej miery prešli na elektronický 
spôsob komunikácie, nastavili sme si zasielanie ban-
kových výpisov či faktúr za telekomunikačné služby 
e-mailom a platíme naše účty prevodom namiesto 
papierových poštových poukážok. Aktívne prispieť 
k ochrane životného prostredia môžeme aj tak, že 
budeme triediť odpad, aspoň z času na čas vymeníme 
auto za cestovanie bicyklom či hromadnou dopravou 
(vlak, autobus, električka), nebudeme zbytočne plytvať 
energiami a potravinami a obmedzíme používanie 
plastov napríklad tým, že si do obchodu zoberieme 
vlastné vrecká a nákupné tašky na potraviny. Možno 
ste netušili, ale na Slovensku máme takmer v každom 

väčšom meste bezobalové obchody, v ktorých na kúpite 
výhodnejšie a ešte aj zodpovednejšie k prírode, keďže 
obaly na potraviny alebo drogériu, ktoré tam nakúpite, 
si prinesiete z domu. 

30 000 zákazníkov ZSE prispieva 
k ochrane prírody 
Zrejme ste už počuli o Zelenej elektrine, s ktorou mô-
žete podporovať zelené elektrárne (napr. slnečné, 
vodné, veterné) aj na Slovensku. Zelenú elektrinu 
od ZSE už využíva viac ako 30 000 zákazníkov z ra-
dov domácností. Pri podieli uhlia ako zdroja elek-
triny v energetickom mixe ZSE na úrovni 13,8 % to 
znamená, že týchto 30 000 zákazníkov ročne ušetrí 
15 131 286 kg uhlia a zabráni vzniku až 15 100 800 kg CO

2

zo spáleného uhlia. Čím viac zákazníkov sa rozhodne 
aktívne podporovať zelené elektrárne, tým viac ich 

bude pribúdať, ich výrobné procesy sa budú zefektív-
ňovať a to sa odrazí aj na postupnom znižovaní cien 
elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. ZSE v roku 
2020 nakúpilo záruky pôvodu elektriny od viac ako 760 
malých fotovoltických elektrární po celom Slovensku. 

Ako funguje Zelená elektrina od ZSE?
So Zelenou elektrinou od ZSE funguje každá domác-
nosť bez problémov kedykoľvek počas dňa či noci, 
iba s tým rozdielom, že spotreba elektriny je 100 % 
krytá zárukami pôvodu elektriny z obnoviteľných 
zdrojov energie. Zelená elektrina sa od čiernej nedá 
fyzicky oddeliť, to znamená, že ZSE vám nebude meniť 
elektrické káble, ale v objeme vašej ročnej spotreby 
na kúpi záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdro-
jov a priradí ich priamo k vašej domácnosti. A vôbec 
pri tom nezáleží, či bývate v byte alebo v rodinnom dome. 

O zelené témy sa Slováci aktívne zaujímajú
Koncom minulého roka realizoval Sociologický 
ústav Slovenskej akadémie vied prieskum 
na vzorke 1 021 respondentov. Z jeho výsledkov 
vyplynulo, že až 70 % opýtaných Slovákov má 
obavy o životné prostredie. O tom, že nám nie 
sú ľahostajné dôsledky klimatickej krízy, svedčí 
viac ako 120 000 podpisov v rámci petície 
Klíma ťa potrebuje, ktorá bola odovzdaná 
do parlamentu na prerokovanie. 

Každá pomoc prírode
sa počíta

Zoberte si  
Zelenú elektrinu aj vy

www.zse.sk

M� hal Sabo
ekoaktiv� ta, gr nfluencer
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BRATISLAVA
Pozreli sme sa na aktuálne 
ponuky práce pre Bratisla-
vu – ktorí odborníci chý-
bajú v našom meste, kto 
má šancu zamestnať sa na-
priek zlým časom korony?
Remeselníci u nás poma-
ly vymierajú, študentov 
viac lákajú humanitné vedy 
a dnešné deti chcú byť šéf-
kuchármi alebo youtubermi. 
Aj takéto zistenia priniesla 
nedávno spoločnosť Grafton. 
Poznáme to z vlastnej skúse-
nosti: všeličo si doma doká-
žeme opraviť či zmajstrovať 
aj sami, ale keď potrebujeme 
pomoc profesionála, možnos-
ti sú biedne. „Je to tak nielen 
na pôde remeselných živnos-
tí, ale aj vo sfére remeselných 
odborníkov vo výrobných 
sférach. Nielenže sú veľmi 
vyťažení, ale aj dlhodobo 
nedostupní,“ konštatuje Graf-
ton.

No nechýbajú iba remeselní-
ci, žiadané sú aj iné profesie. 
Na pracovnom portáli profe-
sia.sk sme minulý týždeň na-
šli pomerne veľa ponúk pre 
Bratislavu a blízke okolie, 
kde firmy hľadali napríklad 
vedúcu sestru úseku ošetro-
vateľstva (plat 1 500 eur). 
zubného asistenta (plat 800 
eur), obchodného manažé-
ra (plat od 1 200 eur), ale aj 
pekára do supermarketu (plat 
904 eur) či účtovníka (plat 
1 000 eur). Šancu zamestnať 
sa v Bratislave majú tiež zá-
ujemcovia o prácu učiteľa 
v základnej či strednej škole 
– prekvapil nás pomerne vy-
soký počet príležitostí práve 
pre pedagógov.
Úrady práce evidovali v ja-
nuári tohto roku 63 411 
voľných pracovných miest, 
najviac v Bratislavskom kraji 
(17 890 miest). Hoci podľa 
spoločnosti Grafton zamest-

H Ľ A DÁ M E KO L E G OV
barmanov,  čašníkov,  kuchárov aj  manažérov 

do našich reštauráci í

PRIDAJ SA K NÁM
kariera@medusagroup.sk             

www.medusarestaurant s .sk/kariera

         Skôr ako  
majstra do bytu zoženieme youtubera
ŽIADANÉ PROFESIE

návatelia hľadali najmä ope-
rátorov a montérov strojov, 
remeselníkov i pomocných, 
aj nekvalifikovaných pracov-
níkov, dnešní žiaci a študenti 
majú záujem najmä o huma-
nitné vedy. Záujem za uply-
nulých 10 rokov narástol 
v niektorých humanitných 
odboroch o viac ako 200 
percent a, naopak, najväčší 
pokles záujmu zaznamena-
li odbory ako elektrotech-
nika či strojárstvo. Zo škôl 
tak vychádzajú absolventi, 
ktorí si so svojím diplomom 

ťažko hľadajú uplatnenie.  
„S mladými ľuďmi treba pra-
covať už v základnej škole, 
a to systematickou podporou 
manuálnych zručností a kre-
ativity. Do úvahy prichádza 
tiež užšia spolupráca so škol-

skými poradcami pre výber 
povolania a úzka kooperácia 
s rodičmi týchto žiakov, aby 
podporili odborné vzdeláva-
nie svojich detí,“ pripomína 
personálna agentúra. (ts, bn)

Foto: shutterstock

BRATISLAVA
Bratislavský Campus, víťaz 
súťaže Office roka v kategó-
rii inovatívna kancelária, 
spustil novinku ponúkajúcu 
bezpečné a flexibilné miesta 
na prácu. 
Pandémia nás núti robiť 
z domu, a tak mnohé pra-
coviská, ktoré si vyžadu-
jú nemalé náklady, zívajú 
prázdnotou už takmer rok. 
Manažéri firiem si uvedomu-
jú, že dlhodobo nie je vhodné 
ani výhodné nechať veľkú 
časť tímu pracovať takým-

to spôsobom. Campus preto 
prišiel s ponukou hybridných 
kancelárií, ktoré umožňujú 
firmám plne využívať priestor 
a služby pre všetkých členov 
svojho tímu na rotačnej báze. 
Zamestnanci, ktorí potrebujú 
pravidelne organizovať tí-
mové stretnutia, alebo je pre 
nich dôležité pracovať v pria-
mom kontakte s inými, môžu 
využívať priestory Campusu 
takým štýlom a v takom roz-
sahu, aký si sami nastavia. 

(ts)
Foto: Campus

Z home office do  
hybridnej kancelárie

PETRŽALKA
Ľudí bez domova už 
v spustnutom areáli pri ja-
zere Veľký Draždiak nenáj-
dete. Chátrajúce objekty na 
mieste budúcej Južnej plá-
že majiteľ pozemku zbúral, 
oplotenie sa zrušilo, pribu-
dol chodník a po-
hľad na stavenisko 
zakrýva plachta. 
Stavebné práce však 
ešte musia počkať.
Projekt Južná pláž 
ráta s dvoma samo-
statnými objektmi 
s jedným podzem-
ným parkovacím 
podlažím, štyrmi nadzemný-
mi a jedným ustúpeným pia-
tym podlažím. V objektoch sa 
nachádza 55 bytov a občian-
ska vybavenosť – reštaurácia, 
kancelárske priestory, telo-
cvičňa, materská škôlka.
Súčasťou polyfunkčnej vý-
stavby sú aj verejné funkcie 
vo väzbe na vodnú plochu 
Veľký Draždiak - bulvár pre 

peších, promenáda, ume-
lý potok, dažďová záhrada, 
komunitná záhrada, pláž so 
zázemím, dve móla s vežou 
pre záchrannú vodnú službu, 
oddychová lúka s ohniskom, 
vnútroblokový park, tri det-
ské ihriská, amfiteáter pre 
malé javiskové formy, stano-
visko bike sharing. Prízemný 
objekt pri pláži zároveň dopĺ-

ňa jej vybavenosť. 
Investor sem plá-

nuje umiestniť stanovisko zá-
chrannej vodnej služby, WC, 
sprchy, prezliekacie kabínky 
a požičovňu ležadiel.
Ešte v decembri minulého 
roka začali búracie práce 
a odvoz odpadu, ktorý sa tu 
roky hromadil. Pozemok sa 
dočisťoval, rozobrané je aj 
staré detské ihrisko. „O kon-
štrukciu preliezok prejavila 

záujem mestská časť, šmy-
kľavka v tvare slimáka pre 
najmenšie deti zas poputuje 
do múzea dizajnu,“ uviedol 
za investora V. D. LAKE, a. s. 
Tomáš Matulík pre náš web 
banoviny.sk.
Oplotenie areálu sa presunu-
lo, návštevníci už teda môžu 
po rokoch využívať aj betó-
nový chodník, pozdĺž nového 
oplotenia pribudli lavičky. 
Ide o pôvodné staré, ktoré 

investor repasoval, čím sa 
rozhodol sprístupniť prvé od-
dychové využitie tejto zóny 
už počas realizačných fáz 
projektu. 
 Projekt zahŕňa aj revitalizá-
ciu širšieho okolia, konkrétne 
obnovu brehu jazera Veľ-
ký Draždiak až pred bývalý 
hotel Pressburg, vytvorenie 
verejnej pláže na náklady 
investora, so súhlasom maji-
teľov priľahlých pozemkov, 
ktorými sú hlavné mesto 
a Lesy SR.
V priebehu apríla by chcel in-
vestor podať žiadosť na zača-
tie územného konania. Až po 
jej schválení bude nasledovať 
žiadosť o stavebné povolenie. 
Stavebná aktivita je teda reál-
na najskôr v budúcom roku. 
Verejnosť môže svoje podne-
ty či otázky na investora sme-
rovať prostredníctvom jeho 
webovej stránky juznaplaz.
sk. (in)

Foto: cš, vizualizácia: 
V. D. Lake

V schátranom areáli pri Veľkom Draždiaku začína byť rušno

Na „plachte“ oplotenia je vizualizácia návrhu 
verejnej pláže.
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Máte za sebou siedmy ročník vzde-
lávacieho projektu Deti a architek-
túra. Ako ho hodnotíte?
Napriek pandémii ho hodnotím veľmi 
pozitívne. Spúšťali sme ho v septem-
bri 2020 a zapojil sa rekordný počet 
desať až trinásťročných žiakov zo 

základných škôl, ZUŠ a osemroč-
ných gymnázií. Myslíme si, že práve 
pandemická situácia nám dokonca 
pomohla zvýšiť záujem o tento pro-
jekt, keďže prebieha online prostred-
níctvom kreatívneho a interaktívneho 
e-kurzu.

Ako každý, aj vy ste museli uply-
nulý rok prispôsobiť projekt pan-
demickej situácii. Aké kroky ste 
podnikli, a čo sa zmenilo oproti mi-
nulým ročníkom? 
Tento projekt je už sedem rokov or-
ganizovaný online formou. Žiaci 

počas vyučovania spolu s pedagóg-
mi študujú e-kurz. Pre pandémiu ho 
mnohí žiaci študovali sami doma, aj 
výtvarné práce väčšinou vypracovali 
v domácom prostredí. Predchádzajú-
ce roky žiaci výtvarné práce pripra-
vovali pod dohľadom pedagógov na 
výtvarnej výchove a následne učitelia 
vyberali práce, ktoré nám zaslali do 
súťaže. Minulý rok prichádzalo veľa 
prác individuálne, pričom nám ich za-
sielali rodičia žiakov. Najvýraznejšie 
sa však pandemická situácia prejavila 
v tom, že sme nemohli zorganizovať 
vernisáž najkrajších výtvarných prác 
spojenú s odovzdaním diplomov 
a vecných cien pre ich autorov, a zru-
šiť sme museli aj plánovanú tematickú 
vychádzku po architektúre a mostoch 
Bratislavy, ktorá sa mala konať na 
druhý deň po vernisáži. Veríme, že sa 
nám to podarí v náhradnom termíne 
a že si to spoločne všetci užijeme. 
Pre žiakov ocenených prác už máme 
pripravené diplomy, nakúpené pekné 
knihy aj sladkosti ako odmeny.

Súčasťou projektu Deti a archi-
tektúra je vždy inovatívne riešenie 
vzdelávania, na ktorom spolupra-
cujete s Luciou Lalka z Eduvision. 
Ako sa pozeráte na online vzdeláva-
nie ako celok?
Pred siedmimi rokmi, keď sme s pro-
jektom Deti a architektúra začínali, 

online projekty boli skôr výnimkou 
ako pravidlom. Na mnohých školách 
bol problém aj s internetom, čo bolo 
podmienkou možnosti zapojiť sa do 
projektu. Dnes už je to oveľa bež-
nejšie a pandémia rozšíreniu online 
vzdelávania na školách len pomohla. 
Náš e-learning bol však nastavený 
tak, že žiaci online kurz študovali na 
hodinách v triede pod vedením a s 
komentármi učiteľa. Nešlo teda o ty-
pický dištančný spôsob vzdelávania. 
E-kurz končí každý rok kvízom, kde 
si žiaci preveria vedomosti, ktoré 
nadobudli. Myslím si, že online pro-
jekty, ak sú robené kreatívne a hravo, 
majú veľký potenciál do budúcnosti. 
Dôležité však je, aby sa tento spôsob 
vzdelávania prepájal aj s diskusiou 
priamo na hodinách, s výmenou názo-
rov medzi učiteľom a žiakmi, ale aj 
medzi žiakmi navzájom.

Štúdium cez počítač a internet sa 
cez pandémiu stalo bežnou súčas-
ťou reality. Ako by ste zhrnuli dôle-
žité atribúty zaujímavého a prínos-
ného online vzdelávania?
Najdôležitejšie je, aby online vzdelá-
vanie bolo hravé a kreatívne. Nesmie 
to byť nuda, lebo vtedy je už dopredu 
odsúdené na neúspech. Aj matematika, 
fyzika a ďalšie menej obľúbené pred-
mety môžu žiakov zaujať, ak sú online 
formy ich výučby urobené vtipne a za-
ujímavo. Som presvedčená o tom, že 
úspech nášho projektu je najmä v tom, 
že e-kurz deti baví, že sa nielen vzde-
lávajú, ale aj zabavia, a že sa pútavou 
formou dozvedia nové zaujímavé veci, 
o ktorých sa doteraz neučili. Aj na 
internete sa za posledný rok objavilo 
veľa zaujímavých a tvorivých online 
prístupov vo vzdelávaní, kde učiteľ 
netradičným prístupom a formou pred-
stavuje žiakom napríklad naše a sve-
tové dejiny, alebo pokusy v chémii 
či výpočet matematických príkladov. 
Takéto vtipné a kreatívne prístupy 
v online vzdelávaní majú potenciál aj 
do budúcnosti, ale osobný kontakt žia-
kov s učiteľom v škole z dlhodobého 
hľadiska asi nenahradí v plnej miere 
žiadna forma štúdia cez počítač.

Nedávno ste vyhlásili tému ročníka 
2021 – žiaci sa budú zaoberať bu-
dovami pre kultúru. Čo vás viedlo 
k tejto téme?
Dôvody výberu tejto témy sú dva. 
Chceme žiakom vysvetliť, prečo je 
kultúra pre ľudí, spoločnosť aj ná-
rod dôležitá, a chceme im predstaviť 
množstvo zaujímavých a hodnotných 

budov pre kultúru na Slovensku, 
v Európe a aj vo svete. Či už ide o bu-
dovy divadiel, koncertných sál, oper-
ných domov, múzeá alebo galérie. Je 
to krásna téma a veľmi sa teším na jej 
spracovanie. Na novom ročníku za-
číname intenzívne pracovať. Vzhľa-
dom na to, že budov pre kultúru je 
po svete naozaj veľa, v e-kurze sa 
budeme venovať najmä Slovensku 

a Európe, a zaujímavé budovy pre 
kultúru z iných kontinentov budeme 
predstavovať len na stránke projektu 
na Facebooku. 

Aké od tejto témy máte očakávania, 
a na čo sa najviac tešíte? 
Teším sa na proces samotnej prípravy 
e-kurzu. V súčasnosti pripravujeme 
jeho obsahovú koncepciu a následne 

budeme pripravovať scenár. Pripra-
viť zrozumiteľný a pútavý scenár do 
e-kurzu je vždy veľká výzva. Tiež 
sa teším na proces výberu najzaují-
mavejších budov pre kultúru, ktoré 
vyberieme do e-kurzu. Výber je veľ-
mi dôležitý, ale samozrejme bude 
subjektívny. Budeme ich vyberať 
s dôrazom na to, aby boli vhodným 
príkladom peknej a kvalitnej architek-
túry a aby sme žiakom stručne a zro-
zumiteľne vysvetlili, prečo sú práve 
tieto budovy pre kultúru hodné ich 
záujmu. Veď hlavným cieľom projek-
tu Deti a architektúra je práve to, aby 
sme deti naučili vnímať architektúru 
a rozlišovať medzi kvalitnou a menej 
kvalitnou architektúrou. Samozrejme 
sa teším aj na opätovnú spoluprácu 
s Luciou Lalkou a jej spoločnosťou 
Eduvision, ktorá spracováva samotný 
e-kurz, pripravuje grafiku, animácie 
a programovanie.

Projekt Deti a architektúra sa vďa-
ka vám a vašim kolegom každý rok 
posúva nielen počtom zapojených 
žiakov, ale aj kvalitou a rôznymi 
inováciami. Čo pripravujete v tom-
to ročníku?
Najvýraznejšou novinkou je, že 
e-kurz chceme pripraviť v dvoch 
mutáciách. Okrem slovenčiny bude 
k dispozícii aj v angličtine, aby sa do 
projektu mohli zapojiť aj medziná-
rodné školy a bilingválne gymnáziá. 
Veríme, že aj mnohé slovenské školy 
využijú možnosť vzdelávať sa nielen 
o architektúre, ale že si pritom budú 
môcť zlepšovať aj svoju angličtinu. 
Som rada, že už teraz máme pokrytú 
väčšinu financií, ktoré na prípravu 
projektu potrebujeme, a ďakujem 
našim partnerom, ktorí nás finančne 
a organizačne podporujú.

Deti a architektúra: Ôsmy ročník predstaví 
žiakom budovy pre kultúru

Online vzdelávanie sa pre pan-
démiu stalo novým normálom 

a tisíce žiakov si zvykli absolvovať 
hodiny slovenčiny či matematiky 

spoza obrazovky počítača. S novým 
prístupom k výučbe cez internet 

však prichádzajú výzvy, ako urobiť 
tento proces atraktívny a zaujímavý. 
Darina Lalíková sa spolu s kolegami 
venuje e-learningu už sedem rokov 

a v rámci projektu Deti a archi-
tektúra ukazuje žiakom druhého 

stupňa základných škôl rôzne zaují-
mavosti zo sveta architektúry. Darí 
sa jej to pútavým spôsobom, vďaka 

ktorému záujem o projekt každý 
rok rastie.

Odborná porota vyberala 
zo stoviek prác

Darina Lalíková, autorka projektu

1. miesto: Filip Goč, Gymnázium sv. Andreja, Ružomberok

Cena JTRE: Lucia Kormaníková, 
Súkromná ZUŠ, Stará Ľubovňa
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v záhradke hrášok, špenát, 
šalát, ale napríklad aj kôpor 
a rukola. V apríli k nim pri-
budne kapucínka a ďalšie 
kvety, ktoré majú okrem 
okrasnej aj praktickú funk-
ciu - priťahujú na balkón 
cenných opeľovačov. A tiež 
repa, ale tú pestujeme najmä 
na listy do šalátov, podobne 
ako reďkovky. Ich listy sú 
jedlé a chutia rovnako ako 
plody, a listy repy sú ešte 
navyše aj krásne sfarbené. 
Netreba čakať, kým na-
rastú aj plody. No a v máji 
príde konečne rad na sade-
nice rajčín a paprík. K nim 
do nádob sadím aj bylinky 
a cibuľku, aby sa vzájomne 
ochraňovali. 

Najmä v panelákoch majú 
ľudia k dispozícii väčšinou 
lodžie – v čom je ich nevý-
hoda oproti otvorenému 
balkónu?
Nevnímam nevýhodu lodžií 
oproti balkónom, naopak, 
vďaka bočným stenám môžu 

byť menej veterné a posky-
tovať rastlinám lepší zákryt. 
A opeľovači sa bez problé-
mov dostanú všade, len ich 
musíme prilákať, napríklad 
pestrými voňavými kvietka-
mi, a pripraviť im miesto na 
zabývanie, napríklad v podo-
be hmyzieho hotela. 

Ak je však balkón obrátený 
na severnú stranu, asi ne-
mám veľkú šancu na pesto-
vateľský úspech.
Určite sa dá aj tam niečo vy-
pestovať, dobré je však zvoliť 
si menej náročné plodiny ako 
sú bylinky a listová zelenina, 
napríklad špenát, šalát, polní-
ček, mangold. Ale pokojne aj 
jedlé kvety ako nechtík alebo 
kapucínka. 

Akých najčastejších chýb sa 
dopúšťajú začiatočníci, na 
čo majú dať pozor?
Najdôležitejšie je spoznať 
svoj balkón, vedieť, koľko 
mi tam svieti slnka a na kto-
ré miesta. A tiež si povedať, 
koľko miesta chcem venovať 
pestovaniu a koľko si chcem 
napríklad nechať na oddych 
a nejaké kresielka, prípadne 
stolík, aby som sa tam potom 
netlačila. Dobré je tiež uvedo-
miť si, že predovšetkým južne 
orientované balkóny treba po-
lievať aspoň raz denne, čo je 
pri väčšom množstve nádob 
pomerne veľký časový závä-
zok. Tiež treba byť realistický 
- nie všetko, čo nájdem na ob-
rázkoch na internete, funguje 
aj naozaj. Začínajúcim zá-
hradkárom preto odporúčam 
začať v malom, získavať skú-
senosti, a až postupne záhrad-
ku zväčšovať. (ac)

Foto: FB/Foresterblog

Paradontóza začíná zápachom z ust.Paradontóza začíná zápachom z ust.´́
V starostlivosti o chrup a dutinu ústnu ponúka nové riešenie Múdra huba Pythium 
oligandrum. Svojou unikátnou schopnosťou rozrušiť bio lmy nedáva patogénnym 
baktériám a ďalším mikroorganizmom možnosť sa v nich ukryť.
Na trhu sú ústne vody pripravené zo suchej zmesi Bio Plus alebo šumivé tablety 
Múdra huba Pythie Bio Plus. Výplachové kúry týchto prípravkov chránia                             
od krvácavosti ďasien, začiatočných príznakov zápalu ďasien a zápachu z úst.
Prípravky sa osvedčili pri kvasinkových infekciách, napríklad po chemoterapii, 
keď predstavujú jednu z mála dostupných alternatív pre zdravotne oslabených 
jedincov alebo osoby s rezistenciou či alergiou na chemické látky ústnej hygieny.
Dezinfekčný mikroorganizmus Pythium oligandrum predstavuje predel medzi 
hubami a riasami. Pythium oligandrum preniká svojmi vláknami do buniek parazita 
(plesne alebo kvasinky) a čerpá z neho pre svoju výživu potrebné látky. Podstatou 
pôsobenia je aj produkcia enzýmov. Na podklade výživovej a priestorovej 

kompetície tak vytláča z priestorov patogénne plesne, kvasinky a baktérie. 
Po splnení úlohy (vyčerpanie parazita) uvoľňuje priestor pre znovuosídlenie                                                                                 
tzv. normálnou mikro órou.
Použitá biotechnológia eliminuje plesne a kvasinky priamym parazitizmom a je 
odborníkmi považovaná za najbezpečnejšiu technológiu dostupnú na súčasnom trhu. 

Prípravky s múdrou hubou dostanete vo svojich lekárňach 
alebo u svojej dentálnej hygieničky. 
Na Vaše otázky radi odpovieme na e-mailovej adrese: pythium@pythium.cz.
Informácie na: www.chytrahouba.eu

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

PETRŽALKA
Radosť z vlastnej úrody si 
môžete dopriať aj vtedy, 
keď bývate v panelákovom 
byte s malou lodžiou. Ako 
na to? Poradí vám Petržal-
čanka MICHALA HRN-
ČIAROVÁ, ktorá sa špecia-
lizuje na pestovanie ovocia, 
zeleniny, byliniek aj jedlých 
kvetov v nádobách. 

Čo všetko sa vám už poda-
rilo vypestovať na balkóne?
Za tie roky som skúsila pes-
tovať asi každé bežné ovocie, 
zeleninu či bylinky. Najviac 
ma teší, že sa mi vzhľadom 
na môj malý balkón darí pes-
tovať aj figy, ktoré milujem, 
a všetky bylinky, ktoré mám 
rada a ktoré využívam v ku-
chyni. 

Pestovaniu v nádobách sa 
venujete takmer desať ro-
kov. Vymenili ste na základe 
skúseností niektoré druhy 
rastlín za iné?
Časom som sa naučila sú-
strediť hlavne na to, čo mám 
naozaj rada a viem to aj vyu-
žiť. Preto na mojom balkóne 
nikdy nechýbajú napríklad 
jahôdky pre deti, mladá ci-
buľka, či jedlé kvety na spes-
trenie letných šalátov. Ale 
napríklad k cukinám sa už 
vracať nebudem, potrebujú 
veľa miesta, ktoré potom ne-
môžem využiť na pestovanie 
ďalších druhov zeleniny. 

Čomu sa v nádobách darí 
najlepšie?
V zásade sa dá vypestovať 

akékoľvek ovocie či zeleni-
na, pokiaľ viete zabezpečiť 
vhodné podmienky, teda 
dostatočne veľkú nádobu, 
kvalitný substrát a dosť svet-
la. Ale stálicami sú rajčiny 
a papriky vrátane čili, tie 
nemajú s pestovaním v ná-
dobách žiaden problém a ne-
potrebujú ani extra veľké 
nádoby (30 cm priemer by 
mal určite stačiť.) Rovnako 
listová zelenina je veľmi ne-
náročná na veľkosť nádoby aj 
množstvo svetla. Z ovocia sú 
to určite jahody, tie by nemali 
chýbať v žiadnej balkónovej 
záhradke. Dobre sa v nádo-
bách darí aj drobnému ovo-
ciu, napríklad čučoriedkam.

Pestovanie na balkóne je 
pre vás skôr radosť, alebo 
si vďaka úrode niekedy aj 
dopĺňate zásoby v kuchyni?
Určite je to v mojom prípade 
aj o samotnom záhradkárče-
ní, rýpanie v zemi ma napĺňa 
nesmiernym pokojom a ra-
dosťou.  A tiež sa oveľa lep-

šie cítim, keď si dám v lete na 
balkóne kávu a všetko okolo 
mňa je pekné a zelené, ako 
keby som sa mala pozerať 
len na prázdne steny. Alebo 
keď si s mužom sadneme na 
balkón k neskorej večeri, roz-
svietia sa solárne svetielka, 
ktoré tam máme rozvešané, 
k tomu cítim vôňu levandu-
le a mäty... Chvíľu mám po-
cit, že som niekde pri mori 
a hneď mi je lepšie :)  

A čo sa týka efektivity...?
Bylinky používam v kuchyni 
len tie z našej záhradky, a tiež 
jahôd a rajčín zvykneme mať 
v sezóne dosť veľa. Ale my 
máme malý balkón, takže 
viac ako toto reálne vypesto-
vať nevieme. Pri väčšej bal-
kónovej či terasovej ploche si 
však viem pokojne predstaviť 
aj čiastočnú zeleninovú či 
ovocnú sebestačnosť. 

Jar je tu, čo ste už stihli vy-
sadiť v novej sezóne?
Už od marca nám rastie 

         Namiesto 
muškátov ovocie a zelenina. Vyskúšajte!

Kto je Michala 
Hrnčiarová
 Mestská pestovateľka, 

pestovaniu v meste a špeci-
álne v nádobách sa venuje 
takmer 10 rokov

 Svoje skúsenosti opísala 
v knihe Balkón ako zá-
hradka, zdieľa ich aj na FB 
stránke www.facebook.
com/Forester.blog

ZÁHRADA NA BALKÓNE

www.sendom-societas.sk

STARÉ MESTO
O rekonštrukcii budovy 
Bratislavského bábkového 
divadla na Dunajskej ulici 
v Starom Meste sa hovo-
rí dlhých trinásť rokov, 
bábkoherci sú však dodnes 
v podnájme. Urýchli proces 
petícia, ktorú nedávno spí-
sali?
Bratislavské bábkové di-
vadlo (BBD) aktuálne fun-
guje v priestoroch Istropo-
lisu, odkiaľ môže dostať 
kedykoľvek výpoveď – je 
známe, že tento objekt má 
prejsť zásadnou prestavbou. 
Stres, pod ktorým sú čle-
novia umeleckého súboru 
a zamestnanci divadla, sa 
dá pochopiť. Na neúnosnú 
situáciu upozornilo divadlo 
petíciou. 
„Petíciu si ľudia spájajú s vy-
možením si niečoho, čo nie 
je možné inak docieliť. Naša 
petícia nie je tento prípad. 
Chceme len upozorniť a po-
môcť zriaďovateľovi, ktorým 
je Bratislavský samosprávny 
kraj (BSK), dotiahnuť rekon-
štrukciu do úspešného kon-
ca,“ vysvetľuje zmysel inicia-
tívy riaditeľ BBD Ján Brtiš.
Obnova budovy bábkového 
divadla je podľa jeho slov 
ako zakliata. Po zdĺhavých 

procesoch príprav sa ko-
nečne v apríli 2018 symbo-
licky poklepával základný 
kameň rekonštrukcie, ktorú 
mala zrealizovať firma Eu-
ro-Building do 24 mesia-
cov. Nestalo sa. Stavebná 
spoločnosť začala s búrací-
mi prácami, následne však 
svoju činnosť bezprecedent-
ne ukončila a stavbu opusti-
la. „Našťastie, nové vedenie 
Bratislavského samospráv-
neho kraja vyjednalo s do-
dávateľom odstúpenie od 

zmluvy bez ďal-
ších nárokov Eu-
ro-Buildingu.“ 
Bratislavská župa 
pripomína, že 
projekt po rokoch 
stagnácie oživuje. „Bábko-
vé divadlo si zaslúži krásne 
a dôstojné priestory. Za dva 
a pol roka sa nám podarilo 
urobiť viac ako za 10 rokov 
pred nami a chceme, aby di-
vadlo bolo čím skôr hotové. 
Najväčší problém spôsobila 
v minulosti firma Euro-Buil-

ding, ktorá nám úmyselne 
odsabotovala výstavbu, čo 
celý proces zastavilo a na-
tiahlo,“ uvádza predseda 
BSK Juraj Droba. Vedúca 
oddelenia kultúry Svetlana 
Waradzinová k tomu dodáva:  
„V súčasnosti máme v ru-
kách povolenie od staveb-

ného úradu pokračovať v re-
konštrukcii a finalizujeme 
spustenie verejného obstará-
vania na zhotoviteľa. Vďa-
ka tomu môžeme po dlhých 
rokoch odkladania konečne 
začať stavať.“ 
Nádej na posun teda je, zatiaľ 
však bábkohercom neostáva 
iné ako dúfať, že v náhrad-
ných priestoroch Istropolisu 
budú môcť existovať čo naj-
dlhšie. „Divadelných priesto-
rov je v Bratislave nedostatok 
a bábkové divadlo potrebuje 
špecifické vybavenie. Kul-
túrne domy majú svoje plány 
a priestor nemôžu dlhodobo 
prenajať. S oddelením kultú-
ry sme preverovali možnosti 
(DPOH, Malá scéna STU), 
je však problém prísť na ro-
kovanie, ak neviete, odkedy 
priestor budeme potrebovať,“ 
pripomína riaditeľ Ján Brtiš.

(ac)
Foto: Marián Dekan, FB/

Bratislavské bábkové divadlo
Viac na www.banoviny.sk

Obnovu budovy bábkového divadla chce urýchliť petícia

Predstavenia  
sú online
Posledné predstavenie na 
Dunajskej ulici odohrali 
bábkoherci v decembri 
2014, na Malej scéne STU 
v júni 2016 a v Dome detí 
Istropolis 18. decembra 
2020 – v tomto prípade bola 
stopkou korona. Vlani však 
odvysielali cez facebook 46 
Rozprávok spod rúška, nahrali 
10 rozprávkových podcastov 
a odvysielali divadelný záznam 
predstavenia Na slepačích 
krídlach. Aktuálne pripravujú 
päť predstavení, ktoré si diváci 
pozrú v domácom prostredí 
alebo v školskom zariadení za 
kúpenú vstupenku. 

Stav v roku 2017.

Stav vo februári 2021.

Brány divadla na Dunaj-
skej ulici sú stále zatvorené.
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Ako môže organizovanie kongresov a ďalších 
podujatí pomôcť značke destinácie?
Svetové ekonomické fórum vo švajčiarskom Da-
vose je, myslím si, celoeurópsky pojem. Ak by 
chcelo toto 11-tisícové mestečko dosiahnuť rekla-
mou taký stupeň poznania, aký má dnes, muselo 
by vynaložiť oveľa viac prostriedkov, ako sú ná-
klady celého ekonomického fóra, ktoré, samozrej-
me, neplatí.

Prinášajú takéto podujatia mestu aj finančný 
efekt?
Áno, samozrejme, s organizovaním podujatí súvisí 
aj ekonomický efekt. Pomôžem si opäť Davosom. 
V tomto malomeste sa nachádzajú štyri päťhviez-
dičkové a až 17 štvorhviezdičkových hotelov. Teda 
miestni obyvatelia produkujú násobne viac tovarov 
a služieb, ako je miestna potreba a takouto formou 
ich exportujú do sveta.
Podobne, v dôsledku vyššieho poznania Bratislavy 
sem prídu aj podujatia, ktoré ani nevyužijú služby 
NKKC, pôjdu do iných priestorov, ale zapôsobil na 
nich vyšší stupeň známosti tejto destinácie. Výstav-
ba kongresového centra nie je náklad, ale investícia, 
ktorá sa prejaví najmä v HDP a výnose na daniach, 
čiže najviac z nej získa štát.

Prečo je práve teraz vhodný čas plánovať takýto 
projekt?
Vhodný čas bol pred tridsiatimi rokmi, čo už ne-
stihneme. V súčasnosti je vhodný čas preto, že ak 
potenciál nepremeníme na realitu, zostane stále len 
nevyužitou šancou.

Je vhodné hovoriť o kongresoch v období pan-
demickej krízy?
Po období nepretržitého rastu a do značnej miery 
fungovania v zabehnutých koľajach rok 2020 pretr-
hal skoro automatické väzby. Záujemcovia o orga-
nizáciu podujatí sa rozhliadajú po Európe čiastočne 
zmenenou optikou. Trochu prehodnotili priority 
a sú prístupní iným pohľadom. V tejto chvíli je 

ľahšie zaujať ich pozornosť, ak vieme čo hľadajú 
a môžeme im to ponúknuť.

Ako sa budú rozhodovať?
Faktorom, ktorý nadobudol na dôležitosti, je rýchla do-

stupnosť, spojená s bezpečnosťou a komfortom danej 
destinácie. Sú to kritériá, ktoré u organizátorov zavá-
žia, ak majú to najpodstatnejšie, priestor, v ktorom sa 
môžu stretnúť za predpokladu skvelého pomeru cena/
výkon. Verím ale, že to by plánované NKKC spĺňalo.

Iniciatíva vybudovať v Bratislave Národné kultúrne a kongresové centrum 
(NKKC) získala od vlády prísľub na štátnu dotáciu až do 60 miliónov eur. 
Lokalitu pre roky chýbajúce zariadenie vyberá pracovná skupina zriadená 
občianskym združením NKKC a v hre je aktuálne päť ponúk. Zároveň sa 
rozbehla verejná diskusia o potrebnosti a prínose takéhoto centra. Podľa 
experta na kongresy sa naň dá pozerať aj ako na investíciu do propagácie 
Slovenska a Bratislavy. Krajina sa nemusí propagovať priamo, prvoplánovo 
platenou reklamou, ale udalosťami, ktoré sa tu konajú a pritiahnu tisíce ľudí, 
upozorňuje Peter Petrovič, člen predstavenstva Bratislava Tourist Board a 
konateľ spoločnosti Guarant International, ktorá sa už 30 rokov špecializuje 
na organizáciu kongresov v Európe.

Čo prinesie Bratislave a Slovensku Národné 
kultúrne a kongresové centrum?

Čo sa dnes očakáva od moderného európskeho 
centra?
Parametrov, nárokov a očakávaní je veľa a uzná-
vam, že je ich náročné skĺbiť. Spoločným meno-
vateľom všetkých je, že by to malo byť miesto 
stretávania sa. Malo by byť otvorené a pozývať 
do interiéru všetkých. Nech už sú to návštevníci 
kultúrneho podujatia, naši aj zahraniční, účastní-
ci akýchkoľvek pracovných stretnutí, od školení, 
workshopov, firemných zhromaždení, kongresov, 
ale, samozrejme, aj Bratislavčania, ktorí sem prídu 
tráviť voľný čas. Z toho vyplýva, že najdôležitej-
šia je čo najväčšia flexibilita, aká je len mysliteľná 
a možná.

Do akej miery je dôležitá architektúra?
Nemusí to byť super luxusná budova, ale mala 
by zároveň dobre reprezentovať mesto a kra-
jinu, veď pre mnohých zahraničných návštev-
níkov, ktorí sem prídu, to bude najdôkladnejší 
kontakt s našou materiálnou, ale aj nehmotnou 
kultúrou.

Niektorí developeri však už prezentovali, že 
stavba by mohla byť príkladom súčasnej archi-
tektúry. Aby sme tu zanechali odkaz aj budúcim 
generáciám.

Existencia takto rozsiahlej budovy sa určite neplá-
nuje na niekoľko rokov. Je to budova mestského, 
dovolím si tvrdiť, že až celoštátneho významu. His-
torickú budovu SND postavili koncom 19.storočia 
a až o sto rokov neskôr vzniklo nové SND. Redutu 
používame tiež už vyše sto rokov a nie je mi známe, 
že by sa plánovala výstavba novej filharmónie. To 
isté sa týka aj Slovenského národného múzea a Slo-
venskej národnej galérie. Ak sa teda toto centrum 
navrhne s veľmi dobrými prevádzkovými vzťahmi, 
môže fungovať dlhé desaťročia.

Ako je to u susedov, v iných stredoeurópskych 
metropolách?
Keď sa obzrieme po okolitých mestách, kongreso-
vé centrum v Prahe, Austria Centrum vo Viedni či 
kongresové centrum v Krakove sa stavajú raz za 
mnohé desiatky rokov s perspektívou rovnako dl-
hého fungovania. Uvažované centrum radím jeho 
kultúrno-spoločenským významom k spomenutým 
budovám, ako sú SND, SNG, Reduta, preto som 
presvedčený, že kultúrne a kongresové centrum 
bude mať rovnaký význam a postavenie ako tieto 
inštitúcie.

Aké lokality sú vhodné pre takúto reprezentatív-
nu inštitúciu?

Ak uvažujeme o mimobratislavskom návštev-
níkovi a v predchádzajúcich odpovediach som 
uviedol, že nepochybne budú tvoriť podstatnú 
časť publika, mala by táto budova svoju repre-
zentatívnosť vyjadrovať aj umiestnením. Dokon-
ca viac, ako nejakým prvoplánovým, okázalým 
a trochu aj zbytočným luxusom. Aj mesto situ-
ovaním takýchto budov nadmestského významu 
dáva najavo, aký im pripisuje význam. Podľa 
môjho názoru chce mať návštevník zážitok už 
z príchodu do budovy. Znamená to, že by sa mal 
k budove pohodlne a bez stresu dostať akýmkoľ-
vek druhom dopravy. Mal by mať pocit, že je  
„v strede diania“. V mojom chápaní súčasťou 
tohto komplexného zážitku je aj pohodlný prístup 
k rozsiahlej ponuke služieb, spoločenskému ži-
votu centra mesta a jeho historickým pamiatkam, 
množstvu gastronomických zážitkov v rámci prí-
jemnej prechádzky.

Hovoríme teda o centre mesta?
Zóny v centre mesta sú veľmi vhodné. Živo sa 
diskutuje o nábreží Dunaja. Bratislava je v súčas-
nosti stále ešte mesto na jednom brehu. Pokiaľ 
nebývate v Petržalke, nemáte príliš dôvodov ísť 
na tento breh Dunaja. Kontrast si uvedomíte pri 
návšteve Prahy či Budapešti, kde sú rieky naozaj 
tepnou mesta. Ak by sa kultúrne a kongresové 
centrum stalo kľúčovým mestotvorným prvkom 
pravého brehu Dunaja, posunulo by to Bratislavu 
na vyššiu úroveň.

Mali by sa štát, mesto a VÚC zapojiť do procesu 
prípravy centra?
Verím, že vznikne všeobecná diskusia medzi 
nimi. A určite treba do diskusie prizvať aj inšti-
túcie a asociácie, ktoré sa v kongresovom odvetví 
vyznajú. Zatiaľ mi chýba presné zadefinovanie, 
čo všetko sa od kongresového centra očakáva. 
Hotelieri, operátori kongresov a odborníci v tejto 
oblasti takého informácie majú.

Spomínali ste, že najväčší ekonomický prínos by 
NKKC malo práve pre štát.
Áno, treba zdôrazniť, že najväčšiu výhodu bude 
mať z kultúrneho a kongresového centra štát 
prostredníctvom výberu DPH. Podľa Medziná-
rodnej kongresovej asociácie ICCA sú priemer-
né výdavky delegátov na deň v priemere 500 
eur. Na kongresovom podujatí, ktoré bývajú 
v priemere trojdňové, teda vo finále štát zarobí 
na každom delegátovi okolo 300 eur. Samozrej-
me, časť výdavkov smeruje okrem organizáto-
rov do barov a reštaurácií, taxi službám, galé-
riám a múzeám či na nákup suvenírov. Všetky 
tieto výdavky sú predmetom dane z príjmu, 
dane z pridanej hodnoty a ďalších spotrebných 
či lokálnych daní. Vo finále na kongrese naozaj 
najviac profituje štát, a preto by štát mal zade-
finovať, čo všetko od lokality a od centra poža-
duje. A štát by mal živo diskutovať s mestskými 
organizáciami, vedením mesta a BKS. V Prahe 
je napríklad samotné mesto aj akcionárom, tak-
že aj mestu sa to oplatí. 
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BRATISLAVA
Ak vám vyjde pozitívny 
test na Covid, musíte zostať 
v prísnej izolácii, nemôžete 
vyjsť ani do obchodu po 
chlieb. V prípade, že si ne-
viete zabezpečiť donášku 
potravín sami, podľa odpo-
rúčania vlády má pomôcť 
samospráva. Zisťovali sme, 
či sú mestské časti v Brati-
slave pripravené na takúto 
núdzovú pomoc.
Sprísnenie režimu pre Covid 
pozitívnych ľudí, ktoré platí 
od 8. marca, zakazuje po-
rušiť izoláciu na dokúpenie 
chýbajúcich potravín či dro-
gérie. Je však reálna situácia, 
že pozitívny test na Covid 
vyjde nešťastníkovi, ktorý 
nemá nijakú blízku osobu či 
priateľa, aby sa mu postaral 
o jedlo, prípadne musí zostať 
v karanténe celá jeho rodina. 
V takom prípade však môže-
te využiť donášku potravín 
až ku vchodu. Firiem, ktoré 
ponúkajú túto službu Brati-
slavčanom, je dosť, niektoré 
nájdete aj v našich novinách 
na str. 16 - 17. 
Vláda pritom navrhla, aby 
pomohli aj samosprávy - 
starostom a primátorom 
odporučila „bezodkladne 
prijať potrebné opatrenia 
na zabezpečenie základ-
ných životných potrieb 
pre odkázané osoby, ktoré 
sú pozitívne testované na 
ochorenie Covid-19.“ Vo 
viacerých mestských čas-
tiach v Bratislave sme preto 
zisťovali, či zriadia pre Co-

vid pozitívnych ľudí takúto 
núdzovú službu. 
	Dúbravka: Prostredníc-

tvom oddelenia sociálnych 
vecí a zdravotníctva zabez-
pečuje nákupy potravín pre 
klientov opatrovateľskej 
služby, ktorí sú pozitívni 
a nemajú žiadnu rodinu. 
Poradia vám však na linke 
pomoci. „Ide o mobilnú 
linku 0948 350 723 a pev-
nú linku 02/6920 2545, 
ktoré obsluhujú zamest-
nanci oddelenia sociál-
nych vecí a zdravotníctva,“ 
uviedla hovorkyňa samo-
správy Lucia Marcinátová. 

	Karlova Ves: „Sme pri-
pravení pomôcť a keby 
nestačili naše sily, máme 
databázu ochotných dob-
rovoľníkov z prvej vlny 
pandémie. V prípade, že by 
išlo o osamelých obyvate-
ľov, bez možnosti rodinnej 
alebo susedskej pomoci, 
zabezpečili by sme im do-

nášku stravy, liekov alebo 
nákupov a poskytli tiež po-
radenstvo,“ uviedol hovor-
ca Branislav Heldes. 

	Lamač: Mestská časť sa 
od začiatku koronakrízy 
zameriava predovšetkým 
na aktívnu pomoc senio-
rom. „Zaviedli sme pre 
nich Senior linku, rozvoz 
obedov, ako aj nákupy 
potravín a drogérie. Tieto 
služby poskytujeme senio-
rom nepretržite a budeme 
v tom pokračovať. Pokiaľ 
ide o Covid pozitívnych, 
zatiaľ takéto plány nemá-
me,“ konštatovala Andrea 
Húšková vedúca kance-
lárie starostu a prednostu 
mestskej časti. 

	Petržalka: Službu nákupu 
a dovozu nevyhnutných 
potrieb pre Covid pozitív-
nych zatiaľ pre nezáujem 
neposkytujú. „V prípa-
de potreby sme ochotní 
sprostredkovať ju obyva-

teľom, ktorí nemajú niko-
ho v blízkosti a nevedia si 
zabezpečiť potraviny a iné 
potreby cez donáškovú 
službu,“ uviedla hovor-
kyňa samosprávy Mária 
Halašková. Petržalka za-
bezpečuje donášku obedov 
do domácností seniorov, 
zamestnanci oddelenia so-
ciálnych vecí rozvezú za 
týždeň viac ako 200 obe-
dov.

	Rača: Mestská časť zria-
dila podobnú službu aj vla-
ni na jar počas prvej vlny 
pandémie, záujem o ňu 
však nebol veľký - väčšina 
ľudí si vedela zabezpečiť 
potraviny prostredníctvom 
svojej rodiny, známych či 
kuriéra. „Ak to bude aktu-
álne, samozrejme, vieme 
pomôcť aj s dobrovoľník-
mi a hasičmi,“ ubezpečil 
starosta Michal Drotován.

	Staré Mesto: Donášku 
potravín nezabezpečuje, 
len dovoz teplej stravy 
pre seniorov. „Ide o Staro-
mestské menu s garanto-
vanou sumou 3,50 eura za 
hlavné jedlo s polievkou. 
Za dovoz sa na základe 
zmluvy neplatí. Pre ľudí 
v núdzi, ktorí sú v eviden-
cii oddelenia sociálnych 
vecí, inklúzie a kultúry, 
zabezpečujeme potravi-
novú a hygienickú pomoc 
vo forme balíkov,“ uviedol 
hovorca samosprávy Ma-
tej Števove. Okrem toho 
poskytujú poradenstvo na 
Staromestskej linke, a to 
denne od pondelka do piat-
ka medzi 8 a 12 hodinou na 
čísle: 02/ 59 246 288.  

	Vrakuňa: Extra službu, 
či už donášku, alebo iný 
spôsob dovozu potravín, sa 
mestská časť nechystá zria-
ďovať. „Keďže (v zmysle 
GDPR) nemáme prehľad 
a údaje o percente Covid 
pozitívnych, nevieme ur-
čiť, kto na takúto službu 
nárok má a kto nemá,“ zdô-
vodnila hovorkyňa Simona 
Ivanková-Macejová.

(ac) 
Foto: shutterstock

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

AKCIA - vymeňte byt za RODINNÝ DOM

zabezpečíme výmenu - predaj vašej nehnuteľnosti 
a postavíme vám váš dom    
pozrite si našu ponuku: www.eco-domov.sk/na-predajpozrite si našu ponuku: www.eco-domov.sk/na-predaj

chcembyvat.eu
0948 326 777
0904 80 70 80

Covid pozitívnym majú pomôcť aj samosprávy

PETRŽALKA
Poslanci mestského zastupi-
teľstva odsúhlasili kúpu bu-
dovy v Sade Janka Kráľa, 
v ktorom v minulosti sídlil 
erotický klub, za 1,4 milió-
na eur. Primátor Bratislavy 
Matúš Vallo hovorí o histo-
rickej možnosti získať tento 
objekt a jeho okolie späť 
pod kontrolu mesta. 
„Je tu dilema, aká je reálna 
hodnota tejto budovy. S ma-
jiteľmi bývalého erotického 
klubu sme vyjednávali nie-
koľko mesiacov. Predstava 
o sume bola iná. S majiteľ-
mi sme už však na cene 1,4 
milióna bez DPH dohodnutí, 

nižšie sa ísť nedalo,“ skonšta-
toval Matúš Vallo. 
Kúpou sa podľa jeho slov 
majú napraviť krivdy z minu-
losti a ukončí sa agónia. „Táto 
budova je o nejakej nálade, 
ktorú vytvára v tomto kúte 
Sadu Janka Kráľa. Keď tam 
bol erotický masážny salón, 
žiadna mamička sa tam s deť-
mi v okolí nehrala. Celá tá časť 
sadu bola akoby zakliata.“
Mesto po získaní budovy 
avizuje jej základnú rekon-
štrukciu a bude plánovať, ako 
ju do budúcna využiť. Vallo 
hovorí o možnosti gastropre-
vádzky či zázemia pre kul-
túrne aktivity. „Nič divoké 

a veľké,“ poznamenal.
Mestský poslanec Peter Pilin-
ský označil cenu, za ktorú ide 
mesto budovu kúpiť, za riadnu 
pálku. Poslanec Peter Cmo-
rej, naopak, vníma dohodnutú 
kúpnu sumu ako nie až takú 
zlú, keďže pôvodná cena sa 
podľa neho hýbala na úrovni 
okolo 2,5 milióna eur. Objekt 
je podľa neho pomerne veľký, 
je v centre mesta a je nezameni-
teľný. Poslanec Oliver Kríž vidí 
význam v kúpe z dlhodobého 
hľadiska. Ako tvrdí, môže ísť 
o ikonickú vec, ktorá bude fun-
govať v prospech mesta.
Ján Hrčka, starosta bratislav-
skej Petržalky, kde sa Sad 
Janka Kráľa nachádza, uvie-
dol, že súdno-znalecká cena 
budovy sa pohybuje na úrov-
ni okolo 600-tisíc eur. „Tento 
objekt je však dlhodobým šrá-
mom celej Petržalky a Sadu 
Janka Kráľa,“ povedal s tým, 
že z dlhodobého hľadiska sa 
kúpa oplatí a o 20 rokov môže 
mať budova takú hodnotu, za 
akú ju v súčasnosti mesto chce 
kúpiť. Hrčka zároveň deklaro-
val ochotu Petržalky prispieť 
na kúpu, prípadne na rekon-
štrukciu objektu. Sad Janka 
Kráľa s priľahlým nábrežím 
Dunaja je národnou kultúrnou 
pamiatkou chránenou záko-
nom o ochrane pamiatkového 
fondu. (TASR)

Foto: bn

Mesto ukončuje agóniu za cenu 1,4 milióna

Majitelia pýtali za budovu pôvodne takmer 2,5 milióna eur.

Tejto budove sa väčšina 
rodín s deťmi v parku vyhýbala.

Zátišie  
sa vyľudnilo
NOVÉ MESTO
Jedna z najväčších komunít 
ľudí bez domova v Bratisla-
ve, ktorá sa usídlila na Zá-
tiší v Novom Meste, sa stala 
minulosťou. 
Lokalitu po 20 rokoch opus-
tili poslední ľudia bez do-
mova, ktorí tu žili v starých 
nefunkčných garážach či 
mimo nich. Ešte pred piatimi 
rokmi žilo na Zátiší 104 ľudí 
bez domova, ktorí ho pova-
žovali za svoj domov alebo 
za dočasné riešenie svojej 
situácie. Vďaka  partner-
ským organizáciám sa mest-
skej časti podarilo zlepšovať 
ich situáciu. „V spolupráci 
s denným centrom pre ľudí 
bez domova – Domovom sv. 
Ján z Boha sme im pomohli 
vybaviť nové doklady totož-
nosti, prácu, v zimných me-
siacoch sme im zabezpečo-
vali potraviny, drevo, deky, 
spacie vaky, ošatenie, dro-
gériu, v letných mesiacoch 
vodu,“ uviedla Anna Debná-
rová, ktorá na miestnom úra-
de koordinuje prácu s ľuďmi 
bez domova. (ts)

V núdzi pomôže 
sociálna  
výdajňa
KARLOVA VES
V mestskej časti Karlova 
Ves plánujú od októbra 
zriadiť sociálnu výdajňu, 
ktorá pomôže ľuďom v ťaž-
kej životnej situácii.
Rodiny s deťmi v čase hmot-
nej núdze, nízkopríjmoví osa-
melí dôchodcovia, zdravotne 
postihnutí, ľudia bez domova 
či odchovanci detských do-
movov počas prvých dvoch 
rokov po odchode z detské-
ho domova – všetkým tým-
to skupinám mohla sociálna 
výdajňa pomôcť preklenúť 
nepriaznivé životné podmien-
ky. „Nemáme veľa možností, 
ale toto by mohla byť jedna 
z ciest ako účinne a adresne 
pomáhať,“ uviedla starostka 
Dana Čahojová. (ts)

BRATISLAVA
Odpočívadlo Triblavina 
s ikonickými detskými pre-
liezačkami poznal asi každý, 
kto cestoval do Bratislavy po 
diaľnici D1. Dnes sú minu-
losťou, Národná diaľničná 
spoločnosť ich dala zbúrať.
Betónové preliezačky a la-
vičky boli súčasťou dizaj-
nérskeho diela Relax BCD – 
oddychovej zóny postavenej 
v roku 1987. Autormi diela 
boli sochár Alexander Bil-
kovič a architekti Viktória 
Cvengrošová a Virgil Dro-
ppa. Aj keď Národná diaľ-
ničná spoločnosť (NDS) ešte 
v roku 2017 tvrdila, že ho pri 
stavebných prácach zachová, 
opak je pravdou. Pred pár 
dňami dala všetky preliezač-
ky zdemolovať, sutina z nich 
sa stala súčasťou násypu. 
NDS svoje rozhodnutie obha-
juje zlým technickým stavom 
preliezačiek, čo znemožnilo 
presunúť ich bez vážneho 

poškodenia na odpočívadlo 
Zeleneč. Ďalším argumen-
tom diaľničiarov je, že dielo 
nespĺňalo bezpečnostné po-
žiadavky na umiestnenie det-
ských prvkov na odpočívadle. 
„V rámci korektných vzťahov 
s autormi a rešpektovania 
autorského zákona, v zmysle 
všetkých vyššie popísaných 
skutočností boli autori s nimi 
oboznámení a udelili Národ-
nej diaľničnej spoločnosti 
súhlas s demoláciou objektu. 
Rovnako sme o uvedenom in-
formovali aj autorskú spoloč-
nosť LITA so sídlom v Bra-
tislave. K demolácii objektu 
sme pristúpili pred mesiacom, 
od roku 2019 autori diela ani 
autorská spoločnosť nepristú-
pili k odvolaniu súhlasu s de-
moláciou,“ uviedla v oficiál-
nom stanovisku NDS.
Slovenské centrum dizajnu 
však na svojej FB stránke 
informovalo, že NDS ne-
kontaktovala manželku Ale-
xandra Bilkoviča, hoci je 
dedičkou autorských práv po 
nebohom sochárovi. A viace-
rí diskutujúci na sociálnych 
sieťach sa zhodli: „Hocikto 
z nás by si toto dielo vzal 
domov, hocikto z nás by ho 
opravil a hocikto z nás by ho 
dal do Danubiany...“ (bn)

Foto: NDS

Dizajnérske dielo na 
Triblavine zdemolovali
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Čerstvé ovocie a ze-
lenina, kvalitné 

potraviny - strukoviny, 
mliečne výrobky, zavára-
niny a mnohé ďalšie produkty vám StarFresh dovezie 
až k dverám v rámci celej Bratislavy. Zostaňte preto 
doma a objednajte si potraviny z tohto e-shopu poho-
dlne a bezpečne. 
StarFresh je mladá firma, avšak s bohatými skúsenos-
ťami a znalosťami, čo sa týka prípravy a doručova-
nia tovaru pre celý segment stravovacích prevádzok. 

Takmer okamžite po vzniku začali pracovať na svojom e-shope, aby mohli ponúkaný tovar, samozrejme 
s dovozom, rozvážať aj do domácností alebo do práce. Potravinový sortiment je široký a na jeho rozširo-
vaní neustále pracujú. A aby vám priviezli vždy čerstvý tovar, vyberajú si takých dodávateľov, ktorí ve-
dia zaručiť čo najrýchlejšie dodanie tovaru po zbe-
re z celej Európy aj zo vzdialenejších krajín. Ak to 
dovoľuje sezóna, uprednostňujú miestnych pesto-
vateľov. „Veríme, že náš Hviezdny rozvoz potravín 
vám prinesie skvelý zážitok,“ odkazuje StarFresh.

Bohatosť a výnimočnosť Žitného ostrova sa stali inšpiráciou pre vznik značky Kukkonia, kva-
litných žitnoostrovských potravín s príbehom. Žitný ostrov, po maďarsky Csallóköz, kedysi 

Kukkónia, je jednou z najúrodnejších poľnohospodárskych oblastí na Slovensku, kde tradične 
nájdete aj veľa malých farmárov. Oplýva množstvom legiend, vlastnou kultúrou, aj prírodnými 
a historickými pamiatkami.
Vlastné farmy a úzka spolupráca s miestnymi chovateľmi zaručujú overený pôvod, vysokú kvali-
tu a čerstvosť všetkých použitých surovín. Kukkonia predstavuje kvalitný rodinný nákup všetké-
ho, čo potrebujete – od čerstvého mäsa, mäsových a mliečnych výrobkov a syrov cez zaváraniny 
a lekváre ručne vyrábané priamo v ich sadoch až po cestoviny. Miestnych výrobcov podporujú 
logisticky aj obchodne, ale tiež prepožiča-
ním loga Product of Kukkonia, aby sa do-
stali k čo najväčšiemu počtu zákazníkov. 
Vďaka tomu nájdete v ponuke Kukkonie aj 
múku, olej či pekárenské výrobky.

Pri online nakupovaní nehrozí tlačenica pri regáloch, ani dusenie sa v respirátore, ktorý je 
v interiéri povinný. Využite čas na príjemnejšiu a bezpečnejšiu aktivitu, potrebné zásoby do kuchyne 
prídu za vami. Donášku potravín pre zákazníkov v Bratislave a blízkom okolí ponúkajú viaceré firmy, 

stačí kliknúť alebo vytočiť telefónne číslo.

Doprajte si pohodlie, nákup príde za vami

na všetky vína a mušty
pre BA a okres SENEC

DOPRAVA
ZADARMO

Rodinná firma Klaudius sa predaju farmárskych výrobkov 
venuje už viac ako 16 rokov. Ich predajne „Špeciality zo 

salaša“ mnohí iste poznáte z Miletičky, Petržalskej tržnice či 
Trnavského mýta. Majitelia dbajú na to, aby všetky predáva-
né produkty spĺňali vysoký štandard. So všetkými farmármi, 
od ktorých odoberajú tovar, sa poznajú osobne, spolupracujú 
s nimi roky a za ich výrobky sa vedia zaručiť. V ich sortimente 
nájdete mliečne produkty (bryndzu, kozie mlieko, syry), tiež 
mäso, údeniny, lahôdky, ryby a mnoho ďalších farmárskych 
produktov. V súčasnej 
situácii spustila firma 
možnosť donášky, 
v rámci ktorej roz-
váža aj ovocie a ze-
leninu, čím sa snaží 
uľahčiť život ľuďom, 
ktorí si chcú popri far-
márskych produktoch 
nakúpiť aj iné druhy 
tovaru a nechcú alebo 
nemôžu ísť do obcho-
du. Aj tieto doplnkové 
„externé“ potraviny 
vyberá Klaudius.sk 
starostlivo a v štan-
darde, na ktorý sú zá-
kazníci zvyknutí.

Ak ste ešte ne-
nakupovali 

na stráne eDelia.sk, 
teraz je ten správny 
čas. Je to najrýchlejší 
online supermarket 
v Bratislave, ktorý 
vám privezie potra-
viny do 3 hodín až 
dverám, a navyše 
s dopravou zadarmo. 
Tento eshop využíva 
najmodernejšie technológie pri príprave nákupov, pričom kladie dôraz na pohodlný nákup, 
kvalitný výber čerstvých potravín a maximálnu bezpečnosť pri ich doručení. Vyberať mô-
žete z viac ako 6-tisíc produktov – v ponuke nájdete každý deň čerstvé ovocie a zeleninu, 
pečivo, mliečne či mäsové výrobky, trvanlivé potraviny, aj nápoje vrátane alkoholických, 

dokonca tiež kvety, drogériu, koz-
metiku, veci pre deti a pre domác-
nosť. Pre ľudí so špeciálnymi diéta-
mi ponúkajú tisíce bezlaktózových, 
bezlepkových, dia či vegánskych 
produktov. Užívajte si teda svoj deň 
a ťažký nákup nechajte na nich.

Máte chuť na dobré víno, no nechce sa vám 
za ním ísť do obchodu a stáť v dlhom 

rade pri pokladni? Žiaden problém! Vyberte 
si ho bezpečne z pohodlia svojho domova na 
stránke jasomvino.sk a privezú vám ho v rám-
ci Bratislavy až pred dvere a zadarmo! Okrem 
bezpečného nákupu a dovozu vína si môžete 
objednať aj hroznové šťavy – všetko v kvalite, 
ktorá chutí! 
Výber je naozaj bohatý: v ponuke je viac ako 
600 vín nielen zo Slovenska, ale aj z celého sve-
ta, akciové vína a akciové balíčky s darčekmi, 
sekty, Prosecco, Frizzante, bio, bezhistamínové 
či vegánske vína, prírodné hroznové šťavy pre 
deti, dojčiace maminy a športovcov, ale tiež rôz-
ne doplnky k vínu (tašky, obaly, vývrtky, poháre, 
drevené kazety, darčekové krabice). Ak je toho 
na vás priveľa, s výberom vína aj hroznových 
muštov vám radi poradia, a to online na cha-
te každý deň aj cez víkendy a sviatky od 8. do  
22. h alebo na telefóne či na e-maili. 

Využite možnosť nakúpiť v e-shope Sladučké Ovocie kvalitné a čerstvé ovocie a zeleninu s dovo-
zom až k vám domov, ktorý organizujú trikrát do týždňa. 

Všetky ponúkané produkty majú takmer výlučne slovenský pôvod (e-shop obsahuje aj potraviny, ktoré 
boli vypestované na Slovensku, ale spracované mimo Slovenska, ako aj potraviny, ktoré boli vypesto-
vané mimo Slovenska a spracované na Slovensku). Obchodných partnerov  si vyberajú veľmi poctivo, 
pričom každej spolupráci predchádza kontrola podmienok pestovania a vlastná koštovka. Kontroly sa 
však nekončia prvým stretnutím, ale prakti-
zujú ich stále, aby pre vás dokázali zabez-
pečiť vzornú kvalitu pri každej objednávke.
Objavte čaro nakupovania čerstvých a chut-
ných vitamínov online a dajte si ich zásoby 
doručiť až k dverám svojho bytu či domu. Do 
15. apríla môžete využiť kupón „bratislava“ 
a získať zľavu v hodnote dopravy (4 €).

Online Tržnica Nivy je miesto, kde voňajú paradajky, chren ešte stále štípe, zvieratá 
sa pasú v slobodných výbehoch, cesto sa miesi ručne a čerstvosť, bio kvalita či 

poctivé remeslo nie sú iba slová. Okrem virtuálneho priestoru pre malých a stredných 
farmárov a predajcov slúži Tržnica Nivy aj ako komunitná platforma a základňa pre 
budúcu „kamennú“ tržnicu v „kamennom“ projekte Stanica Nivy.

Medzi top trhovníkov tržnice patria: Far-
ma Ekoprodukt, ktorá ponúka hovädzie 
a teľacie mäso v bio kvalite; Mliečna 
farma Necpaly a Farma Pod Vtáčnikom 
s poctivými mliečnymi výrobkami; malá 
remeselná pekáreň Dulger, ktorá pečie 
chlieb a pečivo z vlastnej múky čerstvo 
namletej na kamennom mlyne; o plnú 
špajzu sa stará bezobalový obchod U váž-
ky; zeleninu a ovocie majú od lokálnych 
pestovateľov, ale aj zo zahraničia.
V online tržnici nakúpite pohodlne na pár 
klikov od viacerých farmárov naraz, pri-
čom zaplatíte iba raz - bezpečne kartou. 

Jasomvino.sk: 
Skvelé vínka aj mušty 

Objednávky: www.jasomvino.sk
0948 777 140      obchod@jasomvino.sk

Dovoz do max 48 h!
Dá sa platiť kartou aj v hotovosti.

Objednávky: www.klaudius.sk
klaudius@klaudius.sk    0919 111 000

Rozvoz od pondelka do soboty od 9.00 do 21.00 h  
Doručenie pri objednávke nad 65 € je zadarmo. 

Kukkonia: Vitajte na Žitnom ostrove

eDelia.sk: Najrýchlejší online supermarket

StarFresh: Hviezdny rozvoz potravín

Objednávky: www.kukkoniashop.sk
info@kukkoniashop.sk     0905 478 917

Darček pri nákupe nad 80 eur

Objednávky: www.edelia.sk, 
mobilná aplikácia eDelia

Platiť môžete kartou vopred alebo 
na mieste kuriérovi. 

Čas dovozu si vyberiete sami.

Objednávky: www.starfresh.sk
objednavka@starfresh.sk   02/3260 0390

Doručovanie v rámci Bratislavy je zadarmo.

Sladučké ovocie: Kvalitné domáce vitamíny

Objednávky:  www.sladuckeovocie.sk  
info@sladuckeovocie.sk

Objednávky zvyčajne 2 dni pred rozvozom, viac 
na www.sladuckeovocie.sk/plan-rozvozu

Objednávky: www.trznicanivy.sk    ahoj@trznicanivy.sk

Rozvoz 3x týždenne (utorok, štvrtok, sobota medzi 15. – 20. h), 
pri nákupe nad 20 eur zadarmo. Bratislava + okolie  

Klaudius: Špeciality  
s vysokým štandardom

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

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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

Navštívte Dr. Martin zubnú kliniku a objednajte 
sa na BEZPLATNÉ VSTUPNÉ VYŠETRENIE!

KONIEC PROBLÉMOM S VAŠOU PROTÉZOU! 
VĎAKA MINIIMPLANTÁTOM BUDETE MAŤ OPÄŤ DÔVOD NA ÚSMEV!

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!

inzercia_proteza_3.indd 1 14.9.2016 23:31:29

Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

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

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

osadené do kartuše tympanónu
paláca. Pozlátili sa kovové
doplnky, napríklad rokajový
štítok, kľučky brán či rokajová
výzdoba mreží balkóna, ktoré
boli zlátené aj v pôvodnej
architektúre paláca. 
Opravené boli okenné krídla,
vstupné brány či kamenné
sokle, ktoré vzhľadom na
veľký rozsah poškodenia
nahradili nové kópie. Obnove-
ný bol aj južný štítový múr
nachádzajúci sa nad susedným
objektom, pričom na tieto práce
bola potrebná horolezecká
technika. (kk)
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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
O zrušení jazdeckej polície 
ako súčasti Mestskej polície 
Bratislavy sa začalo vážnej-
šie hovoriť vlani na jeseň 
a názory boli za aj proti. Jej 
osud definitívne určilo mest-
ské zastupiteľstvo minulý 
štvrtok: policajti na koňoch 
končia, o zvieratá sa postará 
zoologická záhrada. 
Bratislava teda už nebude 
mať jazdeckú mestskú polí-
ciu, ktorá viac ako 20 rokov 
hliadkovala v lesoparku či 
v uliciach hlavného mesta. 
Pomáhala napríklad v chato-
vých a rekreačných oblastiach, 
kde sa zameriavala na kráde-
že dreva alebo vlámania do 
rekreačných chát. Policajné 
kone prichádzali k polícii vo 
veku od štyri do deväť rokov, 
základným predpokladom ich 
úspešného pôsobenia bol dob-
rý zdravotný stav a kondícia. 
Výcvik každého služobného 
koňa pokračoval kontinuálne 
dvakrát do týždňa, kde čelili 
simuláciám reálnych hrozieb, 
s ktorými sa môžu stretnúť po-
čas samotného výkonu služby. 
Nová organizačná štruktúra 
mestskej polície už s jazdec-
kou políciou, neráta. „Je to 
ťažké rozhodnutie, okrem 
samotnej hliadkovej činnosti 
prítomnosť hliadok na koni 
v lesoparku alebo v našich 
uliciach, pochopiteľne, mno-
hým obyvateľom prinášala 
radosť. V snahe čo najefektív-
nejšie využiť dostupné zdroje 

na zlepšenie hliadkovania 
a bezpečnosti v Bratislave 
však čísla jednoducho ne-
pustia,“ konštatoval primátor 
Matúš Vallo na sociálnej sieti. 
Pripravenosť zrušiť jazdeckú 
mestskú políciu avizoval už 
vlani v septembri s tým, že je to 
„paráda“, na ktorú mesto mo-
mentálne nemá peniaze - ročný 
rozpočet na jazdeckú políciu 
odhadol na približne 180- až 
200-tisíc eur. Počkať si však 
chcel na názor nového náčelní-
ka mestskej polície Miroslava 
Antala, ktorý do funkcie nastú-
pil 1. januára tohto roku.
Primátor poukázal tiež na 
fakt, že tri z piatich koní 
majú negatívne veterinárne 
posudky na ďalšie pôsobenie 
v rámci policajných činností. 
„Výkon príslušníkov jazdcov 
je limitovaný potrebami koní. 
V priemere dokáže príslušník 
pešej alebo motorizovanej 
hliadky tráviť dvojnásobok 
času počas služby hliadko-
vaním v teréne oproti prís-
lušníkovi na koni,“ uviedol 
Vallo s tým, že jazdec na koni 
počas 12-hodinovej služby 
hliadkuje tri hodiny a v prí-
pade, že je možné počas služ-
by presedlať na iného koňa, 
ďalšie tri hodiny. Počas rov-

nakej 12-hodinovej služby 
dokáže pritom príslušník pe-
šej či motorizovanej hliadky 
stráviť 11 hodín hliadkova-
ním v teréne. „Pri rovnakom 
počte príslušníkov tak bez 
jazdeckej činnosti dokáže 
mestská polícia byť viac času 
k dispozícii obyvateľkám 
a obyvateľom a riešiť problé-
my v teréne,“ priblížil ďalej 
na sociálnej sieti. 
Areál jazdeckej polície zostá-
va vo vlastníctve mesta. Zoo-
logická záhrada v spolupráci 
s Mestskými lesmi Bratislava 
pripravuje podľa primátora 
projekt, ktorý ráta aj so sprí-
stupnením areálu pre verejnosť 
s cieľom rekreácie. „Zoo záro-
veň prevezme starostlivosť 
o kone, ktoré teraz slúžia v po-
licajnom zbore, a vhodným 
spôsobom ich zapojí do budú-
cej rekreačnej funkcie areálu,“ 
spresnil primátor. Deklaruje, 
že mestská polícia bude aj 
naďalej strážiť lesopark či už 
pešími hliadkami, alebo vyu-
žitím elektrických štvorkoliek, 
respektíve motoriek. Policajti, 
ktorí slúžia v rámci jazdeckej 
polície, zostávajú súčasťou 
mestskej polície. 

(bn, TASR)
Foto: TASR

V prvej službe chytili pytliakov
Predchodcom oddelenia jazdnej polície Bratislava bola skupina nad-
šencov v radoch policajného zboru, ktorí začali trénovať na požičaných 
koňoch v roku 1991. Prvý výkon služby absolvovali dňa 1. apríla 1992 
a ich prvými zadržanými páchateľmi sa stali pytliaci na rieke Morava. 
Na základe pozitívnych skúseností neskôr vzniklo samostatné oddele-
nie jazdnej polície a postupne sa formovalo do dnešnej podoby. 

           Jazdecká polícia 
sa musí s Bratislavou rozlúčiť
DRAHÁ PARÁDA?

STARÉ MESTO
Značný rozruch vyvolali ro-
botníci, ktorí s motorovými 
pílami prišli do areálu Miču-
rin v Starom Meste. Na po-
zemkoch, ktoré kúpila vlani 
v dražbe Valéria Haščáková, 
sa začalo veľké upratovanie.
Na odstraňovanie drevín 
z bývalého detského ihris-
ka a ďalších plôch v lukra-
tívnom areáli upozornilo 
občianske združenie Hrad 
– Slavín. Jeho predsedníčka 
Sabina Barborjak uviedla, 
že za obeť padli aj stromy, 

ktoré tam rástli 40 rokov, 
pričom nik neskontroloval, 
čo všetko sa ide rúbať. Na 
podnet združenia prišli práce 
preveriť zamestnanci staro-
mestského oddelenia život-
ného prostredia. „Zistili, že 
k výrubu stromov nedošlo, 
išlo len o bežné čistenie po-
zemku od náletových drevín 
rastúcich v okolí plota. Si-
tuáciu však budeme naďalej 
pozorne sledovať,“ ubezpe-
čil hovorca samosprávy Ma-
tej Števove. (ac)

Foto: ac

Na Mičurine sa upratuje

NOVÉ MESTO
Rekonštrukcia električko-
vých zastávok na Račian-
skom mýte je bližšie. Do-
pravný podnik Bratislava 
(DPB) vyhlásil výberové 
konanie na projektanta roz-
šírenia nástupísk.
Súčasná situácia na Ra-
čianskom mýte je dlhodobo 
neudržateľná: električkové 
zastávky sú príliš úzke, bez 
nástupných ostrovčekov 
a prístreškov, ľudia sa na 
ostrovčekoch často tlačia 

a električky prechádzajú tesne 
vedľa nich, rovnako vyčkáva-
cie priestory sú nevyhovujú-
ce. „Dali sme si vypracovať 
štúdiu, ktorá preukázala, že 
problém je riešiteľný, a to 
bez zásahov do zelene a ve-
rejného priestoru. Zároveň 
preverila možnosti ďalších 
zlepšení v tomto ťažkom do-
pravnom uzle. Bezpečnosť 
cestujúcich je jedna z našich 
najväčších priorít, chceli by 
sme preto úpravu nástupíšť 
na Račianskom mýte zrea-

lizovať čo najskôr,“ uviedol 
Martin Rybanský, predseda 
predstavenstva DPB.
V rámci projektu sa rozší-
ria nástupištia na minimálne  
3,9 m, čo je viac ako dvojná-
sobok dnešného stavu, takže 
bude možné osadiť aj veľ-
kokapacitné prístrešky. Ná-
stupištia sa zvýšia na 25 cm, 
aby sa zabezpečil bezbarié-
rový prístup do nízkopodlaž-
ných vozidiel. Pribudnú nové 
označníky a elektronické 
informačné tabule na oboch 
nástupištiach. Ostrovček pre 
peších, ktorý smerujú na Šan-
covú ulicu, sa zväčší takmer 
dvojnásobne, pričom sa zno-
vu obnoví pravé odbočenie zo 
Šancovej na Račiansku ulicu. 
V smere do Rače vznikne 
združená zastávka električiek 
a autobusov, čím sa uvoľní 
priestor na chodníku.
  (ts)

Foto: Marián Dekan

Viac bezpečia na Račianskom mýte

Nástupištia sa rozšíria 
takmer dvojnásobne.

Dúbravka 
kvitne na etapy
DÚBRAVKA
Záhony cibuľovín na rôz-
nych miestach Dúbravky 
kvitnú už štvrtý rok na etapy.
Zmesky cibuľovín sú špe-
ciálne namiešané tak, aby 
bol kvitnúci efekt zaujímavý 
a trval čo najdlhšie. Záhony 
kvitnú dva až tri mesiace 
postupne po jednotlivých 
druhoch. „Počas tejto jari 
zakvitne dohromady takmer 
1 000 m2 cibuľových záho-
nov,“ uviedol starosta Martin 
Zaťovič. (ts)

Pieskovanie 
lúk preveria
PETRŽALKA
Podnetom petržalského 
poslanca Juraja Kríža v sú-
vislosti so zvážaním piesku 
z detských ihrísk na trávna-
té plochy sa bude zaoberať 
Okresný úrad Bratislava. 
Poslancovi sa nepozdáva, že 
pracovníci referátu verejného 
priestranstva rozptýlili pou-
žitý piesok z detských pies-
kovísk po zelených plochách 
a lúkach. „Tento piesok by sa 
mal pravidelne čistiť a vždy 
v určitom časovom horizonte 
odstrániť ako biologický od-
pad. Hromadia sa v ňom psie 
a mačacie výkaly a vtáčí trus, 
parazity, komunálny odpad, 
ale aj injekčné striekačky,“ 
zdôraznil Kríž. Mestská časť 
tvrdí, že piesok je zdravotne 
neškodný, zvážali ho z ma-
terských škôl, nie z verejných 
ihrísk. (TASR)

Otvorili novú 
križovatku
RAČA
V rámci výstavby bratislav-
ského nultého obchvatu, 
diaľnice D4 a rýchlostnej 
cesty R7 otvorili novú diaľ-
ničnú križovatku Rača. 
Aktuálne je premávka po 
tejto ceste obojsmerná. „Juž-
ná časť cesty II/502 v smere 
do Svätého Jura je uzavretá 
a začína sa jej rekonštruk-
cia. Cestu čaká napojenie na 
vjazdové a zjazdové vetvy 
budúcej diaľnice D4,“ spres-
nil Bratislavský samosprávny 
kraj (BSK) na svojom webe. 
Polovica cesty II/502 (smer 
Pezinok) ostáva zachovaná 
v súčasnej polohe.  (TASR)

Ruina Snežienky 
stále straší
NOVÉ MESTO
Nové Mesto hľadá realizá-
tora na odstránenie skeletu 
bývalej výletnej reštaurácie 
Snežienka na Železnej stud-
ničke. 
Výzvu na predloženie ponúk 
zverejnila mestská časť vo 
vestníku Úradu pre verejné 
obstarávanie. Stavba je dlhé 
roky v dezolátnom stave, 
má zdevastované murované 
konštrukcie, silno narušené 
železobetónové konštrukcie 
či skorodované oceľové stĺpy. 
Skelet sa má búrať počas pre-
vádzky sedačkovej lanovej 
dráhy zo Železnej studničky 
na Kamzík, ktorá je v tesnom 
susedstve Snežienky. (TASR)

Hlavní partneri Partneri

Podmienky súťaže nájdete na www.banoviny.sk. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži dáva súhlas so spracovaním osobných údajov organizátorovi súťaže 
v zmysle zákona č.  122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Organizátorom súťaže je spoločnosť NIVEL PLUS s.r.o.
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Ako sa zapojiť?
Pošlite odpoveď z krížovky spolu so svojimi kontaktnými údajmi (meno, telefónne číslo, 
e-mail) najneskôr 15. apríla 2021 (vrátane) na e-mailovú adresu sutaz@banoviny.sk.

Výhercovia súťaže budú kontaktovaní telefonicky/e-mailom a zverejnení v článku 
na www.bratislavskenoviny.sk/aktuality/65011-velkonocna-sutaz-2021.

ŽREBUJEME 
16. 4. 2021

1.  Tradičné zapekané veľkonočné jedlo s údeným mäsom

2.  Ozdobne maľované veľkonočné vajce

3.  Nástroj na šibanie upletený z prútia

4.  Deň pred Veľkonočnou nedeľou – Biela (doplniť)

5.  Veľká noc po nemecky

6.  Veľkonočné zvieratko s dlhými ušami (zdrobnenina)

7.  Súhrn zvykov v množnom čísle

8.  Najdôležitejší kresťanský symbol

BRATISLAVSKÝCH NOVÍN A VYHRAJTE SKVELÉ CENY PRE CELÚ RODINU!
Zapojte sa do 1. ročníka veľkonočnej súťaže

Vstup do areálu je oplotený a strážený.

Jazdecká 
mestská polícia 

končí po viac 
ako 20 rokoch.

O čo súťažíme?
1.cena: Poukážka na pobyt vo Wellness 
Hoteli Patince**** *330 €
2. cena: Balíček vitamínov na podporu 
imunity od spoločnosti GENERICA *100 €
3. cena: Jarný Dedoles balíček *51 €
4. cena: Balíček produktov Nivea *50 €
5.-6. cena: Balíček kníh vydavateľstva Ikar *50 €
7. cena: Poukážka do kvetinárstiev Rhapis *50 €
8. cena: Kolekcia kníh vydavateľstva Arkus *40 €
9. cena: Spoločenská hra Piatnik *38 €
10. cena: Spoločenská hra Piatnik *34 €
11.-13. cena: Esenciálne oleje Altevita *33 €
14.-15. cena: Balíček kozmetiky AHAVA *32/27 €
16.-18. cena: Poukážka na donuty v LaDonuteria *20 €
19.-20. cena: Poukážka na konzumáciu 
v Medusa reštauráciách *20 €
21. cena: Kolekcia detských knižiek 
vydavateľstva Arkus *14 €
Viac o cenách na www.banoviny.sk

* hodnota výhry
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MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA- 
NOVÉ MESTO

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na 
prenájom nebytového priestoru č. 902 

o celkovej výmere podlahovej plochy 
140,94 m² na prízemí bytového 
domu, súp. č. 1528 na Račianskej 
ul. 87 v Bratislave v správe mestskej  
časti Bratislava-Nové Mesto. Návrh  
vypracovaný v slovenskom jazyku je 
potrebné doručiť  poštou alebo osobne 
do podateľne miestneho úradu na 
Junáckej č. 1 do 30. 4. 2021 do 12.00 
hod. vrátane. 
Podrobný postup vrátane súťažných 
podmienok je zverejnený na stránke 

www.banm.sk. 
Za účelom dojednania ohliadky  

kontaktujte: 0907 977 158,  
ivan.meliska@banm.sk.

54 stredných škôl na jednom mieste
www.strednapremna.sk

U nás vaše deti získajú:
• istotu uplatnenia
• jedinečné remeselné odbory
• stáže u TOP zamestnávateľov
• výmenné študijné pobyty v zahraničí 
• bilingválne štúdium na gymnáziách a SOŠ
• duálne vzdelávanie s benefi tmi
• SMART technológie
• cvičné fi rmy

www.bratislavskykraj.sk
Zoznam všetkých škôl

s opisom si môžete stiahnuť
v ucelenej brožúre.

k

Vyberte SUPERŠKOLU
v Bratislavskom kraji

54 stredných škôl na jednom mieste

Vyberte SUPERŠKOLU
v Bratislavskom kraji

Hľadáte
strednú?

RUŽINOV
Názov reštaurácie Jedna 
Báseň v Ružinove znie 
lákavo, hoci jedlo zbale-
né do plastových boxov 
s fóliou pôsobí skôr 
prozaicky, teda všedne. 
Žiaľ, korona inak nedo-
volí. A ako chutí? 
V časoch pred pandémiou 
mnohí Bratislavčania veľ-
mi radi vyhľadávali túto 
reštauráciu, kuchyňu mali 
skvelú a personál bol prí-
jemný. Dnes vám môžu 
vybranú špecialitu len zba-
liť do zafóliovanej misky, 
takže rátajte s tým, že záži-
tok bude iný. 
Ako prvé sme ocenili, že 
v rámci denného menu sme 
mali na výber až päť hlavných 
jedál plus jednu celotýždňovú 
ponuku, ktorou bol cézar šalát 
s kuracím mäsom a ďalšími 
ingredienciami. Vybrali sme 
si štyri jedlá, ku ktorým sme 
mali cícerovú polievku – bolo 
toho až-až, viac by sme ne-
zvládli. Košom od nás dostali 
Kurací gyros z vykostených 
kuracích stehien v žemli so 
zeleninou, cesnakovou ma-
jonézou a americkými ze-
miakmi, ako aj Vyprážaný 
bravčový rezeň s bavorským 
zemiakovým šalátom. Síce 
sme prišli o možnosť zistiť, 
ako chutí zemiakový šalát 
v Bavorsku, ale vyprážaný 
rezeň sa nám zdal byť na tes-
tovanie až príliš všedný, a ta-
kisto si vieme predstaviť, ako 

by asi vyzeral a chutil gyros.
Tiež musíme oceniť, že 
reštaurácia vymenúva v ná-
zvoch jedál všetky použité 
ingrediencie, ale na druhej 
strane sa môže dostaviť skla-
manie, ak napokon dostanete 
jedlo, ktoré vyzerá skrom-
nejšie, ako ste si predstavo-
vali. Pri Cícerovej polievke 
s údeninou sme sa zhodli, 
že bola bežným štandardom. 
Údeninu sme však v nej akosi 
nenašli, hoci v chuti aj vôni 
polievky ju cítiť bolo. 
Nasledoval Kurací steak 
v slaninke na pomodoro ri-
sotte s bazalkovým olejom 
a parmezánom (4,99 €, s roz-
vozom 5,50 €). Steak bol síce 
obalený v slaninke, ale chu-
ťovo málo výrazný, žiadalo 
sa nám pridať aspoň soľ ale-
bo korenie. Rizoto ako prí-

loha k mäsu však bolo fajn, 
šťavnaté a celkom lahodné, 
hoci parmezánu by sme si 
radi prisypali o trochu viac.
Caesar šalát s kuracím mä-
som, dresingom, vajíčkom, 
krutónmi, slaninkou a par-
mezánom (5,99 €, s rozvo-
zom 6,49 €) nás prekvapil 
veľkými kusmi zelených lis-
tov aj mäsa, to sme nečakali. 
Krutóny boli klasika, slanin-
ka však mala dobrú chuť, ša-
lát bol čerstvý a oceňujeme aj 
to, že v tomto prípade parme-
zánom nešetrili.
Na Hovädzí Flank steak Sou-
se Vide s cibuľovými krúžka-
mi, zemiakovým pyré a demi 
glace omáčkou (4,99 €, s roz-
vozom 5,50 €) sme sa naozaj 
tešili. Príprava mäsa metó-
dou,  pri ktorej je zabalené 
vo vákuovom vrecku a varí 

sa dlhý čas pri 
k o n š t a n t n e j 
nízkej teplote, 
sľubuje výni-
močný gur-
mánsky záži-
tok. Čo sa týka 
toho nášho, tak 
na Souse Vide 
sa nám zdal 

steak oveľa tuh-
ší, asi to chcelo 
dlhšiu prípra-
vu, a omáčkou 
demi glace 
šetrili až prí-
liš. Zemiakové 
pyré však bolo 
celkom chutné 
a cibuľové krúž-

ky, či skôr pásiky, 
tiež fajn. 
Ani posledné jedlo s názvom 
Burger (hovädzie cheddar, 
majonéza, BBQ, zelenina, 
steakové hranolky (7,49 €, 
s rozvozom 7,99 €) nás úpl-
ne nenadchlo. Vizáž bola síce 
lákavá, omáčka v pohode, 
i keď chuť BBQ sme v nej 
nevedeli identifikovať, no ale 
žemľu sme už jedli aj lepšiu. 
Prevoz v hermeticky zatvore-
nom plastovom boxe jej zjav-
ne nepomohol. Až sa čuduje-
me, že steakové hranolky to 
prežili bez ujmy, boli naozaj 
super. 
 (bn)

Foto: Marián Dekan
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšte-
ve informovaná. Konzumá-
ciu si redakcia platila sama.

Jedna Báseň s mnohými prekvapeniami



Hovädzí hamburger Hovädzí flank steak

Kurací steakCaesar šalát

BRATISLAVA
Aplikácie, ktoré si jedno-
ducho stiahneme do smart
fónu, sa stali moderným 
spôsobom liečby rôznych 
zdravotných problémov. 
Novinku, ktorá pribudla 
len nedávno, ocenia pacienti 
s krvácavými ochoreniami.
Ide o multifunkčnú aplikáciu 
s názvom Zero Bleeds, z kto-
rej majú najväčší osoh pa-
cienti s hemofíliou A alebo B, 
von Willebrandovou choro-
bou a pacienti s inhibítorom. 
Určená je aj pre ich lekárov 
a opatrovateľov. „Hemofília 
je ochorenie na celý život 
a vyžaduje si dlhodobú liečbu 
a starostlivosť nielen zo stra-
ny lekára, ale aj pacienta, kto-
rý svoj stav monitoruje pro-
stredníctvom záznamov, tzv. 
pacientskeho denníka. Tento 
denník je veľmi cenným 
zdrojom informácií pre leká-
ra, aby vedel určiť následnú 
liečbu,” uviedla Angelika 
Bátorová, prednostka Kliniky 

hematológie a transfuziológie 
v Bratislave a vedúca Národ-
ného hemofilického centra. 
Aplikácia je bezplatná, fun-
guje rovnako cez mobil, ako 
aj na osobnom počítači cez 
webový prehliadač. Pacient 
zadá vstupné registračné 
údaje, potvrdí súhlas s pod-
mienkami používania apliká-
cie a jeho účet je vytvorený. 
Na spoluprácu s lekárom je 
vždy dôležitý jeho súhlas so 
zdieľaním osobných údajov 
aj údajov o liečbe. Viac infor-
mácií o aplikácii získate na 
www.zerobleeds.sk. (bn)

Foto: shutterstock

Aplikácia, ktorá chráni život

NOVÉ MESTO
Veľkokapacitné očkovacie 
centrum v priestoroch Ná-
rodného futbalového šta-
dióna (NFŠ) si pochvaľujú 
hádam všetci, ktorí očkova-
nie absolvovali práve tam. 
Petržalčanka Jana opísala 
celý priebeh, ktorý trval len 
niekoľko minút.
Termín v očkovacom centre, 
ktoré zriadil Bratislavský sa-
mosprávny kraj, dostala na 
nedeľu 21. marca o 17.15 ho-
dine. Hoci na očkovanie mala 
prísť najskôr 10 minút pred 
termínom, vyšlo jej to pred-
sa len skôr, no pred vstupom 
nemusela čakať ani chvíľu. 
Žiaden dlhý rad nervóznych 
ľudí nezažila. 
„Hneď ma poslali dnu na re-
gistráciu, pri ktorej vám po-
stačí občiansky preukaz ale-
bo karta poistenca. Zdržala 
som sa tam možno dve minú-
ty a vzápätí sa presunula do 

veľkej miestnosti, kde jeden 
vedľa druhého sedeli lekári, 
ktorí robili krátky pohovor 
s ľuďmi pred očkovaním. Za-
mierila som k lekárovi, ktorý 
bol práve voľný, zodpoveda-
la klasické otázky o mojom 
zdravotnom stave a prípad-
ných alergických reakciách 
na očkovanie, čo trvalo pri-
bližne päť minút. Potom mi 
dal do ruky potvrdenie o ab-
solvovaní očkovania.“
Od lekára sa naša čitateľka 
presunula do kabínky, kde 
ju zdravotná sestra zaočko-

vala. „A hotovo. Ubehlo ani 
nie desať minút,“ pokračuje 
Jana, ktorá sa však ešte muse-
la presunúť do „pozorovacej“ 
miestnosti, kde mali všetci 
zaočkovaní 15 minút sedieť 
pod dohľadom zdravotníkov. 
„Klobúk dole, ako to župa 
celé zorganizovala. Žiaden 
stres, žiadna tlačenica, všet-
ko išlo hladko. Až som mala 
pocit, že som v nejakej inej 
krajine, nie u nás na Sloven-
sku...“

(bn)
Foto: bn

               Od zaregistrovania 
po vakcínu prešlo necelých 10 minút
ODSKÚŠANÉPomôžu 

s očkovaním
KARLOVA VES
Karlova Ves spustila pomoc 
pre seniorov, ktorí sa neve-
dia zaregistrovať na očko-
vanie proti Covid19.
Najstarší Karlovešťania, ktorí 
nemajú počítač alebo nevedia 
pracovať s technológiami, 
môžu svoj záujem o očko-
vanie nahlásiť miestnemu 
úradu. Mestská časť spustila 
telefonickú linku, na ktorej 
pracovník úradu zadá údaje 
seniora do štátom spustenej 
čakárne na očkovanie. So 
žiadosťou o registráciu sa 
môžete obrátiť v pracovných 
dňoch na linku miestneho 
úradu 0940 634 198. (ts)

Poviete svoj 
názor?
PETRŽALKA
Petržalka spúšťa interak-
tívne zisťovanie potrieb 
verejnosti v priestore Nobe-
lovho námestia.
Cieľom je zistiť potreby ľudí, 
ktorí tam žijú, pracujú, pod-
nikajú alebo sa v tejto lokali-
te pohybujú. Závery poslúžia 
miestnemu úradu ako výcho-
disko pre obnovu námestia. 
„Finálne zistenia budú pre 
nás kľúčové a budeme z nich 
bezpodmienečne vychádzať 
pri obnove priestoru. Preto je 
dôležité, aby čo najviac ľudí 
vyplnilo náš interaktívny 
dotazník na www.nobelovo-
namestie.sk,“ vyzval starosta 
Ján Hrčka. (ts)

Očkovacie centrum na futbalovom štadióne.
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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.

~ ~ ~

DREVENÉ ROLETY

DREVENÉ ROLETY – Korenačka, Klimkovičová 4, 841 01 Bratislava

...spoľahlivosť, rýchlosť, čistota...

info@drevenerolety.sk 
www.drevenerolety.sk

ESLINGEROVÉ ESLINGEROVÉ 
VÝMENA POPRUHU VÝMENA POPRUHU 
NÁTERNÁTER

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

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

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

Keď sa vyberiete na Že-
leznú studničku, zamierte 
k odbočke na Kačín. Hneď 
pri asfaltovej ceste nájde-
te vzácne ľadovne z čias 
bývalých Ferdinandových 
kúpeľov. Chladilo sa v nich 
svetoznáme víno Jakuba 
Palugyaya.
Nenápadné historické pivni-
ce, zapustené vo svahu opro-
ti Rotunde, boli postavené 
v 18. storočí. V tých časoch 
viedol kúpele hoteliér Jakub 
Palugyay, syn schudobnenej 
zemianskej rodiny. Začínal 
vraj ako kuchár, no neskôr 
si už prenajal hotel s reštau-
ráciou v bývalom hlavnom 
meste uhorského kráľovstva, 
z ktorého dokázal urobiť zla-
tú baňu. „Zlato nedržal doma 
pod posteľou, ale investoval 
ďalej,“ spomínal pred časom 
v Bratislavských novinách 
známy historik Štefan Holčík. 
Pokiaľ ide o obchod s vínom, 
Palugyay mal spočiatku len 
malý okruh odberateľov. 
Rozmach jeho obchodovania 
nastal po tom, ako sa dostal 
do priazne členov panovníc-
keho rodu. Časopis Wiener 
Salonblatt z 31. augusta 1873 
uvádza: „Upozornil na seba 
arciknieža Maximiliána ešte 
v období, keď bol miestodr-
žiteľom v Miláne, ktorému 
sa jeho vína tak zapáčili, že 
celú potrebu svojho dvora 

zabezpečoval objednávkami 
od Jakuba Palugyayho. Tiež 
ho odporučil svojmu kráľov-
skému svokrovi v Bruseli, 
takže Jakub Palugyay potom 
zásoboval po pätnásť rokov 
aj belgický kráľovský dvor.“
Cisársko-kráľovským dvor-
ným dodávateľom sa stal Ja-
kub Palugyay v roku 1871. 
Tento titul sa udeľoval len 
podnikateľom, ktorí dosa-
hovali vo svojom odbore 
špičkovú kvalitu a pre jeho 
získanie musel mať podnik 
dlhoročné obchodné vzťa-
hy k cisársko-kráľovskému 
dvoru. „Koncom 19. storočia 
patrila firma Palugyay a sy-
novia, spoločne s jedným - 
dvoma ďalšími obchodníkmi 
k najväčším vývozcom vína 
z Rakúsko-Uhorska,“ konšta-
toval v inom článku pre Bra-
tislavské noviny prof. Gejza 
Blaas, ktorý text spracoval 

podľa prameňov z archívu 
rodiny Palugyayovcov. 
Pod kopcom na Pražskej uli-
ci, nad ktorým stojí Kalvária, 
vybudoval Palugyay hlboké 
a dlhé pivnice na skladova-
nie vína. Odtiaľ ho železni-
cou vyvážal do celej Európy. 
„Výber miesta pre jeho vinár-
sky podnik nebol náhodný. 
Pivnice ležali za palácovou 
stavbou, využívanou neskôr 
ministerstvom zahraničných 
vecí, ktorá stála len na šírku 
cesty od vtedajšej železničnej 
stanice. Palác s pivnicami aj 
železničná stanica stáli za 
colnou hranicou mesta. Ušet-
rilo sa tak clo, ktoré by inak 
musel pán Palugyay zaplatiť 
mestu za vývoz tovaru,“ píše 
ďalej Holčík.
Čo sa týka ľadovní na Želez-
nej studničke, z tých spravil 
Jakub Palugyuay vychýrené 
výletné miesto s výbornou 

kuchyňou. Počas najväčších 
zimných mrazov sa do nich 
navozili kusy ľadu z blízkeho 
potoka Vydrica, ktoré potom 
počas celého roka chladili 
potraviny, pivo, víno, ale na-
príklad aj známe šampanské 
Jacqueson. 
Tieto vzácne pivnice, ktoré 
donedávna slúžili už len ako 
odpudzujúce skladisko odpa-
du, Mestské lesy v Bratisla-
ve v spolupráci s Bratislava 
Tourist Board vynovili. Vy-
čistili ich, opravili omietku 
vstupného portálu, ošetrili 
vnútorné klenbové konštruk-
cie a odstránili nevhodné 
zásahy z minulosti. Ľadovne 
tak môžu slúžiť na rôzne ak-
cie pre verejnosť. Priestory 
budú k dispozícii aj lokálnym 
vinárom na nekomerčnú pre-
zentáciu ich vín. Kedy sa tak 
stane, bude závisieť od vývo-
ja epidemickej situácie. „Čo 
sa týka verejných akcií, tak 
až vtedy, keď to bude legál-
ne a bezpečné. Opatrenia sa 
často menia, takže dopredu 
nič neplánujeme. Ale ak to 
situácia dovolí, počas leta by 
sme určite niečo pripravili,“ 
povedal nám Marek Páva, 
zástupca riaditeľa Mestských 
lesov v Bratislave. (ac)

Foto: Mestské lesy 
v Bratislave

Ľadovne svetoznámeho vinára z Prešporka
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
Prečo neodtiah-
nu tieto vraky?
V Ružinove, po ľavej strane 
vchodu do Ferony, vedľa 
vlečky, pri komunikácií do 
Malého Páleniska, sú už dlhší 
čas štyri auto vraky, ktoré kolú 
oči všetkým cyklistom, o kvalite 
životného prostredia ani neho-
voriac. Treba ich odstrániť.
 Ružinovčan Peter B.
Stanovisko MČ Ružinov: 
„Mestská časť môže odstra-
ňovať vraky len z pozemkov, 
ktoré má vo svojej správe 
alebo vo vlastníctve, takže 
v tomto prípade konať nemôže. 

Preto sme tento podnet odstúpili na priame vybavenie vlastníkovi 
pozemku,“ informovala hovorkyňa samosprávy Tatiana Tóthová. 

Odpadky v chránenej lokalite
Počas víkendovej prechádzky v Čunove popri Dunaji sa mi naskytol 
takýto nepekný pohľad. Keďže chodím touto trasou pravidelne 
a odpadkov pribúda, rozhodla som sa na to upozorniť aj touto 
cestou. Som obyvateľka Čunova a viem, že táto oblasť je chránené 
krajinné územie, a preto kopa plastov a pneumatík na tzv. Elan 
place za bufetom Obrátka mi príde ako veľmi nešetrné k prírode, 
vtáctvu a vode, kde sa odpad nachádza. Plocha je to veľká, preto 
si možno ľudia myslia, že odpad sa tam rozptýli... A nikto nie je za 
to zodpovedný. 
 Barbora z Čunova

Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

Nevyužívanú plochu pri zastávkach 
pod Mostom SNP čaká revitalizácia

Ramon Kajanek: Dobrý nápad, len ešte by bolo potrebné skultúrniť tie katastrofálne verejné 
WC, ktoré sa nachádzajú viac vzadu pod mostom. Využívajú ich aj ľudia cestujúci medzinárod-
nou linkou, napr. na letisko vo Schwechate. Choďte sa na tie záchody pozrieť. Je to katastrofa. 
Možno aj preto plocha pri zastávkach pripomína hnojisko.
Milina Benecova: Konečne... Nepochopím, koľko rokov to trvalo! Znova sa pýtam: Kto vlast-
ne vládne nášmu mestu?
Juraj Ukropec: No tak problémy sa nakopili, väčšinu času bojoval primátor so zastupiteľ-
stvom, treba byť trpezlivý, vyzerá to tak, že súčasné vedenie stavia veci z hlavy na nohy.
Martin Pinček: Budú soudruzi na magistráte meniť aj grafikon? Pretože občas sa na jestvu-
júce spevnené plochy majú autobusy problém „napáskovat“... snáď na tento „detail“ mysleli.
Janka Janet Blahútová: Prostredie je dnes také, až strach tam stáť.

V Ružinove odhalili prípad možného týrania 
seniorov v domove dôchodcov
Ladislav Mráz: Veď to už v minulosti bol problém. Opäť sa to tam deje, alebo sa nič za tie 
roky nezmenilo? Keď chcel ísť môj strýko do domova dôchodcov, tak som čítal recenzie, in-
formoval sa, a na tento domov dôchodcov upozorňovali aj v médiách, že sa v ňom niečo také 
deje. Vybrali sme iný a žije tam tretí rok. Úcta k starším a k všetkému živému ľuďom chýba. 
Materializmus, bezcitnosť, sebeckosť.
Hana Chabadova: To nie je prvýkrát, čo sa takéto niečo stalo. Chvíľu som tam pracovala, ale 
prístup, aký mali moje kolegyne, sa mi nepáčil, a tak som odišla.
Gabi Svidran: Strašné voľačo. Že takéto hyeny nejdú záchody umývať namiesto práce so sta-
rými ľuďmi. To je jedno, že sú starí, dementní a podobne. V živote by už nemali dostať možnosť 
pracovať s ľuďmi. Pokuta a k tomu za mreže!

Človek bez domova dostal pokutu 100 eur, porušil 
zákaz vychádzania
Stanco Mi: Zaujímavé, že keď sa konali protesty, a teda tí ľudia porušili zákaz zhromažďova-
nia, a zároveň tam nemali rúška, tak vtedy policajti stáli ako soľné stĺpy. Ale pri bezdomovcovi 
sa idú tváriť, ako veľmi kontrolujú opatrenia. Trošku na zamyslenie...
Patrick Pokorný: A pre bezdomovcov neplatia zákony a nariadenia? Majú využiť na bývanie 
na to určené zariadenia, prípadne ostať vo svojich nelegálnych provizórnych príbytkoch.
Roman Kevický: Tak nech mu dajú ubytovanie, aby mala tá pokuta aj zmysel. Lebo takto bol 
predsa doma, keďže je vonku.
Martin Jurkáček: Najskôr by sa patrilo zamyslieť, prečo v našom štáte niekto prepadne cez 
sociálne sito a ostane na ulici.

FACEBOOK
www.facebook.sk/banoviny

Trojicu vykrádačov domov 
odhalili pred pár dňami bra-
tislavskí policajti. Podarené 
sestry Silvia K. a Vlasta K. 
s kumpánom Ľudovítom D. 
mali ešte 17. marca  popo-
ludní  vniknúť do rodinného 
domu v TREŤOM BRA-
TISLAVSKOM OKRESE, 
kde zo spálne ukradli voľne 
položenú hotovosť 3 250 eur, 
ako aj rôzne šperky a hodinky 
v celkovej hodnote 2 200 eur. 
S ukradnutými vecami nastú-
pili do auta a ušli. Dvojicu 
sestier sa podarilo mužom 
zákona v priebehu krátkeho 
času zadržať, po mužovi vy-
hlásili pátranie. Všetci traja 
sú obvinení z trestného činu 
krádeže v súbehu s trestným 
činom porušovania osobnej 
slobody spáchaného formou 
spolupáchateľstva. (ms)

Z ľadovní na Železnej studničke spravil Palugyay vychýrené 
výletné miesto s výbornou kuchyňou a skvostným vínom.

Pôvodný stav ľadovne Ľadovňa po oprave
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