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BRATISLAVA
Keď na ceste či na chod-
níku neuvidíte nakreslené 
parkovacie miesto, nebu-
dete tam môcť odstaviť 
auto. Také pravidlo priná-
ša celomestská regulácia 
parkovania, ktorá sa má už 
o mesiac spustiť v prvých 
troch zónach. Čo to spra-
ví s počtom parkovacích 
miest, ktoré máme k dispo-
zícii dnes?
Nové pravidlá parkovania, 
ktoré si už postupne zvy-
káme vnímať pod skratkou 
PAAS (bratislavský parko-

vací asistent), odskúša mesto 
najskôr v Krasňanoch v Rači, 
na Dvoroch 4 v Petržalke 
a na Tehelnom poli v Novom 
Meste, ďalšie lokality sa pri-
poja až po príprave. Ak budú 
chcieť rezidenti týchto lokalít 
zaparkovať v okolí svojho 
bydliska, musia investovať 
do parkovacej karty. Pri pr-
vom aute ich vyjde na rok 39 
eur, pri druhom 150 eur a pri 
treťom 500 eur. 
„V zóne máte jednu obrov-
skú výhodu, a zároveň nevý-
hodu – môžete parkovať len 
na vyznačených miestach, 

všetky ostatné budú zaká-
zané. Počet legálnych miest 
by však mal rezidentom 
stačiť, aspoň zatiaľ nám 
to tak vychádza,“ priblížil 
petržalský starosta Ján Hrč-
ka pri online prezentácii 
pravidiel v zóne Dvory 4. 
A viceprimátorka Tatiana 
Kratochvílová k tomu dodala: 
„Regulácia parkovania nie je 
len o vytvorení lepších pod-
mienok pre rezidentov, ale aj 
pre nemajiteľov motorových 
vozidiel, teda chodcov, rodi-
ny s kočíkmi či vozičkárov.“
� Pokračovanie�na�str.�2

Mesto ide upratať prvé ulice a chodníky, 
zaparkujeme už len na legálnom mieste

Vnútri mesta 
aj 130 km/h
BRATISLAVA
Primátor Matúš Vallo víta 
inteligentné riadenie dopra-
vy na bratislavskej diaľnici 
D1, ktoré môže zlepšiť ply-
nulosť premávky. Myslí si 
však, že negatíva povolenia 
maximálnej rýchlosti 130 
km/h vo vnútromestskom 
priestore prevažujú nad 
možnými benefitmi. 
Nové premenlivé svetelné 
dopravné značky začali fun-
govať nad jazdnými pruhmi 
diaľnice v celej jej dĺžke na 
území hlavného mesta. Po 
obchvate je možné v istom 
období jazdiť rýchlosťou až 
130 km/h. „Vyššia rýchlosť 
spôsobuje vyššiu hlukovú zá-
ťaž a emisie priamo v meste, 
v niektorých prípadoch len 
desiatky metrov od bytov 
a domov. Vyššia rýchlosť 
môže zároveň znižovať aj 
bezpečnosť, najmä pri men-
ších medzikrižovatkových 
vzdialenostiach a kompliko-
vanom napájaní diaľničných 
križovatiek, ktoré bratislav-
ský obchvat má,“ uviedol 
primátor na sociálnej sieti. 
Obáva sa tiež možného ob-
medzenia až vylúčenia brati-
slavskej MHD z diaľničného 
obchvatu.  (TASR)

6 Spor o Prügerku
 Z premeny unikátnej 

Prüger-Wallnerovej zá-
hrady sú Bratislavča-
nia nadšení, potomko-
via bývalého vlastníka 
ju však chcú pre seba. 

8 Do školy 
 aj škôlkari 
 Ak dieťa dovŕšilo päť 

rokov, od septembra 
preň platí povinné 
predprimárne vzdelá-
vanie. Ako si poradili 
mestské časti?

12 Superman 
 na dôchodku
 Juraj Višný patril 

k prvým kulturistom 
v Československu, 
vďaka čomu si zahral 
aj vo filmoch. Žije vo 
Švajčiarsku, no na bra-
tislavské časy si rád za-
spomínal.
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Parkovacia politika 
jednoznačne určí, kde 
je a kde nie je možné 

odstaviť auto.
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BKS Bank vklady a sporenie 

Lepšia cesta
pre Vaše peniaze: 
Prestúpte  
k BKS Bank!

Sadzby na

vkladoch až

do 0,40%*

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

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

Dispečerov
mesta spoznáte
jednoduchšie
BRATISLAVA
Dispečing bratislavského
magistrátu má dva nové slu-
žobné automobily, ktoré budú
slúžiť pracovníkom dispečin-
gu z oddelenia správy komu-
nikácií na lepšie a operatívnej-
šie zasahovanie.
Služobné autá sú určené na efek-
tívnejšie zabezpečovanie kon-
troly verejných priestranstiev a
operatívnejší zásah v teréne pri
mimoriadnych udalostiach.
Automobily sú ľahko rozpozna-
teľné, pretože sú označené
logom mesta a mestskými far-
bami. 
Bratislavský magistrát kúpil dve
vozidlá, obe sú v bielej farbe a s
logom mesta Bratislavy,  za pri-
bližne 20-tisíc eur. Vozidlá sú
vybavené sú majákom a výstraž-
ným osvetlením na zadnom
okne s nápisom Správa komuni-
kácií, kde je uvedený aj telefo-
nický a e-mailový kontakt na
dispečing mesta na oddelení
správy komunikácií. 
Na uvedené kontakty bude tiež
možné nahlasovať prípadné po-
ruchy na mestských cestách, či
upozorniť na prekážky na mest-
ských komunikáciách alebo na
zníženú zjazdnosť bratislav-
ských ciest. (kk)
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Mirbachov palác je zreštaurovaný
podľa architektúry z 18. storočia
STARÉ MESTO
Zreštaurovanie fasády Mir-
bachovho paláca, ktorý bol v
zlom stave, je hotové. Práce
boli zamerané na obnovu
celkovej fasády, doplnenie
modelácie výzdoby, vytvore-
nie kópií jednotlivých prvkov
podľa originálov a došlo aj
na zlátenie kovových do-
plnkov. Mirbachov palác má
aktuálne vzhľad pôvodnej
architektúry zo 60. rokov 18.
storočia.
Cieľom obnovy fasády bolo
reštaurátorským spôsobom do-
siahnuť čo najlepší technický a

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

osadené do kartuše tympanónu
paláca. Pozlátili sa kovové
doplnky, napríklad rokajový
štítok, kľučky brán či rokajová
výzdoba mreží balkóna, ktoré
boli zlátené aj v pôvodnej
architektúre paláca. 
Opravené boli okenné krídla,
vstupné brány či kamenné
sokle, ktoré vzhľadom na
veľký rozsah poškodenia
nahradili nové kópie. Obnove-
ný bol aj južný štítový múr
nachádzajúci sa nad susedným
objektom, pričom na tieto práce
bola potrebná horolezecká
technika. (kk)
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Dokončenie�zo�str.�1
Hoci v zóne s regulova-
ným parkovaním budeme 
môcť odstaviť auto len na 
vyznačenom mieste, pod-
ľa samosprávy by sa malo 
parkovanie rezidentov vý-
razne zlepšiť. Na sľubované 
mestské parkovacie domy 
sa ešte načakáme, no vďaka 
zjednosmerneniu niektorých 
ulíc a zúženiu obojsmeriek 
pribudnú nové, legálne boxy 
pre autá.
„Jednosmerky sú najväčšia 
výzva, ale naše skúsenos-
ti hovoria, že ľudia si na ne 
rýchlo zvyknú, všade boli 
benefitom. Nielenže vodiči 
lepšie zaparkujú, ale naprí-
klad aj cyklisti bezpečnejšie 
prejdú danou lokalitou. Zá-
roveň sa upokojí tranzitná 
doprava, a v konečnom dô-
sledku sa znížia emisie z do-
pravy a hluk,“ pripomenul na 
spomínanej online prezen-
tácii splnomocnenec mesta 
pre parkovaciu politiku Peter 
Herceg.
Regulácia parkovania nega-
rantuje, že rezident zapar-
kuje priamo pred svojou by-
tovkou, no v blízkom okolí 
by mal nájsť voľné miesto. 
Ako dobrý príklad uviedol 
Peter Herceg Tehelné pole, 
kde mestská časť ešte vla-
ni zaviedla pilotný projekt 
rezidentského parkovania: 
„Osvedčil sa. Predtým bol 
problém zaparkovať hoci aj 
300 metrov od domu, dnes 
dokonca po 20. hodine nejaké 
to voľné miesto nájdete a sú 
ulice pri Zimnom štadióne 
či parku Jama, ktoré sa úplne 

vyčistili. Rozdiel vďaka re-
gulácii je viditeľný.“
V susednom Brne majú za 
prvé roky uplatňovania systé-
mu rezidentského parkovania 
podobnú skúsenosť. „Rezi-
dentské karty sa v Brne nazý-
vajú rezidentské oprávnenia. 
Ich cieľom je uľahčiť rezi-
dentom možnosť zaparkovať 
v blízkosti domova. Práve 
ľahšie hľadanie parkovacieho 
miesta oceňujú rezidenti naj-
viac. V niektorých lokalitách 
totiž pred zavedením tohto 
systému hľadali voľné miesto 
aj desiatky minút,“ povedala 
nám Anna Dudková z brnian-
skeho magistrátu.
Modré zóny vyznačovali tam, 
kde už parkovacie miesta 
existovali. Ich reálny počet sa 
ale mohol meniť, keďže zna-
čenie musí rešpektovať nor-
my dané legislatívou. „Nové 
miesta v uliciach sa získali 
napríklad na základe realizá-
cie zón 30, kde je možné vďa-
ka menšej rýchlosti vyznačiť 
ich viac, alebo zjednosmer-
nením obojsmerných ulíc,“ 
doplnila Anna Dudková.
Ako ďalej uviedla, vďaka 
regulácii zároveň ubudli 

z niektorých ulíc a parkovísk 
dlhodobo odstavené nepo-
jazdné vozidlá. „Sú však lo-
kality, kde je rezidentov tak 
veľa a miest tak málo, že po-
zitívny vplyv rezidentského 
parkovania sa v nich nijako 
neprejavil.“ 
Vodiči v Brne majú oproti 
Bratislave nespornú výhodu 
v tom, že môžu odstaviť auto 
aj v mestskom parkovacom 
dome. Parkovisko Skořep-
ka, Dominipark, Riverpark 
či Pinky park sú parkovacie 
domy mestskej spoločnosti 
Brněnské komunikace.  (ac)
 Foto: shutterstock, bn

Menej miest? 
Omyl!
Na výhrady ľudí, že po 
vyznačení parkovacích boxov 
prídu o doterajšie možnosti 
parkovania, odborníci magistrá-
tu reagujú: „Parkovacích miest 
nebude menej, pretože tie 
miesta tam nikdy neboli. To, 
že niektorí vodiči dnes parkujú 
v križovatkách, na tráve či na 
priechodoch pre chodcov ne-
znamená, že sú to parkovacie 
miesta. Parkovacia politika 
jednoznačne určí, kde je a kde 
nie je možné zaparkovať.“ 

STARÉ MESTO
Zámena pozemkov, pri kto-
rej by sa súkromník dostal 
k pozemku blízko Horského 
parku a vyriešila by sa tým 
aj situácia na Drotárskej 
ulici, nie je podľa magistrá-
tu aktuálna. 
„Hlavné mesto v súčasnosti 
nemá záujem participovať na 
prípadnej zámene nehnuteľ-
ností na Drotárskej ulici za 
nehnuteľnosti v rámci areá-
lu na Majakovského ulici. 
Z uvedených dôvodov pova-
žuje zámer zámeny v tomto 
čase za neaktuálny,“ skonšta-
toval magistrát.   
Možný návrh riešenia pred-
stavila začiatkom apríla sta-
rostka Starého Mesta Zuzana 
Aufrichtová. Podľa návrhu sa 
našiel kupec, ktorý je ochotný 
odkúpiť developerský projekt 
na Drotárskej ceste. Následne 
by pozemok vymenil s hlav-
ným mestom za iný, ktorý sa 
má nachádzať pod budovou 
patriacou kupcovi. Pozemok 

je však mestský. Podľa ma-
gistrátu bol hlavnému mestu 
doručený iba všeobecný zá-
mer zámeny pozemkov, bez 
bližšej špecifikácie konkrét-
nych podmienok prípadnej 
zámeny. „Obsah tohto záme-
ru tak nie je hlavnému mestu 
známy,“ podotkla samosprá-
va. „Nerokujeme, nie je nič 
nové,“ doplnil hovorca Staré-
ho Mesta Matej Števove.

Stavba na Majakovského ulici 
je vo vlastníctve firmy MUR-
MAN green. Vlastník nehnu-
teľností na Drotárskej ulici, 
kde pre plánovanú výstavbu 
vyrúbali tento rok vyše 80 
stromov, splnomocnil spoloč-
nosť MURMAN green, aby 
ho vo veci nehnuteľností na 
Drotárskej ulici zastupova-
la.  Starostka návrh pri prezen-
tovaní označila za elegantné 

riešenie, privítali ho aj mnohí 
miestni obyvatelia z Drotár-
skej ulice, ktorí proti výrubu 
stromov i výstavbe bojujú 
roky. Opačný názor mali niek-
torí občianski aktivisti - podľa 
nich by mesto začalo výme-
nou pozemku postupne strá-
cať kontrolu nad unikátnym 
areálom určeným na oddych 
a rekreáciu.  (TASR)
 Foto: bn

Rúbanisko postupne zarastá burinouDROTÁRSKA

Takto vyzerá rúbanisko na Drotárskej dnes. Začiatkom roka tu zlikvidovali vyše 80 stromov.

Nové parkovacie miesta 
v zóne pribudnú najmä 
zjednosmernením ulíc.

MHD funguje 
v novom 
režime 
BRATISLAVA
Spolu so septembrovým 
nástupom žiakov do škôl 
Dopravný podnik Bra-
tislava (DPB) obnovuje 
premávku liniek podľa re-
žimu „školský rok“. Spoje 
by mali premávať častej-
šie.
Električky majú posilnenú 
dopravu počas pracovných 
dní od rána do večera, pri-
čom v ostatných časoch sa 
vzhľadom na dostatočnú 
kapacitu vozidiel intervaly 
nemenia. Na zlepšenie do-
stupnosti v lokalite Ivanskej 
cesty zaviedol DPB novú 
linku 163, ktorá premáva 
každý deň - ráno smerom 
na Račianske mýto a pod-
večer smerom na Ivanskú 
cestu. Linka 61, premávajú-
ca medzi Hlavnou stanicou 
a letiskom, po novom neob-
sluhuje zastávku „Fafruny“. 
Linka 139 premáva počas 
celého dňa každých 30 mi-
nút.  (ts)

Na trolejbus  
č. 208 už 
nečakajte
STARÉ MESTO
Novinky v mestskej hro-
madnej doprave sa týkajú 
aj časti obyvateľov Palisád 
v centre mesta. 
Dopravný podnik Bratisla-
va sa pre nízky počet ces-
tujúcich rozhodol neobno-
viť trolejbusovú linku 208 
a ako náhradu posilňuje 
linku 147. Trasu doterajšej 
linky 208 pokrývajú linky 
209, 212, 205, 207 a 147. 
Tie poskytujú dostatoč-
nú kapacitu aj pre ďalších 
cestujúcich. V záverečnom 
úseku linku 208 nahrádza 
práve linka 147, ktorá je po-
silnená dvojnásobne. Tým 
sa zabezpečí nielen obsluha 
zastávky „Šulekova“, ale aj 
celej oblasti smerom na Sla-
vín a Kalváriu.  (ts)

Školský 
semafor
BRATISLAVA
V novom školskom roku sa 
školy riadia podľa tzv. Škol-
ského semaforu. Nebudú sa 
zatvárať ani podľa Covid 
automatu, ani z rozhodnu-
tia ministerstva školstva. 
Podľa informácie rezortu sa 
môžu zatvoriť iba individuál-
ne triedy, ak sa v nich objaví 
pozitívna osoba. Do karantény 
vtedy pôjdu všetci, ktorý boli 
v kontakte s pozitívne testova-
ným 2 dni pred jeho testova-
ním. Výnimka z karantény sa 
týka zaočkovaných a tých, kto-
rí prekonali covid. Kým sa ne-
ukončí karanténa, trieda prejde 
na dištančnú výučbu.  (bn)

Rúško aj na 
hudobnej
BRATISLAVA
Žiaci musia mať rúško aj 
počas vyučovania hudobnej 
výchovy. Túto povinnosť 
im ukladá vyhláška hygie-
nikov. 
Povinnosť nosiť rúško sa 
naďalej týka všetkých škôl 
a školských zariadení v inte-
riéri s výnimkou detí do 6 ro-
kov či detí s niektorými zdra-
votnými hendikepmi. Podľa 
aktuálnej vyhlášky Úradu 
verejného zdravotníctva treba 
mať rúško aj pri výučbe hu-
dobnej výchovy. V bordovej 
a čiernej farbe okresu sa pre-
vádzka základných umelec-
kých škôl zabezpečí individu-
álne alebo dištančne. (bn)

Šanca v škole
Napadlo�by�vám,�že�vakcína�
proti� covidu� môže� rozdeliť�
aj� deti?�Pred� začiatkom�no-
vého� školského� roka� na� to�
upozorňovali� psychológovia�
s�úplnou�vážnosťou.
Na rozdiel od minulého roka 
sa tentoraz školy nebudú 
zatvárať plošne. V prípade 
pozitívneho žiaka sa vyučo-
vanie preruší len v konkrét-
nej triede, pričom očkovaní 
spolužiaci nemusia ísť do 
karantény. No nielen preto 
môže vzniknúť napätie. 
Je pravda, že deti tému oč-
kovania neriešia. Ich kama-
rátstva by však mohli pokaziť 
rodičia, ak napríklad povedia 
– s tým si do lavice nesadni, 
ten je/nie je zaočkovaný... 
Ako dokáže vakcína rozdeliť 
dospelých, sme v Bratislave 
zažili na prelome leta, keď 
rozhnevaní protestujúci na-
dávali aj náhodným okoloi-
dúcim. Odborníci nevyluču-
jú, že silné emócie sa objavia 
i v niektorej triede. Zároveň 
tvrdia, že sú šancou učiť žia-
kov zvládnuť konflikty. 
Podľa uznávaného pedagóga 
a psychológa Mirona Zelinu 
naše školy učia vedomosti, 
ale neučia myslieť. Prípadná 
hádka medzi žiakmi môže byť 
teda príležitosť, aby skúšali 
racionálne sformulovať svoj 
názor a potom ho vyjadriť 
bez nervozity a hnevu, s po-
chopením pre toho druhého. 
To nevedia ani mnohí dospelí. 
� Anna�Čapková
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STARÉ MESTO
To sme sa dožili, deliť ľudí 
na dve kategórie! Aj takáto 
bola reakcia, keď v reštau-
rácii Štefánka v centre 
Bratislavy začali od júla 
dávať očkovaným proti 
covidu 10-percentnú zľa-
vu. Negatívnych ohlasov 
sa najmä na sociálnych sie-
ťach objavilo celkom dosť 
– čo hovorí spolumajiteľ 
tohto kultového podniku 
EDUARD ŠIŠKA dnes? 
Neoľutoval rozhodnutie, 
ktoré mnohých provokuje?

Kvôli zľave pre očko-
vaných hostí vás zača-
li preverovať dokonca 
pracovníci Slovenskej 
obchodnej inšpekcie. Čo 
konkrétne riešili?
Niekto im poslal podnet, že 
diskriminujeme zákazní-
kov, ktorí nie sú zaočkova-
ní. Neviem, z čoho dotyčný 
vychádzal, lebo od reklám 
v televízii až po billboardy 
v uliciach vidíte podobné 
formy motivácie ľudí, aby 
sa dali zaočkovať proti covi-
du. Dokonca aj zoo predajne 
v Bratislave ponúkajú zľavu 
5 percent pre očkovaných. 

Pritom ide o výhodu pre 
zaočkovaných, nie o nevý-
hodu pre nezaočkovaných, 
keďže aj tí sú u vás stále 
rovnako vítaní. Máte zľavy 
tiež pre iné skupiny ľudí?
Samozrejme, poskytujeme 
rôzne zľavy, či už pre dô-
chodcov alebo študentov, 
máme tiež zamestnanecké 
zľavy, karty pre našich dlho-
dobých klientov... Dávali sme 
ich aj pred pandémiou a som 
presvedčený, že tým nikoho 
nediskriminujeme.

Lenže tentoraz sa o vás za-
čala zaujímať obchodná in-
špekcia...
Nerobím z toho drámu. 
Dostali podnet, ktorý mu-
seli riešiť, to je celé. Do 
zľavy pre očkovaných sme 
išli s úmyslom, že urobíme 

niečo pozitívne pre ľudí, 
no a vyvolalo to rozruch... 
Ale neľutujeme. Rešpektu-
jeme, že každý sa na túto 
našu iniciatívu môže poze-
rať inak.

Nepripravila vás o zákazní-
kov? 
Mám dojem, že na návštev-
nosti sa to nijako neprejavilo. 
Treba tiež povedať, že najmä 
pre zaočkovaných ľudí, ktorí 
k nám chodievajú pravidelne, 
je zľava zaujímavá. Za deň im 
urobí možno pár centov, ale 
za mesiac sa ušetrená suma 
nazbiera aj na dvadsať eur. 

Ako inšpektori uzavreli váš 
prípad?
Konštatovali, že zákon ne-
bol porušený. Prišli k nám 
totiž ako anonymní hostia, 
ktorí si sami vypýtali zľavu 
s tým, že sú zaočkovaní. My 
sme túto informáciu od nich 
iniciatívne nezisťovali, čiže 
sme nikoho nediskriminova-
li. U žiadnych našich hostí to 
nezisťujeme.
Rátali ste s množstvom ne-
gatívnych reakcií najmä na 
sociálnych sieťach?
Určite sme nechceli rozví-
riť nejaké vášne, ale boli by 
sme radi, keby sme v Brati-
slave dosiahli 75-percentnú 
zaočkovanosť. Chvalabohu, 
zatiaľ sme zelení, takže ne-
musíme triediť našich zá-
kazníkov, môžu k nám prísť 

všetci a verím, že to tak 
zostane. Zľavami pre oč-
kovaných chceme zároveň 
pomôcť aj sebe, nášmu pod-
nikaniu. Vláda na nás počas 
druhej vlny pandémie za-
budla, pomoc prišla veľmi 
neskoro a nevieme si pred-
staviť, že by sa mali gastro 
prevádzky opäť zatvoriť.

Preto aj vznikla vaša inicia-
tíva My sme GASTRO! Čo 
však tá päsť v logu?
Iniciatíva My sme GASTRO! 
bol nápad nášho kamaráta, 
ako upozorniť, že ďalšie za-
tvorenie hotelov, penziónov, 
reštaurácií, kaviarní či pubov 
si neželáme a ani si ho už ne-
môžeme dovoliť. No a päsť 
s vidličkou v logu chce pri-
pomenúť, že v druhej vlne 
pandémie nás celé mesiace 
veľmi nechali trpieť. Opatre-
nia vlády prišli neskoro. 

Koľkých ľudí ste museli 
prepustiť?
Na jeseň sme prepúšťali 
približne dvadsaťšesť ľudí,  
keďže sme nedokázali utiah-
nuť obrovské náklady v po-
dobe odvodov či daní. Kur-
zarbeit síce pomohol, ale bola 
to pomoc pre zamestnancov. 
Zamestnávateľ si musel pora-
diť sám. Keby podporné opat-
renia prichádzali systematic-
ky, mesačne alebo aspoň na 
báze kvartálu, vedeli by sme 
situáciu úplne inak riešiť. Ale 

v druhej vlne pandémie sme 
zostali vyše pol roka v neisto-
te a finančné rentovanie prišlo 
až po jedenástich mesiacoch. 

Štefánka je priamo opro-
ti Prezidentskému palá-
cu, kde boli koncom júla 
protesty proti vláde, pre-
zidentke, ale tiež proti oč-
kovaniu a pandemickým 
opatreniam. Prišli si niek-
torí z účastníkov vydiskuto-
vať veci aj k vám?
Áno, prišli.

Aby vám nadávali?
Tak trochu... Vyčítali nám, 
že zaočkovaným dávame 
zľavu, no my to neriešime. 
Každý má právo na svoj 
názor, čo rešpektujem. Naj-
dôležitejšie je, aby sme boli 
zdraví a prípadnú tretiu vlnu 
zvládli čo najlepšie. Viem 
presne, čo je korona, týždeň 
som bol v nemocnici na kys-
líku so zápalom pľúc a ešte 
aj ďalšie štyri týždne som 
bol na tom dosť zle. Keď si 
covid aj takto prežijete, po-
chopíte, že zvládnuť ho nie 
je jednoduché. Preto som sa 
dal zaočkovať hneď, ako to 
bolo možné.

Aj vaši zamestnanci sú za-
očkovaní?
Priamo sme to u nich ne-
zisťovali, ale myslím si, že 
takmer všetci sú. (ac)
 Foto: ac

Zľava pre očkovaných zákazníkov je úplne v poriadku
Spolumajiteľ Štefánky: 

Spolumajiteľ Štefánky Eduard Šiška vie presne, čo dokáže covid.

PETRŽALKA
Asi ste si už všimli, že 
v meste pribúdajú nové do-
pravné značky so zákazom 
zastavenia a dodatkovou 
tabuľou s textom „vyhrade-
né parkovanie“ Ako zistíte, 
pre koho sú určené, keďže 
na nich chýba EČV vozidla, 
a prečo ich osadenie nie je 
bezplatné?
Nové dopravné značenie 
vstúpilo do platnosti od 1. 
apríla 2020 a odvtedy sa všet-
ky rozhodnutia musia vydá-
vať už podľa novej vyhlášky. 
K jej uplatňovaniu pristúpili 
aj v Petržalke. 
„Ak si človek v súčasnosti 
požiada o vyhradené parko-
vacie miesto, bude mu urče-
ná už nová dopravná znač-
ka. Všetky pôvodné značky 
ostávajú rovnako v platnosti, 
ale časom by mali byť vyme-
nené podľa novej vyhlášky. 
Platnosť značiek osadených 
do 31. marca 2020 sa kon-

čí dňom 31. marca 2022,“ 
spresnil Daniel Bernát z ko-
munikačného oddelenia sa-
mosprávy.
Na nových značkách už nie 
je uvedené EČV vozidla, 
pre ktoré je dané parkovacie 
miesto vyhradené. Ako vodič 
preukáže, že práve on tam 
môže odstaviť auto? „Jeho 
povinnosťou je mať za čel-

ným sklom kartičku, ktorú 
dodávame ku každému roz-
hodnutiu o vyhradení parko-
vacieho miesta. Na kartičke 
je uvedené EČV vozidla, ad-
resa aj označenie parkovacie-
ho boxu,“ vysvetlil Bernát. 
Pri osadení novej značky 
v rade miest pozdĺžneho 
parkovania by malo byť tiež 
jasné, že sa značka týka len 

daného miesta. Ak vyhradené 
parkovanie platí napríklad na 
troch miestach vedľa seba, 
dáva sa tam značka „zákaz 
zastavenia“ so šípkou, v kto-
rom smere platí, a pri posled-
nom vyhradenom mieste sa 
zas dáva „zákaz zastavenia“ 
so šípkou na opačnú stranu. 
Takto je vymedzené, v akom 
úseku zákaz zastavenia platí. 

Vodiči s vyhradenými miesta-
mi nemusia v súvislosti s vý-
menou starej značky za novú 
nikomu nič nahlasovať, celý 
proces prebieha v Petržal-
ke automaticky. Nie je však 
zadarmo. Ako informova-
la samospráva, žiadatelia 
s preukazom ŤZP, ktorých 
žiadosti boli podané do 14. 
novembra 2020, zaplatia 50 
eur. Pre tých, čo si podali 
žiadosť neskôr, bude platiť 
cenník zverejnený po podpise 
zmluvy s dodávateľom, ktorý 
bude nové dopravné značenie 
v budúcnosti realizovať. 
Prečo však musí náklady na 
výmenu značky hradiť vo-
dič? „Pretože táto úprava 
sa vzťahuje na jeho miesto, 
a takto to schválilo aj miest-
ne zastupiteľstvo pri zmene 
Všeobecne záväzného naria-
denia o miestnych daniach,“ 
zdôvodnil Daniel Bernát.  
 (bn)
 Foto: bn

Za nové značenie vyhradeného miesta zaplatíte 50 eur. ZatiaľPo škandále
sa vzdal
funkcie
NOVÉ MESTO
EKO - podnik verejnopro-
spešných služieb v Novom 
Meste čelí škandálu. Ria-
diteľa podniku Vladimíra 
Mikuša policajti pred pár 
dňami zadržali a obvinili 
z prijímania úplatku. 
Mikuš je obvinený z prijatia 
úplatku od nájomcu parkovis-
ka pri Tržnici na Trnavskom 
mýte. „Bolo to moje osobné 
zlyhanie, úprimne to ľutujem. 
Cítim, že som v jednom oka-
mihu chybným rozhodnutím 
prišiel o dôveru mestskej časti, 
a preto som sa vzdal funkcie 
riaditeľa podniku,“ konštato-
val po prepustení z cely pred-
bežného zadržania. Miestny 
úrad v reakcii na tieto udalosti 
plánuje skontrolovať zmluvy 
a objednávky tovarov a slu-
žieb, ktoré EKO - podnik v po-
slednom období uzavrel. (ms)

Parkovací dom 
aj vo Vrakuni
VRAKUŇA
Pri plánovaní výstavby par-
kovacích domov v súvislosti 
so spustením parkovacej 
politiky zvažuje mesto vý-
stavbu parkovacieho domu 
aj vo Vrakuni.
„Odborní pracovníci magistrá-
tu vybrali viacero lokalít. Ako 
prvá lokalita sa javí najlepšie 
pred Zdravotným strediskom 
na Bebravskej,“ informovala 
na sociálnej sieti mestská časť, 
ktorá aktuálne zisťuje názory 
obyvateľov na tento zámer. 
Parkovací dom má prevádz-
kovať hlavné mesto. Slúžiť 
bude predovšetkým obyvate-
ľom s trvalým pobytom v da-
nej lokalite, ktorí v ňom budú 
môcť parkovať na základe ich 
rezidentskej karty. „Prvým 
krokom pred napredovaním 
v projekte je komunikácia 
priamo s obyvateľmi danej lo-
kality, aby projekt čo najviac 
vychádzal z potrieb rezidentov 
v priamom okolí,“ avizuje vra-
kunská samospráva. (TASR)

Na nových značkách (vpravo) už nie je uvedené EČV vozidla.
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STARÉ MESTO
Boli ste už v Prϋger-Wallne-
rovej záhrade? Z premeny 
tohto unikátneho miesta, 
ktoré je od júna otvorené pre 
verejnosť, sú nadšení mnohí 
Bratislavčania. Potomkovia 
bývalého vlastníka Heinri-
cha Prügera však chcú zá-
hradu pre seba. Ako zarea-
guje mesto, ak by ju získali? 
Čarovná záhrada s bohatou 
históriou bola sedem desať-
ročí bez akejkoľvek údržby. 
Zo spustnutého miesta sa 
samospráve aj vďaka part-
nerom a dobrovoľníkom po-
darilo vytvoriť oázu pokoja 
v nádhernom prostredí. Keď 
Prügerku otvárali pre verej-
nosť, ani sa nechcelo veriť, 
že z nej predtým museli vy-
viezť takmer 50 ton staveb-
ného a komunálneho odpadu. 
Okrem iného...
Druhá fáza revitalizácie by sa 
mala ukončiť v októbri. „Od 

začiatku júna rekonštruujeme 
tzv. domček pre záhradníkov, 
má realizačnú projektovú 
dokumentáciu aj kladné sta-
novisko krajského pamiatko-
vého úradu. Momentálne sa 
odstraňuje azbestová krytina 
strechy a v objekte prebieha-
jú udržiavacie práce v zmysle 
stavebného zákona. Skleníky 
sú tiež naprojektované a pre-
behla diskusia o budúcom spô-
sobe ich využitia. Budú slúžiť 
na pestovanie,“ spresnila ho-
vorkyňa magistrátu Katarína 
Rajčanová.
Práce na obnove záhrady po-
kračujú napriek prebiehajúce-

mu sporu s potencionálnymi 
dedičmi. Ako pripomenula 
Katarína Rajčanová, hlavné 
mesto a mestská časť Staré 
Mesto začali so samotnou re-
vitalizáciou ešte na začiatku 
roka 2013 (plány na využitie 
záhrady však boli oveľa skôr), 
kým žaloba potomkov Heinri-
cha Prügera, ktorí žiadajú o jej 
vrátenie, bola podaná na jeseň 
v roku 2014. „Teda v čase, 
keď už bola hotová aj kom-
pletná projektová dokumentá-
cia,“ dodala hovorkyňa. 
Aký by bol osud Prϋgerky, ak 
by súd uznal nároky potomkov 
a mesto by o ňu prišlo? A čo 

s vynaloženými investíciami? 
„Mesto bude rozsudok rešpek-
tovať, avšak pozemky sú pod-
ľa územného plánu verejná 
zeleň, resp. zeleň, a stavať sa 
na nich nedá, sú predurčené na 
park. Väčšina investícií, resp. 
prvkov, ktoré sa tam realizo-
vali, je odmontovateľná a po-
užiteľná v ktoromkoľvek inom 
mestskom verejnom priestore, 
sú to prvky od rámcových 
dodávateľov mesta. Údržbu 
mesto realizuje ako svoju zá-
konnú povinnosť vlastníka. 
Prevažnú časť investícií na-
vyše poskytli sponzori, ktorí 
tak urobili aj napriek tomu, že 
vedeli  o predmetnom súdnom 
spore. Samospráva tak o pe-
niaze ani investíciu nepríde,“ 
ubezpečila hovorkyňa magis-
trátu  (ac)

Foto: ac

Z histórie záhrady
Záhrada vznikla na konci 19. 
storočia, keď si Prüger-Wallne-
rovci postavili vilu na sever-
nom konci Havlíčkovej ulice 
v Starom Meste, ktorá stojí 
dodnes. Členitý terén upravili 
v okolí vily ako okrasnú záhradu 
v prírodno-krajinárskom štýle, 
zvyšná časť pozemku slúžila 
ako úžitková záhrada. Po 2. 
svetovej vojne, keď Prüge-
rovci odišli z vtedajšieho 
Československa do Anglicka, 
záhrada pustla.  Z pôvod-
ných záhradných úprav sa 
nezachovalo takmer nič, okrem 
zopár mohutných stromov, 
zvyškov schodiska, sklení-
kov a budovy kotolne.  Keď 
sem prídete dnes, nájdete tu 
hracie prvky pre deti, prírodný 
mobiliár, drevené chodníčky, aj 
informačné tabule o rastlinách 
a živočíchoch, ktoré tam žijú. 

Čarovnú záhradu chcú aj Prügerovi potomkovia

Zachovaný domček bude po rekonštrukcii slúžiť ako ko-
munitné centrum a ekocentrum.

V Prügerke 
precítite aj závan 

histórie.

Farár Július Marián Prachár

– Súkromná traumatologicko-ortopedická ambulancia* 

Na vyšetrenie sa objednajte  
telefonicky: 0948 395 168  

alebo e-mailom: info@pharco.sk

TEŠÍME SA NA VÁS!

* s plnou úhradou pacienta

www.ortoinova.sk

Ortopéd MUDr. Pavol Patro a sestra Mgr. Zuzana 
Schmidtová s pacientkou.

ZACHRÁŇTE SI KĹB,  
ODDIAĽTE JEHO VÝMENU!
Unikátne bioaktívne hojenie kĺbu 

a kĺbovej chrupavky

Liečba fibrínovým derivátom bohatým  
na hojivé cytokíny prispieva k záchrane kĺbu

+

1 kúra až na 6-12 mesiacov
Zdravotnícke pomôcky

Nájdete nás v zdravotnom stredisku,  
ul. Pavlovičova 3 na Trnávke v Bratislave.

RUSOVCE
Do sporu s ochranármi sa 
dostal farár Július Marián 
Prachár z Rusoviec, keď sa 
v chránenom vtáčom úze-
mí rozhodol zorganizovať 
verejné podujatie. Minister 
životného prostredia na-
pokon videl problém úplne 
inde.
Parcela v Sysľovských po-
liach, kde kedysi stál komu-
nistami zbúraný kostol sv. 
Vavrinca, patrí cirkvi. Práve 
tu sa mala 10. augusta, na 
sviatok sv. Vavrinca, usku-
točniť spomienková slávnosť 
veriacich. Ide však o chráne-
né vtáčie územie, kam je pre 
verejnosť vstup zakázaný, 

výnimku majú iba vlastníci 
alebo nájomcovia tunajších 
pozemkov, ktoré obhospoda-
rujú. Štátna ochrana prírody 
preto podujatie v Sysľov-
ských poliach nepovolila 
a upozornila naň Slovenskú 
inšpekciu životného prostre-
dia, ktorá za porušenie záka-
zu vstupu pohrozila ľuďom 
vysokými pokutami.
„Malá tichá spomienková 
slávnosť nemôže ohroziť ži-
vočíchy,“ argumentoval kňaz. 
Podujatie nezrušil, konalo sa 
10. augusta, ako bolo v pláne, 

zúčastnilo sa však na ňom ani 
nie pätnásť veriacich, ďalší sa 
zrejme zľakli sankcií. Neboli 
pritom sami, dianie prišli mo-
nitorovať aj ochranári a poli-
cajti. „Na miesto zbúraného 
kostola sme sa nedostali, 
zastavili nás pred zákazovou 
značkou, slávnosť sa teda 
odohrala tam, v atmosfére 
strachu, ako za totality. Všet-
ci, aj starí ľudia, sme museli 
v horúčave šliapať na miesto 
takmer dva kilometre pešo, 
ani vodu na osvieženie sme si 
nesmeli priviezť autom,“ ho-

vorí roztrpčene Július Marián 
Prachár. 
Paradoxne, počas spomienky 
bolo počuť ruch poľnohos-
podárskych strojov, ktoré ne-
ďaleko nakladali na kamióny 
seno. To vyhláška povoľuje, na 
rozdiel od voľného pohybu tu-
ristov. „Jazdili tam aj ochranári 
na džípoch, na blízkej diaľnici 
zas hučali autá... Tých pár ľudí, 
čo prišli v tichosti spomínať, 
nemohlo vyrušiť chráneného 
dropa veľkého. A prečo potre-
bovali na nás poslať aj políciu? 
Asi si chceli do nás kopnúť,“ 
myslí si rusovecký farár. 
Ku kauze sa vyjadril aj mi-
nister životného prostredia 
Ján Budaj – sľúbil, že navrh-
ne Správe CHKO Dunajské 
Luhy, aby čo najskôr vytý-

čili niektoré trasy v lokalite 
Sysľovských polí pre pohyb 
chodcov či cyklistov a urči-
li návštevný poriadok, ktorý 
bude v súlade s ochranou 
vzácnych druhov. Oficiálne 
turistické alebo náučné chod-
níky tam totiž dodnes nie sú, 
takže vstup je zakázaný celo-
ročne. Tlačové oddelenie re-
zortu zároveň prekvapilo in-
formáciou, podľa ktorej bolo 
hlavným problémom akcie fa-
rára Prachára zanedbanie po-
vinnosti riadne a včas ohlásiť 
podujatie na príslušnom úra-
de. Kňaz to komentuje struč-
ne: „Keby sme mali v ruke 
papier s povolením, ako by to 
ovplyvnilo dropa?“  (ac)
 Foto: archív J. M. Prachára, 
 Marián Dekan

Rozruch pre veriacich v Sysľovských poliach

Veriacich monitorovali 
ochranári aj policajti.

Mesto kúpi 
električky
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratisla-
va (DPB) podpísal s minis-
terstvom dopravy zmluvu 
o nenávratnom finančnom 
príspevku takmer 70 milió-
nov eur. V rámci neho sa má 
nakúpiť 30 jednosmerných 
električiek. 
„Pôjde o moderné vysokoka-
pacitné, nízkopodlažné vozidlá 
s výkonnou klimatizáciou, 
bezpečnostným kamerovým 
systémom či wifi pripojením,“ 
uviedol predseda predstaven-
stva DPB Martin Rybanský. 
Zmluva garantuje financova-
nie vďaka Európskej komisii 
a Operačnému programu Integ-
rovaná infraštruktúra.  (TASR)

Vydrica 
sa dočkala
BRATISLAVA
Pramene Vydrice by mali 
byť prírodnou rezerváciou. 
Ministerstvo životného pro-
stredia začalo legislatívny 
proces k vyhláseniu nového 
chráneného územia.
Návrh podal bratislavský ma-
gistrát vlani v decembri, za 
vyhlásenie rezervácie bojujú 
aktivisti a ochranári viac ako 
15 rokov. Územie navrhovanej 
prírodnej rezervácie Pramene 
Vydrice je súčasťou CHKO 
Malé Karpaty a dnes v ňom 
platí 2. stupeň ochrany. Vyhlá-
sením prírodnej rezervácie sa 
má zvýšiť ochrana územia na 
4. a 5. stupeň. (TASR)

Sysľovské polia uvidíte z diaľnice
Za chránené vtáčie územie boli vyhlásené v roku 2006. Nachádza 
sa v katastri obcí Rusovce, Jarovce a Čunovo. Prístup verejnosti 
je povolený maximálne po nadjazdy ponad diaľnicu, ktoré zároveň 
slúžia ako rozhľadne. 

„Som presvedčený o tom, že v žiad-
nom inom kraji nenájdete také množ-
stvo osobností, ktoré skvalitňujú život 
obyvateľov a robia náš kraj krajším. 
Je pre mňa úžasné vidieť, koľko zau-
jímavých osobností máme vo svojom 
okolí. Častokrát o nich ani nevieme, 
a to je škoda. Verím, že o možnosť 
uctiť si takéto osobnosti neprídeme 

a spoznáme ďalšie zaujímavé mená. 
Tak neváhajte a nominujte, určite 
máte vo svojej práci, v okolí, či doma 
takýchto výnimočných ľudí,“ vyzval 
bratislavský župan Juraj Droba.
Nominácie môžu podať obyvatelia 
kraja, občianske združenia či iné or-
ganizácie so sídlom v Bratislavskom 
kraji. BSK každoročne udeľuje oce-

nenia v kategóriách – Výročná cena 
Samuela Zocha, Čestné občianstvo 
BSK, Pamätný list predsedu BSK 
a Historická osobnosť regiónu.
Od začiatku udeľovania ocenení 
ubehli už takmer dve desaťročia a za 
ten čas bolo ocenených viac ako 180 
laureátov. Patria medzi nich vedci, 
umelci, pedagógovia, lekári, športov-

ci či ľudia pôsobiaci v sociálnej oblas-
ti. Ocenenia BSK sú poďakovaním za 
ich prácu, elán, tvorivosť, sú znakom 
toho, že si zaslúžia uznanie. V Sieni 
slávy BSK nájdete aj osobnosti ako 
sú Emília a Magdaléna Vášáryová, 
Mária Kráľovičová, Marta Sládečko-
vá, Eva Rysová, Juraj Kukura, Daniel 
Hevier, Mikuláš Huba, Peter a Pavol 
Hochschornerovci či Hilda Múdra. 
A v ostatnom 18. ročníku získal cenu 
i pán Milan Lasica.
Návrhy na kandidátov treba posielať 
do 20. septembra 2021. Súčasťou no-
minácie musí byť súhlas a podpis no-
minovaného, stručný životopis alebo 
ekvivalentný záznam aktivít a úspe-
chov v prípade nominovanej organi-
zácie, ako aj podpis nominujúceho. 
Prihlasovací formulár a bližšie infor-
mácie nájdete na internetovej stránke 
Bratislavského kraja
bratislavskykraj.sk/ocenenia

Nominujte osobnosti na ocenenia Bratislavského kraja
Bratislavský samosprávny 

kraj (BSK) otvára  
možnosť navrhnúť  

výnimočné osobnosti na 
získanie ocenení za rok 
2021. Nominácie môžu 
podať obyvatelia kraja, 
občianske združenia či 

iné organizácie so sídlom 
v Bratislavskom kraji.  

Uzávierka návrhov na  
kandidátov je  

20. septembra. Slávnostný galavečer 2021: predseda BSK Juraj Droba





WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

9/2021 9/20218 9

BRATISLAVA
Zavedenie povinného pred-
primárneho vzdelávania 
pokladá ministerstvo školstva 
za svoju prioritu. Rozhodlo sa 
pomôcť rodičom a samosprá-
vam aj tým, že poskytlo päť 
miliónov eur na zabezpečenie 
miest pre päťročné deti, kto-
ré v septembri nastupujú do 
materských škôl.
Z tejto sumy sú dva milióny 
určené na vytváranie nových 
tried pre predprimárne vzde-
lávanie detí a tri milióny na 
organizačné zabezpečenie 
chodu materských škôl. „Cie-
ľom je poskytnúť predškolá-
kom povinné predprimárne 
vzdelávanie aj v tých obciach 
a mestách, ktoré nedokázali 
vytvoriť dostatočné kapaci-
ty,“ uviedol rezort v stanovis-
ku pre Bratislavské noviny.
Finančnú podporu na vzdelá-
vanie predškolákov vo výške 
niekoľkých tisícov eur dostali 

v Bratislave aj niektoré súk-
romné školy v Petržalke či 
v Starom Meste.
„Uchádzači môžu žiadať 
o rôzne riešenia kapacít ma-
terských škôl. Rezort školstva 
v spolupráci s regionálnym 
úradom verejného zdravot-
níctva umožnil problémovým 
lokalitám otvoriť si triedu 
v obecnej knižnici či v triede 
základnej školy. To všetko 
bez veľkého prerábania, ale za 
dodržania základných hygie-
nických štandardov, aké majú 
prevádzky materských škôl,“ 
pripomína ministerstvo.

Povinné predprimárne vzde-
lávanie môžu deti plniť nie-
len v materských školách 
zaradených v sieti, ale aj 
v nesieťových zariadeniach, 
zaregistrovaných minister-
stvom školstva, a takisto in-
dividuálnou formou doma.
Nová trieda sa zakladá spra-
vidla pri počte desať detí. Ak 
bolo v niektorej lokalite viac 
ako deväť detí, ktoré by mali 
nastúpiť do povinného pred-
primárneho vzdelávania, re-
zort ju zaradil k potenciálne 
problematickým. Takýchto 
lokalít vytypoval 126. (ac)

Na predprimárne vzdelávanie
vyčlenil rezort školstva milióny eur

Ako je to s dopravným 
Na zabezpečenie povinného predprimárneho vzdelávania predško-
lákov má slúžiť aj príspevok na dopravné, aby uľahčil dochádzku do 
škôlky, ktorá je mimo ich obce či mestskej časti. „O príspevok treba 
požiadať materskú školu, ktorá následne zašle žiadosť na okresný 
úrad,“ informovala samospráva v Devínskej Novej Vsi. Ako však 
upresnili v Starom Meste, „o príspevok na dopravu si môže zákonný 
zástupca dieťaťa požiadať len v prípade, ak obec, v ktorej má dieťa 
trvalý pobyt, nemá zriadenú základnú alebo materskú školu. Brati-
slavy sa to teda netýka.“

Vyučovanie sa začína pre všetkých predškolákov:  
Ako to zvládli samosprávy?
ANKETA

BRATISLAVA
Ak vaše dieťa dovŕšilo päť 
rokov, od septembra preň 
platí povinné predprimárne 
vzdelávanie. Ešte pred za-
čiatkom nového školského 
roka sme vo viacerých mest-

ských častiach zisťovali, koľ-
ko detí okrem predškolákov 
dokázali prijať, koľko žia-
dostí museli zamietnuť a či 
sa im podarilo zvýšiť počet 
miest v škôlkach.  (ac)
 Foto: shutterstock

 V školskom roku 2021/2022 otvárame 37 tried v 8 mater-
ských školách s celkovou kapacitou 814 detí. Do našich 
materských škôl prichádza v septembri 232 nových detí, 
z toho 47 predškolákov. Podarilo sa nám prijať všetky 
5-ročné aj všetky 4-ročné deti s trvalým pobytom v Rači.

 V predchádzajúcom školskom roku sme zvýšili kapacitu 
našich materských škôl - mestská časť postavila a otvorila 
novú materskú školu MŠ Novohorská pre 88 detí.

 Keďže sme dokázali prijať všetkých našich predškolákov 
do existujúcich materských škôl, nežiadali sme minister-
stvo školstva o dotáciu na zriadenie dočasných náhradných 
priestorov na povinné predprimárne vzdelávanie.

 S cieľom zrýchliť a zefektívniť prijímanie detí do materských škôl 
ich naša mestská časť zapisovala elektronicky. Pokračovala v tom 
už šiesty rok a šiesty rok úspešne. Podarilo sa nám prijať všetky 
dúbravské deti, ktoré k 31. augustu dovŕšili tri roky, a to aj vďaka 
otvoreniu dvoch nových materských škôl v Dúbravke v posled-
ných piatich rokoch. Žiadosti predškolákov sme tak nemuseli za-
mietnuť, v novom školskom roku ich bude v Dúbravke 385.

 Dúbravka je zriaďovateľom 12 materských škôl so 48 trie-
dami, s kapacitou približne 1 080 detí. Na otvorenie spo-
mínaných dvoch nových materských škôl (na Fedákovej 
a Bullovej ulici) sa podarilo získať externé zdroje. Príspe-
vok od ministerstva školstva na rozšírenie kapacít v mater-
ských školách mestská časť nežiadala, nateraz postačujú.

 Do materských škôl v na-
šej zriaďovateľskej pô-
sobnosti nastupuje od 
septembra 927 detí, medzi 
nimi je 232 novoprijatých 
detí a 308 detí, pre ktoré je 
predprimárne vzdelávanie 
povinné. Ich počet sa mení, 
keď nám zákonní zástup-
covia dieťaťa oznámia, 
že nenastúpi do materskej 
školy zo zdravotných, ro-
dinných či iných dôvodov.  

 Mestská časť riešila  
23 detí, ktorých zákonní 
zástupcovia podali od-
volanie proti neprijatiu, 
a druhostupňové správ-
ne konanie potvrdilo len  
2 rozhodnutia riaditeliek 
materských škôl o neprijatí 
na predprimárne vzdeláva-
nie. Išlo o deti, ktoré dovŕšia 
tri roky v novembri a decem-
bri tohto roku. Rozhodnutím 
zriaďovateľa na odvolanie 
bolo prijatých 21 detí. 

 Karlova Ves navýšila 
kapacity v materských 
školách už v rokoch 2015 
a 2016 a odvtedy sa jej 
darí, ako jednej z mála 
mestských častí, umiest-
ňovať vo svojich ma-
terských školách všetky 
trojročné deti s trvalým 
pobytom v mestskej časti. 
Naďalej sledujeme demo-
grafický vývoj a v prípa-
de potreby sme pripravení 
kapacity ešte viac zvýšiť. 
Rezort školstva nám na 
tento účel neprispel.

 Do našich materských škôl nastupuje spolu 549 detí, me-
dzi nimi je 188 predškolákov. Zamietli sme 225 žiados-
tí, z nich 170 bolo duplicitných podaní. Neprijali sme len  
55 detí, a to pre nedovŕšenie 3 rokov dieťaťa k 1. septem-
bru a pre trvalý pobyt mimo našej mestskej časti.

 Kapacity pre tento školský rok sme nemuseli zvyšovať, 
všetky deti od troch rokov s trvalým pobytom vo Vraku-
ni sme umiestnili v našich materských školách. Nemuseli 
sme teda ani žiadať ministerstvo školstva o financie na za-
bezpečenie potrebných miest pre škôlkarov.

RAČA, vedúci Školského  
úradu Peter Samuel Tóth:

DÚBRAVKA, hovorkyňa 
Lucia Marcinátová:

KARLOVA VES, 
hovorca 
Branislav Heldes:

VRAKUŇA, 
starosta Martin Kuruc:

PETRŽALKA,  
hovorkyňa Mária Halašková:

RUŽINOV, Adela Vavrušová 
z komunikačného oddelenia:

DEVÍNSKA NOVÁ VES, 
asistentka starostu a prednostky 
Paulína Salopek:

STARÉ MESTO, Martina Štefániková  
z referátu komunikácie s verejnosťou

 Pred novým školským rokom sme dostali enormné množstvo 
žiadostí o umiestnenie detí v našich materských školách, cel-
kovo asi 3 200, po odstránení duplicít ich zostalo približne 
1 400. Všetkým žiadostiam však nevieme vyhovieť. Čo sa 
však týka povinného predprimárneho vzdelávania, umiestni-
me všetkých 115 detí. Aký bude reálny stav však uvidíme až 
v septembri, keď deti skutočne nastúpia do materských škôl.

 Záujem o život v našej mestskej časti má za následok aj zvyšujú-
ci sa počet mladých rodín a detí. Snažíme sa vyhovieť čo najväč-
šiemu počtu žiadostí rodičov či zákonných zástupcov detí, s čím 
súvisí aj snaha o nové priestory pre potreby materských škôl.

 Do našich materských škôl prichádza v septembri 799 detí, 
medzi nimi je 239 predškolákov.  Zamietli sme 71 žiadostí 
o umiestnenie, a to v prípadoch, keď dieťa nedovŕšilo 3 roky 
alebo je z inej mestskej časti či obce.

 Kapacity materských škôl sa nám podarilo navýšiť úpravou priesto-
rov, ktoré boli pôvodne určené na komerčný prenájom. Na zabezpe-
čenie miest na predprimárne vzdelávanie nám ministerstvo školstva 
prispelo sumou 9 370 eur, mestská časť investovala 10 000 eur.

 V posledných dvoch rokoch kapacita materských škôl rastie, ale 
stále nie je dostatočná, takže z 1 553 žiadostí k 7. máju bolo možné 
vyhovieť iba 913. Viac ako 600 z nich tak muselo byť zamietnu-
tých. Toto číslo je stále iba priebežné a určite sa zníži. Od septembra 
budeme môcť do našich verejných škôlok prijať o približne 250 detí 
viac, teda by malo nastúpiť asi 1 160 detí. Aktuálny počet predško-
lákov, ktorí budú plniť povinné predprimárne vzdelávanie, je 1 144.

 Tri nové triedy pre petržalské deti pribudnú na Bohrovej a po 
jednej triede otvorí mestská časť na Lietavskej, Iľjušinovej 
i Turnianskej 6. Kompletná prerábka a obnova voľných priesto-
rov Základnej školy Turnianska 10 umožní vznik úplne novej 
štvortriednej škôlky. Petržalka tak bude mať od tohto školského 
roka už 25 materských škôl, čo je najviac v Bratislave.

 Mestská časť investuje zo svojho rozpočtu do navyšova-
nia kapacít materských škôl rekonštrukciou nevyužívaných 
priestorov MŠ, akými sú školnícke byty a práčovne. Nové 
triedy však nebudú slúžiť iba pre päťročných predškolákov, 
ale pre prijaté deti rôznych vekových kategórií. 

 Celkový počet prijatých detí do materských škôl bol k 15. 
júnu 349, z toho je 74 predškolákov. V zmysle platnej le-
gislatívy boli prijatí všetci predškoláci aj z iných mestských 
častí, resp. obcí. Neprijali sme 387 detí, medzi nimi 164 detí 
z našej mestskej časti.

 Staré Mesto intenzívne hľadá priestory na rozšírenie kapacít 
materských škôl, máme rozpracovaných niekoľko projektov, 
v tejto chvíli by sme ich však nechceli konkretizovať, keďže 
nie sú uzavreté.

 Mestská časť nedostala od ministerstva školstva žiadny mimo-
riadny príspevok v súvislosti s povinným predprimárnym vzde-
lávaním detí. Každopádne, ministerstvo každý rok prispieva na 
predprimárne vzdelávanie v materských školách, v roku 2020 
išlo o sumu 73 145 eur, a mestská časť investovala 2 312 539 
eur. Nejde však o financie určené na rozširovanie kapacít.

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

 ČISTENIE HROBOV 

0940 653 651 
Ing. Miroslav Greisiger 

0919 205 521 

DOSEKÁVANIE PÍSMA 
Čistenie: Jednohrob 90€  75€  Dvojhrob 150€ 115€ Impregnácia ZDARMA 
Dosekávanie písma:        Do 10 znakov 80€, 11-30 znakov 7€/znak,  
priamo na cintoríne        31 a viac znakov 6€/znak (dohoda) 
Obnova písma: 1,3€ 1€/znak. Doprava a obhliadka ZDARMA 

POMNÍKY,TABUĽKY S MENAMI (AJ SKLENENÉ), KRYCIE DOSKY,   
FOTOGRAFIE, VÁZY  A SVIETNIKY. ZBRUSOVANIE STARÝCH NÁPISOV 

 www.cisteniehrobu.sk 
AKCIA!! Ceny platné do 30.9. !! 

Pri predložení kupónu zľava 10€
Do Dušičiek stíhame! 

V marci ste otvorili najväčšie očkovacie centrum 
na Slovensku. Ako hodnotíte tento projekt?
Očkovacie centrum v Národnom futbalovom šta-
dióne je bezkonkurenčné čo sa týka kvality, kapa-

city i vybavenia. Trúfam si povedať, že také malé 
Švajčiarsko na území Slovenska. Dostávame samé 
pozitívne ohlasy, čo ma veľmi teší. Príprava bola 
náročná, ale som hrdý na župný tím, že sme túto 
odvážnu myšlienku dokázali dotiahnuť do realizá-
cie.

Koľko ľudí ste dosiaľ zaočkovali?
Podali sme viac ako štvrť milióna vakcín. Aj 
vďaka tomu má dnes Bratislavský kraj najvyššiu 
mieru zaočkovaných na celom Slovensku. Záslu-
hou toho svieti na COVID-19 semafore pre nás 
zelená.
 
Množstvo ľudí stále váha. Prečo sa podľa Vás 
ľudia boja očkovania? 
Úplne najčastejším dôvodom je, a myslí si to bez-
mála 60 percent obyvateľov kraja, že vakcíny boli 
vyvinuté príliš rýchlo. 
 
A boli?
Vírusy podobné tomu „nášmu“ sa po svete objavo-
vali už pred dvomi dekádami. Vedci ich skúmali už 
vtedy, snažili sa vyvíjať lieky. Spomeniem naprí-

klad SARS-CoV-1 alebo MERS. Výskum teda ne-
začal až po vypuknutí pandémie, ale oveľa oveľa 
skôr. Ani testovanie nebolo ukrátené na čase, akurát 
prebiehali niekoľké fázy súbežne.
 
Prehovárate ľudí, aby sa dali zaočkovať? 
Osobne som zástancom očkovania. Je to najúčin-
nejšia zbraň proti vírusu. Nemám však ťažké srdce 
na tých, ktorí sa očkovať nechcú. Len ich budem 
naďalej presviedčať. Slušne. 
 
Ktoré skupiny v kraji sú zaočkované najmenej?  
Najmä mladí a zdraví ľudia. Majú pocit, že oni vakcí-
nu nepotrebujú. Realita je ale iná. Stačí sa pozrieť na 
štatistiky hospitalizovaných. V nemocniciach s ocho-
rením COVID-19 neležia len starší či chorí ľudia, ale 
aj mladí športovci. A nie málo. A aj zomierajú. 
 
Vidíte svetlo na konci tunela? 
Áno. Je ním očkovanie. Je to najúčinnejší spôsob, 
ako sa čo najrýchlejšie vrátiť do normálu. Pretože 
ďalší lockdown už nechceme. A ani si ho nemôže-
me dovoliť. 
 Foto: Peter Kováč

Juraj Droba:  
Nechceme ďalší lockdown

Očkovanie je najúčinnejší spôsob, 
ako sa čo najrýchlejšie vrátiť do nor-

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

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

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

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

Mudra huba  ju  zastaví.Mudra huba  ju  zastaví.´́

STARÉ MESTO
„Rekonštrukcia Michalskej 
veže zatiaľ vyzerá na ne-
šťastné košické riešenie,“ 
tvrdí Bratislavčan Patrik. 
Obáva sa, že obnova fasády 
úplne potlačí rohové bosá-
že, ako sa to stalo v prípade 
Urbanovej veže v metropo-
le východného Slovenska.
Podľa nášho čitateľa má byť 
fasáda Michalskej veže kom-
pletne zatretá bielou farbou 
vrátane historických kamen-
ných rohových bosáží, čím 
veža stratí na vizuálnej prí-
ťažlivosti. „Je mi jasné, že 
biela asi naozaj bude preva-
žujúcou farbou, ale minimál-
ne rohové kamenné bosáže 
by nemali byť touto farbou 
pretreté, ale, naopak, mali 
by získať na autonómnosti.  
Obávam sa však, že naozaj 
hrozí podobná chyba, akú 
nedávno urobili v Košiciach 
pri obnove fasády Urbanovej 
veže,“ upozornil rodený Bra-
tislavčan.
Pokiaľ ide o spomínanú do-

minantu Košíc, výsledok jej 
obnovy sa stretol s ostrou 
kritikou. Historik Ondrej 
Ficeri z Centra spoločen-
ských a psychologických 
vied Slovenskej akadémie 
vied v denníku Sme uvie-
dol: „ Rekonštrukcia vôbec 
nerešpektuje gotické prvky 
veže a jej pôvodného gotic-
kého predchodcu. Figurálna 
výzdoba nie je zvýrazne-
ná, ale potlačená v masíve 
monotónnej bielej omietky, 
ktorá pripomína zateplený 
panelák... Rohová kamenná 
bosáž je zakrytá pod omiet-

kou, pričom pôvodne tvorila 
dominantnú a zjavne viditeľ-
nú architektonickú štruktúru 
veže. Je škoda, že súčasná 
rekonštrukcia nerešpektuje 
prednosti zachovaných gotic-
kých foriem hmoty veže...“ 
Výsledok opráv Urbanovej 
veže označil za nevydarený 
architektonický hybrid.
Aké sú teda zámery pri ob-
nove fasády Michalskej 
veže, ktorá je súčasťou gene-
rálnej obnovy tejto historic-
kej pamiatky z 15. storočia? 
Z Múzea mesta Bratislavy, 
ktoré objekt spravuje, sme 

dostali zatiaľ neurčitú od-
poveď. „Počas generálnej 
obnovy  bude v súlade so zá-
väzným stanoviskom Kraj-
ského pamiatkového úradu 
priamo z lešenia zrealizova-
ný dodatočný reštaurátorský 
výskum na častiach fasád, 
ktoré boli počas prípravy 
rekonštrukcie neprístupné. 
Jeho účelom bude doplne-
nie poznatkov a definitívne 
rozhodnutie o podobe fasády 
bude vydané formou rozhod-
nutia pamiatkového úradu. 
Momentálne však platí, že 
základná farba fasády veže 
bude biela,“ informovala 
manažérka pre komunikáciu 
Katarína Selecká.
Náš čitateľ je presvedčený, 
že nad „pamiatkarskou orto-
doxiou“ by mal niekedy zví-
ťaziť obyčajný sedliacky ro-
zum, a najmä estetický vkus. 
Jednotná biela farba pristane 
funkcionalistickej pamiat-
ke, ale nie k baroku - takto 
komentoval aj výsledok vla-
ňajšej obnovy Kostola Naj-
svätejšej trojice na Župnom 
námestí. Táto baroková pa-
miatka získala po rekonštruk-
cii jednotnú bielu farebnosť, 
bez akýchkoľvek iných odtie-

Tajomstvo 
časovej schránky
Rekonštrukcia Michalskej veže 
prinesie pravdepodobne aj 
nové zistenia o tejto pamiatke. 
V guli pod sochou sv. Michala 
sa má podľa historických 
informácií nachádzať časová 
schránka. Čo by v nej mohlo 
byť, mestské múzeum zatiaľ 
nekonkretizuje. „O presune 
a otvorení časovej schránky 
budeme detailnejšie informo-
vať neskôr,“ uviedla Katarína 
Selecká.

Zatrú celú Michalskú vežu bielou?TIP OD VÁS ňov na zvýraznenie architek-
tonicky zaujímavých prvkov.
Metodička Krajského pamiat-
kového úradu v Bratislave 
Natália Ferusová vtedy vy-
svetľovala, že zmena fareb-
nosti má svoje opodstatnenie, 
viaceré bádania v minulosti 
ukázali, že pôvodná farba 
„Trojičky“ bola práve biela. 
„Potvrdil to výskum v roku 
1997, aj ďalší výskum v roku 
2013,“ uviedla pre Bratislav-
ské noviny. Zároveň priznala, 
že zvažovali nad zvýrazne-
ním pilastrov napríklad okro-
vou farbou, napokon sa však 
priklonili k tomu, že zacho-
vajú originálnu, teda pôvod-
nú farebnosť. Je presvedčená, 
že kostol na Župnom námestí 
teraz pôsobí monumentálnym 
dojmom v zmysle princípov 
barokovej architektúry.
Reakcie Bratislavčanov na 
bielu „Trojičku“ sú rôzne, 
niektorým sa pozdáva, iní 
vyhlásili, že do tohto kostola 
viac nevstúpia. (ac)

Foto: shutterstock, bn, 
Múzeum mesta Bratislavy

Generálna rekonštrukcia Michalskej veže sa začala v júli 
tohto roku, práce by mali trvať 18 mesiacov.

Zvýrazní obnova rohové 
bosáže na fasáde?

V guli pod sochou má 
byť časová schránka.

STARÉ MESTO
Medická záhrada, ktorá 
je obľúbeným miestom 
na trávenie voľného času 
v Starom Meste, prechádza 
revitalizáciou. Konečne sa 
zmeny dočkali aj lavičky, 
na ktoré si už mnohí ľudia 
radšej ani nesadali.
„Po úprave centrálnej časti 
okolo fontány Labute (dielo 
Pavla Mišíka, v záhrade stojí 
od roku 1986), pracujeme na 
obnove lavičiek (dielo aka-
demického sochára Tibora 
Schottera), ale tiež na odstra-
ňovaní graffiti. Zamestnanci 
Technických služieb Starého 
Mesta opravili už značnú 
časť oplotenia Medickej zá-
hrady aj toalety pri detskom 
ihrisku,“ informovala mest-
ská časť na sociálnej sieti.
Práce na postupnej revitalizá-
cii Medickej záhrady sa za-
čali už v máji. Nový vzhľad 
získavajú aj parkové lavičky, 
ktoré v minulosti mestská 
časť ošetrovala len novým 

náterom. „Dali sme vyrobiť 
4-tisíc drevených latiek, kto-
ré sa následne nainštalujú na 
lavičky. Už nebudú biele, ale 
v prírodnej farbe. Farbu zme-
ní aj kovová konštrukcia lavi-
čiek – z bielej na antracitovú. 
Samozrejme, všetky zmeny 
sú konzultované a odobrené 
krajským pamiatkovým úra-
dom,“ prezradila pred časom 
vedúca oddelenia životného 
prostredia Anna Calpašová.

V rámci revitalizácie sa upra-
vuje aj zeleň. Staré tuje, ktoré 
nezvratne poškodili škodco-
via, nahrádza cezmína japon-
ská. 
Záhrada prešla kompletnou 
rekonštrukciou v rokoch 
1985-1988. V roku 2006 
bola zrekonštruovaná sieť 
komunikácií a chodníkov, 
v roku 2014 mestská časť 
vymenila štrkový povrch 
za mlátový - potom už 

boli komunikácie a chod-
níky opravované len na 
miestach, kde bol havarijný 
stav. Staré Mesto chce v re-
vitalizácii Medickej záhra-
dy pokračovať. „Veríme, že 
do konca roka 2021 sa nám 
podarí urobiť z Medickej 
záhrady park, ktorý spĺňa 
štandardy národnej kul-
túrnej pamiatky,“ uzavrela 
starostka. (ms)
 Foto: TASR

Revitalizácia Medickej záhrady má pokračovaťZ lúky urobia 
mestský park
VRAKUŇA
Vrakunčania sa môžu tešiť 
na nový park, ktorý vznikne 
revitalizáciou zanedbaného 
priestoru v rámci iniciatívy 
Živé miesta. 
Verejný priestor medzi uli-
cami Kazanská, Bebravská 
a Čiernovodská sa nachádza 
na frekventovanom mieste 
v tesnej blízkosti zdravotného 
strediska, obchodného centra 
a zastávky MHD. Aktuálne 
je celá plocha s rozlohou pri-
bližne 6 500 m2 spustnutá. Na 
súčasnej lúke má vzniknúť 
mestský park s novou výsad-
bou stromov. Územie s pre-
važne tranzitným charakte-
rom sa zmení na príjemné 
pobytové miesto, kde bude aj 
mestský mobiliár. S revitali-
záciou sa má začať v polovici 
roka 2022. (ts)

Pod jednou 
strechou
BRATISLAVA
Mestská firma Odvoz a lik-
vidácia odpadu (OLO) 
chce prevádzkovať vlastnú 
triediacu linku, a nie tieto 
činnosti outsourcovať ako 
v súčasnosti. 
OLO chce mať zber, zvoz 
a dotrieďovanie separova-
ného odpadu pod jednou 
strechou. Vo firme sú pre-
svedčení, že iba symbióza, 
využívanie vzájomných sy-
nergií týchto činností a mož-
nosť ich modifikácie dokáže 
prispieť k zvyšovaniu miery 
recyklácie komunálnych od-
padov.  (TASR)

Práce na obnove Medickej záhrady sa začali ešte v máji.

Užite si jeseň v Bratislave.

Kratšie dni, keď vám pod nohami šuští 
lístie a vonku sa príjemne ochladí, 
patria v našom meste medzi tie naj-
krajšie. Čaká vás lahodné víno, chutné 
jedlo a kvalitné umenie.  

Podujatia, ktoré sa oplatí navštíviť
Festival Sharpe | 3. – 4. septembra
Dni majstrov ÚĽUV | 4. – 5. septembra
Konvergencie | 5. – 26. septembra
Golden Age Festival | 18. septembra

www.visitbratislava.comRealizované s finančnou podporou Ministerstva
dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
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BRATISLAVA
Bol jedným z prvých kul-
turistov v bývalom Čes-
koslovensku, vďaka čomu 
si zahral aj v niekoľkých 
filmoch. Vyštudovaný ar-
chitekt JURAJ VIŠNÝ (84) 
emigroval v roku 1968 do 
Švajčiarska, ale stále má 
aj slovenské občianstvo 
a rád si zaspomínal na svoje 
„bratislavské“ časy.

Čo si dodnes pamätáte zo 
svojho detstva v Bratislave?
Narodil som sa v Bratislave, 
ale bývali sme vtedy v Pra-
he, kde môj otec pracoval. 
Mama ma priviedla na svet 
v pôrodnici na Zochovej 
ulici, kde sa aj ona narodila. 
Po dvoch týždňoch ma vzala 
do Prahy a tam sme žili až 
do obsadenia Čiech a Mo-
ravy hitlerovskými vojska-
mi. Vtedy sme sa vrátili 
do Bratislavy a bývali sme 
na štvrtom poschodí domu 
na Štefánikovej ulici č. 21, 
hneď vedľa Pistoriho pa-
láca. V roku 1943 som ako 
šesťročný začal navštevovať 
ľudovú školu u Uršulínok 
na Nedbalovej ulici a prvé 
týždne ma do nej a z nej 
sprevádzala mama. A potom 
som začal zo Štefánikovej  
k Tržnici chodiť už sám 
električkou. Po prvej trie-
de ma dali na bližšiu školu, 
a to v krásnej budove Siro-
tinca na Hlbokej ceste, kam 
som jazdil na kolobežke. 
Po ukončení ľudovej som 
pokračoval na XIII. stred-
nej škole na Čapkovej ulici 
a potom maturoval na gym-
náziu. Žiakom som bol cel-
kom dobrým a snažil som sa 
počas výučby naučiť všetko, 
čo bolo dôležité, aby som sa 
doma už učiť nemusel a mal 
čas na šport a iné aktivity. 
Už ako malý chlapec som 
doslova hltal výborné čes-

ké časopisy Junák a Vpřed, 
Foglarove knihy vrátane 
komiksu Rychlé šípy a rád 
cestoval prstom po svetovej 
mape.

Akým športom ste sa v mla-
dosti venovali?
V lete sme hrávali s cha-
lanmi futbal, v zime zase 
ľadový hokej na korčuliach 
a ak bolo zlé počasie, tak 
aj ping-pong. Navštevoval 
som hokejový krúžok, kde 
sme mávali tréningy dvakrát 
týždenne po vyučovaní, čo 
bolo super, ale potom som 
mal hrať u mladších doras-
tencov Slovana. Tréningy 
však boli od šiestej ráno, 
a to by znamenalo vstávať 
pred piatou hodinou, čo 
v tom veku nebolo nič pre 
mňa. Preto som sa dal radšej 
na basketbal a ako 14-ročný 
som začal jazdiť na kanojke 
po Dunaji, vydržalo mi to až 
do roku 1958. Z tých čias 
mám veľa zážitkov. Naprí-
klad nikdy nezabudnem na 
to, ako sme sa s kamarátmi 
odviezli električkou č. 7 do 
Karloveskej zátoky. V lo-
denici si nechali oblečenie 
a len v plavkách sa dali prú-
dom unášať dole riekou až 
k propeleru. Na nábreží sme, 
sediac na kameňoch, uschli 
a električkou sa zasa vrátili 
do lodenice. To sme nieke-
dy zopakovali aj viackrát po 
sebe. Kamarát mal krásne-

ho čierneho vlčiaka menom 
Dono, ktorý si s nami tiež 
rád chodil zaplávať do Du-
naja.

Neskôr ste sa stali jedným 
z prvých kulturistov u nás, 
vďaka čomu vás obsadili 
ako supermana do filmu 
Kdo chce zabít Jessii? Ako 
ste sa k tejto úlohe vlastne 
dostali?
Koncom roku 1964 som po 
víťazstve v súťaži na Mladej 
garde dostal z Barrandova 
list, v ktorom mi ponúkli 
možnosť zúčastniť sa na kas-
tingu do filmu. Povedal som 
si, prečo nie. Napokon ma 
pozvali na prvý výber, kde 
sa zišlo asi 20 dobre stava-
ných a vyzerajúcich mužov. 
Pomerali si nás, vyskúšali 
sme si všelijaké kostýmy 
a fotili nás. Až neskôr som 
sa dozvedel, že kandidátov 
na úlohu vo filme bolo cel-
kovo vyše 200, ale na zá-
verečné kamerové skúšky 
sme sa dostali už len traja. 
Chceli odo mňa, aby som 

v miestnosti, ktorá mala 
byť kuchyňou, pozhadzoval 
a porozbíjal všetko, čo mi 
príde pod ruku, potom som 
mal vyskočiť z okna na dru-
hom poschodí a chytiť sa asi 
dva metre vzdialeného lana 
a spustiť sa po ňom dole. 
Výsledok konkurzu sme sa 
mali dozvedieť písomne, ale 
kým som vyšiel z budovy 
filmových ateliérov, tak za 
mnou dobehol kameraman 
Jan Němeček, chytil ma za 
rameno a pošepkal mi: Juro, 
ty tú úlohu supermana máš. 
Uveril som až po nakrútení 
niekoľkých scén už pre film 
a s mojou účasťou.

Mnohí Bratislavčania si vás 
určite pamätajú aj vďaka 
fotografiám, kde ste pózo-
vali s misskami na kúpalis-
ku Lido...
Tá séria fotiek vznikla nie-
koľko dní po prvých maj-
strovstvách ČSSR v kulturis-
tike mužov a juniorov, ktoré 
boli v bratislavskej Estrád-
nej hale PKO koncom mája 

Čo robí slovenský superman na dôchodku? 1968. Dievčatá mali krátko 
pred ich súťažou krásy a už 
ani neviem, prečo bolo to 
fotenie. Mali ho na starosti 
dvaja výborní fotografi (zho-
dou okolností aj moji dobrí 
kamaráti), a to Laco Bielik 
a Bohuš Puskailer. Bolo to 
príjemných a veselo stráve-
ných pár hodín, ale ja som 
tie dievčatá už nikdy osobne 
nestretol, keďže nás na ich 
súťaž krásy nepozvali.

V júni ste oslávili 84. naro-
deniny, ale stále ste veľmi 
aktívny - máte doma posil-
ňovňu a dá sa predpokla-
dať, že pravidelne cvičíte...
V podstate cvičenie u tzv. se-
niorov (myslím tým predo-
všetkým osoby nad 70 rokov) 
by malo v prvom rade slúžiť 
na vylepšenie telesnej aj du-
ševnej kondície. Dobre na to 
poslúži plávanie, rýchla chô-
dza, bicyklovanie alebo rôz-
ne loptové hry, ktoré hernou 
taktikou precvičujú aj mysle-
nie. S vylepšovaním vlastnej 
kondície narastá aj chuť viac 

sa pohybovať. A tak je to aj 
s mojím terajším tréningom. 
Snažím sa každý deň absol-
vovať niekoľko obľúbených 
cvikov vo viacerých séri-
ách, aby sa prekrvili všetky 
svaly, vďaka čomu ma nič 
nebolí a ráno po zobudení 
môžem bez problémov vstať 
a hneď aj chodiť a čokoľvek 
robiť. Dnes už nepotrebujem 
vzpierať so 100-kilogramo-
vou činkou, ale napríklad 
vyniesť bez problémov dve 
plné a 15 kg ťažké nákup-
né tašky na 3. poschodie po 
strmých schodoch. Skrát-
ka, zvládať bez problémov 
všetky práce a úkony po-
trebné k bežnému životu. 
Snažím sa dôstojne starnúť, 
ale vždy v dobrej nálade a s 
optimizmom. Na to treba ísť 
s rozumom, lebo jeden nik-
dy nevie, koľko času má ešte 
pred sebou a čo sa mu môže 
vypomstiť z chýb, ktorých sa 
voľakedy dopustil na svojom 
tele a organizme.
Zhováral sa Roman Slušný

Foto: archív J. Višného

O kondičku sa stará aj dnes.
S misskou na kúpalisku Lido Vo filme Kdo chce zabít Jessii?  

s Olgou Schoberovou

V skautskej uniforme

Juraj Višný

Partneri podujatia

 

NÁMESTIE REPUBLIKY ● NOBELOVO ● OVSIŠTSKÉ ● DOM KULTÚRY LÚKY ● DOSTIHOVÁ DRÁHA

VSTUP VOĽNÝ

TEMATICKÉ STREET FOOD ZÓNY NA VŠETKÝCH MIESTACH
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resp. pacientov objednaných 
z konkrétnej siete polikliník. 
„Netuším, kto a čo sú, ale 
mne aj mojej štítnej žľaze 
je to celkom jedno. Chcem 
vedieť, kto povoľuje takúto 
diskrimináciu či elitárstvo  
v zdravotníctve,“ napísala 
nám rozhorčená čitateľka.
Naozaj si môže lekár medzi 
pacientmi vyberať? Michal 
Feik tvrdí, že v niektorých 
prípadoch áno: „Lekári vy-
šetrujú pacientov podľa ka-
pacity zdravotníckeho zaria-
denia. Ak by mali prekročiť 
únosné pracovné zaťaženie, 
majú právo pacienta odmiet-
nuť. Avšak všeobecní lekári, 
pediatri, gynekológovia a zu-
bári majú pridelené zdravotné 
obvody a nemôžu odmiet-
nuť pacientov, ktorí bývajú 
v ´ich´ rajóne.“
Pokiaľ ide o problém našej 
čitateľky, za istých okolností 
si vie predstaviť, že postup 
ambulancie je obhájiteľný. 
„Ak má pacient komplet-
nú zdravotnú dokumentáciu 
v rovnakom informačnom 
systéme v celej poliklinike, 
pre lekára špecialistu je po-
skytnutie zdravotnej starost-
livosti podstatne jednoduch-
šie, rýchlejšie a bezpečnejšie. 
Tým by mohol podložiť spo-
mínané kapacitné dôvody. 
Štátny systém eZdravie ešte 
nie je lekármi natoľko napĺ-
ňaný, aby dokázal plniť túto 
funkciu,“ pripomenul Feik. 
No nechýbajú len špecia-
listi, viacerí Bratislavčania 
majú čo robiť, aby našli pre 
seba aj všeobecného lekára 
či pre dieťa pediatra, ktorý 
by ho prijal. Mnohých ro-

dičov preto poteší správa, 
že už teraz v septembri pri-
budne v zóne Mesto v petr-
žalských Slnečniciach det-
ská poliklinika. Klinika Dr. 
Martin, doteraz známa ako 
poskytovateľ stomatologic-
kých služieb, sa chce v Sl-
nečniciach zamerať aj na 
komplexnú zdravotnú sta-
rostlivosť pre deti. „Keďže 
sa nám na stomatologickej 
klinike osvedčila práve det-
ská stomatológia, rozhodli 
sme sa pridať aj kompletnú 
starostlivosť o najmenších. 
Detská poliklinika v Sl-
nečniciach sa bude volať 
Dr. Martinko a rodičia tu 
pod jednou strechou nájdu 
okrem stomatológie aj pe-
diatriu, detskú jednodňo-
vú chirurgiu či urológiu. 
Časom plánujeme rozšíriť 
služby o ďalšie špeciali-
zácie,“ prezradil spoluza-
kladateľ značky Dr. Martin 
Daniel Kodaj. Koncept chcú 
zrealizovať tak, aby sa deti 
u nich necítili ako u lekára, 
ale v ich vlastnom hravom 
svete.
V rovnakej zóne otvorí v sep-
tembri novú ambulanciu aj 
urológ a od marca budúceho 
roka sa budú skúsení špecia-
listi z oblasti oftalmológie 
a očnej optiky okrem pre-
ventívnej očnej starostlivosti, 
diagnostiky a liečby očných 
ochorení špecializovať pre-
dovšetkým na laserové ope-
rácie oka. Myslia aj na deti, 
na 1. poschodí nájdete spolu 
s ambulanciami určenými 
pre malých pacientov optic-
ko-pleoptické centrum. (bn)

Foto: shutterstock

VYŠETRENIE U LEKÁRA 
BEZ ČAKANIA

Súkromná klinika v centre Bratislavy dostupná pre všetkých

15 špecialistov pod jednou strechou

Viac času na pacienta, ľudský prístup a rýchlo dostupné termíny

+421 903 460 222, Štefánikova 12
www.viaclinic.sk

Neobyčajné miesto, v ktorom rozumieme deťom.

Rodičia tu pre svoje ratolesti nájdu stomatológiu  
a už čoskoro k nej pribudne pediatrická ambulancia. 

Chystáme aj detskú jednodňovú chirurgiu či urológiu.  
Ideu hravého sveta zdravia v budúcnosti rozšírime  

aj o ďalšie služby a špecializácie.

Nájdete nás v Slnečniciach na adrese Z. Chalupovej 9/A 
www.doktormartinko.sk

 24 špecializovaných ambulancií s odborne skúseným a ústretovým personálom. 
 primárna aj špecializovaná zdravotná starostlivosť
 zákonné, preventívne lekárske prehliadky
 nterné predoperačné vyšeternia
 nadštandardné lekárske prehliadky zamestnancov v rámci PZS: komplexné vyšetre-

nie a posúdenie zdravotného stavu s vypracovaním záverečnej správy
 vstupné lekárske prehliadky pre cudzincov bez čakania
 rehabilitácie pre deti (od 3 rokov), dospelých, budúce mamičky a rekreačných či 

vrcholových športovcov

Poliklinika Mlynská dolina 
je tu pre vás už desať rokov.

KONTAKTY:
Centrálna recepcia: +421 2 32313020
Recepcia RHB : +421 2 32313025
Mobil: 0911 392 220, 0910 911 230, 
0911 767 899
recepcia@klinikamd.sk;  obchodne@klinikamd.sk

Pre viac informácií o poskytovaných 
službách navštívte našu webovú stránku 
alebo Facebook

www.klinikamd.sk 
www.facebook.com/klinikamd

Výhody:
 návšteva lekára bez čakania
 najmodernejšie prístrojové vybavenie
 perfektná poloha s ľahkou dostupnosťou po diaľničnom obchvate
 lekáreň priamo v budove

Denne (vrátane víkendov) antigénové 
a PCR testovanie od 7:00 do 15:00

Denne vakcinácia proti COVID 19 aj bez povinnosti 
registrácie - vakcíny MODERNA, COMIRNATY (Pfizer) a Janssen

BRATISLAVA
Chcete dobehnúť zameš-
kané vyšetrenie u odbor-
ného lekára, ktoré ste pre 
pandémiu odkladali? Na 
termín môžete čakať aj 
mesiace! Navyše, niektoré 
ambulancie nových pacien-
tov ani neprijímajú, alebo 
si medzi nimi vyberajú. Čo 
môžete urobiť, ak vás od-
mietnu?
Najbližší voľný termín 
u neurológa o tri mesiace, 
u ortopéda, kožného či oč-
ného o niekoľko týždňov... 
Taká je realita dostupnosti 
zdravotníckych služieb na 
Slovensku vrátane Brati-
slavy. Čakacie lehoty k le-
károvi boli neúmerne dlhé 
pred pandémiou a teraz je 
to v nejednom prípade ešte 
horšie. 
„Administratívny počet leká-
rov, resp. odborných ambu-
lancií v Bratislavskom kraji 
je v súlade s Nariadením 

vlády o verejnej minimál-
nej sieti  poskytovateľov 
zdravotnej starostlivosti (č. 
640/2008 Z. z.), avšak reál-
na dostupnosť je iná. Podľa 

podnetov a dopytov pacien-
tov môžeme skonštatovať, 
že obyvatelia kraja pociťujú 
problémy najmä v oblas-
tiach neurológia, ortopédia, 

pneumológia, endokrino-
lógia, reumatológia, očné, 
ušno-nosno-krčné, diabeto-
lógia,“ priblížil Michal Feik, 
riaditeľ odboru komunikácie 

Bratislavského samospráv-
neho kraja (BSK).
Niektorí lekári z kapacitných 
dôvodov už nových pacien-
tov do starostlivosti ani ne-
berú. „V tomto prípade BSK 
odporúča kontaktovať zdra-
votnú poisťovňu, ktorá mana-
žuje poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti a má informácie 
o zmluvných kapacitách jed-
notlivých svojich zmluvných 
subjektov,“ zdôraznil Michal 
Feik.
Skúsenosť s odmietnutím 
zdravotnej starostlivosti má 
aj Bratislavčanka Ľudmila. 
Pre problém so štítnou žľa-
zou potrebovala vyšetrenie 
u endokrinologičky a vy-
hliadla si ambulanciu, ktorú 
má najbližšie k bydlisku. 
Nepochodila. Z kapacitných 
dôvodov vraj prijímajú už 
len pacientov, ktorí majú 
praktického lekára u po-
skytovateľa, pod ktorého 
patrí aj daná ambulancia, 

Poradovníky u odborných lekárov sú stále dlhé, niektorí nových pacientov odmietajú

Viete, ku komu patríte?
Odbor zdravotníctva BSK určil v rámci Bratislavského 
kraja zdravotné obvody pre poskytovateľov:
 všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých,
 všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast,
 špecializovanej ambulantnej gynekologickej 
 starostlivosti,
 špecializovanej ambulantnej zubno-lekárskej starostlivosti.
Lekár, ku ktorému patríte podľa miesta bydliska (trvalého alebo 
aj prechodného), vám nemôže odmietnuť poskytnutie zdravotnej 
starostlivosti. Chcete vedieť, do ktorého zdravotného obvodu 
patríte? Na webstránke bratislavskykraj.sk/zdravie si vyberte druh 
ambulancie a začnite písať názov mesta/obce, kde bývate. Vyberte 
z ponúkaného zoznamu a systém vám zobrazí zoznam ulíc s pride-
lenými ambulanciami. V prípade nejasnosti s identifikáciou obvodu 
alebo lekára môžete zavolať na číslo BSK 02/48 264 903.

Na termín u špecialistu sa čaká 
týždne aj mesiace.
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NOVÉ MESTO
O konci bufetu Amfík na 
Partizánskej lúke sa ho-
vorí dlhšie, keďže zmluva 
s Mestskými lesmi v Brati-
slave mala pôvodne vypršať 
počas tohto leta a v pláne 
je rekonštrukcia objektu. 
Posledný júlový týždeň bol 
síce zatvorený, vďaka pre-
dĺženej zmluve však stále 
funguje. 
Mestské lesy v Bratislave už 
získali na opravu bufetu sta-
vebné povolenie, aktuálne sa 
finalizuje výsledok verejné-
ho obstarávania. „Hneď, ako 
bude podpísaná zmluva s do-
dávateľom, môže sa začať 
s prácami,“ uviedol zástupca 
riaditeľa mestských lesov 
Marek Páva.
Proces je však zjavne kom-
plikovanejší, čo nepriamo 
potvrdila vedúca prevádzky 
Amfíka Martina Trcíková: 
hoci im mala zmluva pôvod-
ne vypršať k 30. júnu tohto 
roku, Mestské lesy im ju vraj 

postupne predlžovali vždy 
o niekoľko dní a aktuálne pla-
tí až do konca septembra. „A 
možno sa po tomto dátume 
opäť predĺži,“ predpokladá. 
„Posledný júlový týždeň bol 
síce bufet zatvorený, ale nie 
preto, že by sa začalo s re-
konštrukciou. Bolo to z bez-
pečnostných dôvodov, dávali 
sme dole strechu.“
Ako ďalej uviedla, počas 
realizácie stavby budú prav-
depodobne fungovať formou 
food trucku a pokiaľ ide o ve-

rejné WC, ktoré sú súčasťou 
bufetu, urobia všetko pre to, 
aby bolo zatvorené čo naj-
kratší čas.
Metropolitný inštitút Bra-
tislavy (MIB) v spolupráci 
s Mestskými lesmi pripravuje 
na Železnej studničke viaceré 
projekty obnovy miest, ktoré 
ľudia intenzívne využívajú. 
„Pri amfiteátri sa obnovuje 
priestor bufetu, aby poskytol 
lepšiu ochranu proti dažďu, 
ráta sa tiež s lepším využitím 
kapacít priestoru. Pri samo-

statnom amfiteátri sú dnes už 
viditeľné viaceré chyby, ktoré 
sa postupne opravia. Sezónne 
do priestoru pri amfiteátri 
vrátime obľúbené korčuľo-
vanie,“ spresnila Annamária 
Ondrejková, PR špecialistka 
MIB.
Vizualizácia budúcej podoby 
bufetu však mnohých Brati-
slavčanov sklamala, potvr-
dzujú to aj reakcie na našom 
webe banoviny.sk. Čo na to 
MIB? „Všetky projekty tvo-
ria kvalitní architekti, ktorí 
vzišli z verejnej architekto-
nickej súťaže, a rovnako sú 
pripravované s odborníkmi 
z Mestských lesov Bratisla-
va a následne konzultované 
s pamiatkovým úradom,“ rea-
govala Annamária Ondrejko-
vá. Zároveň pripomenula, že 
vizualizácie vznikajú v štádiu 
architektonickej štúdie a do 
ďalších detailov sa rozpracu-
jú v priebehu prípravy pro-
jektovej dokumentácie. (ac)

Foto: bn

STARÉ MESTO
Viete, kde v Bratislave pri-
pravujú najlepší autentický 
hummus vo variáciách od 
výmyslu sveta? V Hum-
musbare v Starom Meste 
tvrdia, že práve u nich, 
tak sme niektoré špeciality 
otestovali.
Reštauráciu nájdete neďaleko 
nového SND, vo vnútrobloku 
výškoviek Panorama City 
na Pribinovej ulici, a prvé, 
čo odporúčame, je prísť sem 
na obed radšej o niečo skôr. 
Toto nenápadné miesto už to-
tiž stihli objaviť mnohí Brati-
slavčania, zvyknú sem chodiť 
aj zamestnanci z okolitých fi-
riem, takže býva plno.
Z  čerstvých jedál výnimoč-
ných chutí si vyberie každý, 
nielen vegetarián, v ponuke 
nechýbajú ani klasické chu-
te bežnej kuchyne. Tunajší 
znalci kulinárskeho umenia 
presviedčajú, že hummus 
môže mať akúkoľvek formu, 

môžete ho pridať k akému-
koľvek jedlu a servírovať ho 
na akomkoľvek tanieri – vždy 
a všade sa vám bude hodiť. 
My sme najskôr vyskúšali 
klasickú kombináciu Hum-
mus s tahini - pastou zo seza-
mových semien (4,50 €) a do 
misky sme si navyše pridali 
polovičnú porciu Arabské-
ho šalátu (1,50 €), ktorý sa 
pripravuje z nadrobno na-
sekaných uhoriek a rajčín, 
olivového oleja, citrónovej 
šťavy a petržlenovej vňate. 
Jedlo bolo chutné, ľahké, ta-
hini s hummusom výborne 
ladí, spolu so šalátom vyzne-
lo ako veľmi fresh a výživná 
kombinácia plná bielkovín. 
Prezradíme ešte, že na túto 
špecialitku chodievala naša 
kolegyňa celé leto, nedokáza-
la odolať.
Na ďalší tanier sme si objed-
nali Hummus so shawarmou, 
čo sú grilované kúsky mari-
novaných kuracích stehien 
(7,80 €). Konzistencia aj do-
chutenie hummusu boli vy-
nikajúce, jednoznačne patrí 
v rámci Bratislavy medzi naj-

lepšie. Ani mäsu sme nemali 
čo vyčítať, prepečené akurát, 
chuť lahodná. Ak si však 
zvyknete objednávať hum-
mus shawarmu aj v iných 
bratislavských prevádzkach, 
čakajte jeden rozdiel. V Hu-
mmusbare na Pribinovej do-
stanete presne to, čo uvádza 
jedálny lístok, teda najmä 
samotný hummus, kuracie 
kúsky a dozdobenie kore-
ninami, ako prílohu ešte pi-
kantnú omáčku a pita chlieb, 
ktorý si pečú sami. Nie však 
bohaté zeleninové obloženie, 
na ktoré ste možno zvyknutí 
z iných reštaurácií.
Aj Hummus s kebabom (8,30 €) 
môže prekvapiť. Nečakajte 
nič, čo sa podobá turecké-
mu döner kebabu či grécke-
mu gyrosu. K bezchybnému 
hummusu vám priložia štyri 
hovädzie fašírky z domáceho 
grilu, ktorý im zaručí neza-
meniteľnú chuť. A keď si toto 
jedlo objednáte ako menu, čo 
sme urobili, pridajú vám na 
tanier aj mix čerstvého arab-
ského šalátu, kyslej kapusty 
a krúžkov marockej mrkvy. 

Výsledkom je kombinácia 
pestrých chutí, ktoré sa zau-
jímavo dopĺňajú.
Keď sme si prečítali, čo obsahu-
je Jeruzalemský mix (4,80 €), 
tak túto kombináciu sme mu-
seli vyskúšať! Kto si však 
myslí, že dostane klasický 
pita chlieb, je na omyle. Pri-
nesú vám hrubšiu rozkrojenú 
placku, vnútri ktorej je náplň 
vpasovaná ako po poscho-
diach. Naspodu je humus, na 
ňom kuracie mäsko a ako to-
ping kuracie pečienky resto-
vané na cibuľke. Takže sme sa 
postupne prekúsavali rôznymi 
zaujímavými chuťami, od naj-
ťažšej prílohy po najľahšiu, 
a celkový dojem ostal skvelý. 
Keď sme jedlo vzali do ruky, 
už jeho hmotnosť naznačo-
vala, že bude veľmi sýte. Ale 
nakoniec sa dalo zvládnuť 
a pomer cena - výkon nabral 
nový rozmer. (bn)

Foto: Marián Dekan, nc
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Prevádzka nebola o návšteve 
informovaná. Konzumáciu si 
redakcia platila sama.



Špeciality hummusbaru prekvapili viackrát

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

Hummus so shawarmou 

Reštauráciu vo vnútrobloku 
výškoviek Panorama City otvorili 

pred troma rokmi.

Hummus s tahini 

Hummus s kebabom

Jeruzalemský mix

Bufet Amfík stále funguje, hoci aj bez strechy Nové lávky  
cez kanál
PETRŽALKA
Štyri lávky cez Chorvátske 
rameno majú víťazné ar-
chitektonické návrhy. Naj-
lepšie riešenia na tri lávky 
priniesli architekti z Brna, 
víťazom návrhu na štvrtú 
lávku je slovenský ateliér 
DOXA.
Cieľom súťaže bolo priniesť 
najlepšie riešenia na prepo-
jenie Chorvátskeho ramena 
s novými MHD zastávkami, 
ktoré v Petržalke pribudnú 
po dotiahnutí električkovej 
trate z Jugmannovej k Ja-
níkovmu dvoru. Zároveň 
majú lávky prispieť k tomu, 
aby sa z lokality stala dobre 
dostupná a lepšie využívaná 
rekreačná zóna. Všetky štyri 
víťazné lávky budú betóno-
vé, čo zjednoduší ich údržbu 
a predĺži im životnosť. Ná-
klady na samotnú výstavbu 
budú podľa predbežného 
odhadu 2,5 mil. eur bez 
DPH.  (ts)

Pribudnú 
cyklotrasy
BRATISLAVA
V Bratislavskom kraji pri-
budnú dve nové cyklotra-
sy: jedna prepojí Zálesie 
a Ivanku pri Dunaji, druhá 
bude v Chorvátskom Grobe. 
Projekt cyklotrasy Zálesie – 
Ivanka pri Dunaji je rozdele-
ný na dve časti, každá z obcí 
si totiž zrealizuje úsek na 
svojom území. Spoločne tak 
vznikne 5,1 km novej cyk-
locesty. Povedie po korune 
Šúrskeho kanála, oddelene od 
komunikácií pre automobilo-
vú dopravu. V prípade cyk-
lotrasy v Chorvátskom Grobe 
ide o nový úsek v dĺžke 0,8 
km, ktorý prepojí existujúce 
cyklotrasy a nadviaže na už 
zrealizované časti rozsiahlej-
šej cyklotrasy Malokarpatskej 
a Podunajskej oblasti.  (TASR)

Dve tváre 
Bratislavy
BRATISLAVA
Hlavné mesto spracovalo apli-
káciu Dve tváre Bratislavy 
a zverejnilo mapy, ktoré uka-
zujú a porovnávajú, ako vy-
zeralo naše mesto v roku 1969 
a aká je jeho podoba dnes.
V ortofotomapách sa dajú vy-
hľadať jednotlivé lokality a pre-
zerať, akými zmenami Brati-
slava za posledné polstoročie 
prešla. Mapová aplikácia je zve-
rejnená na opendata.bratislava.
sk a na pripravovanom geopor-
táli mesta. Na mape sa dá vyhľa-
dať konkrétna oblasť. Výhodou 
aplikácie je možnosť porovná-
vať mapy priamo vedľa seba 
a sledovať rozdiely.  (TASR)

Vydajte sa po starodávnej Ceste 
samuraja! Japonskí samurajovia 
boli po stáročia poprednými 
osobnosťami spoločnosti. 
Svoju pozíciu si udržiavali 
vďaka pevnej vôli, zenovému 
sebaovládaniu a sociálnym 
zručnostiam, ktoré využívali pri 
budovaní klanov. V dnešnom 
svete, zameranom na okamžité 
potešenie a pôžitky, môže byť 
Cesta samuraja veľkou výzvou, 
no každému, kto sa ňou vydá, 
prinesie nesmierne veľa.

Vyšetrovateľ sa vďaka trpkej životnej 
skúsenosti stáva expertom na 
zločiny spáchané zo žiarlivosti. 
Podarí sa mu vystopovať muža 
podozrivého z vraždy svojho 
dvojčaťa? O tisíce kilometrov 
ďalej nájde taxikár náušnicu svojej 
manželky v šéfovom aute. Ako sa 
tam dostala? V lietadle vysoko nad 
oblakmi sedí žena, ktorá sa roz-
hodla skončiť život pre manželovu 
neveru. Môžu jej nečakané city k ta-
jomnému spolucestujúcemu zvrátiť 
vývoj udalostí? Zdanlivo jednodu-
ché otázky prinášajú prekvapivé 
odpovede.

William Shakespeare a Jane 
Austenová, Haruki Murakami či 
Toni Morrisonová. Spisovatelia, 
ktorí literatúru formovali, aj 
súčasní autori, ktorí otvárajú 
nové obzory. Kniha Spiso-
vatelia, život a dielo skúma 
životnú púť a tvorbu viac než 
stovky velikánov literárneho 
umenia. Každého prozaika, 
dramatika a básnika spoznáte 
cez portréty, miesta, kde žili 
a tvorili, aj ukážky originálnych 
rukopisov.

Aký vzťah majú dvaja mladí cudzinci 
z výrazne odlišných prostredí 
k Slovensku, kam sa obaja pre-
sťahujú? A čo k nim cíti Slovenka, 
do ktorej sa obaja zaľúbia? Ako 
vníma hodnoty, ktoré si prinášajú 
zo svojich krajín? Cudzincov kabát 
je román o troch ľuďoch a o tom, 
akým výzvam musia spolu čeliť 
vďaka svojej odlišnej minulosti. Je 
debutom britského autora žijúceho 
a pôsobiaceho na Slovensku.

Laura Bielová zažíva na Sicílii 
rozprávkové obdobie. Po veľkolepej 
svadbe s mužom, ktorý by jej 
zniesol aj modré z neba, sa teší 
z tehotenstva, honosných darov, 
nadpozemského luxusu, služobníc-
tva, áut aj prímorských rezidencií. 
Má to však jeden háčik – všade 
naokolo sa hemžia gangstri a Laure 
ide o krk. Aby toho nebolo málo, do 
nebezpečenstva sa slepo rúti aj jej 
najlepšia priateľka Oľga.

Antony Cummins: 
MODERNÝ 
SAMURAJ

Jo Nesbø: 
Žiarlivec  

a iné príbehy

James Naughtie: 
SPISOVATELIA Život 

a dielo

Jonathan Gresty: 
CUDZINCOV 

KABÁT

Blanka Lipińska: 
Ten deň
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Hovorí sa, že kto pije veľa vína, je skutočný gurmán. A kto by ním nechcel byť? Doprajte si aj vy 
tento nápoj bohov, ktorý pohladí dušu, no zároveň posilňuje fyzické zdravie, čo potvrdila aj veda. Pre 

inšpiráciu nemusíte chodiť ďaleko, máme pre vás viac tipov na dobré vínka, stačí si vybrať.

Doprajte si pôžitok z dobrého 
vínka aj so svojimi priateľmi Príjemný vínový a džezový bar so slo-

venskými a svetovými vínami pre 
všetkých – to je Art Vinotéka Kramáre, 

kde môžete pri poháriku kvalitného vínka 
stráviť nezabudnuteľné chvíle. V ponuke je 
aj čapák Bernard I Cafe Gourmand a množ-
stvo chutných tapas k vínu. Okrem príjem-
ného prostredia, profi servisu a krásnych vín 
z celého sveta vrátane Slovenska sa môžete 
tešiť na koncerty či tango tanečne večery. 
„Sme intímno-džezový, ale vínny klubík, 
kde máme radi našich hostí, džezovú hudbu 
v repro a každý štvrtok aj naživo,“ pozýva 
vinotéka. Príďte si teda vychutnať pohárik 
Sancerre od Henri Bourgeois alebo Caber-
net Sauvignon z Golanských výšin a ak ste 
lokálpatriot, tak vínko z Chateau Šimák, 
Chowaniec a Krajčírovič, Chateau Rúbaň 
alebo Tokaj z Grand Bari.Pravidelne každý 
týždeň sú aj degustácie za účasti vinárov.

Rodinné Vinárstvo Bognár nájdete v srd-
ci kráľovského mesta Svätý Jur, v his-
torických priestoroch kláštora Reho-

le piaristov. Nádherné degustačné priestory 
sa nachádzajú v 400-ročnej pivnici s úžasnou 
atmosférou, v klenbovej vinotéke a taktiež 
v kláštornej záhrade. Vinotéka aj so záhradou je 
otvorená denne od poobedňajších hodín do ve-
čera. Môžete si tu príjemne posedieť pri fľaške, 
vziať si víno so sebou či iba degustovať. Na vý-
ber máte z viac ako 25 druhov vín, ku ktorým 

si môžete dať aj zrejúce kravské a kozie syry. 
V ponuke je tiež poctivý burčiak z vlastných 
vinohradov. Do Svätého Jura je to z Bratislavy 
len kúsok a vedie sem i niekoľko pekných cyk-
lotrás, už len nasadnúť na bicykel!

Vinárstvo s vinotékou Bognár
Prostredná 42 (kláštor Rehole piaristov)

900 21 Svätý Jur
+421 902 65 10 65

bognar@vinobognar.sk
www.vinobognar.sk

Adam Sykora Winery
Myslenická 263, Pezinok-Grinava

0915 222 118
info@adamsykora.sk
www.adamsykora.sk

Art Vinotéka
Stromová 9, 831 01 Bratislava

0903 543 994
ahoj@artvinoteka.sk

www.artvinoteka.com

VINÁRSTVO BOGNÁR – história a jedinečná 
atmosféra v srdci Svätého Jura

ADAM SYKORA WINERY – vinárstvo chlapca z Bratislavy

Adam vyrastal na bratislavských Kramároch a ne-
skôr v Petržalke, roky však žil v Londýne, kde 
prepadol láske ku kvalitnému vínku. Keď sa 

vrátil na Slovensko, svoju vášeň pretavil do vlastného 
vinárstva, situovaného v malebných Malých Karpatoch 

v pezinskej časti Grinava. Adam vytvára kvalitné svie-
že vínka, ktoré sa tešia veľkej obľube aj vďaka vtipnej 
a originálnej kreatíve. Nová story cuvée či Moja šálka 
kávy frizzanté sú produkty, ktoré milujú najmä mlad-
šie generácie. Pre najväčších milovníkov vína sú urče-
né limitované edície ako Pinot noir s veľkým počtom 
medailí zo zahraničných súťaží či Legender Silvaner 
– Silvánske zelené z agáto-
vého suda. Vychutnať si ich 
môžete v nových priesto-
roch s terasou, vhodných aj 
na teambuildingy, rodinné 
oslavy či menšie svadby.

Rodinné vinárstvo Carpate Diem zo Šenkvíc je jedným z prvých sloven-
ských vinárstiev, ktoré priniesli na trh víno s nízkym obsahom histamínu 
a iných biogénnych amínov. Od roku 2012 vyrábajú vína z vlastných 

malokarpatských viníc - odrody Nitria, Hron, Tramín červený, Devín, Pálava, 
Muškát moravský, Hibernal a Veltlín zelený. V januári tohto roku začali hospo-
dáriť systémom ekologického poľnohospodárstva. Na ochranu pred chorobami 
viniča používajú ekologické hnojivá bez škodlivých rezíduí. Surovinu na výro-
bu vína si pripravujú už vo vinohrade a jej spracovaním garantujú pôvod hrozna 
už od sadenice štepu. Vinárstvo po celý rok dohliada na zdravé dozrievanie 
hrozna, vďaka čomu minimalizuje aké-
koľvek prídavné látky vo víne. Navštíviť 
môžete aj ich vinotéku, kde vám predve-
dú aktuálnu ponuku vín.
 Foto: Peter Ševčík

Vinárstvo Kopeček je rodinné vinárstvo zo Skalice s dlhou tradíciou, ktorá 
siaha až do roku 1939. Vinič pestujú na juhozápadnom svahu v skalickej 
lokalite Novosady. V ponuke vinárstva sú vína klasické, svieže, značkové 

aj prémiové – mnohé z nich pravidelne oceňované na výstavách a súťažiach. Dlhú 
rodinnú tradíciu perfektne odráža napríklad víno Rodinné tajomstvo, vyrobené 
tradičnou technológiou – vďaka dlhému vyzrievaniu v dubových sudoch má jedi-
nečnú vôňu dreva. Unikátne oranžové víno Orange 2017 má zase vďaka špecific-
kému výrobnému procesu vôňu a chuť pripomínajúcu šťavu zrelých pomarančov. 
Klenotom ponuky je Skalický rubín – 
tradičné skalické cuveé s chráneným 
označením pôvodu. Krásne priestory 
vinárstva sú okrem degustácie vhodné 
aj na firemné akcie či rodinné oslavy. 

VINÁRSTVO KOPEČEK – to najlepšie zo Skalice

Vinárstvo Kopeček
Predmestie 1511/56 909 01 Skalica

+421 948 909 333
obchod@vinarstvokopecek.sk

www.vinarstvokopecek.sk

Vinárstvo Carpate Diem
Nádražná 55, 900 81 Šenkvice

+421 903 685 288
vino@carpatediem.sk
www.carpatediem.sk

CARPATE DIEM
objavte, zažite a ochutnajte Malé Karpaty

ART VINOTÉKA KRAMÁRE – klub 
pre všetkých dobrých ľudí

PETRŽALKA
Chránená rastlina zeler 
plazivý, ktorá rastie na úze-
mí, kadiaľ má v budúcnosti 
viesť predĺženie električko-
vej trate v Petržalke, našla 
nový domov pri Chorvát-
skom ramene. 
Nachádza sa v blízkosti Bosá-
kovej ulice, desať metrov nad 
plávajúcou pontónovou láv-
kou, kde boli špeciálne upra-
vené podmienky i terén. Pre-
sun rastliny bol nevyhnutný 
vo vegetačnom období, aby 
sa do zimy stihla udomácniť. 
Záchranný presun realizovalo 
hlavné mesto pod dohľadom 

Štátnej ochrany prírody a v 
spolupráci so Slovenským vo-
dohospodárskym podnikom, 
ktorí vybrali vhodnú lokalitu 
transferu. „Potreba presunu tej-
to chránenej rastliny vyplynula 
zo záverečného stanoviska EIA 
k plánovanej trase električky 
z roku 2017,“ vysvetlila hovor-
kyňa magistrátu Katarína Rajča-
nová. Vypracovaný bol technic-
ký podklad k úprave časti brehu 
Chorvátskeho ramena, kam 
mala byť rastlina presunutá. 
Na Slovensku je zeler plazi-
vý zaradený medzi zákonom 
chránené druhy.  (TASR)
 Foto: Magistrát

Záchranný presun 
vzácnej rastliny
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Podmienky prijatia: 
ukončené stredoškolské 
vzdelanie, príjemné 
vystupovanie, 
komunikačné zručnosti, 
vzťah k starým ľuďom.

PRE VIAC INFORMÁCIÍ VOLAJTE: +421 948 133 466

Základná mzda: 
opatrovateľka od 640 €, 
zdravotná sestra od 700 €.

K tomu osobné ohodnotenie  
a príplatky až okolo 40%.

Dom sociálnych služieb Senecio,n.o. 
v Devínskej Novej Vsi hľadá do svojho kolektívu 
zdravotnú sestru/brata a opatrovateľku/ľa. 

www.sendom-societas.sk

BRATISLAVA
Na voľné miesto v niekto-
rom z mestských seniorcen-
tier čakajú starí a nevládni 
Bratislavčania často až prí-
liš dlho. Východiskom býva 
privátne zariadenie, čo si 
však mnohí nemôžu dovo-
liť. Lepšou správou je, že 
vďaka príspevku magistrá-
tu tam viacerí klienti platia 
menej. 
Hlavné mesto finančne pod-
poruje aj sociálne služby, 
ktoré poskytujú neverejné 
zariadenia pre seniorov, treba 
však splniť niekoľko pod-
mienok. Ako nás informovala 
hovorkyňa magistrátu Katarí-
na Rajčanová, pri vyplácaní 
príspevkov postupujú podľa 
týchto kritérií:
 Záujemca o sociálnu služ-

bu pošle žiadosť spolu 
s rozhodnutím o odkáza-
nosti (stupeň IV. až VI.) 
na magistrát, konkrétne na 
oddelenie sociálnej pod-
pory pre seniorov a ľudí 
so znevýhodnením (OSP). 
Žiadosť môže poslať na-
miesto klienta aj samotné 
zariadenie, pre ktoré sa 
rozhodol.

 Ďalším kritériom prijatia 
žiadosti je trvalý pobyt žia-
dateľa v Bratislave,

 OSP následne písomne po-
žiada dané zariadenie pre 
seniorov o poskytovanie 
sociálnej služby od kon-
krétneho dátumu.

 Napokon neverejný posky-
tovateľ sociálnych služieb 

zašle žiadosť o finančný 
príspevok na príslušný 
kalendárny rok na OSP aj 
s požadovanými prílohami.

Mesačný príspevok na jed-
ného klienta na príslušný 
rozpočtový rok sa vypočí-
tava podľa rozdielu medzi 
priemernými bežnými vý-
davkami na sociálnu službu 
za predchádzajúci rozpočto-
vý rok. Každoročne sa teda 
mení, pohybuje sa na úrov-
ni desiatok až stoviek eur. 
„V období od roku 2019 do 
prvého polroku 2021 hlavné 
mesto vyhovelo na základe 

Na prevádzku súkromných seniorcentier prispieva aj mesto

rozpočtu v príslušnom roz-
počtovom roku všetkým žia-
dostiam,“ konštatovala ho-
vorkyňa magistrátu.
Prevádzku 24 súkromných 
zariadení pre 226 seniorov 

podporil magistrát vlani su-
mou takmer 1,56 milióna eur. 
„Za prvý polrok tohto roku 
hlavné mesto vyplatilo prí-
spevok vo výške 989 539,48 
eura už pre 25 neverejných 
poskytovateľov na 275 žia-
dostí. V druhom polroku  sa 
očakáva rovnaká výška prí-
spevku, keďže ho vyplácame 
na rovnaký počet žiadateliek 
a žiadateľov,“ spresnila Kata-
rína Rajčanová.
Zaujímavejšia informácia 
však nepochybne je, či prí-
spevok mesta pre súkromné 
seniorcentrum zníži platbu, 
ktorú musí uhradiť samot-

ný klient. O krátku analýzu 
požiadal magistrát koncom 
minulého roka 24 neverej-
ných zariadení pre seniorov.  
„V siedmich prípadoch 
ovplyvnil tento finančný prí-
spevok úhradu žiadateľa za 
sociálnu službu a došlo k jej 
poníženiu. Neverejní po-
skytovatelia  uvítali prístup 
hlavného mesta aj pri rieše-
ní prevádzkových nákladov 
z dôvodu nárastu cien energií, 
potravín a nákupu dezinfekč-
ných prostriedkov počas prvej 
vlny pandémie,“ uviedla ho-
vorkyňa hlavného mesta. (ac)

Foto: shutterstock

Mestské  
zariadenia
Pod hlavné mesto patria 
Domov seniorov Archa, 
Petržalský domov seniorov, 
Domov jesene života, Dom 
tretieho veku, Dom seniorov 
Lamač, Gerium a Domov pri 
kríži. Podľa hovorkyne magis-
trátu dokážu vybaviť žiadosti 
o umiestnenie do niekoľkých 
týždňov až mesiacov. Pod-
mienkou prijatia je rozhodnutie 
o IV. až VI stupni odkázanosti. 
Priemerná úhrada je na úrovni 
300 eur.

NOVÉ MESTO
Starosta Nového Mesta Rudolf Kusý vyslal jas-
ný odkaz majiteľovi Istropolisu, ktorý podal 
žiadosť o odstránenie budovy na Trnavskom 
námestí. „Istropolis nie je PKO a nemôže tak 
skončiť. Ak sa máme baviť o Novom Istropolise, 
trvám na tom, že kultúra a miesto pre významné 
spoločenské udalosti tu musí ostať zachovaná,“ 
vyhlásil starosta Kusý, ktorý zároveň vyzval in-
vestora na rokovanie.

Chátrajúca budova, mŕtve námestie
Istropolis, pôvodne Dom Revolučného odborové-
ho hnutia, bol postavený na účely konania zjazdov, 
spoločenské a kultúrne podujatia. Školy tu organi-
zovali pionierske a zväzácke akcie. V čase posta-
venia išlo o mimoriadne modernú budovu. Pri jej 
výstavbe bol zbúraný tzv. Berchtoldov palác z 19. 
storočia.
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto pred takmer 
asi 20 rokmi prejavila záujem budovu kúpiť, aby sa 
tu zachovala kultúra, ktorá má nielen bratislavský, 
ale celoslovenský význam. Odbory s tým vtedy ne-
súhlasili. Istropolis predali až v roku 2017 spoloč-
nosti Immocap. 
Pomedzi dlažbu vyrastá tráva, časť obsadili asoci-
áli... „Povedzme si pravdu, odbory nechali Istropo-
lis schátrať a pre mňa je neuveriteľné, že to nikto 
nerieši. Koľko peňazí za Istropolis dostali, sa ne-
vie a čo s nimi spravia tiež nie. Veď Istropolis bol 
postavený zo štátnych peňazí a z príspevkov ľudí,“ 
hovorí starosta Nového Mesta Kusý. 
„Ešte pred predajom som verejne povedal, že Is-
tropolis nie je obyčajná budova, je to miesto by-
tostne spojené s kultúrou a spoločenským životom. 
Istropolis nemôže zmiznúť bez plnohodnotnej ná-
hrady.“
Chátranie Istropolisu je dlhoročný problém. Vo 
vnútorných priestoroch sa objavili stánky s odevmi, 
aj stavebným sporením, jedna sála slúžila istý čas 
na premietanie erotických filmov. Rovnako mŕtvym 
sa stalo voľakedy výstavné námestie pred Istropo-
lisom. Z miesta, kde sa voľakedy stretávali mladí 
ľudia, je mŕtva plocha. 

Nový projekt? Starosta chce garancie
Spoločnosť Immocap vlani predstavila projekt No-
vého Istropolisu. „Uvedomujeme si význam územia 
Trnavského mýta a hodnotu tejto lokality, preto od 
začiatku k projektu pristupujeme maximálne zod-
povedne s cieľom priniesť obyvateľom Bratislavy 
čo najkvalitnejšie riešenie,“ poznamenal developer.
Výsledky architektonickej súťaže a výstupy audi-
tov odborníkov podľa developera ukázali, že Istro-
polis je v súčasnej podobe neudržateľný a aj preto 
prišiel s víziou zásadnej prestavby celého územia. 
„Absolvovali sme desiatky stretnutí s užívateľmi 

súčasného Istropolisu, aj možnými užívateľmi kul-
túrno-kongresového centra, pričom došlo k zho-
de v názore na potrebu a vhodnosť vybudovania 
iných priestorov, ktoré budú moderné, väčšie, mul-
tifunkčnejšie a budú vyhovovať súčasným európ-
skym požiadavkám na kultúrny stánok,“ vyhlásil 
investor. 

Starosta Rudolf Kusý je 
k vízii investora zdržanlivý 
„Viete, už som sa v Bratislave naučil, že papier zne-
sie veľa. A že sľuby tu majú pramalú váhu. Takto 
v Bratislave bez náhrady zaniklo PKO, ale aj na-
príklad neďaleký cyklistický štadión. Uvedomujem 
si, že z pozície stavebného úradu sú moje možnosti 
obmedzené. Na druhej strane, žijem tu od narode-
nia, ľudia ma zvolili za starostu a pretože Istropolis 
stojí u nás, musím sa starať, čo s ním bude. Musím 
sa starať, aby sa sem kultúra znova vrátila,“ zdôraz-
nil starosta Rudolf Kusý. Preto žiada, aby sa práve 
nové kultúrno-spoločenské centrum postavilo ako 
prvé a aby boli garancie, že sa tak stane. „My ne-
môžeme byť závislí od toho, či investor získa úver, 
predá projekt, alebo jednoducho zmení názor. Ak 
chce stavať, musí postaviť aj nový Istropolis,“ upo-
zornil starosta Kusý.
Súčasťou Istropolisu sú viaceré hodnotné kultúrne 
artefakty. Preto Kusý požiadal investora, aby ich 
zachoval a vo vhodnej podobe využil v novom pro-
jekte. Týka sa to napríklad vitráže od grafika a ma-
liara Milana Dobeša, keramického reliéfu od Juraja 
Martha, Zverokruhu od Imricha Vaneka, fontány pri 
Dome techniky, exteriérových svietidiel, stožiarov 

na zástavy. „Ako starosta sa nejdem vyjadrovať 
k architektúre, ale vnímam, že revitalizácia celého 
okolia Trnavského mýta je potrebná, súčasný stav 
je neudržateľný a do toho by mala mať možnosť 
hovoriť mestská časť, aj mesto,“ uzavrel starosta 
Kusý. 

Búranie na dohľad
Spoločnosť Immocap pred časom požiadala 
o zbúranie starého Istropolisu. V súvislosti s tým 
doložila súhlasné stanovisko všetkých dotknutých 
orgánov. Mestská časť ju navyše požiadala, aby 
doložila aj stanovisko Mestského úradu ochrany 
pamiatok. Ten konštatoval, že budova Istropolisu 
nie je vedená v zozname pamiatok a nevzťahuje sa 
na ňu žiadna špeciálna ochrana. Istropolis je síce 
zaradený na zoznam pamätihodností mestskej časti, 
ale podľa pamiatkarov štatút pamätihodnosti nemá 
takú váhu a nemôže byť použitý pri zasahovaní do 
práv majiteľa stavby.

Konflikty s developermi
Nie je to po prvý raz, čo v bratislavskom Novom 
Meste developerské projekty narazili na Kusého 
nesúhlas. 
Známe je, že zabránil postaveniu heliportu Jurajovi 
Širokému, aj to, že si dovolil exekuovať (úspešne) 
podnikateľa Ivana Kmotríka. Na Račianskej ulici 
sa postavil hneď niekoľkým investičným skupinám 
a dosiahol zníženie stavieb. Najznámejší a najväčší 
projekt s názvom Slovany so 42 poschodiami mala 
Penta. Na Vajnorskej ulici zas s miestnymi obyva-
teľmi roky odporoval podnikateľovi Ladislavovi 
Bašternákovi, až kým projekt neznížil na úroveň 
okolitej zástavby.
Po tom, ako zamietol niekoľko stavieb, dokonca 
vlani skončil vo väzbe na základe vykonštruova-
ného obvinenia. Generálny prokurátor však po 
niekoľkých mesiacoch potvrdil, že starosta žiadny 
trestný čin nespáchal. Aj preto starosta vraví, že ani 
v tomto prípade nemá obavy.

Kultúra tu musí byť bez ohľadu na okolnosti
Vláda bude v blízkom čase rozhodovať o tom, kde 
v Bratislave bude v budúcnosti stáť Národné kultúr-
ne a kongresové centrum. Štát pred časom prisľúbil 
podporu až do výšky 60 miliónov eur. V hre sú tri 
projekty. Prvým je práve Nový Istropolis od spo-
ločnosti Immocap, druhým je Nové Lido od JTRE 
a tretím je centrum v areáli Incheba. „Nás sa nemô-
že týkať, či a koľko peňazí napokon štát schváli pre 
NKKC. Od získania dotácie nemôžeme byť závislí. 
Áno, chápem, že ak bude dotácia, tak sa postaví 
nádherné centrum kultúry, ale ak dotácia nebude, 
nový priestor musí splniť svoj prísľub - zachovať 
v Istropolise kultúrno-spoločenskú funkciu,” zdô-
raznil na záver Kusý.          (nm)

Búranie Istropolisu? Starosta Kusý  
poslal investorovi jasný odkaz!
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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.

~ ~ ~

Z knihy historika Dušana 
Kováča, ktorá približuje 
atmosféru v Bratislave od 
vzniku Slovenského štá-
tu v roku 1939 po koniec 
vojny, sme vybrali úryvok 
o možnostiach športovania. 
Život v našom meste ťažil 
v tom čase z nadštandard-
ných vzťahov s Nemeckou 
ríšou.
K športu nesporne patria 
štadióny, ihriská, bazény. 
V tomto smere sa Bratislava 
už v roku 1938 po zabratí 
Petržalky a neskôr Devína 
a devínskych lesov Nemec-
kom dostala do problémov, 
pretože veľa najdôležitejších 
športovísk bolo práve na pra-
vom brehu Dunaja.
Na zabranom území bolo 8 
športových ihrísk a 43 te-
nisových dvorcov. Napriek 
tomu, že túto stratu sa nepo-
darilo nikdy celkom nahra-
diť, mesto aj za pomoci štá-
tu robilo veľa pre to, aby sa 
Bratislave vybudovali nové 
a kvalitné športové areály. 
Športovým klubom sa po-
skytli pozemky a podporila 
sa výstavba ihrísk. 
Najdôležitejšou stavbou, kto-
rá sa začala už v decembri 
1939, bol štadión ŠK Bra-
tislava pre 20-tisíc divákov 
s hlavnou tribúnou zo žele-
zobetónu, dlhou 72 m. Na 
štadióne boli šatne, sprchy, 
klubové miestnosti i salón 
pre čestných hostí. Okrem 
hlavného futbalového šta-
dióna a atletickej dráhy boli 
v areáli aj tréningové ihrisko, 
tri volejbalové ihriská a jed-
no basketbalové ihrisko. Ved-
ľa štadióna bol tenisový areál 
s centrálnym dvorcom a  ďal-
šími 11 dvorcami. Výstavba 
areálu stála 8,5 milióna Sk, 
čo bola vtedy značná suma.
Strata pravého brehu Dunaja 
postihla najviac vodné športy. 

Populárne vodáctvo na Dunaji 
malo svoju základňu práve na 
jeho pravom brehu. Tu sa na-
chádzala aj väčšina kúpalísk 
na Dunaji a letné kúpalisko 
Lido. Na ľavom brehu Dunaja 
zriadili cez leto sezónne plá-
vajúce drevené bazény spo-
čívajúce na dutých kovových 
plavákoch, jeden bez umelého 
dna a štyri s umelým dnom, 
ktoré sa sem dopravili zo Zim-
ného prístavu, kde boli cez 
zimu uložené. Umiestnené 
boli povyše Propelera. Preto 
bolo ďalšou dôležitou stavbou 
pre mesto podstatné rozšírenie 
a dobudovanie letného kúpa-
liska na Tehelnom poli.
Kúpalisko bolo v prevádz-
ke už od roku 1938, po roku 
1939 sa značne upravilo, 
rozšírilo. Hlavný plavecký 
bazén s dĺžkou 50 m mal 
pod skokanským mostíkom 
s troj-, päť- a desaťmetrovou 
výškou hĺbku 5 m. Bol to 
teda bazén svojimi rozmermi 
vhodný na športové preteky. 
Problémom bolo, že voda sa 
mohla temperovať iba mier-
ne odpadovým teplom z to-
várne Danubius a z mestskej 
ľadovne. Vyznačovala sa 
však krásnou zelenou farbou. 

Stredný bazén mal neštan-
dardnú, 33-metrovú dĺžku, 
a bol tu aj detský bazén. Na 
voľnej ploche bolo volejba-
lové ihrisko, stoly na stolný 
tenis, pieskoviská, hojdačky 
a kolotoč... Oblasť Tehelného 
poľa sa stala najdôležitejším 
súvislým športovým areálom 
mesta. Spolu s Kuchajdou, 
kde sa plánoval vybudovať 
veľký ľudový park, to mala 
byť dominantná športovo-re-
kreačná zóna mesta.
V tomto areáli sa začala aj 
výstavba ďalšej významnej 
stavby – zimného štadióna 
s umelou ľadovou plochou, 
ktorý bol pre rozvoj kraso-
korčuľovania a hokeja ne-
vyhnutný. Stavať sa začal 
postupne, prvým krokom 
bolo vytvorenie umelej ľa-
dovej plochy so strojovňou. 
Plocha sa začala využívať 
už v roku 1940 a postupne sa 
k nej dobudovali ďalšie ob-
jekty – tribúny, šatne. Takto 
vybavený štadión umožňoval 
trvanie zimnej sezóny od 15. 
októbra do 15. marca, pres-
nejšie, v čase, keď vonkajšia 
teplota neprekročila 15 °C. 
Do definitívnej podoby aj 
so zastrešenou budovou bol 

zimný štadión dobudovaný 
až po vojne.
Pred rokom 1945 sa vypraco-
vali aj ďalšie plány a štúdie. 
Okrem parných kúpeľov na 
Dunajskej, kde mal byť aj 
plavecký bazén, počítalo sa 
s výstavbou letného kúpalis-
ka nad vyústením tunela, pod 
niekdajším podhradským ka-
meňolomom. Ostalo však iba 
pri projekte. Na jeho uskutoč-
nenie chýbali peniaze, a hlav-
ne čas, pretože vojna sa rých-
lo približovala k Bratislave. 
Dôležité bolo, že športovanie 
sa stalo najmä medzi mlá-
dežou v Bratislave bežnou 
dennou činnosťou. Ak neboli 
nablízku športoviská, našla 
sa pre futbal akákoľvek plo-
cha, aj uzavretý priestor dvo-
ra, kde občas padli za obeť 
okná. Ak nebola kožená lop-
ta, hralo sa s gumenou alebo 
sa lopta urobila zo starých 
ponožiek. Aj „veľký šport“, 
v Bratislave hlavne v podaní 
ŠK Bratislava, ostával stále 
amatérskou činnosťou. Časy 
veľkých profesionálnych klu-
bov Európu ešte len čakali.

(bn)
Foto: Vydavateľstvo 

Marenčin PT

Spracované podľa knihy 
Dušana Kováča Bratislava 
1939 – 1945 - mier a voj-
na v meste, Vydavateľstvo 
Marenčin PT (so súhlasom 

vydavateľstva).

Keď bratislavskí športovci stratili Petržalku...Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

V priestoroch vyhorenej 
kaviarne Roland otvorili bistro 
Mondieu Laboratoire 

Eva Čárska: Išla som okolo 
a čudovala sa! V historickej budo-
ve čosi „akože“ moderné. Bez at-
mosféry, espritu. Pusté holé a ška-
redé. Myslela som si, že to je iba 
prechodné štádium...
Jana Est: Ja mám na takéto veci 
vkus pruského drevorubača, ale to, 
čo tam bolo predtým, sa mi vôbec 
nepáčilo. Takže za mňa ostávam 
v mieri.
Slávka Tajcnárová: Roland bol 
výnimočný svojou autentickosťou. 
Toto je tuctové. Veľká škoda.

Elena Konečná: Veľmi efektné, páči sa mi to. Zaujme na pohľad. Za mňa super.
Hana Krcova: História nám mizne pred očami. Veľmi smutné.
 Foto: Marián Dekan

Na obchvate už môže byť rýchlosť aj 130 km/h
Juraj Klein: To bude božské na prípojkách, keď 
sa tam budú pripájať vodiči z mestských ulíc.
Richard Prešporský: 130 bude možno o polno-
ci. Dnes od Zlatých až po Prístavný most 60-80. 
Čiže ešte pomalšie, ako bolo.
Richard Prešporský: Keď je tam veľa áut, tak 
je to logicky spomalené, aby sa potom nestálo v ko-
lóne. Ale na Einsteinovej bola ráno smer Prievoz 
120, smer Lafranconi poobede bola dokonca 130. 
Je to vyhodnocované automaticky v 60-sec. inter-
valoch, systém to sám vyhodnocuje. Ak treba, vstúpia do toho dispečeri ručne, ale v podstate by 
to malo vyhodnocovať neustále prúdy vozidiel a podľa toho nastavovať rýchlosti automaticky. 
Doteraz to spomaľovali len ručne z velína, keď bola napr. nehoda a dávali pred tunelom na 60 
a 40, aby sa prúd vozidiel spomalil. Teraz to bude robiť počítač, ktorý to vyhodnocuje priebežne.
 Foto: shutterstock

www.facebook.sk/banoviny

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
Luxusné toalety na Kamzíku som 
našiel opäť zamknuté
Keď som sa nedávno vybral na Kamzík a potreboval som využiť 
verejné toalety, zaskočilo ma, že boli zamknuté. Najprv som si 
myslel, že to bude asi len v ten jeden deň, ale ako som sa dozve-
del od známeho, ktorý tam bol v iný deň, tak to už bude dlhšie. 
Minimálne 
by som čakal 
nejaký oznam 
na dverách typu 
- z technických 
príčin zatvorené. 
A zároveň aj 
náhradné, pre-
nosné WC, ako 
to bolo predtým! 
 Bratislavčan Dušan
Vysvetlenie Mestských lesov v Bratislave: Jeden zamestnanec 
obsluhy toaliet viackrát neprišiel bez udania dôvodu do práce, 
čo bolo aj dôvodom nedostupnosti WC v dané dni. Rozviazali 
sme s ním pracovný pomer, zároveň začali intenzívne hľadať 
náhradu. Chýbajúce dni čiastočne nahrádzal v rámci svojich 
možností druhý zamestnanec, niektoré dni však nedokázal 
pokryť, čo nás mrzí. V každom prípade, dnes už je problém vyrie-
šený, o obsluhu toaliet sa opäť starajú dvaja zamestnanci.

Zo značenia parkoviska nebolo nič
Začínam mať dojem, že so spustením parkovacej politiky v Petržal-
ke to predsa len nebude až také horúce. Hoci 1. október sa blíži, 
s vyznačovaním parkovacích miest sa samospráva neponáhľa. 
Na bráne sme si našli oznam mestskej časti, že v pondelok 23. 
augusta od 6. do 18 hodiny nemáme parkovať pred našou bytov-
kou, pretože bude prebiehať čistenie a značenie parkoviska, ktoré 
nám Petržalčanom umožní v budúcnosti lepšie parkovanie. Autá 
sme teda preparkovali, no za celý deň neprišiel nik. Na parkovisku 

sa nič nezmenilo celý minulý 
týždeň. Podotýkam, že 
v daný deň ráno ešte trochu 
pršalo, no po 10. hodine sa 
už vyčasilo, takže prácam 
nič nebránilo. 
 Ivan z Petržalky

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
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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

OBRAZY
NAJLEPŠIE
PREDÁTE 
V AUKCII

Žiadne
poplatky
Galéria Art Invest

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

BA_38x65.indd   2 19.3.2018   8:18

Majstrovstvá Slovenska v plávaní na Tehelnom  
poli v auguste 1942.

Pritlačili na nich. Brati-
slavskí policajti urobili 
v krátkom čase niekoľko 
razií proti drogovým díle-
rom v bytovke Pentagon 
na STAVBÁRSKEJ ULI-
CI. V rámci akcie Metla 
naposledy zaistili pri do-
movej prehliadke materiál, 
ktorý experti označili za 
metamfetamín. Zároveň za-
držali muža, ktorý skončil 
v policajnej cele. „Vyšetro-
vateľ už obvinil 30-ročného 
Dominika K. z Bratislavy 
zo zločinu drogovej trestnej 
činnosti,“ uviedla hovorky-
ňa Krajského riaditeľstva 
PZ Veronika Martiniaková. 
Menovaný mal prechovávať 
drogy a ďalej ich predávať. 
Hrozí mu trest odňatia slo-
body na 3 až 10 rokov. (ms)
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Zábavný floatfit - kto sa nesnaží, ten nepadá 
PETRŽALKA
Desať ľudí cvičiacich na 
plávajúcich doskách v ba-
zéne je neprehliadnuteľ-
ných. Názov ich cvičenia 
je floatfit a do petržalskej 
plavárne za ním dochádza-
jú ľudia aj z Hainburgu či 
Trnavy. Je to zábavné, ale 
v prvom rade je to poriadna 
makačka.
Floatfit priniesli do Petržalky 
pred štyrmi rokmi manželia 
Licherovci. Renáta, bývalá 
plavkyňa, našla cvičenie na 
internete a oboch ich hneď 
zaujalo. „Vycestovali sme 
priamo za zakladateľom do 
Londýna,“ spomína Tomáš 
Licher. „Uchvátilo nás ešte 
viac. Absolvovali sme preto 
špecializovaný kurz a s flo-
atfitom zoznámili aj Sloven-
sko.“
V Petržalke sa za tých pár 
rokov stihla vytvoriť menšia 
komunita ľudí, ktorá chodie-
va cvičiť floatfit pravidelne, 
pretože si ho zamilovali. „Je 

to zábavné, pretože pri cvi-
čení padáme do vody všetci 
rovnako - skúsenejší aj začia-
točníci,“ hovorí Petržalčanka 
Lucia, ktorá floatfit cvičí už 
tretí rok. „Náš tréner má do-
konca heslo – Kto sa nesna-
ží, ten nepadá.“ Pre Luciu je 
benefitom najmä to, že hoci tu 
hrá hudba ako podmaz, nejde 
sa do rytmu a nemusíte ani rá-
tať počet cvikov, cviky sa to-
tiž striedajú po 30 sekundách. 

„Usilujete sa len pri pohybe 
udržať rovnováhu. To vás tak 
zamestná, že cvičenie ubehne 
veľmi rýchlo a tým, že sa nie-
koľkokrát ocitnete aj vo vode, 
je aj osviežujúce.“ A potom 
vás bolia aj svaly, o ktorých 
ste ani netušili, že ich máte. 
Na plávajúcej doske totiž pre-
cvičíte celé telo a posilňujete 
najmä vnútorné svalstvo. 
Dosky sú pred každým trénin-
gom pripevnené špeciálnymi 

lanami, ktoré majú ukotvenie 
k bazénu, aj na dosku. Tá sa 
hýbe, ale neodpláva. 
Hoci je polovica dosiek 
v plytkejšej vode, človek by 
mal vedieť plávať. 
Ak však s vodou nemáte 
problém, floatfit vám doká-
že uľaviť aj pri problémoch 
s chrbticou či platničkami. 
„Človek cvičí s vlastnou vá-
hou a hneď od prvého mo-
mentu, ako vylezie na dosku, 

začne zapájať celý stabili-
začný systém a telo sa samo 
snaží vyrovnať s nerovnová-
hou na doske,“ zdôvodní To-
máš Licher, prečo je floatfit 
prospešný aj pre kĺby, svaly 
a správne držanie tela.
Zhruba 70 percent cvičiacich 
bývajú ženy, ale cvičenie je 
aj pre mužov či deti na in-
dividuálnych hodinách, na 
ktorých sa cviky prispôso-
bujú ich veku. Na petržalskej 
plavárni sú tréningy v sobotu. 
„Veríme, že nás pandemická 
situácia nezastaví a bude-
me pokračovať aj na jeseň 
a v zime, pretože ľudia to tu 
majú radi,“ dodáva Tomáš 
Licher. Prihlasovanie prebie-
ha cez www.aquatic.sk, kde 
nájdete jednoduchý registrač-
ný formulár. Dôvodom je, že 
počet miest je limitovaných 
na dĺžku bazéna. Do 25-met-
rového petržalského sa zmes-
tí desať cvičiacich.  
 (Petržalské noviny/in)

Foto: aquatic.sk

Tréning floatfitu trvá len 30 minút, ale dokážete počas neho spáliť aj 400 kalórií.




