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BRATISLAVA
Už od októbra sa v Bratisla-
ve spúšťa parkovacia politi-
ka, ktorá má oficiálny názov 
PAAS – bratislavský parko-
vací asistent. Okrem prvých 
spoplatnených zón mesto pri-
pravuje záchytné parkoviská, 
a tiež rezidentské parkovacie 
domy. Ako budú vyzerať, zá-
visí aj od vás.
Odborníci magistrátu zdôraz-
ňujú, že nemá ísť len o regu-
láciu parkovania, ale aj o zvy-
šovanie parkovacích kapacít. 
Chcú tiež motivovať ľudí, ktorí 
nepotrebujú mať auto na ulici, 
aby si ho dali do hromadnej ga-
ráže. Okrem preverovania situ-
ácie v konkrétnej lokalite preto 
zisťujú priamo u rezidentov, 
aké sú ich predstavy o parko-
vacom dome. Názory zbierajú 
aj prostredníctvom online do-
tazníka či verejnej online pre-
zentácie parkovacích domov, 
ktorej záznam nájdete na webe 
hlavného mesta.
„O parkovacích domoch uva-
žujeme tak, aby okrem svojej 
základnej funkcie priniesli 
aj hodnotu pre životné i spo-

ločenské prostredie v danej 
oblasti,“ uviedol pri predsta-
vovaní zámeru v Dúbravke 
splnomocnenec hlavného 
mesta pre parkovaciu politiku 
Peter Herceg. 
Riešenia môžu byť podľa neho 
rôzne, od zelenej fasády s po-
pínavými rastlinami cez oblo-
ženie stien prírodným materiá-
lom až po využitie plnej steny 
na premietanie či športovanie 
v podobe lezeckej steny alebo 
umiestnenia basketbalových 
košov. To sa týka aj strechy, 
ktorá rovnako môže byť ze-
lená, ale môže slúžiť aj ako 
ihrisko alebo ako komunitná 
záhrada. Súčasťou parkova-
cích domov by mohli byť tiež 
niektoré prevádzky, ktoré v da-
nom okolí chýbajú, takže by 
doplnili občiansku vybavenosť. 

„Dôležité je, že o konečnej 
podobe rozhodujú aj oby-
vateľky a obyvatelia lokali-
ty,“ prízvukuje Peter Herceg 
s tým, že vytypovali viaceré 
pozemky, o ktorých sa chcú 
rozprávať s ľuďmi, aby pro-
jekty čo najlepšie slúžili ich 
potrebám.
Ani predstavené zámery vý-
stavby parkovacích domov 
(viac na str. 4) nie sú ešte 
podľa neho konkrétnym plá-
nom. „Je to prvý krok, v kto-
rom oboznamujeme starostov 
a verejnosť s našou predsta-
vou. Najskôr však chceme 
počuť názor ľudí, vedieť 
spätnú väzbu, až potom sa 
pustíme ďalej.“ (ac)

Vizualizácia: Hlavné mesto 
SR Bratislava
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Chcete parkovací dom so zelenou  
fasádou či radšej s lezeckou stenou? 

Uhádnete hlas 
v MHD?
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratisla-
va (DPB) sa rozhodol, že 
nám pri cestovaní mestskou 
dopravou zlepší náladu: 30 
vybraných zastávok hlásia 
známe osobnosti. 
„Už viac ako rok je svet skú-
šaný pandémiou a zo všetkých 
strán sa na ľudí hrnú nie príliš 
pozitívne informácie. Preto 
chceme dopomôcť k lepšej 
nálade napríklad netradičným 
hlásením zastávok. Cestujú-
cim sa bude počas nadchá-
dzajúcich mesiacov priho-
várať tridsať zvučných mien 
– speváci, herci, moderátori, 
ale aj športovci, komici, leká-
ri a zamestnanci dopravného 
podniku,“ priblížil hovorca 
DPB Martin Chlebovec. 
Svoje hlasy prepožičali za-
stávkam, ku ktorým majú 
blízko profesijne, citovo, 
lokalitou alebo ich názvom. 
„Už v minulom roku sme sa 
mohli stretnúť s hlásením 
zastávky Hodžovo námestie, 
ktoré nahrala prezidentka 
našej republiky,“ doplnil 
Chlebovec. Okrem nej mô-
žete počuť hlasy hercov Táne 
Pauhofovej na Zochovej ulici 
a Roba Rotha na Patrónke, 
spevákov Richarda Müllera 
na zastávke Blumentál, Pav-
la Hammela na Hummelovej 
ulici či Mira Žbirku na Šule-
kovej ulici, ale aj lekára Ju-
raja Šteňa pred nemocnicou 
na Kramároch.
Okrem netradičných hlásení 
zastávok pribudli na bočni-
ciach niektorých električiek 
aj odkazy vodičov cestujúcim 
a ostatným účastníkom cest-
nej premávky. Stretnete sa 
s nimi na električkách K2S, 
T3 a T6A5. (ts)

6 Plastové okná
 na historickej  

budove?
 Rekonštrukcia nádher-

ného bankového paláca 
na Hlavnom námestí 
prekvapila mnohých 
Bratislavčanov.

10 Ako získať 
 lacný byt
 Zaujímavý projekt 

skúšajú v susednom 
Česku. Čo na to brati-
slavský magistrát?

11 Keď si polícia 
 nevie rady
 Ak vodič ignoruje, že 

mu na auto nasadili pa-
puču, mestskí policajti 
veľa nezmôžu.

23 Tajomstvá 
 nočných barov
 Nočný život v Bratisla-

ve sa v 60. až 90. rokoch 
minulého storočia odo-
hrával väčšinou v ba-
roch, ktoré mali otvore-
né aj po polnoci.
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Výstavba je reálna najskôr v roku 2023
Parkovací dom je síce jednoduchšia stavba, ale povoľovacie 
procesy sú dlhé - od posudzovania vplyvu na životné prostredie 
(EIA) cez územné konanie a rozhodnutie o umiestnení stavby až 
po stavebné konanie. „Schvaľovanie projektu trvá aj viac ako rok, 
výstavba je teda reálna v roku 2023. Samotná stavba by však mohla 
stáť do pol roka, keďže pôjde skôr o modulárne parkovacie domy, 
pri ktorých sa diely zmontujú na mieste, nebetónuje sa,“ uviedol 
Peter Herceg z magistrátu.

Návrh parkovacieho domu, ktorý by 
mohol stáť na Veternicovej ulici v Karlovej Vsi.MESTO SA PÝTA:
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Váš domov.  Vaše s teny.  Vaše zdr av ie .

Zhlboka sa nadýchnite čerstvého a zdravého vzduchu u vás doma. Baumit 
vám prináša Ionit Color, interiérovú farbu budúcnosti, ktorá generuje zdraviu 
prospešné ióny podobné tým, aké nájdete v prírode pri vodopádoch či v lese. 
Je dokázané, že vzdušné ióny prospievajú ľudskému zdraviu a celkovej pohode, 
urýchľujú regeneráciu, posilňujú náš imunitný systém a znižujú riziko vzniku 
alergií. Cíťte sa lepšie, regenerujte rýchlejšie a buďte fit každý deň.

ČISTÝ VZDUCH  
MÁ LEN JEDNU FARBU

Vodopád iónov

 Zdraviu prospešné ióny
 Menej prachu a peľu
 Zdravý a čistý vzduch
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Pokračovanie�zo�str.�1
BRATISLAVA
Registrácia pre prvé spo-
platnené zóny by sa mala 
začať už k 1. septembru. 
Pozrite si základné infor-
mácie o platení aj parkova-
cích kartách, ďalšie nájdete 
na webstránke hlavného 
mesta www.paas.sk.
K prvým zónam, v ktorých sa 
bude od októbra uplatňovať 
celomestská parkovacia poli-
tika, patria Krasňany, Tehel-
né pole a okolie Einsteinovej 
ulice v Petržalke. Postupne 
pridajú ďalšie, napríklad zóna 
Hlavná stanica – Blumentál 
v Starom Meste. Magistrát 
pripomína, že spúšťať sa 
budú vždy až po dostatočnej 
príprave koncom roka 2021 
a v priebehu roka 2022.

Kde platiť a ako
Na regulované parkovanie 
v zóne vás upozornia infor-
mačné tabule, ktoré budú fa-
rebne odlíšené. Modrá tabuľa 

s kódom mestskej časti označí 
rezidentské parkovanie, zele-
ná s číselným kódom určí 
platené nerezidentské parko-
vanie. To znamená, že vodič, 
ktorý nemá v danej zóne tr-
valý pobyt, bude musieť vo 
vymedzenom čase platiť ho-
dinovú sadzbu za státie, a to 
od 50 centov do 2 eur. V nie-
ktorých zónach bude parko-
vanie spoplatnené nonstop, 
inde len cez deň či v noci. Re-
zident zóny bude môcť tam, 
kde býva, parkovať za 39 eur 
ročne za prvé auto, čo je pri-
bližne 0,11 eura denne. 
Na uľahčenie platby pre nere-
zidenta bude na zelenej tabuli 
QR kód s odkazom na apliká-
cie, prostredníctvom ktorých 
zaplatí. V uliciach budú tiež 
parkomaty a kiosky.

Typy parkovacích kariet
Rezidentská karta: Kaž-
dý rezident so vzťahom ku 
konkrétnemu autu si bude 
môcť kúpiť rezidentskú kar-

tu, s ktorou parkuje neobme-
dzene v mieste svojho byd-
liska. Na jeden byt je možné 
vydať najviac 3 rezidentské 
karty.
Cena: prvé auto  39 €/rok, 
druhé auto 150 €/rok, tretie 
auto  500 €/rok. 
Návštevnícka karta: Každý 
rezident bude môcť požiadať 
o bezplatnú návštevnícku kar-
tu, a to aj vtedy, ak nevlastní 
auto. Vďaka nej získa voľné 
hodiny pre svoje návštevy. 
Počet�voľných�hodín: k rezi-
dentskej karte 100 h/rok, bez 
rezidentskej karty 150 h/rok, 
ŤZP s osobnou asistenciou 
500 h/rok
Bonusová karta: Rezidenti si 
môžu kúpiť aj bonusovú kar-
tu, s ktorou získajú 2 hodiny  
denne na parkovanie v inej 
regulovanej zóne s výnim-
kou zóny s najvyššou tarifou 
A (Staré Mesto), tá je spo-
platnená pre všetkých. 
Cena: 10 eur/rok

Abonentská karta: Určená je 
pre ľudí, ktorí podnikajú ale-
bo vlastnia nehnuteľnosť či 
prevádzku v zóne, pre ktorú je 
parkovacia karta vydaná.
Všetky typy kariet si budete 
môcť kúpiť online cez web-
stránku, ktorú mesto plánuje 
spustiť v septembri, ale tiež 
osobne v klientskom centre. 
Karty sa nebudú vydávať 
fyzicky, fungovať budú ako 
elektronické oprávnenie, 
ktoré sa priradí k evidenč-
nému číslu konkrétneho vo-
zidla.

Čo za to dostaneme
Bratislavský parkovací asistent 
PAAS, čo je oficiálny názov 
pre parkovaciu politiku, nega-
rantuje, že zaparkujeme presne 
pred svojou bytovkou, mal by 
však zlepšiť dostupnosť par-
kovania pre Bratislavčanov 
v mieste, kde bývajú. Nere-
zidentov zas bude motivovať 
k tomu, aby presadli na MHD. 
Kontroly férového parko-
vania majú byť prísnejšie aj 
vďaka zavedeniu objektív-
nej zodpovednosti. Pokutu 
už nemusí udeliť policajt na 
mieste, môže vám ju poslať 
aj mesto rovno do schránky, 
stačí, keď vás skenovacie 
auto nasníma pri porušovaní 
pravidiel (nemáte rezidentskú 
kartu, eKartu alebo uhradenú 
hodinovú tarifu).
Peniaze získané z regulova-
ného parkovania budú príj-
mom fondu mobility. Podľa 
sľubu magistrátu sa použijú 
aj na zlepšenie siete záchyt-
ných parkovísk a verejnej do-
pravy.  (bn)
 Foto: www.paas.sk, bn

Koľko vyjde parkovacia karta a čo za ňu získame

Tarify v zónach
Tehelné pole v Novom 
Meste: tarifné pásmo B  
(1,50 €/h), abonent 2  
(1 500 €/rok)
Petržalka sever: tarifné 
pásmo C (1 €/h), abonent  
3 (1 000 €/rok) 
Krasňany v Rači: tarifné 
pásmo D (0,50 €/h), abonent 
4 (500 €/rok)
Zoznam ulíc v spoplatnených 
zónach nájdete na webe 
www.paas.sk.

PETRŽALKA
Viacerých Petržalčanov 
prekvapil nový bus pruh, 
ktorý je vyznačený na elek-
tričkovej trati smerujúcej 
cez Starý most do centra 
mesta. 
Označenie veľkými písmena-
mi BUS sa začína na zastávke 
MHD Farského v Petržalke, 
ktorá však slúži iba pre vý-
stup alebo nástup na nočnú 
autobusovú linku N80. Za 
touto zastávkou už prechá-
dza označenie BUS priamo 
na električkovú trať, ktorá 

smeruje cez Starý most na 
Šafárikovo námestie v centre 
mesta. Pre aké autobusy je ur-
čený? „Zatiaľ ide o náhradné 
autobusové linky, ktoré budú 
nasadzované v prípade nepre-
mávania električkových li-
niek (nehody a podobne), aby 
náhradná doprava bola v čo 
najväčšej možnej miere nasa-
dzovaná v trase električkovej 
dopravy a na jej zastávkach,“ 
vysvetlila hovorkyňa brati-
slavského magistrátu Katarí-
na Rajčanová.  (ac)
 Foto: bn

PETRŽALKA
Vyhodnocovanie súťaže na 
predĺženie električkovej 
trate v Petržalke v úseku 
od Bosákovej po Janíkov 
dvor je ukončené. Najniž-
šiu cenovú ponuku za 74,6 
milióna eur bez DPH pred-
ložila skupina dodávateľov 
Združenie NS MHD Petr-
žalka.
„Aktuálne plynie lehota na 
podanie námietky proti vý-
beru víťazného uchádzača. 
V prípade, že nik z neúspeš-
ných uchádzačov námietku 

v lehote nepodá, bude nasle-
dovať kontrola procesu vý-
beru Úradom pre verejné ob-
starávanie. Ak bude podaná 
námietka a bude jej vyhove-
né, opakuje sa napríklad časť 
vyhodnotenia predložených 
ponúk,“ spresnila hovorkyňa 
mesta Katarína Rajčanová. 
Po úspešnej kontrole bude 
nasledovať podpis zmluvy 
o dielo s vysúťaženým zho-
toviteľom a spustenie vý-
stavby.
Kompletná stavba predĺženia 
električkovej trate by mala 

byť ukončená do konca roka 
2023. Predpokladaná hodno-
ta zákazky bola 90,567 mil. 
eur bez DPH, pričom väčšina 
finančných prostriedkov sa 
poskytne z fondov Európ-
skej únie v rámci operačné-
ho programu Integrovaná 
infraštruktúra 2014 - 2020. 
Výstavba trate sa podľa jú-
nového vyjadrenia primáto-
ra Bratislavy Matúša Valla 
začne v lepšom prípade na 
jeseň tohto roka, v horšom 
prípade v januári či vo febru-
ári 2022.
Budúca električková trať 
v Petržalke nadviaže na 
jej prvú etapu Jesenského 
– Jungmannova, v rámci 
ktorej sa kompletne rekon-
štruoval aj Starý most. Tra-
sa je situovaná v koridore 

pôvodne plánovanej stavby 
rýchlodráhy v dĺžke zhruba 
4,2 kilometra a je navrho-
vaná na samostatnom tele-
se, z väčšej časti lemovaná 
zeleným pásom a cyklotra-
sou. Súčasťou zákazky je 
aj vybudovanie križovatiek 
s priečnymi komunikácia-
mi, preložky všetkých vede-
ní a konštrukcií, a to najmä 
preložky inžinierskych sietí, 
a úpravy koryta Chorvátske-
ho ramena. 
Trať má navrhnutých sedem 
zastávok. Existujúca zastáv-
ka Farského sa prebuduje na 
združenú zastávku pre elek-
tričky a autobusy vybudova-
ním autobusových nástupísk 
vedľa električkových ná-
stupísk. (TASR, imhd.sk)
 Foto: bn

Cez Starý most aj autobusom

Najlacnejší ponúkli trať za takmer 75 miliónov

Sedem nových zastávok
1. Chorvátske rameno (dnes približne zastávka Jungmannova)
2. Gessayova (nová zastávka v centre pripravovaného projektu 

Petržalka City)
3. Zrkadlový háj (medzi dnešnými zastávkami Romanova a Markova)
4. Stred (dnes zastávka Topoľčianska)
5. Veľký Draždiak (medzi dnešnými zastávkami Šintavská a Streč-

nianska)
6. Lietavská (pri dnešnej zastávke Lúčanka)
7. Janíkov dvor (pod podjazdom pod Panónskou cestou)

MESTSKÁ ČASŤ 
BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na prenájom sociálno-prevádzkovej 

budovy v parku Jama

stavby so súpisným č. 7768, pozemku registra 
„C“ KN parc. č. 11280/46 (zastavané plochy 
a nádvorie, 591 m² , list vlastníctva č. 5148), 
pozemku registra „C“ KN parc. č. 11280/57 
(zastavané plochy a nádvorie, 26 m², list  
vlastníctva č. 1)
Návrh je potrebné doručiť  poštou alebo osobne 
do podateľne miestneho úradu na Junáckej č. 1 
do 30. 9. 2021 do 12.00 hod. Postup a súťažné 
podmienky: www.banm.sk. Kontakty: právna časť 
02/49 253 201, jana.biharyova@banm.sk, technic-
ká časť 02/49 253 177, ivan.meliska@banm.sk.

Za kultúrou 
poďte do sadu

PETRŽALKA
V Sade Janka Kráľa otvo-
rili novú kultúrnu scénu, 
ktorá spestrí program 46. 
ročníka mestského festivalu 
Kultúrne leto.
Monumentálnu scénu pripomí-
najúcu železný kváder s otvo-
renými stenami venoval mestu 
Bratislava organizátor Letných 
Shakespearovských slávnos-
tí. Kultúrna zóna v priestore 
amfiteátra ponúka kvízy, kon-
certy, ženské diskusie, diva-
delné predstavenia pre deti, 
cestovateľské prezentácie aj 
matiné koncerty. Medzi ďalšie 
letné scény patrí Komenského 
námestie, kultúrne podujatia 
môžu zažiť aj návštevníci hra-
dieb, kde pre nich organizátori 
pripravili historické vystúpe-
nia, komunitné akcie a komor-
né koncerty. (TASR)
 Foto: Matúš Husár

Verejná prezentácia parkovacej zóny Petržalka - Dvory 4.
Električka v Petržalke dnes 
končí na Jungmannovej ulici.

Správna miera
Čoho� je� málo� a� čoho� tak�
akurát,� na� to� máme� každý�
svoje�meradlo.�Ukazuje�sa�to�
aj�v�aktuálnej�debate�o�regu-
lácii�parkovania.
Mesto už chystá zóny, kde rezi-
denti zaparkujú ľahšie, keď si 
kúpia parkovaciu kartu, zatiaľ 
čo nerezidentov v určitom čase 
spoplatní hodinovou sadzbou.
Prvá debata (aj na webe ma-
gistrátu) je o tom, že najskôr 
treba vybudovať dostatočný 
počet parkovacích miest, aby 
vodiči neparkovali „kade-ta-
de“, až potom riešiť platby. 
Otázka je, koľko je dosť: jed-
no parkovacie miesto na oby-
vateľa či na byt? Vieme tiež, 
že v niektorých lokalitách ich 
nikdy nebude dosť, keďže autá 
stále pribúdajú, kým verejný 
priestor má svoje limity.
Ďalšia debata je o počte vo-
zidiel, na ktoré dostaneme 
parkovaciu kartu: maximál-
ne na tri. Viacerým Brati-
slavčanom sa to máli, iným 
pohodlne stačí jedno pre 
širokú rodinu... A sú aj takí, 
ktorí dokážu žiť bez auta, do 
práce idú v MHD, hoci im 
cesta trvá trikrát dlhšie.
Rozdiel je i v tom, že nie-
kto autom musí ísť, ďalší sa 
v ňom vezie preto, lebo je to 
pohodlnejšie. Iste mu to ne-
možno vyčítať, ale fakt je, že 
s kúpou auta nezískame záro-
veň voľné parkovacie miesto. 
A zmestiť sa tam chceme všet-
ci, rezidenti aj návštevníci.
� Anna�Čapková
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Ktoré lokality a sídliská majú prednosť?PARKOVACIE DOMY

BRATISLAVA
Hlavné mesto zverejnilo vi-
zualizácie možnej podoby 
parkovacích domov zatiaľ 
v piatich mestských čas-
tiach. Ktoré budú ďalšie 
a kam môžete posielať svo-
je podnety? Viac informácií 
nám poskytla hovorkyňa 
magistrátu KATARÍNA 
RAJČANOVÁ.

Odborníci magistrátu vyty-
povali prvé pozemky, kde by 
mohli stáť parkovacie domy: 

v Dúbravke, Petržalke, La-
mači, Novom Meste a Kar-
lovej Vsi. O ktorých ďalších 
lokalitách sa uvažuje?
Okrem spomínaných uvažu-
jeme a pripravujeme parti-
cipatívne stretnutia k parko-
vacím domom aj v ďalších 
mestských častiach, naprí-
klad v Rači či vo Vrakuni. 
Spolupracujeme aj s Ružino-
vom, kde mestská časť tiež 
pripravuje takéto zámery. 

Čo rozhoduje pri výbere 
konkrétneho miesta?
Prioritne sú vytypované lo-
kality a sídliská, kde je akút-
ny nedostatok parkovacích 
miest, resp. kde parkovanie 
vo verejnom priestore a na 
chodníkoch spôsobuje vážne 
problémy, a je potrebné na-
výšiť kapacity. Súčasne vy-
chádzame aj z našich doprav-
ných prieskumov a analýz 
parkovania a uprednostňuje-
me mestské časti, ktoré sa za-

pájajú do parkovacej politiky 
v prvých vlnách.  

K návrhu garážových do-
mov sa mohli obyvatelia 
vyjadriť v online dotazníku 
pôvodne do 31. júla. Budú 
môcť poslať svoje podnety 
či pripomienky aj po tomto 
dátume, nejakým iným spô-
sobom?
Možnosť vyjadriť svoj názor 
vyplnením online dotazníka 
predlžujeme do 31. augus-
ta. Verejnosť môže zasielať 
svoje podnety aj po uplynutí 
termínu, online dotazník je 
dostupný  na stránke brati-
slava.sk/sk/parkovacie-domy. 
K dispozícii je tiež prezentá-
cia a videozáznam z verejné-
ho stretnutia (týka sa lokality, 
v ktorej sme podujatie zrea-
lizovali). Všeobecné otázky 
súvisiace s  parkovacou poli-
tikou treba smerovať na mail 
pa rkovan ie@bra t i s l ava .
sk  alebo paas@bratislava.

sk a podnety, ktoré sa týkajú 
zapájania verejnosti, na mail 
participacia@mib.sk.  

Aké sú prvé ohlasy ľudí?  
Spätnou väzbou je, že obyva-
telia a obyvateľky by najviac 
uvítali na parkovacích do-
moch zelené strechy a zelené 
fasády, solárne panely či ko-
munitné záhrady v blízkosti 
parkovacích domov.  

Parkovacie domy majú byť 
dotované z výnosov z parko-
vacej  politiky. Dá sa už dnes 
povedať, aký počet par-
kovacích domov by mesto 
dokázalo prevádzkovať 
z týchto peňazí? Sú v hre aj 
iné možnosti financovania?  

Zatiaľ je predčasné hovoriť 
o konečnom počte parko-
vacích domov, keďže ten 
závisí od spúšťaných zón 
regulovaného parkovania, 
ako aj politických rozhodnutí 
mestských častí a mestského 
zastupiteľstva o tom, s kto-
rými zónami a kedy sa zapo-
ja.  To determinuje aj výnosy 
z parkovacej politiky na stav-
bu parkovacích domov. Tak-
tiež ešte prebiehajú dopravné 
prieskumy a analýzy na ďal-
ších sídliskách, ktoré určia, 
kde je ako urgentné budovať 
parkovacie domy a kde bude 
zavedenie regulácie dostatoč-
né na zlepšenie situácie s par-
kovaním.  (ac)
 Foto: bratislava.sk

Kto bude správca a prevádzkovateľ
Mesto prioritne pripravuje budovanie parkovacích kapacít vo vlastnej 
réžii, keďže ich prevádzka a oprávnenie parkovania v nich má byť 
prepojené s parkovacou politikou. Na správu a prevádzku takýchto 
nehnuteľností má zriadenú svoju spoločnosť Mestský parkovací 
systém.

Unitas, Nové Mesto
Obyvatelia vnútrobloku Račianska-Šancová-Kominárska majú dlhodobo problém s parkovaním. Oficiál-
ne parkovisko je jedno, pre pár áut pred škôlkou. V súčasnosti parkuje tiež okolo 150 áut na pozemku 
pri Filiálke, tento pozemok však patrí ŽSR a už dnes je tam zákaz vjazdu. Zástupcovia magistrátu sa na 
online stretnutí s obyvateľmi vnútrobloku rozprávali o riešení dostupnosti parkovania a výstavby parko-
vacieho domu na mieste súčasného betónového ihriska. Prezentovali im možnosti aj so zachovaním 
funkcie ihriska, ktoré bolo v ich požiadavkách.  

Wolkrova, Petržalka
Tlak na parkovanie je v tejto oblasti veľký, priemerná obsade-
nosť, najmä v noci, prekračuje 100 percent. Mesto ponúka 
riešenie v podobe parkovacieho domu, ktorý na 1 polozapus-
tenom a 2 nadzemných podlažiach obsiahne 173 parkovacích 
miest. Návrh ráta s obkladom s popínanou zeleňou či z prírod-
ného dreva a zelenou strechou. Od bytového domu môže byť 
oddelený aj alejou stromov a na mieste aktuálne parkujúcich 
áut by mohla po regulácii vzniknúť komunitná záhrada.

Veternicová, Karlova Ves
Analýzy ukazujú, že najmä v noci sú kapacity pre legálne parkovanie 
v tejto oblasti významne prekročené. Parkovací dom (foto na str. 1), ktorý 
bol obyvateľom prezentovaný zatiaľ ako návrh, by stál na asfaltovej 
ploche, ktorá aj aktuálne slúži ako parkovisko. Výhodou je terénna 
konfigurácia územia - je v miernom svahu, čo umožňuje riešiť technic-
ké usporiadanie parkovacích podlaží. Bude tak možnosť využiť  
1 podzemné a dve nadzemné podlažia s kapacitou 186 parkovacích 
miest a vyhradenými miestami pre ŤZP. Navrhovaná zelená strecha by 
slúžila ako prirodzená klimatizácia a ochladzovala betónovú plochu. 
Smerom k blízkemu bytovému domu by sa fasáda a jej výška zvolila 
tak, aby neprišlo k tieneniu, ale ani šíreniu svetelného smogu či hluku.

Prvé návrhy mestských hromadných garáží: Môžete sa vyjadriť
BRATISLAVA
K zámeru výstavby par-
kovacích domov pripravil 
magistrát verejnú pre-
zentáciu pre obyvateľov 
dotknutých lokalít. Jej 

záznam a ďalšie informá-
cie nájdete na webe hlav-
ného mesta bratislava.sk. 
Pozrite si prvé návrhy, 
o ktorých sa stále ešte len 
diskutuje.

Studenohorská, Lamač
Mapovanie v zóne potvrdilo vysokú obsadenosť počas noci, v nie-
ktorých uliciach nadpriemerne. Situáciu by mohol vyriešiť parko-
vací dom na Studenohorskej ulici, na mieste bývalého areálu zber-
ných surovín, ktorý je vo svahu. V území budúceho parkovacieho 
domu je dnes 55 parkovacích miest, z toho je 15 vyhradených, kto-
ré bývajú aj nevyužité. Mesto obyvateľom na online stretnutí pre-
zentovalo návrh parkovacieho domu s 99 miestami, ktorý by ob-
slúžil nielen najbližšie bytové domy, ale aj občiansku vybavenosť. 
Nízkopodlažný dom so zelenou strechou a fasádou s obkladom 
z prírodného dreva by bol v súlade s pôvodnou zástavbou územia. 

Saratovská, Dúbravka
Parkovanie je aktuálne možné na parkovisku medzi bytovými domami a rušnou Saratovskou 
ulicou, kde parkuje 129 áut. Prieskumy však ukazujú, že hoci cez deň má parkovisko dvojtre-
tinovú obsadenosť, v noci je spolu s vedľajšími ulicami úplne naplnené. Návrh parkovacieho 
domu obsahuje 202 miest na dvoch nadzemných podlažiach so stupňovitou výškou. Na mieste, 
kde by boli garáže k bytovke najbližšie, si môžu obyvatelia zvoliť aj užší variant, vďaka ktoré-

mu sa zachová väčší priestor 
zelene – tam by pod koruna-
mi stromov mohli byť lavič-
ky alebo komunitné záhrady. 
Parkovací dom by zároveň 
pôsobil ako hluková či smo-
gová izolácia. Aj preto je 
v návrhu možnosť zelenej fa-
sády a zelenej strechy. 

Katarína Rajčanová

(bratislava.sk)
Vizualizácie: Hlavné mesto SR Bratislava
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13. – 15.
augusta
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 KORUNOVAČNÁ OMŠA V DÓME SV. MARTINA  KORUNOVAČNÝ SPRIEVOD
 RYTIERSKY TURNAJ  DIVADELNO-ŠERMIARSKY PROGRAM
 KORUNOVAČNÉ PREHLIADKY BRATISLAVY

Realizované s finančnou podporou
Ministerstva dopravy a výstavby

Slovenskej republiky.

STARÉ MESTO
Keď nádherný bankový 
palác na Hlavnom námestí 
zachvátil v roku 2018 po-
žiar, mnohí Bratislavčania 
to vnímali ako veľkú tra-
gédiu. Teraz, keď už vidieť 
obnovenú fasádu, sú via-
cerí zaskočení. Pýtajú sa: 
Kam zmizli medené dvere 
a prečo majú okná plasto-
vé rámy? Prečítajte si vy-
svetlenie pamiatkarov aj 
investora.
Ak ste si zvykli na vzhľad 
historickej budovy banky 
Kooperativa pred požiarom 
a porovnáte ju s aktuálnou 
podobou, asi budete aj vy 
prekvapení. Viaceré prvky, 
ktoré sú súčasťou fasády, sa 
zmenili.
„Požiar v roku 2018 zničil 
kaviareň Roland a podľa 
všetkého aj kovové okná 
s ozdobami. Nahradené boli 
plastovými oknami a na-
miesto ozdôb sú na oknách 
iba nalepené imitácie, zrejme 
ide o nálepky,“ myslí si náš 
čitateľ Jakub.
Prekvapilo ho tiež, že hoci pô-
vodné okná mali hnedé rámy, 
tie nové sú biele. „Nechápem 
ani, čo sa stalo s kovanými 
medenými dverami s mosadz-
nými mrežami. Boli to krásne 
dvere. Ľavé krídlo bolo treba 
len čiastočne zaskliť, no na-
priek tomu bolo úplne odstrá-
nené a nahradené jednodu-
chými dverami, ktoré zďaleka 
nepripomínajú historickú pa-
miatku,“ pokračuje náš čitateľ. 
Podobné otázky ako on si 
kladú i ďalší Bratislavčania, 
ktorých zaujíma obnova tejto 
nádhernej budovy. Čo a pre-

čo sa 
v rámci 
r e k o n -
š t r u k c i e 
z m e n i l o ? 
Konkrétnejšie 
informácie nám posky-
tol riaditeľ Mestského ústavu 
ochrany pamiatok v Bratisla-
ve (MÚOP) Ivo Štassel. 
Pripomína, že ide o objekt 
bývalej Eskontnej banky, 
ktorý je národnou kultúrnou 
pamiatkou, a preto bola jeho 
obnova pod prísnym dohľa-
dom Krajského pamiatkového 
úradu. „Od počiatku obnovy 
po požiari bola snaha všetkých 
zúčastnených vrátiť objektu 
jeho pôvodný vzhľad z čias 
výstavby. Predchádzajúce ob-
novy z rokov 1986 a 1996 sa 
v mnohých detailoch odchýlili 
od pôvodnej koncepcie a teraz 
bol priestor na návrat k pô-
vodnému vzhľadu. Doterajšie 
dvere do kaviarne pochádzali 
z roku 1986 a neboli ani na 
pôvodnom mieste - bol tam 
predtým iba výklad. Teraz sa 
obnovili pôvodné výklady aj 
s výzdobou a tiež pôvodný 
vstup do kaviarne,“ uviedol 
riaditeľ MÚOP. Zdôraznil: 

„Nič na objekte nie je z plastu, 
na pamiatkach nie je dovolené 
používať plastové prvky.“
Aké materiály sa teda po-
užili pri nových oknách aj 
vstupných dverách? Investor 
ubezpečuje, že rekonštrukcia 
prebieha podľa požiadaviek 
Krajského pamiatkového úra-
du (KPÚ), všetky kroky boli 
s pamiatkarmi konzultované 
a odsúhlasené, od výberu ma-
teriálov až po technologické 
postupy. Na základe požia-
davky KPÚ bol prinavrátený 
pôvodný vzhľad budovy, čo 
reprezentuje biela farba okien 
na prízemí a prvom poschodí, 
farba fasády a kovových prv-
kov vrátane strechy.
„Okná reštaurácie sú zhoto-
vené z oceľových profilov, 
pričom dôraz pamiatkarov 
sa kládol na to, aby vzhľad 
a subtílnosť profilov boli 
čo najbližšie k pôvodnému 

vzhľadu. Z tohto dôvodu sa 
pristúpilo k odstráneniu re-
pliky medených dverí z 80. 
rokov, ktoré sa tam pôvodne 
nenachádzali. Druhé vstupné 
medené dvere boli umelec-
ko-remeselne obnovené vrá-
tane ozdobných mosadzných 
mreží. Zároveň boli pamiat-
kovo obnovené všetky fasády 
a strecha,“ spresnila PR mana-
žérka  a hovorkyňa poisťovne 
Kooperativa Silvia Nosková 
Illášová. 
Ako ďalej uviedla, pri re-
konštrukcii vnútorných 
priestorov zachovali všetky 
historické prvky, ako naprí-
klad pôvodné štukové stropy, 
štukovú výzdobu nad dver-
nými otvormi, repasovali 
pôvodné drevené okná a in-
teriérové dvere, schodiská, 
zábradlia, kovové mreže 
okolo výťahovej šachty, za-
chovala sa tiež historická 

dlažba... K výrazným zme-
nám v dispozícii nedošlo. 
„Rekonštrukcia sa zamerala 
skôr na výmenu zastaraných 
technológií a použitých ma-
teriálov v administratívnych 
priestoroch po posledných 
rekonštrukciách,“ doplnila 
hovorkyňa poisťovne. 

 (ac)
 Foto: Marián Dekan, MÚOP
Viac na www.banoviny.sk

Plast na historickej budove? Nič také!

Starožitnosti 
Panenská 22
Odkúpime v hotovosti:

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

pozostalosti, umenie každého druhu
Konzultácie zdarma aj u Vás doma

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

ZUBNÁ AMBULANCIA 
AMBULANCIA 

STOMATOCHIRURGIE 
A IMPLANTOLÓGIE

oznamuje zmenu pracovnej 
doby od 15-21h

ošetríme každého, kto nám zavolá

0905 662 407 
STROMOVÁ 16, BA KRAMÁRE

Rekonštrukcia bankového  
paláca sa blíži ku koncu.

Po rekonštrukcii zostali iba jedny  
medené dvere.

KPÚ tvrdí: Všetko 
je v poriadku
O stanovisko sme požiadali aj 
riaditeľa Krajského pamiatko-
vého úradu Bratislava (KPÚ) 
Jána Mackoviča. Okrem iného 
sme sa pýtali: „Medené dvere 
na ľavej strane sa ako novotvar 
odstránili, nahradili ich nové, 
s modernou kľučkou, tie však 
na danom mieste nikdy neboli, 
bol tam výklad. Je aj táto 
zmena z hľadiska návratu k pô-
vodnému vzhľadu v poriadku?“
Odpoveď: „Metodika obnovy 
budovy je v súlade s poznaním 
pôvodného riešenia doložené-
ho výskumom a historickými 
fotografiami s dôrazom na 
rekonštrukciu originálneho 
secesného výrazu budovy. 
Výklady sú v maximálnej 
možnej miere kópiami pôvod-
ného riešenia (kovové profily 
v bielej farebnosti) s prihliadnu-
tím na dnešné technické mož-
nosti a požiadavky dosiahnuť 
priaznivé prostredie v interiéri 
s cieľom chrániť pôvodný 
vzhľad, priestor aj chránené 
prvky interiéru.“

Nové okná sú z oceľových profilov.

Aj v tomto roku si pripomenieme korunovácie podujatím, kde si obyvatelia 

a návštevníci mesta budú môcť vychutnať jedinečnú atmosféru. Bratislavské 

korunovačné dni sa tento rok budú konať od piatka 13. augusta do nedele 

15. augusta. V piatok sa môžete zúčastniť prehliadok na tému korunovácií, 

v sobotu korunovačného sprievodu z Bratislavského hradu na Hlavné námestie 

a rytierskeho turnaja na Tyršovom nábreží a v nedeľu omše s koncertom v Dóme 

sv. Martina. Podrobný program nájdete na www.visitbratislava.com/bkd.

Zažite slávnu korunovačnú 
minulosť Bratislavy
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Starosta bratislavského Nového 
Mesta Rudolf Kusý nepovolil nie-
koľko developerských projektov. 
Týmto postupom nielenže nespá-
chal trestný čin, ale, naopak, brá-
nil verejný záujem. Taký je záver 
kauzy, ktorá vlani na jeseň otriasla 
bratislavskou komunálnou politi-
kou. 

Po deviatich mesiacoch nastal 
v prípade vášho obvinenia zásadný 
zvrat. Ako ste to prijali?
Generálny prokurátor absolútne ne-
spochybniteľne potvrdil, že svojím 
postupom som chránil verejný záu-
jem. Chápete tú absurditu? Bol som 
stíhaný za to, že som mal údajne zne-
užiť právomoci verejného činiteľa. 
Čo presne sa malo stať? Dovolil som 
si nepovoliť developerské projek-
ty, vrátane projektu firmy z portfólia 
vplyvného oligarchu Juraja Široké-
ho, ktoré boli podľa môjho názoru 
v rozpore s územným plánom. Pri 
tomto bode sa zastavím. V spise mi 
vyčítali, že v súvislosti s pánom Širo-
kým som použil slovo oligarcha. Na 
internete sa to slovné spojenie nachá-
dza tisíckrát. Ale problém bol, keď to 
povedal Kusý.

Nie je to prvý raz, čo sa dostávate 
do konfliktu s týmto mocným mu-
žom...
Mestská časť postupuje pri schvaľo-
vaní projektov v súlade s požiadav-
kami územného plánu. Je mi jedno, 
či je investorom nejaký miliardár, 
alebo niekto stavia rodinný dom – 
vždy chceme, aby projekt rešpekto-
val okolitú zástavbu a všetky rele-
vantné predpisy. Preto pán Široký 
nemohol postaviť heliport na hoteli 
a musel zaplatiť pokutu, ktorú dostal 
od nášho úradu. Ale nebol to len on. 
Preto pán Kmotrík musel v exekú-
cii zaplatiť mestskej časti viac ako 
100 000 eur. Penta nemohla stavať 
42 poschodí v Novom Meste. Ja som 
ten, kto si dovolil postaviť sa páno-
vi Bašternákovi a spolu s miestnymi 
obyvateľmi sme mu zosekali develo-
perský projekt v čase, keď to nielenže 
nebolo populárne, ale v čase, keď mal 
najväčšiu podporu našich politických 
špičiek. 

Vráťme sa ale k rozhodnutiu pro-
kurátora...
Od začiatku tvrdím, že som obhajoval 
záujmy ľudí v Novom Meste a v žiad-
nom prípade nešlo o žiadny trestný 
čin. Generálny prokurátor nám dal za 
pravdu, že neexistuje žiadny dôkaz 
zneužitia právomoci verejného čini-
teľa, súvisiaceho so stavebným ko-
naním. A za nezmyselné považujem 
aj rozprávanie developerov o nejakej 
spôsobenej škode, ktorú som im mal 
spôsobiť tým, že som ich projekty ne-
povolil.

Dá sa povedať, že vaše meno bolo 
očistené. Vy však prichádzate s po-
merne tvrdým obvinením, že polí-
cia a prokuratúra boli vo vašej kau-
ze zneužité v prospech developerov. 
Máte pre tieto slová nejaký dôkaz?
Od začiatku som presvedčený, že do-
šlo k hrubému zneužitiu orgánov čin-
ných v trestnom konaní na pomstu zo 
strany developerov. Pozrite, máme tu 
skupiny ľudí, ktorí si zvykli, že sú tak 
mocní, že im prejde všetko. Ak nara-
zili v Novom Meste na drzého staros-
tu, ktorý si dovolil ich neposlúchať, 
rozhodli sa zastrašiť mňa a na mojom 
príklade aj iných starostov, ktorí by sa 
postavili proti. Spomeňte si, ako to na 
jeseň prebehlo – moje teatrálne zadr-
žanie pri príchode do práce, či neštan-
dardne aktívna práca orgánov činných 
v trestnom konaní, snaha dostať ma 
z cely predbežného zadržania rovno 

do väzby – jednoducho, neverím, že 
sa diali náhodne! Bol tam jasný odkaz.

Zdalo sa, že váš prípad zjednotil 
bratislavských starostov a primá-
tora, ktorí sa vás zastali. Prekvapil 
vás takýto postoj? 
Neviem, či prekvapil, ale mimoriad-
ne si ho vážim. Esemesky niektorých 
som si prečítal až niekoľko mesiacov 
po prepustení, keď mi polícia vrátila 
telefón. Ukázalo sa, že aj keď nie na 
všetko v meste máme rovnaký názor, 
v kľúčových momentoch vieme uká-
zať ľudskosť. Vážim si to a ďakujem 
im za to. V tomto kontexte v rozhod-
nutí generálneho prokurátora vidím 
odkaz všetkým starostom a primáto-
rom na Slovensku - ak budú brániť 
verejný záujem, nemusia sa obávať 
trestného stíhania. Verím, že žiadny 
z nich už nezažije to, čo ja. Nezaži-
je, že budú orgány činné v trestnom 
konaní zneužité ako osobná pomsta 
nespokojných developerov. 

Na druhej strane sa však nedalo ne-
všimnúť reakcie niektorých miest-
nych poslancov z Nového Mesta, 
že to čakali, že ich to neprekvapilo, 
niektorí už riešili, kto bude vaším 
nástupcom. Ako sa vám čítali tieto 
vety?
Vedel som to len sprostredkovane. 
Pred časom som si zakázal sledo-
vať vyjadrenia niektorých kolegov 
poslancov. Hoci som už v politike 

zažil kdečo, priznám sa, že ma ľud-
sky sklamalo, keď som sa dozvedel 
o vyjadreniach typu „neviem, o čo 
ide, ale dobre mu tak“. Vždy som to 
vnímal tak, že aj keď máme na mnohé 
veci rôzne názory, po ľudskej strán-
ke si dokážeme porozumieť. Viete, 
nedokážem si predstaviť, že by som 
komukoľvek z nich želal nejakú inú 
ujmu. Očividne osobná nenávisť 
v niektorých prípadoch prerástla hra-
nice, kde ešte hovoríme o ľudskosti, 
či slušnosti. 

Ospravedlnil sa vám niekto z nich 
po tom, ako vás generálny prokurá-
tor zbavil obvinenia?
Žartujete, však? 

Nie, pýtam sa vážne.
Prokurátor potvrdil, že Kusý bránil 
verejný záujem – toto im už do ich 
skladačky a slovníka nepasuje. Tak 
sú ticho, veď špina už bola vyliata... 
Ukazuje sa, že niektorí politici nema-
jú čo ponúknuť, len kydanie špiny. 
Ľudia však nie sú slepí, vidia, kto pra-
cuje v ich prospech a bráni ich záujem 
a kto len politikárči.

Blížia sa komunálne voľby, ktoré 
budú budúci rok. Ste pripravený aj 
na ďalšie podobné ataky?
Ak si mám tipnúť, či sa do volieb 
objaví nejaké nezmyselné trestné 
oznámenie, tak ma to neprekvapí. 
Za tie roky, čo som v komunálnej 
politike, som si zvykol, že pred kaž-
dými voľbami sa objaví nejaký útok, 
vykonštruované trestné oznámenie. 
Po voľbách sa vždy ukáže, že ide 
o nezmysel, ale pred voľbami to účel 
splní. Kto nemá program a nevie po-
núknuť ľuďom kvalitný obsah, bude 
robiť takéto zákernosti. Žiaľ, je to 
súčasť politického súboja. Ale v tejto 
chvíli sa podobnými otázkami netrá-
pim, máme pred sebou veľké výzvy 
a kopec dôležitej roboty pre Nové 
Mesto. Akurát dokončujeme dva nové 
parky, pripravujeme sa na postavenie 
novej škôlky a rekonštrukciu nášho 
najväčšieho športového areálu. Toto 
ma napĺňa a na toto sa sústredím. 
Viesť nejakú vojnu s tými, ktorí robia 
všetko v duchu „čím horšie, tým lep-
šie“, nemám čas ani chuť.

Ľudia nie sú slepí. Vidia, kto bráni ich 
záujem a kto iba kydá špinu



DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Zariadenie pre seniorov Casa Slovensko n.o.

Program:
15.00 hod.  oficiálne otvorenie
15.30 hod.  prehliadka zariadenia
16.00 hod.  občerstvenie 
   + predvádzanie GERONTOOBLEK
17.00 hod.  záver a poďakovanie

STARÉ MESTO
Na jazere Zlaté Piesky sa 
28. júla 1976 začínal sl-
nečný letný deň. Krátko 
po pol desiatej však prišiel 
šok – na hladinu sa zrútilo 
lietadlo Iľjušin Il-18 po ne-
úspešnom pokuse pristáť 
na neďalekom letisku. Pri 
havárii zahynulo 76 ľudí, 
prežili len traja...
Najtragickejšiu leteckú 
nehodu v histórii Česko-
slovenska spred 45 rokov 
pripomína výstava Pád lie-
tadla v Bratislave na Zlatých 
pieskoch. V múzeu dopravy 
ju otvorili minútou ticha za 
obete, potrvá až do 31. mája 
2022.
Na výstave uvidíte zachova-
né torzá z lietadla, ktoré mali 
byť podľa dobových svedec-
tiev dávno zničené. Objavila 
a vytiahla ich minulý rok 
z dna jazera partia potápa-
čov a leteckých nadšencov. 

„Postupne vylovili niekoľko 
desiatok trosiek. Ich výsta-
vou sme si chceli pripome-
núť tragickú udalosť a vyslať 
odkaz pozostalým a záchra-
nárom, že nikdy na nich ne-
zabudneme,“ priblížil David 
Púchovský, organizátor vý-
stavy a autor knihy o nehode 
lietadla s názvom Katastrofa 
letu 001 na Zlatých pieskoch.
Výstava prináša aj osobné 
príbehy tých, ktorí zahynuli, 
venuje sa tiež záchranárom 
a preživším. Z trojice mužov, 
ktorí sa druhýkrát narodili, 
žije už iba francúzsky občan 

Gérard Menárd. „Viem, že 
je tu veľa rodinných prísluš-
níkov, aby takto spomínali 
na svojich blízkych, ktorí pri 
nešťastí zahynuli a ktorí, bo-
hužiaľ, i na začiatku boli tro-
šičku utlmení od pravdy letu 
001 z Prahy do Bratislavy,“ 
pripomenul na vernisáži veľ-
vyslanec Českej republiky na 
Slovensku Tomáš Tuhý, ktorý 
prevzal nad výstavou záštitu.
Centrom prezentácie sú náj-
dené trosky lietadla OK-
NAB, jeho veľké i menšie 
časti - vzletové klapky, dý-
chacia maska z kokpitu, rám 

z jeho okna, toaleta či rádio-
lokátor. Medzi predmetmi 
je aj torzo detského kočíka. 
„Pravdepodobne patril naj-
mladšej obeti katastrofy, len 
ročnému dievčatku, ktoré 
zahynulo spolu s mamou,“ 
uviedol autor výstavy.
Súčasťou výstavy sú tiež 
informácie o pravej príčine 
nehody lietadla, ale aj o vy-
vrátených konšpiračných 
teóriách, ktoré sa šíria desať-
ročia. „Komunistický režim 
sa postaral o to, že týždeň 
po nehode zastavil akékoľ-
vek články, publicitu, a tým 
vyvolal veľa otáznikov, špe-
kulácií. Bohužiaľ, dlhoročná 
vlna pokračovala aj po páde 
režimu, hoci bolo veľa doku-
mentov odtajnených,“ dopl-
nil Púchovský. 
Uvedomuje si, že nebolo 
v každého silách ísť do ar-
chívu a podrobne si ich štu-
dovať. Myslí si, že výstava 
prispeje k umlčaniu špeku-
lácií, konšpirácií a nepravdi-
vých informácií o príčinách 
pádu lietadla. (TASR, ars)
 Foto: TASR

Výstava je aj smutným spomínaním pre príbuzných Za vakcínu 
električenka
BRATISLAVA
Súťaž o ročnú električenku 
za 199 eur pre Bratislav-
čanov zaočkovaných proti  
covidu stále pokračuje.
Do súťaže, ktorú vyhlá-
silo hlavné mesto spolu 
s dopravným podnikom, 
sa môžete zapojiť cez 
stránku www.kolektiv-
naimunita.sk. V záujme 
dosiahnutia kolektívnej 
imunity chce mesto takto 
motivovať ľudí, ktorí sa 
ešte len rozhodujú o očko-
vaní, a zároveň odmeniť 
tých, ktorí už zaočkovaní 
sú. Najbližšie žrebovanie 
je 13. augusta. (bn)

Kam s olejom?
BRATISLAVA
Magistrát spustil zber pou-
žitých jedlých olejov z do-
mácností.
Projekt odštartoval na 
prvých uzavretých kon-
tajnerových stojiskách 
v Petržalke, kde firma 
Odvoz a likvidácia odpa-
du distribuuje do stojísk 
100 oranžových nádob 
s objemom 120 l. Tie sú 
upravené na zber oleja. 
Magistrát plánuje roz-
miestniť oranžové zberné 
nádoby po celej Bratisla-
ve do roku 2023. (TASR)

Lietadlo sa zrútilo do jazera pred 45 rokmi.

Časť trupu

Fotografie obetí na výstave
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Annaleigh žije so sestrami, s otcom 
a nevlastnou matkou na osamelom 
panstve Highmoor na ostrove 
uprostred nepokojných morí. 
Kedysi bolo sestier dvanásť, dnes 
sú však veľkolepé sály panstva 
studené a prázdne, štyri životy 
nečakane vyhasli. Jedna smrť bola 
tragickejšia než druhá – choroba, 
strmhlavý pád, utopenie, pokĺznutie 
z útesu. Po okolitých dedinách sa 
šepká, že rodina je prekliata. Anna-
leigh klebetám neverí, ale zároveň 
pochybuje, že šlo o náhodné 
úmrtia.

Autor zažil ako dieťa prvú svetovú 
vojnu, v mladosti bol svedkom 
turbulentnej inflácie z roku 
1923, radikalizácie politických 
strán i nezadržateľného nástupu 
národného socializmu. Hoci nebol 
politicky ani rasovo prenasledovaný, 
z Nemecka emigroval. Spomienky 
na roky 1914 až 1933, ktoré spísal 
roku 1939 už v Anglicku, sa našli 
v jeho pozostalosti. Exil mu umožnil 
vnímať autentické zážitky s odstu-
pom. Pohľad mladého Haffnera na 
blížiacu sa katastrofu je nesmierne 
jasnozrivý a zároveň veľmi triezvy.

Ženský román Horúca túžba je 
druhý zo série Violents, prvý diel 
vyšiel nedávno pod názvom Prudká 
rozkoš. Autorka rada číta a píše 
o silných alfa samcoch s úcty-
hodnými účtami v banke a o ich 
intímnych tajomstvách. Ich vášnivé, 
ale zlomené srdce dokáže vyliečiť 
len múdra, krásna a zaujímavá 
hrdinka. Obľubuje spletité a temné 
príbehy, ktoré prekračujú hranice, 
a rada skúma najtmavšie zákutia 
ľudskej duše. Životy jej hrdinov sú 
plné extrémov. Muži v jej románoch 
nehľadajú rovnováhu. Chcú všetko, 
alebo nič.

Vtipná, inšpiratívna a prekvapivá 
kniha psychoterapeutky vás zavedie 
do zákulisia terapeutických sedení, 
pri ktorých jej pacienti (a ona sama) 
hľadajú odpovede. Lori Gottlie-
bová lieči pacientov v súkromnej 
ambulancii v Los Angeles, no pre 
osobnú krízu sa jej svet zrúti ako 
domček z karát. Na scénu prichá-
dza Wendell, čudácky no skúsený 
terapeut a Lori sa ocitne v jeho 
ambulancii.

Doktora Trevora Bensona ako 
príslušníka amerického námor-
níctva vyslali do Afganistanu, kde 
pracoval v nemocnici v Kandaháre. 
Pri výbuchu granátu utrpel vážne 
zranenia s trvalými následkami 
a musel zvažovať, čo si ďalej počne 
so životom. Po milovanom starom 
otcovi, ktorý zomrel za nejas-
ných okolností, zdedil starý dom 
v mestečku New Bern v Severnej 
Karolíne. Rozhodol sa, že v ňom 
strávi istý čas.

Erin A. Craig: 
Panstvo soli 

a smútku

Sebastian Haffner: 
Príbeh jedného 

Nemca

Linnea May: 
Horúca túžba

Lori Gottliebová: 
Možno by si sa mala 

s niekým porozprávať

Nicholas Sparks: 
Keď sa vrátiš

Mestská časť Bratislava 
– Záhorská Bystrica

v zmysle § 4 ods.1 zákona č. 596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo ve-
rejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č.138/2019 Z.z 
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje

výberové konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy 

s materskou školou,
Hargašova 5, 843 57 Bratislava s nástupom od 15.10.2021

Žiadosť s požadovanými dokladmi doručte do 20.8.2021 do 12,00 h 
na adresu: Miestny úrad Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica, Ná-
mestie Rodiny 1, 843 57 Bratislava ( pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum 
podania na odtlačku poštovej pečiatky) alebo osobne v podateľni Miestneho 
úradu Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica v zatvorenej obálke. 

Obálku označte heslom :„VÝBEROVÉ KONANIE –Základná škola 
s materskou školou – NEOTVÁRAŤ!“

STARÉ MESTO
„V zóne určenej pre re-
zidentov na Hummelovej 
ulici je už dva mesiace od-
stavené auto s nasadenou 
papučou. Ak chceli policajti 
dosiahnuť, aby vodič, kto-
rý tu neoprávnene zapar-
koval, uvoľnil miesto, tak 
k tomu nedošlo,“ napísal 
nám Bratislavčan Ján, kto-
rý býva v danej lokalite 
v Starom Meste. Mestská 
polícia potvrdila, že na rie-
šenie takýchto prípadov 
veľa možností nemá. 
S podobným problémom ste 
sa možno stretli aj vy. Viace-
rí vodiči, ktorí neoprávnene 
zaparkujú na vyhradenom 
mieste, si z nasadenej papuče 
nerobia ťažkú hlavu. „Viem 
si predstaviť, že niektorým 
to aj vyhovuje. Keď idú na-
príklad na dovolenku, pokuta 
ich takto vyjde lacnejšie ako 
keby auto odstavili na plate-
nom parkovisku. Navyše sa 

nemusia obávať, že im ho 
počas neprítomnosti niekto 
ukradne,“ uvažuje náš čitateľ.
Takýto prístup by zrejme ve-
deli potvrdiť viacerí priestup-
kári mestskej polície. Ako 
vlastne postupujú pri ne-
správnom parkovaní? Evidu-
jú vôbec, či sa prihlásili vo-
diči, ktorým nasadili papuču, 
a zaplatili prípadnú pokutu? 
„Ak auto stojí s papučou a vo-
dič sa neohlási na mestskú 

políciu, priestupkár príslušnej 
mestskej časti začne objasňo-
vanie. To znamená, že si vylu-
struje majiteľa auta a zašle mu 
výzvu, aby sa pre objasnenie 
prípadu dostavil na mestskú po-
líciu,“ vysvetľuje vedúci odde-
lenia komunikácie bratislavskej 
mestskej polície Peter Borko.
Keď vodič príde a potvrdí, že 
auto šoféroval on, priestupkár 
spíše protokol a odovzdá ho na 
dopravný inšpektorát Okres-

ného riaditeľstva Policajného 
zboru, v prípade nášho čitateľa 
v Starom Meste. Ak auto šofé-
roval niekto iný, tak predvolá 
aj jeho a dorieši s ním priestu-
pok rovnakým spôsobom. 
„My dáme dole imobilizér 
a ďalej vinníka rieši policajný 
zbor, ktorý mu aj udelí poku-
tu,“ dodáva Peter Borko.
Čo však v prípade, že vodič 
nasadenú papuču ignoru-
je, neprevezme si výzvu od 
priestupkára a jeho auto celé 
mesiace blokuje vyhradené 
parkovacie miesto? „Vtedy 
nemáme veľa možností. Čaká 
sa v zásade na to, kým autu 
vyprší STK a EK. Násled-
ne je vozidlo považované 

za vrak a spis sa postupuje 
mestskej časti, ktorá má po-
tom možnosť dať vrak od-
tiahnuť,“ konštatuje hovorca 
mestskej polície.
Ak si majiteľ nájde papuču 
na aute a zavolá mestských 
policajtov, riešia ho na mieste 
blokovou pokutou. To sa však 
v prípade, na ktorý upozornil 
náš čitateľ, nestalo. Ako sme 
sa dozvedeli, do procesu už 
vstúpil priestupkár. „A tým 
pádom bude pokutu udeľovať 
už len Okresné riaditeľstvo 
Policajného zboru I.. Jej výš-
ka môže byť v zmysle zákona 
maximálne 50 eur,“ dodáva 
Peter Borko. (ac)
 Foto: čitateľ

Na tohto vodiča sú mestskí policajti krátkiTIP OD VÁS

Pokutu už môže poslať aj mesto
Za porušenie zákazu zastavenia a státia môžu od 1. mája tohto 
roku sankcionovať vodičov už aj samotné mestá a obce. Novela 
zákona o cestnej premávke rozšírila ich právomoc kontrolovať tieto 
priestupky prostredníctvom objektívnej zodpovednosti držiteľa 
vozidla. Znamená to, že môžu zasielať rozkazy s pokutou priamo na 
adresu držiteľa vozidla bez toho, aby museli priestupok prerokovať 
osobne s vodičom. 

Auto už tretí mesiac blokuje miesto pre rezidentov.

BRATISLAVA
Zaujímavý projekt spustili 
od tohto leta v českej metro-
pole, kde tiež chýbajú mest-
ské byty s dostupným náj-
mom. Magistrát Prahy si ich 
chce prenajať od súkrom-
ných osôb, a zároveň tým 
vyriešiť dva problémy naraz. 
Podobne ako Bratislava, aj 
Praha čelí problému nedo-
stupnosti bývania pre ľudí 
s nízkym príjmom či sociálne 
odkázaných – len približne 5 
percent z celkového bytového 
fondu v Prahe tvoria obecné 
byty. Okrem výstavby nových 
mestských bytov sa v českej 
metropole rozhodli pre nový 
projekt: prenajímať si voľné 
byty od súkromníkov, ktorí 
ich doteraz poskytovali na 
ubytovávanie turistov, a ponú-

kať ich seniorom alebo ľuďom 
v sociálnej núdzi. Zároveň 
chce mesto takýmto spôso-
bom obmedziť krátkodobé 
prenájmy prostredníctvom 
Airbnb a ďalších interneto-
vých platforiem tohto typu.
Jedným z nástrojov na zlep-
šenie dostupnosti bývania 
v českej metropole sa stala 
novozriadená Mestská nájom-
ná agentúra (MNA), ktorá sa 
sústredí predovšetkým na zís-
kavanie a prenajímanie bytov. 
A prvým krokom oficiálneho 
štartu jej činnosti bola práve 
výzva pre vlastníkov bytov, 
aby sa do 1. júla prihlásili do 
„náboru“ bytov, ktoré sa budú 
ďalej prenajímať. Ako infor-
moval pražský magistrát, ak-
tuálne hľadajú 15 bytov, ktoré 
následne prenajmú rodinám 
s deťmi, samoživiteľom, se-
niorom a ďalším záujemcom 
v bytovej tiesni. 
MNA sa zameriava predo-
všetkým na byty mimo naj-
drahších rezidenčných lokalít 
a na vlastníkov, ktorí pred 
možnosťou vyššieho zisku 
uprednostnia stabilnú spolu-
prácu so spoločenským pre-
sahom. „V pilotnej fáze, ktorá 
bude trvať dva roky, plánu-
jeme prenajímať 50 takýchto 
bytov. Ich majiteľom vyplatí-
me v prvej fáze garantovaný 
príjem na spodnej hranici tr-
hového nájomného a budeme 
od nich požadovať prenájom 
bytu aspoň na dva roky,“ 
spresnil pre Bratislavské no-

viny Adam Zábranský, člen 
mestskej rady v Prahe pre bý-
vanie a transparentnosť. 
Nájomníci budú podľa jeho 
slov platiť za bývanie sumu 
približne o 10 percent vyš-
šiu ako je suma garantova-
ného príjmu pre vlastníkov 
bytov. „Klienti MNA si teda 
budú nájomné platiť sami. 
Predpokladáme však, že 
mnohí z nich požiadajú o do-
platok na bývanie, keďže 
v prvej fáze pôjde o občanov 
v bytovej a finančnej núdzi,“ 
doplnil Zábranský. V prvom 
roku plánujú vynaložiť na 
prenájmy takmer 10 miliónov 
českých korún (cca 390-tisíc 
eur v prepočte). „Ale dúfame, 
že veľkú časť tejto sumy vy-
berieme späť na nájomnom.“ 
Bolo by takéto riešenie zaují-
mavé aj pre Bratislavu? Hovor-
kyňa Katarína Rajčanová ubez-
pečila, že magistrát uvažuje nad 
každou možnosťou zvýšenia 
portfólia nájomných bytov, zá-
roveň však musí brať do úva-
hy ekonomické hľadisko, teda 
efektívnosť nakladania s verej-
nými zdrojmi. „Pri nájomných 

bytoch je dôležitá dostupnosť, 
a to v prvom rade v zmysle fi-
nančnej dostupnosti. Ak by teda 
malo byť zabezpečené to, aby 
nájomné byty zostali finanč-
ne dostupné pre obyvateľov 
nižších príjmových kategórií, 
môže tu vzniknúť finančná zá-
ťaž na rozpočty mesta/obce pri 
dofinancovaní rozdielu medzi 
´trhovým´ nájmom. Za pred-
pokladu, že by boli majitelia 
bytov ochotní pristúpiť na cenu, 
ktorá je relevantná pre túto sku-
pinu obyvateľov, môže to byť 
jedna z ciest zvýšenia portfólia 
nájomných bytov,“ pripustila 
hovorkyňa magistrátu.
Nájsť takýchto majiteľov 
však nie je jednoduché, čo 
potvrdzuje aj skúsenosť Ob-
čianskeho združenia Vagus. 
Vlani v októbri sa im podari-
lo vybaviť voľný byt od sú-
kromníka na projekt Housing 
first, ktorý dáva šancu ľuďom 
bez domova, nakoniec to 
však padlo. „Majiteľ bytu od 
dohody odstúpil,“ povedala 
nám riaditeľka Vagusu Ale-
xandra Kárová. (ac)
 Foto: bn, shutterstock

Nápad z Prahy, ako získať byty pre ľudí v núdzi
Bratislava  
má BOB
Začiatkom júla magistrát infor-
moval o transformácii Spoloč-
nosti pre rozvoj bývania na Bra-
tislavskú organizáciu bývania 
(BOB). Ide o model nezis-
kovky vo vlastníctve hlavného 
mesta, ktorá má slúžiť ako 
jeden z nástrojov na výstavbu 
bytových domov, rekonštrukciu 
starších mestských objektov 
na nájomné byty, realizáciu 
a správu súčasného mestské-
ho nájomného bytového fondu. 
Poskytovať bude aj služby 
mestskej nájomnej agentú-
ry s cieľom sprostredkovať 
prenájmy bytov vo vlastníctve 
súkromných osôb.

Nové miesta 
pre škôlkarov
RUŽINOV
V Ružinove chcú zvýšiť 
kapacity materských škôl 
aj prenájmom vhodných 
priestorov. Musia však byť 
skolaudované na účel škôlky. 
„Máme dohody s developer-
mi, ktorí v Ružinove investu-
jú, že nám za výhodných pod-
mienok ponúkajú vo svojich 
projektoch priestory pre ma-
terské školy. Nemôžeme ich 
však kúpiť priamo, lebo by to 
bolo v rozpore s pravidlami 
verejného obstarávania. Pre-
to musíme vykonať verejnú 
súťaž na nájom,“ uviedol sta-
rosta Martin Chren.  (TASR)

Za čiernu stavbu 
príde pokuta
RUŽINOV
Stavebný úrad v Ružinove 
chce udeliť pokutu za neod-
stránenie stavby „mobilné-
ho bioprojektu“ na Zlatých 
pieskoch. 
Napriek právoplatnému roz-
hodnutiu nebol totiž tento 
objekt, označený ako čierna 
stavba, v zákonnej lehote od-
stránený.
Stavebný zákon v takýchto 
prípadoch hovorí o poku-
te až do 165-tisíc eur. Sta-
vebníčka, ktorou je bývalá 
misska Daniela Kralevich, 
však tvrdí, že jej projekt je 
legálny. (TASR, bn)

Magistrát Prahy hľadá prvých 15 bytov, ktoré si chce 
prenajať od súkromných osôb.

V otázke nájomného 
bývania má aj Bratislava veľký dlh.
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Študentskú súťaž vyhlásila spoločnosť J&T REAL 
ESTATE (JTRE), developer Eurovea City a Nové-
ho Lida, v spolupráci so Stavebnou fakultou a Fa-
kultou architektúry a dizajnu Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave a Katedrou architektonickej 
tvorby Vysokej školy výtvarných umení v Bratisla-
ve. Zúčastnené školy súhlasili s tým, aby sa zapo-
jili aj študenti z Technickej univerzity v Košiciach 
a Českého vysokého učení technického v Prahe, 
ktorí o súťaž prejavili záujem na základe zverejne-
ných informácií v médiách.
„Teší nás záujem budúcich architektov a staveb-
ných inžinierov aj o takýto náročný a komplexný 
typ projektu a chuť v tímoch riešiť dôležité verejné 
priestory na dunajskom nábreží. Napriek tomu, že 
pandémia obmedzila vzdelávací proces na univerzi-
tách, študenti odovzdali viacero podnetných a ori-
ginálnych návrhov. Priniesli rôzne možnosti prístu-
pu ku konštrukcii a dizajnu pešieho mosta a jeho 
napojenia na námestia nového centra Bratislavy. 

Michal Križo, 
Fakulta architektúry a dizajnu STU

Miléniový most v Londýne, Motýlí most v Kodani, Mierový most  
v Calgary, Dúhový most v kalifornskom Long Beach či Prírodný most 

v Teheráne. Pešie lávky sú nielen spojnicami častí miest oddelených rie-
kou či diaľnicou, ale aj atraktívne verejné priestory a zaujímavé  

technické i architektonické diela. Aj Bratislava môže získať takýto verejný 
priestor s panoramatickým výhľadom na mesto a jeho dominanty vďaka 

promenádnemu mostu, ktorý v budúcnosti môže spojiť nové časti  
centra – nábrežné štvrte Nové Lido a Eurovea City – a zavŕšiť premenu 

na skutočnú metropolu na rieke. Rôzne pohľady na to, ako by prepojenie 
nábreží mohlo vyzerať a fungovať, ukázala súťaž pre študentov  

architektúry, dizajnu a stavebného inžinierstva. Súťažné návrhy  
reflektovali inšpirácie zo sveta, ale museli sa popasovať s náročnou  

úlohou preklenúť peším mostom mohutný európsky veľtok.

Študenti ukázali, ako môže vyzerať prvý 
promenádny most v Bratislave 

PREDSTAVUJEME VÍŤAZNÉ NÁVRHY

Súťaž ukázala opodstatnenosť vybudovania prome-
nádneho mosta na Dunaji a je dobrým príspevkom 
do diskusie o jeho možnej polohe a podobe,“ hod-
notí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.
Myšlienka vybudovať v Bratislave prvý peší most 
nadväzuje na plánované rozšírenie centra mesta aj 
na pravý breh Dunaja. Promenádny most má fyzic-
ky zavŕšiť prepojenie nových častí centra a zároveň 
sa stať samostatne fungujúcim pobytovým verej-
ným priestorom, ktorý ponúkne obyvateľom a ná-
vštevníkom Bratislavy unikátny pohľad na mesto 
priamo z Dunaja.
„Cieľom študentskej súťaže je hľadať ideový a kre-
atívny prístup a originalitu návrhu mostu integru-
júceho nové časti centra mesta na oboch brehoch 
Dunaja, ktorý prepojí nielen verejné priestory za-
stavaného územia, ale aj jeho oddychové zelené 

nábrežia. Umožní tak otvorenie diskusie o možnos-
tiach osadenia pešieho mosta do prostredia a kon-
textu rozvíjajúceho sa moderného centra Bratisla-
vy. Pre študentov ide o možnosť vyskúšať si zadanie 
komplexného inžinierskeho a architektonického 
diela v reálnom prostredí Bratislavy v tímovej spo-
lupráci,“ charakterizuje súťaž odborná porota.
Po vyhlásení súťaže v januári tohto roka sa prihlá-
silo 57 študentov tvoriacich 37 riešiteľských tímov. 
V marci sa všetci prihlásení študenti zúčastnili na 
online workshope vedenom projektovým tímom 
Nového Lida. K termínu odovzdania napokon priš-
lo 18 súťažných návrhov, ktoré následne hodnotila 
15-členná odborná porota zložená zo zástupcov mes-
ta, mestských častí Petržalka, Ružinov a Staré Mesto, 
zástupcov vyhlasovateľa a zúčastnených škôl, archi-
tektov, urbanistov a odborníkov na dopravné stavby.

Porota sa po diskusii na dvoch online zasad-
nutiach rozhodla udeliť tri rovnocenné ocene-
nia na základe celkového zhodnotenia návrhu. 
Odráža to rôznorodý prístup študentov k typu 
konštrukcie mosta a rozdielny spôsob ako pô-
sobí najmä v kontexte existujúceho verejného 
priestoru námestia M. R. Štefánika. „V súťaži 
sa objavili dva druhy prístupov: veľmi reálny, 
so zodpovedným statickým riešením a snahou 
o komplexný architektonicko-inžiniersky návrh 
a výrazné koncepčné návrhy súvisiace s otázka-
mi, ktoré neboli priamo v zadaní – umiestnenia 
a typu premostenia ako propeler, neviditeľný 
most, tunel alebo ostrovy,“ píše sa v hodno-
tení poroty, ktorá uprednostnila reálne návrhy 
s komplexným technickým riešením na základe 
súťažného zadania.

Visutý most s oceľovou mostovkou a betónovými pylónmi predstavuje staticky klasické riešenie tohto typu nosnej konštrukcie s definovaným 
pôsobením síl. Most je riešený symetricky v rámci celkovej dĺžky. Návrh kvalitne komunikuje s architektúrou budov na strane Eurovey a potenci-
álne aj na strane Nového Lida, rešpektuje a dotvára priestor pred sochou M. R. Štefánika a leva, ktoré pylón opticky rámuje. Navrhovaný most je 
vhodne zasadený do prostredia, s kvalitným riešením napojenia na obe územia a rytmicky sa dopĺňa s existujúcimi bratislavskými mostami.

Ocenené návrhy a ich hodnotenie:

Karmen Kovačičová, 
Martin Ščigulinský, 

Stavebná fakulta STU

Matouš Pluhař, Ondřej Pecháček, 
Fakulta architektury, ČVUT Praha

Betónová lávka je riešená ako spojitý štvorkomorový nosník premenlivého prierezu s využitím overenej technológie letmej betonáže. Návrh je 
„primeraný“ v najlepšom zmysle slova. Primerane kreatívny, primerane zasadený do prostredia, primerane inovátorský, primerane komunikujúci 
s okolím, primerane jedinečný. Jasné riešenie rešpektuje základné priestorové danosti územia. Prináša progresívne využitie ultravysokopevnostné-
ho betónu, vyznačuje sa tvarovým minimalizmom s prvkami „sochárskeho“ riešenia tvarovania mostného piliera a mostovky. Návrh výborne rea-
guje na fakt, že pešia lávka v tejto polohe vybočuje zo súčasného rytmu bratislavských mostov. Na blízkosť Mosta Apollo a Starého mosta reaguje 
subtílnosťou, jednoduchosťou a precíznosťou a veľmi dobre tak zapadá do nábrežnej siluety.

Priehradová konštrukcia so štyrmi poliami premenlivej výšky, ktoré nad podperami v toku vytvárajú oblúky. Kvalitný návrh pôsobí zaujímavo vďaka 
výraznej, ale nie mohutnej oceľovej hlavnej časti nosnej konštrukcie a podporuje využitie mosta ako pobytovej oddychovej zóny. Prináša vyvážené 
realizovateľné riešenie a rešpektuje priestorové pomery okolia sochy M. R. Štefánika na námestí v Eurovei. Subtílna priehradová konštrukcia vhod-
ne dopĺňa siluetu bratislavských mostov.
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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, ktorú hlavné mesto 
avizovalo ešte v roku 2017, 
sa začala koncom júla. Ge-
nerálna obnova čaká von-
kajšie i vnútorné priestory. 
Komplexná rekonštrukcia 
Michalskej veže, vysokej 
približne 51 m, zasiahne 
celý objekt – samotnú stavbu 
i všetky jej kameňosochárske 
a výzdobné prvky, vrátane 
sochy sv. Michala Archanjela 
z polovice 18. storočia na vr-
chole hrotu strechy.
Obnovou prejdú tiež dva zvo-
ny, z ktorých jeden sa bude 
reštaurovať a druhý – zniče-
ný streľbou z čias 2. sveto-
vej vojny, sa odleje nanovo. 
Reštaurovať sa majú aj cifer-
níky hodín, všetky kamenné 
a reliéfne prvky i olovená 

tabuľa nad bráno-
vým vchodom. Súčas-
né okná nahradia repliky pô-
vodných barokových okien, 
obnovia sa fasády, interiéro-
vé priestory vrátane omietok, 
vymenia podlahy, teplovodné 
kúrenie nahradí elektrické, 
rekonštrukcia zahrnie tiež 
inštaláciu nového osvetlenia 
i nové napojenie na mestské 
siete.
Michalská veža je dôležitou 
súčasťou tematických expo-
zícií Múzea mesta Bratislavy. 
Samotný objekt Michalskej 

veže bol do no-
vembra 2020 
prevádzkova-
ný ako jedna 
z jeho expozí-

cií – Múzeum 
zbraní. Projekt ge-

nerálnej rekonštruk-
cie citlivo zohľadňuje tento 

význam pamiatky. Po ukon-
čení rekonštrukcie sa priesto-
ry Michalskej veže aj Múzea 
zbraní opäť sprístupnia verej-
nosti s novou stálou expozí-
ciou. Zachová sa i vyhliadko-
vá funkcia veže.
„V obnovených priestoroch 
pripravujeme novú progra-
movú štruktúru expozícií, 
výstav a podujatí pre verej-
nosť. Cieľom je, aby bol ob-
jekt vnímaný nielen ako vy-
hľadávaný turistický bod, ale 

opakovane zaujímavý aj pre 
domáce publikum,“ priblížila 
Zuzana Palicová, poverená 
vedením Múzea mesta Bra-
tislavy.
Vedúci odborného oddelenia 
múzea Daniel Hupko si od re-
konštrukcie sľubuje nové zis-
tenia, ktoré doplnia doterajšie 
vedomosti o Michalskej veži: 
„Aj tento aspekt bude v novej 
expozícii akcentovaný ako 
dôležitý prvok identity ob-
jektu.“  (ts)
 Foto: Múzeum mesta 
 Bratislavy
Video a viac foto 
na www.banoviny.sk

Niekoľko faktov  
o rekonštrukcii 
Celkový rozpočet: 1, 6 
milióna eur (z toho dotácia 
ministerstva kultúry 598 500 
eur, zvyšok financuje hlavné 
mesto)
Zhotoviteľ: PAMARCH s. r .o. 
Odovzdanie stavby: 19. 7. 
2021 
Trvanie stavby: 18 mesiacov

Čo možno neviete o histórii tejto vzácnej pamiatky 
	Michalská veža bola postavená v 15. storočí, mala 4 nadzemné podlažia. Slúžila ako jedna zo 4 brán 

do mesta (spolu s Laurinskou, Rybárskou a Vydrickou), aj ako požiarna strážnica.
	Dnešná podoba veže je z roku 1757, ciferník hodín, viditeľný z každého kúta mesta, bol osadený 

v roku 1757 a sochu sv. Michala osadili na vrchol v roku 1758.
	Veža bola najvyšším bodom mestského opevnenia.
	Prvá expozícia sa týkala prehliadky mestských hradieb a zbierky zbraní, posledná prezentovaná expo-

zícia pre uzavretím veže v roku 2020 bola z roku 1984.

Na zlý stav objektu upozor-
ňovalo múzeum niekoľko 
rokov. Takto vyzeral tesne 

pred začiatkom rekon-
štrukcie.

Odhalí obnova Michalskej veže, o čom netušíme?

NOVÉ MESTO
Po roku môžete zájsť aj do 
vynoveného parku Huso-
va na Kolibe, do ktorého 
mesto investovalo takmer 
132-tisíc eur.
„V parku je nové detské ih-
risko vrátane bezpečnejšej 
dopadovej plochy, asfaltové 
chodníky sme vymenili za 
vodopriepustnú dlažbu, pri-
budli lavičky, smetné koše aj 

nové osvetlenie“ informova-
la Michaela Búran Korpová 
z Metropolitného inštitútu 
Bratislavy. V celom areáli 
je nový kobercový trávnik, 
trvalkové záhony a vysadili 
sa aj dva stromy a živý plot. 
Pribudlo tiež automatické za-
vlažovanie, ktoré zabezpečí 
zeleni dostatok vlahy a tešiť 
sa môžeme aj na fontánu, kto-
rá je aktuálne vo výrobe. (ts)

Na WC v sade bez obáv
PETRŽALKA
Verejné toalety v Sade 
Janka Kráľa boli zane-
dbané a viac ako desať 
rokov zatvorené. Dnes sú 
vynovené, majú aj tlačidlo 
záchrany.
Po mesiaci a pol intenzív-
nych prác odovzdalo mesto 
návštevníkom sadu bezplatné 
a slušné verejné toalety, kto-

ré budú otvorené denne od 
10. do 20. hodiny. Rozdelené 
sú na dámsku a pánsku časť, 
pričom v každej z nich je pre-
baľovací pult. K dispozícii 
je tiež WC pre imobilných. 
Na toaletách je aj tlačidlo 
záchrany, ktoré v prípade 
pocitu ohrozenia môžete stla-
čiť, a tak dať okamžite signál 
ostrahe WC. (ts)

Vynovili aj Park Husova

Mestský bazár 
mal úspech
RUŽINOV
Na mestský bazár prišlo 
koncom júna do komunál-
neho podniku na Bazovej 
takmer 650 ľudí. Za nákup 
vecí prispeli dohromady su-
mou vyše 3 000 eur.
Tieto peniaze skončili na 
transparentnom účte a použi-
jú sa na vytvorenie stabilného 
bratislavského centra opä-
tovného použitia - reuse cen-
tra.  Pôjde o jedno z prvých 
takýchto centier na Slovensku 
a jeho pilotným projektom sú 
práve podujatia typu mestský 
bazár. Ďalší sa uskutoční 9. až 
10. októbra. (TASR)

Nová dlažba
vyhovuje
STARÉ MESTO
Dlažba na promenáde me-
dzi parčíkom na Vajanského 
nábreží a Propellerom v Sta-
rom Meste je v poriadku, 
hoci samospráva ju nekon-
zultovala s pamiatkarmi.
Po obhliadke to skonštatoval 
Krajský pamiatkový úrad 
(KPÚ) Bratislava.  „Použitý 
typ dlažby a jej skladba sú na-
priek tomu, že neboli vopred 
prerokované s KPÚ, pre dané 
prostredie vyhovujúce, a pre-
to nedošlo k narušeniu pre-
zentácie pamiatkového úze-
mia,“ uviedol riaditeľ KPÚ 
Bratislava Ján Mackovič. 
Odkonzultovanie konkrétne-
ho typu a spôsobu kladenia 
dlažby ešte pred realizáciou 
bolo pritom podmienkou pa-
miatkarov, keď vlani zámer 
jej výmeny schválili.  (TASR)

RUSOVCE
Slovensko má ďalší, v po-
radí ôsmy zápis v zozname 
UNESCO. Zapísaná bola 
lokalita hranice Rímskej 
ríše – Dunajský Limes (zá-
padná časť), ktorej súčas-
ťou sú aj dve národné kul-
túrne pamiatky.
Zaradenie ďalších pamiatok 
z územia Slovenska na Zo-
znam svetového kultúrne-
ho a prírodného dedičstva 
UNESCO je nielen vec me-
dzinárodnej prestíže, ale aj 
záväzok pristupovať k týmto 
lokalitám s rešpektom a úc-
tou, aby sa zachovali aj pre 
budúce generácie. V reakcii 

na schválenie nominácie lo-
kality hranice Rímskej ríše 
– Dunajský Limes, ktorej sú-
časťou je Slovensko, to po-
vedal minister zahraničných 
vecí a európskych záležitos-
tí Ivan Korčok. Historická 
hodnota Limes Romanus 
vrátane Gerulaty v Rusov-
ciach ako pozostatku Rím-
skej ríše a jej významu pre 
ľudstvo si nesporne zaslúži 
zápis do zoznamu UNESCO, 
pripomenula Zuzana Palico-
vá poverená riadením Múzea 
mesta Bratislavy, ktoré od 
roku 1987 Gerulatu spravu-
je. (TASR)
 Foto: TASR

Rusovská Gerulata je 
na zozname UNESCO
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ZOSTROJTE SI VLASTNÉ PLAVIDLO  
NA ĽUDSKÝ POHON. 

Fantázii sa medze nekladú!

14. 8. 2021 14. 8. 2021 || 10:00 - 18:00  10:00 - 18:00 ||  VelVel’’ký Draždiakký Draždiak
Osoby mladšie ako 15 rokov a neplavci sú povinní jazditOsoby mladšie ako 15 rokov a neplavci sú povinní jazdit’’ v plávacích vestách. v plávacích vestách.

ÚčastÚčast’’ na pretekoch je na vlastné riziko.  na pretekoch je na vlastné riziko. 
UsporiadatelUsporiadatel’’ si vyhradzuje právo na zmenu programu. si vyhradzuje právo na zmenu programu.

10:00 Registrácia plavidiel
16:00 Vyhlásenie víťazov

viac na www.kulturavpetrzalke.skviac na www.kulturavpetrzalke.sk

prehliadka kreatívnych plavidiel prehliadka kreatívnych plavidiel 
na mori Draždiakna mori Draždiak

Letna’ vlna fanta’ zie

PETRŽALKA
Na okraji Petržalky vznik-
ne športový areál, ktorý 
plánuje vybudovať Brati-
slavský samosprávny kraj 
v spolupráci so Sloven-
ským zväzom ľadového 
hokeja, Spojenou školou 
na Ostredkovej a Volejba-
lovým klubom polície Bra-
tislava (VKP).
Areál bude riešený veľ-
koryso, nájdete v ňom 
multifunkčnú hokejovú 
a plaveckú halu, atletický 

štadión, viaceré workouto-
vé ihriská, detské ihriská, 
zázemie pre inline korču-
ľovanie, či plážový volej-
bal. 
Spojená škola bude mať 

nové zázemie so všetkými 
kmeňovými triedami a od-
bornými učebňami, s no-
vým materiálno-technickým 
vybavením, multifunkčnou 
aulou, jedálňou, kuchyňou 
a knižnicou, spolu so záze-
mím pre učiteľov, a tiež s in-
ternátom. Cieľom projektu, 
ktorý má byť priestorom pre 
mladé talenty aj verejnosť, 
je podľa župy vybudovať 
moderný kampus športu 
a zdravia s rešpektovaním 
princípov SMART školy. 
Celý kampus spojí s okolím 
Bratislavy oddelená cyklo-
trasa. TASR
 Foto: BSK

Športoviská pre talenty aj verejnosť

BRATISLAVA
Možno ste aj vy zašli nie-
kedy na zápas do Parku 
kultúry a oddychu, kde 
mali volejbalisti VKP svoju 
domovskú palubovku. Bu-
dova je dávno minulosťou 
a na dlhé roky sa vytratili aj 
hráči. Do Bratislavy sa vrá-
tili až vlani po osemročnej 
pauze, no najväčšie zmeny 
prichádzajú teraz.  
Prvou zmenou je, že Volejba-
lový klub polície Bratislava 
(VKP), ktorý je historicky 
najúspešnejším volejbalovým 
tímom u nás, má nového špor-
tového riaditeľa – skúseného 

Petra Kalného. Do klubu, 
v ktorom v minulosti pôsobil 
ako tréner, sa vracia po 15 ro-
koch. „Moje pocity? Hrdosť, 
zodpovednosť, ambície a po-
kora. Som rád, že sa mužský 
volejbal v Bratislave ´narodil´ 
a my teraz musíme klub VKP 
opäť vybudovať. Výhodou je, 
že neprestal pracovať s mlá-
dežou,“ zdôrazňuje.
Práve Peter Kalný priviedol 
volejbalistov VKP v roku 
1993 k historickému prvému 
slovenskému titulu a po ňom 
nasledovali ďalšie.
Prekvapením je tiež to, že za 
VKP budú prvýkrát v histórii 
hrať aj ženy. Extraligové zápa-
sy budú zatiaľ v hale v Dome 
športu v Novom Meste. „Verí-
me, že o dva-tri roky už bude-
me vo vlastnej hale v Petržal-
ke,“ dodáva Kalný. „Ak bude 
na volejbale taká atmosféra 
ako v PKO, tak sme všetci vy-
hrali.“ (ac)
 Foto: TASR

Vráti zašlú slávu VKP?

Športový areál bude riešený veľkoryso.

Peter Kalný

Spoznajte čaro jedného z najkrajších kútov severného Slovenska, kde v roku 2012 vyrástol 
obdivuhodný areál Nestville Park a s ním expozícia liehovarníctva a tradičných ľudových 
remesiel Nestville Distillery. Nachádza sa len 5 km od Starej Ľubovne, v dedinke Hniezdne.

Okrem ukážky historických remesiel súvisiacich s lie-
hovarníctvom uvidíte jednu z najmodernejších rafi-
nérií na výrobu liehu, a zároveň si vychutnáte prvú 
slovenskú Nestville Whisky pri jednom z najväčších 
ručne vyrezávaných obrazov v strednej Európe.

Leto je ešte len v polovici, tak využite voľné dni a zájdite na miesta plné zážitkov, ale aj nových 
poznatkov. Na Slovensku ich máme naozaj veľa, stačí si vybrať. Ponúkame vám tri tipy na výlety, 

na ktoré budete dlho spomínať.

Doprajte si výlet plný skvelých 
zážitkov a nových objavov

Horské stredisko 
Tatranská Lomnica, Tatranská 
Lomnica, 059 60 Vysoké Tatry

0903 112 200 
info@vt.sk
www.vt.sk

Nestville Park, Hniezdne 471, 065 01 
Hniezdne

0917 949 673
info@nestville.sk

www.nestvillepark.sk

Lanovkou na Skalnaté Pleso za zážitkami

Vydajte sa lanovkami za tatranský-
mi dobrodružstvami. Lanovky 
z Tatranskej Lomnice vás dopra-

via na najobľúbenejšie turistické miesto 
Skalnaté Pleso až do výšky 1751 m n. 
m. Na Skalnatom Plese vás čaká očaru-
júca príroda, neopakovateľné výhľady 
a množstvo zážitkov. Môžete sa prejsť 
okolo hladiny plesa, zrelaxovať na tera-
se reštaurácie Panorama, alebo sa vydať 
lanovkami ešte vyššie do Lomnického 
sedla a prejsť sa po tzv. streche Tatier. 
Zo Skalnatého Plesa je možné dostať sa 
visutou lanovkou až na Lomnický štít. 
Po ceste smerom dole si na medzistanici 
Štart môžete užiť dobrodružnú zábavu na 
horských kárach. 

Ak máme odporučiť 
miesto, ktoré nes-
miete pri návšteve 

Tatier obísť, jednoznačne je ním 
galéria Poliankovo. Spája ume-
nie s digitálnymi technológiami 
a je jediná svojho druhu v stred-
nej Európe. Na jej tvorbe spolu-
pracoval aj známy dokumentarista Pavol Barabáš. 
Barabášova výstava s názvom Dialóg s planétou je je-
dinečným zážitkom, pri ktorom dianie na obraze nielen 
pozorujete, ale aj prežívate. Vtiahne vás do úplne inej 
reality: stojíte na najvyššom vodopáde našej planéty, 
splavujete neznámu rieku, alebo prechádzate cez Se-
verný pól. 

Galéria Poliankovo, Tatranská 
Polianka 20, 062 01 Vysoké Tatry

0910 335 554
info@poliankovo.sk
www.poliankovo.sk

V digitálnej galérii 
Poliankovo precestujete svet

Domov prvej slovenskej whisky
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PETRŽALKA
Chcete špaldový, bryndzo-
vý so slaninkou, plnený 
mäsom alebo niečo ešte špe-
ciálnejšie? V nenápadnom 
stánku Petržalské langoše, 
ktorý nájdete na Námes-
tí hraničiarov, je všetko 
možné. Langoš si vyskla-
dáte podľa svojej chuti ale-
bo podľa fantázie - alebo 
si dajte poradiť ako my, 
budete to mať aj s prekva-
pením.
Chceli sme začať klasikou, no 
Tomáš Hortenský (áno, to je 
ten muž, ktorý vymyslel petr-
žalský langoš) nás zabrzdil. 
„Vyskúšajte langoš zo špaldo-
vého cesta,“ navrhol. O špal-
dovom langoši sme už pred-
tým čítali na sociálnej sieti, 
kde petržalský langošár pri-
znal, že najdôležitejšie bolo 
upraviť postup výroby tak, 
aby nie úplne záležalo na type 
múky, a najmä aby nebol kon-

zumovateľný iba dve 
hodiny, dal sa pohodl-
ne naťahovať a držal si 
tieto vlastnosti počas 
celého dňa. 
Dali sme sa teda na-
hovoriť a chybu sme neuro-
bili. Špaldový langoš (4,10 €) 
s dvoma druhmi syra, če-
darom a eidamom, chutil 
čerstvo, chrumkavo a vôbec 
nebol mastný (ani papier, 
v ktorom sme ho mali zabale-
ný). Takže nezaťažil žalúdok, 
ako sa to stáva pri jedlách toh-
to typu. Kečupu bolo tak aku-
rát a bol príjemne sladkastý.
Druhou voľbou bol Bryndzo-
vý langoš so slaninou (3,90 €), 
pri ktorom sme ľutovali iba 
to, že sme neprišli nalač-
no. Super chutné jedlo bolo 
zložené jednoznačne z čer-
stvých ingrediencií. Langoš 
prepečený tak akurát, skvelá 
bola aj bryndzovo-smotanová 
omáčka, opražené kocky sla-
niny a krúžky jarnej cibuľky, 
s ktorou sa chuť cesnaku neu-
veriteľne zladila.

Nad ďalšou verziou sme 
chvíľu špekulovali, langošár 
to teda vyriešil za nás – vraj 
nám pripraví úplnú brutalitu. 
Vedel, o čom hovorí, vyskla-
daná brutalita (5,10 €) bola 
skvelá. Základ tvorila kombi-
nácia syra a slaniny, kde sme 
mali trochu obavu, či langoš 
nebude príliš mastný, no ne-
bol. Pikantnejšia omáčka 
piri piri a jemná taco dodali 
tomuto letnému streetfoodu 
osobitosť a šmrnc. Spojenie 
všetkých chutí vrátane cibu-
le a cesnaku bolo lahodné, 
žiadna príliš „nevyčnieva-
la“. Aj veľkosť langoša bola 
ideálna, tak ako pri všetkých 
ostatných, no prijali by sme 
ho chrumkavejší. Pri objed-
návaní to treba povedať vo-
pred a urobia vám ho presne 
na mieru.

Tes tovanie 
sme zakončili 

poriadne sýtym 
Pulled pork (4,50 €) a bolo to 
čisté šialenstvo. Už samotný 
langošový podklad pôsobil 
veľmi sviežo, cesto skve-
lé a dobre odkvapkané, bez 
zbytočných stôp po mastno-
te. Šťavnaté trhané bravčové 
mäsko spolu s roztopeným 
syrom čedar, červenou ci-
buľkou a mango omáčkou 
bola kombinácia, ktorá naj-
prv prekvapila, ale potom 
každým sústom aj potešila. 
Je to verzia, ktorá vám plne 
nahradí hlavné jedlo, takže 
aj pomer cena - výkon úplne 
v poriadku. Zaslúžilo by si 
to však nejaké malé sedenie, 
všetky tieto skvelé dobroty si 
totiž vychutnávate na stojáka. 
Rátajte aj s tým, že neskôr po-
poludní čaká v rade na langoš 
často viac ľudí ako pri vedľaj-
šom stánku na zmrzlinu.  (bn)

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

– 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.

Langošár z Petržalky vám vyskladá aj úplnú brutalitu

Špaldový 
langoš

Bryndzový langoš

„Brutalita“

Pork Pulled langoš



Hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na najvhodnejší návrh na 

uzatvorenie zmluvy 

o nájme nebytových priestorov na  
prízemí stavby so vstupom z ulice 
Laurinská 5, a nebytového priestoru na 
prízemí stavby so vstupom z nádvoria 
na Uršulínskej 6, v k. ú. Staré Mesto 
v Bratislave, s možnosťou použitia 
prvkov elektronickej aukcie. 

Bližšie informácie na 
www.bratislava.sk alebo 

na tel. čísle 02/59 356 504.

na umiestnenie dvoch predajných 
stánkov s občerstvením v lesoparku - 
parc. č. 3899/6, k. ú. Vrakuňa. 

Súťažné podklady  
sú zverejnené na www.vrakuna.sk

Mestská časť 
Bratislava-Vrakuňa 

vyhlasuje súťaž 

Nevyhadzujte 
knihy 

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701786
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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 STARÉ MESTO

Obdivuhodný príbeh det-
ského folklórneho súboru 
Vienok sa začal pred 53 rok-
mi v bývalom pionierskom, 
dnes prezidentskom paláci. 
A v júni tohto roku si jeho 
zakladateľka Helena Jura-
sovová-Blahová prevzala 
z rúk prezidentky Pribinov 
kríž II. triedy za celoživotné 
mimoriadne zásluhy o kul-
túrny rozvoj. Príbeh však 
stále pokračuje, 88-ročná 
choreografka a tanečná pe-
dagogička má veľa plánov. 
Narodila sa v bratislavskom 
Starom Meste skutočne pro-
minentným rodičom – prvým 
profesionálnym operným 
spevákom na Slovensku, Dr. 
Jankovi Blahovi a Helene Bar-
tošovej, neskôr Schützovej. 
Ona však zasvätila život tan-
cu. „Aj som trochu koketovala 
so spevom, veď som vyrastala 
pod vplyvom opery, u nás sa 
spievalo od rána do večera. 
Ale vedela som, že nikdy ne-
budem spievať tak dobre, ako 
moji dvaja národní umelci, ro-
dičia,“ vysvetľuje s úsmevom 
teta Helenka, ako ju volajú 
v jej detskom tanečnom a spe-
váckom folklórnom súbore.
Pravda je tiež, že odmalička 
mala rada pohyb a neďaleko 
ich bydliska, na Námestí 1. 
mája, bola súkromná baletná 
škola. „Viedla ju Ella Fuchso-
vá Lehotská, mama hudobní-
ka Janka Lehotského, ktorá 
pôsobila ako primabalerína 
v národnom divadle. Mojej 
mame povedala – Helenko, 
dej mi to dítě, já z ní udělám 
primabalerinu.“ 
Aj sa stalo, v balete Princezná 
Hyacinta tancovala sólo. Ne-
skôr bola členkou Vojenské-
ho umeleckého súboru a so 
súborom Mladé srdcia repre-
zentovala Slovensko v Ne-
mecku a Holandsku.
Keď mala desať rokov, rodi-
čia sa rozviedli, čo ju veľmi 
zasiahlo, zostala len s ma-
mou. Bol to práve folklór, 
ktorý ju opäť zblížil so sláv-
nym otcom. „V 70. rokoch 
sme veľa spolu cestovali, 
navštevovali starenky a star-

čekov na Záhorí, chodili po 
svadbách. Otec zapisoval do 
svojich spevníkov autentické 
ľudové piesne a ja zase tan-
ce.“ Dodnes odtiaľ čerpá in-
špirácie vo svojej tvorbe.
Predchodcom súboru Vienok 
bol Krúžok šikovných nôh, 
ktorý založila v roku 1968 
v „pinkáči“, bývalom dome 
pionierov. Názov Vienok vzni-
kol o niečo neskôr, podľa jed-
nej z prvých piesní v repertoári. 
„Spievalo sa v nej – Ružovaný 
vienok nový, má peniažky, kto 
je zdravý. Môj život nebol vždy 
ružový, no Vienok ma veľ-
mi držal nad vodou. A najmä 
smiech, to je liek,“ dopĺňa.
Aj vystúpenia detského sú-
boru, ktorý má už vyše 120 
tanečníkov a spevákov, sú 
plné radosti, energie, a tiež 
vtipu. „Veľa úspechov máme 
doma i v zahraničí. My sme 
sa s Vienkom už blížili trošku 
k profesionálnej úrovni, spie-
vali sme a tancovali napríklad 
v operách Bohéma, Carmen 
a Líška Bystrouška v SND, ale 
aj v muzikáli na Novej scéne, 
čiastočne i v činohre v pred-
stavení Ženský zákon,“ pripo-
mína Helena Jurasovová.
No nejde len o umenie, spev, 
tanec, herectvo. Folklór mení 
zakríknuté deti na smelých ta-
nečníkov s pekným držaním 
tela, učia sa byť samostatnej-
šie, a najmä šťastnejšie. Na 
tom sa vo svojich spomienkach 
zhodujú mnohí bývalí vienka-
ri. „Keď sa vám po rokoch die-
ťa, už ako dospelák, zdôverí, 
že v jeho detstve a mladosti 
nebolo nič lepšie ako súbor 
Vienok, zaplaví vás pocit, kto-

rý slovami ťažko opísať,“ pri-
znáva. Začínali s dvadsiatimi 
deťmi, za tie roky ich vycho-
vali takmer tisíc.
O pokračovanie úspešného 
príbehu sa dnes starajú už tri 
generácie Blahovcov – prida-
la sa staršia dcéra pani Jura-
sovovej Dana, ktorá prevzala 
vedenie súboru so svojimi 
dcérami Janou a Barborou. 
Všetky, ako inak, začínali vo 
Vienku. „Veľmi sa teším, až 
môj pravnuk Janko Blaho, 
teraz len jednoročný, príde 
a stane sa sólistom vo Vien-
ku,“ dodáva pani Jurasovová. 
V súbore pomáhajú aj iní bý-
valí vienkari, napríklad sólista 
Lúčnice Marek Čiernik, peda-
góg chlapcov, alebo Barbora 
Skraková-Morongová, absol-
ventka VŠMU a Filozofickej 
fakulty UK, ktorá pomohla 
súboru vytvoriť originálny 
tanec zo stredného Sloven-
ska. „Musím spomenúť aj 
úžasného hasiča a záchranára 
Juraja Soboliča, nášho vý-
borného organizátora. Kvôli 
nemu spravím tanec o hasi-
čoch a svätom Floriánovi, 
pesničky mám už premyslené. 
Ďalší tanec bude z Petržalky 
ako niekdajšej obce Engerau,“ 
plánuje folkloristka s obdi-
vuhodnou energiou a množ-
stvom nápadov.
Súboru sa venuje dodnes, 
každú stredu vedie nácviky 
najmenších vienkarov v prí-
pravke v Univerzálnom dome 
tanca v Krasňanoch. Pripomí-
na si, čo jej otec Janko Bla-
ho hovoril počas potuliek za 
piesňami: „Ty si sa naučila 
moje pesničky, teraz ich učíš 

svoje deti aj deti v súbore, tie 
ich zas budú učiť svoje deti... 
A takto sa dobrá ľudová pie-
seň stane nesmrteľná.“
Viac ako tisíc pesničiek zo 
všetkých šiestich spevníkov, 
ktoré Janko Blaho zozbieral, 
vyšli aj v súbornom diele Zá-
horácke pjesničky. „Keď mi 
je smutno, zoberiem tatove 
spevníky a vždy v nich náj-
dem niečo dobré. Vždy,“ zdô-
razňuje.  (ac)
 Foto: TASR

V ľudovej piesni zakaždým nájdem niečo dobré

Helena Jurasovová s vyznamenaním od prezidentky Zuzany Čaputovej.

Umelkyňa 
čaká aj  
na vás
STARÉ MESTO
Nájdite si čas a príďte si 
pozrieť tvorbu talentovanej 
výtvarníčky Petry Štefan-
kovej na Západnej terase 
Bratislavského hradu. Rada 
vás osobne privíta.
Univerzálna umelky-
ňa z Bratislavy, ktorá sa 
úspešne prezentovala aj 
za hranicami Slovenska, 
predstavuje svoju tvorbu 
v rámci expozície Cestova-
teľka. Výstava je výstupom 
maliarskej tvorby Petry 
Štefankovej za ostatné tri 
roky (dovtedy sa venovala 
najmä grafike, ilustrácii či 
dizajnu) a potrvá do 30. au-
gusta. Keď prídete, autorka 
vás rada osobne privíta v jej 
priestoroch, kde sa bude ne-
pretržite nachádzať, aby vás 
v prípade záujmu previedla 
expozíciou. (bn)
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Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

Nárast úrazov na urgente: Sú za 
ním aj elektrické kolobežky

Marek Muzika: Nie, za úrazmi 
nie sú kolobežky, ale ľudia. Treba 
sprísniť pravidlá, tresty a pôjde to. 
Sám kolobežku používam niekoľ-
kokrát za týždeň a som za to, aby 
to bolo viac kontrolované.
Milan Prochác: Bolo by vhod-
né rozlišovať, či ide o človeka 
na nájomnej kolobežke, ktorý na 
nej stojí možno prvýkrát, možno 
piatykrát, alebo či ide o človeka 
s vlastnou kolobežkou, ktorý na 
nej jazdiť vie. Prevažnú väčšinu 

prípadov, čo som postrehol v médiách, tvoria nájomné kolobežky. Platí to aj pre nájomné bi-
cykle.
Rene Dantsits: Bežne vídavam, ako prejdú na červenú, pri odbáčaní nedávajú znamenie 
a najčastejšie - ani len neotočia hlavu, aby zistili, či je bezpečné prejsť cez dva jazdné pruhy 
alebo cez priechod.

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
V podchode špina, toalety nikde
Prosím, choďte na zastávku MHD na Patrónke. Smrad a pach 
po moči, špina a neporiadok. Skúste na takejto frekventovanej 
križovatke cestujúcich nájsť WC, kde si majú ľudia uspokojiť svoje 
biologické potreby!
 Dôchodca Ján Ch.

Stanovisko ma-
gistrátu: Podchod 
pre peších na 
Patrónke je denne 
čistený zameta-
ním a samotné 
zastávky MHD 
čistí Dopravný 
podnik Bratislava. 
Verejné toalety na 
Patrónke sú po 
rekonštrukcii, aktu-
álne finalizujeme 
dokumenty na vy-
hlásenie komplex-
ného verejného 
obstarávania na 
prevádzkovateľov 
verejných toaliet 
nielen na Patrón-

ke, ale aj na Uršulínskej a v podchode na Hodžovom námestí.

Na toalety sme sa boli pozrieť minulý týždeň. Boli stále zamknu-
té, no zistili sme, že ak máte šťastie na pani, ktorá tam pracuje, 
v prípade núdze vám dvere odomkne. Vnútri to vyzerá slušne.

Konflikty, 
ktoré sú 
úplne  
zbytočné
Rád by som vás 
upozornil na tento 
lightboard pod 
Mostom SNP. Keď 
idete cez priechod 
pre chodcov smerom 
od Dunaja, zabraňuje 
vo výhľade na cyklocestu. Cyklisti vás zbadajú v poslednej chvíli 
a prechádzajúci chodci nevidia cyklistov idúcich zľava. Zbytočne 
tam vznikajú konfliktné situácie.
Čitateľ Martin

S výrubom stromov nesúhlasíme!
Ako obyvatelia sídliska na Kramároch sa pýtame, ako je možné, 
že mesto na jednej strane vysadí 5 stromov na Trnavskom mýte za 
pekné peniaze a na strane druhej dovolí výrub krásnych 24 kusov 
borovíc v parčíku na ploche nie väčšej ako 4 áre? Po výrube sa má 
na tejto malej ploche stavať... Hoci pred rokom v lete sme sa na 
tomto pozemku stretli cca 60 ľudí na protest proti výrubu stromov. 
Žiadame zastaviť ho!  
 Obyvatelia ulíc Gothova, Bárdošova a okolia

Nové priestranné apartmány  
s vybavenou kuchynkou

Funzóna s animačným programom,  
kde sa o vaše deti postaráme
Prístup k Liptovskej Mare
Špičková reštaurácia Bernard Pub Maladinovo
Aquapark Tatralandia len 5 minút chôdze

Wellness centrum s pivnými kúpeľmi 
Klimatizovaný apartmán s vlastnou  

vírivkou
Zľava na dlhšie pobyty až 15 %www.maladinovo.sk

Rodinná dovolenka
pri Liptovskom Mori

M A L A D I N O V O

Petržalka požiadala dotknuté orgány o stanovisko 
k zámeru člnkovania na Chorvátskom ramene
Piotr Pollak: Neviem, či zámer 
prejde cez ochranárov, ale viem, že ur-
čite neprejde cez bariéry, ktoré sú na 
Chorvátskom ramene.
Ali Smidzi: Prečo by sa tam nemalo 
člnkovať, je to v meste, čo tam chcú 
chrániť?
Em Be: Ali Smidzi: Ak o tom ne-
viete, tak v spomenutom ramene má 
domov množstvo živočíchov, žijú tu, 
vychovávajú potomstvo, svojou prí-
tomnosťou obohacujú život desiatkam 
tisíc obyvateľov, zatiaľ čo člnkovanie by obšťastnilo niekoľko desiatok či stovák ľudí idúcimi 
len za svojimi potrebami a záujmami...

 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 31.8. !! 
Pri predložení kupónu zľava 10€ 

DREVENÉ ROLETY

DREVENÉ ROLETY – Korenačka, Klimkovičová 4, 841 01 Bratislava

...spoľahlivosť, rýchlosť, čistota...

info@drevenerolety.sk 
www.drevenerolety.sk

ESLINGEROVÉ ESLINGEROVÉ 
VÝMENA POPRUHU VÝMENA POPRUHU 
NÁTERNÁTER

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

BRATISLAVA
Ako majú rodičia reagovať, 
keď jeho tínedžer zatúži 
po dobrodružstve? Majú 
šancu zabrániť podobnej 
tragédii, k akej došlo na 
deň detí v Devínskej Novej 
Vsi, kde 13-ročné školáčky 
zrazil vlak pri fotení selfie? 
Počas letných prázdnin, 
keď sú naše deti menej pod 
kontrolou, prinášame nie-
koľko užitočných rád. Pre 
náš web banoviny.sk ich po-
skytol psychológ MAREK 
MADRO, riaditeľ interne-
tovej krízovej poradne pre 
mladých-IPčko.

Čo dnes najviac trápi do-
spievajúcich, s akými prob-
lémami sa na vás obracajú?
Na našich linkách IPčko.sk, 
Krízová linka pomoci a Dob-
rá linka pomoci je dlhodobo 
témou číslo jedna pocit osa-
melosti. Je paradox, že hoci sú 
tínedžeri obklopení kamarátmi 
a ďalšími ľuďmi, cítia sa veľ-
mi osamelo. Tento pocit súvisí 
s nastavením našej spoločnosti, 
ktorá je výrazne pro-výkonne 
orientovaná - musíme byť dob-
ré deti, dobrí žiaci, rodičia, part-
neri, manželia, zamestnanci... 

Nebolo to tak vždy?
Na rozdiel od predchádza-
júcich generácií sa dnešní 
mladí ľudia neboja trestu, ale 
toho, že sklamú svojich naj-
bližších. Obávajú sa zlyha-
nia, cítia sa menejcenní, po-
chybujú o sebe, a tým sa mení 
aj ich vnímanie vlastného JA. 

Platí to aj v skupine rovesní-
kov, spolužiakov?
Z tých tisícov komunikácií 
cez chat, mail, telefón a video 
sme zaznamenali, že tínedžeri 

musia podávať výkon aj pred 
svojimi kamarátmi, čo gene-
rácie predtým nezažili. Ak 
nebudú podávať výkon v ro-
vesníckych vzťahoch, nebudú 
súčasťou týchto vzťahov, kto-
ré však pre svoj vývin a exis-
tenciu bytostne potrebujú. Je 
to mimoriadny tlak na krehkú 
psychiku mladého človeka.

Čo je najpodstatnejšie v prí-
stupe k menším deťom, do 
veku desať rokov?
Dôležitú úlohu u nich zohrá-
va  rodina a ďalší dospelí ako 
učiteľ, vychovávateľ či tréner. 
Sú to pre ne prirodzené autori-
ty, zdroje bezpečia a istoty. Od-
kaz pre rodičov je - buďte im 
naozaj bezpečím, dajte im isto-
tu, že ste tu a budete tu, nech 
sa deje čokoľvek. Chráňte ich 
a pomáhajte im nazrieť do of-
fline aj online sveta v zmysle 
možností, ktoré ponúka, ale 
aj rizík, s ktorými sa môžu 
stretnúť, a spôsobov ochrany. 

A na čo by mali rodičia myslieť, 
keď dieťa príde do puberty? 
Túži všeličo vyskúšať, zažiť aj 
nebezpečné situácie, ktoré sa 
môžu skončiť tragicky.
Práve v najdynamickejšom 
veku do 15 rokov sa dieťa 
kompletne mení. Je to obdo-
bie citovej explózie, silnej 
vzťahovačnosti, impulzivity, 
nedostatku sebaovládania, 
snahy o emancipáciu, nesku-
točne veľkej túžby niekam 
patriť, zažiť absolútne prijatie, 
uznanie a záujem. Tínedžeri 
prirodzene potrebujú priestor, 

kam rodičia nevstupujú, po-
trebujú experimentovať a spo-
znávať. Často spolu absolvujú 
rôzne výzvy, ktorých riziká 
a následky si ťažko uvedo-
mujú. V partii tak robia malé 
ústupky zo svojich zásad, aby 
si udržali záujem, kamarát-
stva, sociálne vzťahy, a to sa 
môže skončiť aj tragédiou.

Takže rada pre rodičov?
Pre rodičov je dôležité pl-
niť úlohu „fanúšika“ svoj-
ho dieťaťa, podporovať ho. 
Teda dávať mu najavo, že je 
preňho stále tým bezpečím, 
kde môže hovoriť o svojich 
chybách bez obáv, že vyvo-
lá sklamanie. Hovorte s ním 
o tom, že vnímate, aké je 

preňho dôležité tráviť čas 
s priateľmi, fotiť sa a zažívať 
dobrodružstvá, ale podporte 
ho hlavne v tom, aby bol pri 
tom rozvážny a neohrozoval 
seba ani svoje okolie. 

Deti aj vedia, že fotiť sa či 
prechádzať po koľajniciach 
je riziko....
...ale to dobrodružstvo, ktoré 
môžu so svojimi rovesníkmi 
spoločne zažiť, je silnejšie. 
Stačí pritom malý ústupok od 
zásad bezpečného správania, 
aby spôsobil, žiaľ, tragické 
následky. 

Ako vplýva na túžbu po ta-
komto dobrodružstve popu-
larita sociálnych sietí? Sama 

som bola svedkom situácie, 
keď si dve dievčatá robili 
selfie s prichádzajúcim vla-
kom za nimi.
Každá generácia mladých 
ľudí má niečo, čo je pre ňu 
typické. Pre túto generáciu 
je to online prostredie, v kto-
rom vyrastá. Dobrodružstvá 
a riziká v ich veku tu sú, boli 
aj budú a dejú sa tam, kde 
sú mladí ľudia. Za väčšinou 
z nich stojí túžba po pozor-
nosti, spolupatričnosť, napĺ-
ňanie potrieb a online prostre-
die toto ponúka veľmi rýchlo 
a s veľkým zásahom. (nc)
 Foto: Instagram M. M., 
 shutterstock
Celý rozhovor nájdete 
na www.banoviny.sk

Túžba po dobrodružstve 
býva u tínedžerov silnejšia ako strach z rizika
PSYCHOLÓG MADRO:

Tabuľky v okolí koľajníc podávajú pomocnú ruku v tiesni
Pri železničných tratiach pribúdajú tabuľky, na ktorých je jednotný text: Nebuď teraz osamote! 
Napíš na www.krizovalinkapomoci.sk alebo volaj na 0800 500 333. Záleží na tebe! 
#pomocexistuje. A na okraji tabuľky je Stop samovraždám.
Niektorí ľudia sem totiž nejdú za dobrodružstvom, ale ukončiť svoj život. „Vytvorili sme si mapu ohnísk, 
kde sa opakovane vyskytujú samovraždy. V priebehu niekoľkých týždňov sme zašli na najfrekventovanej-
šie miesta až po tie menej frekventované a nálepky pripevnili na viditeľné plochy v okolí koľajníc,“ vysvetlil 
psychológ Marek Madro.

Marek Madro
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Nočný život v Bratislave sa 
v 60. až 90. rokoch minulé-
ho storočia odohrával väč-
šinou v baroch, ktoré mali 
otvorené aj po polnoci. 
Prím medzi bratislavskými 
barmi hrali Lotos a Cercle 
v hoteli Carlton či Devín bar 
v rovnako špičkovom neďa-
lekom hoteli. Oproti Carltonu 
na Hviezdoslavovom námestí 
bol nočný podnik Park, kúsok 
odtiaľ Perugia s prvým strip-
tízovým programom, na Gor-
kého ulici sídlil obľúbený 
Jalta bar. Nedá sa tiež nespo-
menúť legendárny Kryštál bar 
a na rohu Heydukovej a Ma-
riánskej sídlila La Paloma, 
pajzel prvej triedy, otvorený 
až do 05.00. Po polnoci sa 
tam zliezli opilci zo všetkých 
krčiem, ktoré práve zatvorili.

Oblečenie a spoločnosť
V nočnom podniku vyššej 
úrovne sa od pánov vyžado-
val oblek, čo neskúsených 
vidiečanov občas zaskočilo. 
Pohotový šatniar však za pár 
korún navliekol na hosťa erár-
ne sako a kravatu a noc bola 
zachránená. Ako partia sme 
mali obľúbenú fintu. Zaplatili 
sme za jedno sako a postupne 
sme ho vynášali von len v ko-
šeli, biletár nás už poznal, tak-
že za 5 korún sem pustili aj 10 
ľudí. Dievčatá mohli byť aj 
v blúzke. V texaskách a tričku 
bol vstup zakázaný, pre kaž-
dého bez rozdielu. 

Biletári a vyhadzovači
Dôležitou postavou života 
nočných podnikov boli biletári 
a vyhadzovači, čo zväčša bola 
tá istá osoba. Nemali príliš vy-
soké platy, preto si privyrábali. 
Pri podmastení dokázali do-
stať hosťa dnu a zadovážiť mu 
stôl. Hviezdou medzi vyha-
dzovačmi bol Csaba  Dömötör 
z Luna baru v hoteli Kyjev. 

Preslávila ho známa pieseň 
skupiny Elán. Autor textu Bo-
ris Filan takto vysvetľuje jej 
vznik: „Boli sme s Rážovcami 
na prechádzke a stretli sme 
nášho kamaráta Sesiho Lau-
ka. Išli sme do hotela Kyjev 
osláviť stretnutie. Vo dverách 
stál Csaba ako vyhadzovač 
a nechcel nás vpustiť. Zrazu 
prišiel nejaký bohatý Nemec 
a toho vpustil. Vtedy mu Sesi 
povedal: Čaba, neblázni, však 
to sú naši ľudia. A odvtedy sa 
to tak tradovalo a ja som na to 
spravil text.“

Pamätná kniha
V bare Lotos sa veselo tanco-
valo už v roku 1959. Do tanca 
tu hral Ondrej Sarkany. Ob-
ľúbeným nočným podnikom 
bol aj Cercle bar. Dobrú ná-
ladu vytvárali Toperczer trio, 
bratia Selidovci a tiež Farka-
šovci, medzi ktorými žiaril 
klarinetista Béla Farkaš. Zná-
my kapelník a dirigent Karel 
Kraugartner poslal celú svoju 
kapelu do Cerclu so slovami: 
„Pánové, po koncertě všichni 
nástup v Cerclu a dobře po-
slouchejte, jak hraje sloven-
ský Benny Goodman.“

V nočnom bare Park v pasá-
ži na Hviezdoslavovom ná-
mestí hrala živá hudba každý 
deň. Začiatkom 60. rokov tu 
do tanca a na počúvanie vy-
hrával Dezider Buga a sestry 
Stránske alias Rio Trio. Me-
dzi obľúbené kapely patril aj 
Family kvintet pod vedením 
Rudolfa Sarkozyho. Spieva-
la jeho manželka, speváčka 
s úžasným hlasom. Populár-
nu skladbu La bambola od 
speváčky Patty Pravo musela 
niekedy opakovať aj päťkrát 
za večer... Pravý nefalšovaný 
rokenrol sem priniesla bigbí-
tová skupina Black and White 
so spevákom Vladom Chvál-
nym, ktorá do podniku pri-
tiahla najmä mládež z korza. 
Vrchol zábavy v Jalta bare 
na Gorkého ulici prichádzal 
okolo druhej-tretej, končilo 
sa o piatej-šiestej a niekedy 
sa ešte pokračovalo v domá-
cich žúroch. V bare sa tanco-
valo, bol tu nočný program, 
medzi iným aj striptíz. Občas 
tu svoje umenie ukazovali aj 
baleťáci z Novej scény.
Len máloktorý podnik sa 
môže popýšiť takým vzác-
nym písomným prameňom, 

ako je Pamätná kniha Kryštál 
baru, ktorá obsahuje auten-
tické vyjadrenia hostí. Spo-
znávame v nej mená hercov 
Jozefa Kronera aj Ctibora 
Filčíka, výtvarníkov Jána 
Mudrocha, Alexandra Bazov-
ského či básnika, prozaika 
a dramatika Jána Poničana. 
Posledný zápis je zo 17. 7. 
1960. Niektoré sú doplnené 
kresbami, ornamentmi, ob-
rázkami. Skrývajú plno ta-
jomstiev, príbehov, príhod, 
ktoré by zapadli prachom za-
budnutia. (bn)
 Foto: Vydavateľstvo 
 Marenčin PT

Spracované podľa knihy  
Juraja Šeba Kaviarne,  

krčmy a vinárne v Bratislave 
1960 – 1989, Vydavateľstvo 
Marenčin PT (so súhlasom 

vydavateľstva)

Príbehy a tajomstvá vychýrených nočných barov

Odkaz maliara Miloša Bazovského v Kryštál bare.

Vstup do Cercle baru.

Baleťáci v Parku„Pomôžte zadržať peňažného 
podvodníka, rečou Moravá-
ka,“ napísal dôchodca Ján vý-
zvu, ktorú nám priniesol do 
redakcie. Sám sa stal obeťou 
tohto muža, ktorý od neho 
koncom júna na autobusovej 
zastávke v lokalite NIVY vy-
lákal 150 eur. „Údajne potre-
buje súrnu pôžičku, ktorú mi 
vráti hneď ako nájde banko-
mat. Dal som sa nahovoriť, 
samozrejme, zmizol aj s mo-
jimi peniazmi. Teraz si vyčí-
tam, ako som mohol byť taký 
naivný,“ hnevá sa náš čitateľ, 
ktorý prípad ohlásil na polícii. 
Muži zákona aktuálne varujú 
aj pred podvodnými mailami 
typu „doplatok za poskytnu-
tie úveru“ – v jednom z prí-
padov mala prísť žena o viac 
ako 14-tisíc eur. (bn)

Pieta
pohrebná služba

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

Pomáhame�
24�hodín�denne�

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

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

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

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

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

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne 

už viac ako 30 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 850 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je 
truhla, čalúnenie, obliekanie, 

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

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

so štandardnými stuhami
�� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
�� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
�� kondolenčnú listinu

~ ~ ~
Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

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

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

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

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

www.malekrasnany.sk �

Zažite Dni otvorených dverí 
v Malých Krasňanoch

V obradnej miestnosti Pieta 
ponúkame bezplatne tieto 

služby:
► prepožičanie 

štyroch umelých vencov 
už aj so štandardnými 

stuhami

► zobrazenie fotografie 
zosnulého na LCD monitore

► prehratie foto 
prezentácie zo života 

zosnulého

► kondolenčnú listinu.

Na týchto službách 
ušetríte min. 

300 eur.

~ ~ ~

OBRAZY
NAJLEPŠIE
PREDÁTE 
V AUKCII

Žiadne
poplatky
Galéria Art Invest

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

BA_38x65.indd   2 19.3.2018   8:18

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

Všeobecná praktická ambulancia 

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

PRIJÍMA NOVÝCH PACIENTOV.
Stačí zatelefonovať alebo poslať email a presun  

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

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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

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

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

Zavolajte na 0902/605 900 a získajte bezplatné informácie!
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Nevyhadzujte
knihy

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

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

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

osadené do kartuše tympanónu
paláca. Pozlátili sa kovové
doplnky, napríklad rokajový
štítok, kľučky brán či rokajová
výzdoba mreží balkóna, ktoré
boli zlátené aj v pôvodnej
architektúre paláca. 
Opravené boli okenné krídla,
vstupné brány či kamenné
sokle, ktoré vzhľadom na
veľký rozsah poškodenia
nahradili nové kópie. Obnove-
ný bol aj južný štítový múr
nachádzajúci sa nad susedným
objektom, pričom na tieto práce
bola potrebná horolezecká
technika. (kk)

NOVÉ MESTO
Aj vy ste uverili, že pri bez-
vedomí treba vytiahnuť 
postihnutému jazyk, aby 
sa nezadusil? Je to mýtus, 
v prípade epileptického 
záchvatu môžete dokonca 
prísť o prst! No neverte 
ani tomu, že AED prístroj, 
ktorý nedávno pribudol 
v podchode na Trnavskom 
mýte, mu vráti život bez 
vašej pomoci. Pozrite sa, 
ako na to.
Malý prístroj s obrovskou 
silou – takto záchranári hod-
notia automatizovaný externý 
defibrilátor (AED), ktorý ne-
dávno inštalovali v podchode 
na Trnavskom mýte. Určený 
je pre laikov, teda každý z nás 
má šancu zachrániť človeka 
pri zlyhaní srdca.
Tento konkrétny verejný de-
fibrilátor je zelenej farby, 
uložený v skrinke na stene 
neďaleko schodiska, ktorá 
má výrazné označenie AED, 
takže ho ľahko zbadáte. Nie 
je jediný v Bratislave, ďal-
šie nájdete na iných rušných 
miestach ako sú nástupiská 
autobusov a vlakov či ob-

S verejným prístrojom v podchode dokáže vrátiť život každý z nás

1. Leží, nehýbe sa... čo teraz?
Najskôr musím zistiť, či je dotyčný pri 
vedomí a či dýcha. Ak nedýcha, vyto-
čím tiesňovú linku 155 a zavolám si 
na pomoc aj ľudí v okolí. Dôležité je 
prepnúť mobil na handsfree alebo si dať 
hlasitý odposluch, aby som mal voľné 
ruky. Operátor mi poradí aj pri úplne 
jednoduchých úkonoch, napríklad ako 
zistím, či je pacient naozaj v bezvedomí 
a či naozaj nedýcha... 
Ak je v bezvedomí a nedýcha, jednu 
ruku mu položím na čelo, prsty druhej 
ruky pod bradu a zakloním mu hlavu 
s bradou smerom hore. Tým odkloním 
koreň jazyka od dýchacích ciest, a tak 
ich uvoľním. Vyťahovať zapadnutý ja-
zyk nemá zmysel, problém totiž robí 
koreň jazyka, nie jeho špička. 

2. Bojím sa silno stlačiť hrudník
K postihnutému si kľaknem zboku a za-
čnem s resuscitáciou, teda stláčaním 
hrudníka. Niektorí ľudia sa boja, že mu 
môžu pri silnom stlačení zlomiť rebro... 
áno, výnimočne sa stane, ale napriek 
tomu treba v tejto masáži srdca pokra-
čovať. Priložím tvrdú časť dlane jednej 
ruky do stredu hrudníka, na ňu položím 
druhú ruku a vystriem lakte, takže obe 

moje ruky smerujú kolmo dole. Hrudník 
stláčam do hĺbky 5 cm s frekvenciou 
100 až 120 stlačení za minútu. Po 30 
stlačeniach znovu spriechodním dýcha-
cie cesty záklonom hlavy a vytiahnutím 
brady nahor. Trénovaný záchranca zá-
roveň dvakrát vdýchne do úst pacienta. 
Ak si na to netrúfam, ďalej nepretržite 
stláčam hrudník. 

3. Netuším, kde je AED 
Vie to však operátor tiesňovej linky, 
s ktorým som stále v spojení. Ak je v blíz-
kosti viac ľudí a operátor ma informuje, 
že neďaleko je prístroj AED, požiadam 
niekoho, aby ho priniesol. Resuscitáciu 
neprerušujem, defibrilačné elektródy na-
lepí na obnažený hrudník postihnutého 
iný záchranca, a zároveň prístroj zapne. 
Na elektródach je jasne označené, kam 
ich treba nalepiť: jednu po odstránení 
fólie pod pravú kľúčnu kosť a druhú hl-
boko pod ľavé podpazušie, výboj potom 
pôjde krížom cez hrudník. Nielen operá-
tor, ale aj samotný AED mi presne hovo-
rí, čo mám robiť, stačí počúvať. 

4. Netrúfam si použiť prístroj
Nie je žiadny dôvod na obavy, prístroj 
AED je bezpečný pre pacienta aj pre 

jeho záchrancu, a zvládne ho naozaj kaž-
dý. Defibrilátor presne vyhodnotí, kedy 
a či vôbec je potrebné vyslať elektrický 
výboj na obnovu srdcového rytmu. Po-
vie mi aj to, kedy sa nesmiem dotýkať 
postihnutého a kedy mám pokračovať 
v resuscitácii. Aj v tejto chvíli ma na-
viguje operátor na linke 155, a zároveň 
mi pripomína, aby som počúval, čo ho-
vorí prístroj. Keď ma vyzve – teraz ide 
výboj, nedotýkajte sa pacienta, stlačte 
tlačidlo ´výboj´ a ja to neurobím, výboj 
sa deaktivuje. V tej chvíli som možno 
stratil práve ten záchranný výboj... 

5. Kedy mám prestať s masážou
Popri stláčaní hrudníka kontrolujem dý-
chanie každé dve minúty – uplynú pri-
bližne vtedy, keď spravím štyri cykly, 
teda štyrikrát 30 stlačení plus dva vdy-
chy. Ak pacient stále nedýcha, pokraču-
jem v resuscitácii, až kým sa nepreberie 
a nezačne dýchať sám, alebo kým ne-
prídu záchranári, alebo kým sa nevy-
čerpám. V prípade, že je pacient v bez-
vedomí, ale pritom dýcha, už samotné 
stlačenie hrudníka je taký silný podnet, 
že by sa mal začať brániť. Teda mal by 
zdvihnúť ruky, odstrčiť ma, otvoriť oči 
či inak reagovať.  

POSTUP: O živote a smrti často rozhodne jediná minúta a môže byť práve vo vašich rukách

Prístroj sám povie, 
kedy treba prerušiť 

masáž srdca.

AED na Trnavskom mýte

chodné centrá. „V  Brati-
slavskom kraji ich je regis-
trovaných 246, samozrejme, 
sú aj v ďalších mestách na 
Slovensku,“ doplnil manažér 
pre AED Ján Vido z tiesňovej 
linky 155, ktorý nám spolu 
s kolegom predviedol, ako 
prístroj funguje.  (ac)
 Foto: Marián Dekan
Video nájdete na 
www.banoviny.sk
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Stendhal
pochá-      
dzajúci  
z kobry

Adela  
(dom.)

skratka  
liečebnej  
telesnej  
výchovy

dvojhláska
dlhý úzky  
morský  

záliv

Pomôcky: 
Akela, um-   
laut, Aser,  
rání, fjord  

ofukoval
ukazova-    
cie záme-    

no

zvršková  
useň  
(kož.)

čln  
s plochým  

dnom

Pomôcky: 
bkv, knajp, 
laváž, nús, 
vapor, elk

3. časť 
tajničky

zapískal,  
zahvízdal

titul  
moslim-     
ského  

panovníka

väčšia  
otiepka  
chrcheľ 
(hovor.)

EČV  
Nových  
Zámkov

1. časť 
tajničky

skr. pre  
ad acta  

nitrid 
hliníka

zn. pre  
berkovec  

Štefan  
(dom.)

skratka  
súhvezdia  

Orión  
utišovanie

obuvnícky  
nôž  

kmeňový 
čarodejník

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

staroveká  
obrovská  

socha

5. časť 
tajničky

Irena  
(dom.)  
horské  
jazerá

rozotieraš  
mastiaci  

olej

zmenšuje 
intenzitu  
prudký  
dážď

čupí
vídal  

mačkovitá  
šelma  

rozum  
(filoz.)  

naostro

Oskár  
(dom.)

skr. Ligy  
arabských  

štátov  
nakul

priesvitka  
(tech.)  

2. časť 
tajničky

EČV Dol.  
Kubína  

adut  
(kart.)

plače  
(bás.)

nevypekaj  
neplaz sa

listina  
(hovor.)  
amazon-    
ská ryba

skratka  
odborného 

učilišťa

zvonka  
vzorec  
jodidu  

rubídneho

potrel  
vozením 
postupne 
nahromaď

vystriek-     
nutie

obyvateľ  
Ríma  
tyran  

(pejor.)  

dobový  
odev  
kýval

vlk  
z Knihy  
džunglí

Pomôcky: 
kameo, ka-  
dal, liparit,  
lelek, pent  

okno  
prehláska 

(lingv.)

eidamský 
syr  

lipnú  
(kniž.)

liturgický  
obrad  
žialil  

(kniž.)

často  
učil

výplach  
(lek.)  

roztápaj-    
me

figa,  
po česky  
cestujú 

lietadlom

značka  
milinew-    

tona

pomenoval 
titulom  
(zried.)  
sekerka

značka  
neónu  
nežne  

pritískaš

severský  
cicavec

huncút  
radžova  

manželka

letom  
sa dostal  
maďarské  
muž. meno

izraelský  
kmeň

pleťové  
mlieko  
menší  
(kniž.)

často  
letuje  

vyvolával  
des

tkaním  
zhotovím

mužské 
meno  

vymokal

Liliána  
(dom.)  
ráňal  
(bás.)

kotúľaním  
premiestnil 

nižšie

cloním

počítačo-    
vý kláves  

kutice  
(expr.)

vírusové 
ochorenie  
zaútočil, 
prepadol

Pomôcky: 
Antal,  

Iason, mi-   
nor, ležan  

šperk,  
skvost

námestie  
s trhom  
6. časť 
tajničky

vodca Ar-    
gonautov  

letci

usporiada-   
ný rad  

Ján  
(dom.)

značka  
kilovolt-     
ampéra

zákop  
pre vojaka  

zn. kilo-     
pascalu

línia  
(zastar.)  
druh úľa

ale, avšak  
boj, zápas  

(expr.)

značka  
pre light  

year

robil  
krotkým  

ošúp

vyvretá  
hornina  
tropický  

ker

staro-       
grécky  
bájkár

nočný vták 
skr. Pohá-   
ra víťazov  
pohárov

spúšťajú  
na lane  

cit. zvuku  
kačíc

nechyť
rožtek  
značka  
erbia

dogúľaj  
vzorec  
jodidu 

draselného

kypria pô-   
du pluhom

4. časť 
tajničky

oká,  
po česky

neisto sa  
pohybuj

zmenil  
(hovor.)

tyl  
(zastar.)


