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STARÉ MESTO
Keď koncom septembra 
spúšťali z vrcholu Michal-
skej veže sochu archanje-
la Michala, bola to veľká 
udalosť pre celú Bratislavu. 
Dnes je už v rukách reštau-
rátora Stanislava Koželu, 
ktorý má na starosti obno-
vu tohto obdivuhodného 
diela z 18. storočia. Ešte 
predtým sme mohli naživo 
sledovať, ako otváral ča-
sovú schránku, ktorá bola 
ukrytá v hlave plastiky.
Štvorhranná medená krabič-
ka, do ktorej nám naši pred-
kovia vložili odkaz pred viac 
ako 175 rokmi, bola po bo-
koch zaletovaná.  Stanislav 
Kožela si musel vopred pre-
myslieť, akým spôsobom ju 
otvorí. Najjednoduchšie by 
bolo použiť tepelný zdroj, no 
cenné historické písomnosti 
v časovej schránke sa mohli 
nenávratne zničiť. Zvolil 
preto „studenú cestu“ a boli 

to neopakovateľné okamihy, 
ktoré tisíce Bratislavčanov 
vďaka live streamu sledovali 
so zatajeným dychom. 
Teraz sa už umelecký kováč 
sústredí na reštaurovanie 
súsošia archanjela Michala 
bojujúceho s drakom. Mali 
sme šťastie, že sme toto mi-
moriadne dielo Petra Ellera, 
z roku 1758 stihli ešte pred 
demontážou, v pozícii, v akej 
bolo na veži. Mohli sme si ho 
poobzerať zo všetkých strán. 

Medené súsošie pôsobí veľ-
mi krehko, okrem chýbajú-
cich častí sú už na pohľad 
zjavné aj menšie poškode-
nia. Generálna obnova mu 
má vrátiť pôvodný vzhľad. 
„Ide o to, aby sme sanovali 
všetko, čo sa zo sochy ucho-
valo, zreštaurovali všetky 
zranenia, zakonzervovali 
stav a, samozrejme, zrekon-
štruovali prvky, ktoré chý-
bajú. 
� Pokračovanie�na�str.�2

Advent bude 
v režime OTP
STARÉ MESTO
Ak korona nezamieša kar-
ty, na Hviezdoslavovom 
námestí sa už 26. novem-
bra otvoria Staromestské 
vianočné trhy a pridajú 
sa k nim trhy na Hlav-
nom a Františkánskom 
námestí, ktoré pripravuje 
mesto.
Na rozdiel od vlaňajš-
ka, keď tradičné vianočné 
stánky nahradili flexibilné 
foodtrucky, Staré Mesto 
tentoraz pripravuje klasic-
ký stánkový predaj. Chý-
bať by nemal ani kultúrny 
program. 
„S vianočnými koncer-
tami a performanciami 
chceme ísť za ľuďmi, na 
miesta, ktoré sa s kultúr-
nymi podujatiami štan-
dardne nespájajú, priniesť 
adventnú atmosféru tam, 
kde ľudia žijú a stretáva-
jú sa,“ avizuje samosprá-
va. Adventnú atmosféru 
dotvoria okrem svetelnej 
výzdoby dva vianočné 
stromčeky – k tradičné-
mu na Hviezdoslavovom 
námestí pribudne ďalší 
na Rázusovom nábreží pri 
Propelleri. 
Staromestské vianočné 
trhy budú v režime OTP 
(očkovaný, otestovaný, 
prekonal ochorenie), no 
konať sa budú len v prí-
pade, že Bratislava bude 
na covid mape maximálne 
oranžová. Aj režim via-
nočných trhov na Hlav-
nom a Františkánskom 
námestí sa prispôsobí ak-
tuálnej pandemickej situá-
cii. Ak bude kritická, ma-
gistrát zváži, či ich vôbec 
otvorí.  (bn)

4 Pôjdeme spať 
 pred polnocou? 
 Ak miestne zastupiteľ-

stvo neprijme do konca 
roka nové VZN, nočný 
život v Starom Meste 
sa od januára výrazne 
obmedzí. 

6 Policajti musia
 pracovať inak
 Rozhovor s náčelníkom 

mestskej polície Miro-
slavom Antalom o jeho 
prvých 10 mesiacoch vo 
funkcii 

16 Nábytok 
 za milión
 Ako mesto prišlo 

o vzácny mobiliár 
z lekárne Salvator, za 
ktorý teraz zaplatilo 
990-tisíc eur bez DPH?

23 Ako nás klamali
 čašníci a kuchári 
 Pamätáte si ešte na so-

cializmus v bratislav-
ských krčmách?

ZADARMO 
Noviny o živote v Bratislave sú 
distribuované každý mesiac 
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Časová schránka už vydala tajomstvo, 
no aj archanjel ešte potrápi reštaurátora

Drakovi chýba 
jazyk aj ucho.

Reštaurátor Stanislav 
Kožela s časovou 
schránkou, ktorá 

bola v hlave sochy.



11/2021 11/20212 3

BRATISLAVSKÉ NOVINY sú mesačník bezplatne distribuovaný do bratislavských domácností | EV 3101/09 | ISSN 1335-5228 | Vydávateľom je NIVEL PLUS s.r.o., Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava, IČO: 35712058 © 2013 Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov si v zastúpení vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a verejný prenos článkov. Vydavateľ nedal súhlas na monitoring tlače.

6BRATISLAVSKÉ NOVINY 20/2016

WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

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

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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

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

Dokončenie�zo�str.�1
Archanjelovi musím dorobiť 
časť pravej ruky s mečom 
a ľavé krídlo, drakovi jazyk 
aj ucho,“ priblížil Stanislav 
Kožela.
Na to, ako vyzerali kedysi, 
nemá presnú predlohu, našlo 
sa len niekoľko fotografií so 
záberom na sochu z diaľky. 
„Vidieť na nich, že meč nie 
je klasický, ale ohnivý, ako-
by z neho šľahali plamene. 
A chýbajúce pravé krídlo 
je v inej pozícii ako zacho-
vané ľavé, letí dohora. Celá 
figúra je dramatická,“ opísal 
reštaurátor s tým, že je už 
na jeho šikovnosti, ako sa 
s chýbajúcimi prvkami po-
pasuje. 
Za najnáročnejšiu však 
pokladá výrobu nových pod-
porných konštrukcií súsošia. 

„Plastika je tepaná z veľmi 
tenkej medi, nameral som 
hrúbku len od 0,5 do 2 mm, 
čiže je to taká dutá škrupin-
ka. Aby zvládla silný nápor 
vetra v 50-metrovej výške 
Michalskej veže, vnútri má 
konštrukciu z kovaného že-
leza, ktorá prechádza až von. 
Navrhnem ju vymeniť, preto-
že na viacerých miestach ko-
roduje, nie je stabilná.“
Dielo medikováčskeho maj-
stra Petra Ellera, ktorý bol aj 
váženým občanom, členom 
mestskej rady, si na veži užilo 
svoje. „Keď začne fúkať, to 
sú také nárazy vetra, že nie-
že socha, ale celý špic veže 
lieta aj 10 - 20 centimetrov. 
Po inštalácii na svoje pôvod-
né miesto bude plastika opäť 
nepretržite vystavená veľké-

mu napätiu. Práve preto, že 
skorodovaná časť jej vnútor-
nej konštrukcie prestala byť 
nosná, odpadla ruka a to isté 
sa stalo s krídlom,“ vysvetlil 
Stanislav Kožela. 
Netají rešpekt a obdiv pred 
majstrami, ktorí pred storo-
čiami dokázali nielen jemne 

vypracovať materiál do de-
tailov, ale bez pomoci žeriava 
umiestniť dielo do závratnej 
výšky, až na špičku veže. 
„Boli neuveriteľne zruční, 
schopní a šikovní,“ konštatu-
je. Prácu na obnove súsošia 
archanjela Michala s drakom 
pokladá za veľkú výzvu, a zá-
roveň zodpovednosť postarať 
sa o to, aby obdivuhodné dielo 
pretrvalo ďalšie stáročia. Od-
haduje, že ho čaká práca na 
niekoľko mesiacov, no do roka 
by mala byť socha kompletne 
zreštaurovaná, vrátane doplne-
nia chýbajúcich častí. (ac)
 Foto: Marián Dekan
Video a viac foto 
na www.banoviny.sk

STARÉ MESTO
Obsah časovej schránky, 
ktorá sa našla v hlave ar-
chanjela Michala, nebol pre 
znalcov prekvapením, išlo 

skôr o to, čo všetko sa v nej 
zachovalo. 
Časová schránka sa otvárala 
pri poslednej obnove sochy 
v roku 1845 a archivár Jakub 

Gürth vtedy presne spísal, 
čo do nej vložili. Okrem pí-
somných dokumentov to boli 
relikvie deviatich svätých za-
liatych v posvätenom vosku, 
medené platničky, mince aj 
prvé papierové bankovky... 
Silný moment pri odhaľova-
ní posolstva nastal vo chvíli, 
keď autor archívneho výsku-
mu Patrik Baxa začal čítať 
odkaz štyroch stavebných 
a tesárskych majstrov a sta-
viteľov: ´Pri tejto stavbe sme 
prácou rúk usilovne pomáha-
li, až sme s pomocou Božou 
vyviedli do výšky túto vežu. 
Vy, ktorí nájdete túto ceduľku 
a prečítate ju, spomeňte si na 

nás zomrelých a pomodlite 
sa za naše úbohé duše. Anno, 
Domini po narodení Ježiša 
Krista, 1758, 20. júna.“
Časová schránka sa vráti do 
hlavy sochy s obsahom, o kto-
rom rozhodne samospráva 
spolu s mestským múzeom 
a krajským pamiatkovým úra-
dom, svoj návrh však môžu 
dať aj Bratislavčania. Novú 
časovú schránku s odkazmi 
súčasnej doby plánujú umiest-
niť v budúcom roku, keď sa 
dokončí rekonštrukcia Mi-
chalskej veže a na jej vrchol 
bude osadená po obnove aj 
socha archanjela Michala. (ac)
 Foto: MMB/Marek Velček

Odkaz v časovej schránke, z ktorého idú zimomriavky

PETRŽALKA
Projekt predĺženia elek-
tričkovej trate v Petržalke 
až po Janíkov dvor je pod 
zvýšeným dohľadom Eu-
rópskej komisie. Nadväzuje 
totiž na prvú etapu výstav-
by, ktorá sa tiež financovala 
z eurofondov. 
Vicepremiérka a ministerka 
pre investície, regionálny 
rozvoj a informatizáciu Vero-
nika Remišová v uplynulých 
dňoch opakovane vyjadrila 
pochybnosť, či hlavné mesto 
stihne dokončiť výstavbu 
predĺženia električkovej trate 
v období dvoch rokov. 
Podľa rezortu sa realizácia 
predĺženia trate očakávala 
plynule po ukončení prvej 
etapy. Pokiaľ by sa projekt 
fázoval, čo pripúšťa magis-
trát, v novom programovom 
období 2021 - 2027 nie je 
podľa Remišovej zaručené, 
že financie na druhú fázu 
budú. V tomto prípade bude 

podľa ministerstva potrebné 
voľnú čiastku, ktorá vznikne 
preložením druhej fázy pro-
jektu do budúcnosti, nahradiť 
projektami vo vysokom stave 
pripravenosti. 
Mesto sa však ohradilo proti 
tvrdeniam, že má alebo môže 
mať problém s čerpaním eu-
rofondov. „Bratislava je plne 
pripravená využiť všetky 
eurofondy súčasného progra-
mového obdobia schvále-
né hlavnému mestu, a to aj 

v situácii, ak by druhá etapa 
električkovej trate do Petr-
žalky nebola v roku 2023 
v plnej miere dokončená,“ 
uviedla hovorkyňa Katarína 
Rajčanová.

Podľa magistrátu nie je 
pravda, že v prípade fázova-
nia projektu zostanú voľné 
eurofondy, ktoré sa nestihnú 
využiť. „Hlavné mesto má 
už teraz pripravené dopravné 
projekty v objeme viac ako 
200 miliónov eur, ktoré je 
možné zrealizovať do roku 
2023, o čom existuje aj doho-
da s ministerstvom dopravy. 
Podstatné je, ako rýchlo do-
káže štát tieto žiadosti o ne-
návratné finančné príspevky 
spracovať,“ dodala Rajčano-
vá. Harmonogram prác pod-
ľa mesta ráta s termínom 
ich ukončenia do konca roka 
2023. (TASR)
 Foto: Matúš Husár

Zmluva je už podpísaná
Minulý týždeň magistrát informoval, že Združenie NS MHD Petržal-
ka, ktoré je zhotoviteľom stavby, už podpísalo kontrakt s hlavným 
mestom za 74,5 milióna eur bez DPH. Primátor Matúš Vallo verí, 
že električka bude do konca roka 2023 jazdiť po predĺženej trase 
v Petržalke. Pripustil však, že do tohto termínu nemusia byť dokon-
čené všetky administratívne veci.

Električkovú trať v Petržalke sleduje aj Brusel

Časová schránka ukrývala aj relikvie deviatich svätých.

Časová schránka

Nik nevie, kde skončilo krídlo a časť pravej ruky s mečom.

Mesto ubezpečuje, že problém s čerpaním eurofondov nehrozí.

Podporná konštrukcia na viacerých miestach skorodovala.

Chápeme sa?
Najmä�debaty�na�sociálnych�
sieťach�ukazujú,�že�nie�vždy.
Keď sa dôchodkyňa z Vaj-
norskej posťažovala na cyk-
listov, ktorí v čase opravy 
vozovky divoko jazdili po 
chodníku, na našom webe sa 
rozprúdila celkom podnetná 
diskusia. Viacerí Bratislav-
čania chápali jej obavy, sami 
neraz zažili pocit ohrozenia 
v zdieľanom priestore. Písali 
najmä o potrebe vzájomnej 
tolerancie. 
Do debaty sa zapojila aj ko-
munálna politička, ktorá ju 
však posunula úplne inam – 
kritiku bezohľadných jazdcov 
označila za kritiku prebieha-
júcich opráv spomínanej uli-
ce. Vytvorila si vlastnú tému 
na výmenu názorov. 
Je to malý príklad toho, ako 
sa zbytočne púšťame aj do 
nezmyselnej polemiky, čas 
a energiu mrháme na problé-
my, ktoré nie sú. Dohadova-
nie býva najmä v online svete 
viac o emóciách ako o logike. 
Za ochranu chodcov na zdie-
ľaných trasách chce najnovšie 
zabojovať občianske združe-
nie Skúsenosť a aktivita (viac 
na str. 8) a táto iniciatíva 
asi tiež vyvolá živšiu debatu. 
Bude fajn, ak v nej prevládne 
snaha pochopiť nároky i limi-
ty oboch skupín, tak peších 
ako bikerov či kolobežkárov. 
A predovšetkým, ak sa tole-
rancia presunie z virtuálneho 
priestoru do reálneho. 
� Anna�Čapková

Mesto reklamuje 
chyby na radiále
KARLOVA VES/DÚBRAVKA
Mesto Bratislava reklamuje 
viaceré nedostatky, ktoré 
sa zistili na zrekonštruova-
nej Karlovesko-dúbravskej 
električkovej radiále. 
Magistrát reklamuje napríklad 
stav vegetačných úprav, po-
praskané škáry na betónových 
prejazdoch cez električkovú 
trať, nefunkčné multifunkčné 
automaty, hrdzavejúce dve-
re na výťahoch či hrdzave-
júce časti zábradlí. „Taktiež 
sa reklamuje nekompletná 
dokumentácia, dlažby na 
chodníkoch, vypadnuté cest-
né obrubníky či nedostatočne 
funkčné dynamické riadenie 
svetelnej signalizácie,“ spres-
nila hovorkyňa Katarína Raj-
čanová. Ak dodávateľ chyby 
neopraví, magistrát deklaruje, 
že má k dispozícii bankovú 
garanciu, z ktorej vie tieto prá-
ce realizovať bez dopadu na 
mestský rozpočet.  (TASR)

Pomyselný konflikt medzi developerom - spo-
ločnosťou Immocap a starostom bratislavského 
Nového Mesta Rudolfom Kusým vrcholí. 

V čom je problém? Spoločnosť Immocap pred 
časom požiadala o zbúranie starého Istropolisu. 
V súvislosti s tým doložila súhlasné stanovis-
ko všetkých dotknutých orgánov. Mestský úrad 
ochrany pamiatok dokonca konštatoval, že bu-
dova Istropolisu nie je vedená v zozname pa-
miatok a nevzťahuje sa na ňu žiadna špeciálna 
ochrana. Starosta Rudolf Kusý napriek tomu 
odmieta podpísať búracie povolenie. Žiada, 
aby sa Immocap zaviazal pod hrozbou pokuty 
päť miliónov eur, že na mieste ako prvé postaví 
„srdce Istropolisu“ – veľkú kultúrno-spoločen-
skú sálu. 
„Áno, investor sľubuje, že súčasťou nového cen-
tra bude aj veľká kultúrna sála, avšak je to len 
sľub. Keď investor dáva ústnu garanciu, nemôže 
byť pre neho žiadny problém garantovať to aj „na 
papieri“. Inak sám svoj skutočný zámer spochyb-
ňuje,“ argumentuje starosta Rudolf Kusý. Immo-
cap oponuje, že starosta svojou požiadavkou na 
päťmiliónovú pokutu prekračuje svoje kompeten-
cie. „Všetko, čo v našom zámere dlhodobo dek-
larujeme, sme pripravení dodržať a sme presved-
čení, že Nový Istropolis bude veľkým prínosom 

pre Bratislavu a obyvateľov Nového Mesta. Nie je 
štandardné, aby sa developer kdekoľvek na svete 
zaväzoval k finančným sankciám voči mestskej 
časti, navyše v tak astronomickej výške,“ tvrdí 
investor. 
To, že balansuje na tenkom ľade, pripúšťa aj staros-
ta. „Ale ako Novomešťan, človek, ktorý tu žije od 
narodenia, rovnako ako jeho rodičia a ako starosta 
musím v mene obyvateľov Nového Mesta žiadať, 
aby Istropolis s kultúrou nezmizol bez náhrady,“ 
zdôraznil starosta Rudolf Kusý.  Upozorňuje pri-
tom, že celá stavba nového Istropolisu bude stáť 
desiatky miliónov. Ak má investor podľa neho sku-
točný záujem zachovať tu kultúru, záruka v podo-
be pokuty päť miliónov eur nemôže byť pre neho 
žiadny problém. 
Starosta Kusý je pritom známy napätými vzťah-
mi s developermi. Nedávno uplynul rok, odkedy 
ho pred budovou miestneho úradu zadržala po-
lícia po tom, ako naňho developeri podali trestné 
oznámenie za nepovolenie niekoľkých projektov. 
Generálny prokurátor nakoniec konštatoval, že ne-
povolením developerských projektov Kusý chránil 
verejný záujem.           (nm)

Bitka o Istropolis vrcholí. Kusý žiada 
pokutu 5 miliónov
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Čoskoro v Bratislave ďalší 

Kaufland Petržalka – Danubia

4. 11. 2021

HURÁ NA MODERNÉ NÁKUPY

OTVÁRAME

KAUFLAND BORY

STARÉ MESTO
Ak miestne zastupiteľstvo 
neprijme do konca roka 
nové Všeobecne záväzné 
nariadenie (VZN) o otvára-
cích hodinách, nočný život 
v Starom Meste sa od budú-
ceho roku výrazne obmedzí. 
Sprísnenie otváracích hodín 
prevádzok v centre mesta 
určuje VZN, ktoré miestni 
poslanci odhlasovali koncom 
septembra a platiť má od ja-
nuára 2022. Podľa neho mu-
sia napríklad všetky reštaurá-
cie a bary zatvárať od nedele 
do štvrtka už o 23. h, v pia-
tok a v sobotu o 2. h, a pre-
daj cez okienko sa skončí  
o 24. h. Pokiaľ ide o nočné 
kluby, tie majú mať závereč-
nú cez týždeň o 24. h a v noci 
z piatka na sobotu a zo soboty 

na nedeľu o 3. h. Hlasovanie 
miestnych poslancov o ob-
medzení otváracích hodín 
bolo reakciou na pripomien-
ky Protimonopolného úradu. 
Úrad totiž nesúhlasí s roz-
dielnym prístupom k pre-
vádzkam v rezidenčnej zóne 
(ktoré by mali fungovať krat-
šie) a k prevádzkam, ktoré sú 
v prevažne návštevníckych 
zónach (a teda by mohli byť 
otvorené dlhšie).
„Toto VZN sme prijali naj-
mä preto, aby sme sa vyhli 
prípadnej pokute. Podarilo 
sa nám posunúť jeho účin-
nosť až na január budúce-
ho roku, pričom starostka 
Starého Mesta nám sľúbila, 
že sa pripraví iné nariade-
nie, ktoré bude oveľa lepšie 
riešiť problém hluku počas 

nočného pokoja, ale tiež 
požiadavky prevádzkarov. 
Musíme počúvať podnika-
teľov, ale zároveň aj ľudí, 
ktorí v Starom Meste žijú,“ 
uviedol pre náš web bano-
viny.sk poslanec Martin Va-
gač. 
V budúcnosti musí podľa 
neho nastať rozdelenie zón 
v Starom Meste, pretože je 
rozdiel, či je podnik vo vnút-
robloku obytných domov ale-
bo na mieste, kde nikoho ne-
ruší. „Určite sa do konca roka 
k tomuto VZN ešte vrátime,“ 
doplnil. (ars, bn)
 Foto: Marián Dekan

Pôjde Bratislava spať už pred polnocou?

Ako je to v iných 
mestách
Banská Bystrica: Reštau-
rácie a bary v centre mesta 
v blízkosti bytových domov sú 
otvorené v pondelok až štvrtok 
a v nedeľu do 22.h, v piatok 
a v sobotu do 24. h, v ostat-
ných prevádzkach do 5. h ráno

Košice: Reštaurácie a bary 
v centre mesta v uzavretých 
priestoroch fungujú od pon-
delka do štvrtka a v nedeľu do 
24. h, v piatok a v sobotu do 
4. h ráno, reštaurácie a bary 
v priestoroch zabezpečených 
proti vibráciám a hluku do 4. h. 
Prevádzkový čas nie je obme-
dzený v predajniach rýchleho 
občerstvenia (bez predaja alko-
holu), ktoré sú mimo obytného 
územia.

RUŽINOV
Bratislavská župa začala 
očkovať ľudí v seniorcen-
trách treťou vakcínou proti 
covidu. Ako prvý prišiel na 
rad Ružinovský domov se-
niorov (RDS) na Sklenáro-
vej ulici, ktorý je najväčším 
zariadením svojho druhu 
na Slovensku.
„Dnes zaočkujeme 166 senio-
rov a 69 zamestnancov treťou 
dávkou vakcíny,“ upresnila 
minulý utorok pre banoviny.sk 
riaditeľka RDS Mária Matto-

vič Straková s tým, že ostatní 
dostanú tretiu dávku v najbliž-
ších dňoch či týždňoch. Oč-
kovanie je podľa nej jedinou 
cestou, ako ochrániť zdravie 
seniorov, ktorých vekový prie-
mer je 82,5 roka. V zariadení je 
288 seniorov a 145 zamestnan-
cov. Dvoma dávkami vakcíny 
sa v RDS zaočkovalo viac ako 
85 percent klientov a asi 81 
percent zamestnancov. (nc)
 Foto: nc

Seniori dostali tretiu dávku

RUŽINOV
Samospráva v Ružinove ob-
staráva prieskumy statickej 
dopravy k regulovanému 
parkovaniu aj pre Prievoz, 
Slovnaft a Trnávku. Zatiaľ 
je regulácia spustená pre lo-
kalitu 500 bytov.
Vyplýva to z výzvy, kto-
rú zverejnila mestská časť. 
Predpokladaná hodnota zá-
kazky je 48 000 eur s DPH. 
Lokality Prievoz a Slovnaft 
sú ohraničené približne uli-
cami Gagarinova, Bajkalská, 

Vlčie hrdlo a Slovnaftská 
a hranicou katastra Ružinov – 
Vrakuňa. Lokalita Trnávky je 
ohraničená ulicami Trnavská 
cesta, Vrakunská cesta, diaľ-
nica D1 Galvaniho, Mokráň 
záhoň a Rožňavská cesta. Vy-
značovaná je zóna Starý Ru-
žinov – východ, v novembri 
je naplánované vyznačenie 
zóny Starý Ružinov – západ. 
Spustenie regulácie v týchto 
dvoch častiach sa odhaduje 
do konca roka. (TASR) 
 Foto: ms

Regulácia parkovania
v Ružinove sa rozšíri

Regulácia parkovania sa 
spustí v ďalších zónach 
mestskej časti.

V zariadení je umiestne-
ných 288 seniorov.
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PETRŽALKA
Budovu nočného salónu, 
ktorej sa návštevníci Sadu 
Janka Kráľa roky radšej 
vyhýbali, čaká obnova. Ar-
chitekti navrhli vytvoriť 
v nej modernú gastropre-
vádzku.
„Sad Janka Kráľa je jeden 
z najstarších stredoeuróp-
skych parkov vôbec, patrí 
aj medzi chránené pamiatky 
mesta. Za posledný rok sa 
nám podarilo mnohé veci 
v parku zlepšiť, aby toto obľú-

bené miesto pre voľnočasové 
aktivity spĺňalo všetko, čo má 
mať moderný park 21. storo-
čia. Vďaka novým službám, 
ktoré pribudnú v niekdajšej 

budove nočného salónu, tu 
budú môcť ľudia tráviť ešte 
komfortnejší čas so všetkým, 
čo k tomu potrebujú,“ pove-
dal primátor Matúš Vallo. 
Rekonštrukcia objektu od 
architekta Ferdinanda Kon-
čeka ráta okrem nového 
bistra s reštauráciou so zá-
zemím pre Bratislavské kul-
túrne a informačné stredisko 
(BKIS), ktoré v parku aj toto 
leto organizovalo kultúrne 
a voľnočasové podujatia pre 
deti i dospelých. Po dokonče-
ní obnovy bude hlavné mesto 
hľadať zodpovedného pre-
vádzkovateľa.  (ts)
 Foto: bn

Bleskový nákup
v sekcii Obchody

Objednaj a my sme 
o pár minút u teba.
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Prvé Martinské
hody sa začnú 
11. novembra
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto tento
rok organizuje po prvýkrát Sta-
romestské martinské hody. Sú
zasvätené patrónovi hlavného
staromestského kostola, kto-
rým je Katedrála sv. Martina.
Martinské hody budú od piat-
ku 11. novembra do nedele 13.
novembra 2016 na Rudnayo-
vom námestí a na Panskej ulici
v blízkosti katedrály.
Martinské hody otvoria 11.
novembra 2016 o 16.00 h  staros-
ta Starého Mesta Radoslav Štev-
čík a arcibiskup a metropolita
Bratislavskej arcidiecézy Stani-
slav Zvolenský. O 17.00 h bude
svätá omša v Katedrále sv. Mar-
tina.
V sobotu 12. novembra budú od
10.00 do 17.00 v dome umenia
pre deti BIBIANA na Panskej 41
tvorivé dielne Martinove husi -
Sv. Martin patrón tkáčov a klo-
bučníkov, o 11.00 h a o 17.00 h sa
uskutočnia v Gašparkove na Rud-
nayovom námestí divadelné pred-
stavenia pre deti. O 17.00 bude v
katedrále nasledovať svätá omša a
o 18.00 h bude na Rudnayovom
námestí živý obraz stretnutia
žobráka so sv. Martinom - Martin
z Tours a žobrák. O 18.30 h sa
vyberie lampiónový sprievod z
Rudnayovho námestia cez Pan-
skú ulicu, Hviezdoslavovo ná-
mestie, Rybársku bránu a Sedlárs-
ku ulicu do Zichyho paláca na
Ventúrskej 9.
V nedeľu 13. novembra o 10.30 h
ukončí Martinské hody slávnost-
ná svätá omša v katedrále. (brn)

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

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

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

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

Vo štvrtok slávnostne otvoria park
na Belopotockého a nový psí výbeh

BRATISLAVA
Do funkcie náčelníka mest-
skej polície v Bratislave na-
stúpil pred necelým rokom 
a hovorí, že za tých pár 
mesiacov sa mu podarili 
najmenej tri veľké veci. Čo 
ďalšie plánuje MIROSLAV 
ANTAL, aby sme sa cítili 
v našom meste bezpečne 
a policajta vnímali najmä 
ako ochrancu a pomocníka, 
nie „papučiara“?

Zmyslom reforiem, ktoré ste 
naplánovali na roky 2021 až 
2026, je vybudovať moder-
nú mestskú políciu. Čo si 
máme pod tým predstaviť?
Určite zmenu v mestskej po-

lícii, a to nielen v technickom 
vybavení, ale tiež v prístupe 
k zabezpečovaniu verejné-
ho poriadku a v komuniká-
cii s občanmi. Mestským aj 
obecným políciám stále pri-
búdajú nové úlohy, kde si už 
nevystačíme s perom a papie-
rom. 

Máte na to aj financie, dosta-
li ste od mesta viac?
Na tento rok nám vyčlenili 
zhruba 11,5 milióna, takže 
sme si jasne určili priority. 
Zámery, ktoré pokladáme za 
menej podstatné, presúvame 
do ďalších období. Musíme 
stáť nohami na zemi, vychá-
dzať z možností, aké máme. 

Do budúceho roka však urči-
te očakávam, že náš rozpočet 
bude vyšší. Minimálne preto, 
aby sme mali na platy aj pre 
novoprijatých policajtov, kto-
rých Bratislava veľmi potre-
buje.

Koľko policajtov vám chý-
ba?
Ideálny počet by bol 500 až 
550 policajtov, tento stav 
by nám umožnil zabezpe-
čiť službu v každej mestskej 
časti v rozsahu aspoň 5 dní 
v týždni. Dnes máme 282 
rovnošatových policajtov. 
Časť z nich sú operátori ale-
bo priestupkári či velitelia 
jednotlivých útvarov, teda 
priamo do výkonu v uliciach 
sa zapája o niečo menej po-
licajtov. Okrem nich máme 
70 civilných zamestnancov, 
kde sme dali príležitosť aj 16 
telesne postihnutých záujem-
com a plánujeme tiež zriadiť 
chránenú dielňu.

Čo viete ponúknuť záujem-
com o túto prácu?
Čo sa týka platu, tak policajti, 
ktorí ešte len prechádzajú zá-
kladnou odbornou prípravou, 
zarábajú počas prvých troch 
mesiacov v hrubom 720 eur. 
Po ukončení kurzu je však zá-
klad 900 eur mesačne a viac, 
ku ktorému treba prirátať 
príplatky za prácu v noci, cez 
víkendy, sviatky, za vedenie 
motorového vozidla plus vý-
konnostné či vernostné od-
meny. Benefitom je príspevok 
na bývanie alebo poskytnutie 
ubytovne, bezplatná MHD 
a takisto náborový príspevok 
2 000 eur, ktorý vyplácame 
na trikrát.

Zároveň konštatujete, že 
vaši policajti nemajú riadne 
oblečenie ani obuv...
Nielen to. Okrem obstarania 
nových rovnošiat z kvalit-
ných materiálov a vyho-
vujúcej obuvi, bez čoho sa 
v službe nezaobídu, ich mu-
síme vybaviť telovými ka-

merami a inštalovať GPS do 
služobných áut, ktoré tiež 
nepostačujú a mnohé sú už na 
pokraji životnosti. Dôstojné 
pracovné podmienky vrátane 
slušného platového ohodno-
tenia policajtov pokladám za 
prioritu.

Na čo ste hrdý, čo sa vám po-
darilo za uplynulých desať 
mesiacov vo funkcii?
Spomeniem tri najväčšie 
veci, ktoré ma tešia. Ako 
prvé sme zjednodušili riadia-
ce procesy, z niekoľkostup-
ňového riadenia sme prešli 
na najzákladnejšie trojstup-
ňové, je oveľa efektívnejšie. 
V rámci neho som vytvoril 
aj nové oddelenie kontroly, 
ktoré patrí priamo do mojej 
kompetencie. Jeho úlohou je 
riešiť najzávažnejšie podnety 
občanov, smerujúce k práci 
mestskej polície a konkrét-
nych zamestnancov. Zriadili 
sme tiež školiace stredisko 
v Dúbravke, kde si sami 
vzdelávame svojich poli-
cajtov, doteraz totiž museli 
cestovať do Nitry. No našou 
najväčšou pýchou je nové 
operačné stredisko, čím sme 
sa stali prvou mestskou po-
líciou na Slovensku, ktorá je 
súčasťou integrovaného zá-
chranného systému - v reál-
nom čase dokáže spolupraco-
vať s policajným, hasičským 
aj záchranným zborom. Ide 
o špičkové a moderné pra-
covisko, hodné hlavného 
mesta. Keď som nastúpil do 
mestskej polície, vnímal som 
skepsu mnohých ľudí z toho, 
že sa veci neposúvajú. Teraz 
sú hrdí, že konečne pracu-
jú s novými technológiami. 
Často hovorievam, že sme im 
vzali pero a papier... To je aj 
súčasťou môjho reformného 
plánu.

Čiže sa už nestane, že si ope-
rátori budú „prehadzovať“ 
volajúceho z jedného praco-
viska na druhé?
Po novom sa každé vola-

nie na linku 159 vybavuje 
na jednom mieste, pričom 
operátor doň môže zapojiť 
ďalšie záchranné zložky. Ak 
zistí, že vec patrí hasičom 
alebo zdravotnej službe, jed-
ným klikom ich pripojí do 
hovoru. Ďalšou výhodou je, 
že naši operační pracovníci 
konečne vidia na mape, kde 
sa v danej chvíli nachádzajú 
hliadky. Pri ohrození zdravia 
alebo života okamžite posie-
lajú na miesto hliadku, ktorá 
je najbližšie, bez ohľadu na 
to, či sa podnet týka prvého, 
druhého alebo tretieho bra-
tislavského okresu. V minu-
losti to museli často zdĺhavo 
zisťovať a strácal sa cenný 
čas.

Policajtov však máte 
o takmer polovicu menej, 
ako potrebujete. Keď vás 
napríklad požiadajú o po-
moc ľudia z okolia problé-
mového Pentagonu, viete 
zareagovať rýchlo?
Policajtov je stále málo, ale 
napriek tomu spoločne so 

štátnou políciou venujeme 
tejto lokalite zvýšenú po-
zornosť, priestor navštevujú 
naše hliadky minimálne šesť-
krát denne. 

Stačí to?
Nestačí, hoci v porovnaní 
s minulosťou sa tam situácia 
predsa len mierne zlepšila. 
Aj preto hlavné mesto, teda 
i mestská polícia v spoluprá-
ci s MČ Vrakuňa pracuje na 
tom, aby sme mali v tejto lo-
kalite stálu stanicu mestskej 
polície. Ak všetko pôjde dob-
re, stanica by mohla vzniknúť 
už v prvom polroku 2022. 
Pripravujeme tiež rozšírenie 
mestského kamerového sys-
tému v rámci celej Bratislavy, 
najmä na miestach, ktoré sú 
z bezpečnostného hľadiska 
rizikové. Okrem Pentagonu 
je to napríklad Obchodná uli-
ca v centre mesta či Kopčian-
ska v Petržalke. (ac)
 Foto: Mestská polícia 
Bratislava/Peter Borko
Celý rozhovor nájdete na 
www.banoviny.sk

Policajtom sme vzali 
pero a papier, pracovať musia inak
ŠÉF MESTSKEJ POLÍCIE: 

Náčelník mestskej polície Miroslav Antal v novom operač-
nom stredisku v Dúbravke.

Budova bola v 90. rokoch neodborne zrekonštruovaná 
a mnohé prvky sa znehodnotili.

Skončia papuče
na autách?
BRATISLAVA
Na štart celomestskej par-
kovacej politiky v janu-
ári 2022 sa pripravuje aj 
mestská polícia, a to naj-
mä z hľadiska uplatňo-
vania objektívnej zodpo-
vednosti. Znamená to, že 
papuče na autách už budú 
minulosť?
„To netvrdím, ale väčšina 
deliktov by sa mala riešiť 
práve cez inštitút objektív-
nej zodpovednosti, kedy sa 
konanie prenesie do admi-
nistratívnej podoby a vý-
znamne sa urýchli,“ uvie-
dol náčelník bratislavskej 
mestskej polície Miroslav 
Antal. „To znamená, že 
priestupok zadokumentuje-
me priamo na mieste a vo-
dič dostane do niekoľkých 
dní rozkaz o uložení pokuty 
poštou alebo e-mailom. Ak 
ju v určenej lehote neza-
platí, nasleduje vymáhanie 
v rámci exekučného kona-
nia.“ 
Motivácia, aby vodič po-
kutu neignoroval, by mala 
byť dostatočná: do 15 dní 
zaplatí len dve tretiny sumy, 
čo je 52 eur, neskôr už musí 
uhradiť plnú sumu vo výške 
78 eur. Aktuálne sa mestská 
polícia snaží nastaviť na-
príklad to, koľko asi ľudí 
bude potrebovať na kon-
trolu správneho parkova-
nia, a ako technicky riešiť 
delikty v rámci objektívnej 
zodpovednosti. (ac)

www.armyprofishop.sk
www.armyshop.sk

Predajňa Zlaté Moravce a výdajné 
miesto Bratislava, Ivanská cesta 26. 

Všetko je na webe

Odevy, obuv a doplnky aj pre náročného zákazníka a profesionálov. 
 Najväčší výber taktických nohavíc pre mužov aj ženy.

Nočný salón nahradí gastroprevádzka

Pohľad z bočnej strany – nič lákavé...



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

11/2021 11/20218 9

www.rajzdravia.sk

Príďte sa pozrieť 
na vlastné oči. 

Lepšie raz zažiť 
ako desaťkrát 
počuť.

Otvorené denneOtvorené denne
    9:00 - 20:00    9:00 - 20:00

Limbová 1A 
83101 Bratislava
02/2034 0711
raj@rajzdravia.sk

STAROSTLIVOSŤ 
O ZDRAVIE PODĽA 
AJURVÉDY A JOGY

Čím viac nakupujete, tým viac ušetríte!

S Vernostnou kartou Terno získate množstvo výhod:
 Narodeninová zľava 5 % na KAŽDÝ nákup počas 7 dní
 Seniorská zľava 1 % na KAŽDÝ nákup
 Na meniny nakupujete po celý deň o 5 % lacnejšie
 Zbierajte body a získajte 5 % a 10 % zľavy na nákup
 Každý utorok a stredu zľava až 20% na vybranú kategóriu produktov
 Ušetrite svoj čas a nechajte si poslať pokladničný blok na email 

Našťastie blízko, našťastie slovenské!

www.terno.sk TernoSlovensko terno_slovensko

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

BRATISLAVA
Bezohľadnosť na cestách 
najviac ohrozuje cyklistov 
a peších, preto chce petícia 
Cyklokoalície presadiť po-
vinný 1,5-metrový odstup 
pri ich predbiehaní autami. 
No ozvali sa i chodci z chod-
níkov.
Možno ste zachytili infor-
máciu, že pred letom vzniklo 
v Bratislave Občianske zdru-
ženie Skúsenosť a aktivita 
(OZ SAA). Názov naznačuje, 
že za ním stoja ľudia, ktorí už 
majú niečo za sebou (nielen 
prežité roky a skúsenosti), 
čiže majú aj jasnú predstavu 
o spoločnom užívaní verej-
ného priestoru chodcami, 
cyklistami, kolobežkármi či 
korčuliarmi. Majú tiež chuť 
diskutovať o tom, ako meniť 
veci k lepšiemu, a riešiť ich.
„Aj my seniori máme radi 

pohyb, šport, bicyklovanie 
a jazdíme autami. Vieme, že 
ako vodiči musíme predchá-
dzať cyklistov rovnako, ako 
keby išlo pred nami iné vo-
zidlo, teda vo voľnom protii-
dúcom jazdnom pruhu. Tých 
pár minút zdržania predsa ne-
stojí za život,“ hovorí predse-
da združenia Viliam Denko.
Štatistiky potvrdzujú, že 
pri smrteľných nehodách 
cyklistov býva častým dô-
vodom práve nedostatočný 
odstup auta, idúceho navy-
še vo veľkej rýchlosti. Dalo 
by sa argumentovať, že na 
požadovaný odstup 1,5 m  
(v zastavanom území 1 m) pri 
predbiehaní cyklistu nemáme 
dosť široké cesty, takže do-
prava sa neúnosne spomalí. 
Europoslankyňa Lucia Ďuriš 
Nicholsonová, ktorá je tvá-
rou spomínanej petície, však 

pripomína, že v mnohých 
mestách za našimi hranicami 
to bežne funguje. „Napríklad 
v Bruseli majú oveľa užšie 
vozovky a dokázali sa s tým 
vysporiadať. Auto zabrzdí, 
počká, kým prejde cyklis-
ta, dá prednosť druhému 
autu a až potom vyštartuje,“ 
uviedla v dávnejšom rozho-
vore pre náš web. 
Občianske združenie SAA 
teraz ponúka pohľad na 
cyklojazdu z opačnej stra-
ny. „Ako cyklisti sme my 
seniori v prevažnej miere tí 
disciplinovaní, ktorí v rámci 

svojich mobilných možností 
dodržiavajú pravidlá cestnej 
premávky,“ pokračuje Viliam 
Denko. „Sme však predovšet-
kým chodci na chodníkoch, 
ktoré sú súčasťou cestnej in-
fraštruktúry, a ako účastníci 
cestnej premávky sme ohro-
zení bezohľadnými cyklista-
mi aj kolobežkármi, ktorí sú 
prevažne absolútni dopravní 
laici.“ 
Za veľkú hrozbu pokladá 
najmä ´pretekárov´, ktorí ig-
norujú fakt, že na spoločnom 
chodníku či cestičke sa majú 
prispôsobiť rýchlosti najzra-

Cyklisti sú ohrozovaní na cestách,
my chodci zas na zdieľaných chodníkoch

Aké sú ciele občianskeho združenia
OZ Skúsenosť a aktivita pomáha riešiť zásadné priority problémov 
seniorov v zdravotnej, sociálnej, právnej, ekonomickej, urbanis-
tickej, dopravnej aj rodinnej oblasti. Založili ho právnik a ekonóm 
Viliam Denko, dopravný expert Tomáš Fabor a lekár Peter Tatár, 
ktorí spolupracujú s odborníkmi z rôznych sfér. Svoje podnety 
môžete posielať na mail saa.zdruzenie@gmail.com.

TIP OD VÁS niteľnejších účastníkov, teda 
peších. „Parafrázujúc názor 
europoslankyne – jazdci na 
zdieľanom chodníku majú 
v prípade prekážky, ktorou 
je pre nich chodec, zabrzdiť, 
počkať, kým prejde, v kraj-
nom prípade aj zosadnúť z bi-
cykla, kolobežky,“ dodáva.
Pravidlá sú jasné, horšie je to 
s kontrolou ich dodržiavania 
a svoje robí tiež anonymita 
jazdcov. Viliam Denko oce-
ňuje prístup vo švajčiarskom 
Bazileji aj v nemeckom Mní-
chove, kde majú zdieľané bi-
cykle a kolobežky registračné 
čísla, takže v prípade nehody 
sa dá vinník ľahko dohľa-
dať. Vie si predstaviť, že by 
to pomohlo aj u nás. Aktuál-
ne sa však v združení snažia 
presadiť rovnakú ochranu 
chodcov na zdieľaných chod-
níkoch, akú žiadajú cyklisti 
na cestách. Pri tvorbe novely 
cestného zákona ponúkajú 
svoje skúsenosti a odbornosť, 
komunikovali už s vedúcim 
oddelenia bezpečnosti cestnej 

premávky Prezídia Policajné-
ho zboru Tomášom Vrábelom, 
aj s národným cyklokoordiná-
torom Petrom Klučkom.
„Uzákonenie povinnosti 
bezpečného odstupu cyklis-
tov a kolobežkárov pri ob-
chádzaní chodcov nie je len 
v záujme nás seniorov, ktorí 
sme možno menej obozretní 
či obratní, ale tiež v záujme 
rodičov s deťmi, ktoré môžu 
kedykoľvek vbehnúť pod 
kolesá bicykla, a ďalších pe-
ších. ´Líznutie´ chodca hoci 
len o 10 centimetrov môže 
byť devastačné,“ upozorňuje 
podpredseda združenia, ex-
pert na dopravu Tomáš Fabor. 
Bezpečný odstup je podľa 
neho minimálne meter. 
No nie je to len o paragra-
foch. Problém častých a ne-
bezpečných kolízií cyklistov 
s chodcami na chodníkoch 
a promenádach riešili pred 
rokmi aj vo vyspelejších eu-
rópskych mestách a ukázalo 
sa, že veľmi pomohli kam-
pane propagujúce rešpekt 

a toleranciu medzi oboma 
skupinami. Takúto inicia-
tívu, rešpekt a toleranciu, 
vyvíja i združenie SAA, 
ktoré ako negatívny príklad 
uvádza dunajskú promená-
du. Pohyb je tu veľmi in-
tenzívny, okrem peších či 
bežcov tadiaľto denne prejdú 
stovky cyklistov, prirátajme 
kolobežkárov, korčuliarov, 
e-motorkárov... Napríklad 
v polovici októbra sme na 
cyklosčítači krátko po 17. 
hodine videli zaznamena-
ných 843 cyklistov, ktorí 
v daný deň a hodinu prešli 
po promenáde. A nie všetci 
jazdia ohľaduplne. „Agre-
sivita niektorých jazdcov je 
tu neúnosná, pričom najviac 
ohrozujú chodcov,“ hovorí 
o svojej skúsenosti Viliam 
Denko. Zdieľanie spoločnej 
trasy nie je pre žiadneho 
z užívateľov pohodlné, no 
platí, že pri vzájomnom reš-
pekte a pozornosti môžu byť 
na nej všetci v bezpečí. (ac)
 Foto: archív V. D., bn 

Pri vzájomnej tolerancii sa na promenádu zmestia všetci. V Mníchove majú zdieľané 
kolobežky registračné čísla.

BRATISLAVA
V uliciach nášho mesta 
sa na budúci rok v lete ob-
javí unikátna bratislavská 
dlažba. Môžete si ju však 
pozrieť už teraz, a to na 
Primaciálnom námestí, 
kde bude vystavená niekoľ-
ko týždňov. 
Tak ako Londýn, Berlín 
či Barcelona, aj naše mesto 
bude mať svoju dlažbu, 
ktorá podčiarkne jeho iden-
titu.  Časť bude charak-

teristická štyrmi typmi 
vzorov. Pôjde o kombiná-
ciu línií a vlnoviek, ktoré vy-
chádzajú z histórie a nadvä-
zujú na niekdajšiu kamennú 
dlažbu v Bratislave. 
Najvýraznejšou súčasťou 
dlažby je unikátna dlaždica 
s nápisom Bratislava, ktorá 
odkazuje na tvorbu význam-
ných výtvarníkov Mirosla-
va Cipára, Ľudovíta Fullu 
a Milana Dobeša. Nová 
dlažba bude mať hrúbku 8 
cm, čo zvýši jej odolnosť 
proti poškodeniu – doteraz 
sa používala najmä dlažba 
s hrúbkou 6 cm.
V meste sa už tento rok začal 
používať jeden typ betóno-
vej dlažby, ktorý sa ukladá 
v súlade s pripravovaným 
manuálom. Po novej betóno-
vej dlažbe sa môžete prejsť 
napríklad na Jeséniovej ulici 
či Prokopa Veľkého. (ts)  

Foto: FB/Bratislava 
– hlavné mesto SR

Bratislava má svoju dlažbuAj keď vidíme, 
tak nevidíme...
BRATISLAVA
Nedávna dopravno-pre-
ventívna akcia Deň bielej 
palice potvrdila, že väčši-
na vodičov signál bielou 
palicou zo strany nevidia-
ceho chodca pozná a vie, 
že mu treba zastaviť. Na 
signál figuranta však ne-
zastavilo 19,6 percenta 
vodičov.
Podľa Únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska, 
ktorá akciu organizovala, 
z 5 188 áut zastavilo fi-
gurantom 4 170 vodičov 
a 1 018 nevidiacich igno-
rovalo. Oproti roku 2019 
ide o mierne zhoršenie. 
„V Nitrianskom kraji ne-
zastavilo nevidiacemu len 
7,1 percenta vodičov. Na-
opak, štatisticky najhor-
ším je Bratislavský kraj, 
v ktorom až 27,2 percen-
ta vodičov odignorovalo 
signalizáciu figuranta,“ 
spresnila únia. Deň bielej 
palice prebiehal na vyty-
povaných priechodoch dve 
hodiny. Počas nich prechá-
dzali figuranti cez prie-
chod pre chodcov a ďalší 
spolupracovník (zapiso-
vateľ) zaznamenával, ako 
na jeho signalizáciu zare-
agovali vodiči.  Nevidiaci 
dáva najavo svoj záujem 
prejsť cez cestu vodorov-
ným zodvihnutím palice 
na niekoľko sekúnd. Ná-
sledne by mal vodič zasta-
viť.  (TASR)
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RUŽINOV
Nová stanica Nivy patrí 
k najmodernejším v Euró-
pe, kde okrem autobusové-
ho terminálu nájdete doslo-
va nákupný raj, množstvo 
služieb aj relax na zelenej 
streche. Mesiac po jej otvo-
rení sme nazreli nielen do 
obchodov, ale prišli sme tiež 
ako cestujúci, ktorí sa po-

trebujú dostať k autobusu 
skoro ráno i neskoro večer.
Ak máte dosť času, nuda na 
stanici Nivy rozhodne ne-
hrozí. Môžete si ho krátiť 
nákupmi, posedieť si alebo 
zašportovať na zelenej stre-
che, zájsť do kaderníctva, 
ale aj luxusného pánskeho 
holičstva, do optiky či ban-
ky... Na ploche 70-tisíc m2 

ZĽAVA 10 % NA ALL INCLUSIVE 
BALÍČEK, KTORÝ OBSAHUJE 

DENTÁLNU HYGIENU A BIELENIE 
ZUBOV IBA ZA

OBJEDNAJ SA ONLINE NA 
WWW.DENTALBROTHERS.SK 

ALEBO NA TEL ČÍSLE 0917 196 170 
ZADAJ ZĽAVOVÝ KÓD ʺALLINNIVYʺ  

A NEPREMEŠKAJ SVOJU ZĽAVU.

AKCIA PLATÍ DO KONCA NOVEMBRA 2021

107,10 € V OC NIVY

V PONUKE NÁJDETE:
• Jogurtový bar s možnosťou namiešať si jogurt podľa seba
• Raňajkové menu so sebou
• Výberová káva s Mandľovým rajom
• Osviežujúce limonády
• 100% ovocné BIO šťavy

Nivy centrum - 2. poschodie
Unikátny koncept predajne pod záštitou dvoch 

slovenských značiek Nuttery a PIJO BIO v ktorej 
vás privíta milá obsluha a chutný sortiment.

Nákupy a služby super, orientácia cestujúcich        je však už horšiaSTANICA NIVY

nájdete bohatý mix obchod-
ných prevádzok a služieb, 
medzi ktorými sú overené 
značky aj úplne nové pre-
dajne, ktoré sme na Sloven-
sku doteraz nemali. Kúpite 
tu oblečenie, obuv, hračky, 
šperky, bytové doplnky, do-
máce potreby, knižky, kve-
ty... Poteší tiež farmárska 
tržnica s ponukou lokálnych 
potravín a chutných špecialít 
domácej aj svetovej kuchy-
ne. Koncept postupne dopĺ-
ňajú klasické food courty, 
kaviarne, reštaurácie a ob-
chody s čerstvými potravi-
nami, aj kvalitnými vínami.
Autobusový terminál je na 1. 
podzemnom podlaží, kde tiež 

kúpite potraviny, drogériu 
či fastfood na cestu. Viace-
rí cestujúci sa však sťažujú, 

že sa ťažko orientujú, kadiaľ 
majú ísť dnu či von. Vstupy 
do budovy pre peších sú tri, 

PONDELOK - NEDEĽA

9:00 - 21:00

www.kingsbarbershop.sk

MILUJTE 
SVOJE VLASY

MILUJTE 
SEBA

VYUŽITE NAŠE SLUŽBY V 

NOVÝCH NIVÁCH

nonstop otvorený je však 
iba vchod od Svätopluko-
vej ulice. Vchod zo strany 
Mlynských Nív je ráno pred 
šiestou zatvorený, takže ak 
chcete ísť po vystúpení z au-
tobusu do centra mesta pešo, 
cesta sa vám predĺži. Nepáči 
sa to napríklad Pavlovi, ktorý 
denne cestuje do Bratislavy 
zo Senca a už o šiestej musí 
byť v práci.
 Zmätení môžu byť i cestu-
júci, ktorí pred šiestou ráno 
vystúpia z MHD na zastáv-
ke Mlynské Nivy – VÚB 
a chcú ísť na stanicu. Keďže 
je vchod od tejto zastávky 
ešte zamknutý, musia použiť 
hlavný vstup na druhej strane 
budovy. 
A s čím treba rátať, keď sem 
prídete autom večer po 23. 
hodine, aby ste vyzdvihli 
cestujúceho? My sme zažili 
niekoľko nástrah. Zapar-
kovali sme v garáži na 2. 
podzemnom podlaží, nad 
ktorým sú autobusové ná-
stupiská. Chvíľu sme váha-
li, kadiaľ je to k autobusom 
najbližšie, napokon sme išli 
po eskalátore - pešo, pretože 
bol už vypnutý. Ocitli sme 
sa v presklenom tuneli, cez 
ktorý sme síce videli na au-
tobusy, no vyjsť sme mohli 
až o poschodie vyššie, a to 
rovno do obchodného centra. 
Takže sme vzápätí hľadali 

cestu dole k nástupiskám. 
Hneď oproti eskalátoru sú 
síce výťahy, tie však v daný 
večer nefungovali. Kým sme 
konečne našli schody, ktoré 
vedú na nástupiská, museli 
sme obísť ďalších niekoľko 
obchodov.
Ani po vyzdvihnutí cestu-
júceho sme to v čase pred 
polnocou nemali jednodu-
ché. Vrátili sme sa do foyer 
stanice, kde nás už navigo-
vali červené pásky – upo-
zorňujú, ktorá časť budovy 
je zatvorená, a vedú vás 
von. Tabuľa nás správne 
nasmerovala na parkovis-
ko k výťahom, tie však ne-
fungovali. Ďalšie výťahy 
sme nakoniec našli cestou 
k hlavnému východu, a tak 
sme sa konečne dostali do 
garáže. Naše auto bolo na 
opačnom konci... (nc, bn)
 Foto: nc, bn

Posunú časy?
Zástupcu developera sme 
oslovili s otázkou, či neplánujú 
otváracie hodiny prípadne 
prehodnotiť, ak sa budú množiť 
podnety od cestujúcich. Podľa 
vyjadrenia Lucie Ballyovej 
zo spoločnosti ReputationN 
zatiaľ nie. „Platí, že otváracie 
hodiny Nivy centra sú od 6:00 
do 23:00 hodiny s jedným 
nonstop vstupom pre cestu-
júcich z autobusovej stanice,“ 
uviedla pre banoviny.sk.

STARÉ MESTO
Najmä teraz, po otvorení 
modernej autobusovej sta-
nice na Nivách, sa mnohí 
Bratislavčania pýtajú, či sa 
konečne začne aj s obnovou 
Hlavnej železničnej stanice. 
Primátor Matúš Vallo ozná-
mil, aký bude postup.
Vyhlásenie urbanisticko-ar-
chitektonickej súťaže na 
rekonštrukciu stanice a jej 
okolia je v pláne budúci rok. 
Má priniesť najlepšie možné 
riešenie, ktoré bude pripra-
vené na rôzne modely finan-
covania vrátane spoluúčasti 
súkromných partnerov. Vy-
hláseniu súťaže v roku 2022 
by malo v spolupráci s mi-
nisterstvom dopravy a Želez-
nicami Slovenskej republiky 
predchádzať vypracovanie 
technických podkladov, ana-
lýzy tokov cestujúcich a štú-
die uskutočniteľnosti.

„Súbežne s prípravou a re-
alizáciou architektonickej 
súťaže bude mesto v spolu-
práci s Metropolitným in-
štitútom Bratislavy (MIB) 
už počas budúceho roka re-
alizovať tzv. quick fix, teda 
dočasné vylepšenia verej-
ného priestoru na mestom 
spravovaných pozemkoch 
na predstaničnom námestí,“ 
deklaroval Vallo.
Základné tézy na prípravu 
spoločnej súťaže prezento-
vali minulý mesiac zástup-
covia hlavného mesta a MIB 
ministrovi dopravy Andrejo-
vi Doležalovi aj predstavi-
teľom železníc. Mesto chce 
poskytnúť súčinnosť štátu, 
aby sa čo najrýchlejšie mohli 
spustiť kroky, ktoré majú 
v nasledujúcich rokoch pri-
niesť novú podobu hlavnej 
stanice a jej okolia. „Hlavná 
vlaková stanica je jednou zo 

vstupných brán do Bratisla-
vy, ktorá zásadne ovplyv-
ňuje kvalitu bežného života 
desiatok tisíc obyvateliek 
a obyvateľov a ľudí dochá-
dzajúcich za prácou. Tvorí 
tiež prvý dojem z hlavného 
mesta u tých, ktorí Bratisla-
vu navštevujú,“ zdôraznil 
Vallo s tým, že súčasná po-
doba hlavnej stanice a jej 
okolia je už dlhé roky neak-
ceptovateľná. 
Železnice už predtým infor-
movali, že vznikla interná 
pracovná skupina pre návrh 
riešenia komplexnej rekon-
štrukcie hlavnej stanice. 
Skupina pripravuje niekoľko 
variantov využiteľnosti, ktoré 
zohľadňujú možné stavebné 
úpravy výpravnej budovy, 
prístavby výpravnej budovy, 
prislúchajúcich exteriérových 
objektov, koridoru medzi vý-
pravnou budovou a zastáv-
kou električiek, podchodov 
pre cestujúcich a spevnených 
plôch na predstaničnom ná-
mestí. Rovnako zohľadňujú 
finančnú náročnosť projek-
tu i to, či pôjde o dlhodobý 
zámer komplexnej prestav-
by s možnosťou spolupráce 
s hlavným mestom, alebo 
o krátkodobý zámer – rých-
le zlepšenie vizuálu a kva-
lity poskytovaných služieb.
 (TASR)
 Foto: Marián Dekan

Kedy príde na rad Hlavná stanica?

V komplexe Nivy nájdete množstvo obchodov a služieb.

Hlavná vlaková stani-
ca má od komplexnej 
rekonštrukcie ešte 
ďaleko.

Z eskalátora síce vidíte na autobusy, ale vystúpiť nemôžete.

http://www.dentalbrothers.sk/
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PONÚKAME BRIGÁDU!  
Triedenie zásielok v logistických centrách 
Slovenskej pošty v Bratislave

Čo ponúkame?
 6,00 EUR brutto/hod 
 príplatky: za prácu v noci 1,91 EUR/hod, za prácu  

v sobotu 1,79 EUR/hod, za prácu v nedeľu 3,58 EUR/hod
 triedenie zásielok a nákladných predmetov, 
 manipulácia s vrecami a kontajnermi
 zaškolenie pri práci  

Čo požadujeme?
 dovŕšenie veku 18 rokov
 zdravotnú spôsobilosť 
 na výkon práce
 manuálnu zručnosť
 bezúhonnosť

CHCEŠ SI 
TO VYSKÚŠAŤ?

Tak nás kontaktuj! 
Telefonicky: 02/59 393 435, 02/59 393 211, 
0910 158 731, E-mailom: job@slposta.sk

Možnosť práce aj na trvalý pracovný pomer! Nástup ihneď.

NOVÉ MESTO
RAJ zdravia nájdete blíz-
ko rušnej ulice na brati-
slavských Kramároch, no 
vnútri vnímate čistý pokoj 
a pohodu. Už názov tohto 
výnimočného centra hovorí, 
že je v ňom všetko, čo zlep-
ší vašu psychickú i fyzickú 
kondíciu.
Keď vojdete dnu, ocitnete sa 
v príjemnom presvetlenom 
prostredí, kde dokážete čer-
pať novú energiu, ľahkosť, 
radosť, a to vďaka technikám 
prevereným tisícročiami. 
Prvá časť názvu centra - RAJ 
je totiž skratkou troch dôle-
žitých písmen: revitalizácia, 
ajurvéda a joga. „Čiže revita-
lizáciu nášho organizmu do-
cielime tým, keď do nášho ži-
votného štýlu zaradíme prvky 

ajurvédy a jogy,“ vysvetľuje 
Katarína Bohdalová, ktorá je-
dinečné centrum vybudovala 
spolu s manželom. Práve tie-
to prvky sú základom liečby 
tela i duše, ktorú od leta po-
núkajú všetkým záujemcom, 
mladým aj starším, zdravým 
aj chorým, skúsenejším fanú-
šikom jogy aj úplným začia-
točníkom... 

Centrum, ktoré vracia zdravie aj radosť zo života

Pripomeňme, že ajurvéda je 
najstaršia medicína, ktorá lie-
či stravou, bylinkami, pohy-
bom a celostným prístupom, 
joga zas učí harmónii tela 
a mysle. „Poznanie a apliká-
cia oboch týchto princípov 
nám pomáha žiť zdravšie, 
oba majú úžasné liečivé účin-
ky,“ dopĺňa pani Bohdalová. 
Prezrádza, že práve jogové 
cvičenia, ktorým sa venuje 
už takmer 20 rokov, ju spolu 
s ajurvédskou terapiou doká-
zali zbaviť zdravotných prob-
lémov, únavy aj zlej nálady.
Od jogy a ajurvédy sa odví-
jajú všetky služby, ktoré náj-
dete v centre RAJ zdravia. 
V prvom stupni je to predo-
všetkým relax. Môžete si sem 
prísť zacvičiť jogu, dopriať 
masáž, bylinný kúpeľ či od-
dych v soľnej jaskyni spolu 
so svojimi deťmi. A potom si 
dáte vo vegetariánskej reštau-
rácii chutné zdravé jedlo. Na 
obed sem pokojne zájdite hoci 
aj každý deň, budete mať isto-
tu, že vaše telo dostane presne 
toľko živín, koľko potrebuje. 
Napríklad v týchto dňoch sú 
porcie bohatšie, keďže na je-
seň si náš organizmus pýta 
hutnejšiu a výdatnejšiu stravu.
Druhým stupňom služieb sú 
rôzne očistné procedúry, kto-

ré oslovia každého, kto chce 
pracovať so sebou hlbšie. Naj-
skôr však prejdete vyšetrením 
u ajurvédskej lekárky, aby po-
súdila, v akej podobe je detox 
pre vás vhodný. Napokon tretí 
stupeň predstavujú liečebné 
pobyty, pričom sa môžete uby-
tovať priamo v centre. „Vieme 
zostaviť individuálny relaxač-
ný alebo liečebný program, 
ktorý zahŕňa ajurvédsku diag-
nostiku, terapie aj lekcie jogy 
a zdravú stravu, odporučíme 
tiež vhodné doplnky výživy 
a čaje. Základom liečebného 
programu je vnútorná očista 
a nadväzne aj prehodnotenie 
myslenia, postoja a priorít. 
K tomu slúžia efektívne te-
rapie celého tela, hlavy, zba-
venie sa toxínov na fyzickej 
i mentálnej úrovni. Ajurvéda 
je u nás najdôležitejšia a naj-
zaujímavejšia téma,“ približu-
je Katarína Bohdalová.
No aj keď sem prídete iba na 
chvíľu, budete sa cítiť veľ-
mi relaxovane. Pocit pohody 
podporuje dômyselné a citli-
vé riešenie interiéru, pričom 
na každom poschodí nájdete 
niečo iné. Krásne je najmä 
wellness v suteréne, kde máte 
k dispozícii štyri sauny (fín-
sku, parnú, infra a sennú) a tri 
špeciálne samostatne stojace 
vane, perličky i vírivky, čo 
nie je bežné v iných well-
nessoch. Plusom je tiež ob-
medzená kapacita klientov, 
žiadne masové akcie nehro-
zia. Termín pre seba si však 
nájdete pohodlne, konkrétne 
procedúry či hodiny jogy si 
objednáte priamo cez webovú 
stránku www.rajzdravia.sk 
alebo telefonicky.  (bn)
 Foto: Marián Dekan

PETRŽALKA
Med zo strechy adminis-
tratívnej budovy na okraji 
Petržalky získal známku 
kvality GOLD. Má najvyšší 
antibakteriálny potenciál.
Zo šiestich z celkovo sied-
mich včelích rodín na 
administratívnej budove 
Einpark vytočil včelár To-
máš Blaškovič 145 kilogra-
mov voňavého medu. „Je 
to zmes z nektáru rastlín, 
ktoré kvitli v Bratislave 
v priebehu celej jari a leta. 
Má nádhernú farbu, určite 
obsahuje lipu, agát, ale aj 
mnohé ďalšie druhy z nek-
tárodajných rastlín, na ktoré 
je mesto veľmi bohaté. A to 
nielen na tuzemské, ale aj 
viaceré cudzokrajné, naprí-
klad sofory japonské,“ vy-
svetlil.
Jeho slová potvrdil rozbor 
v laboratóriu Ústavu mo-
lekulárnej biológie SAV. 

„Antibakteriálna aktivita je 
vyjadrená ako minimálna in-
hibičná koncentrácia (MIC) 
voči baktérii - čím je hodnota 
nižšia, tým je med antibakte-
riálne účinnejší. MIC ume-
lého medu (iba cukorný roz-
tok) je na priemernej hodnote  
42,5 %,“ uviedli odborníci 

zo SAV. Med z vegetačnej 
strechy Einparku mal MIC 
4,5 %, čo je známka kvality 
GOLD.

Včely našli na tejto streche do-
mov už počas minulého roku. 
Napriek blízkosti rušnej diaľ-
nice tu majú vynikajúce pod-
mienky, keďže sú v dolete ne-
ďalekého Pečnianskeho lesa či 
Sadu Janka Kráľa, ale napríklad 
aj botanickej záhrady.  (ts)
 Foto: corwin.sk

BRATISLAVA
Trojciferné čísla trolejbu-
sov po 40 rokoch skončili, 
od novembra sú dvojcifer-
né. Pozrite si ich prehľad 
v tabuľke.
Hlavným dôvodom, prečo 
Dopravný podnik Bratislava 
pristúpil k zmene označovania 
trolejbusových liniek, je ne-
vyhnutnosť prenechať číselný 
rad 201 – 212 pre regionálne 
linky. V polovici novembra to-
tiž v integrovanej doprave pri-
budnú nové linky na Záhorie, 
ktoré budú používať niektoré 
z uvoľnených čísiel. Nové 
čísla trolejbusov reflektujú 
systém oblastného označova-
nia liniek, zavedený ešte v 90. 
rokoch. Každá časť Bratislavy 
a regiónu v ňom má pridelené 
číslo. Napríklad Devín či De-
vínska Nová Ves je označená 
číslom 2, takže ju obsluhujú 
linky, ktorých čísla sa začínajú 
alebo končia číslicou 2 (20, 21, 

23, 25, 26, 29, 92). DPB sta-
novil polročné prechodné ob-
dobie, v rámci ktorého budú 
trolejbusové linky označené 
v cestovných poriadkoch a za 
predným sklom vozidiel du-
álne, čiže s použitím starého 
aj nového čísla linky.  (ts)

Trolejbusy zmenili čísla 
na dvojciferné. Prečo?

Čísla trolejbusových 
liniek 
Predtým Teraz
33 33
201 71
202 72
203 44
204 64
205 60
207 47
208 48
209 49
210 40
211 45
212 42
N44 N44
N47 N47
N72 N72
 Zdroj: DPB

Med z petržalskej strechy ocenili aj
vedci zo SAV, získal známku kvality

Na streche budovy na Ein-
stenovej ulici majú včely 
výborné podmienky.

Stovky nových 
lavičiek
BRATISLAVA
V Bratislave pribudne do 
konca roka 300 nových la-
vičiek, ktoré vychádzajú 
z tradície starej českoslo-
venskej lavičky. Viac ako 
200 z nich bude v Sade 
Janka Kráľa, do budúcej 
jesene chce mesto osadiť 
dohromady 1 000 týchto 
lavičiek.
„Myslím si, že lavičky 
zohrajú veľkú rolu v tom, 
ako vyzerá naše mesto. 
Okrem toho, že sú poho-
dlné, vychádzajú z tradí-
cie starej československej 
lavičky,“ uviedol primátor 
Matúš Vallo. Partnerom 
pre hlavné mesto je v rám-
ci projektu ČSOB, ktorá 
prispeje sumou 200-tisíc 
eur, čím zaplatí tretinu 
z finálneho počtu lavi-
čiek, zvyšok uhradí hlavné 
mesto. Cena jednej lavič-
ky je 560 eur. Spolu s la-
vičkami pribudnú v Bra-
tislave aj ďalšie prvky 
mobiliáru - kôš a stojan 
na bicykle, ktoré vytvo-
ria jednotný set vhodný 
do centra mesta, ako aj 
do okolitého prostredia 
a mestských častí. (nc)

V interiéri vnímate 
pokoj a pohodu. Centrum funguje od leta.

Wellness v suteréne 
je krásne.
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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

ŤAŽKÁ PRÁCA 
EŠTE NIKDY NEŠLA 
TAK HLADKO

NOVÉ FIAT DUCATO

TECHNOLÓGIE A VÝBAVA PRE EŠTE VÄČŠÍ KOMFORT

Vyššie vymenované doplnky sú prvky príplatkovej výbavy. Kombinovaná spotreba modelu Ducato: 6,8 – 10,8 l/100 km, emisie CO2:179 – 295 g/km (hodnoty na základe meracieho cyklu WLTP). Všetky modely spĺňajú emisnú normu E6D-final. 
Obrázky majú ilustračný charakter. Podrobné informácie nájdete na www.fiatprofessional.sk alebo u autorizovaných predajcov Fiat Professional.

* zdroj DATAFORCE

NOVÝ MOTOR MULTIJET 3 BEZKĽÚČOVÉ OT VÁRANIE A ŠTARTOVANIE FULL LED SVETLOMET Y AŽ 10" DISPLEJ

www.fiatprofessional.sk
GRIF, SPOL. S.R.O., PANÓNSKA CESTA Č. 21, 85104 BRATISLAVA, 
TEL.: 02/68 201 411 - 22, ČAPAJEVOVA 7, MOBIL: 0905 934 888, 
0905 602 382, 0907 754 442, FAX: 02/63 823 174
OFFICE@GRIF-GRIF.SK, WWW.GRIF-GRIF.SK

DEVÍN
Hoci to znie neuveriteľne, 
ale ak nerátame maličkú 
trafiku, tak v mestskej časti 
Devín až doteraz nebola ani 
jedna predajňa potravín. 
Až od tohto mesiaca môžu 
Devínčania konečne naku-
povať jedlo v blízkosti svoj-
ho domova.
Nové „Potraviny od našich“, 
ako znie oficiálny názov ob-
chodu, nájdete v centre tejto 
mestskej časti na Hradnej 
ulici. Predajňu s potravina-
mi nemali Devínčania od 
leta 2019, pričom aj dovtedy 
tu bol otvorený iba maličký 
obchod (nie samoobsluha), 
zriadený v garáži jedného 
z rodinných domov. Miest-
ni obyvatelia tak museli na 
nákupy cestovať do niekoľ-
ko kilometrov vzdialenej 
Devínskej Novej Vsi, čo je 
pre starších či ľudí bez auta 
problém.
Za novými potravinami stojí 
finančník Patrik Tkáč, ktorý 
v tejto mestskej časti Brati-
slavy aj žije. Do svojho pro-
jektu zahrnul i vybudovanie 
parkoviska, detského ihris-
ka, úpravu chodníkov a ob-
rubníkov a ďalšie pozitívne 
zmeny v okolí.
Zámerom obchodu, ktorého 
otvorenie bolo v pláne tesne 
pred našou uzávierkou, je pri-
niesť do sortimentu vysokú 
kvalitu najmä od slovenských 
producentov, no základné po-

traviny by mali byť lacné. 
Nejde o žiadnu z doteraz zná-
mych sietí, i keď pri rozbehu 
má pomôcť Kraj (Terno). 
V priestoroch nového obcho-
du nájdete i kaviareň a v pod-
zemnej časti naozaj výnimoč-
nú vinotéku. Okrem toho, že 
má byť s ponukou takmer 
1 500 druhov vína jednou 
z najväčších na Slovensku, 
má aj ďalšie benefity. Víno je 
v nej uskladnené v dokona-
lých podmienkach z pohľadu 
teploty, vlhkosti a svetla. To 
však nie je zďaleka všetko. 
Pri nákupe i orientácii vo vi-
notéke pomôže zákazníkom 
špeciálna služba s robotom 
s umelou inteligenciou, a to 
na základe minulých náku-
pov a ochutnávok. Keď si 
víno v komunikácii s robo-

tom vyberiete, vinotéka po-
temnie a svetlo vám pomôže 
nájsť konkrétne víno. „Ceny 
vo vinotéke budú v jednotli-
vých cenových hladinách niž-
šie ako v iných predajniach 
vrátane online obchodov. 
Cenovo vyššie kategórie sa 
porovnávajú s najlepšími ce-
nami vo winesarcheri. Každé 
víno je vo vinotéke z neja-
kého špecifického dôvodu. 
Snažíme sa k vínu dodať aj 
príbeh a každé víno má svo-
jich garantov z radov rešpek-
tovaných vinárov,“ uviedol 
na sociálnej sieti Patrik Tkáč 
s tým, že až 90 percent všet-
kých vín dovážajú priamo od 
výrobcov bez zložitých me-
dzitransferov znehodnocujú-
cich víno. (ms)
 Foto: ms

BRATISLAVA
Počas celého týždňa od 9. 
do 16. novembra 2021 sa 
bude konať už 11. ročník 
Charitatívneho aukčného 
salónu, ktorý spája predaj 
hodnotných umeleckých 
diel a pomoc ľuďom s teles-
ným postihnutím. 
Aukcia, ktorú organizuje 
Asociácia pomoci postihnu-
tým (APPA), reálne pomôže 
šiestim deťom i dospelým 
s neľahkým osudom. „Dražba 
prebehne, žiaľ, online, bez 
osobného kontaktu s ume-
ním. Je nám veľmi ľúto, že vo 
virtuálnom priestore sa vytrá-
ca emócia z jej bezprostred-
ného zážitku. Ale na konci, 
keď sa dielo dostane k nové-

mu majiteľovi a výťažok do 
správnych rúk, sa mnohokrát 
ešte znásobí,“ priblížila Mi-
riam Juhanesovičová, pred-
sedníčka APPA. 
Charitatívny aukčný salón 
sa uskutoční na online plat-
forme aukčnej spoločnosti 
SOGA, ktorá je počas celej 
histórie podujatia jeho odbor-
ným garantom. Dražené diela 
si však môžete pozrieť aj na-
živo v staromestskej galérii 
Zichy, v rámci predaukčnej 
výstavy, ktorá potrvá do 8. 
novembra.
Pomôcť môžete aj kúpou 
knižky od Miroslava Drugu 
Narodený v znamení rybára. 
Určená je pre všetky generá-
cie, ktoré milujú slovenskú 
prírodu a záleží im na jej 
ochrane. Výťažok z preda-
ných výtlačkov poputuje na 
zarybnenie rieky Hron, kto-
rú v júli tohto roku postihla 
azda najväčšia ekologická ka-
tastrofa v dejinách. (ms, bn)
 Foto: APPA

Aj kúpou umeleckého 
diela môžete pomôcť

Devínčania majú konečne obchod
s potravinami. A nie hocijaký... NOVÉ MESTO

Mestské lesy v Bratislave 
evidujú na území, ktoré 
spravujú, desať nepoužíva-
ných a chátrajúcich stavieb. 
Väčšina z nich je na Želez-
nej studničke, niektoré hl-
boko v lese. Čo s nimi? 
Podľa mestskej organizácie 
predstavujú tieto objekty ri-
ziko aj v podobe výstavby, 
preto ich chce získať do svo-
jej správy, asanovať a prekla-
sifikovať na zelenú plochu. 
Niektoré by mohli slúžiť ako 
zázemie na údržbu lesoparku. 
Aktuálne platí na nové pro-
jekty stavebná uzávera. 
„Mestské lesy iniciovali ro-
kovania o viacerých stav-
bách, ktoré považujeme za 
dôležité dostať do vlastníctva 
mesta Bratislava. Nechceme 
skončiť ako Demänovská 
dolina, preto je vo verejnom 
záujme vlastnícke vzťahy čo 
najskôr vyrovnať,“ uviedol 
Marek Páva, zástupca riadite-

ľa Mestských lesov.
Budovy a pozemky boli po 
zmene režimu v 90. rokoch 
minulého storočia rozdele-
né medzi viaceré subjekty, 

pričom mesto Bratislava 
prostredníctvom svojej orga-
nizácie Mestské lesy nespra-
vuje takmer žiadne z nich. 
Tie, ktoré získalo do správy, 

postupne búra alebo opravu-
je. Búrania sa po dlhých ro-
koch dočkal aj skelet bývalej 
reštaurácie Snežienka, o kto-
rý sa starala mestská časť 
Nové Mesto.
 Najviac objektov vlastnia 
Lesy SR, ktoré už v minulosti 
dali niektoré z nich do pre-
nájmu súkromníkom. „Tie-
to objekty väčšinou naďalej 
chátrajú, štát však už nad 
nimi v niektorých prípadoch 
nemá úplnú kontrolu,“ pozna-
menal Páva. Časť budov a po-
zemkov vlastní Ministerstvo 
vnútra. Organizácia Mestské 
lesy verí, že v prípade roko-
vaní s rezortom vnútra dôjde 
k dohode, v prípade roko-
vaní s Lesmi SR je to zatiaľ 
otázne. „Najďalej boli roko-
vania s Lesmi SR, po každej 
zmene vedenia však začíname 
v podstate od začiatku,“ skon-
štatoval Páva. (TASR)
 Foto: FB/Mestské lesy 
 v Bratislave

Zmenia sa ruiny v lesoparku na zelenú plochu?

Ruina bývalého rekreačného strediska Verona na Železnej 
studničke, ktoré zhorelo.

 Otvorenie potravín bolo 
naplánované na 2. novembra.

Vyhlásili 
zbierku teplého 
oblečenia

BRATISLAVA
Nezisková organizácia De-
paul Slovensko vyhlásila ve-
rejnú zbierku teplých vecí 
pre ľudí bez domova. 
Organizácia urgentne potrebu-
je nohavice, trenky, bundy i to-
pánky, prijme aj pánske čiapky, 
hrubé teplé ponožky, dáždniky, 
pršiplášte či spodnú bielizeň, 
tričká s dlhým i krátkym ru-
kávom, všetky veľkosti mikín 
a svetrov, tenisky veľkosti 42 - 
45, športové nohavice, tepláky 
a opasky. Vo svojej nocľahárni 
Depaul potrebuje takisto potra-
viny, najmä kávu, mlieko, sirup 
a paštéty.  (TASR)
 Foto: shutterstock
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Po motivačnom románe Prebi-
jem sa! Štefánik prináša Jozef 
Banáš príbeh najúspešnejšieho 
česko-slovenského a jedného 
z najúspešnejších svetových 
podnikateľov – Tomáša Baťu 
zakladateľa. Keď mu na základnej 
škole učiteľ ponúkol namiesto 
nedostatočnej dostatočnú, ak 
zreálni slohovú prácu s témou 
Môj sen, Tomáš odmietol: „Vy si 
nechajte svoju dostatočnú a ja 
si nechám svoj sen.“ Vyjadril ho 
jedinou vetou: „Raz budem obúvať 
celý svet.“

Nora má tridsaťpäť a život plný 
premárnených príležitostí. Cíti, 
že všetkých sklamala. Otca, 
pretože sa nestala úspešnou 
plavkyňou; brata Joea, keď sa 
rozhodla opustiť čoraz populár-
nejšiu hudobnú skupinu a tiež 
snúbenca, s ktorým sa rozišla 
dva dni pred sobášom. V depre-
sii, pohltená ľútosťou a pocitmi 
viny sa rozhodne spáchať samo-
vraždu. Ocitá sa však v akomsi 
medzisvete zvanom Polnočná 
knižnica.

Jana Berzeliusová, uznávaná 
a nekompromisná prokurátorka, 
ukrýva tajomstvo, ktoré nesmie 
byť nikdy odhalené. Vie o ňom 
len jediný muž - Danilo. Janu 
s ním spája minulosť, na ktorú 
sa usiluje zabudnúť a zlikvidovať 
všetky stopy. Smrť thajskej pa-
šeráčky drog však opäť spojí ich 
cesty a privedie švédsku políciu 
na stopu hlboko zakoreneného 
obchodu s narkotikami. Na jeho 
čele stojí muž prezývaný Starec, 
ktorého pravá identita ostáva 
neznáma.

Ľudstvo má prvý raz v dejinách 
prostriedky, ktorými sa môže samo 
zničiť. Okrem vývoja takýchto zbraní 
však dokázalo opustiť rodnú planétu 
a vyraziť do nekonečného vesmíru. 
Po miliónoch rokov evolúcie sme 
dospeli do bodu, keď môžeme 
osídľovať iné svety a rozbehnúť 
proces, na ktorého konci by sme 
mali žiť nielen na jednej, ale hneď 
na viacerých planétach. Ako sa 
nám to podarilo? Čo pre nás skrýva 
budúcnosť?

Každý z nás si v živote prechá-
dza nielen rozkvitnutou jarou 
a krásnym letom. Prekonať 
musíme aj jeseň a krutú zimu. 
Dobre tomu rozumejú aj veľká 
panda a malý drak. Sami nevedia, 
kam až ich zavedie ich stretnutie, 
no cestou sa z nich stanú neroz-
luční priatelia, ktorí sú pripravení 
poradiť si a povzbudiť sa. V tejto 
malej knižke plnej múdrosti, od-
hodlania a láskavých slov poradia 
aj vám.

Jozef Banáš: 
Som Baťa, 

dokážem to!

Matt Haig: 
Polnočná 
knižnica

Emelie Schepp: 
Pomsta

Andrew Rader: 
Za hranicami 

známeho

James Norbury: 
Veľká panda  
a malý drak

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

NEŽITE V DOMÁCNOSTIACH S PLESŇAMI
BIOREPEL® – biocídny výrobok s mikroorganizmom Pythium oligandrum 
na odstránenie plesní na stenách a preventívne ošetrenie proti plesniam.

II
m

Prípravok BIOREPEL®  s múdrou hubou Pythium oligandrum dostanete v predajniach Kuzlo fareb, 
v predajniach farieb, v reťazcoch v oddeleniach s farbami alebo v drogériách predávajúcich farby.

Nezapácha, neleptá.
Určený pre širokú verejnosť 
a profesionálov.

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

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

MÚDRA HUBAMÚDRA HUBA

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

STARÉ MESTO
Keď Bratislava získala 
vlani schátranú budovu le-
kárne Salvator na Panskej 
ulici, mnohí pochybovali, 
či sa do nej niekedy vráti aj 
originálny nábytok z roku 
1727. Jeho posledným vlast-
níkom sa stal súkromný 
zberateľ z Nového Mesta 
nad Váhom. No podarilo 
sa, zmluva o odkúpení vzác-
neho mobiliára hlavným 
mestom za 990-tisíc eur bez 
DPH je podpísaná. Ako sme 
oň vlastne prišli?
Ako sa dalo čakať, hneď 
po prvej medializácii tohto 

zámeru sa na sociálnej sieti 
spustila vlna rozhorčených 
komentárov. Niektorí disku-
tujúci kritizovali magistrát, 
že rozhadzuje peniaze, iní 
zas predchodcov súčasné-
ho vedenia, ktorí dovolili 
vyviezť vzácny lekárenský 
nábytok z Bratislavy. Prí-
beh tohto skvostu, ktorého 
súčasťou je zberateľ Erik 
Kovács z Nového Mesta nad 
Váhom, má však aj pozitív-
ny rozmer.
Nie každý vie, že nechýba-
lo veľa a barokový mobiliár 
zo začiatku 18. storočia by 
sa navždy stratil v zahrani-

Ako prišlo mesto o mobiliár, ktorý teraz kúpilo za milión?

čí. V roku 1996 ho od jeho 
vtedajšej majiteľky odkú-
pil trenčiansky podnika-
teľ, ktorý ho na protest proti 
vysokému nájmu zo strany 
mesta demontoval a spolu 
s vybavením uložil do skla-
du v Trenčianskych Tepli-
ciach. Plánovanému predaju 
do Švajčiarska na poslednú 
chvíľu zabránilo rozhodnutie 
ministerstva kultúry, keď vy-
hlásilo mobiliár za národnú 
kultúrnu pamiatku. Vďaka 
tomu biznis padol.
Od trenčianskeho podnika-
teľa ho v roku 2010 kúpil 
zberateľ Erik Kovács. Tvr-
dí, že história slovenského 
lekárnictva ho odjakživa 
zaujímala, celé roky zbieral 
rôzne lekárenské artefakty, 
staré herbáre či liekopisy... 
„Nábytok z lekárne Salva-
tor sme kupovali v kritic-
kom stave, bolo potrebné 
neodkladné reštaurovanie. 
Keďže v tom čase mesto 
Bratislava neprejavilo záu-

jem o dohodu, rozhodol som 
sa umiestniť tento unikátny 
barokový mobiliár v Novom 
Meste nad Váhom. S týmto 
zámerom sme s manželkou 
postavili modernú budo-
vu a zriadili v nej Múzeum 
lekárnictva u sv. Salváto-
ra, kde sme okrem nábytku 
umiestnili aj ďalšie zbierko-
vé predmety,“ povedal nám 
Erik Kovács, ktorý je dokto-
rom farmácie, a aj vyrastal 
v rodine lekárnikov.
Ponuku na odpredaj mobiliá-
ra a jeho vrátenie na pôvodné 
miesto, do domu na Panskej 
ulici 35, dostal vlani, keď 
hlavné mesto opäť získalo 
Dom u Salvatora do výluč-
ného vlastníctva. Nebola vraj 
jediná, v minulosti ich priš-
lo viac, niektoré aj finančne 
zaujímavejšie. Čo teda roz-
hodlo? „Primárne nám išlo 
o návrat nábytku do pôvod-
ných priestorov a o to, aby 
sme boli pozitívnou súčasťou 
celého tohto crazy príbe-

hu. Lekáreň sme zachránili, 
zreštaurovali a vraciame späť 
do Bratislavy, kde ho bude 
mať možnosť vidieť viac 
návštevníkov,“ vysvetlil Erik 
Kovács.
Jeho múzeum lekárnictva pri-
šlo o veľký skvost, no presne 
vie, ako bude pokračovať: 
„V zbierke sa dnes nachá-
dzajú vzácne farmaceutické 
artefakty siahajúce do 16. 
storočia a uvoľnený priestor 
využijem na rozšírenie výsta-
vy o exponáty historických 
zbraní.“ (ac)
 Foto: archív E. K.
Viac na www.banoviny.sk

Aj tento rok sme pre vás pripravili projekt
DETI A ARCHITEKTÚRA, ktorého cieľom je, 
prostredníctvom kreatívneho a interaktívneho 
e-learningového kurzu, naučiť deti a mládež vnímať 
aj okolité budovy, spoznávať zaujímavé stavby na 
Slovensku aj vo svete a podnecovať u žiakov záujem 
o architektúru a prostredie, v ktorom žijeme. 
Je pripravený kreatívne, hravo a interaktívne, takže 
zabaví a poučí nielen deti, ale aj dospelých.

V školskom roku 2021/22 sme sa zamerali na tému 
BUDOVY PRE KULTÚRU. Žiakom chceme predstaviť 
architektúru najznámejších svetových aj slovenských 
divadiel, múzeí, galérií, koncertných sál a operných 
domov. Novinkou je dvojjazyčná mutácia, v slovenčine 
aj v angličtine. Žiaci sa môžu zapojiť do výtvarnej 
súťaže o hodnotné ceny na tému „Budova pre kultúru“. 
Výtvarné práce treba poslať do 10. 12. 2021 na
adresu OZ EUROARCH.

Nový ročník projektu
DETI A ARCHITEKTÚRA je tu!

Viac info je na:
 www.detiaarchitektura.sk

LEKÁREŇ SALVATOR

Mobiliár sme doteraz mohli vidieť v múzeu zberateľa Erika Kovácsa.

Čo bude ďalej
Po kúpe vzácneho mobiliáru 
lekárne Salvator bude podľa 
hovorkyne mesta Kataríny 
Rajčanovej nasledovať rekon-
štrukcia priestoru, ktorý by sa 
mal o niekoľko mesiacov znovu 
otvoriť pre verejnosť. Originálny 
barokový nábytok sa môže stať 
jednou z top atrakcií nášho 
mesta.
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Chráňme spoločne prírodu na Slovensku.
Aj vaša pomoc sa počíta

ZSE podporuje zelené elektrárne
Aj u nás každoročne pribúdajú nové zelené elektrárne. 
Produkt Zelená elektrina od ZSE je založený na podpore 
elektrární, ktoré vyrábajú elektrinu z obnoviteľných zdrojov. 
Podpora sa realizuje formou záruk pôvodu elektriny, ktoré 
tieto elektrárne vystavia. 

„Naša spoločnosť nakúpi záruky pôvodu elektriny od výrob-
cov zelenej elektriny a priradí ich k zákazníkovej domácnosti 
na základe jeho spotreby. V praxi to znamená, že ak je ročná 
spotreba domácnosti napríklad 3,5 MWh, táto spotreba je 
krytá elektrinou vyrobenou z obnoviteľných zdrojov, ktorá 
bola priradená konkrétnej domácnosti,“ vysvetľuje Miroslav 
Bištuť, odborník na Zelené riešenia v ZSE. 

Zároveň dopĺňa, že ZSE pre svojich zákazníkov zakúpila 
v roku 2020 záruky pôvodu obnoviteľnej energie od viac 
ako 900 malých aj veľkých vodných elektrární zo Sloven-
ska a od viac ako 760 malých fotovoltických elektrární  
po celom Slovensku.

V čom je Zelená elektrina iná
Zelená elektrina na rozdiel od klasickej, ktorá fyzicky „pri-
teká“ do našej domácnosti, pochádza 100 % z obnoviteľ-
ných zdrojov. Vďaka Zelenej elektrine tak môžeme aktívne 
pomáhať chrániť životné prostredie a prispievať na rozvoj 

zelených elektrární na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ener-
getický mix klasickej elektriny tvorí najmä energia z jadra 
a fosílnych palív (uhlie a zemný plyn). Možno si poviete, 
že jadrová elektrina je predsa nízkouhlíková a výrazným 
spôsobom sa podieľa na stabilizácii dodávok elektriny, 
avšak na druhej strane má veľmi negatívne dôsledky na 
životné prostredie v podobe likvidácie jadrového odpadu 
a likvidácie jadrových elektrární po skončení ich životnosti. 
Preto je namieste otázka, či môže byť jadrová energetika 
dlhodobo udržateľnou.

Už 70 000 zákazníkov ZSE prispieva k ochrane 
prírody
Zelenú elektrinu už využíva viac ako 70 000 zákazníkov 
z radov domácností. Týchto 70 000 zákazníkov ročne ušetrí 
20 899 ton uhlia, 6 656 068 m3 zemného plynu a zabráni 
vzniku až 33 928 ton CO

2
 zo spáleného uhlia a plynu. Čím 

viac zákazníkov sa rozhodne aktívne podporovať zelené 
elektrárne, tým viac ich bude pribúdať, ich výrobné proce-
sy sa budú zefektívňovať a to sa odrazí aj na postupnom 
znižovaní cien elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. 

Vedeli ste, že aj na Slovensku môžeme využívať 
elektrinu z obnoviteľných zdrojov, ako sú slnko, 
voda, vietor alebo biomasa? Dokonca môžeme 
podporiť zelené elektrárne priamo zo Slovenska. 
Ak ste zvedaví, ako sa to dá, čítajte ďalej. 

Najľahší spôsob,
ako mať zelenší domov

Zelená elektrina
zo Slovenska

Michal Sabo
ekoaktivista, greenfluencer

www.zse.sk/zelena-elektrina
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STARÉ MESTO
Z legendárnej kaviarne 
Štefánka oproti Prezident-
skému palácu je dnes vy-
hľadávaná reštaurácia, kde 
býva okolo obeda plno, tak-
že miesto si radšej vopred 
rezervujte. Zlákali nás sem 
najmä husacie a kačacie 
špeciality, no vyskúšali sme 
aj niečo z menu. 
Na nezmyselný prenájom 
Štefánky, ktorá po roku 1989 
fungovala ako čínska reštau-
rácia, môžeme definitívne za-
budnúť. Novým majiteľom sa 
podarilo obnoviť jej niekdajší 
mondénny monarchistický 
duch a nepreháňajú, keď 
tvrdia, že vďaka kompletnej 
rekonštrukcii dokázali vrátiť 
do nášho mesta závan starých 
dobrých čias prvej polovice 
20. storočia. 
Okrem unikátnej atmo-
sféry sľubujú aj gastrono-

mický zážitok, tak sme sa 
dali nahovoriť. Naše prvé 
zistenie: na chutnú chrum-
kavú husacinu nemusíte ísť 
až do Chorvátskeho Grobu, 
v Štefánke vedia, ako na to.
Určite odporúčame dať si už 
predjedlo, na Paštétu z hu-
sacej pečene (7,99 €) majú 
jednoznačne top recept. Po-
dávajú ju v skle s redukciou 
z červeného vína a karameli-
zovanými baby hruškami. Je 
to skutočná delikatesa, jemná 
a chuťovo harmonická.
Pečené husacie stehno  
(15,99 €) pripravujú na ka-
ramelizovaných jablkách so 
škoricou a voňavým badiá-
nom. Mäsko bolo prepečené 
pekne do chrumkava, mäkuč-

ké a príjemne slané. Túto 
lahôdku  chuťovo dotiahli 

jabĺčka, bez ktorých by to 
nebolo celkom ono. Opekané 
zemiakové šúľance ako prílo-
ha sú osobitná kapitola, boli 
jemné a chutné, bavilo nás 
poobracať ich v husacej masti 
a potom vložiť do úst.
Vynikajúce bolo tiež Pe-
čené kačacie stehno  
(13,99 €), ktoré nám naservíro-
vali s dusenou červenou kapus-
tou a zemiakovými lokšami. 
Aj v tomto prípade bolo mäso 
ideálne prepečené, ľahko sa 
oddeľovalo od kosti i krájalo, 
a koža chrumkavá ako treba. 
Kapusta bola chuťou, farbou aj 
konzistenciou bezchybná a ne-
zaostávali ani lokše.
Z menu sme si pochutili 
na Jäger divinovom guláši  
(9,49 €) zo srnca a jeleňa, 
pripravenom na tymiáne 
a borievkach, máme radi tie-

to klasiky. Jedlo lákalo už 
na pohľad, vizuálne i vôňou, 
a potom prišiel chuťový pô-
žitok. Mäsko bolo šťavnaté 
a jemné, pripravené tak akurát, 
ešte chvíľu a rozpadne sa, to sa 
nám páči. Omáčka perfektná, 
všetko v nej bolo pridané s roz-
vahou, parená knedľa bola tiež 
fajn a veľkosť porcie viac ako 
dostatočná, i keď sa nám to na 
začiatku tak nezdalo.
Ochutnali sme tiež tradičný 
ruský Boršč (5,99 €) s teľacím 
a hovädzím mäsom, kôprom, 
cviklou a štedrou dávkou 
kyslej smotany. Receptov na 
túto zdravú a sýtu polievku je 
množstvo, nám úplne vyho-
vela verzia Štefánky. Všetky 
chute sa v nej dobre pospája-
li a skvele do nich zapadol aj 
jemne pikantný kôpor, ktorým 
majstri kuchári nešetrili.  (bn)
 Foto: Marián Dekan
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola 
o návšteve informovaná.



Husacie hody majú v Štefánke osobitý šmrnc

Pečené kačacie stehno Pečené husacie stehno

Paštéta z husacej 
pečene

Boršč

Jäger divinový 
guláš

STARÉ MESTO
Viete, kde v našom meste 
nájdete Somársky vrch? 
Okrem domácich by sem 
trafili asi len starší obyva-
telia, ostatných skôr zorien-
tuje dnešný názov Pri hrad-
nej studni. Ide o nenápadnú 
ulicu s parčíkom na kopci 
nad Bratislavským hra-
dom, miesto, kde kedysi na-
ozaj bola studňa. Dlhé roky 
zabudnutá, až kým ju na 
svojom pozemku neoživil 
producent Štefan Wimmer.

Je známe, že pred storočia-
mi nosili pitnú vodu na hrad 
somáre v kožených mechoch 
z prameňov, ktoré boli pri 
dnešnej Mudroňovej ulici – 
tá priamo susedí s ulicou Pri 
hradnej studni. Odtiaľ pochá-
dza aj názov Somársky vrch, 
predtým Eselberg. K zlepše-
niu zásobovania vodou došlo 
za vlády Márie Terézie, keď 
slávny bratislavský vynález-
ca Johann von Kempelen na-
vrhol vodovod – pitná voda 
sa potom pumpovala do hrad-

ného areálu priamo z Dunaja.
„Keď som zistil, že na mo-
jom pozemku bola kedysi 
nejaká studňa, rozhodol som 
sa pripomenúť ľuďom túto 
dávnu minulosť. Niekto his-
tóriu búra, niekto sa ju snaží 
oživiť,“ podotkol známy pro-
ducent.
Otvorenie studne na svojom 
pozemku, konkrétne na adre-
se Pri hradnej studni 5, pokla-
dá za významnú udalosť, na 
ktorú mal pôvodne prísť aj 
nedávno zosnulý Milan La-
sica. Výnimočná chvíľa tak 
bola zároveň spomienkou na 

nezabudnuteľného majstra 
inteligentného humoru. 
Nahradil ho arcibiskup Ró-
bert Bezák, ktorý hneď 
v úvode všetkým s úsmevom 
oznámil, že prišiel len ako 
záskok. „Úprimne poviem, 
že pán Wimmer si ma získal 
pre túto chvíľu práve preto, 
že tu mal byť pán Milan La-
sica. Jeho ponuku som prijal 
rád. Je spojená s vodou, so 
studňou, s príbehom, ktorý je 
krásny, lebo nie je vymysle-
ný, je pravdivý,“ pripomenul 
arcibiskup. (ac)
 Foto: ac

Na Somárskom vrchu ožila zabudnutá studňa
Autorom sošky mulice 
je akademický sochár 
Juraj Čutek.

Studňu spolu so Štefanom Wimmerom otváral arcibiskup Bezák.

Do lesoparku
s korčuľami
NOVÉ MESTO
Zámer vybudovať klzis-
ko pri amfiteátri na Parti-
zánskej lúke je k realizácii 
o niečo bližšie. 
Mestské lesy v Bratislave 
vyhlásili v uplynulých týž-
dňoch výzvu na predkladanie 
ponúk na dodanie a uvede-
nie do prevádzky klziska zo 
syntetického ľadu za pred-
pokladaných 185 500 eur 
bez DPH. „Slúžiť bude na 
rekreačné korčuľovanie náv-
števníkov mestských lesov, 
ktoré vzhľadom na použitú 
technológiu plochy klziska 
nie je obmedzené na zimnú 
sezónu,“ píše sa v návrhu 
kúpnej zmluvy. V pláne je aj 
rekonštrukcia bufetu pri am-
fiteátri. Mestské lesy v Brati-
slave už pre túto obnovu zve-
rejnili výzvu na predkladanie 
ponúk za odhadovaných 245 
682 eur bez DPH. 

 (TASR)
 Foto: MIB

Zastávky podľa 
nového manuálu
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratisla-
va plánuje vymeniť desiat-
ky zastávok a prístreškov 
MHD. Ich dizajn má vy-
chádzať z nového manuálu, 
ktorý pripravil Metropolit-
ný inštitút Bratislavy. 
Po novom by sme mali čakať 
na svoj spoj v priestrannej 
zastávke, ktorá je dostatočne 
osvetlená a chránená pred 
vetrom, dažďom či slnkom. 
Jednotná koncepcia zastá-
vok MHD má tiež pozitívne 
ovplyvniť podobu verejných 
priestorov v našom mes-
te. Do konca roka 2022 by 
malo pribudnúť vyše 200 
nových prístreškov na au-
tobusových, trolejbusových 
a električkových zastávkach. 
Dokument, podľa ktorého sa 
budú osádzať nové zastávky 
a prístrešky, si môžete po-
zrieť na stránke www.manu-
al.mib.sk.  (ts)
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– 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

MUDr. Tomáš Horňák a zdravotná 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.

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

Hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na najvhodnejší návrh na  

uzatvorenie zmluvy

o nájme nebytového priestoru vo  
výmere 28,30 m² v stavbe so súpis. č. 
2506 na pozemku parc. č. 10319/1 na 
Odborárskom námestí 6 v Bratislave, k. 
ú. Staré Mesto, s možnosťou použitia 
prvkov elektronickej aukcie. 

Bližšie informácie na www.bratislava.sk 
alebo na tel. čísle 02/59 356 504.

7. – 9. novembra

DPOH - Hommage à Hviezdoslav, fes-
tival pri príležitosti 100. výročia úmrtia 
básnika Pavla Országha Hviezdoslava

10. novembra

SND – CELÉ ZLE
Britská komédia prináša ironický pohľad 
na svet divadla, no zároveň je obrovskou 
poctou tomuto svetu.

11. novembra

NOVÁ SCÉNA – CYRANO  
Z PREDMESTIA
Legendárny slovenský muzikál v mo-
dernom prevedení

12. novembra

CO KRYT DPOH – ANTIKVARIÁT
Skutočný príbeh bratislavského antikva-
riátu Steiner
SND – TAK SA NA MŇA PRILEPILA
Dobre napísaná komédia plná náhod, ne-
hôd, stretnutí a rozchodov.

13. novembra

SND – APARTMÁN V HOTELI 
BRISTOL
Čierna komédia na motívy poviedok Ro-
alda Dahla
NOVÁ SCÉNA – IAGO
Muzikál podľa Shakespearovej drámy 
Othello

15. novembra

JAVISKO DPOH - PERNÍKOVÁ DÁMA
Komédia o sile lásky a pochopenia

RND – MUŽSKÉ ODDELENIE
Správa z nemocnice o mužoch, aj ženách 

16. novembra

NOVÁ SCÉNA – MAMMA MIA! 
Príbeh romantickej lásky s piesňami 
skupiny ABBA
SND – GLENGARRY GLEN ROSS
Hra z prostredia realitnej kancelárie

17. novembra

FOYER DPOH - NOVEMBER ´89 
V DPOH 
Nádej, alebo premárnená šanca?

18. novembra

NOVÁ SCÉNA – MILADA HORÁ-
KOVÁ
Unikátne multižánrové divadlo
JAVISKO DPOH - EXPERTI
Smutno smiešni ľudia, ktorí majú na 
všetko vyhranený názor.

19. novembra

JAVISKO DPOH  - KOPNY!  
BUCHNY! RIC! 
Myslíte si, že by vás slovenská klasika 
nebavila? Presvedčíme vás o opaku!
SND – JE ÚŽASNÁ! 
Pravdivý príbeh o najhoršej speváčke na 
svete Florence Fosterovej Jenkinsovej

20. novembra

NOVÁ SCÉNA – DIVADLO NOVÁ 
SCÉNA 75 
Galakoncert k 75. výročiu divadla
CO KRYT DPOH - VYTRVALÝ DÁŽĎ
Príbeh o priateľstve, zrade, láske, rodine 
a vyrovnávaní si účtov

21. novembra

CO KRYT DPOH - GENERÁCIA Z - 
SUSED, KTORÉHO NECHCEM
Projekt zameraný na mladého diváka. 

23. novembra

JAVISKO DPOH - PRAVDA
Čo je lepšie? Zatajiť ju alebo ju povedať? 
SND – DIVADELNÝ ROMÁN
Groteskný pohľad do zákulisia 

24. novembra

JAVISKO DPOH  - TEKTONIKA 
CITOV
Mať rád a poznať nie je vždy to isté.  
NOVÁ SCÉNA – IAGO
Muzikál podľa Shakespearovej drámy 
Othello

25. novembra

SND – DNES VEČER NEHRÁME
Revolúcia novembra 89 ako zábavný ka-
baret z hereckého prostredia
CO KRYT DPOH - OPATRUJ SA, 
JÚLIA!
Domáce násilie, jeho popieranie, či do-
konca obhajoba
NOVÁ SCÉNA – JÁNOŠÍK
Veľkolepá muzikálová freska

26. novembra

RND – PÁN STROM
Príbeh o storočnom strome a dianiach 
okolo neho

28. novembra

NOVÁ SCÉNA – AJ MUŽI MAJÚ 
SVOJE DNI
Situačná komédia s pesničkami

30. novembra

JAVISKO DPOH - BRATISLAVA BY 
NIGHT
Harmonické rodinné prostredie naráža 
na problémy.
SND – ČAJ A APOKALYPSA
Rozhovor štyroch dám odhaľuje príbeh 
jednej utajenej vraždy. (bn)

BRATISLAVA
Ponúkame vám niekoľko novembro-
vých inšpirácií na divadelné predsta-
venia. Veríme, že korona ani iná neprí-
jemnosť im nedá stopku, no pre istotu 
si preverte prípadnú zmenu programu.

Kam za kultúrou? Poďte divadla, je z čoho vyberaťBábkari odišli 
k Radošincom
RUŽINOV
Bratislavské bábkové di-
vadlo sa presťahovalo z bu-
dovy na Škultétyho ulici za 
Istropolisom na Záhradníc-
ku 95.
Novou adresou divadla sa 
od 1. novembra stala budo-
va Radošinského naivného 
divadla v Ružinove, ktorú 
budú divadelníci zdieľať spo-
ločne. Mali by tu zotrvať až 
do ukončenia rekonštrukcie 
vlastnej budovy na Dunajskej 
ulici.  (ts)

Za peknou 
piesňou
PETRŽALKA
V petržalskom Dome kultú-
ry Zrkadlový háj si môžete 
vychutnať zaujímavé spo-
mienkové podujatie.
Program na sobotu 20. no-
vembra má názov Skalický 
rubín a je spomienkou na 
Jožka Pihíka – rómskeho pri-
máša, hudobného skladateľa 
a textára, ktorý patril k naj-
kultivovanejším interpretom 
slovenských ľudových piesní 
na začiatku 30. rokov.  (bn)

Hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava 

vyhlasuje obchodnú verejnú 
súťaž na najvhodnejší návrh 

na uzatvorenie zmluvy 

o nájme nebytového priestoru č. 903 
vo výmere 51,06 m² v stavbe so súpis. 
č. 3175 na pozemku parc. č. 1669/466  
na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú.  
Karlova Ves, s možnosťou použitia 
prvkov elektronickej aukcie. 

Bližšie informácie na www.bratislava.sk 
alebo na tel. čísle 02/59 356 228.

Hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na najvhodnejší návrh na 

uzatvorenie zmluvy 

o nájme nebytového priestoru č. 1.44 
vo výmere 47,39 m² v stavbe bez  
súpisného čísla – podchod na Hodžovom 
námestí v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, s možnosťou použitia prvkov  
elektronickej aukcie. 

Bližšie informácie na www.bratislava.sk 
alebo na tel. čísle 02/59 356 504.

Nevyhadzujte 
knihy 

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701786

BRATISLAVA
Bratislavčan Bohuslav 
Rapoš sa s nami podelil 
o začiatky svojej športovej 
kariéry, ktorej dominovala 
kulturistika. Šport, ktorý 
komunisti považovali za ne-
vhodný a neboli naň u nás 
vytvorené ani len základné 
podmienky. A tak sa vtedy 
cvičilo tajne...
Bohuslav Rapoš navštevoval 
základnú školu na Jesenské-
ho ulici, pričom do triedy 
s ním chodil napríklad aj 
Milan Lasica. Na presuny po 
Bratislave mu slúžila veľká 
kolobežka, ktorú mu v roku 
1948 kúpila starká v ob-
chodnom dome Dunaj. „Na 
nej som behal po Bratislave, 
najradšej dolu kopcom po 
Stalinovom námestí (dnes 
Námestie SNP, pozn. red.). 
Raz som tam spadol a odrel si 
kolená. Ľudia po mne ziapali, 
že prečo nedávam pozor. Ur-
čite sa nebáli tak o mňa ako 
o seba, aby som im tou ťaž-
kou ozrutou neublížil...“
Bol veľmi zručný, sám si zlo-
žil zo súčiastok bicykel. Sused 
Jožko mu predal starší rám, 
následne kúpil kolesá, brzdy 
a všetko potrebné. Starú ko-
lobežku predal a potom už 
definitívne presedlal na svoj 

trojrýchlostný bicykel. „Na jar, 
len čo sa sneh rozpustil, vydal 
som sa z domu z Cintorínskej 
ulice k letisku a o týždeň to 
isté dva razy po sebe. Keď sa 
oteplilo, odvážil som sa aj na 
cestu do Modry k starým rodi-
čom. To už som mal pretekár-
sky bicykel Favorit s piatimi 
rýchlosťami, ktorý som si tiež 
sám poskladal. Rám bicykla na 
Miczkiewičovej ulici stál 220 
korún,“ spomína pán Rapoš. 
S kamarátmi pravidelne cviči-
li uňho v byte, aby boli silní 
a dobre vyzerali, najmä pred 
dievčatami. „Cvičili sme so 
všeličím, dokonca aj s dla-
žobnými kockami z ulice. Raz 
som si požičal v Reklamnom 
stredisku Drogérie staršie 
americké kulturistické časo-
pisy. Z nich som sa dozvedel 
veľa o tréningoch. Viacerých 
kulturistov v časopise som od-
fotil a zväčšené fotografie vlo-
žil do rámu, ktorý som zavesil 
na stenu v našej telocvični, 

teda v predizbe. Šťastie, že mi 
to otec toleroval, ba dalo by 
sa povedať, že nám chalanom 
fandil. Stretávali sme sa nie-
kedy aj ôsmi a cvičili do ne-
skorej noci,“ spomína na kul-
turistické začiatky pán Rapoš, 
ktorý si prvú činku vyrobil 
z liatinových závaží a želez-
nej tyče kúpenej v Zberných 
surovinách. Nejaké „kotúče“ 
zohnal v neďalekej tlačiarni 
Práca a ďalšiu železnú tyč 
vymenil so sústružníkom 
v BEZ-ke (Bratislavské elek-
trotechnické závody) za fľašu 
slivovice.
„Lavičku na cvičenie som 
spravil z veľkej hrubej dosky 
z lešenia na budove opro-
ti Ondrejskému cintorínu. 
Nevyzerala síce pekne, ale 
bola silná a stabilná. Dal som 
na ňu viackrát zloženú deku 
a ešte sme si urobili aj hrazdu 
na vyťahovanie, ktorú sme 
zavesili na železné tyče za-
liate v betóne stien. Keď bolo 

veľmi teplo, chladili sme sa 
ventilátorom, a ako výživu 
pre svaly sme pili veľa mlie-
ka a jedli tvaroh, vajíčka.“ 
Raz k nim domov dokonca 
vtrhli traja príslušníci verej-
nej bezpečnosti, aby vyšetri-
li, čo v byte robia, udala ich 
suseda... 
Po čase sa cesty kamarátov 
rozišli. „Ja som krátko po 
svadbe odišiel do New Yor-
ku a ostatní sa tiež rozutekali 
kade-tade. Ale spomienky na 
obdobie cvičenia v nás zostali 
a myslím si, že to boli pekné 
roky našej mladosti. Aj dnes 
si rád zacvičím, ale už len tak, 
ako sa patrí na osemdesiat-
ročného mládenca,“ ukon-
čil spomínanie pán Rapoš, 
ktorý dnes žije v Ružinove 
spokojným dôchodcovským 
životom spolu s manželkou 
Máriou. (ars)
 Foto: archív B. R.
Celý príbeh a viac foto 
 nájdete na www.banoviny.sk

Patril som k prvým bratislavským kulturistom 

Pózovanie s mojimi vzormi

Bohuslav Rapoš dnes

Stojan na činky z upravené-
ho stola na diaľkopis

Kde je najviac 
prehreškov?
BRATISLAVA
Bezpečnosť v Bratislave 
si overíte na prehľadnej 
mape na portáli hlavného 
mesta https://opendata.
bratislava.sk/. 
Aplikácia zobrazuje počet 
priestupkov v Bratislave 
podľa ulíc, kde boli spácha-
né. Po kliknutí na vybranú 
ulicu sa vám zobrazí počet 
zaznamenaných priestup-
kov rozdelených do rôz-
nych oblastí vrátane bez-
pečnosti dopravy. Najviac 
zásahov mestskej polície pri 
priestupkoch, ktoré sa netý-
kali dopravy, je zaznamena-
ných v centre mesta - okrem 
Námestia SNP (395) tiež na 
Námestí Nežnej revolúcie 
(196) a na Kollárovom ná-
mestí (171). Údaje sú spra-
cované za január až septem-
ber 2020. (ts)
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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.

~ ~ ~

„Bežte do krčmy, tam je 
všetko,“ poradil spisovateľ 
Juraj Šebo Američanovi, 
ktorý si odskočil z Viedne 
do Bratislavy, aby videl, 
ako v skutočnosti vyzerá 
socializmus. Bolo to v 60. 
rokoch minulého storočia, 
keď naše životy plánovala 
komunistická vrchnosť. Zo 
Šebovej knižky sme vybrali 
časť príbehov, svedčiacich 
o absurdnosti vtedajšieho 
sveta.
Bratislava začiatkom 60. ro-
kov pôsobila skľučujúcim 
a bezfarebným dojmom. 
Okrem sovietskych turistov, 
ktorí prišli loďou po Dunaji, 
a Rakúšanov, ktorí sa sem 
omylom zatúlali, tu nebol 
žiadny turistický ruch. Cen-
trum mesta príliš nelákalo, sta-
ré historické domy boli ošar-
pané a chátrali. Po ôsmej večer 
sa mesto ponorilo do tmy. 
Podľa vtedajšej ideológie sa 
mal „socialistický“ človek 
oddávať hlavne práci, blahu 
vlasti a rodine. Najprv po-
vinnosti, potom zábava. Na-
priek tomu Bratislava mala 
svoj spoločenský život a pár 
nočných podnikov končilo 
o tretej ráno. Najmä v piatok 
a sobotu mesto vchádzalo 
do hlučných zábav, veselých 
pitiek a tancovačiek, akoby 

sa niekam nervózne náhlilo, 
naháňalo čosi stratené a ne-
dosiahnuteľné.
Všetky pohostinské zariade-
nia v celom Československu 
boli rozdelené do štyroch ce-
nových skupín. Tie určovali 
otvárací čas podniku, cenu 
a kvalitu jedál a nápojov, úro-
veň poskytovaných služieb, 
ale aj požiadavky na zákaz-
níka, najmä na jeho obleče-
nie. Kuchári a čašníci mali 
nízke platy, preto sa klama-
lo a kradlo, ako sa len dalo. 
Najčastejšou obeťou bol, sa-
mozrejme, hosť. Neochotní 
a pomalí čašníci, malé porcie 
a nedočapované nápoje patrili 
k bežnému koloritu tých čias, 
a stali sa dokonca aj predme-
tom komunistami povolených 
vtipov. Mizli taniere, poháre, 
obrusy, príbory a nebolo nič 

zvláštne, ak mal prevádzkar 
podniku vybavenú domácnosť 
inventárom z reštaurácie. 
Často sa klamalo aj pri prí-
prave jedál. Malo sa síce 
variť podľa noriem, ale vša-
de to veselo obchádzali. Vý-
sledok bol, že hosť dostal 
redšiu polievku či menšiu 
porciu a pracovníci kuchyne 
odchádzali domov s plnými 
taškami. Obľúbeným trikom 
bola zámena alkoholu, napr. 
Cinzano (taliansky aperitív) 
za vermút tuzemský alebo 
maďarskej výroby – pri dob-
rom vychladení bol chuťový 
rozdiel nepatrný, na rozdiel 
od cenového, ktorý bol troj-
násobný.
Kritizovať systém, to smrdelo 
basou. Aby plebs mal pocit, 
že kritika je možná, noviny 
boli plné sťažností na poštu, 
železnice, obchod, a najmä 
na reštaurácie a krčmy, teda 
objekty, ktoré je možné de-
finovať ako nepolitické. Išlo 
o tzv. súhlasný odpor. Ten 
umožňoval režimu, aby si za-
choval tvár, a zároveň mohol 
reagovať na požiadavky ne-
spokojných občanov, pričom 
autori článkov si uvedomo-
vali, do akej úrovne riadenia 
môžu s kritikou ísť. Pragma-
tizmus tohto postupu rátal 
s anonymnou, nefungujúcou 
alebo oslabenou reflexiou.
Niekedy v 80. rokoch, v let-

nom období, prejavovali ne-
spokojnosť najmä poľnohos-
podári pre nedostatok piva. 
Piva bolo málo, smäd bol 
veľký. Chýbala najmä dva-
nástka, jej výroba nestačila 
pokryť dopyt. Na upokojenie 
situácie bola daná výnimka 
z technológie, čas výroby sa 
skrátil. Zrejme to malo vplyv 
na obsah alkoholu v pive, 
už to nebola stopercentná 
dvanástka. Milan Draško-
vič spomínal: „Nedostatok 
piva a obohatenie skromné-
ho bratislavského sortimentu 
som občas riešil služobnými 
cestami do Prahy. Raz sme si 
povedali, že pivo zoženieme 
na spiatočnej ceste vo Veľ-
kých Popoviciach priamo 
v pivovare, kde sa vyrábal 
Kozel. Pivovarská reštaurá-
cia už bola zatvorená. Náš 
služobný šofér sa vtedy vy-
našiel, keď vrátnikovi po-
vedal: ´Poslal nás súdruh 
minister.´ Pán z vrátnice 
nám pivo vybavil priamo 
z výroby, spolu 30 fliaš, my 
sme boli aj so šoférom traja. 
Toho kozla sme tam skutočne 
videli, bol v ohrade neďaleko 
vchodu...“ (bn)
 Foto: Vydavateľstvo 
 Marenčin PT

Spracované podľa knihy  
Juraja Šeba Kaviarne,  

krčmy a vinárne v Bratislave 
1960 – 1986 (so súhlasom 

vydavateľstva)

Pamätáte si socializmus v bratislavských krčmách?

Verejná bezpečnosť robievala razie.

Vzorná reštaurácia Slovan.

Pozor na podvodníkov, kto-
rí tvrdia, že opravujú chod-
níky! Na sociálnej sieti 
pred nimi varoval starosta 
RUŽINOVA Martin Chren, 
ktorý opísal aj konkrétny 
prípad. Istú Ružinovčan-
ku kontaktovali neznámi 
robotníci s tým, že prišli 
opraviť chodník pred jej ro-
dinným domom. Rozbúra-
li asfalt a potom si od nej 
vypýtali pár tisíc eur ako 
poplatok za opravu. „Bo-
hužiaľ, dôverčivá pani im 
naletela,“ konštatoval sta-
rosta. Zároveň zdôraznil, 
že mestská časť ani mesto 
nikdy nežiadajú od ľudí 
príspevok na opravu chod-
níka či cesty. Ak prídu ta-
kíto „robotníci“ aj za vami, 
volajte políciu! (bn)

Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

Mesto sa bude zaoberať 
požiadavkou na odstránenie 

sochy Marka Čulena 
Šimon FireFly Slovinský: História je tu preto, aby 
sme sa poučili, nie na to, aby sme ju prepisovali. A takéto 
pamätníky? Majú slúžiť ako pripomienka toho, čo tu bolo, 
a aby sme mysleli na to, čomu sa máme vyhnúť, takže 
odstraňovať ich je úplne kontraproduktívne. 
Stefan Bachár: Mohli by vytvoriť nové múzeum socia-
listického umenia a tam by mohli nazvážať takto odstrá-
nené predmety umeleckej a historickej hodnoty. Pretože 
je fakt, že glorifikácia komunistov nemá v 21. storočí na 

Slovensku priestor, avšak je to naša história, s ktorou sa musíme dôstojne vyrovnať a nezabúdať 
na ňu, netváriť sa, že sa neudiala, pretože keď zabudneme, môže sa ľahko zopakovať.
Branislav J. D. Pírek: Tieto sochy mali byť dávno preč, tak ako Gottwald. Mal sa spraviť 
spomienkový park na túto éru, ale u nás v Starom Meste to už strašiť rozhodne nemalo.
Foto: Staré Mesto

Predbiehanie cyklistov: Povinný odstup 1,5 m  
či 1 meter posunuli poslanci do druhého čítania
Andy Hornicz: Cesta patrí všetkým účastníkom cestnej premávky vrátane cyklistu. Zaujíma-
vé, koľkí sú schopní obísť traktor či kombajn, ale cyklista je pre nich neprekonateľná prekážka... 
Pritom jediné, čo sa od vodiča očakáva, je neohroziť niekoho na živote blízkym predbiehaním 
a spomaliť. Väčšina však nie je schopná dodržať ani maximálnu povolenú rýchlosť. Chce to len 
vzájomnú toleranciu a akceptáciu toho, že sme si všetci rovní, no niektorí zraniteľnejší.
Katarína Chrtianska: Cyklistom pri obiehaní nechávam voľný celý jazdný pruh a ja idem 
do protiidúceho. Nech majú priestor, bezpečnejšiu jazdu, na krajnici býva kopec všelijakých 
kamienkov a nerovností.
Miroslav Maco Gregor: Nemám problém, ale nech sa cyklisti naučia správať, teda nech 
majú aj oni vodičák, lebo zjavne nepoznajú dopravné značenie, jazdia na červenú, idú do jed-
nosmerky, jazdia po priechode pre chodcov a môžu nafúkať.

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
Ignorancia motor-
kára ma hnevá
Posielam vám foto ,,parkovania“ 
v parku na Škarniclovej ulici. 
Tento pán to robí často a podľa 
EČV motorky súdim, že v BB 
sa takto asi bežne parkuje! Už 
niekoľkokrát som ho videla par-
kovať na tomto mieste. Hnevajú 
ma takíto ignoranti.
 Obyvateľka Starého Mesta

Rozbitá dlažba nikomu neprekáža?
Často chodievam 
na prechádzky do 
petržalského Sadu 
Janka Kráľa a veľmi 
sa teším, že sa oň 
príslušní pracovníci 
starajú. Robia tu po-
trebné orezy stromov, 
udržiavajú trávnik 
a zdá sa mi, že ani 
v kríkoch už nebýva 
toľko rozhádzaného 
odpadu ako v minu-

losti. Chválim tiež zrekonštruované toalety, ktoré sú konečne na 
slušnej úrovni. Čo ma však hnevá, je rozbitá dlažba medzi lavička-
mi v priestore amfiteátra, oproti pódiu, ktoré slúžilo na rôzne akcie 
v rámci Kultúrneho leta. Nerozumiem, že to nikomu neprekáža.
 Ivana zo Starého Mesta

Kto sa má starať o živý plot?
„Chcem upozorniť na Röntgenovu ulicu číslo 2 až 6, kde má sídlo 
spoločnosť SIA. Pozemky sú ohraničené živým plotom, o ktorý sa 
však nik nestará,“ napísal nám čitateľ Ján, ktorý sa domnieva, že 
starostlivosť zanedbali pracovníci magistrátu.
Hovorkyňa mesta nás informovala, že daná komunikácia je 
v správe MČ Petržalka, odkiaľ sme však dostali takúto odpoveď: 
„V správe MČ je iba priľahlý chodník. Zeleň sa nachádza na 
pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta a v správe súkrom-
nej spoločnosti, ktorá má s najväčšou pravdepodobnosťou 
starostlivosť o plot vo svojej réžii.“
 Čitateľ Ján

Hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na najvhodnejší návrh na  

uzatvorenie zmluvy 

o nájme nebytového priestoru č. 1.33 
vo výmere 10,07 m² v stavbe bez  
súpisného čísla – podchod na Hodžovom 
námestí v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, s možnosťou použitia prvkov  
elektronickej aukcie. 

Bližšie informácie na www.bratislava.sk 
alebo na tel. čísle 02/59 356 504.

Hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na najvhodnejší návrh na  

uzatvorenie zmluvy 

o nájme nebytového priestoru č. 1.38 
vo výmere 67,12 m² v stavbe bez  
súpisného čísla – podchod na Hodžovom 
námestí v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, s možnosťou použitia prvkov  
elektronickej aukcie. 

Bližšie informácie na www.bratislava.sk 
alebo na tel. čísle 02/59 356 504.
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Baltasar  
Gracián

staro-     
rímska  
bohyňa  
úrody

6. časť 
tajničky

vzácna  
tropická  
živica

ohnem  
smerom  

von

vnútiš,  
natisneš

Imrich  
(dom.)

rímske  
číslo 51

značka  
ústnej  
vody

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

neovísa, 
neklesá

hmyz  
(zool.)

skratka  
Juliánske-   
ho dátumu

avšak, no farebnosť  
(kniž.)

Pomôcky: 
omos, pla-   
nar, ovoid,  
ileus, kvart 

5. časť 
tajničky

druh  
objektívu

zabezpe-    
čilo opev-    

nením
nijako

značka  
neptúnia  

vírus,  
po česky

plastická  
látka  

z fenolov

obšíval, 
obruboval  

mäkká  
stupnica

časť nohy  
medzi  

kolenom  
a bedrom

ramenný  
kĺb  

stále,  
čím ďalej

výkvet  
formát  
papiera

Pomôcky: 
oron, ibis,  
Pales, lik-    
vor, elemi

otlačia,  
ošúchajú  

Viktor  
(dom.) 

1. časť 
tajničky

spájal  
lepom

pásmové  
horstvo  
rotačné  
teleso

prudko  
vhodilo

mok  
(anat.)  

bažanto-    
vitý vták

hľa, pozri  
skratové 
spojenie

rímske  
číslo 4

jednotka  
merania  

silno  
tiekol

tkáčsky  
stroj  

(slang.)  
chlapčisko

skratka  
skratky  
listnaté  
stromy

žrď  
na jednom  
konci za-    
hrotená

špára  
opil  

(expr.)

fantasta  
svišťanie  
(zried.)

trhni,  
šklbni

cudzokraj-   
ný vták

obytná  
miestnosť  

Oľga  
(dom.)

utieram  
z povrchu  
oblečenie

mesto  
v Talian-    

sku

lovom  
získaj  

Vavrinec  
(dom.)

laby, tlapy  
rímsky  

boh lásky

vyrúbil  
clo

pevne  
vložia  

graf. znač-   
ka tónu

ruský  
bodák  

na pušku  
ikonka

Pomôcky: 
Ops, ebur,  
nova, ato-   
lon, štyk  

tvrdé  
neplnené  

cukrovinky

pľuvanec  
7. časť 
tajničky

2. časť 
tajničky
prenikavo  

(hud.)

vzorec  
nitridu  
uránu  

líhavalo

lámka

premenná  
hviezda  

zbavovali  
buriny

ústie  
rieky  

jemne  
ďube

klamstvá  
trhajú  
(kniž.)

solmizač-    
ná slabika

3. časť 
tajničky

nepriechod- 
nosť čriev

pokryje  
rosou  
potný  
kúpeľ

rumunský
zápalná  
bojová  
látka

omámil 
alkoholom

letný  
mesiac  
belasel

pohon  
odlamuješ

starorím-    
sky boh  

pastierov

úder  
(hovor.)  
zariaď

chytala  
Silvester  
(dom.)

materiál  
na podstie-  

lanie

strohá,  
úsečná  

krochkalo,  
chrochtalo

uchop  
ženské  
meno

Pomôcky: 
lonž, in-     

sekt, aigu,  
napalm  

zrúcaniny  
v nevhod-   
nom čase

zazeráme  
(pejor.)  

obťažoval

blanokrídly 
hmyz  
ostrov  
z atolu

vzorec  
sulfidu  

nikelna-     
tého

slonovina  
zbavovalo  

buriny

alelomorfa  
(genet.)  
sekal,  
rúbal

skratka 
klavíra  

Kvetoslav 
(dom.)

skratka  
Európskej  

ligy

blčať  
(kniž.)  
hydrid  
hliníka

4. časť 
tajničky
vôdzka 
(šport.)

vtiahol  
do seba

telefono-    
valo  

ponáraj

kovová  
látka  

cudzokraj-   
ný vták

rímske  
číslo 54

horské  
jazerá

cudzie  
ženské  
meno

Viliam  
(dom.)  
ruský  
súhlas

zotlelo  
značka  
európia

hlodaním  
dookola  
poškodil

nervovo  
chorý  
človek

od  
(z lat.)

kyprilo  
pôdu  

pluhom

vzťahu-     
júca sa  

na župan


