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BRATISLAVA
Vnútri bratislavského le-
soparku vznikla po dlhých 
rokoch úsilia občianskych 
aktivistov prírodná rezervá-
cia Vydrica. Významná časť 
našej prírody tak získala od 
1. februára lepšiu ochranu. 
Chránené je tiež blízke okolie 
riečky Vydrica smerom k Že-
leznej studničke. Dočkáme sa 
raz aj likvidácie chátrajúcich 
skeletov v tejto lokalite, hoci 
nie je súčasťou rezervácie?
Zo 483 hektárov plochy prí-
rodnej rezervácie je v najprís-
nejšom 5. stupni ochrany až 
450 hektárov, bez problémov 
však môžete prísť aj sem. 
Pre návštevníkov nepribudli 
nové obmedzenia. „Ostáva 
voľný pohyb peších aj cyklis-
tov, opekanie na vyhradených 
miestach, zber hríbov a les-
ných plodov, organizovanie 
tradičných bežeckých a cyk-
listických podujatí,“ spresnil 
Marek Páva, zástupca riaditeľa 
Mestských lesov v Bratislave. 

Nesmiete, samozrejme, voľne 
púšťať psov, klásť oheň v čase 
zvýšeného rizika požiarov či 
jazdiť na bicykli na trasách 
vyznačených iba pre peších. 
Takisto je zakázaná hospodár-
ska ťažba dreva a výstavba. To 
však nie sú novinky. „Mestské 
lesy mali územie prírodnej re-
zervácie Vydrica už niekoľko 
rokov zaradené v zóne poko-
ja, a teda podobný režim bez 
ťažby dreva či výstavby tu už 
fungoval,“ doplnil Páva s tým, 
že dodržiavanie pravidiel kon-
troluje okrem mestskej polície 
aj ich lesná stráž.
Zážitok z pobytu v nádher-
nom prostredí lesoparku nám 
však kazia najmä rozpadáva-

júce sa ruiny, ktoré tu stoja 
desaťročia. Aká je šanca, že 
raz zmiznú?
Pokračovanie na str. 2 
 Foto: Mestské lesy 
 v Bratislave, ac

Máme novú prírodnú rezerváciu,
čo však tie ruiny v lesoparku?

Zostanú autá 
na chodníku?
BRATISLAVA
Právna úprava obmedzujúca 
parkovanie na chodníkoch 
má platiť od 1. marca. Viace-
ré mestské časti však žiadajú 
posunúť jej účinnosť aspoň 
na 1. január 2023. 
Argumentujú tým, že do mar-
ca sa nestihnú dostatočne 
pripraviť na zavedenie zmien 
do praxe. Starosta Vajnôr Mi-
chal Vlček označil schválenú 
novelu o zákaze parkovania 
na chodníkoch mimo vyzna-
čených parkovacích miest 
ako „zmenu z jasného neba“. 
„Všetci cítime, že naše ulice 
idú nad limity svojich kapacít 
a že potrebujeme hľadať rov-
nováhu pri ich využívaní tak, 
aby za kratší koniec neťahali 
len tí najslabší,“ uviedol a zá-
roveň dodal, že samosprávy 
sa dostali pod tlak, keď majú 
na takúto rozsiahlu a zásad-
nú zmenu len tri mesiace. 
Najmä veľké mestské časti 
Bratislavy s hustou sídlisko-
vou zástavbou sa podľa neho 
nedokážu do marca pripraviť 
na uvedenie novely do praxe. 
Aj podľa magistrátu dostáva 
rýchla účinnosť novely mesto 
a mestské časti do situácie, 
keď nie je jasné, či za taký 
krátky čas dokážu legislatívne 
zmeny aj aplikovať v praxi. 
Na februárovú schôdzu Ná-
rodnej rady SR už predložili 
koaliční poslanci návrh záko-
na o cestnej premávke. Jeho 
úprava by mala umožniť mes-
tám a obciam získať čas na 
vyriešenie nedostatku parko-
vacích miest a autá by mohli 
v prechodnom období parko-
vať aj na chodníku podľa do-
terajších pravidiel. Prechodné 
obdobie by malo trvať do kon-
ca marca 2024. (TASR)

5 Odskúšané triky 
 na bezplatné
 parkovanie 
 Ak v tom viete chodiť, 

dokážete aj v centre 
Bratislavy odstaviť auto 
na celé hodiny zadarmo.

9 Našli sme
 neznámu
 záchrankyňu
 Bratislavčan utrpel po 

páde z bicykla ťažké 
zranenia. Pomoc mu 
privolala neznáma diev-
čina a on sa rozhodol 
vyhľadať ju cez sociál-
ne siete. Podarilo sa to 
vďaka našim čitateľom.

12 Vône a chute mora 
 v ružinovskom 
 Prievoze
 Otestovali sme špecia-

lity chorvátskej reštau-
rácie na Mierovej ulici 
v Ružinove.

15 V Sokolovni 
 sa kedysi plesalo 
 a zabávalo 
 Spoznajte príbeh aty-

pickej budovy v Sta-
rom Meste, ktorá je 
dlhé desaťročia sídlom 
bratislavských sokolov.

ZADARMO 
Noviny o živote v Bratislave sú 
distribuované každý mesiac 

 do všetkých mestských častí.  
EV 3101/09 ~ ISSN 1335-5228  

IČO: 35712058  
Vydáva NIVEL PLUS s.r.o.,  

Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava  
Tlačí MAFRAPRINT 

Roznáša spoločnosť Red Post, s. r. o.

Rezervácia 
Vydrica
Nachádza sa najmä na území 
mestských lesov v Bratislave 
medzi lokalitami U Slivu – 
Spariská – Biely kríž - Malý 
Slavín, ale zasahuje aj do 
štátnych lesov a do lesov mesta 
Svätý Jur. Nazvaná je po riečke 
Vydrica, ktorá ním preteká. Svoj 
domov tu našli viaceré živočíchy 
európskeho významu, napríklad 
rak riavový, pásikavec veľký, 
kováčik fialový či fuzáč alpský.

Skelet na Železnej studničke

Prírodná rezervácia 
Vydrica je domovom 
vzácnych živočíšnych 

druhov.
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Ubytovanie, informácie 
a tipy na túry nájdete na:

Realizované 
s finančnou podporou 
Ministerstva dopravy 
a výstavby Slovenskej 
republiky

PREČO SÚ TATRY AKO LIEK?
Počas zimných teplotných inverzií zažijete dokonalo slnečné dni.

Aktívny pohyb na čerstvom tatranskom vzduchu pôsobí ako liečivá procedúra.

Intenzita slnečného žiarenia počas zimy prináša pozitívnu zmenu pre telo i myseľ.

Prechádzky popri zasnežených stromoch v horskom prostredí spájajú všetky výhody klimatoterapie.
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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

1415 1615

Pokračovanie zo str. 1
BRATISLAVA
Dobrou správou je, že v no-
vej prírodnej rezervácii 
Vydrica sa už žiadne ruiny 
budov nenachádzajú. Tou 
horšou, že v iných navšte-
vovaných lokalitách le-
soparku strašia desaťročia 
a zbaviť sa ich nie je vôbec 
jednoduché.
„Problém ruín v lesoparku 
spočíva v ich vlastníctve, 
s budovami teda naklada-
jú iné subjekty ako hlavné 
mesto, najčastejšie štátny 
podnik Lesy SR, ministerstvo 
vnútra a súkromní vlastníci,“ 
pripomenul Marek Páva z or-
ganizácie Mestské lesy v Bra-
tislave. 
Mestské lesy v roku 2021 
zbúrali 5 starých budov 
v muničných skladoch 

U Slivu a ďalšie budovy 
v roku 2019 v muničných 
skladoch na Peknej ceste. 
„Boli však vo vlastníctve 
mesta. Keby sme mali vlast-
nícke práva aj k tým zvyš-
ným, zbúrali by sme ich veľ-
mi rýchlo. Mesto Bratislava 
aj Mestské lesy už viackrát 
oslovili Lesy SR s prosbou 
o vlastnícke vyrovnanie,  
avšak, bohužiaľ, bez odo-
zvy,“ dodal Páva.
Štátne lesy nedávno ubez-
pečili, že sa chcú podieľať 
na skvalitnení rekreačného 
potenciálu lesoparku. Kedy, 
v akom časovom horizonte 
teda začnú s obnovou chátra-
júcich objektov na Železnej 
studničke, kde ich vlastnia 
niekoľko? Ktoré prídu na 
rad ako prvé a ako to bude 

s prehodnotením zmlúv 
o prenájme zanedbaných ne-
hnuteľností, ktoré zverili sú-
kromným osobám (napríklad 
bývalé školiace stredisko Ve-
ronika)? Na tieto otázky sme 
do redakčnej uzávierky odpo-
veď nedostali. „Plánujeme ro-
kovania, ktorých predmetom 
budú aj rozhodnutia týkajúce 
sa nakladania s nehnuteľným 
majetkom v danej lokalite. 
Vzhľadom na strategický cha-
rakter týchto zámerov vám 
preto bližšie informácie po-
skytneme až po termíne pred-
metných rokovaní, ktoré sme 
presunuli na začiatok februára 
(8. 2.),“ znelo stanovisko od-
boru komunikácie Lesy SR 
pre Bratislavské noviny. 
K téme sa vrátime. (ac)
 Foto: ac

Kedy štátne lesy odstránia svoje ruiny?

Chátrajúci objekt Veronika stojí tesne pri potoku Vydrica.

Pauza na zážitok
Vedeli ste? Aj priamo v na-
šom meste môžete objaviť 
kúsok divočiny. Treba sa len 
na chvíľu zastaviť a pozor-
ne sa zadívať.
Tomáš Veselovský z Ochra-
ny dravcov na Slovensku 
práve prezradil, že myšiar-
ky – to sú tie sovy s „uška-
mi“ – bývajú od jesene až 
do jari na spoločných zimo-
viskách. Najčastejšie sú to  
skupiny ihličnatých stro-
mov alebo tují, ktoré rastú 
v okolí kostolov, škôl, na 
cintorínoch či v parkoch. 
Takže, keď sa zahľadíte 
do koruny stromu, môže 
sa vám pošťastiť, že uvi-
díte naraz až desiatky sov. 
Odpočívajú tam počas dňa 
a so západom slnka odlie-
tajú loviť.
Každý deň nám ponúka nové 
zážitky, ktoré sa oplatí zbie-
rať aj do rezervy, aby sme 
z nich čerpali dobrú ener-
giu. Nás potešil napríklad 
príbeh stretnutia zranené-
ho cyklistu s jeho záchran-
kyňou, ktoré sme pomohli 
sprostredkovať (viac na 
str. 9). Alebo tiež nová ná-
dej pre spustnutý kostolík 
v Podhradí (str. 14).
Príležitostí, hoci na malú 
radosť je veľa, chce to len 
nájsť si na ňu čas. Nezaťa-
žovať sa starosťami viac, 
ako si zaslúžia, zahľadieť 
sa inam. Deň je taký, aký si 
ho vytvoríme. 
 Anna Čapková

Vallo chce opäť
kandidovať
BRATISLAVA
Primátor Matúš Vallo chce 
v tohtoročných jesenných 
komunálnych voľbách ob-
hájiť svoj post a opätovne 
kandidovať na šéfa brati-
slavskej samosprávy. 
Oznámil to s tým, že spo-
lu s jeho tímom zakladajú 
komunálnu stranu Team 
Bratislava. Vallov proti-
kandidát vo voľbách zatiaľ 
nie je známy, okrem súčas-
ného primátora kandidatú-
ru ešte nikto ďalší neohlá-
sil. Vallo tvrdí, že spolu 
s jeho spolupracovníkmi 
sa podarilo na magistráte 
presadiť množstvo zmien. 
Mesto je podľa neho v at-
mosfére spolupráce, riadia 
ho čestne, transparentne 
a v práci chcú pokračovať. 
„Dokázali sme presadiť 
veľa dôležitých zmien pre 
rozvoj Bratislavy. Baví 
nás meniť hlavné mesto,“ 
povedal. (TASR)

PAAS ide ďalej
STARÉ MESTO
Po petržalských Dvoroch 
4, Krasňanoch a Tehelnom 
poli sa do systému regulo-
vaného parkovania PAAS 
zapojí Staré Mesto. 
Konkrétne ide o zónu Hlav-
ná stanica – Blumentál, 
ktorá zahŕňa aj ulice v oko-
lí vyhľadávanej Medickej 
záhrady. K zavádzaniu no-
vých pravidiel parkovania 
sa už uskutočnilo online 
stretnutie s obyvateľmi da-
nej lokality. Pred samotným 
spustením PAAS tu vy-
značia parkovacie miesta, 
aby bolo jasné, kde v rám-
ci zóny je možné legálne 
odstaviť auto. Regulácia 
parkovania sa postupne 
rozšíri aj do ďalších lokalít 
v meste. Viac sa dozviete 
na webe paas.sk. (bn)

Viac informácií zo života  
v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk
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BRATISLAVA
Ako sa pripraviť na rastú-
ci počet seniorov v našom 
meste? Predovšetkým pri-
jatím faktu, že to tak nao-
zaj je, pripomína bratislav-
ský lekár PETER TATÁR, 
známy ponovembrový po-
litik i niekdajší komunálny 
poslanec.

Aj Bratislava starne, pod-
ľa niektorých prognóz má 
mať v roku 2050 takmer 
tretina obyvateľov hlavné-
ho mesta viac ako 65 rokov. 
Prekvapuje vás to?
Je to prirodzený trend, lep-
šie životné podmienky vša-
de na svete prinášajú men-
ší počet narodených detí 
a dlhšiu strednú dĺžku ži-
vota. Teda menej mladších 
bude prispievať a pomáhať 
väčšiemu počtu seniorov. 
To prvé a, našťastie, ani to 
druhé nemôže zmeniť žiad-
na ideologická či stranícka 
propaganda v štýle rodičov-
ského bonusu. 

So starnutím populácie sú-
visí i potreba dostupných 

sociálnych služieb v rôznej 
forme a rozsahu. Ako je na 
tom naše mesto?
Už dávnejšie vláda hodila po-
vinnosť zabezpečovať soci-
álne služby na kraj a mesto, 
ale rozhodujúce slovo o roz-
delení daní Bratislavčanov 
si ponechala. Ale Bratislava 
nehovorí ani dnes svojim 
obyvateľom, že nemáme na 
to. Hľadá možnosti. Preto 
považujem za dôležité, aby 
sme ako samospráva, aj ako 
občania Bratislavy podporo-
vali rozumnejšie nakladanie 
s celoštátnymi  verejnými 
financiami a  rozumnejšie 
celoštátne pravidlá a kritériá 
pre sociálne a zdravotné služ-
by. A aby sme, vôbec nie na 
poslednom mieste, apelovali 
na poznanie mladých a sta-
rých, že najlepšia pomoc se-
niorom je rodina a oni sami.

Chápem to tak, že nie ste 
naklonený budovaniu se-
nior centier, kde by mal 
starý človek dožiť svoje po-
sledné roky...
Samotné rozširovanie za-
riadení pre seniorov v ko-
nečnom dôsledku len rozšíri 
„skladiská“ viac alebo menej 
nevládnych opustených sta-
rých ľudí s nízkou kvalitou 
života. Prípravou na väčší po-
diel seniorov v meste by malo 
byť prijatie faktu, že to tak 
naozaj je a stále viac bude. 
Že starší ľudia sú rovnocenní 

Seniorov a mladých treba  
spájať, nie oddeľovať

s prirodzene kariérychtivou 
a láskychtivou mládežou. 
Mladým a mladším majú čo 
poskytnúť - životnú múdrosť 
a odbornú skúsenosť, často 
aj účasť na spoločnej práci. 
Ale najmä vzájomnú radosť 
zo života. Potom pôjde lepšie 
aj bývanie, stravovanie,  kaž-
dodenná pomoc a voľný čas, 
ktorý nemusia starí a mladí 
tráviť vždy oddelene.

Na čom teda stavať, ak nie 
na inštitucionálnej opatere?
Zdravý človek s rodinným 
zázemím sa díva pohľadom 
z diaľky akoby na mrave-
nisko. Vidí domovy dô-
chodcov a iné zariadenia 
sociálnych služieb s celo-
ročným pobytom, možno aj 
kluby a jedálne pre dôchod-
cov a zdravotné zariadenia 
s chorými starými ľuďmi. 
Rodina týmto „mravcom“ ne-
pomohla alebo zostali opus-
tené a nevládne a majú sa 
najhoršie. Osamelosť pritom 
trápi aj mnohých ďalších se-
niorov, niektorých z nich tiež 
čaká domov sociálnych slu-
žieb, nemocnica či doliečo-
vacie zariadenie. Pritom cie-
ľom je prepojiť, nie oddeliť 
generácie. V rodine,  medzi 
susedmi, v práci, pri údržbe 
okolia, pri zábave, športe, pri 
starostlivosti o deti, v komu-
nite, kde žijeme, všade. 

To si už žiada, aby sme sa 
zaujímali nielen o potre-
by svojich blízkych, ale 
aj o ľudí v našom okolí. 
V mnohých prípadoch je to 
nereálne, nemyslíte?
Keď to prikážeme, nebude 
nás to baviť. Lepšie bude, 
keď deťom a vnukom dôjde, 
že nie je dlhodobo ľudsky 
vhodné, aby bývali desiat-
ky či stovky kilometrov od 
svojich rodičov a starých 
rodičov a chodili k nim na 
narodeniny, Vianoce a po 
kompóty. Stačí, keď staršia 
vdova z Ružinova dostane 
porážku a nemôže alebo sa 
nechce presťahovať k synovi, 

neveste a trom vnukom  do 
Petržalky. Ona je opustená 
a stratená, mladí sú uštvaní 
a zúfalí, plní výčitiek svedo-
mia. Susedia sa o ich trápe-
ní väčšinou ani nedozvedia 
a skoro nikdy im nenapadne, 
že by mohli do včera zdravej 
a dnes odkázanej susedke 
nakúpiť a zaviezť ju na kon-
trolu do nemocnice... Keď si 
príbuzní, ale aj susedia, ško-
ly, škôlky a vôbec ktokoľvek 
nájdu cestu a vzťah k blíz-
kym alebo hoc aj k cudzím 
starším ľuďom, najmä k star-
ším osamelým ľuďom, budú 
všetky riešenia ľahšie ako 
dnes. Nestačí teda len budo-
vať verejné anonymné kapa-
city starostlivosti. Oveľa viac 
treba rozvíjať svojpomoc 
rodiny a služby poskytované 
doma a v komunite.

Vy sám ste v seniorskom 
veku a pritom stále pra-
cujete. A nie ste jediný, 
zdravotníctvo v Bratislave 
zachraňujú mnohí lekári 
dôchodcovia, dokonca se-
demdesiatnici. V čom vás 
vek obmedzuje, ak vôbec 
nejako, a čo robíte pre svoju 
dobrú kondíciu?
Mal som výhodu,  že rodi-
čia mi v detstve a mladosti 
umožnili pravidelné tréningy 
v Sokolovni v Starom Mes-
te, v plavárni Grössling aj na 
štadióne v Petržalke, kde boli 
posilňovňa, atletická dráha, 
bazén aj tenisové kurty. Ne-
skôr som si kondíciu trošku 
udržiaval so vzácnymi pria-
teľmi ochranármi prácou na 
oprave dreveníc a pri sadení 
stromov. Teraz doma cvi-
čím, chodím čo najviac pešo, 
v lete veľa plávam. Prizná-
vam sa, že menej často, ako 
sa patrí, si idem zabehať do 
prírody. Horšie znášam úna-
vu a nedostatok spánku. Iné 
obmedzenia pri práci inter-
nistu nepociťujem.  

(ac)
Foto: TASR

Celý rozhovor si prečítajte na 
www.banoviny.sk

LEKÁR PETER TATÁR:

Peter Tatár

Práca v rodinnej firme s dlhoročnou tradíciou.
Pre prevádzku v Rovinke hľadáme: Pre prevádzku v Bratislave III hľadáme:  

Strojník 1 400 - 1 600 € Triedič  1 200 - 1 300 €
Balič/ka 1 100 - 1 300 € Vodič VZV  1 300 - 1 500 €
Operátor 1 400 - 1 600 € Majster (tímlíder)  1 500 - 1 800 €

Uvedená je priemerná hrubá mzda. 

Kontakt:
0948 948 167 / zuzana.sevcikova@cvmango.com

Bratislava  
starne
BRATISLAVA
Portál opendata.sk konšta-
tuje, že aj v Bratislave sa 
rokmi zvýši populácia star-
ších ľudí a zníži sa počet 
ľudí v produktívnom veku. 
Zastúpenie seniorov je vý-
znamné najmä v Starom Meste 
a druhom bratislavskom okre-
se, kde predstavujú takmer 
pätinu obyvateľov. Podľa naj-
novších informácií zo sčítania 
obyvateľov seniori v Starom 
Meste tvoria 21,51 % z 46 080 
rezidentov. V centrálnej časti 
hlavného mesta zároveň žije 
spomedzi okresov bratislav-
ského regiónu najmenej ľudí 
v produktívnom veku (15 – 64 
rokov), a to len 63,31 % popu-
lácie, kým v iných okresoch 
kraja je to nad 65 %. (bn)

Náš kraj je tretí 
najľudnatejší
BRATISLAVA
K 1. januáru tohto roku 
žilo v Bratislavskom kraji  
719 537 obyvateľov. Potvr-
dilo to Sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov 2021. 
Pokiaľ ide o počet reziden-
tov, predbehli nás Prešovský 
a Košický kraj. Dve tretiny 
rezidentov Bratislavského 
kraja sú v produktívnom veku. 
V predproduktívnom veku (0 - 
14 rokov) je 120 991 obyvate-
ľov kraja, deti tvoria 16,82 % 
populácie. Seniorov vo veku 
65+ je 125 776, teda 17,48 % 
obyvateľov v kraji. (TASR)

BRATISLAVA
Po spustení systému re-
gulácie parkovania PAAS 
v Bratislave sa miesta na 
bezplatné odstavenie auta 
stávajú čoraz nedostup-
nejšie. Ako alternatíva, 
ktorú mnohí ľudia radi 
využívajú, sa zatiaľ uka-
zuje parkovanie v nákup-
ných centrách. V každom 
jednom to však funguje 
inak a ak v tom viete cho-
diť, dokážete tu parkovať 
dlhé hodiny zadarmo. 

Euroveaa
Nákupné centrum Eurovea 
využívajú mnohí na parko-
vanie, pretože sa nachádza 
v Starom Meste (formálne 
leží Eurovea v Ružino-
ve, ale celé okolie okrem 
pásu popri Dunaji je Staré 
Mesto), kde je parkova-
nie medzi 8:00 h a 18:00 h 
spoplatnené. V garážach 
Eurovey môžete parkovať 
počas pracovného dňa za-
darmo hoci aj 8 hodín, ale 
ak zabudnete na jednu vec, 
siahnete hlbšie do vrecka 
aj za niekoľko minút par-
kovania.
Počas pracovných dní tu máte 
parkovanie prvé tri hodiny 
bezplatné. Niektorí ľudia 
zvyknú opustiť garáž a vrá-
tiť sa, aby parkovali zadarmo 
odznova. Je to možné, ale 
mimo garáže musíte  stráviť 
minimálne dve hodiny, ná-
sledne sa vám čas ráta odzno-
va. Takže s dvojhodinovými 
prestávkami tu môžete par-
kovať celý deň - nesmiete sa 
však vrátiť skôr, ako uplynú 
dve hodiny. 

Rovnako to funguje cez ví-
kendy a sviatky, vtedy však 
bezplatne parkujete až päť 
hodín. Pri návšteve kina vám 
parkovanie môžu predĺžiť, 
lístok si vezmite so sebou do 
pokladne. 
• Platba:
Pracovné dni: 3 hodiny za-
darmo
Víkendy a štátne sviatky: 
prvých 5 hodín zadarmo
Každá ďalšia hodina: 3,50 €
Po opustení garáží na mini-
málne 2 hodiny máte bez-
platné ďalšie 3 hodiny (cez 
víkend 5 hodín).

Bory Malll
Čas strávený parkovaním 
v nákupnom centre Bory 
Mall sa ráta inak ako v Eu-
rovei. V exteriéri je za-
darmo, v garážach sú bez-
platné štyri hodiny počas 
pracovného dňa a päť hodín 
počas víkendu. Automat 
eviduje vaše EČV a parko-
vací čas vám ráta kumula-
tívne. Jednoducho, v daný 
deň tam môžete dohromady 
parkovať vymedzený počet 
hodín a je jedno, koľkokrát 

za deň a na ako dlho opus-
títe garáž. Teda pri parko-
vaní vám najskôr na lístku 
svieti nápis štyri hodiny 
zadarmo. Ak po desiatich 
minútach garáž opustíte 
a neskôr sa vrátite, zadarmo 
máte k dispozícii 3 hodiny  
a 50 minút.
• Platba:
Pracovné dni: 4 hodiny za-
darmo
Víkendy a štátne sviatky:  
5 hodín zadarmo
Každá ďalšia hodina: 3,00 €
Čas strávený v garážach sa 
zratúva za daný deň.

Auparkk
Parkovanie v garážach 
Auparku funguje podobne 
ako v Eurovei, avšak počas 
víkendov je zadarmo. Cez 
pracovné dni parkujete prvé 
tri hodiny bezplatne a keď 
opustíte garáž minimálne na 
hodinu, čas sa vám po návra-
te začne rátať odznova. Verní 
zákazníci môžu parkovať za-
darmo o hodinu dlhšie.
• Platba:
Pracovné dni: 3 hodiny za-
darmo

Víkendy a štátne sviatky:  
zadarmo 
Každá ďalšia hodina 3,00 €
Po opustení garáží na mi-
nimálne hodinu sa čas ráta 
odznova.

Avion Shoppingg
Parkk
 V Avione na Ivanskej ces-
te je to jednoduché. Vonku 
i v garážach parkujete vždy 
bezplatne. Garáže sú prístup-
né medzi 10:00 h a 22:00 h. 
Mnohí ľudia o tom nevedia, 
a tak radšej parkujú vonku. 
Nákupné centrum má aj vy-
členené 3-hodinové parko-
vacie zóny, ktoré treba po 
uplynutí tohto času opustiť. 
Tiež sú zadarmo, no ak v nich 
budete parkovať dlhšie, mu-
síte požiadať SBS-kára, aby 
ste sa dostali von.
• Platba: 
Pracovné dni: zadarmo
Víkendy a štátne sviatky: 
zadarmo

Centrall
V podzemných garážach 
nákupného centra Central 
parkujete cez pracovné dni 
v čase od 6:00 h do 22:00 h 
prvé tri hodiny zadarmo, za 
každú ďalšiu začatú hodinu 
platíte tri eurá. Počas víken-
dov a štátnych sviatkov je par-
kovanie bezplatné. Funguje 
to rovnako ako v Bory Mall, 
teda systém vám zratúva od-
parkované minúty počas jed-
ného dňa. Čiže, ak po dvoch 
hodinách odídete a neskôr sa 
vrátite, môžete parkovať ešte 
hodinu. V prípade, že v pod-
zemnom parkovisku zapar-
kujete po 19:00 h, do 22:00 h 

Vyskúšané triky, ako parkovať v meste čo najdlhšie zadarmo
máte nárok na bezplatný vý-
jazd, musíte však vložiť svoj 
parkovací lístok do automatu 
najneskôr do 21:59 h. Násled-
ne vám vznikne čas na bez-
platný výjazd z parkoviska 15 
minút. Od 22:00 h do 6:00 h 
môžete použiť iba vjazd/vý-
jazd z Metodovej ulice, po-
platok za každú začatú hodi-
nu v tomto čase je 3 eurá.
• Platba:
Pracovné dni: 3 hodiny za-
darmo
Víkendy a štátne sviatky: 
zadarmo 
Každá ďalšia hodina 3,00 €
Čas strávený v garážach sa 
zratúva za daný deň.

VIVO!!
V nákupnom centre Vivo! 
(bývalý Polus) je to rovnaké 
ako v OC Central. Parkova-
nie máte na tri hodiny denne 
k dispozícii zadarmo, pričom 
hodiny parkovania sa kumu-
latívne počas dňa sčítavajú. 
Po presiahnutí troch hodín za 
deň platíte poplatok tri eurá 
za každú začatú hodinu. Pri 
návšteve kina máte možnosť 
predĺžiť si bezplatné parko-
vanie na štyri hodiny. Cez 
víkend je parkovanie bez-
platné.
• Platba:
Pracovné dni: 3 hodiny za-
darmo
Víkendy a štátne sviatky: 
zadarmo
Každá ďalšia hodina 3,00 €
Čas strávený v garážach sa 
zratúva za daný deň. (ms)
 Foto: bn

OBRAZY
NAJLEPŠIE
PREDÁTE 
V AUKCII

Žiadne
poplatky
Galéria Art Invest

Dobrovičova 7, Bratislava
Info: 0905 659 148
www.artinvest.sk
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Každé nákupné centrum má svoje pravidlá.
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Najvyššia rezidenčná budova  
KLINGERKA je skolaudovaná

Výstavba 116 metrov vysokej KLINGERKY sa 
začala v marci 2019 vŕtaním pilót, následne armo-
vaním a betonážou dva metre hrubej základovej 
dosky. Vzhľadom na technické požiadavky a kon-
štrukčné nároky je KLINGERKA v mnohých ohľa-
doch jedinečná. „Kolegovia museli často vyvinúť 
a s dodávateľmi na mieru vyrobiť úplne nové pro-
dukty. Tieto prototypy sme použili po otestovaní 
po prvý raz práve na najvyššej obytnej budove na 
Slovensku,“ vysvetľuje projektový manažér JTRE 
Peter Medľa.
Po ukončení prác na suteréne a garážovom dome 
napredovali práce od tretieho poschodia v tempe 
jedno poschodie za desať dní. „Strechu nad 35. po-
schodím sme dobetónovali v novembri 2020 a na 
kolaudáciu sme stavbu pripravili do septembra 
2021. Na parametre tejto stavby je to veľmi dob-
rý výsledok,“ hovorí hlavný stavbyvedúci Martin 

Barila zo spoločnosti STRABAG Pozemné a inži-
nierske staviteľstvo s. r. o., ktorá bola generálnym 
dodávateľom rezidenčnej časti. 
Súčasťou projektu je multifunkčný park veľko-
sti polovice futbalového ihriska. Stane sa nielen 
príjemnou oázou a spoločenským prvkom, ale aj 

prirodzeným prepojením pôvodnej Klingerovej ko-
lónie s rezidenčnou vežou situovanou pri hlavnej 
ceste. Park navrhol skúsený tím architektonického 
štúdia GFI, ktorý spolupracoval s oceňovanými 
dizajnérmi mmcité. Centrálnym prvkom je moder-
né detské ihrisko, plocha s workoutovými strojmi 
a menšie ihrisko na loptové hry. Zeleňou je pokrytá 
aj strecha garážového domu, čo prispieva k obme-
dzeniu hluku, znižuje prašnosť a teplotu, zadržiava 
vodu a spolu s parkovou výsadbou je tak význam-
ným prínosom k udržateľnosti klímy v centre Bra-
tislavy.
Popri posledných administratívnych úkonoch po-
trebných k odovzdaniu bytov novým majiteľom 
budú dokončené aj všetky drobné práce v interiéri aj 
exteriéri. „O bývanie v KLINGERKE bol od začiat-
ku veľký záujem nielen pre jej skvelé umiestnenie, 
ale aj pre jedinečné výhľady a praktické dispozície. 
Odovzdávať takmer 400 bytov začneme už o pár 
týždňov a urobíme všetko pre to, aby sa prví oby-
vatelia mohli nasťahovať čo najskôr,“ hovorí Ivan 
Bratko, riaditeľ predaja rezidenčných nehnuteľností 
JTRE. Dodáva, že v ponuke je ešte niekoľko po-

sledných štvorizbových bytov pripravených ihneď 
na nasťahovanie, čo je v súčasnej situácii výrazné 
plus pre ľudí, ktorí zvažujú kúpu nového bývania.
Premena bývalej priemyselnej lokality na nový 
plnohodnotný mestský priestor sa však nekončí. 
JTRE pripravuje pokračovanie projektu KLIN-
GERKA, ktorý sa stretol s mimoriadnym záujmom 
o bývanie. 
„Po dokončení celého projektu KLINGERKA svo-

jim charakterom vytvorí prirodzený prechod medzi 
vznikajúcim moderným centrom mesta a pokojnou 
štvrťou historickej Klingerovej kolónie s dostatkom 
zelene, potrebnými službami a priestorom pre rôz-
norodé voľnočasové aktivity. Je veľmi dôležité, že 
aj KLINGERKA prináša potrebný mix funkcií pre 
správne sociálne fungovanie centra mesta,“ opisuje 
Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.

Rezidenčná budova KLINGERKA:
116 metrov je výška budovy
36 nadzemných podlaží
380 dvoj- až štvorizbových bytov
376 balkónov
5 výťahov
663 schodov má schodisko z garáže na 35. poschodie
678 parkovacích stojísk
425 m2 obchodnej plochy
6 300 m2 zelene (park a zelená strecha 
garážového domu)
2022 rok dokončenia

Developer J&T REAL ESTATE (JTRE) úspešne ukončil takmer trojročný proces výstavby novej najvyššej 
rezidenčnej budovy v Bratislave. KLINGERKA má právoplatné kolaudačné rozhodnutie. Blíži sa tak odovzdá-
vanie bytov novým majiteľom a spolu s tým ožije aj priľahlý park s detským ihriskom, lavičkami a množstvom 
zelene. Po 31 mesiacoch stavebných prác sú tieto oficiálne ukončené a KLINGERKA začína písať novú etapu 

územia bývalej továrne na výrobu juty, do ktorého sa vracia život.

Stavba vrátane garáže:
169 pilót
3 200 ton výstuže
28 000 m3 objem betónu
1,5 – 2 m hrúbka základovej dosky
16 800 m2 celková plocha fasády
7 032 m2 celková plocha okien
300 km elektrických káblov



Manažment a stavebný dozor zabezpečila renomovaná spoločnosť Tristel, s.r.o.

Nastal čas uvedomiť si, že nemusíte 
na každé ochorenie užívať che-
mické lieky a že jestvujú skutočne 
účinné alternatívne terapie, ktoré 
vyliečia vaše zdravotné problémy 
a bezpečne vás nasmerujú na cestu 
celoživotného zdravia a pohody. 
Dávni praktickí lekári, či už v Číne, 
Indii, starovekom Egypte alebo 
Grécku si uvedomovali, že naše telo 
má prirodzenú schopnosť uzdraviť 
sa a že s pomocou vhodných 
rastlín, stravy a cvičenia sa telo vo 
väčšine prípadov uzdraví samo.

Bývalý športovec Frank Ritter vo 
svojej knihe Ako zvládnuť stres radí 
všetkým, ktorí dlhodobo bojujú 
s týmto problémom. Zameriava 
sa na vytvorenie rovnováhy medzi 
telom a mysľou či na vybudovanie 
odolnosti proti stresu a jeho kaž-
dodenným nástrahám. Zohľadňuje 
rôzne faktory – psychológiu, šport 
či výživu a vo svojej knihe poskytuje 
riešenia pre každý typ stresu.

Uznávaný motoristický novinár 
a moderátor Maurice Hamilton 
ponúka detailný pohľad na históriu 
kráľovskej triedy automobilového 
pretekania. Od obdobia, keď jej 
protagonisti riskovali život na trati 
bez prílb a smrť bola súčasťou for-
mulového kolotoča až po zavedenie 
supermoderných bezpečnostných 
opatrení. Od priam improvizovaných 
tratí až po miliardový biznis.

Brenna je ostré dievča, aspoň to 
všetci tvrdia. Nepoddáva sa strachu 
a názor druhých je jej ukradnutý. 
Drží sa však jedného pravidla. 
Nikdy nespí so súpermi. Ako 
dcéra trénera hokejového tímu by 
sa s rivalom nezaplietla za žiadnu 
cenu. Žiaľ, osud vie byť krutý a Jake 
Connelly je presne ten prípad.

Rieka príbehov... ... alebo príbeh 
rieky. Druhý najdlhší európsky 
veľtok spája svety desiatich krajín. 
Krajín plných príbehov, pestrých, 
ako je život sám. Od farmára 
v Čiernom lese po staručkého lovca 
žiab v dunajskej delte nachádza 
pútnik, ktorý kráča popri rieke, od-
lišnosti. Dunaj rozpráva popri svojej 
histórii aj príbeh súčasnej Európy. 
Všetky tie odlišné svety spája do 
jedného.

Dr. Josh Axe 
Staroveké 

liečenie

Frank Ritter: 
Ako zvládnuť 

stres

Maurice Hamilton: 
Formula 1 

Oficiálna história

Elle Kenedyová: 
Riziko

Dana Čavojská: 
Dunaj - rieka 

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

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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

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

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

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

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701 786

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

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

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

RUŽINOV
Dobrá vec sa nielenže poda-
rila, ale mala úplný happy 
end! Bratislavčan Tomáš 
Kafka ešte vlani v novembri 
utrpel po páde z bicykla ťaž-
ké zranenia. Pomoc mu vtedy 
privolala neznáma dievčina 
a on sa po dvoch mesiacoch 
rozhodol vyhľadať ju cez 
sociálne siete. Vďaka čitate-
ľom Bratislavských novín sa 
stretli už o pár dní.
Informáciu o tom, že pán Kaf-
ka sa chce poďakovať slečne, 

ktorá mu 17. novembra po-
skytla po páde v podchode na 
Prievozskej ulici prvú pomoc 
a privolala záchranárov, sme 
na webe Bratislavských no-
vín uverejnili v nedeľu 23. 
januára. Ani sme nedúfali, 
že už o dva dni, v utorok 25. 
januára, sa stretnú dokonca 
osobne! Aj vďaka zdieľaniu 
nášho článku na Facebooku 
sa to však naozaj podarilo. 
Neznáma záchrankyňa sa 
volá Katka a upozornil nás na 
ňu jej priateľ Martin, ktorý si 
článok tiež prečítal. Ochotne 
nám poskytol číslo jej mo-
bilu, ktoré sme zase my (po 
Katkinom súhlase) posunuli 
vďačnému cyklistovi. 
„Ďakujem, že ste mi pomohli 
Katarínu vypátrať a skontak-
tovať sa s ňou. Dohodli sme 
sa, že sa v utorok o desiatej 
predpoludním stretneme na 
mieste, kde ma našla ležať 

v kaluži krvi. Bolo úžasné, 
ako pohotovo reagovala, 
poskytla mi prvú pomoc, 
zavolala záchranku a ešte 
koordinovala ostatných cyk-
listov, ktorí šli okolo, aby 
spomalili a dávali pozor, 
nech sa nestane žiadna kolí-
zia. Moja veľká vďaka patrí 
aj zdravotníkom zo sanitky, 
ktorá po mňa prišla. Dokonca 
boli ochotní vziať do vozidla 
okrem mňa aj môj pomerne 
veľký elektrický bicykel, kto-
rý potom odložili v úschovni 
ružinovskej nemocnice. Keď 
sa zvykne na slovenské zdra-
votníctvo nadávať, tak ja ho, 
naopak, musím pochváliť za 
vzornú starostlivosť, ktorej sa 
mi v UNB Ružinov dostalo,“ 
povedal nám Tomáš Kafka. 
Po páde z bicykla utrpel zlo-
meninu jarmovej kosti i hor-
nej čeľuste, ako aj dvojitú 
zlomeninu sánky. Ako ďalej 

vysvetlil, asi desať dní strá-
vil v novembri v nemocnici, 
v decembri sa dával dokopy, 
potom prišli Vianoce, ale už 
od začiatku januára bol roz-
hodnutý, že svoju záchran-
kyňu musí nájsť, aby sa jej 
poďakoval. 
„Naozaj som nečakala, že 
sa so mnou pán Kafka bude 
chcieť stretnúť, aby mi preja-
vil svoju vďačnosť. Pre mňa 
bolo od prvej chvíle najdô-
ležitejšie jedine to, aby bol 
v poriadku a som šťastná, že 
sa tak napokon aj stalo. Dnes 
vyzeral oveľa lepšie ako vte-
dy, keď som ho našla ležať 
vedľa bicykla,“ s úsmevom 
skonštatovala Katka, s kto-
rou sme sa zhodli na tom, že 
je pre všetky strany skutočne 
príjemné, ak majú nehody ta-
kýto šťastný koniec. Nebýva 
to tak vždy... (ars) 
 Foto: Marián Dekan

Našli sme Katku, ktorá pomohla 
cyklistovi po vážnom úraze hlavy

VÁŠ PRÍBEH

Tomáš Kafka so svojou  
záchrankyňou

   Nájomca sa síce našiel, zmluvu však 
napokon nepodpísal.

STARÉ MESTO
Uplynulo niečo vyše roka, 
keď hlavné mesto a Met-
ropolitný inštitút Bratisla-
vy spustili pilotný projekt 
prenájmu vybraných mest-
ských budov vo verejnej sú-
ťaži. Nesúťažilo sa len po-
núknutou cenou za nájom, 
rozhodovali tiež hodnotové 
kritériá. V hre bol aj Mýtny 
domček pri Starom moste, 
no hoci odborná komisia 
našla víťaza, objekt je stále 
zatvorený.
„Prenájom podľa toho, aký 
účel nájmu navrhne samotný 
súťažiaci, je pilotný projekt 
obchodnej súťaže, kedy pre 
vybrané mestské nehnuteľ-

nosti mesto umožní aj nižší 
ako komerčný nájom,“ infor-
moval Metropolitný inštitút 
ešte v decembri 2020 s tým, 
že záujemcovia sa môžu hlá-
siť do 11. februára 2021. 
Hoci bola v súťaži 
uvedená komerč-
ná predpokla-
daná výška 
nájmu, každý 
záujemca mal 
vo svojej žia-
dosti priložiť 
okrem plánu čin-
nosti aj vlastný ná-
vrh ceny nájmu. Cieľom 
totiž bolo pritiahnuť takého 
nájomcu, ktorý vie doplniť 
chýbajúce funkcie v okolí 

a získať pestrosť 
a vyváženosť služieb v lo-

kalite, kde to len na základe 
ceny nie je možné. Nešlo teda 
primárne o peniaze.

V súťaži o Mýtny domček na 
staromestskom brehu Dunaja 
zvíťazila eseročka E-VO, no 
ukázalo sa, že aj keď nejde 
o peniaze, ide aj o peniaze. 

Táto niekdajšia colnica a úrad 
z prelomu 19. a 20. storočia na 
lukratívnej bratislavskej adre-
se je stále prázdna, nevyužitá. 
„Víťazom verejnej obchod-
nej súťaže na nájom Mýtneho 
domčeka v Starom Meste sa 
stala spoločnosť E-VO, s. r. o., 
ktorá však napokon nepristúpi-
la k uzavretiu nájomnej zmlu-
vy s hlavným mestom SR Bra-
tislava z finančných dôvodov. 
V súčasnosti sa plánuje opra-
va stavby Mýtneho domčeka 
a následne opätovné vyhláse-
nie verejnej obchodnej súťaže 
na jeho nájom,“ informovala 
nás hovorkyňa magistrátu Da-
gmar Schmucková. (ac)
 Foto: Marián Dekan

NOVÉ MESTO
Po skončení letnej sezóny sa 
mestská časť Nové Mesto 
pustila do dôležitej rekon-
štrukcie sedačkovej lanov-
ky z Kamzíka na Železnú 
studničku. Ako napredujú 
práce?
Veľká časť prác na dolnej 
a hornej stanici lanovky je 
už dokončená. „Na hornej 
stanici sme urobili komplet-
nú hydroizoláciu nástupišťa, 
prístupovej aj výstupovej 
lávky, položili nový asfalt,“ 
informovala samospráva na 
sociálnej sieti.
Ďalej postavili novú poklad-
nicu, nové betónové scho-
disko k bufetu a nový vý-
stupný chodník zo schodiska. 

Natiahla sa tiež nová elektro-
inštalácia a osadilo nové záb-
radlie a koridor.
„Na dolnej stanici sa zbúrali 
staré prístupové a výstupové 
lávky, ktoré sme nahradili 
novými z oceľovej konštruk-
cie. Zaizolovali sme strechu, 
rozšírili nástupište pre cyk-
listov, osadili nové zábradlie. 
Pribudlo aj nové odpadové 
potrubie,“ priblížila ešte sa-
mospráva.
Výsledkom rekonštrukcie má 
byť kvalitnejšie a bezpečnej-
šie prostredie lanovky. Ak 
všetko pôjde hladko, lanovku 
vo vynovených priestoroch 
spustia už v marci.  Lanovka 
zároveň tento rok oslávi svo-
je 50. výročie. Prípadné akcie 

súvisiace s týmto výročím 
budú podľa mestskej časti zá-
visieť od aktuálnej pandemic-
kej situácie a opatrení.
Pôvodná lanovka začala pre-
mávať 11. júla 1972 a jej 
prevádzka sa skončila v roku 
1990. Koncom januára 2005 
odkúpilo nehnuteľnosť, teda 
pozemky aj stavby, za vte-
dajších 19,5 milióna korún 
(v prepočte cca 647 800 eur) 

hlavné mesto, ktoré stavbu 
následne zverilo mestskej 
časti Nové Mesto. Tá ju zre-
konštruovala za 32 milió-
nov korún (v prepočte vyše 
milióna eur) Lanovku opä-
tovne uviedli do prevádzky 
30. septembra 2005. V roku 
2008 bola zaradená medzi 
pamätihodnosti mestskej 
časti.  (ms, TASR)
 Foto: TASR

Kedy sa opäť odvezieme?

Nejde aj ide o peniaze... Výherca Mýtneho domčeka to vzdal

Spaľovňa  
bude fungovať 
šetrnejšie
BRATISLAVA
Modernejšia, energeticky 
účinnejšia a k životnému 
prostrediu maximálne šetr-
ná má byť po modernizácii 
bratislavská spaľovňa od-
padu. 
Mestská firma OLO už 
spustila povoľovaciu fázu 
investičného zámeru, ktorý 
aktuálne prechádza posudzo-
vaním vplyvov na životné 
prostredie. Prechod z pro-
jektovej do realizačnej fázy 
predpokladá v závere roka 
2023. Cieľom je zvýšiť spo-
ľahlivosť a životnosť zaria-
denia na energetické využitie 
odpadu, a zároveň naplniť 
prísne environmentálne štan-
dardy. (TASR)

BSK opraví 
cesty aj mosty

BRATISLAVA
Nový asfalt, vodorovné zna-
čenie, aj vyššia bezpečnosť 
a komfort pre vodičov. To 
všetko prinesú opravy ciest 
II. a III. triedy, do ktorých 
sa pustil Bratislavský samo-
správny kraj (BSK). 
Župa tiež spustila projektovú 
prípravu na opravy mostov, 
riešenie problematických kri-
žovatiek či výstavbu obchva-
tov. „Cestné komunikácie 
opravujeme v každom okrese, 
pričom viaceré úseky sú už ho-
tové. Vynovené komunikácie 
bezpochyby prispejú ku kom-
fortnejšej a  bezpečnejšej do-
prave v kraji,“ povedal predse-
da BSK Juraj Droba. (ts)
 Foto: Matúš Husár

Predám zaujímavú rodinnú 
vilu v obci Dubovany, okres 
Piešťany. Úž. plocha 196 m2 
s pozemkom 1225 m2

 vhodný na podnikanie, 
malú škôlku, malý penzión 

 na samote

Cena: 259.000 €
Volať RK 0915 119 114
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BIELENIE ZUBOV

ALL INCLUSIVE*

Využite zľavy na 
naše služby

OBJEDNAJ SA ONLINE NA 
www.dentalbrothers.sk 

ALEBO NA TEL ČÍSLE 0911 112 142

S KÓDOM BZ49 LEN ZA   49 € 65 €

S KÓDOM ALL110 LEN ZA   110 € 119 €

DENTÁLNA HYGIENA
S KÓDOM DH60 LEN ZA   60 € 69 €

OTVORÍME PRE VÁS
NAJMODERNEJŠIU

NEMOCNICU
NA SLOVENSKU

www.nemocnica-bory.sk/predregistracia

LAMAČ
Nemocnica Bory, ktorá vy-
rastá na území mestskej 
časti Lamač, je takmer do-
končená. Otvoria ju na jar 
budúceho roka a už dnes sa 
môžete do nej predregistro-
vať.
Prevádzka novej nemocnice 
sa bude spúšťať počas devia-
tich mesiacov po etapách - 
od menej náročných činností 
až po tie komplexnejšie. Ako 
prvé sa otvoria ambulancie 
a rádiodiagnostická časť, 

nasledovať bude jednodňo-
vá chirurgia. S rozbehom 
rádiodiagnostiky nemocnica 
zároveň otvorí aj pracovisko 
radiačnej onkológie, ktoré 
bude mať k dispozícii uni-
kátny prístroj Cyber Knife 
(kybernetický nôž). Na Slo-
vensku ide vôbec o prvý ta-
kýto prístroj na veľmi pres-
né ožarovanie nádorových 
ložísk. Dnes pacienti za ta-
kýmto typom liečby cestu-
jú do zahraničia, najmä do 
Ostravy. 

Hoci nemocnicu otvoria až 
na budúci rok, už dnes sa 
sem môžete predregistrovať, 
ak plánujete napríklad pôrod 
alebo čakáte na operáciu. Pre 
pandémiu COVID-19 aj bra-
tislavské nemocnice museli 
odložiť veľa plánovaných 
operácií, takže viacerí pacien-
ti sa na potrebný zákrok stále 
nedostali. Po predregistrácii 
budú o nich v Nemocnici 
Bory vedieť, vďaka čomu sa 
plánovanie zákroku význam-
ne urýchli. 

Súčasne so spúšťaním prvých 
pracovísk sa nemocnica bude 
pripravovať i na otvorenie 
lôžkovej časti, spolu s odde-
lením anestéziológie a inten-
zívnej medicíny. Presťahuje 
sa sem aj Centrum intervenč-
nej neurorádiológie a endo-
vaskulárnej liečby (CINRE) 
z polikliniky Medissimo 
v Petržalke. 
Následne nemocnica spustí 
do prevádzky laboratóriá, ne-
mocničnú lekáreň, centrálnu 
prípravovňu liekov a nako-
niec urgentný príjem a praco-
visko dialýzy.  (pr)
 Foto: Nemocnica Bory

LAMAČ
Pamätáte sa? Vo februári 
pred dvoma rokmi padla 
posledná z pôvodných de-
siatich stavieb nedokonče-
nej nemocnice na Rázso-
chách a v tomto roku sa už 
malo začať s výstavbou no-
vej nemocnice. Realita? Za-
tiaľ je známy len výsledok 
súťaže na projektanta, pri-
čom zmluvu s víťaznou fir-
mou ministerstvo zdravot-
níctva dodnes neuzatvorilo. 
Rezort zdravotníctva opa-
kovane ubezpečuje, že nová 
univerzitná nemocnica v Bra-
tislave je jednou z jeho pri-
orít. Za urýchlenú výstavbu 
nemocnice na Rázsochách sa 
vlani v novembri verejne po-
stavilo aj vyše 100 osobností 
akademickej a lekárskej obce 
z iniciatívy Zachráňme zdra-
votníctvo v hlavnom meste - 
pre celé Slovensko. 
Kým však štát hľadal projek-
tanta, v mestskej štvrti Bory 
vyrástla súkromná nemoc-
nica, ktorá sa bude čoskoro 
kolaudovať. Naopak, na po-
zemku, kde chce štát postaviť 
špičkovú nemocnicu pre pa-
cientov z celého Slovenska, 
a zároveň centrum pre vedu, 
výskum a vzdelávanie leká-
rov a zdravotníckych pracov-
níkov, sa nedeje nič.
Po dvoch rokoch poznáme 
len meno budúceho projek-

tanta nemocnice. Do užšej 
súťaže postúpili tri firmy, na 
prvom mieste sa umiestnila 
skupina dodávateľov tvore-
ná spoločnosťami Amberg 
Engineering Slovakia a CED 
Consulting. No hoci vyhod-
notenie ponúk ukončilo mi-
nisterstvo zdravotníctva ešte 
13. októbra minulého roku, 
stále čaká na potvrdenie vý-
sledku Úradom pre verejné 
obstarávanie (ÚVO), aby 
mohlo s projektantom uza-
tvoriť zmluvu. Zdržanie spô-
sobila námietka od jedného 
z neúspešných uchádzačov.
„Pred výkonom kontroly sa 
úrad musel v  súťaži „Kom-
plexná príprava projektu 
novej Univerzitnej nemoc-
nice Bratislava v lokalite 

Rázsoch“ vysporiadať s po-
danými námietkami. Toto 
konanie o námietkach úrad 
zastavil podľa § 174 ods.  
1 písm. b) zákona o verej-
nom obstarávaní. Predmetné 
rozhodnutie nadobudlo prá-
voplatnosť dňa 6. 12. 2021 
a je zverejnené na webovom 
sídle úradu. Vzhľadom na 
lehotu doručenia kompletnej 
dokumentácie od verejného 
obstarávateľa začala úradu 

plynúť 30-dňová lehota na 
vydanie rozhodnutia v kona-
ní o kontrole pred podpisom 
zmluvy dňa 4. 1. 2022,“ vy-
svetlila pre banoviny.sk ho-
vorkyňa ÚVO Janka Zvon-
čeková. 
Znamená to, že nový termín 
pre Rázsochy je 4. február 
tohto roku, pričom stále ho-
voríme len o „projekte na pa-
pieri“. (ac)
 Foto: TASR

Postavia ju niekedy?
Mnohí Bratislavčania už ani neveria, že na Rázsochách raz naozaj 
bude nemocnica, a to aj pre nejednoznačné vyjadrenia rezortu 
zdravotníctva. Minister Vladimír Lengvarský ešte vlani v decembri 
pripustil, že v hre je aj odkúpenie koncovej nemocnice na Boroch, 
neskôr však v relácii TV Markíza Na telo Plus vyhlásil, že chce 
podporovať výstavbu štátnej koncovej nemocnice Rázsochy. Pri-
pomenul, že s výstavbou Rázsoch ráta aj programové vyhlásenie 
vlády, preto to považuje za svoju povinnosť. 

Dôležité čísla
Nemocnica bude mať 
viac ako 30 medicínskych 
špecializácií, 6 komplex-
ných multidisciplinárnych 
programov, 1 400 zamest-
nancov, 400 lôžok a plánuje 
uskutočniť 35-tisíc hospitali-
zácií ročne. Prvé tváre lídrov 
klinických úsekov plánuje 
predstaviť už v marci.

Rázsochy majú ďalšie zdržanie, prišli námietky
Nedokončenú nemocnicu, ktorej 
hlavným architektom bol Jindřich 
Martin, zrovnali so zemou.

Nemocnica Bory už spustila predregistráciu pacientov Mesto chce
1 600 bytov
BRATISLAVA
V Bratislave by do piatich 
rokov mohlo pribudnúť 
takmer 1 600 mestských ná-
jomných bytov. 
Mesto to chce docieliť rekon-
štrukciou starších mestských 
bytov, vlastnou výstavbou, 
kúpou bytov i spoluprácou 
s developermi. Najbližšie 
k realizácii je rekonštrukcia 
bytov v majetku mesta, do 
leta sa má obnoviť prvých 
55. Výstavbu vlastných by-
toviek plánuje na Muchovom 
námestí a Janíkovom dvore 
v Petržalke a na Terchovskej 
ulici v Ružinove. (TASR)

Obnova bufetu 
za tristotisíc
NOVÉ MESTO
Bufet pri amfiteátri na Par-
tizánskej lúke už začínajú 
rekonštruovať.
Budova má po 15 rokoch zís-
kať kvalitnejší interiér, opra-
ví sa tam všetko od podláh 
cez elektrinu, vodu až po 
vzduchotechniku a vyba-
venie kuchyne. Náklady sú 
vyčíslené na viac ako 300-ti-
síc eur. Po skončení prác sa 
uskutoční verejná súťaž na 
prevádzkovateľa bufetu a v 
júni by mohol byť opäť otvo-
rený. (TASR)

Poďte  
na korčule 

VAJNORY
Mestská časť Vajnory spus-
tila prevádzku vonkajšieho 
klziska, kde sa môžete kor-
čuľovať zadarmo. Večer 
sem chodievajú partie za-
hrať si hokej. 
Klzisko sa nachádza v špor-
tovom areáli Alviano na plo-
che hádzanárskeho ihriska. 
Prevádzka ľadovej plochy 
prebieha v režime OTP pre 
dospelých aj deti. „Riadime 
sa vyhláškou, ktorá aktuálne 
považuje za očkované všetky 
deti do 12 rokov. Deti nad 12 
rokov majú mať PCR test nie 
starší ako 72 hodín alebo AG 
test nie starší ako 48 hodín,“ 
uviedol starosta Vajnôr Mi-
chal Vlček. (ms)
 Foto: MČ Vajnory

Novinka v zoo
KARLOVA VES
V bratislavskej zoologickej 
záhrade môžete pozorovať 
nový druh zvieraťa. Ide o hlo-
davca urzona kanadského.
„Do ZOO sme priviezli párik 
urzonov. Tmavšieho samčeka 
a do hneda sfarbenú samič-
ku,“ informovala zoologická 
záhrada na sociálnej sieti. Ur-
zon kanadský (Erethizon dor-
satum), ktorý žije v Severnej 
Amerike, patrí medzi hlodavce 
a na svojom chrbte môže mať 
až 300-tisíc ostňov dlhých 10 
až 15 cm. Ostne sú schované 
medzi dlhými chlpmi zviera-
ťa. Keď sa urzon cíti ohroze-
ný, naježí svoje ostne, vďaka 
čomu sa opticky zväčší.
Urzony svojím výzorom pri-
pomínajú dikobraza, no majú 
kratšie a mäkšie pichliače. Na 
rozdiel od dikobraza sa dokážu 
šplhať po stromoch. Aktívne sú 
najmä v noci a živia sa rastlina-
mi. Dožívajú sa 18 rokov. (ms)

Takto aktuálne vyzerá nová 
Nemocnica Bory.
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Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

Reštaurácia Meštiansky pivovar 
končí, je v ponuke realitky

Pavol Vician: A nie je 
to, bohužiaľ, jediný prí-
pad. V ponuke tej istej rea-
litky je na predaj napríklad 
aj podnik na brehu Senec-
kých jazier, volalo sa to 
tuším Lobster...
Rozália Mokričková: 
No tak keď oni neprežili, 
tak už neviem kto to mohol 
prežiť....
Farkas Eva: Jediná reš-
tika v Starom Meste, kde 

som sa vždy dobre najedla. Snáď to nezavrú úplne a bude fungovať naďalej, len možno pod 
iným vedením. Nič iné ako reštauráciu so záhradou si tam neviem predstaviť. Ešte ako dieťa 
som tam chodila do Prešporskej kúrie.
Maxim Nikon: Veľmi ťažká otázka: Kto získa tú prevádzku?
Sergej GibonQo Bodnar: Výborne varili. Bude mi chýbať niekoľko jedál, ktoré pripravo-
vali perfektne.
Lukas Rosenberg: Vždy som tam rád bral návštevy zo zahraničia, veľká škoda…
Mina Mimi: Veľká strata pre Bratislavu. Môj obľúbený podnik, fantastické jedlo, tá ich ku-
lajda a tatarák, dobrá poloha v meste a v lete tá atmoška na teraske... Budete chýbať! Verím, že 
nový majiteľ sa nájde a opäť to rozbehne.

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
Psy v paneláku celé dni zavýjajú 
a štekajú
Hoci som milovníčka zvierat, 
som nútená opísať aj takýto 
problém dnešnej doby. 
V dennej tlači sa často obja-
vujú články o týraných psoch 
ľuďmi, nikto sa však nezaoberá 
„týranými“ ľuďmi - obyvateľmi 
panelákov, hlavne výškových. 
Skoro v každom z cca 50 bytov 
chovajú psa, dokonca aj dvoch psov, ktoré počas neprítomnosti 
majiteľov celé dni zavýjajú a štekajú, neraz aj počas noci, keď 
ostanú samy.
Deje sa to pravidelne, je to neriešiteľné, pretože vraj nejde 
o týranie psov, keď majú jedlo aj pitie. A potom, že ľudia berú veľa 
antidepresív. Je na to iné riešenie? 
Skoro ráno, ešte za tmy, zas postávajú pred panelákom hlúčiky 
hlasno diskutujúcich majiteliek psov  a ich štekajúcich domácich mi-
láčikov. Vie niekto, ako by sme zrovnoprávnili ochranu zvierat a ľudí?
 Mária, obyvateľka sídliska v Bratislave

Kto mi povie, čo sa chystá na nábreží,
od Zuckermandlu až po Euroveu?
Nikto mi nechce odpovedať na otázku, ako zapadla rekonštrukcia 
chodníka pri Propeleri do celkovej potenciálnej koncepcie obnovy 
a rekonštrukcie dunajského nábrežia. Pýtal som sa na rôznych 
úrovniach Starého Mesta i magistrátu i Metropolitného inštitútu, 
samozrejme, bez odpovedí. Bude teda takto vyzerať celé nábre-
žie, alebo po bratislavsky sa na ďalších úsekoch bude klásť úplne 
iná dlažba? Ako má vyzerať na exponovanom úseku od Vydrice či 
Zuckermandlu až po Euroveu?
 Čitateľ Alexander

Odpoveď magistrátu pre Bratislavské noviny:
Podľa rozpracovanej zonácie povrchov mesta uvažujeme  
s materiálovým zjednotením promenády v úseku Zuckerman-
del – Starý most. V tomto úseku by mala byť použitá kamenná 
dlažba (žulové platne: šírka 20  cm a voľná dĺžka 20 - 40 
cm, farebnosť: prírodný melír svetlosivá – béžová). Takisto sa 
plánuje osadenie (výmena alebo nová poloha) bratislavského 
mobiliáru (lavičky, koše, cyklostojany) na celom tomto úseku. 
Materiálovo a koncepčne je návrh zonácie a realizácia rekon-
štrukcie pri budove Propeleru kompatibilná, ide o kamennú 
dlažbu. Keďže priestor pri Propeleri má charakter uzlového 
priestoru (je to zároveň vyústenie z korza k Dunaju, na ktorý 
materiálovo nadväzuje), je tu možný aj individuálny prístup pri 
jeho stvárnení a škála použitia materiálov širšia. Môže byť teda 
aj drobná kamenná kocka, ako je to realizované.

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

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

We are smarter than technology 
(Sme šikovnejší ako technológie), na 
ktorom sme spolupracovali so škola-
mi v Nórsku, Macedónsku, Taliansku, 
Rumunsku a Turecku sa podaním zá-
verečnej správy skončil. Žiaci navštívili 
Turecko, Nórsko, Taliansko a Mace-
dónsko, Rumunsko a návšteva Sloven-
ska však už bola poznačená pande-
mickou situáciou a školy sa stretli na 
virtuálnej mobilite. 

Žiaci mali možnosť zistiť ako vie byť mo-
bil užitočný na hodinách a naša škola aj 
naďalej bude využívať pri projektovom 
a skupinovom vyučovaní využívať tieto 
technológie. Samozrejme nám mobily 
a znalosť práce s nimi pomohli aj lepšie 
rozbehnúť online vyučovanie počas toh-
to obdobia. Nezanedbateľnou časťou 
celého projektu bolo aj informovanie sa 
o kyberšikane a ako s týmto novodobým 
neduhom bojovať v školskom prostredí. 

DRIEŇOVÁ UKONČILA 
MEDZINÁRODNÝ PROJEKT WASTECH

Nevyhadzujte 
knihy 

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701786

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 FARIEB, 
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.

RUŽINOV
Ak vás už zima unavuje, 
privolajte si vône a chute 
horúcich letných dní pri 
Jadrane. Otestovali sme pre 
vás chorvátsku reštauráciu 
Plitvice, ktorá sľubuje, 
že na svoje si prídu 
všetci milovníci 
dobrého jedla.
Malý nenápadný 
podnik, ktorý pred 
približne troma rok-
mi otvoril Chorvát 
Emin Topgačić, nájdete 
na Mierovej ulici v ružinov-
skom Prievoze. O majiteľovi 
sme sa dozvedeli, že je zá-
roveň šéfkuchárom, ktorého 
baví príprava jedál a experi-
mentovanie v kuchyni, takže 
naša voľba bola jasná.
V časoch najtvrdších ko-
rona-opatrení bola ponuka 
reštaurácie Plitvice skrom-
nejšia, no pred niekoľkými 
dňami oznámila dobrú sprá-
vu: okrem denného menu si 
môžeme vyberať z množstva 
rôznych špecialít morskej 
balkánskej kuchyne. Všetky 
pripravujú čerstvé, privezené 
od overených dodávateľov 
priamo z Chorvátska, nič 
z mrazáku. Vyskúšali sme 
viaceré a milo nás prekvapilo, 
keď ešte pred konzumáciou 
prišiel k nášmu stolu majiteľ 
s kalíškami pálenky travarice, 
ktorú Chorváti pokladajú za 
životabudič aj prírodný liek. 
„Na môj účet,“ ponúkol. 
Pri morských plodoch môže-

te chvíľu 
v á -
hať, čo 
z nich si 
v y b r a ť . 
Keď sme 
však v reštaurá-
cii zbadali chladiaci box nalo-
žený týmito lahôdkami v čer-
stvom stave, bolo rozhodnuté 
- grilované kalamáre! („Ligne 
na žaru“ v Chorvátsku vždy 
musia byť.) Milá a ústretová 
čašníčka nás napokon pre-
hovorila na Mix morských 
plodov (15,90 €), takže 
okrem kalamárov sme mali 
na tanieri aj krevety a kúsky 
chobotnice a ako prílohu gri-
lovanú zeleninu. Jedlo bolo 
fakt skvelé, cítili sme sa ako 
na dovolenke pri mori. Škoda 
opisovať, treba vyskúšať! 
K morskému mixu sme si dali 
navyše osobitný tanier Grilo-
vaných kreviet (12,90 €), vo-
ňavých, čerstvých a v kráľov-
skej veľkosti. Ani malé čierne 

očká 
nás neod-
radili, aby sme si pochutili 
na tejto lahôdke. Možno by 
to chcelo trošku cesnačiku na 
zvýraznenie chuti, ale to už 
záleží na vašej preferencii.
Ak chcete vyskúšať chobot-
nicu, odporúčame ju pripra-
venú spôsobom „pod pekou“. 
Chobotnica pod pekou  
(13,50 €) je skutočná delika-
tesa. Pečie sa v prikrytej ná-
dobe pod žeravými uhlíkmi 
spolu so zemiakmi a ďalšou 
zeleninou a podlieva bielym 
vínom, takže mäsko vtiahne 
všetky lahodné chute. Mali 
sme k nej aj listy šalátu po-
liate olivovým olejom, celé to 
bolo výborné, no opäť by sme 
pridali cesnak.
Ďalšou voľbou bola Pražma 

kráľovská (9,50 €) z Jadran-
ského mora, pečená na dal-
matínsky spôsob. Podľa slov 
čašníčky ju priviezli len deň 
pred našou konzumáciou, čo 
bolo aj cítiť. Grilovaná rybka 
chutila čerstvo, ako keby sme 

si ju objednali v prímor-
skom mestečku, bola 

ľahká a veľmi la-
hodná. Ako prílohu 
sme mali pečené 
zemiaky s dusenou 
mrkvou a listovou 

zeleninou vrátane 
magoldu (blitvy), kto-

rý Dalmatínci hojne použí-
vajú. Zemiaky boli mast-
nejšie, ale dobrému dojmu 
z jedla to neuškodilo.

Na Gurmánsku pljeskavicu 
(6,90 €), grilovanú placku 

zo zmesí mletého mäsa, sme 
sa tešili už od rána a neskla-
mala. Bola výborne ochute-
ná, v kombinácii s omáčkou 
ajvar chuťovo svieža, urobili 
sme však jednu chybu. Ako 
prílohu sme si k nej objednali 
ľahký zeleninový šalát a už 
vieme, že nabudúce si rad-
šej vypýtame hranolky alebo 
chorvátsky bochník, mäso-
vá placka bola totiž trochu 
mastná. Ďalším naším odpo-
rúčaním je nepodľahnúť po-
kušeniu pljeskavicu dosoliť, 
vychutnajte si ju v origináli.
 (bn)
 Foto: Marián Dekan
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšte-
ve informovaná. Konzumáciu 
si redakcia platila sama.

Špeciality, ktoré vás prenesú až na morskú pláž

Morský mix

Krevety

Pražma

Pljeskavica

Chobotnica 



Súťaž na  
pomník
už vyhlásili
STARÉ MESTO
Mestská časť Staré Mesto 
vyhlásila anonymnú výtvar-
nú súťaž návrhov na proto-
kolárne miesto Hrob nezná-
meho vojaka. 
Termín na predloženie návr-
hov je do 21. marca, o ďalšie 
tri týždne by mali byť známe 
výsledky súťaže. Predmetom 
súťaže je samotné dielo i jeho 
umiestnenie v areáli parku 
na Rázusovom nábreží, me-
dzi Pomníkom bulharských 
partizánov a stavbou Propel-
ler. Celok má tvoriť ústred-
né pietne miesto, pri ktorom 
možno organizovať štátne 
pietne akty. (TASR)

Zachránili  
babičku
BRATISLAVA
Mestskí policajti riešili po-
čas uplynulých dní niekoľ-
ko vážnych prípadov pod-
chladených ľudí. 
Upozorňujú, že mrazivé noci 
môžu byť rizikom pre ľudí bez 
domova, aj pre ľudí v krízovej 
situácii. Verejnosť preto vyzýva-
jú k všímavosti. Pred pár dňami 
zachraňovali napríklad seniorku, 
ktorá sa len v papučiach takmer 
celú noc túlala po meste. (bn)
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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.

~ ~ ~– 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.

Poznáte príbeh nenápadnej 
atypickej budovy na Sokol-
skej ulici v Starom Mes-
te? Je sídlom TJ SOKOL 
Bratislava I – Vinohrady, 
dlhé desaťročia tu športu-
jú nadšenci v najrôznejších 
disciplínach. Už samotná 
budova, rovnako ako bra-
tislavskí sokoli majú svoje 
smutné a pohnuté dejiny, 
ale aj slávne obdobia. 
Prvá Telocvičná jednota 
Sokol (TJ Sokol) na území 
Slovenska vznikla v Skalici 
sotva dva týždne po vzniku 
Československa 28. októbra 
1918. Nasledovala TJ Sokol 
v Bratislave, dnes najväčšia 
sokolská telocvičná jedno-
ta na Slovensku, a postupne 
pribúdali ďalšie po celej kra-
jine. Činnosť sokolských te-
locvičných jednôt prekvitala 
v medzivojnovom období, no 
vážne bola ohrozená, ba do-
časne zlikvidovaná v časoch 
neslobody. 
Budovu postavil Edvard 
Dubský (1845 - 1901) z Vitě-
novsi pri Plzni v rokoch 1880 
- 90 ako Etablissement Dub-
ský, neskôr Bellevue, zábav-
ný podnik uprostred vinohra-
dov pod Horským parkom. 
Podnik zrejme prosperoval, 
konali sa v ňom zábavy dôs-
tojníkov, hasičov, železničia-
rov, plesy aj majálesy a doku-
menty hovoria, že napríklad 
v dňoch 21. - 23. augusta 

1904 sa tu uskutočnila prvá 
svetová konferencia religióz-
nych sionistov zo združenia 
Mizrachi. 
Keď v roku 1926 budovu 
odkúpila TJ Sokol, jej čle-
novia ju prispôsobili na šport 
a v roku 1927, za veľkej slávy 
a účasti bratských telocvič-
ných jednôt z územia Čiech 
a Moravy, ju dali do užívania. 
Dovtedy bratislavský Sokol 
fungoval len v prenajatých 
školských telocvičniach ale-
bo v prírode.

Činnosť TJ Sokol sa v Bra-
tislave tvorila a rokmi me-
nila v závislosti od poli-
tických pomerov. Za čias 
rakúsko-uhorskej monar-
chie bol Sokol v českých 
krajinách založený už 16. 
februára 1862, čo svedčí 
z dnešného pohľadu o rela-
tívnej liberálnosti vlády vo 
Viedni a je to nehynúca zá-
sluha Dr. Miroslava Tyrša 
a jeho druhov. Názov Sokol 
sa však verejne nepoužíval, 
aby neprovokoval vtedajšie 
rakúske úrady, prvýkrát sa 
spomína „až“ od novembra 
1864. Odvtedy sa aj členovia 
zdravia Nazdar! a oslovujú 
brat a sestra. A tykajú si.
Sokol na území Uhorska za-
ložený byť nemohol pre tvr-
dú protinárodnostnú politiku 
Budapešti. Až po skončení 
vojny, po vzniku Českoslo-
venska, ho bolo možné v 
Bratislave vytvoriť. A tak, na 
podnet Ing. Igora Ruppeldta 

(tzv. mestského inžiniera) sa 
24. februára 1919, za účasti 
asi 800 (!) zástancov sokol-
ského hnutia, pod vedením 
župana, politika JUDr. Samu-
ela Zocha, v zasadačke vte-
dajšej vládnej budovy (teraz 
budova Filozofickej fakulty 
UK) uskutočnilo prvé val-
né zhromaždenie. Odvtedy 
sa traduje vznik sokolského 
hnutia na Slovensku.
Slávne roky sokolského hnu-
tia sa skončili rozbitím Čes-
koslovenska a vznikom tzv. 
Slovenského štátu v marci 
1939. Následne Sokolovňu 
v Bratislave zabrala Hlinkova 
garda a prispôsobila si ju pre 
svoje účely. Navyše, zlikvido-
vali pamätnú tabuľu s menami 
sokolov – legionárov, ktorí 
pri obrane Slovenska po vzni-
ku Československa položili 
svoje mladé životy. Autorom 
pamätnej dosky bol akade-
mický sochár prof. Ladislav 
Majerský. Našťastie sa nám 
mená padlých aj s dátumom 
a miestom narodenia zachova-
li. SOKOL Bratislava I – Vi-
nohrady chce pamätnú tabuľu 
obnoviť. Krajský pamiatkový 
ústav vyjadril s osadením ta-
bule súhlas, a tak nám, okrem 
finančných prostriedkov, nič 
nebráni, aby sme mená soko-
lov - legionárov zvečnili. 

Vladimír Holčík
Foto: archív autora/TJ Sokol

Kým prišli športovci, v Sokolovni sa plesalo a zabávalo

Budova Sokolovne v Bratislave ešte ako Etablissement Bellevue

Nová odkvapová rúra je v ostrom kontraste s fasádou.

Bratislavskí sokoli, rok 1938

vyjdú o mesiac
4. marca 2022

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

Kostolík v Podhradí asi dostane šancu

STARÉ MESTO
Ak sa dnes prejdete k chrá-
mu sv. Mikuláša v brati-
slavskom Podhradí, zistíte, 
že táto unikátna historic-
ká pamiatka chátra čoraz 
viac. V žalostnom stave je 
roky a nič na tom nezme-
nil ani fakt, že sa nachádza 
v atraktívnej lokalite, ktorá 
láka našich i zahraničných 
turistov. Ako sme však zis-
tili, predsa len by mala do-
stať šancu na záchranu. 
Na zlý stav kostolíka na Mi-
kulášskej ulici z roku 1661 
už dlho upozorňujú viacerí 
Bratislavčania. Pri pohľade 
z diaľky síce vidíte, že stre-
cha je relatívne nová, keď 
však prídete bližšie, dojem je 
úplne iný. Múry sú počmára-
né, z fasády opadáva omiet-
ka, kamenný obklad soklov 
je na viacerých miestach roz-
bitý a jeho kusy sa povaľujú 
po zemi... A keď si chceme 
pozrieť reliéf erbov Pálffyov-

cov, umiestnený na portáli 
nad vstupom (chrám dala 
postaviť vdova po palatínovi 
Pálffym Františka Khuen), 
nevidíme takmer nič, prekrý-
vajú ho konáre stromu. Aj 
tunajšia zeleň by si zaslúžila 
viac starostlivosti. 
Náš čitateľ Alexander, ktorý 
sa dlhodobo zaujíma o túto 
krásnu ranobarokovú pa-
miatku, chcel vedieť, či bude 
ešte niekedy slúžiť napríklad 
na pastoráciu a slávenie bo-
hoslužieb. K tejto otázke 
sa pravoslávna cirkev, kto-

TIP OD VÁS
rej chrám patrí, vyjadrila 
jednoznačne. „Chrám sv. 
Nikolaja (Mikuláša) na Mi-
kulášskej ulici v Bratislave 
je dlhodobo využívaný pra-
voslávnymi veriacimi na slú-
ženie sv. bohoslužieb. Nane-
šťastie, aktuálna pandemická 
situácia nás značne limituje 
a bráni nám v plnohodnot-
nom užívaní tohto historic-
kého priestoru,“ uviedol pre 
Bratislavské noviny Úrad 
Prešovskej pravoslávnej 
eparchie - eparchiálnej rady 
v Prešove.
Fakt je, že vstup do chrámu 
je zatvorený dlho, môžete si 
ho obzrieť iba zvonka. Na 
zamknutej kovovej bráne je 
umiestnená skrinka s infor-
máciou, kde sa nachádzate: 
Chrám sv. Nikolaja/St. Ni-
cholas Church. To je všetko. 
Život sa z tohto miesta dávno 
vytratil a mnohým Bratislav-
čanom je to ľúto.
Podľa najnovšej informácie, 
ktorú nám poskytla pravo-
slávna cirkev, by sa mohol 
vzácny kostolík predsa len 
dočkať nevyhnutnej rekon-
štrukcie. „Chrám je unikát-

nou stavbou s nevyčísliteľ-
nou kultúrnou hodnotou. 
Samozrejme ho poznačil zub 
času, a preto bude potrebné 
zrealizovať hĺbkovú obnovu 
spočívajúcu, mimo iného, 
aj v zlepšení tepelno-tech-
nických vlastností, znížení 
vlhkosti či odstránení plesní. 
Pochopiteľne, ide o národ-
no-kultúrnu pamiatku, čiže 
jej komplexná obnova si vy-
žaduje špecifický prístup, čo 
sa určite prejaví vo zvýše-
ných nárokoch na investície,“ 
pripomenul Úrad Prešovskej 
pravoslávnej eparchie.
Predchádzajúce snahy o ob-
novu kostolíka zmarili podľa 
úradu požiadavky na značnú 
mieru spolufinancovania. 
„Preto vkladáme nádej do 
Plánu obnovy, ktorý počíta  
i s financovaním obnovy 
historických a pamiatkovo 
chránených budov,“ uviedla 
cirkev v stanovisku.  (ac)
Video si pozrite na 
www.banoviny.sk

Jeden z mála
Verme, že sa kostolík dočká 
starostlivosti, akú si zaslúži. Je 
jedným z mála zachovaných 
historických objektov pod Brati-
slavským hradom, postavený na 
mieste pôvodného gotického 
kostola. „V Chráme sv. Nikolaja 
sa nachádza aj čiastočka dreva 
zo svätého a životodarného 
Kríža, na ktorom bol ukrižovaný 
náš Spasiteľ Isus Christos, 
ostatky sv. Sergeja Radonež-
ského a ostatky sv. Mojseja 
Uhrina,“ informuje pravoslávna 
cirkev, ktorá ho mala v užívaní 
od roku 1945 a v roku 2008 
prešiel do jej vlastníctva.

Z diaľky pôsobí 
Chrám sv. Mikuláša 
zachovalo, stačí však 

prísť bližšie...

Životné úspory zachránili 
v poslednej chvíli! Policaj-
ti počas preventívnej akcie 
„Bezpečná jeseň života“ oslo-
vili na AS NIVY seniorku, 
ktorá práve vychádzala z ban-
ky. Odovzdali jej informačné 
letáky, a zároveň upozornili 
na prípady podvodov. Senior-
ka im prezradila, že práve 
previedla 9-tisíc eur na nezná-
my účet. Telefonicky ju totiž 
kontaktoval údajne lekár z ne-
mocnice a požiadal o zaslanie 
peňazí na mimosúdne vyrov-
nanie - jej syn vraj spôsobil 
dopravnú nehodu, no pre 
zranenia nemôže hovoriť. Po-
licajti sa spolu so seniorkou 
vrátili do banky, zamestnan-
com ozrejmili situáciu a tran-
sakciu ešte stihli zablokovať. 
O prípade informovala Polícia 
SR na sociálnej sieti. (bn)

O Vodnú vežu
súťaží 7 tímov
STARÉ MESTO
O budúcu podobu Vodnej 
veže, ktorá je národnou 
kultúrnou pamiatkou, sú-
ťažia vybrané tímy archi-
tektov.
Architektonickú súťaž pri-
pravoval developer v spolu-
práci s magistrátom, pričom 
medzi vyzvanými účastník-
mi súťaže sú tri slovenské 
a štyri české tímy. Zo Slo-
venska sú to Sadovsky Ar-
chitects, Superateliér a Ate-
liér ô a z Česka Petr Hájek 
Architekti, Mjölk, Fránek 
Architects a Chybik + Kris-
tof Associated Architects. 
Predpokladaný termín zve-
rejnenia výsledkov je 6. máj 
2022. Vodná veža v Podhra-
dí má po revitalizácii vy-
tvoriť priestor aj na verejné 
kultúrno-spoločenské podu-
jatia.  (bn)

Kde skončia
vzácne diela?
NOVÉ MESTO
Z fasády Istropolisu už ro-
botníci začali demontovať 
obkladový mramor. Kde 
skončí a čo bude s arte-
faktmi, ktoré zdobili toto 
dielo modernej architek-
túry?
Developer ubezpečuje, že so 
všetkým naloží zodpovedne. 
Mramor uskladnia v rám-
ci staveniska, pričom časť 
z neho dostane šancu v No-
vom Istropolise. Hodnotné 
umelecké diela a artefakty už 
sú v špecializovanom skla-
de. Vo verejnom priestore 
Nového Istropolisu plánuje 
investor opätovne umiest-
niť fontánu Pavla Mikšíka, 
vlajkoslávu a stožiare/lampy 
vonkajšieho osvetlenia od 
Jozefa Vachálka. V interiéri 
nového projektu majú byť 
keramické reliéfy od Juraja 
Martha a Imricha Vaneka, 
aj vitráž od Milana Dobeša. 
Nepoužité artefakty a mra-
mor ponúknu verejným inšti-
túciám a neziskovým organi-
záciám. (ac)
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