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NOVÉ MESTO
Ak ste si mysleli, že dlho-
dobo odstavené výťahy 
na ŽST Bratislava – Vi-
nohrady raz začnú jazdiť, 
tak zatiaľ sa nič nemení. 
Ako teda pocestuje vlakom 
mama s kočíkom alebo vo-
zičkár, ktorému po strmých 
schodoch nepomôže ani 
zdvíhacia plošina? Nech sa 
páči, nastúpte si na hlavnej 
stanici, odkazujú železnice. 
Túto absurditu by pritom 
vyriešil jediný človek. 
O zanedbanom okolí ŽST Vi-
nohrady bez riadnych chodní-
kov sme písali v predchádza-
júcom vydaní Bratislavských 
novín. 
Väčší problém je však prístup 
k  vlakom  –  ak  nesiete  ťažkú 
batožinu,  veziete  dieťa  v  ko-
číku  alebo  ste  na  invalidnom 
vozíku, vopred si nájdite dob-
rú  dušu,  ktorá  vám  pomôže 
na  nástupisko.  „Dostanete  sa 
naň  len  po  schodoch,  výťahy 
sú už dlho mimo prevádzky,“ 
pripomenul  miestny  obyvateľ 
Alexander Sabol. Nenájdete tu 
ani funkčnú zdvíhaciu plošinu.

Odpoveď Železníc Slovenskej 
republiky  (ŽSR)  však  nedá-
va nádej, že sa tento problém 
v  blízkom čase  vyrieši  –  pri-
tom by na to stačil jediný člo-
vek. „Zastávka Bratislava Vi-
nohrady je vybavená výťahmi 
a  schodiskovou  plošinou, 
ktoré nie sú samoobslužné, pri 
ich použití je potrebná asisten-
cia  zaškoleného  zamestnanca 
ŽSR.  V  súčasnosti  sú  pred-
metné  zariadenia  mimo  pre-
vádzky a zastávka je vyradená 
zo zoznamu staníc a zastávok 
s  bezbariérovým  prístupom, 
pretože  nie  je  obsadená  za-
mestnancom  ŽSR,“  uviedla 
hovorkyňa  železníc  Ria  Feik 
Achbergerová.  Ďalším  dôvo-
dom je podľa nej „možné ná-
silné  poškodzovanie  a  pohyb 
neprispôsobivých osôb“...
Na  výťahoch  tak  nájdete  len 
oznam, že sú mimo prevádz-
ky,  a  na  tabuli  vo  vestibule 
usmernenie,  ktorú  najbližšiu 
stanicu  môžu  použiť  mamy 
s  kočíkmi,  imobilní  ľudia  či 
cestujúci s veľkou batožinou. 
„V  tomto  prípade  je  to  Bra-
tislava  hlavná  stanica,  ktorá 

slúži na bezproblémový bez-
bariérový  prístup  a  je  vyba-
vená  potrebnou  infraštruktú-
rou,“ doplnila hovorkyňa. 
Zároveň  pripomenula,  že 
postupujú  v  zmysle  Naria-
denia  európskeho  parlamen-
tu  a  rady  (ES)  č.  1271/2007 
z 23. októbra 2007 o právach 
a  povinnostiach  cestujú-
cich  v  železničnej  preprave. 
V článku 22 v bode 3 čítame: 
„V  staniciach  bez  personálu 
železničné  podniky  a  mana-
žéri  staníc  zabezpečia,  aby 
boli ľahko dostupné informá-
cie... o najbližších staniciach 
s  personálom  a  priamo  do-
stupnej pomoci pre zdravotne 
postihnuté  osoby  a  osoby  so 
zníženou pohyblivosťou.“
Z  hľadiska  paragrafov  sa 
teda železniciam asi nedá nič 
vyčítať,  no  platí,  že  takáto 
vstupná brána do nášho hlav-
ného mesta je biedna vizitka. 
A  to  sme  sa  ešte  nezmienili 
o úrovni nástupísk či zadnom 
schodisku  smerom  na  Kras-
ňany.  (ac)
  Foto: Matúš Husár
Pokračovanie na str. 3

Vozičkári, smola, k vlaku môžu len 
mobilní, presuňte sa na inú stanicu

Kam až porastú 
budovy v meste?
BRATISLAVA
Metropolitný inštitút navr-
hol pravidlá, podľa ktorých 
by sa mala Bratislava rozví-
jať do výšky. 
Vznikla  urbanistická  štú-
dia  výškového  zónovania, 
ktorá  odporúča  pravidlá 
pre  maximálnu  výšku  no-
vých  budov.  Dôležitým 
princípom  usmernenia 
je  zachovanie  panorámy 
Bratislavy  s  ohľadom  na 
Malé  Karpaty  a  vyniknu-
tie  typických  dominánt, 
ako sú Kamzík alebo Bra-
tislavský  hrad.  Štúdia  je 
podkladovým  materiálom, 
ktorého  pravidlá  sa  cez 
zmeny a doplnky zapracu-
jú  aj  do  územného  plánu 
mesta.
Pri  určovaní  maximálnej 
výšky  budov  sa  zohľad-
ňuje  aj  územie,  kde  môžu 
byť  viacposchodové  stav-
by.  Napríklad  v  lokalitách 
Chalupkova  a  Pribinova, 
kde  už  stoja  viaceré  výš-
kovky,  bude  najvyššou 
stavbou  objekt  s  výškou 
164,9  m.  Mimo  konkrét-
nych  maximálnych  výšok 
pre  budovy  štúdia  stano-
vuje  pre  urbanizovateľné 
územia päť výškových hla-
dín,  podľa  ktorých  sa  určí 
výška  zástavby  v  danom 
území:  v  rámci  prvej  sa 
budú môcť  postaviť  budo-
vy  s  maximálnou  výškou 
11 m, v rámci druhej 16 m, 
v rámci tretej 21 m, v rám-
ci  štvrtej  30  m  a  v  rámci 
piatej  hladiny 46 m. Záro-
veň  sa  uplatňuje  pravidlo 
plynulého  prechodu medzi 
jednotlivými  výškovými 
zónami.  Viac  si  prečítajte 
na www.mib.sk.  (bn)
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Pokračovanie zo str. 1
NOVÉ MESTO
Obnova ŽST Vinohrady 
z roku 2019 mnohých Bra-
tislavčanov sklamala, za 
vyčlenených 370-tisíc eur 
dokázali železnice zahla-
diť len tie najväčšie nedo-
statky. Ani do zničeného 
asfaltového povrchu na ná-
stupiskách sa robotníci do-
teraz vôbec nepustili. Kedy 
sa dočkáme? 
„Aktuálne  prebieha  proces 
na  vyhlásenie  verejného  ob-
starania  na  stavebné  práce 
za účelom odstránenia týchto 
nedostatkov,“  uviedli  želez-
nice  k  stavu  nástupísk  ešte 
vlani  v  októbri.  Kam  sa  zá-
mer  posunul  za  uplynulých 
sedem mesiacov?
Hovorkyňa Ria Feik Achber-
gerová  dnes  konštatuje:  „Po-
vrch  nástupísk monitorujeme 
a ospravedlňujeme sa za jeho 
nekomfortný stav nezodpove-
dajúci 21. storočiu. Najhoršie 
stavy  sa  dočasne  opravujú 
vrecovým  asfaltom,  resp. 
dosypaním  kamennej  drte. 

V  minulosti  bola  oprava  za-
radená v rámci opravy budo-
vy,  avšak  zhotoviteľ  stavby 
nakoniec odstúpil od zmluvy. 
Aktuálne nevieme garantovať 
termín  opravy  nástupísk,  na-
koľko ešte neprebieha verejné 
obstarávanie.  Na  opravu  ná-
stupísk  boli  spracované  pod-
klady a vyhlásenie verejného 

obstarávania bude závisieť od 
finančných možností ŽSR.“ 
A  ešte  jeden  príklad  zdevas-
tovaného  miesta,  kadiaľ  si 
mnohí  ľudia  zvyknú  skraco-
vať cestu k vlaku. Ak zapar-
kujete na provizórnom parko-
visku  od  Krasňan,  pripravte 
sa na adrenalínový výstup po 
rozbitom  schodisku  -  po-

pravde, vstup je tu zakázaný. 
Železnice vysvetľujú: „Scho-
disko  bolo  uzatvorené  pre 
jeho  nevyhovujúci  technic-
ký  stav,  ako  aj  z  dôvodu,  že 
ústi  na  súkromný  pozemok, 
k  čomu  nebol  súhlas.  Opra-
va schodiska bola uvažovaná 
v  rámci  opravy  nástupísk. 
Naďalej  ho  plánujeme  opra-

viť v rámci rekonštrukcie ná-
stupísk.“ 
Ani  v  tomto  prípade  však 
o termíne nehovoria. A mno-
hí  cestujúci,  nielen  imobilní, 
radšej  nastupujú  i  vystupujú 
o vlakovú zastávku ďalej, na 
hlavnej  stanici.  Priznávajú: 
„Stanica  Vinohrady  sa  stala 
rajom  narkomanov,  opilcov 
a  bezdomovcov,  vzbudzuje 
strach...“   (ac)
  Foto: Matúš Husár
Viac foto na www.banoviny.sk
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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
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OBRAZY
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V AUKCII
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Galéria Art Invest

Dobrovičova 7, Bratislava
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www.artinvest.sk

BA_38x65.indd   2 19.3.2018   8:18

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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)

Železnice: Ospravedlňujeme sa za nekomfortný stav

Ani omietka  
nevydržala
Hoci obnova stanice Vinohrady 
bola ukončená len pred troma 
rokmi, už teraz sa napríklad 
odlupuje omietka zo stien, 
a takisto nový náter, ktorým 
„vylepšili“ obklad... Rekla-
movali železnice tieto práce 
u firmy, ktorej za ne zaplatili? 
„Neevidujeme nahlásenie po-
škodenia omietok na budove. 
Vašu informáciu preveríme 
a v riešení budeme postupo-
vať v súlade s podmienkami 
dohodnutými v zmluve so zho-
toviteľom, resp. stanovenými 
všeobecne záväznou legislatí-
vou,“ uviedla hovorkyňa.

BRATISLAVA
Ak vás baví záhradníče-
nie a chceli by ste si spolu 
s ďalšími nadšencami zalo-
žiť komunitnú záhradu, ne-
váhajte. Magistrát ponúka 
voľné pozemky v šiestich 
mestských častiach, jeden 
z nich môže byť práve váš. 
Podanie  žiadosti  o  vytvore-
nie  komunitnej  záhrady  nie 
je síce časovo obmedzené, dá 
sa  to  urobiť  kedykoľvek  po-
čas roka, ak však budete dlho 
váhať, pozemok môže získať 
ten, kto bol rýchlejší. 
„Keby prišlo k situácii, že si 
o  rovnaký  pozemok  podajú 
žiadosť  napríklad  dve  rôzne 
občianske  združenia,  poze-
mok  získa  združenie,  ktoré 
oň  požiadalo  ako  prvé  –  ak 
splní náležitosti pre nájom,“ 
potvrdila hovorkyňa hlavné-
ho  mesta  Dagmar  Schmuc-
ková.  „So  súhlasom  obyva-
teľov by sme sa však snažili 
ľudí  so  záujmom  o  ten  istý 
pozemok  spojiť,  aby  tak 
vznikla v najlepšom prípade 
ešte  väčšia  komunita  ľudí,“ 
dodala.
Komunitnú záhradu nemusíte 
využívať  len  na  pestovanie 
ovocia,  zeleniny  či  byliniek, 
môže  byť  aj  príjemným 
miestom  stretnutí,  narodeni-
nových  osláv,  grilovačiek... 
V  aktuálnej  ponuke  je  14 
pozemkov  v  rámci  šiestich 
mestských  častí,  konkrétne 
v  Ružinove,  Dúbravke,  Po-
dunajských  Biskupiciach, 
Petržalke, Karlovej Vsi  a  vo 
Vrakuni. Vďaka  tomu,  že  sú 

predschválené  na  vytvorenie 
komunitnej  záhrady,  ušetríte 
pri  jej  zakladaní  množstvo 
času. 
Kompletný  zoznam  pred-
schválených  mestských  po-
zemkov nájdete na webe bra-
tislavskisusedia.sk/temy/
komunitne-zahrady.  Na  tejto 
stránke  sa  dozviete  aj ďalšie 
užitočné  informácie  vráta-
ne  návodu,  ako  postupovať, 
nájdete tu tiež formulár, pro-
stredníctvom  ktorého  požia-
date  o  založenie  komunitnej 
záhrady na vybranom pozem-
ku.
Kvôli  prenájmu  pozemku  je 
však potrebné, aby si záujem-
covia  o  komunitnú  záhradu 
na  mestskom  pozemku  za-

ložili  občianske  združenie. 
Vďaka  nemu  získate  práv-
nu  subjektivitu  a  budete  sa 
môcť  uchádzať  o  niektorý 
z grantov. Hoci žiadosť o vy-
tvorenie  komunitnej  záhrady 
môžete  podať  kedykoľvek, 
časovo obmedzená je žiadosť 
o grant z Nadácie mesta Bra-

tislavy  -  ten  je  pre  rok  2022 
už uzatvorený. „Záujemcovia 
si  však môžu  nájsť  grant  od 
rôznych  organizácií  a  spo-
ločností,  ktoré  ich  ponúkajú 
v priebehu roka,“ pripomenu-
la Dagmar Schmucková. (bn)
  Foto: Marián Dekan, 
  shutterstock

Chcete záhradu? Mesto ponúka voľné pozemky

Záhrada bude baviť aj deti.

Komunitná záhrada na 
Hálovej ulici v Petržalke

Takto to vyzerá na nástupisku. Oprava schodov je v nedohľadne.

Dva svety v meste
Rozkvitnutá jarná Brati-
slava je nádherná, pohľad 
na pestrofarebné tulipány, 
narcisy či hyacinty poteší 
každého, kto prejde okolo, 
hoci len v rýchlosti autom. 
No potom stačí zájsť kúsok 
ďalej a sme v inom svete.
Verili by ste, že ulice náš-
ho mesta vyzdobilo viac ako 
700-tisíc rôznych cibuľovín? 
Tešia aj viaceré premeny lo-
kalít, ktoré ožili po rokoch 
v zabudnutí. Pribúdajú zelené 
parky, športoviská, príjemné 
miesta na relax... Program 
obnovy verejných priestorov 
najnovšie doplnil dokonca 
dizajn manuál, ktorý pomôže 
zjednotiť povrchy rekonštru-
ovaných chodníkov, aby boli 
krajšie a pohodlnejšie. 
Dobrý pocit z pekných miest 
však raz-dva pokazí naprí-
klad pohľad na zruinované 
petržalské terasy. Z jednej 
sa minulý mesiac zrútil be-
tónový múr, no jej majiteľ 
sa vraj necíti byť majiteľom, 
a teda zjavne ani zodpoved-
ný za stav objektu. Ďalšou 
vizitkou biedy je vlaková 
stanica Vinohrady, kam sa 
vozičkár ani mama s kočí-
kom nedostanú. Tu zas chý-
ba človek, ktorý by obslúžil 
výťah či zdvíhaciu plošinu...
Aj toto je Bratislava. Asi by 
sa tiež hodil funkčný ma-
nuál – tentoraz na to, ako 
zaobchádzať s možnosťami 
riešiť problém.
 Anna Čapková
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Projekty  ako EUROVEA CITY, RIVER PARK či 
ZUCKERMANDEL premenili a menia zanedbané 
územia  uprostred  Bratislavy  na  živý  priestor  pre 
ľudí  so všetkým,  čo k  tomu patrí,  v  súlade  s filo-
zofiou  mesta  krátkych  vzdialeností.  Víziou  JTRE 
je  pokračovať  v  pretváraní  nevyužívaných  loka-
lít  na  plnohodnotné  mestské  štvrte  s  dôrazom  na 
kvalitné verejné priestory, dostatok zelene a dobrú 
dostupnosť. Je to odpoveď na najdôležitejšie otáz-
ky  súčasnosti  spojené  s  moderným  urbanizmom, 
životným prostredím a klimatickou krízou, dostup-
nosťou bývania a zmenami spôsobu práce.
„Trendom je nepozerať sa iba na jednotlivé budovy, 
ale  komplexne  tvoriť  kvalitné  a  udržateľné mest-
ské  prostredie.  Vzniknúť  môže  jedine  vhodným 
zmiešaním funkcií a verejných priestorov, aby bolo 
všetko  ľahko  dostupné  bez  vytvárania  zbytočnej 
dopravnej záťaže. Namiesto budovania čisto kance-
lárskych alebo obchodných štvrtí, do ktorých ľudia 
dochádzajú, tak dlhodobo tvoríme zmiešané štvrte, 
kde môžu  ľudia  bývať,  pracovať,  stretávať  a  pre-
chádzať sa, športovať, zabávať sa, nakúpiť či najesť 
sa. Ako  ukazujú  projekty  našich  nábrežných  štvr-
tí,  tento model úspešne  funguje a vytvára priestor 
pre život po celý deň,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ 
JTRE Pavel Pelikán.
Súčasťou  každej  štvrte  v  meste  krátkych  vzdia-
leností  sú  aj  park,  ihriská,  športoviská,  cyklotra-

sy, blízkosť verejnej hromadnej dopravy a vzdelá-
vacích, kultúrnych či zdravotníckych zariadení. „Aj 
my  ako  súkromný  developer  cítime  mestotvornú 
zodpovednosť  a  okrem  povinných  poplatkov  na 
rozvoj  a  daní  prispievame  ďalšími  významnými 
investíciami, predovšetkým do infraštruktúry a ze-
lene,“ dodáva Pavel Pelikán.
Bratislava má unikátny  rozvojový priestor priamo 
v  centre  na  nábrežiach  Dunaja.  Na  ľavom  brehu 
už niekoľko rokov postupne vyrastá moderné cen-
trum mesta,  ktorého  stredobodom  je  námestie M. 
R.  Štefánika  so  Slovenským  národným  divadlom 
a okolitou zástavbou štvrte EUROVEA CITY. Pres-
ne oproti na pravom brehu čaká na rozvoj územie 
pomenované v strategických dokumentoch rozvoja 
Hlavného  mesta  SR  Bratislavy  ako  Celomestské 
centrum. JTRE tu už dlhší čas s poprednými archi-
tektmi  a  urbanistami  plánuje  štvrť  NOVÉ  LIDO, 
ktorá rozšíri, doplní a vyváži súčasné centrum Bra-
tislavy. Jeho verejné priestory a dopravné riešenia 
spoja Staré Mesto, Ružinov a Petržalku. Nové časti 
centra na oboch brehoch prepojí promenádny most 
a Bratislava sa tak stane skutočným mestom na Du-
naji. Zároveň do  najväčšej mestskej  časti  prinesie 
také  potrebné  pracovné  miesta,  za  ktorými  dnes 
Petržalčania musia cestovať. 
Rovnako ako EUROVEA priniesla najobľúbenejšiu 
časť  dunajskej  promenády  a  sprístupnila  ľuďom 

kontakt s riekou, v NOVOM LIDE navrhuje JTRE 
upraviť  a  kultivovať  rekreačnú  zónu  s  prevažujú-
cim prírodným charakterom s priamym prístupom 
k rieke. Obnoviť by sa tak mohla kedysi obľúbená 
dunajská pláž Lido s výhľadom na bratislavské do-
minanty a vznikol by záliv pre vodné športy s prí-
stavom pre malé plavidlá.
Správna  miera  zahustenia  vnútornej  časti  mesta 
transformáciou  brownfieldov  a  ďalších  nevyuží-
vaných  území  znižuje  dopravnú  záťaž  a  zabera-
nie krajiny. Súčasťou  tohto prístupu  je aj výstav-
ba  výškových  budov  v  lokalitách,  ktoré  sú  na  to 
predurčené  dobrou  dopravnou  obslužnosťou.  Po 
dobudovaní centra mesta sa prirodzene pozornosť 
obráti aj na ďalšie rozvojové lokality na okrajoch 
metropoly.  JTRE  pri  rozvoji  nových  štvrtí myslí 
aj na podporu verejnej dopravy, najmä koľajovej, 
vytváranie  dobrých  podmienok  pre  cyklistov  aj 
chodcov.
Život v mestách sa však mení čoraz rýchlejšie pri-
rodzeným  vývojom  spoločnosti,  technológií  i  ži-
votného štýlu, ale aj vplyvom nečakaných udalostí 
a tým sa neustále menia požiadavky ľudí na býva-
nie, prácu a  trávenie voľného času. Každý zodpo-
vedný developer na to musí reagovať. Odpoveďou 
je  multifunkčnosť  a  flexibilita  projektov.  Vďaka 
tomu  sa  budovy  dokážu  pružne  prispôsobiť  rých-
lo sa meniacim potrebám ľudí a firiem a predlžuje 
sa  ich  životný  cyklus,  čo  posilňuje  udržateľnosť 
rozvoja mesta. K  tomu  prispieva  aj  projektovanie 
zelených  budov,  ktoré  spĺňajú  podmienky  ekolo-
gickej udržateľnosti a energetickej efektívnosti vy-
žadované  medzinárodnými  certifikátmi  BREEAM 
a LEED.
„V JTRE máme už 25  rokov  jediný cieľ  a  tým  je 
spokojný zákazník, ktorý sa môže spoľahnúť, že mu 
dodáme bývanie, pracovné alebo obchodné priesto-
ry včas a v požadovanej kvalite. Na tomto nám zále-
ží aj do budúcnosti,“ dodáva Pavel Pelikán.

Spoločnosť J&T REAL ESTATE (JTRE) si za 25 rokov pôsobenia na realit-
nom trhu získala pozíciu významného mestotvorného developera. Skúse-
nosti s realizáciou projektov z rôznych segmentov vyústili do zamerania na 
tvorbu plnohodnotných mestských štvrtí, ktoré dávajú priestor bývaniu, 
práci, relaxu, športu či kultúre a dotvárajú tak mestá udržateľným spô-
sobom. Najväčšou výzvou do budúcnosti je, čo môžeme urobiť, aby sme 
dokázali adekvátne reagovať na meniace sa podmienky života v mestách.

JTRE dáva priestor udržateľnému 
rozvoju miest už 25 rokov



PETRŽALKA
Uplynulo niečo vyše mesia-
ca, odkedy funguje v petr-
žalskom Auparku výdajné 
miesto, kde si môžu odíden-
ci z Ukrajiny vyzdvihnúť 
základné veci na prežitie. 
Obrovský rad ľudí, kto-
rí dlhé hodiny čakali pred 
vstupom, je dnes minulosť, 
to je však dobrá správa. 
Ako to vyzerá vnútri?
Tak ako pred mesiacom, aj 
v  týchto  dňoch  chodia  do 
centra  pomoci  na  poscho-
dí  Auparku  takmer  výluč-
ne mamy  s  deťmi.  Každý, 
kto  vstúpi  do  výdajne,  sa 
pritom musí  preukázať,  že 
je  vojnovým  odídencom  - 
kontrola je naozaj precízna. 
Keď  sme  sa  tu  zastavili 
v  pracovný  deň  popolud-
ní,  regály  boli  pomerne 
skromné,  ale  predsa  len 
ponúkali  rôzne  užitočné 
veci.  Z  potravín  sme  vi-
deli  zopár konzerv,  vrecká 
múky  a  kakaa,  aj  kávu,  čaj, 
mlieko,  jablká...  Z  drogé-
rie  to  bolo  niekoľko  roliek 
toaletného  papiera,    detské 
plienky,  saponáty,  podaktoré 
ženy si skúšali tiež oblečenie 

pre seba i svoje deti...  Záso-
by  všetkého  sa  však  rýchlo 
míňajú.
„Pritom  Ukrajincov,  ktorí 
sa  ocitli  v  núdzi  a  chodia  si 
k nám pre potrebné veci, ne-
ubúda. V jeden deň ich k nám 

prišlo  asi  tristo,  no  nemali 
sme im veľmi čo ponúknuť,“ 
konštatovala  dobrovoľníčka 
z humanitárneho miesta.
Zároveň  nám  ukázala miest-
nosť, kde čakali ďalšie ženy, 
kým sa dostanú na rad a budú 

si môcť vziať niečo z výdaj-
ne.  Dlhý  niekoľkohodinový 
rad pred vstupom je už, na-
šťastie, minulosť. V čakárni 
si môžu mamy s deťmi nie-
len  sadnúť,  ale  dostanú  aj 
malé  občerstvenie,  je  tam 
i  detský  kútik  s  hračkami 
a na  stene plagáty  s užitoč-
nými  informáciami.  Zau-
jímajú  ich  najmä  pracovné 
ponuky, aby si dokázali aspoň 
niečo  zabezpečiť  samy.  Bez 
zárobku  a  vlastných  úspor 
sú  plne  odkázané  na  pomoc 
dobrodincov,  ktorá  je  stále 
veľmi  potrebná.  Od  apríla 
môžu odídenci dostávať dáv-
ku v hmotnej núdzi, ktorá pre 
jednotlivca predstavuje nece-
lých 69  eur  na mesiac.  Je  to 
suma, ktorú vieme v potravi-
nách minúť za dva-tri nákupy.
Ak chcete prispieť, pripájame 
informáciu,  čo  v  petržalskej 
výdajni  potrebujú  najviac. 
Z potravín sú to rybacie kon-
zervy,  omáčky  na  cestoviny, 
pohánka,  olej,  sterilizova-
ná  zelenina,  paradajkový 
pretlak,  káva,  kakao,  čaj, 
ovocie,  zelenina  (cibuľa,  ze-
miaky, mrkva), med,  džemy, 
čokoládové  nátierky,  cukor, 
bezlepkové  produkty.  Z  dro-
gérie  ocenia  najmä  saponáty 
na  riad,  zubné  kefky  a  zub-
né  pasty,  šampóny,  sprchové 
gély,  mydlá,  toaletný  papier 
a  potom  aj  školské  potreby 
pre  deti  ako  zošity  a  perá. 
Viac  o  možnostiach  pomoci 
sa  dozviete  na  webe  ktopo-
mozeukrajine.sk.  (ac)
  Foto: ac

Rozohraj 
Dobrú sezónu 

a vyhraj!

vriec ľubovoľného 
flexibilného lepidla 
Baumit Baumacol

od 1. mája do 30. júna

Získaj originálne rockerské 
tričko a hraj o nadupané ceny!

Vo všetkých dobrých stavebninách.

My š l ienk y s  budúcno sťou .baumit.sk/dobrasezona

Kúp
aspoň 5

Získaj
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Pomoc pre ľudí utekajúcich pred vojnou sa míňa

 Mamy s deťmi už nemusia stáť dlhé hodiny pred výdajňou, kým 
prídu na rad.

 Regály s potravinami 
a drogériou sa rýchlo 
vyprázdňujú.

PAAS sa chystá
aj do centra 
STARÉ MESTO
Bratislava pokračuje v prí-
prave zapojenia zóny Hlav-
ná stanica – Blumentál do 
systému PAAS, kde platí 
mestská parkovacia politi-
ka. 
Spustenie  regulácie  parkova-
nia  v  zóne  je  naplánované  na 
25.  mája.  Viceprimátorka  Ta-
tiana Kratochvílová  na margo 
výhrad  staromestských  miest-
nych  poslancov  týkajúcich  sa 
rušenia  parkovacích  miest, 
zjednosmernenia  ulíc  či  k  za-
vádzaniu  prvkov  mikromobi-
lity skonštatovala, že mesto aj 
pri tomto projekte dohliada na 
zabezpečenie  väčšieho  kom-
fortu  pre  všetkých  účastníkov 
premávky.  Odmieta  tiež  po-
chybnosti o negatívnom vplyve 
zmien na MHD.   (TASR)

Lanovka začína 
opäť jazdiť

NOVÉ MESTO
Čiastočne obnovená sedač-
ková lanovka premávajúca 
medzi Železnou studničkou 
a Kamzíkom v Novom Mes-
te začína opäť jazdiť.
Otvorenie  letnej  sezóny  na-
plánovala  samospráva  na 
5.  máj,  podľa  Jána  Borči-
na  z  miestneho  úradu  však 
má  po  letných  prázdninách 
rekonštrukcia  lanovky  po-
kračovať.  „Veľkú  časť  prác 
a  zmien,  ktoré  prinášajú  na 
lanovku  a  jej  stanice  viac 
bezpečia a komfortu,  sme už 
ukončili,“  priblížil.  Po  lete 
čaká ešte hornú stanicu opra-
va  strechy,  vymaľuje  sa  celá 
stanica, a dokončia sa aj ďal-
šie plánované práce na objek-
te.  (TASR)
  Foto: TASR
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PEZINOK
Túžite po nezabudnuteľ-
nej svadbe ako z rozpráv-
ky? Pozrite sa s nami do 
nádherného historického 
zámku z 13. storočia v ne-
ďalekom Pezinku. Splnia tu 
každé vaše želanie!
Svadby  na  zámku  sú  čoraz 
populárnejšie,  hoci  by  sa 
mohlo  zdať,  že  sú  dopriate 
len vyvoleným. Opak je však 
pravdou  –  záujem  o  sva-
dobný  obrad  v  historických 
priestoroch  je  taký  veľký, 
že  termíny  bývajú  obsadené 
dlho  dopredu.  Platí  to  aj  pre 
nádherný  zrekonštruovaný 
Šimák Zámok Pezinok  z  13. 
storočia,  tak  dlho  neváhaj-
te.  Máj  patrí  k  najkrajším 
mesiacom  roka  a  svadba  na 
tomto výnimočnom mieste so 
všetkým  luxusom  len  umoc-
ní  spomienky  na  váš  veľký 
deň.  Môžete  sa  spoľahnúť, 

že  ochotní  zamestnanci  pe-
zinského  zámku  zabezpečia 
všetko podľa vašich želaní.
Miest,  kde  si  páry  povedia 
svoje  áno,  je  na  výber  viac. 
Predstavujete  si  obrad  pria-
mo  na  historickom  zámoc-
kom nádvorí alebo v najväč-
šej Zlatej sále Kataríny Pálffy 
pre  200  svadobných  hostí  či 
v  najstaršej  Rytierskej  sále 
s  maľovaným  stropom  pre 
50  hostí?  Obrady  bývajú  aj 
na balkóne, ktorý je súčasťou 
Zlatej  sály,  tento  elegantný 
priestor  s  arkádami  je  veľmi 
variabilný.  Záleží  len  na  va-
šej  preferencii.  Vo  všetkých 
prípadoch  máte  istotu,  že 
v niekdajšom sídle Pálffyov-
cov  vám  bude  dopriate  čaro 
romantiky  spolu  so  špičko-
vým servisom vrátane fotenia 
a skvelou zábavou.
Svadobná  hostina  je  osobit-
ná  kapitola,  keďže  o  menu 
sa  postará  priamo  šéfkuchár 
roka  2020  Martin  Novák. 
Kto už raz vyskúšal jeho ku-
linárske umenie v zážitkovej 

P á l f f y 
r e s t a u -
rant,  tuší, 
že  na  výborné 
jedlo,  ale  aj  pi-
tie  vrátane  vlastných 
vín  Šimák  Zámok  Pezinok 
z 800-ročných pálffyovských 
pivníc svadobčania dlho spo-
mínajú.
Súčasťou  zámku  je  luxusný 
5-hviezdičkový  Palace  Art 
Hotel  so  48  izbami  a  apart-
mánmi,  zariadenými  s  veľ-
kým vkusom a citom, takže aj 
starosti o ubytovanie svojich 
hostí môžete  pustiť  z  hlavy. 
Pôvab  zámku  zažijete  vo 
všetkých hotelových priesto-
roch,  novomanželia  si  však 
najradšej  vyberajú  apartmán 
so  spálňou  priamo  v  zá-
mockej  veži.  Svadobná  noc 
v tomto tzv. Tower Suite vám 
poskytne  všetko  pohodlie 
a k nemu nádherné výhľady 
na  rôzne  smery  zámockého 
parku  s  pávmi.  Hrubé múry 
ideálne  pre  úplný  pokoj, 
netypická  kruhová  spálňa 

a  veľ-
k o l e p á 

obývačka  – 
tieto  vymoženosti  stredove-
kej stavby si môžete dožičiť 
aj  vy,  po  prvý  raz  už  ako 
manželský pár. 
No  nielen  to.  Pezinský  zá-
mok  si  môžete  užiť  už  pred 
samotnou  svadbou  -  budúce 
nevesty veľmi rady využíva-
jú  na  rozlúčku  so  slobodou 
špeciálny  kráľovský  apart-
mán  s  vlastnou  priestrannou 
vonkajšou terasou a pompéz-
nym vybavením. Nachádzajú 
sa tu nielen dve luxusné spál-
ne, ale aj vírivka, ktorú bude-
te mať iba pre seba.
Ďalšie  informácie  k  orga-
nizovaniu  svadieb  na  pe-
zinskom  zámku  spolu  s  po-
trebným  kontaktom  nájdete 
na  www.zamokpezinok.sk/
svadby.       (bn)
 Foto: Šimák Zámok Pezinok
Video nájdete na www.banoviny.sk

Naplánujte si romantickú svadbu na zámku,
v tom pezinskom splnia každé vaše želanie

Vzácnou pamiatkou na váš svadobný deň budú exkluzívne 
fotografie v historických priestoroch zámku.

Nádherná Zlatá sála Kataríny Pálffy je až pre 200 svadobných hostí.
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BRATISLAVA
IVO PÁLENÍK je človek 
s dobrým srdcom i s kompa-
som pevných hodnôt. Má rád 
humor, svoju rodinu a teší 
ho, keď vie pomôcť iným ľu-
ďom. Je aj aktívny vozičkár, 
spíker, kreatívec, autor rôz-
norodých projektov a v ne-
poslednom rade aktivista za 
bezbariérovosť a zdravotne 
znevýhodnených.

Ivo, ste aktívny vozičkár, čo 
to o vás hovorí?
Niekto  čaká,  že  človek  na 
vozíku  (krajšie  povedané 
človek  so  zdravotným  zne-
výhodnením) má len to svoje 
„trápenie“  a  nič  iné.  Alebo, 
že  „inšpiráciou“  pre  takého-
to  človeka  je  iba  to,  že  ráno 
vstane  a  pamätá  si  svoje 
meno. Ani  jedno  však  nie  je 
pravda.  Žijem  veľmi  podob-
ný život ako mnohí iní ľudia, 
ale na rozdiel od nich musím 
brať do úvahy svoj zdravotný 

stav a bariéry s ním spojené. 
A  ešte  mať  veľa,  ozaj  veľa 
trpezlivosti  pri  vysvetľovaní 
rôznych vecí bežným ľuďom, 
aj tým so zdravotným znevý-
hodnením (smiech).

Čo vás najviac posilnilo, 
prípadne formovalo, že ste 
dnes tým, kým ste?
Asi moja podstata. Síce  som 
na vozíku – ale nie som static-
ký. Žijem naozaj dynamicky. 
Veci, ktoré  treba  riešiť a po-
súvať,  nenechávam  len  tak. 
Bijem  sa  za  pravdu,  vymýš-
ľam,  čo  sa  dá  v  živote  zlep-
šovať  i  zjednodušovať.  Keď 
som zistil veľkú životnú múd-
rosť, že pri princípe „dávania, 
odovzdávania“  sa  táto  snaha 
človeku mnohonásobne vráti, 
snažím sa žiť v súlade s tým-
to  princípom.  V  neposled-
nom rade sú v mojom živote 
dôležité  aj  pevne  stanovené 
hodnoty,  ktoré  neopúšťam 
ani  za  cenu  skomplikovania 

či  znepríjemnenia  situácie. 
Fakt nemám rád diletantstvo, 
egoizmus a nespravodlivosť. 

Aj vy však určite máte ťaž-
šie dni. Čo vám pomáha do-
stať sa opäť „hore“?
Bezpochyby je to čas stráve-
ný  s mojou  rodinou,  priateľ-
mi,  a  najnovšie  aj  s  mojím 
maličkým synom. Najväčším 
zadosťučinením  je  pre  mňa 
aj  spätná väzba,  že  som nie-
komu pomohol, podporil ho, 
potešil. V náročnejších chví-
ľach  teda  čerpám  z  týchto 
mojich „rezerv“. 

Vytvorili ste zaujímavý pro-
jekt HendiKup, ako by ste 
ho predstavili? 
Pomôžem  si  naším  sloga-
nom:  „Ľudí  so  zdravotným 
znevýhodnením neprezentuje 
ich ´hendikep´, ale to, akými 
sú  a  čo  dokážu.“  HendiKup 
je  silná  komunita,  filozofia, 
platforma,  e-shop,  v  ktorom 
pomáhame  umelcom  a  vý-
robcom  so  zdravotným  zne-
výhodnením pri predaji a od-
straňovaní bariér v sociálnom 
mikro-podnikaní.  Rozmýš-
ľali  sme,  ako  podporiť  tých 
z nich, ktorí z rôznych dôvo-
dov  nemôžu,  alebo  nevedia 
predávať svoje výrobky. Zis-
tili  sme,  že mnohí  vytvárajú 
krásne  a  hodnotné  diela,  no 
často  len  tak,  pre  svoju  po-
trebu, a ich tvorbu pozná iba 
malý  okruh  priateľov  a  zná-
mych.  Toto  sme  sa  rozhodli 
zmeniť.

Prečo by sme mali nakupo-
vať cez váš portál?
Pretože  je  to  správne.  Pre-
tože  úcta  by  nemala  byť  len 
k  hodnote  (výrobku),  ale  aj 
k človeku – k tvorcovi, umel-
covi, ktorý ho vyrobil, k jeho 
námahe,  energii  a  času,  kto-
rý  nad  svojím  dielom  strá-
vil.  Nepredávame  veci,  ale 
význam.  Nereprezentujeme 
sa svojím „hendikepom“, ale 
svojím  cítením,  príbehom, 
vášňou,  snahou,  talentom. 
V  HendiKupe  momentálne 
zažívame  boom  nových  vý-
robcov, a  tu ma hreje naozaj 
dobrý  pocit,  že  je  to  taká  tá 
poctivá  práca,  tvorba  pre  ra-
dosť.   

Aj vy ste kreatívec, umelec, 
čo vás inšpiruje pri tvorbe 
vašich tričiek?
Ak  by  som  povedal,  že  sa 
inšpirujem  životom  bez  roz-
myslu,  tak  by  asi  polovica 
nápadov  na  tričkách  nebola 
nositeľná  Keďže  mám  rád 
inteligentný  humor  a  aj  in-
teligentný  dizajn,  čakám  na 
vhodnú  príležitosť,  čo  život 
prinesie. A potom to nechám 
v sebe kreatívne dozrieť. Keď 
príde správna chvíľa, dám to 
von  a  vpíšem  do  trička. Ne-
smie ísť teda o nič prvopláno-
vé  a  verím,  že  je  to  v mojej 
tvorbe  aj  vidieť.  K  čomu  sa 
však  musím  priznať  je,  že 
názov  #trickaodvozicka  bol 
práveže  veľmi  prvoplánový. 
Ale funguje dobre. A to mám 
doslova husiu kožu, keď nie-

kto  vysloví  slovo  „vozíček“, 
ja používam a vnucujem slo-
vo „vozík“.

Ak by ste mali tri možnosti 
na vylepšenie Bratislavy, čo 
by ste urobili?
Moje  tri  „zlepšováky“  nie 
sú iba pre Bratislavu, ale pre 
mesto  ako  také.  Uvítal  by 
som  viac  komunitných  pro-
jektov,  priestorov,  stretnutí 
s  kultúrnymi,  zábavnými, 
edukatívnymi  aktivitami. 
Aby  ľudia  spoločne  trávili 
hodnotný  čas. Ak  bude  viac 
komunitných,  priateľských, 
príjemných  projektov,  bude 
viac  tolerancie,  spoluprá-
ce,  záujmu,  súcitu  a  empa-
tie.  Ďalším  zlepšovákom  je 
efektívna,  poctivá  bezbarié-
rovosť,  urobená  naozaj  pro-
fesionálne.  Žiadne  naoko, 
žiadne  akože,  žiadne  frázy, 
výhovorky. Bol  by  som  rád, 
keby som mohol žiť a existo-
vať ako jeden z vás. Nie ako 
niekto,  kto  je  na  konci.  Kto 
musí stále čakať, chápať, vy-
svetľovať,  ospravedlňovať, 
zháňať,  žiadať,  vybavovať 
a stále iba prosiť. A napokon 
som  za  menej  byrokracie 
a  viac  podpory  pre  nezisko-
vé  a  občianske  organizácie, 
ktoré  robia  veľmi  dôležitú 
prácu. Treba  ďalej  podporo-
vať  zaujímavé,  udržateľné 
projekty.
 Lenka Hamšíková 
  Foto: archív Iva Páleníka
Celý rozhovor si prečítajte na 
micurinzije.sk

Na lepšiu budúcnosť nečaká, aktívne ju tvoríIVO PÁLENÍK
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Dovolenku na Lipto-
ve si pochvaľujú mnohí 
Bratislavčania, a práve 

v DEMÄNOVÁ REZORT 
nájdete všetko, čo po-

trebujete – blízke hory, 
detský aquapark, moder-
nú gastronómiu a k tomu 

kopec unikátnych atrakcií, 
ktoré deti len tak neomr-

zia. Okrem relaxu a zá-
bavy však rezort ponúka 

aj možnosť spoľahlivej 
investície.

Ako  už  naznačuje  názov,  rezort  sa 
nachádza  pred  vstupom  do  Demä-
novskej doliny na malebnom Liptove. 
Ponúka  jedinečné pobyty pre  rodiny, 
páry  aj  väčšie  skupiny  v  ekologic-
kých apartmánoch či chatkách. 
Či  už  sa  rozhodnete  pre  apartmány 
Limba s vlastným vchodom a terasou, 
apartmány  Pinea  v  hotelovom  štýle 

alebo luxusnú chatku až pre 9 osôb so 
súkromnou saunou a vírivkou, nebu-
dete sklamaní. Nádherné výhľady na 
hory z každej jednej strany spolu s ar-
chitektúrou v škandinávskom dizajne 
vytvárajú dokonalú harmóniu. 

Krásne kopce a hory zážitkov
Pri ubytovaní to však nekončí! Chce-

te  vyjsť  z  izby  v  lyžiarkach  rovno 
na  svah?  V  plavkách  skočiť  priamo 
do  bazéna?  Alebo  potrebujete  za-
baviť  deti,  kým  vy  si  budete  užívať 
wellness  a  tradičné  thajské  masáže? 
V  Demänová  Rezorte  nič  nie  je  ne-
možné. Každý hosť má v cene pobytu 
wellness,  fitness,  vstup  do  Funcen-
tra  s  unikátnym  3D  bludiskom,  bike 
park, v lete aquapark aj letné kino a v 
zime Ski centrum s klziskom.
Vymýšľať  program  a  priplácať  si  za 
každú  športovú  či  záujmovú  aktivitu 
počas dovolenky môže byť pre rodinu 
s  viacerými  aktívnymi  deťmi  veľmi 
náročné.  V  Demänová  Rezorte  však 
túto  starosť  nemáte.  Práve  naopak  – 
vaše ratolesti do sýtosti zabavia skve-
lé animátorky a veselí maskoti Anička 
a Kubko. 

Všetko komfortne 
na jednom mieste
V rezorte sa zabavia aj menšie detič-
ky.  Kým  vy  si  budete  vychutnávať 
kávičku na slnečnej terase reštaurácie 
Pinus, vaše deti  sa vybláznia v areá-
li  Kids  Zone  so  špeciálnou  mäkkou 
podlahou.  Viete,  čo  je  na  ňom  naj-
lepšie? Aj počas oddychu budete mať 
svojich čertíkov pod dohľadom – pre-
liezačky, autíčka a šmýkačky sú pria-
mo pred terasou.
Celkovo  je  rezort  ako  malá  dedinka 
v dedine, v ktorej máte po ruke všet-
ko, čo potrebujete. Spomínaná reštau-
rácia  Pinus  s  nádhernou  terasou  je 
pri bio jazierku, nájdete tu aj obchod 
s  kváskovým  pečivom  a  tradičnými 

potravinami Kriváň. A po západe sln-
ka,  keď  sa  zapnú  svetielka  a  osvetlí 
fontána,  úplne  vás  dostane  magic-
ká  atmosféra  námestia.  Nehovoriac 
o krásnej prírode všade navôkol a vý-
hľadoch na majestátne  štíty Nízkych 
a Vysokých Tatier.

Investícia do budúcnosti
Demänová  Rezort  však  nie  je  len 
premysleným  konceptom  relaxu 
a zábavy, ale aj príležitosťou na bez-
pečnú  investíciu.  Investovať  môžete 
do  chát,  domov,  bytov  i  apartmánov 
priamo  v  Demänovej.  Exkluzivi-
ta  rezortu  spočíva  v  investovaní  do 
ekologických  nízkoenergetických 
drevostavieb  s  luxusným  vybavením 
s  atraktívnou  polohou  v  tichom pro-
stredí a jedinečným výhľadom. Pripo-
meňme, že pri výstavbe areálu sa ne-
vyrúbal ani  jeden strom. Rezort  totiž 
vyrástol na zelenej lúke.
Ako  investor  Demänovej  Village  sa 
stávate  nielen  vlastníkom  nehnu-
teľnosti  a  partnerom  projektu,  ale 
aj  členom  VIP  klubu,  ktorý  ponúka 
množstvo výhod. Investícia má rých-
lu návratnosť s pravidelnými výnosmi 
bez potreby osobnej účasti. Nehnuteľ-
nosť  môžete  využívať  iba  pre  seba, 
alebo  ju  prenajímať  prostredníctvom 
spoločnosti  zabezpečujúcej  hotelovú 
prevádzku. Hor sa teda za kopou zá-
žitkov priamo pod horami Liptova!
Viac  informácií  nájdete  na  webe 
www.demanovarezort.sk,  www. 
demanovavillage.sk     (bn)
  Foto: www.demanovarezort.sk

Kopec zážitkov priamo pod horami  
na vás čaká v Demänová Rezort

V cene pobytu je aj vstup do aquaparku s množstvom atrakcií.

Rezort ponúka veľa zábavy pre dospelých i deti.

Užijete si aj nádherné výhľady na hory z každej jednej strany.



BRATISLAVA
Stalo sa to, čoho sa mno-
hí obávali – zábradlie 
petržalskej terasy, ktoré 
sa nebezpečne nakláňalo, 
nevydržalo a ťažké be-
tónové kusy sa zrútili na 
zem. Je veľké šťastie, že 
v danej chvíli tadiaľ nik ne-
prechádzal. Vlastník, ktorý 
sa však necíti byť vlastní-
kom, nezareagoval na výzvu 
samosprávy, aby sa posta-
ral o nápravu. Rizikových 
miest, kde môžeme dôjsť 
k úrazu a nik sa k nim ne-
hlási, je viac aj v iných mest-
ských častiach.
Zrútený  múr  z  pochôdznej 
terasy  bytového  domu  na 
Holíčskej ulici 1 – 3 bol v ha-
varijnom  stave  dlho,  na  čo 
upozorňovali aj ľudia v okolí. 
Pozemok  síce  patrí magistrá-
tu,  terasa  sa  však  podľa  sta-
rostu Jána Hrčku kolaudovala 
v prospech organizácie, ktorej 
nástupcom je Bytové družstvo 
Petržalka. Preto sa práve  toto 
družstvo malo podľa mestskej 
časti postarať o nápravu – po-
sledná výzva z februára tohto 
roku  hovorila,  že  bezodklad-
ne, ale najneskôr do 30. apríla. 
Nestihlo  sa,  betónová opacha 
padla o tri týždne skôr...
Samospráva  zároveň  kon-
štatovala,  že  družstvo,  ktoré 
spravuje  aj  bytové  domy  na 
Holíčskej  1 – 3,  sa necíti  byť 
majiteľom  terasy,  keďže  nie 
je  evidovaný  v  katastri  ne-
hnuteľností.  „K  tomuto  stavu 
sa dospelo najmä preto, že pri 
odpredaji  bytov,  komerčných 
nebytových  priestorov,  garáží 
a ďalších priestorov zo  strany 

ich pôvodného majiteľa sa ne-
myslelo  na  nadviazanie  vlast-
níckeho  práva  zvyšných  spo-
ločných  priestorov  na  nových 
majiteľov...  To  ale  podľa  nás 
nič  nemení  na  tom,  že  zostali 
v majetku i správe pôvodných 
vlastníkov alebo ich nástupníc-
kych organizácií. V tomto prí-
pade  Bytového  družstva  Petr-
žalka,“ uvádza mestská časť na 
svojom webe. Ďalším krokom 
tak  musí  byť  určenie  jasného 
vlastníctva,  a  teda  aj  zodpo-
vednosti.  Prípadom  na  Holíč-
skej sa už zaoberá polícia. 
Mestská  časť  pritom potvrdi-
la,  že  niekedy  si  situácia  vy-
žaduje, aby zakročila aj v prí-
pade, kedy  terasa nie  je v  jej 
správe. Naposledy takto opra-
vila padajúci múr na parkovis-
ku pod terasou na Beňadickej 
ulici,  ktorého  majiteľom  je 
magistrát, a chystá sa opraviť 
terasu na Jasovskej ulici, hoci 
ani tú nemá v správe. 

Rovnako  postupuje  Nové 
Mesto, ktoré má podobnú si-
tuáciu  so  schodiskami  „bez 
majiteľa“.  Starosta  Rudolf 
Kusý  vysvetlil,  že  na  Koli-
be  aj  na Kramároch  opravili 
viacero  takýchto  schodísk 
vďaka  zapojeniu  sponzorov: 
„Sústavne  som  totiž  počú-
val,  že  dané  schodiská,  po 
ktorých  ľudia  chodia,  nie  sú 
v  našom  vlastníctve  a  pe-
niaze  mestskej  časti  na  ne 
nemôžeme  vynaložiť.  Ľudí 
však nezaujíma, kto  je vlast-
níkom schodov, chcú po nich 
bezpečne prejsť, preto sme to 
riešili sponzorsky. Samozrej-
me, nie všetko sa dá vyriešiť 
s  pomocou  sponzorov.  Pred 
časom  som  požiadal  EKO 
podnik najať partiu murárov, 
aby  sme  si  vlastnými  silami 
opravovali  schodiská,  ktoré 
nikomu nepatria.“
Podľa Kusého  začnú  v  loka-
lite  Sibírskej  ulice.  V  zlom 

technickom  stave  je  tiež 
schodisko  na  Kramároch  vo 
vlastníctve  železníc,  ktoré 
samospráva  vyzvala  na  ná-
pravu.
V Dúbravke zas treba opraviť 
rozbité  schodisko  vedúce  na 
terasu  pri  objekte  tzv.  Domu 
služieb  na  M.  Sch.  Trnav-
ského.  „Objekt  je  súkromný 
a má viacero vlastníkov. Naša 
mestská časť dala výzvu štát-
neho  stavebného  dohľadu, 
aby  vlastník  stavby  vykonal 
údržbu schodiska, ktoré vedie 
smerom  na  spomínanú  tera-
su,“  informovala  hovorkyňa 
Dúbravky Lucia Marcinatová.
V  Rači  je  pochôdzna  terasa 
na Karpatskom námestí, kto-
rú síce mestská časť nevlast-
ní, no spolu s vlastníkmi by-
tov  a  nebytových  priestorov 
hľadá  možnosti  jej  komplet-
nej opravy a revitalizácie vrá-
tane  schodov.  „Časť z  terasy 
je už opravená,“ uviedol sta-
rosta Michal Drotován s tým, 
že  aktuálne  sa  rieši  statický 
posudok  schodísk.  Niekto-
ré  práce  zrealizujú  v  tomto 
roku, ďalšie v roku 2023. (ac)
  Foto: Matúš Husár, in

Kto opraví zničený objekt bez jasného majiteľa?
Čo umožnil 
zákon
Novela zákona, ktorá platí od 
mája minulého roku, umožňuje 
udržiavať a investovať verejné 
peniaze aj do verejnoprospeš-
ného majetku, ktorý oficiálne 
nikomu nepatrí, a to najmä 
v prípade havarijného stavu. 
V prípade terasy na Holíč-
skej ulici, z ktorej sa zrútilo 
betónové zábradlie, sú však 
podľa mestskej časti vlastník 
i správca známi – Bytové druž-
stvo Petržalka.

DÚBRAVKA

PETRŽALKA 

Terasa pri Dome služieb 
je v súkromných rukách.

Mestská časť vyzvala majiteľa, aby opravil rozbité schodisko.

Na  nebezpečne sa nakláňajúce  
zábradlie upozorňovali mnohí.

Betónové kusy sa zrútili pred garáže, našťastie 
nikoho nezranili.

Spor stále trvá
BRATISLAVA
Spor okolo modernizácie 
Dúbravsko-karloveskej 
električkovej radiály ešte 
nie je definitívne ukončený. 
Úrad pre verejné obstaráva-
nie  (ÚVO)  ešte  posudzuje 
výsledky  auditu  viažuce  sa 
k  odovzdaniu  diela.  „Au-
ditná  skupina  mestu  vyčí-
tala,  že  po  odovzdaní  diela 
a spustení električky sa ešte 
na  stavbe  odstraňovali  chy-
by  a  nedorobky,“  priblížila 
hovorkyňa  magistrátu  Dag-
mar  Schmucková.  Mesto  je 
však presvedčené, že odstra-
ňovanie  chýb  a  nedorobkov 
po  odovzdaní  diela  bolo 
v  súlade  so  zmluvou,  ako 
aj  so  štandardnou  praxou 
pri  podobných  stavebných 
projektoch. „Tento spor mo-
mentálne  rozhoduje  ÚVO 
na  prvom  stupni.  Proti  jeho 
rozhodnutiu  bude  možné 
odvolať  sa,“  podotkla  ho-
vorkyňa.  (TASR)

Kaffee Mayer 
je opäť otvorená

STARÉ MESTO
Dobrá správa, na ktorú 
čakali mnohí Bratislavča-
nia: Kaffee Mayer je znovu 
otvorená!
„Podarilo  sa  nám  nájsť  pre 
Kaffeee  Mayer  prevádzko-
vateľa,  ktorý  sa  rozhodol 
zachovať  tradíciu  tohto  iko-
nického bratislavského pod-
niku.  Kaviareň  aj  cukráreň 
je  znovu  otvorená,  môžete 
si posedieť pri kávičke alebo 
sladkom  dezerte,“  potvrdil 
Patrik Geržo zo spoločnosti, 
ktorá  objekt  vlastní.  Každé 
ráno  sú v ponuke  aj  čerstvo 
pečené  domáce  croissan-
ty,  moravské  koláče,  brati-
slavské  rožky  či  škoricové 
hniezda.  (ac)
  Foto: ac
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či  kultúry,  no  predovšetkým  všetci,  ktorí  radi  vy-
pĺňajú  svoj voľný čas zábavou v nezameniteľnom 
prostredí.  Bratislavské  nákupné  centrum  myslí  aj 
na svojich najmladších návštevníkov organizáciou 
podujatí pre deti.
Počas sezóny 2022 sú už tradične pripravené podu-
jatia, ktoré sú v Eurovea každoročnou stálicou me-
dzi organizovanými eventami, ako napríklad Futbal 
v meste, Oktagon váženie, Joga na nábreží, Štefánik 
trail,  Letné  shakespearovské  slávnosti  či  pochod 
proti rakovine prsníka podporujúci charitu. Filmo-
vých  fanúšikov  tento  rok opäť poteší aj Kino pod 
hviezdami, ktoré vzniklo počas pandémie a prináša 
všetkým  spojenie  filmového  zážitku  s  vonkajším 
sedením na námestí pri Eurovea. Pre najmenších sa 
opätovne  chystá  detský  festival  a  vracia  sa  aj  ob-
ľúbený festival nového cirkusu Cirkul‘art. Sezónu 
Eurovea uzatvára klziskom na námestí a vianočný-
mi trhmi.
Pestrú  paletu  dopĺňajú  aj  podujatia  občianskych 
združení či neziskových a charitatívnych organizá-
cií, ktorým Eurovea bezplatne a pravidelne posky-
tuje  svoje priestory. Medzi  inými  to  sú Liga proti 
rakovine, Detské kardiocentrum, Deťom s  rakovi-
nou, Hodina deťom, Liga za duševné zdravie, Mod-
rý  gombík,  Biela  pastelka,  Červený  kríž  a  ďalšie 
organizácie, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi.

UŽ ČOSKORO V NOVOM
Plánované  rozšírenie Eurovea  prinesie  úplne  jedi-
nečný  koncept  eventového  priestoru,  ktorý  vznik-
ne  spojením  3  námestí.  Pre  všetkých  priaznivcov 
gastronomických  zážitkov  sa  pripravuje  aj  Food 
Hall, ktorý okrem širokého portfólia chutí ponúkne 
aj niekoľko zaujímavých gastronomických podujatí 
priamo v jeho priestoroch.
Pestrá paleta aktivít, ktoré Eurovea každoročne or-
ganizuje,  z  nej  robí  výnimočné  nákupné  centrum, 
ktoré si získa priazeň každého bez ohľadu na vek či 
záujmy. Stálym aj novým návštevníkom ponúka tak 
na jednom mieste nekonečno zážitkov.

Eurovea je považovaná za najprestížnejší nákupný 
bulvár nášho hlavného mesta, ktorý s obľubou nav-
števujú desaťtisíce ľudí zo Slovenska aj zahraničia. 
Nakupovanie, móda, kino, lahodné jedlo či oddych 
pri  káve  už  dávno  nie  sú  to  jediné,  na  čo  svojim 
návštevníkom shopping na Dunaji ponúka. V prie-
behu viac než jednej dekády sa stal centrom viace-
rých podujatí organizovaných pre verejnosť. 
Pred pandémiou Eurovea hostila celkovo 250 even-
tov ročne. „Zázemie u nás našli top športové akcie aj 
festivaly, viaceré s medzinárodným presahom. Tak-
tiež  sme  partnerom  niekoľkých  neziskových  pro-
jektov  a  charitatívnych  organizácií,“  hovorí  Oľga 
Hammer, Marketingová a PR manažérka Eurovea.

OD KULTÚRY CEZ ŠPORT, 
MÓDU AŽ PO UMENIE 
Azda najväčšiu tradíciu majú športové eventy, a to 
najmä bežecké klasiky, medzi ktoré patria verejnos-
ťou obľúbené maratóny a behy. „Tie sa konajú v Eu-
rovea už 10 rokov,“ hovorí Oľga Hammer. Priazniv-
ci trojkového basketbalu sa môžu aj tento rok tešiť 
na finále SBA Tour, ktorej víťazné mužstvo postupje 
na World  Tour  2022.  Netradičnou  novinkou  bude 
Golfový turnaj, kde si zábavu užijete v podobe od-
paľovania golfových loptičiek cez Dunaj.
So  svojou  dlhoročnou  históriou  na  nábreží Dunaja 

nezaostávajú ani kultúrne podujatia. Medzi ne patrí 
festival  moderného  umenia  Biela  noc  či  hudobný 
festival  Viva  Musica!,  ktorý  nadchne  špeciálnym 
koncertom pri príležitosti 40. výročia Bratislavského 
chlapčenského zboru. Výnimkou nebude ani novin-
ka v podobe Letného Gala SND. „Po prvom roční-
ku  ideme do opakovania Letného Gala, ktoré malo 
obrovský  úspech  medzi  Bratislavčanmi.  Tento  rok 
bude pravdepodobne všetko prebiehať na námestí pri 
Eurovea. Pódium bude pod sochou Štefánika a sede-
nie smerom k divadlu. Všetci návštevníci  tak budú 
vidieť nielen krásne predstavenie, ale aj Dunaj. Bude 
to naozaj krásny zážitok,“ dodáva Oľga Hammer.
Po dvojročnej pauze sa plánuje návrat najštýlovej-
šieho  podujatia  Eurovea  Fashion  Forward. Módni 
nadšenci  sa  naň  môžu  tešiť  s  najväčšou  pravde-
podobnosťou už na jeseň tohto roka, pričom Oľga 
Hammer  spomína  aj  možnosť  netradičnej  spolu-
práce  so SND:  „Máme  ešte  tajný  tromf v  rukáve. 
Tento  rok by sme chceli EFF spojiť netradične so 
SND,  no  o  tom nechcem veľmi  hovoriť.  Je  to  vo 
fáze  prípravy,  a  keď  sa  to  podarí,  bude  to  naozaj 
niečo výnimočné.“

PRE MALÝCH I VEĽKÝCH
Na obľúbených eventoch si v Eurovea prídu na svo-
je fanúšikovia nielen športu, umenia, dobrého jedla 

Je to tu! Eurovea hlási zahájenie ďalšej sezóny výnimočných podujatí, ktorú od-
štartovala v apríli tradičným mestským maratónom a tento víkend ďalším špor-
tovým podujatím. Aké eventy si pre vás obľúbený shopping pri Dunaji na tento 
rok pripravil? Tešiť sa môžete na jedinečné novinky, ale aj obľúbené stálice.

Eurovea – 
nábrežie plné zážitkov



Súkromná ortopedická ambulancia zameraná na pohybový aparát, kolená a bedrá* 

Zdravotné stredisko na Trnávke v Bratislave, ul. Pavlovičova 3

www.ortoinova.sk

MUDr. Tomáš Horňák a zdravotná sestra  
Mgr. Zuzana Schmidtová s pacientkou. výživový doplnok

•	 Rýchle	objednanie	=	rýchla	úľava	od	bolesti	 
kolien a bedier

•	 Aplikujeme	iba	kvalitné	injekcie	do	kolien	a	bedier
•	 Máme	dostupné	ceny	hyalurónových	injekcií
• Jediná	ambulancia	v	SR,	ktorá	 
aplikuje	vysoko	účinný	fibrínový	 
derivát	s	obsahom	hojivých	 
cytokínov	prispievajúcich	k	dlhšej	 
životnosti	kolena	a	bedra

• Pri	podaní	hyalurónovej	injekcie	 
do	kĺbu	od	nás	dostanete	kapsuly	 
na	kĺby	zn.	NODOL	iba	za	1	cent

poznáte 
z TV

Na vyšetrenie sa objednajte  
telefonicky: 0948 395 168  

alebo e-mailom: info@pharco.sk

TEŠÍME SA NA VÁS!
    

      ortoinova.sk 
* s	plnou	úhradou	pacienta

CHRÁŇTE SVOJE KĹBY

 Ministerstvo školstva, vedy, vý-
skumu a športu Slovenskej republiky 
dňa 29. apríla 2022 vyhlásilo výberové 
konanie na obsadenie funkcie:

riaditeľ/riaditeľka 
Regionálneho úradu 

školskej správy 
v Bratislave

Žiadosť o zaradenie do výberového 
konania spolu s požadovanými doku-
mentmi je potrebné odoslať najneskôr 
do 20. mája 2022 (vrátane) na adresu 
MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30  
Bratislava.

Podrobnosti k výberovému konaniu 
sú uvedené na https://www.minedu.

sk/vyberove-konania-ostatne/.

STARÉ MESTO
Ak sa prejdete po Panen-
skej ulici v Starom Meste, 
z domu, kde bola kedysi 
známa krčma Šenkvická 
viecha, už neuvidíte nič. 
Napriek snahe majiteľa 
zachrániť budovu ju zrov-
nali so zemou. Prečo takýto 
zvrat?
Na  búranie  domu  na  Panen-
skej 35 upozornil ešte v mar-
ci web  yimba.sk,  ktorý  kon-
štatoval,  že  ide  o  v  podstate 
všednú budovu,  aké  vznikali 
v tejto časti mesta v priebehu 
18. a 19. storočia. No hoci ne-
získala  ochranu  ako  národná 
kultúrna  pamiatka,  spomí-
naný  portál  pripomenul,  že 
bola  typickou  súčasťou  ko-
loritu  historickej  Panenskej 
ulice. 
Vlastník  objektu  sa  pokúsil 
o  jeho  rekonštrukciu,  zámer 
však  nevyšiel.  Zodpovedný 
architekt  Matej  Grébert  zo 
štúdia  Compass  Architekti 

nám vysvet-
lil, že všetko 
úsilie  zmaril 
verdikt statika. 
Pôvodným maji-
teľom  budovy  bola 
eseročka  ISI  group,  kto-
rá  ju  plánovala  kompletne 
zbúrať  a  na  jej  mieste  po-
staviť dom s 20 apartmánmi 
na  prechodné  ubytovanie 
a  jedným  bytom  na  šiestom 
podlaží.  Keď  budovu  od 
nej v roku 2017 odkupovala 
spoločnosť Panenská, s. r. o., 
získala  ju  aj  so  stavebným 
a  búracím  povolením.  „My 
sme  však  chceli  zachovať 
objekt podľa možnosti v pô-
vodnom  stave,  preto  sme 
miestny  stavebný  úrad  po-
žiadali o zmenu stavby pred 
dokončením.  Keby  sme  do 
toho  nevstúpili,  dom by  bol 
zbúraný  už  dávno,“  zdôraz-
nil architekt Grébert.
S kolegami predpokladali, že 
sa  podarí  zachrániť  takmer 

celú  bu-
d o v u 
v r á t a n e 
schod i ska 

i  fasády, všet-
ko  je  však  inak. 

Vynaložená  energia, 
čas aj peniaze na vypracova-
nie  projektu  skončili  v  koši 
po  tom,  ako  stav  objektu 
posúdil  statik.  Jednoznač-
ne oznámil,  že  nie  je možné 
zachovať  ho,  treba  ho  celý 
zbúrať.  Snaha  architektov 
stroskotala zjavne na staveb-
nom konaní, ktoré bolo pod-
ľa Gréberta  „extrémne dlhé“ 

vzhľadom na  to,  že  potrebo-
vali odobriť  len zmenu stav-
by pred dokončením. 
„Objekt bol príliš dlho otvo-
rený,  dnu  zatekalo  a  tie  tri 
zimy  v  ňom  urobili  svoje. 
Takže  všetko,  o  čo  sme  sa 
usilovali,  išlo  hore  komí-
nom.  Je  nám  to  veľmi  ľúto, 
my  však  máme  svedomie 
čisté,“  uzavrel  Matej  Gré-
bert.  Aktuálne  pracujú  na 
tom,  aby  sa  projekt  posunul 
dopredu,  o  konkrétnostiach 
je však podľa neho ešte pred-
časné hovoriť.   (ac)
  Foto: ac

Záchrana stroskotala, Šenkvická viecha padla

MAREC: Búracie práce sa blížia ku koncu. APRÍL: Z budovy už nezostalo nič.

Pohľad na skazu

Kanál osvetlia 
PETRŽALKA
Pozdĺž Chorvátskeho ka-
nála v Petržalke vybuduje 
mesto verejné osvetlenie. 
Uzavrelo  preto  zmluvu  s  fir-
mou  ELZA  –  Elektromon-
tážny  závod  Bratislava  za 
530 649 eur s DPH. Práce by 
podľa  zverejneného  kontrak-
tu mali trvať pol roka od odo-
vzdania  staveniska.  Radiála, 
ktorú  využívajú  aj  chodci, 
sa  má  pri  budovaní  osvetle-
nia  dočkať  obnovy.  Riešené 
územie  má  dĺžku  približne 
šesť  kilometrov.  Stavba  sa 
rozdelí  na  úseky  Bosákova 
-  Rusovská  cesta,  Rusovská 
cesta  - Hálova  ulica, Hálova 
ulica  -  Markova,  Markova  - 
Pajštúnska  ulica,  Pajštúnska 
ulica  -  most  pri  Medissimo 
a  posledný  úsek  vedie  až 
k hrádzi.  (TASR)

Eurofondy 
pôjdu na školu
RUŽINOV
Na Ostredkoch v Ružinove 
vyrastie za peniaze z euro-
fondov ďalšia budova zák-
ladnej školy.
„Ružinov  získal  ďalšieho 
2,74 milióna eura na výstav-
bu  ďalšej  novej  základnej 
školy!  Po  Medzilaboreckej, 
na  ktorú  sme  eurofondy  zís-
kali už vlani a už sa aj stavia, 
tak druhá nová škola pribud-
ne  na  Ostredkovej  -  a  opäť 
drvivú väčšinu investície pre-
platia eurofondy,“ informoval 
starosta. Výstavba by sa moh-
la začať už v máji.  (ms)

Z histórie Šenkvickej viechy
Na známu krčmu na Panenskej 35 spomína aj spisovateľ Juraj 
Šebo (1943 – 2021) v knihe Kaviarne, krčmy a vinárne v Brati-
slave 1960 – 1989, vydavateľstvo Marenčin PT: Stála na rohu 
Panenskej ulice a podávali tu výborné sudové vína z pivnice JRD 
Šenkvice, Viechu založil Štefan Štefánka po návrate z väzenia 
v roku 1965. Výčapníka po návrate z vojenčiny mu robil syn. 
Podľa jeho slov – ak z 50-litrového demižóna odtočil 10 litrov vína 
a nahradil ho pitnou vodou, zákazníci to vôbec necítili, také bolo 
silné a kvalitné.
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Pleseň  na  nohách a  nechtoch je infekcia.
Použitá biotechnológia eliminuje plesne priamym parazitizmom a je odborníkmi 
považovaná za najbezpečnejšiu technológiu. Mikroorganizmus Pythium 
oligandrum preniká svojimi vláknami do buniek parazita (plesne alebo 
kvasinky) a čerpá z neho pre svoju výživu potrebné látky. Po vyčerpaní parazita 
prestáva aktivita Múdrej huby a táto odrastá s nechtom alebo pokožkou, pretože 
nie je schopná si obstarať živiny z ničoho iného, než z plesní a kvasiniek. Pre 
nohy a nechty náchylné k výskytu plesní sú prípravky z rady Biodeur: pre nohy 
postihnuté plesňou Biodeur 3x1g, špecialista na nechty Múdra huba Pythie 
Biodeur Nail, pre preventívnu ochranu proti plesniam Múdra huba Pythie 
Biodeur Prevent a proti potivosti a zápachu nôh zásypový prášok Múdra 
huba Pythie Biodeur Prevent Foot Powder. Pripravok Biodeur sa vyrába                                   
aj v biokvalite – Múdra huba Bio Biodeur 3x5g.

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

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

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

Mudra huba  ju  zastaví.Mudra huba  ju  zastaví.´́

BRATISLAVA
Viac ako 15-tisíc vzác-
nych archívnych fotografií 
a k nim vyše tisíc porovná-
vacích súčasných záberov – 
takéto jedinečné historické 
múzeum vytvoril ĽUBO-
MÍR DEÁK na sociálnej 
sieti. Stránka Bratislava 
a jej Premeny funguje už 
päť rokov, počas ktorých 
sa počet fanúšikov priblížil 
k číslu 30-tisíc. Návratov do 
minulosti však pripravil pre 
Bratislavčanov viac.
Ak aj vy  radi  sledujete web-
stránku  Bratislava  a  jej  Pre-
meny,  tak  aprílové  premie-
tanie  filmu  v  kine  YMCA, 
ktorý  priblížil  staré  a  nové 
podoby  nášho  mesta,  by  ste 
si naozaj užili. Porovnávacie 
fotografie  z  rovnakého  uhla 
pohľadu sa na plátne striedali 
s  filmovými  zostrihmi  a  my 
sme  sa  na  70  minút  skutoč-
ne  vrátili  v  čase  o  desiatky 
rokov. 
„V  rámci  našich  aktivít  ro-

bím  rôzne  projekcie, 
prezentoval  som  už 
Petržalské  premeny, 
Ružinovské  preme-
ny  a  napokon  v  apríli 
spomínaný  film  Brati-
slavské premeny. Keby 
bol záujem a niekto ma 

osloví, rád ho Bratislavčanom 
opäť  premietneme,“  hovorí 
Ľubomír  Deák,  ktorý  strán-
ku  Bratislava  a  jej  Premeny 
spravuje  spoločne  so  sku-
pinou  siedmich  nadšencov. 
V týchto dňoch má rozpraco-
vaný ďalší  projekt  v Novom 
Meste  –  konkrétnejšie  infor-
mácie  o  ňom  uverejníme  na 
našom webe banoviny.sk.

Zaujímavé  historické  zábery 
pribúdajú  na  stránke  denne 
a  pri  niektorých  by  ste  bez 
porovnávacej aktuálnej fotky 
ťažko  uhádli,  na  akom  kon-
krétnom  mieste  Bratislavy 
vznikli. Občas  je  to  rébus  aj 
pre  Ľubomíra.  „V  archíve 
mám asi 300 fotografií, ktoré 
sú zaradené do kategórie ´ne-
známe miesto´. Niektoré sta-
ré fotografie sú totiž z miest, 
ktoré  už  dnes  neexistujú. 
Je  to  pre mňa  výzva,  najprv 
musím  identifikovať  miesto 
vzniku  podľa  oporných  bo-
dov. Potom vyhľadám miesto 
na  starých mapách,  prípadne 
konzultujem  s  nadšencami 

konkrétnej  časti  Bratislavy, 
a mnohokrát mi pomôžu i fa-
núšikovia  stránky,“  vysvet-
ľuje.
Ani  samotné  fotenie  z  rov-
nakého  miesta  nebýva  vždy 
jednoduché  –  a  to  ich  má 
na  konte  už  viac  ako  tisíc! 
„Najnáročnejšie  je  identifi-
kovať  konkrétne  miesto,  na 
ktorom stál fotograf na starej 
fotografii,  a  dodržať  ho  čo 
najpresnejšie.  Nie  je  to  vô-
bec  ľahké,  vyžaduje  to  veľa 
času, energie a nadšenia. Fo-
tografujem  hlavne  cez  jeseň 
a  zimu,  aby  zeleň  neprekrý-
vala  okolie.  Žiaľ,  na  niekto-
ré  staré  fotografie  nemôžem 
urobiť  porovnávačky,  keďže 
dnes je na konkrétnom mies-
te  prekážka,  ktorá  nedovolí 
záber  spraviť,“  konštatuje 
Ľubomír.  Okrem  porovná-
vania  fotografií  vedie  na  FB 
skupinu Bratislava na starých 
fotografiách a práve tu takéto 
fotografie uverejňuje.
Pri  sledovaní  filmu  sme  aj 
my  niekedy  zaváhali,  kam 
zaradiť  historický  záber  na 
bratislavskú  uličku,  ešteže 
vzápätí  prišla  porovnávačka. 
Mnohé sú dávno minulosťou 
a  ich  sprítomnenie  pôsobilo 
až  neuveriteľne.  Miešali  sa 
pri nich rôzne pocity. Nostal-
giu i smútok vyvolával najmä 
pohľad na zbúrané domy bra-
tislavského  Podhradia  vráta-
ne  historicky  cennej Vydrice 
a  neologickej  synagógy  na 
Rybnom  námestí,  ktoré  mu-
seli  ustúpiť  výstavbe  Mosta 
SNP. Dostali sme sa aj na živé 

Unikátne historické múzeum, kde cestujete v čase

Vzácny archív
V archíve stránky Bratislava 
a jej Premeny je vyše 15-
tisíc historických fotografií 
od rôznych zberateľov 
pohľadníc (J. Cmorej, M. 
Entner, P. Martinko), zo 
súkromných rodinných 
archívov, aj od známych 
fotografov ako sú Anton 
Šmotlák, Karol Belický, 
Kamil Vyskočil či Eugen 
Lazišťan. „Vážim si každú starú fotografiu, lebo v minulosti sa fotografovalo oveľa menej ako dnes. Veľmi 
si cením práve tie, ktoré zachytávajú miesta, ktoré už dnes odvial čas a zmena je evidentná,“ dodáva 
Ľubomír Deák.

Premietanie filmu o bratislavských 
premenách v budove YMCA

Ľubomír Deák

mestské trhovisko v priestore 
Trnavského mýta, kde neskôr 
postavili  Istropolis,  ten  však 
tiež už mizne do minulosti. 
Naopak,  potešili  napríklad 
súčasné  zábery  na  zelené 
petržalské  i  ružinovské  síd-
lisko,  pohľad  na  známe  bu-
dovy  v  centre  mesta,  ktoré 
prežili,  takisto  „náladovky“ 
legendárneho  fotografa  An-
tona Šmotláka (1920 - 1979) 
-  dobrotivého  bratislavské-
ho  paparazza,  ako  si  naňho 
zaspomínal  Július  Satinský 
vo  svojej  knihe  Polstoročie 
s Bratislavou (2002)...
Dobové fotografie zbiera Ľu-
bomír už dlho, oslovuje rôzne 
organizácie,  komunikuje  so 
zberateľmi  starých  pohľad-
níc,  aj  s  majiteľmi  práv  po 
známych  fotografoch.  „Ke-
ďže  som  ich nemal možnosť 
osobne  poznať,  oslovil  som 
prostredníctvom mojej  strán-
ky  rodinných  príslušníkov 
a  požiadal  o  povolenie  pub-
likovať  fotografie  na  strán-
ke.  Som  veľmi  rád,  že  naša 
spolupráca  prináša  všetkým 
radosť,  a  zároveň  ocenenie 
práce,  ktorú  títo  fotografi 
v minulosti vytvorili,“ dopĺňa 
veľký  nadšenec  bratislavskej 
histórie.
Porovnávačky  Ľubomíra 
Deáka  sú unikátnym svedec-
tvom veľkých zmien, ktorými 
prešla Bratislava za posledné 
desaťročia.  Nehodnotí  však, 
či  sú  dobré  alebo  zlé,  jeho 
zámerom je „len“ ukázať, ako 
sa  naše mesto mení. A  poci-
ty, ktoré vyvoláva prepájanie 
minulosti so súčasnosťou, už 
necháva na nás.   (ac) 
  Foto: Bratislava a jej 
Premeny/Anton Šmotlák, Ľu-
bomír Deák, Marián Dekan

Bratislava a jej premeny – ukážky z pripravovanej knihy
Ak vás baví história Bratislavy, a najmä 
takéto cestovanie v čase, môžete sa tešiť 
aj na knihu, ktorú Ľubomír Deák pripravuje 
s Antonom Šmotlákom ml., synom legen-
dárneho bratislavského fotografa. Bude 

v nej 100 originálnych fotografií od Antona 
Šmotláka, na ktoré urobil porovnávacie 
fotografie. Ukážky z knižky, ktorá má vyjsť 
koncom roka, si môžete pozrieť už teraz, na 
tomto mieste.

KOLLÁROVO NÁMESTIEZ BRATISLAVSKÉHO HRADU

TYRŠOVO NÁBREŽIE

4. apríl 1957
4. máj 1956

Apríl 1953 8. november 2020

3. november 2020

7. apríl 2021

Hlavné 
mesto SR Bratislava

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na najvhodnejší návrh na uzatvorenie 
zmluvy o nájme nebytového priestoru  
č. 1.38 vo výmere 67,12 m²,  
nachádzajúceho sa v podchode na 
Hodžovom námestí v Bratislave, k. ú. 
územie Staré Mesto, s možnosťou  
použitia prvkov elektronickej aukcie. 

Bližšie informácie na 
www.bratislava.sk alebo na tel. 

čísle 02/59 356 228.

Aréna mešká
RAČA
Samospráva v Rači má po-
chybnosti o projekte mul-
tišportovej LBG arény, 
ktorý chce realizovať rov-
nomenná spoločnosť v úze-
mí ohraničenom ulicami 
Černockého, Kadnárova, 
Hečkova a Žitná. 
Starosta  Michal  Drotován  si 
myslí, že investor nemá reálne 
financie na výstavbu. „Keďže 
LBG  aréna  nezačala  stavať 
hlavnú  stavbu  v  termíne  sta-
vebného povolenia a ani nepo-
žiadali v danom termíne o pre-
dĺženie  platnosti,  tak  nemajú 
17 mesiacov stavebné povole-
nie na hlavnú stavbu,“ uviedol 
okrem  iných  výhrad  na  soci-
álnej  sieti.  Spoločnosť  LBG 
aréna  to  odmieta  a  deklaruje 
finančnú  stabilnosť  i  vážny 
záujem v projekte pokračovať. 
Komplikácie  podľa  investora 
spôsobila  koronakríza,  nárast 
cien stavebných materiálov či 
„nezákonné neodkladné opat-
renie“, pre ktoré musel minulý 
rok práce na vyše polroka za-
staviť.  (TASR)

Koniec 
prázdnin v MHD
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratisla-
va (DPB) zrušil od tohto 
týždňa prázdninový režim 
prevádzky aj na zvyšných 
troch autobusových linkách 
50, 75 a 78. 
Od pondelka 2. mája tak všet-
ky  linky mestskej hromadnej 
dopravy  (MHD)  premávajú 
podľa  posilneného  režimu 
platného pre školský rok. Dô-
vodom je rastúci počet cestu-
júcich.   (TASR)

Zničili koše
PETRŽALKA
Petržalka vymieňa pôvodné 
nádoby na odpad za nové, 
nie každý si však investíciu 
váži.
Začiatkom  jari  odštartovala 
samospráva  hromadnú  vý-
menu  kameninových  košov 
za  koše,  ktoré  sú  funkčnej-
šie  aj  odolnejšie  proti  von-
kajším  vplyvom.  Doteraz 
inštalovala viac ako 450 ku-
sov, čo je asi tretina z pláno-
vaného  počtu. Z  tejto  prvej 
várky však už vandali stihli 
poškodiť  a  zničiť  viac  ako 
50 košov. Škody musí teraz 
samospráva  odstraňovať  na 
vlastné náklady.  (ts)

Lúčne 
záhradky
NOVÉ MESTO
Samospráva v Novom Mes-
te vytvorila na niektorých 
trávnatých plochách lúčne 
záhradky. 
Po  rozkvitnutí  majú  pri-
niesť  na  sídliská  druhovú 
rozmanitosť či zlepšiť mik-
roklímu,  cenné  majú  byť 
tiež  pre  užitočný  hmyz. 
Lúčne  záhrady  pribudli  vo 
vnútroblokoch, v parčíkoch 
či pri detských ihriskách na 
Sibírskej,  Višňovej,  Hatta-
lovej,  Ursíniho,  Podniko-
vej,  Kominárskej,  Americ-
kej,  Budyšínskej,  Tehelnej 
či  Bellovej  ulici,  na  Čsl. 
Parašutistov,  L.  Dérera, 
Bielom kríži aj   v parku na 
Račianskom mýte. Mestská 
časť  plochy  ohradila,  aby 
boli  chránené  pred  prípad-
ným  pošliapaním  a  kose-
ním. (TASR)
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Strhujúci životopisný príbeh o sta-
točnosti a obetiach mladej ženy, 
ktorá utiekla od tyranskej rodiny 
aj pred utláčateľskou kultúrou 
v Saudskej Arábii, čím uchvátila 
celý svet. Začiatkom roka 2019, 
po starostlivom trojročnom 
plánovaní, sa Rahaf Muhammad 
podarilo ujsť. Dostala sa však len 
do Bangkoku, kde jej vzali ces-
tovný pas. Keby ju prinútili vrátiť 
sa domov, určite by ju zabili ako 
iné rebelky v jej krajine. Zabariká-
dovala sa preto v hotelovej izbe 
a otvorila si účet na Twitteri.

Život šestnásťročnej Maggie 
Dawesovej zmenilo stretnutie 
s nevhodným chlapcom v nevhod-
nom čase. Aby sa rodičia vyhli 
klebetám, poslali Maggie k tete na 
vzdialený ostrov. V zabudnutom 
mestečku Ocracoke má Maggie 
o niekoľko mesiacov porodiť 
a dieťa okamžite prenechať 
adoptívnym rodičom. Maggie je 
vo svete rybárov úplne stratená, 
chýba jej ruch Seattlu a rodina, aj 
keď s konzervatívnymi názormi. 
Našťastie, teta jej nájde doučova-
teľa Brycea Tricketta.

V ďalekom kráľovstve žil soliar 
Buchvald, ktorý mal dve dcéry 
Adu a Lenu. Raz dievča tá objavili 
v jaskyni, kde ich otec ťažko pra-
coval, okrem kryštálov soli i vzácne 
kame ne. Obe však dobre vedeli, 
aký trest postihne každého, kto si 
dovolí odniesť draho cenné rubíny 
z útrob podze mia. Lene však 
neschádzal drahokam z mysle 
a zatúžila ho mať... V noci sa preto 
od hodlá vydať sa na cestu, ktorá 
navždy zmení jej život.

Svetoznámy filmový režisér, 
komik, scenárista, spisovateľ 
a herec Woody Allen prináša 
komplexný a úprimný príbeh 
svojho búrlivého života. Rozpráva 
o detstve v newyorskom Brook-
lyne, o autorských začiatkoch vo 
varietnom programe Sida Caesara 
v období, keď sa na scéne zjavila 
televízia, o spolupráci s velikán-
mi komédie, o tom, ako sa zo 
stand-up komika stal všeobecne 
uznávaný a úspešný umelec.

Je tu tretia časť svetovo úspešnej 
trilógie. Tehotnú Lauru postrelili. 
Špičkoví lekári bojujú o jej život. 
Jej manžel, bos sicílskej mafie, 
musí urobiť najťažšie rozhodnutie 
v živote. Koho má zachrániť, svoju 
milovanú, alebo dieťa? Ako sa 
Massimo rozhodne? Má život bez 
Laury vôbec zmysel? Dokáže syna 
vychovávať sám? V hlave mu víria 
milióny myšlienok, ale ani jedna mu 
neprináša úľavu. Nevie, aký osud 
čaká jeho rodinu.

Rahaf Muhammad: 
REBELKA

Nicholas Sparks: 
PRIANIE

Mariana Čengel Solčanská: 
ZAKLIATA 
JASKYŇA

Woody Allen: 
MIMOCHODOM

Blanka Lipińska: 
ĎALŠÍCH 
365 DNÍ

Ružinovský majáles

4. – 8. mája
Festival  pouličného  jedla  a  re-
meselného piva si užijete v Par-
ku Andreja Hlinku v Ružinove. 
Nájdete  tu  skvelé  jedlo,  vínnu 
uličku  aj  detskú  zónu.  Príďte 
sa  zabaviť  so  svojimi  deťmi  aj 
priateľmi v príjemnom prostre-
dí. Viac na Facebooku 

Bratislavská knižná burza 

Každú sobotu
V Starej tržnici môžete každú sobotu zájsť na najväčšiu kniž-
nú burzu na Slovensku, ktorá sprevádza pravidelný potravi-
nový Trh-Piac-Markt. Táto jedinečná akcia sa koná vždy od 
9. h do 15. h na poschodí Starej tržnice. Nájdete tu najmä kni-
hy, ale popri nich sa určite objavia aj grafiky, gramoplatne, 
pohľadnice,  časopisy, CD-čka, komiksy a plagáty,  známky, 
mince a  iné zberateľské predmety. Vstup  je voľný. Viac na 
www.staratrznica.sk

Komiksová konferencia PANEL

13. – 15. mája
Milujete  komiksy? 
Čítate  ich,  tvoríte, 
alebo by ste sa o nich 
chceli  dozvedieť 
viac?  V  priestoroch 
Fakulty  architektúry a dizajnu STU sa uskutoční  jedinečný 
komiksový festival, kde budete mať možnosť stretnúť špič-
kových  komiksových  tvorcov  a  ilustrátorov,  zadovážiť  si 
vlastné  umelecké  kúsky,  navštíviť  prednášky,  workshopy, 
dobre  sa  najesť  a  zažiť  množstvo  skvelého  sprievodného 
programu pre celú rodinu. Viac na www.comicspanel.com

Koštúfka po račanských pivnicách

13. – 14. mája
Príďte si vychut-
nať  atmosféru 
pivníc  s  po-
három  chut-
ného  račian-
skeho vínka 
v  ruke  v  kru-
hu  priateľov  a  známych. Celé  podujatie  bude  trvať 
dva  dni  a  postačí  vám  jedna  vstupenka.  Viac  na  
www.rvspolok.sk

POETRIO

6. a 20. mája
N e n e -
c h a j t e 
si  ujsť 
pozvanie 
na netra-
d i č n é 
poduja -
tie  o  di-
v a d l e , 
v í n e 
a  poézii. 
Koná sa 6. aj 20. mája o 19. 
hodine  vo  vinohradníckom 
domčeku  Víno  Chvostek 
na  Alstrovej  ulici  v  Rači. 
Lístky  si  rezervujte  na  
divadlo@spozavoza.sk ale-
bo tootoot.fm. Z verejných 
zdrojov  podporil  hlavný 
partner  projektu  Fond  na 
podporu  umenia.  Viac  na 
www.spozavoza.sk

Majáles Nová tržnica

11. – 15. mája
Ďalší  festival  pouličného 
jedla  a  remeselného  piva  si 
užijete v Novej tržnici na Tr-
navskom  mýte.  Vychutnajte 
si  najlepšie  street  food  jedlá 
a k nim dobré pivko či skvelý 
drink,  bude  z  čoho  vyberať! 
Viac na Facebooku 

Devínsky ríbezľový 
majáles

20. – 22. mája
Pod  hradom  Devín 
v  priestoroch  parkoviska 
bude ďalšie atraktívne pod-
ujatie – Devínsky ríbezľový 
majáles, a spolu s ním si mô-
žete užiť aj Deň otvorených 
pivníc.  Príďte  si  vychutnať 
najkvalitnejšie vína z červe-
ných  aj  čiernych  ríbezlí  od 
poctivých  vinárov  a  k  nim 
niečo dobré na zahryznutie.
Viac na Facebooku 

Benefičný koncert UC 
Berkeley Symphony 

Orchestra 

3. júna 
Benefičný 
koncert pre 
N a d á c i u 
V ý s k u m 
Rakoviny 
sa uskutoč-

ní  vo  Veľkom  koncertnom 
štúdiu  Slovenského  rozhla-
su. Koncert sa začína o 19. h 
s  atraktívnym  programom: 
Claude  Debussy,  Igor 
Fiodo rovič  Stravinskij,  Ca-
mille Saint-Säens. Účinkuje 
111-členný  orchester  UC 
Berkeley  Symphony  Or-
chestra  (USA),  David  Mil-
nes  –  dirigent,  Leela  Ve-
lautham – organ.  Vstupenku 
za  5  €  (3  €  mládež  do  18 
rokov,  seniori  62+  a  ZŤP) 
si  kúpite  v  sieti  predajní 
a  cez  www.ticketportal.sk, 
v  Kníhkupectve  Jonatan, 
Legionárska  2,  tel.:  0948 
754  471  a  v Agentúre  Ko-
váčová,  tel.   0950 532 692. 
Viac na www.juras.sk

MEDIÁLNI PARTNERI A PARTNERIORGANIZÁTOR

Festival pouličného
jedla a remeselného piva

4. - 8.5. 2022
Park Andreja Hlinku

KoštúFku
po racanských
pivnicách 2022

Pozývame vás na

KoštúFku
po racanských
pivnicách 2022
Ochutnajte račanské vína
v piatok a sobotu
13. a 14. mája. Vstupné: 25 €

Info: www.rvspolok.sk
Lístky aj cez Wisomm

Andrej Košári Kornélia Plachá

Hlavné 
mesto SR Bratislava

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na najvhodnejší návrh na uzatvorenie 
zmluvy o nájme viníc v Bratislave, k. ú. 
Rača a k. ú. Vinohrady. 

Bližšie informácie na 
www.bratislava.sk alebo na tel. 

čísle 02/59 356 228.

Nevyhadzujte 
knihy 

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701786

STARÉ MESTO
Profesionálny taneč-
ník a choreograf NORO 
GROFČÍK (29) z Veľkej 
Mane sa rozhodol povzbu-
diť tancom aj bratislavské 
deti. Medzi prvými roztan-
coval žiakov Základnej ško-
ly Mudroňova, kam prišiel 
so zaujímavým projektom.
Hoci  Noro  Grofčík  vyštudo-
val aplikovanú informatiku na 
nitrianskej  univerzite,  IT  ho 
nelákalo tak ako tanec, ku kto-
rému dnes motivuje aj mladú 

generáciu. Jeho tanečná škola 
pôsobí  vo  Vrábľoch,  Nitre, 
Nových  Zámkoch,  a  naj-
novšie už aj v Bratislave. Ta-
lentovaný  tanečník  pripravil 
jedinečný  rozvojový  projekt 
REŠTART  priamo  v  Základ-
nej škole na Mudroňovej ulici 
v  Starom  Meste,  pričom  už 
krátko  po  prezentácii  začiat-
kom apríla sa do nej prihlásilo 
32  detí  (maximálna  kapacita 
je 50). Celé tri mesiace, až do 
júna, sa tak žiaci z Mudronky 
môžu  vzdelávať  v  rôznych 

tanečných  štýloch,  no  nielen 
to.  Projekt  REŠTART  ponú-
ka oveľa viac - motivuje deti 
k  napredovaniu  v  osobnost-
nom raste, zbavuje ich stresu 
i hanblivosti, taktiež prispieva 
k znižovaniu obezity, a sľubu-
je aj veľa zábavy. 
„Všetky  deti  sa  chcú  priro-
dzene hýbať a ja im cez tanec 
ponúkam ešte  takú kreatívnu 
nadstavbu. Tanec  im  fyzicky 
i  psychicky  veľmi  prospieva 
a vedie ich k podstate zdravé-
ho  životného  štýlu,”  vysvet-
ľuje  tanečník,  ktorý  svojich 
žiakov  učí,  aby  v  sebe  našli 

silu  nikdy  sa  nevzdávať. 
„Nech  si  každý  hovorí,  čo 
chce,  vy  si  musíte  veriť,  že 
keď niečo naozaj veľmi chce-
te, nič vám nezabráni, aby ste 
svoju túžbu či sen uskutočni-
li. Aj keď  je  to niekedy dlhá 
a namáhavá cesta.” 
On  sám  ako  dieťa  sníval,  že 
raz  bude  majstrom  sveta, 
a tak sa ním stal. Dokonca až 
päťkrát. Sám tak dokazuje, že 
treba kráčať v ústrety svojim 
snom, ony sa potom skutočne 
plnia.  Lenka Hamšíková
  Foto: Marek Mucha/Noro 
  Grofčík

Tancu sa venuje od detstva
 Päťnásobný majster sveta v tanci Norbert Noro Grofčík strávil 

väčšinu svojho života na tanečnom parkete u nás i v zahraničí, 
od Česka, Poľska, Chorvátska, Fínska, Nemecka až po prestíž-
ne súťaže v New Yorku či v Los Angeles. 

 Tancu sa venuje od siedmich rokov. Svoje nadanie, nadšenie, 
radosť z pohybu ukázal aj v šou Česko-Slovensko má talent, kde 
v roku 2021 postúpil až do finále. 

 Jeho tanečná škola sa zameriava predovšetkým na hiphop, 
newstyle, popping, locking, breakdance, ako aj tvorbu choreografií. 

Majster sveta roztancoval žiakov z Mudronky Oleje budeme 
zbierať všetci
BRATISLAVA
Zber jedlých olejov a tukov 
z domácností, ktorý funguje 
v Petržalke a Novom Mes-
te, by sa mal do konca roka 
rozšíriť do všetkých mest-
ských častí. 
Zuzana  Balková  z  OLO 
zdôraznila,  že  každý  liter 
prepáleného  oleja  získaný 
triedením  má  takmer  nevy-
čísliteľnú hodnotu vo vzťahu 
k životnému prostrediu. Pou-
žité jedlé oleje a tuky pritom 
niekedy  končia  v  kanalizač-
nom  systéme  a  v  konečnom 
dôsledku  v  čistiarňach  odpa-
dových vôd, kde môžu spôso-
biť problémy.  (TASR)

Obetiam  
pandémie
RUŽINOV
Centrálny pamätník pre 
desaťtisíce obetí pandémie 
bude stáť v blízkosti ruži-
novskej nemocnice. 
Mesto  Bratislava,  občianske 
združenie  Skutočné  obete 
a  Metropolitný  inštitút  Bra-
tislavy  uzavreli  partnerstvo, 
aby  pamätník  spoločne  zrea-
lizovali.  Podpis  Memoranda 
o  spolupráci  je  prvým  kro-
kom,  nasledovať  bude  vý-
tvarno-architektonická súťaž, 
aby vzniklo unikátne umelec-
ké  dielo  na  pietnom  mieste 
pri Nemocnici Ružinov  a  ja-
zere Rohlík.  (ts)

Noro Grofčík v ZŠ Mudroňova

Vyberte si zážitok na víkend aj všedný deňMÁJ 
V MESTE

BRATISLAVA
Pripravili sme pre vás pre-
hľad viacerých podujatí, 
ktoré vám spestria deň 
príjemným zážitkom. Ďal-
šie nájdete na našom webe  
banoviny.sk.  (bn)

Čecháčci a Čoboláci

5. mája
Komici  Pavol  Seriš  a  Filip 
Teller  v  duchu  najlepších 
tradícií  odhalia  v  bratislav-
skom V-klube 5. mája  o 19. h 
pravdu  o  Čechoch  a  Slová-
koch. Príďte  sa pozrieť a  za-
smiať na  inscenácii Čecháčci 
a  Čoboláci.  V  komediálnej 
kreácii,  na  pomedzí  stand-up 
comedy a divadla, sa autobio-
grafické  výpovede  stretávajú 
s etudami. Viac na v-klub.sk

Deň Trávnikov

7. mája
V sobotu to bude v Ružinove žiť! Dopoludnia je v programe 
úprava  predzáhradiek  a  čistenie  jazera  Rohlík,  popoludní  sa 
potešia  najmä  deti,  keď  na  Sedmokráskovej  ulici  slávnostne 
otvoria detské a športové ihrisko s rôznymi atrakciami. V pod-
večer spestrí program koncert ružinovskej art skupiny Amphi-
sion a večer na vás čaká premietanie fotografií z histórie Ruži-
nova a Bratislavy na 7-metrovom plátne. 

Szidi Tobias 
& Band – Jarný koncert 

15. máj
Na jarnom koncerte vo V-klu-
be  na  Námestí  SNP  zaznejú 
známe  piesne  s  posolstvom, 
na  ktoré  sa  nezabúda,  ale  aj 
nové  skladby,  ako  sú  Tango 
Macondo,  Otváraj  okná  do-
korán, Já vím a iné. Začiatok 
je o 18. h. Viac na v-klub.sk

Festík – najveselší 
detský festival 

21. – 22. mája
Jedinečný multižánrový „Fes-
tík“  na Kuchajde  bude  zážit-
kom pre celú rodinu. Tešiť sa 
môžete  na  svojich  obľúbe-
ných  interpretov,  na  kúzelní-
ka,  tanečné  animácie  a  gym-
nastiku  pre  deti,  kreatívne, 
športové a edukačné aktivity. 
Viac na www.festik.sk

Faunia v Ružinove

29. mája
Medzinárodná  akvaristic-
ko-teraristická  výstava  sa 
uskutoční  v  Dome  kultúry 
Ružinov  v  poslednú  májo-
vú  nedeľu  od  9.  do  14  h. 
Očakávať  môžete  hady, 
krokodíly,  jašterice,  ry-
bičky  a  rôzne  ďalšie  exo-
tické  zvieratá.  Viac  na  
www.faunia.sk
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STARÉ MESTO
Ochutnali ste už niečo z kó-
rejskej kuchyne? Na rozdiel 
od čínskej či vietnamskej 
je u nás menej známa, ale 
určite si zaslúži pozornosť. 
Otestovali sme ju v reštau-
rácii v Starom Meste a boli 
sme pripravení na všetko, 
aj na jedlá pekelne „spicy“. 
Realita v mnohom prekva-
pila. 
V  reštaurácii  K-BAB  by 
Maehwa  na  Štefánikovej 
ulici  nás  hneď  po  prí-
chode  privítali  dvoma  fa-
rebnými  miskami.  V  jednej 
bola  nakladaná  žltá 
reďkovka  zaujíma-
vej  sladkasto-ko-
renistej  chuti, 
v  druhej  prí-
jemne  pikant-
né  kimči,  po-
pulárny  šalát 
z kvasenej ze-
leniny,  ktorý  je 
základom  kórej-
skej kuchyne. Hneď 
na  úvod  sme  si  tak  pre-
cvičili  aj  zručnosť  v  jedení 
s  pomocou  paličiek.  Prípad-
ný neúspech istili lyžice, kto-
ré môžete pokojne použiť pri 
naberaní jedla z veľkej misy.
Začali  sme  zeleninovou  po-
lievkou Mandu Guk  (3,50 €) 
s tenkými plátkami hovädzie-
ho  mäsa,  množstvom  rôznej 
zeleniny, a najmä výbornými 
pirôžkami  mandu,  plneným 
mletým  bravčovým  mäsom 
a  zeleninou.  Náplň  lahodná 
a cesto na rozdiel od gruzín-
skych chinkali  jemné. Hovä-
dzí  vývar  bol  trošku  pikant-
ný, ale nie až tak, že by spálil 
chuťové  poháriky.  Celé  to 
bolo vyvážené a veľmi dobré.
Ochutnali  sme  aj  polievku 
z  miso  pasty,  fermentova-
ných  sójových  bôbov,  ktorá 
môže  byť  v  rôznych  variá-
ciách,  no  platí,  že  je  jednou 
z  najzdravších.  Tej  našej, 
s názvom Misoshiru (1,90 €), 
dodali zaujímavý šmrnc mor-
ské  riasy. Ocenili  sme  v  nej 
aj pridané tofu a čerstvú, pre-

kvapujúco 
chrumkavú  zeleninu. 
Chuť  jemná,  konzistencia 
redšia,  ale  ako  príprava  na 
ďalší chod ideálna. 
Pochutili  sme  si  aj  na  Ja-
pchae  (8,90  €),  ktorého  zá-
kladom  sú  sklenené  rezance 
zo  sladkých  zemiakov  bata-
tov,  restované  so  zeleninou 
(mrkva, huby, kapusta, pór...) 
a  hovädzím  marinovaným 
mäsom bulgogi. Dobrá kom-
binácia  ingrediencií, kde nás 
potešilo, že ani  jedna chuťo-
vo  nevyčnievala.  Ladilo  to 
spolu a bolo to lahodné.
Pod Bulgogi Deopbap (10,50 
€)  si  predstavte misu  uvare-
nej  ryže  prikrytú  čerstvou 
zeleninou s topingom a mari-
novaným hovädzím mäskom. 
Šťavnaté  plátky  mäsa  boli 
pálivejšie,  ale  zároveň  po-
hladili. Keby sa vám ostrosti 
málilo,  pridajte  si  pár  kva-
piek  tmavočervenej  omáč-
ky  z malej  misky.  Chuť má 
správne  pikantnú  a  špecific-
kú,  v  jej  závere  sme  zacítili 

akoby 
čokoládu, 

možno  i  ka-
ramel...?  Identifi-

kovať  prísady  nevedela  ani 
milá  a  ochotná  (slovenská) 
servírka. 
Jeyuk Deopbap  (10,30  €) 
bola  ďalšia  misa  ryže,  na 
nej  chrumkavá  zelenina  rôz-
neho druhu a  tenučké plátky 
bravčovej  krkovičky.  Mäso 
pripravené  v  gochujang  ma-
rináde z fermentovanej pasty 
z čili papričiek bolo pikantné 
len  mierne,  chuťovo  naozaj 
príjemné.  Zmiešajte  si  všet-
ky  tie  exotické  ingrediencie 
dohromady  veľkou  lyžicou 
a máte dokonalý zážitok.
Zvládli sme ešte aj Jeyuk Bi-
bimbap  (10,90  €),  misu  vy-
skladanú podobne ako Jeyuk 
Deopbap.  Ryža  a  mäso  boli 
takmer  identické,  krkovič-
ku  však  tentoraz  marinovali 
v  kórejskej  BBQ  marináde. 
A k surovej zelenine sme do-
stali aj varenú zeleninu, sójo-
vé  klíčky,  tiež  huby  shitake 
a misku s čili pastou gochu-

j a n g . 
Teda ďalšie 

„poké  bowl“  so  skvelými 
a  zdravými  kórejskými  chu-
ťami.  Vnímali  sme  ich  naj-
mä pri mäsku, ktoré bolo vo 
všetkých testovaných varian-
toch  fantasticky  pripravené. 
Spolu  so  zeleninou  a  ryžou 
predstavovali  kvalitnú  por-
ciu  kórejského  kulinárskeho 
umenia. 
Jedinou  nepríjemnosťou 
počas  nášho  hodovania  bol 
nestabilný  stôl,  s  ktorým  si 
v  reštaurácii  akosi  nevedia 
rady – vraj, aj keď ho niečím 
podložia,  vždy  sa  rozkýve... 
Ale  s  jedlom  to  vedia.  Kto 
tvrdí,  že  kórejské  špeciality 
sú také dobré, až sú návyko-
vé,  nie  je ďaleko  od  pravdy.
 (bn)
  Foto: Marián Dekan
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola 
o návšteve informovaná. 
Konzumáciu si redakcia 
platila sama.

Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

Práce na novom multifunkčnom 
parku na Karloveskej finišujú

Timea Dianová:  Veľmi  pekne 
spravené,  aj Karlova Ves má  deti, 
hoci je to staré sídlisko. Nič také tu 
nebolo, kde by sa mohli vyblázniť. 
Konečne rozumne použité peniaze.
Milos Rybar: Ak nebude stráže-
ný,  nasťahujú  sa  tam  bezdomovci 
a výrastkovia si budú vybíjať ener-
giu. Pevné verím, že to krásne pro-
stredie tam vydrží čo najdlhšie.
Ingrid Mlynková:  Len  umiest-
nenie nie je dobré, športovať a ved-
ľa výfuky od áut, nič moc.

Martin Holly: Hlavne nejaká zábrana alebo plot od cesty by sa zišiel, lebo jedna odkopnutá 
lopta a nedajbože sa dieťa rozbehne... 

Ponuka bytov v Bratislave klesla na historické  
minimum, za rok zdraželi o cca 60-tisíc eur
Karol Konárik:  Málo  sa 
stavia, poznám jedného deve-
lopera  a  povedal,  že  byty  na 
pozemku,  kde  môže  stavať, 
budú na prebratie o 5 rokov! 
Z toho 4 roky trvajú papiere.. 
To je pointa, prečo sú drahé... 
Takže  dôvod  vysokých  cien 
sú úradníci a štát.
Ivanka Melinka: Som zve-
davá,  kto  to  bude  kupovať, 
keď  ľudia  nemajú  už  teraz 
z čoho žiť.
Petra Glaser:  Šialené  je, 
keď niekto zaplatí nehorázne peniaze za nekvalitný kamrlík.
Larvinec Milan: Nehorázne peniaze to nie sú, pretože sa to stále kupuje. Cena je jednoducho 
taká, akú určil trh - a tak je to správne. 
Peter Ringer: Materiál išiel hore neskutočne, tak asi dole cena nepôjde.
Joseph Fit: Otázka je, koľko desiatok tisíc voľných bytov by v Bratislave muselo byť, aby 
ceny klesali.

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
Navrhujem 40-tku a rýchlosť merať!
Reagujem na článok v čísle 
4 „Nový zákon o ochrane 
cyklistov potrebuje osvetu“. 
Toho je oveľa viac. Ročne 
urobím na športovej kolobežke 
v Bratislave a okolí asi 3 000 
km. Mojou predvídavosťou, 
hoci som bol v práve pri 
dodržaní všetkých predpisov, 
som zabránil niekoľkým ne-
šťastiam, ktoré by sa skončili 
v môj neprospech. Časť vodičov ignoruje totiž prítomnosť bicyklov, 
mechanických kolobežiek na komunikáciách. Jasným dôkazom je 
cesta na Devín. O vybudovaní cyklochodníkov v celej dĺžke, teda 
od Sihoti až po začiatok mestskej časti Devín, sa hovorí už vyše 10 
rokov. Skutočnosť je taká, že v období od marca do októbra, v čase 
pekného počasia, cez víkendové dni sa ku kultúrnej pamiatke a ďalej 
vyberú stovky cyklistov a kolobežkárov. V úseku je prikázaná rýchlosť 
50 km/h a v časti až 70 km/h, nepochopiteľné, prečo. Mnohí jazdia 
až 60 - 80 km/h, žiadny radar, žiadne meranie rýchlosti. 
Piktogramy na vozovke vyblednuté, autá švihajú často nad 50 cm 
od tela, nehovoriac o kĺbovom autobuse, ktorý, ak má v protis-
mere auto, švihne tesne okolo tela, kde v niektorých úsekoch má 
komunikácia rozbitý povrch a hrozné pomyslieť na balans tela pri 
podtlaku. Prečo by nemohla byť v období od marca do októbra 
prikázaná rýchlosť 40 km/h meraná? Však ide o 3 km, kam sa majú 
vodiči ponáhľať? Koniec-koncov, na obidvoch stranách by mohol byť 
vyznačený cyklopruh v šírke 130 cm, pravá čiara plná, ľavá prerušo-
vaná, ak nejde cyklista, použila by sa vozovka po plnú čiaru, ináč by 
sa obchádzal mimo prerušovanej. Podnet na zamyslenie. 
 Ing. Peter Bella, Ružinov

Načo sú takíto SBS-kári?
Na veľkonočnú sobotu sme sa rozhodli  cestovať na návštevu 
príbuzných rýchlikom. Prišli sme na hlavnú bratislavskú stanicu 
so značnou časovou rezervou, a tak sme zašli do čakárne vo 
vestibule. Na tvári sme mali rúška, ako aj prevažná časť prítom-
ných, pretože sme si naivne mysleli, že „zákon“ platí pre všetkých. 
Aké bolo naše prekvapenie, keď celú stranu čakárne vľavo pri 
stene obsadila partia špinavých a opitých mužov a žien, ktorí tam 
jedli, pili, fajčili, vykrikovali na seba, pľuli na zem, samozrejme, 
bez rúšok. Neodvážili sme sa riešiť problém sami, zastavili sme sa 
však pri predajni lístkov, kde sme požiadali zavolať službu SBS. 
Odpoveď? Vraj je to zbytočné, pretože o tom SBS-kári vedia, no 
nevedia si poradiť. Tak prečo sú tam zamestnaní?
 Čitateľka Mária

 ČISTENIE HROBOV 

Ing. Miroslav Greisiger 

DOSEKÁVANIE PÍSMA 

www.cisteniehrobu.sk 
0940 653 651, 0919 205 521 

 AKCIA!! Ceny platné  
pri objednaní do 31.5!! 

 

 

POMNÍKY,TABUĽKY S MENAMI (AJ SKLENENÉ), FOTOGRAFIE, 
VÁZY  A SVIETNIKY,    RENOVÁCIE HROBOV, CHODNÍKY......  

Čistenie: Jednohrob 100€  80€  Dvojhrob 150€ 125€ Impregnácia ZDARMA 
Dosekávanie písma:        Do 10 znakov 100€, 11-30 znakov 10€/znak,  
priamo na cintoríne        31 a viac znakov 9€/znak  
Obnova písma: 1,3€ 1€/znak. Doprava a obhliadka ZDARMA 
žulová krycia doska už od 500€, žulový jednohrob už od 1700€,                     
žulový dvojhrob od 2500€, pomník vrátane nápisu už od 500€ 
Radi Vám poskytneme búracie a betonárske práce pri stavbe hrobov.  
 

Od roku 2014 sme obslúžili viac ako 10 950 zákazníkov, buďte ďalším z nich. 

Starožitnosti 
Panenská 22
Odkúpime v hotovosti:

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

pozostalosti, umenie každého druhu
Konzultácie zdarma aj u Vás doma

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

ZUBNÁ AMBULANCIA 
AMBULANCIA 

STOMATOCHIRURGIE 
A IMPLANTOLÓGIE

oznamuje zmenu pracovnej 
doby od 15-21h

ošetríme každého, kto nám zavolá

0905 662 407 
STROMOVÁ 16, BA KRAMÁRE

Čerstvé, chrumkavé aj pálivé, ale nie až tak pekelne

Japchae 
Jeyuk Bibimbap

Jeyuk Deopbap 

Bulgogi Deopbap

Misoshiru 

Mandu Guk



Čo opravia
za milión?
KARLOVA VES
Vyše milióna eur, kto-
ré Karlova Ves prijala 
prostredníctvom bankové-
ho úveru, pôjde na rekon-
štrukciu ciest a školských 
objektov.
„Finančné  prostriedky  in-
vestujeme  do  rekonštrukcií 
komunikácií  na  Perneckej, 
Púpavovej, Mokrohájskej uli-
ci  a  na  projektové  dokumen-
tácie  v  prípade  komunikácie 
Vretenová  a  Sološnická,“ 
uviedol  hovorca  mestskej 
časti  Branislav  Heldes.  Ďal-
šie  financie  použijú  na  re-
konštrukciu  elektroinštalácie 
v materských školách na Adá-
miho  a  Borskej  ulici  i  rozší-
renie  kapacít  škôlky  na  Ko-
lískovej  ulici.  Spojenú  školu 
na  Tilgnerovej  ulici  čaká  re-
konštrukcia  elektroinštalácie 
a  revitalizácia  dvora  a  v  ZŠ 
Karloveská  pribudne  nové 
multifunkčné ihrisko. (TASR)

Prišli 
námietky
STARÉ MESTO
Okresný úrad (OÚ) Brati-
slava prerušil konanie tý-
kajúce sa projektu podzem-
ného parkovacieho domu 
na Kollárovom námestí 
a mestského parku s oddy-
chovou zónou. 
Dôvodom  je  uplatnenie  ná-
mietok  odvolateľov  proti 
záväzným  stanoviskám  do-
tknutých  orgánov.  „Podľa 
vyjadrenia  odboru  výstavby 
a  bytovej  politiky  OÚ  Bra-
tislava  je  konanie  prerušené 
z dôvodu uplatnených námie-
tok  odvolateľov  proti  záväz-
ným stanoviskám dotknutých 
orgánov.  V  danej  veci  preto 
ešte  nebolo  rozhodnuté,“ 
skonštatoval  tlačový  odbor 
ministerstva vnútra.   (TASR)

Viac článkov zo života  
v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku  

www.facebook.com/banoviny
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Pieta
pohrebná služba

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

Pomáhame 
24 hodín denne 

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

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

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

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

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

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne 

už viac ako 30 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 850 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je 
truhla, čalúnenie, obliekanie, 

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

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

so štandardnými stuhami
�� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
�� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
�� kondolenčnú listinu

~ ~ ~
Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

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

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

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

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

www.malekrasnany.sk �

Zažite Dni otvorených dverí 
v Malých Krasňanoch

V obradnej miestnosti Pieta 
ponúkame bezplatne tieto 

služby:
► prepožičanie 

štyroch umelých vencov 
už aj so štandardnými 

stuhami

► zobrazenie fotografie 
zosnulého na LCD monitore

► prehratie foto 
prezentácie zo života 

zosnulého

► kondolenčnú listinu.

Na týchto službách 
ušetríte min. 

300 eur.

~ ~ ~

Hlavné 
mesto SR Bratislava

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na najvhodnejší návrh na uzatvorenie 
zmluvy o nájme nebytového priestoru vo 
výmere 259,77 m² na prízemí v stavbe 
na Jurigovom námestí 1 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 SR Bratislava

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na najvhodnejší návrh na uzatvorenie 
zmluvy o nájme nebytových priestorov 
v stavbe súpis. č. 7723, pozemku parc. 
č. 21466/9 a časti pozemku parc. č. 
22372/14 na Nábreží arm. gen. Ludvíka 
Svobodu v Bratislave, k. ú. Staré Mesto. 

Bližšie informácie na 
www.bratislava.sk alebo na tel. 

čísle 02/59 356 504.

Zaspomínajte si tentoraz so 
spisovateľom Jozefom Še-
bom (1943 – 2021) na fastfo-
ody v niektorých socialistic-
kých bufetoch. Postojačky 
sme si mohli pochutnať na 
treske v majonéze, oblo-
žených chlebíčkoch alebo 
držkovej s chrumkavým 
rožkom a potom sa pobrať 
do práce či do školy.
Bufet Centrál  s  teplou  aj 
studenou  kuchyňou  otvorili 
v  roku  1973  pri  príležitosti 
Majstrovstiev  sveta  v  kraso-
korčuľovaní.  Službami  pripo-
mínal známu pražskú Korunu, 
zákazníci sa tu mohli stravovať 
celý deň. Stál na rohu Krížnej 
a  Vajnorskej  ulice,  na  boku 
s  výčapom,  kde  točili  vyhlá-
sené  tmavé  pivo.  Býval  som 
neďaleko,  preto  som  tu  bol 
štamgastom. Po získaní salmo-
nelózy z ich špeciality som sa 
tejto jedálni začal vyhýbať.
Curisu gril  fungoval  neďa-
leko  VŠMU  na  Ventúrskej 
ulici  a  zrejme nikto nevedel, 
čo ten názov znamená. Podá-
vali sa tu mimoriadne chutné 
kuracie  polievky.  Stačilo  si 
dať len túto polievku, bola to-
tiž veľmi hustá, s množstvom 
mäsa, k tomu chrumkavý ro-
žok a človek bol sýty.
Mini Pipi Gril stál tiež Ven-
túrskej  ulici  a  aj  tu  sa  dalo 
lacno  najesť.  Mali  výbornú 
slepačiu  polievku,  perkelt 
a  rôzne  slepačie  jedlá  a  prí-
jemnú  obsluhu.  Alkohol  sa 
nepodával, len vínny strek.
Mliečny bar pri  SND  bol 
šlágrom Bratislavy. Našli  ste 
tu  veľkú  ponuku  studených 
aj  teplých  bufetových  jedál 
a  plno  mliečnych  výrobkov. 
Najlepšia pochúťka bol nape-
nený  ružový mliečny koktail 
v bielom keramickom pollit-
rovom  pohári.  Pripravovali 
ho  predavačky  pred  očami 
zákazníka  z  jahodovej  drene 
a  šľahali  v  mixéri.  Pre  mla-

dých  slúžil  tento  podnik  aj 
ako raňajkáreň. 
Gurmán  bol  prvý  socialis-
tický  fastfood,  ktorý  otvorili 
v  80.  rokoch  na  prízemí  ho-
tela  Palace  na  rohu  Poštovej 
a  Obchodnej  ulice.  Najväč-
ším ťahákom boli hranolčeky 
s  kečupom  alebo  tatárskou 
omáčkou.  Veková  štruktúra 
návštevníkov  bola  od  det-
ského  kočíka  až  po  stareckú 
paličku. Kvalita vydržala nie-
koľko týždňov, kým sa všetko 
nedostalo  do  zvyčajných  ko-
ľají a nestal sa z toho pajzel.
Perlička,  legendárny  bufet 
a  jedáleň  z  roku  1958,  stála 
v  centre  Starého  Mesta  na 
Michalskej  ulici.  Na  príze-
mí bol bufet  s  teplými  i  stu-
denými  jedlami,  z  nápojov 
nechýbalo čapované pivo. Na 
poschodí  bola  jedáleň,  kam 
sme chodili na vyprážaný syr 
s  hranolčekmi.  V  podchode 
vedľa predávali za 3 Kčs prvé 
langoše  v  Bratislave.  Per-
lička  sa  ešte  aj  dnes  vkrad-
ne  do  mojich  snov:  držková 
polievka  s  dvoma  rožkami, 

pivo, borovička... Zaviedli tu 
samoobslužný systém, hostia 
si  sami  kládli  na  tácku,  čo 
chceli, a platili pri pokladni. 
Ryba,  ktorú  otvorili  už 
v  roku 1949 v budove býva-
lého  hotela  Rudolf  v  dolnej 
časti Námestia SNP, bola jed-
na z dvoch  špecializovaných 
predajní  v  Bratislave  (druhá 
bola  na  Nedbalovej  ulici). 
Rybací šalát či treska v majo-
néze,  čerstvé  rožky,  čapova-
né pivo –  raňajky na  stojáka 
a  nástup  do  školy  alebo  do 
práce, to bol známy rituál.
Bufet  na  Suchom mýte,  kde 
ste sa tiež najedli na stojáka, 
premenili  v  roku  1969  na 
samoobsluhu.  Veľký  zápach 
z  kuchyne  šiel  až  na  ulicu, 
takže  sme  ten  podnik  volali 
Smrdáky.  Parené  buchty  za 
tri  koruny  robili  s  makom, 
s  kakaom  alebo  s  tvarohom. 
Po revolúcii zmizli a parilo sa 
len z hláv  tých, ktorí  tu pre-
hrali v kasíne.
Tempo  bol  lahôdkový  bufet 
na rohu Námestia SNP a Špi-
tálskej, neskôr ho vystriedala 

banka. Mali otvorené do pol-
noci a v 80.  rokoch dokonca 
nonstop.  Okrem  fľaškového 
piva ponúkali  chutné poliev-
ky,  sviečkovú,  rôzne  šaláty 
a  párky  s  horčicou  a  chre-
nom.  Keďže  naproti  bola 
zastávka nočných autobusov, 
o klientov bolo postarané.
Bistro Kazačok  stálo  v  par-
ku  na  Šafárikovom  námestí. 
Bola  to  typizovaná montova-
ná  stavba,  podobné  boli  ešte 
na Štrkovci a v Karlovej Vsi. 
Zmrzliny  a  nápoje,  najmä 
značkové koňaky a iné lahôd-
ky, boli z bývalého Sovietske-
ho  zväzu.  Špecialitou  pod-
niku,  kam  chodievali  najmä 
študenti  z  neďalekej  Univer-
zity Komenského, bol boršč. 
Vitoša  bol  moderný  bufet 
s  bulharskými  špecialitami  na 
Špitálskej  ulici  oproti  Medic-
kej záhrade. Mali tu aj držkovú 
polievku a inú bufetovú stravu, 
na ktorú boli našinci zvyknutí. 
Ktovie,  koľkí  si  dnes  spome-
nú,  že  socialistická  Bratislava 
mala  družbu  s  bulharským 
mestom  Ruse?  Takto  nejako 
asi  vznikol  bufet  s  názvom 
Vitoša, čo je pohorie v Bulhar-
sku. Dlhé roky tu obsluhovala 
nápadne  nalíčená  pani,  ktorej 
sa hovorilo Teta Vitoša.
Zora, robotnícka krčma a ľudo-
vá jedáleň na rohu Záhradníckej 
a Karadžičovej ulice, mala v po-
nuke  dobrú  držkovú  a  placky. 
K tomu dva rožky, kofola a člo-
vek bol za päť korún nasýtený. 
Chodili  sme  aj  tzv.  dojížďáci, 
ktorí  sa  nerozpakovali  dojesť 
porcie,  ktoré  zostávali  na  sto-
loch.  Najznámejší  z  nich  mal 
prezývku Nežral.  (bn)
  Foto: Vydavateľstvo 
  Marenčin PT

Spracované podľa knihy Juraja 
Šeba Kaviarne, krčmy a vinárne 
v Bratislave 1960 – 1989, 
vydavateľstvo Marenčin PT  
(so súhlasom vydavateľstva)

Bufeťácky život: raňajky na stojáka a šup do práce 
Perlička na Michalskej ulici

Samoobsluha na Suchom mýte

BRATISLAVA
Stenu si najskôr skontro-
luje zo zeme, ak treba, aj 
ďalekohľadom, dôkladne 
premyslí kroky, a až potom 
nastúpi na cestu do závrat-
nej výšky. Reprezentantka 
v športovom lezení MAR-
TINA BURŠÍKOVÁ získala 
Bratislavskú cenu za šport 
2021 v kategórii Talent, no 
ubezpečuje, že aj pre ama-
téra môže byť lezenie záži-
tok. Strach z výšky nie je 
prekážkou. 
Martina už nadchla pre tento 
šport  mamu  i  brata,  takisto 
kamarátky zo školy, pre ktoré 
je to, pravdaže, viac o zábave 
ako o dosahovaní špičkových 
výkonov.  Liezť  začala  ako 
šesťročná  a  hoci  ju  bavil  te-
nis,  atletika,  vodný  slalom 
aj  orientačný  beh,  lezenie 
netromfli. Páči sa jej, že si vy-
žaduje  nielen  silu,  obratnosť 
a odvahu, ale aj veľa premýš-
ľania. Ako v šachu.
„Práve to je pekné na lezení, 
že  nerozhoduje  hrubá  sila. 
Musím  vedieť,  čo  chytiť, 
kde chytiť, kde mám ťažisko 
a  ako  ho  rozložím,  kam  sa 
môžem navážiť, čo ma podr-
ží... Skrátka, keď leziem, vy-
užívam viac hlavu ako silu,“ 
vysvetľuje  pätnásťročná  štu-
dentka  Gymnázia  na  Gröss-
lingovej ulici. 
Na  to  sa  spoľahla  aj  mama 
Miriam,  keď  jej  Martina 
ešte  ako malé  dieťa  oznámi-
la  –  mami,  ideme  na  skaly. 
„Strach  o  dcérku  ma  rýchlo 

prešiel.  Musíte  dieťaťu  dô-
verovať,  že  vie,  čo  robí,  má 
to premyslené. Najmä na za-
čiatku sú dôležití  inštruktori, 
ktorí  ho  naučia  opatrnosti 
a  rozvahe,  aby  nenastúpilo 
na  cestu  skôr,  ako  si  preve-
rí,  že  je  všetko  v  poriadku, 
istič  zaistený.  Fatálne  úrazy 
sa  stávajú väčšinou preto, že 
sa  pri  kontrole  na  niečo  po-
zabudlo,“  pripomína  Miriam 
Buršíková. 
Hoci na  rozdiel od dcéry má 
z výšky strach, pri lezení, pri-
viazaná  na  lane,  sa  vraj  cíti 
úplne  v  pohode:  „Keby  som 
aj spadla, viem, že sa mi nič 
nestane, lano ma zachytí.“ 
Martina  je  iný  level. Najrad-
šej má bouldering, pri ktorom 
sa prípadný pád skončí rovno 
na zemi. Vtedy  ide o  to, aby 
ste  dopadli  na mäkké matra-
ce,  ktoré  ste  si  rozložili  pod 
skalou či umelou stenou. Veľ-
kou  pomocou  je  tiež  spotter 
–  chytač,  ktorý  vie  váš  pád 
stlmiť a ak treba, správne ho 
usmerniť. 
No nie  je  to adrenalín, ktorý 
láka  Martinu  do  bouldrov. 
„Keď  leziem  lano,  je  to viac 
vytrvalostné. Bouldre sú však 
dynamickejšie,  náročnosť 
krokov je pri nich oveľa väč-
šia, treba ich vyriešiť, a práve 
to ma baví,“ hovorí niekoľko-
násobná majsterka Slovenska 
nielen  v  boulderingu,  ale  aj 
v speede, kde sa meria rých-
losť,  a  takisto  v  obtiažnosti, 
kde  ide  o  náročnosť  dlhej 
cesty. Stalo sa, že na skale vo 

výške  desiatok metrov  zrazu 
nevedela niečo spraviť a bolo 
len  na  nej,  ako  vyrieši  ďalší 
krok.  No  aj  takéto  hraničné 
situácie  sú  pre  talentovanú 
Bratislavčanku výzvami, kto-
ré rada zdoláva.
Pani  Miriam  konštatuje,  že 
lezecký  šport  v Bratislave  je 
z hľadiska financií oveľa ná-
ročnejší ako v iných mestách 
na  Slovensku.  „U  nás  sú  tri 
komerčné  steny,  ktoré  potre-
bujú zisk. Na rozdiel od iných 
miest  bratislavské  steny  ne-
majú vlastné  športové kluby, 
takže  všetko  si  platíte  sami, 
vstup  aj  inštruktora.  Pokiaľ 
dieťa  lezenie  baví,  najlepšie 
je zapísať ho do krúžku a ten 
tiež nie je lacný.“ 
Chce  to  aj  potrebnú  výba-
vu,  ktorá  je  najjednoduchšia 
práve  pri  boulderingu.  Po-
stačia  vám  kvalitné  lezecké 
topánky (aj o dve čísla men-
šie,  aby  bola  päta  aj  špička 
úplne presná a cítili ste stup), 
mádžo, čiže magnéziový prá-

šok proti poteniu  rúk,  a  spo-
mínaný  matrac.  Zároveň 
platí, že lezečky, ktoré vyjdú 
aj na dve stovky eur, vydržia 
výkonnému lezcovi približne 
tri  mesiace.  Potom  kupuje 
ďalšie.
V prírode, na rozdiel od ume-
lých  stien,  leziete  po  skale 
celkom grátis a tak dlho, ako 
sa  vám  páči.  V  začiatkoch 
Martina  chodievala  do  le-
zeckej oblasti Technické sklo 
na  svahu  Devínskej  Kobyly, 
teraz  skôr na  žulové kamene 
v  lesoch  v  okolí  horárne  na 
Peknej  ceste,  pri Devínskom 
hrade, pochvaľuje si aj boul-
dre v račianskej Perle, kde si 
to  môžu  skúšať  všetci,  nie-
len  profíci.  Spolu  s  mamou 
ubezpečuje,  že  šport,  ktorý 
si  zamilovala,  je  vhodný  pre 
každého. Odporúča sa dokon-
ca deťom s poruchami učenia 
či  hyperaktivitou,  keďže  si 
vyžaduje veľa sústredenia.
„Poznám mnohých  ľudí,  pre 
ktorých je lezenie oddychom, 
chodia na stenu po práci, aby 
sa  odreagovali.  Je  to  kom-
paktný šport, náročný na celé 
telo, využívate pri ňom ruky, 
nohy  i  chrbát. Výhoda  je,  že 
môžete liezť, aj keď ste úplný 
amatér, cestu absolvujete po-
tiaľ, pokiaľ si trúfate. Niekto-
ré  sú nenáročné,  iné  také, že 
si  poviem – ok,  pekné,  a  pri 
tom  aj  skončím,“  podotýka 
s úsmevom Miriam Buršíko-
vá,  ktorá  absolvovala  kurz 
lezenia, kde boli v jednej sku-
pine dvadsiatnici i šesťdesiat-
nici. Pridáte sa?  (ac)
  Foto: JAMES, Národné 
  športové centrum

TALENT ROKA Martina lezie najradšej bez zaistenia

Martina Buršíková 
v roku 2021
 Majstrovstvá sveta: 6. miesto 

v boulderingu,  5. miesto v olympij-
skej kombinácii

 Majstrovstvá Európy: 7. miesto 
v speede, 7. miesto v olympijskej 
kombinácii

 Európsky pohár: 4. miesto 
v speede, 6. miesto v boulderingu

 Majstrovstvá Slovenska: 1. miesto v boulderingu, 1. miesto 
v speede, 2. miesto v obtiažnosti

Uvedené úspechy sa týkajú rôznych vekových kategórií.

Martina na súťaži v boulderingu v rakúskom Grazi

Okamžite  volala  políciu! 
Majiteľku bytu v STAROM 
MESTE,  ktorý  prenajala, 
čakalo  pri  kontrole  prekva-
penie  - na  rôznych miestach 
v  interiéri  našla  neznámu 
zelenú  sušenú  rastlinu. Poli-
cajti následne expertízou zis-
tili,  že  ide o  sušené konope, 
pričom množstvo zodpovedá 
323  bežným  jednorazovým 
dávkam  drogy.  Vyšetrovateľ 
Okresného  riaditeľstva  PZ 
Bratislava I obvinil Mirosla-
va (19) z Malaciek a Mareka 
(21)  z  Bratislavy  pre  zločin 
nedovolenej  výroby  omam-
ných  a  psychotropných  lá-
tok, jedov alebo prekurzorov, 
ich  držania  a  obchodovania 
s  nimi,  spáchaný  formou 
spolupáchateľstva.  Hrozia 
im tri až desať rokov za mre-
žami.  (ms)

Hotel sa zbúra,
musíte preč

RUŽINOV
Mestskí policajti zorga-
nizovali spolu so štátnou 
políciou, mestským terén-
nym tímom a sociálnou 
kuratelou preventívno-bez-
pečnostnú akciu v budove 
bývalého hotela Flóra na 
Zlatých pieskoch.
V rámci akcie chcela mestská 
polícia  umožniť  sociálnym 
pracovníkom pomôcť ľuďom 
bez  domova,  ktorí  tam  žijú, 
skontrolovať  ich  zdravotný 
stav  a  preveriť,  či  v  objekte 
nie  sú maloleté  osoby. Hotel 
patrí pod Správu telovýchov-
ných a rekreačných zariadení, 
no od roku 2016 nie je v pre-
vádzke pre zlý technický stav. 
Počas  šiestich  rokov  našlo  v  
objekte útočisko viacero ľudí 
bez  domova.  Tí  sa  však  už 
v  ňom ďalej  nemôžu  zdržia-
vať,  pretože  budova  sa  bude 
búrať.  (nc)
  Foto: Mestská polícia 
  Bratislava
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