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STARÉ MESTO
Viete, čo sa deje na Mičuri-
ne? Nad odpoveďou budete 
asi dlhšie váhať. Vstup na 
toto nádherné miesto na 
hradnom kopci je zamknu-
tý, pre verejnosť sa otvorí 
na pár dní až v lete, aj to vás 
pustia len do exteriéru. Čo 
sa vlastne za celé tie roky 
opravilo či zveľadilo, aby 
areál mohol konečne napĺ-
ňať zmysel, pre ktorý bol 
vybudovaný?
„Mičurin by mal slúžiť de-
ťom, mládeži, ktorá zúfalo 
potrebuje priestor na svoj 

rozvoj, pohyb, relax, sociálne 
interakcie a radosť. No, žiaľ, 
štát, konkrétne ministerstvo 
školstva, ho stále z nejakých 
zvláštnych dôvodov nechce 
otvoriť pre verejnosť,” ho-
vorí Lenka Hamšíková z OZ 
Hrad - Slavín, ktoré sa snaží 
o sprístupnenie tejto cennej 
lokality už od roku 2012. 
Mnohí Bratislavčania si 
dodnes pamätajú na úžasné 
roky, ktoré tu strávili, nielen 
na kúpalisku, jedinom v Sta-
rom Meste, ale aj v sklení-
koch, dielňach či v budove 
niekdajšieho Domu mládeže. 

Unikátny priestor so silným 
genius loci a bohatou histó-
riou môžu dnes obchádzať 
len z diaľky. „Neradi by sme 
konšpirovali, ale zdá sa nám, 
že ide o jasnú stratégiu - ak 
sa nebude dlho nič diať, ľu-
dia zabudnú. Robíme všetko, 
čo je v našich silách, aby sa 
to nestalo,” pokračuje Lenka 
Hamšíková.
Obavy občianskeho združenia 
o osud Mičurina nie sú bez-
dôvodné, v priebehu rokov si 
z lukratívneho areálu postup-
ne ukrojili viacerí súkromníci. 
Pokračovanie na str. 2

Mičurin má slúžiť deťom celý rok, 
prečo sa odomyká len na pár dní?

Čo nové na trati
PETRŽALKA
Projekt predĺženia elek-
tričkovej trate v Petržalke 
podľa magistrátu napredu-
je, aktuálne sa pracuje na 
dvoch mostoch.
V prvom prípade ide o zdru-
žený most Rusovská cesta 
- objekt neďaleko súčasnej 
konečnej zastávky Jungman-
nova. „Na tomto mieste pre-
bieha zarážanie štetovníc do 
zeme, ktoré zabránia zosuvu 
pôdy. Po zarazení štetovníc do 
hĺbky cca 12 m pod terénom 
a príprave výkopov pre podpe-
ry mosta dôjde k samotnému 
vyhotoveniu opôr a podpier,“ 
konkretizoval magistrát.
Pracuje sa aj na najdlhšom 
moste stavby cez Chorvátsky 
kanál pri kostole Svätej ro-
diny. Pôjde o most pre elek-
tričky, popod ktorý povedie 
lávka pre peších s bezbarié-
rovým prístupom. Aj tu ro-
botníci zarážajú štetovnice do 
zeme a pripravujú výkopy pre 
podpery mosta. 
Hlavné mesto na trase bu-
dúcej električkovej trate od-
straňovalo počas februára 
ornicu, vrchnú vrstvu pôdy, 
z nespevnených plôch. Roz-
sah odhumusovanej plochy je 
61 750 m², zemina sa použije 
neskôr pri zatrávňovaní a vý-
sadbe v okolí. (nc)
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dalo najesť za pár 
korún?

ZADARMO 
Noviny o živote v Bratislave sú 
distribuované každý mesiac 

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

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

Ivanská cesta 2D, 821 04 Bratislava  
Tlačí MAFRAPRINT 

Roznáša spoločnosť Red Post, s. r. o.

STIAHNI SI APPKU A ZÍSKAJ 5 €

NOVÁ SLOVENSKÁ DIGITÁLNA TAXISLUŽBA

➤

Do areálu nazeráme 
len spoza plota.



4/2022 4/20222 3

STARÉ MESTO
Práce na revitalizácii 
Hodžovho námestia sú v pl-
nom prúde, pribudli nové 
kvetináče s vysadenými 
stromčekmi. Ide však o do-
časné riešenie, zásadná re-
konštrukcia príde až po ar-
chitektonickej súťaži a tá je 
len v príprave. Ak sa pýtate, 
prečo sa teda míňajú penia-
ze na provizórium, mesto 
má odpoveď.
Keďže príprava a následná 
realizácia komplexnej obno-
vy Hodžovho námestia potrvá 
niekoľko rokov, magistrát sa 
rozhodol urobiť aspoň do-
časné úpravy. Stav tohto vý-
znamného verejného priestoru 
v centre mesta totiž vyhodno-
til ako neudržateľný – betó-
nové obruby pôvodných kve-
tináčov sa rozpadávali, takže 
zeleň v nich nemala priestor 
na kvalitný rast, poškodená je 
i dlažba, cez dlažbové podlo-
žie zateká do podchodu...
Hodžovo námestie, kadiaľ 

denne prejdú stovky ľudí, sa 
má zmeniť na reprezentatív-
nejší a príjemnejší pobytový 
priestor. Projekt je súčasťou 
programu Živé miesta, o čom 
informuje aj tabuľa priamo 
na mieste. Rozbité betónové 
obruby sú už preč, nahradili 
ich mobilné kvetináče, v kto-
rých má byť dohromady 90 
stromov - javory, muchov-
níky, hraby, liesky turecké, 
jaseňovce, ambrovníky, ako 

aj trvalková zeleň. V rám-
ci jednoduchých dočasných 
úprav je v pláne tiež oprava 
poškodenej dlažby a doplne-
nie mobiliáru – pribudne 30 
dizajnových bratislavských 
lavičiek a 10 odpadkových 
košov.
Pýtate sa, prečo mesto míňa 
peniaze na dočasné riešenie? 
Primátor Matúš Vallo to zdô-
vodnil v diskusii na sociálnej 
sieti aj tým, že rozpadávajúce 

sa záhony by sa v každom prí-
pade museli odstrániť, takže 
námestie by zostalo prázdne. 
Zároveň pokladá takéto rie-
šenie za ekonomické, keďže 
mobilné kvetináče so stroma-
mi sa môžu po komplexnej 
revitalizácii presunúť do inej 
lokality, takže ich hodnota sa 
opakovane využije. (ac)
 Foto: ac
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Áno! objednávam exkluzívnu kompletnú súpravu „Leonardo da Vinci“  
(výr. č. 195-401-2) – prosím zakřížkujte: 
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q za jednorazovú cenu iba 99,75 € (namiesto neskorších 449,– €)
MÁM ZÁRUKU, že sa nezaväzujem k ďalším povinnostiam a môžem  
si hodinky v každom prípade ponechať !
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základe článku 6 ods.1 f GDPR (Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) 
Vaše dáta tiež s pomocou poskytovateľov služieb. Ak súhlasite so spracovaním Vášho 
telefónneho čísla na účely telefónnej reklamy od spoločnosti HMK V AG, prosím, 
zaškrtnite. Tento súhlas je platný až do zrušenia. Ďalšie informácie nájdete v našich 
zásadách ochrany osobných údajov, ku ktorým máte kedykoľvek prístup na stránkach 
www.hmk.eu alebo o ne môžete požiadať. Kedykoľvek možete pôžiadať o zrušenie 
používania Vašich osobných údajov na reklamné účely. Stačí krátka správa na: 
Slovenský mincový obchod, P.O. Box 34, 840 11 Bratislava 411. Váš zmluvný partner: 
HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen.

EXKLUZÍVNY PONUKOVÝ KUPÓN
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Objednajte si rýchlo a pohodlne telefonicky:
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Ku každej telefonickej objednávke dostanete ako 
EXTRA darček praktický multifunkčný nôž!
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Platia všeobecné obchodné podmienky Slovenského mincového obchodu. Tie si môžete 
prečítať na www.hmk.eu alebo si ich písomne vyžiadať od nás. Nenasledujú žiadne ďalšie 
zásielky.
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K 500. výročiu smrti Leonarda da Vinciho:
Exkluzívna kompletná sada na počesť veľ kého génia

Mimoriadna ponuka Zušľachtené rýdzim 

ZLATOM 
(999/1 000)

ZADARMO PRE VÁS! 
Atraktívne hodinky
„Mapa starovekého sveta“

•  Zušlachtené rýdzim zlatom,   
s prepracovanou farebnou aplikáciou

•  Prísne limitovaný náklad obmedzený  
celosvetovo na iba 9 999 kompletných súprav

•  Všetky razby v najvyššej mincovej  
kvalite „leštené razidlo“

•  Exkluzívne iba v SLOVENSKOM  
MINCOVOM OBCHODE®

SLOVENSKÝ MINCOVÝ OBCHOD®, značka HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen 
Váš zmluvný partner: HMK V AG, Leubernstrasse 6, CH-8280 Kreuzlingen
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mincový album  
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Pokračovanie zo str. 1
O veľkú časť pozemkov pri-
šiel štát najmä pre pochybné 
reštitúcie a právne úkony 
v 90. rokoch minulého sto-
ročia. Pamätáme sa tiež na 
neslávnu dražbu pozemkov 
v okolí Mičurina v roku 2020, 
do ktorej sa zapojilo i hlavné 
mesto. „Bez podpory minis-
terstva školstva však boli naše 
reálne možnosti a predstavy 
o koncovej cene iné, ako bola 
vyvolávacia cena v opakova-
nej dražbe,” komentoval vte-
dy primátor Matúš Vallo. 
Pozemky napokon skončili 
v rukách manželky známeho 
finančníka. Zachránené pre 
verejnosť sú len nehnuteľnosti, 
ktoré pamiatkový úrad vyhlásil 
za národnú kultúrnu pamiatku: 
niekdajší Dom mládeže s are-
álom, schodisko, bazén, am-
fiteáter i polyfunkčný objekt. 
Potenciál tohto výnimočného 
miesta je však nevyužitý.
„Ministerstvo školstva dekla-

ruje vôľu rokovať s mestom 
o prenájme budovy a bazéna, 
mesto však hlási uviaznutie 
rokovania na mŕtvom bode,” 
uviedlo pred pár dňami OZ 
Hrad - Slavín v tlačovej sprá-
ve. Konštatuje v nej, že šéf 
rezortu Branislav Gröhling 
v mailovej komunikácii síce 
potvrdil záujem ministerstva 
vytvoriť tu komunitné cen-
trum pre Bratislavčanov, avšak 
priamej odpovedi na otázku, 
kedy to bude, sa vyhol. „Mi-
nisterstvo zrekonštruovalo ba-
zén a urobilo základné opravy 
havarijného stavu budovy. Stá-
lo to 163 106 eur. No budova 
je stále zatvorená a areál je 
prístupný len na kúpanie a ob-
časné aktivity, ktoré tu realizu-
je naše občianske združenie,” 
pripomína šéfka OZ Sabina 
Barborjak. V združení majú 
úplne jasnú predstavu, ako by 
sa mohol využívať aj niekdajší 
Dom mládeže: „Hneď by sme 
ho vedeli naplniť deťmi…” 

Na ministerstvo sme sa obrá-
tili aj my a dostali sme takú-
to odpoveď: „Budovu Domu 
mládeže a areál plánujeme 
využívať v plnej miere pre 
verejnosť po dokončení všet-
kých nevyhnutých prác, kto-
rých trvanie závisí od dostup-
ných finančných prostriedkov 
a nevyhnutných postupov pri 
verejnom obstarávaní. Sa-
motný objekt sa využíval do 
začatia rekonštrukčných prác 
v roku 2016.”
Sedem rokov je na rekonštruk-
ciu budovy naozaj dosť, čo 
v nej dokázali za ten čas zve-
ľadiť? Rezort hovorí konkrét-
ne o oprave strechy, dažďové-
ho zvodu, komínov aj kotolne 
a o čiastočnej rekonštrukcii 
vnútorných priestorov bu-
dovy. „Aktuálne plánuje mi-
nisterstvo obnovu vonkajšej 
fasády, taktiež revitalizáciu 
exteriérového prostredia,” 
znie ďalšia informácia.
Sabina Barborjak komentu-
je situáciu slovami: „Sme, 
samozrejme, radi, že minis-
terstvo dáva budovu do po-
riadku. Na druhej strane sa 
však pýtame - dokedy? Na 
hradnom kopci vyrastá ďalšia 
generácia detí, ktoré musia za 
krúžkami cestovať do iných 
častí mesta. Už sme unave-
ní z nekonečného čakania, 
nekonečných rekonštrukcií 
a sľubov o celoročnom otvo-
rení budovy a areálu. Vyzý-
vame všetkých zúčastnených, 
aby sa dohodli a konečne 
umožnili ľuďom využívať 
potenciál Mičurina. Leží la-
dom už pridlho.”  (ac)
 Foto: ac, TASR

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

Všeobecná praktická ambulancia 

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

PRIJÍMA NOVÝCH PACIENTOV.
Stačí zatelefonovať alebo poslať email a presun  

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

JUDr. Pavel Jurek
0917/822 723

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

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

Areál je národná kultúrna pamiatka
Niekdajší Dom mládeže, postavený v roku 1955, býval vyhľadávaným 
miestom stretnutí mladých ľudí, ktorí sa mohli venovať vzdelávacím, 
kultúrnym či komunitným aktivitám.  Súčasťou areálu boli okrem 
hlavnej budovy skleníky, stajne, dielne, chovateľské objekty, amfite-
áter a bazén. Areál bol v roku 2016 vyhlásený za národnú kultúrnu 
pamiatku aj vďaka úsiliu OZ Hrad - Slavín. 

Fontána  
je obnovená
Hodžovo námestie pred 
Prezidentským palácom 
získalo súčasnú podobu v roku 
1981, keď sa sprevádzkovala 
mimoúrovňová križovatka 
s podchodom. Rozmiestnenie 
nových kvetináčov uvoľňuje 
priehľad na kruhovú fontánu 
Planéta mieru aj z cesty. Toto 
dielo autorov Tibora Bártfaya, 
Valérie Triznovej a Pavla Vaja 
z roku 1982 prešlo vlani veľkou 
rekonštrukciou. Jeho krása 
vynikne najmä večer vďaka 
novému LED osvetleniu.

Hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
na najvhodnejší návrh na uzatvorenie 
zmluvy o nájme nebytových priestorov 
vo výmere 201,09 m² v stavbe so súpis. 
č. 136 na pozemku parc. č. 4 na  
Laurinskej 7 v Bratislave, k. ú. Staré 
Mesto, s možnosťou použitia prvkov 
elektronickej aukcie. 

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

Ďalšia zóna 
PAAS
RUŽINOV
Bratislavský parkovací 
asistent (PAAS), kde platí 
mestská parkovacia politi-
ka, sa rozšíril o lokalitu Sta-
rý Ružinov-východ.
Po novom v tejto lokalite ne-
zaparkuje počas pracovných 
dní od 14. h do 6. h nikto, kto 
nie je zaregistrovaný v systé-
me PAAS. Držitelia rezident-
ských kariet môžu parkovať 
neobmedzene, nerezidenti si 
za parkovanie v danom čase 
zaplatia 1,50 eura za hodinu. 
Od 21. apríla sa má PAAS 
rozšíriť o zónu Hlavná stani-
ca - Blumentál v Starom Mes-
te. V máji by mali pribudnúť 
ďalšie dve lokality na území 
Ružinova, a to lokalita Starý 
Ružinov-západ a zóna 500 
bytov. (TASR)

DPB kupuje
nové električky
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bra-
tislava (DPB) podpísal 
zmluvu na nákup jed-
nosmerných električiek. 
Mesto ich kupuje aj v sú-
vislosti s predlžovaním 
trate v Petržalke. 
Pôjde o jednosmerné električ-
ky Škoda ForCity Plus 29T3 
s dĺžkou viac ako 32 m a s ka-
pacitou minimálne 240 cestu-
júcich. Dodá ich spoločnosť 
Škoda Transportation, pri-
čom nákup bude financovaný 
z fondov EÚ.  (ts)

Budovu opravujú dlhých 7 rokov, stále je zatvorená.

Na námestí má byť dohromady 90 nových stromov.

Všimli ste si? Na Hodžovom námestí pribudli kvetináče Legislatívna
rana pre mesto?
BRATISLAVA
Mesto Bratislava sa obáva 
straty kontroly nad rozvo-
jom hlavného mesta a vý-
stavbou na jeho území. 
Ohrozená je podľa magistrátu 
jeho kľúčová kompetencia, 
a to vydávanie záväzných 
stanovísk k investičnej čin-
nosti. „V parlamente ide do 
druhého čítania nový zákon 
o územnom plánovaní a pod-
ľa dostupných informácií by 
sa cez pozmeňovací návrh 
mala zo zákona vyškrtnúť 
kompetencia mesta vydávať 
záväzné stanoviská,“ spresnil 
primátor Matúš Vallo. Vydá-
vanie stanovísk by sa podľa 
jeho slov malo preniesť na 
jednotlivé bratislavské mest-
ské časti. Ak by sa pozme-
ňovací návrh stal súčasťou 
novej legislatívy, bola by to 
podľa Valla „najväčšia legis-
latívna rana“, ktorú by hlav-
né mesto za poslednú dekádu 
utŕžilo. (TASR)

Plán pre pomoc
Medzi odídencami z Ukra-
jiny sú najmä mamy s deť-
mi, a tie potrebujú, okrem 
iného, miesto v škôlke či 
škole. Niektoré na pár týž-
dňov, iné na roky – viacerí 
starostovia však hlásia, že 
kapacity zariadení dosiahli 
strop.
Zdá sa, že štát to vidí jed-
noduchšie ako samosprávy. 
Šéf rezortu školstva ozná-
mil, že na každého žiaka 
z Ukrajiny dostanú školy 
jednorazový príspevok 200 
eur, preplatí i jazykové kur-
zy... To však problém pre-
plnených zariadení nerieši. 
Nafúknuť sa nedajú, no po-
mohla by napríklad legisla-
tíva, ktorá umožní vytvárať 
dočasné škôlky a školy, kde 
by učili aj pedagógovia 
z Ukrajiny. A pridať k nej, 
samozrejme, finančné ga-
rancie.
Za zváženie stojí i názor 
učiteľky zo Starého Mesta: 
„Skočili sme do pasce v po-
dobe okamžitého integro-
vania ukrajinských žiakov 
do tried. Zase sme začali 
robiť niečo skôr, ako sa to 
celé premyslelo. Tieto deti 
mali mať najskôr vytvore-
né miesto, kde sa budú učiť 
len slovenčinu, a pomôže 
im tiež psychológ, a až od 
septembra ísť do školy.“
Aj samosprávy žiadajú štát 
o jasný a predvídavý plán 
pri riešení krízovej situ-
ácie. Systém pomoci musí 
rátať s tým, že mnohé ukra-
jinské rodiny zostanú u nás 
navždy, nemajú sa kam vrá-
tiť... Tu je ich domov. 
 Anna Čapková



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

4/2022 4/20224 5

BRATISLAVA
Prosbu o pomoc pre imo-
bilnú ženu z Ukrajiny zve-
rejnila na svojej FB stránke 
samospráva v Starom Mes-
te a odozva prišla okamžite. 
Do hodiny sa ozvali prví 
štyria dobrodinci ochotní 
darovať jej invalidný vo-
zík. Ľuďom utekajúcim 
pred vojnou pomáha veľa 
dobrovoľníkov na rôznych 
miestach Bratislavy.
V tzv. bode prvého kontak-
tu, zriadeného na hlavnej 
železničnej stanici, našlo od 
začiatku marca pomoc už 
viac ako 15-tisíc utečencov 
z Ukrajiny. Prichádzajú vy-
stresovaní, unavení a ustrá-
chaní, s jedným kufrom alebo 
ruksakom, akoby sa vybrali 
len na krátky výlet. Vlaková 
stanica sa stala ich útočiskom 
na prvé hodiny, kým sa poh-
nú ďalej. Kam to bude, mnohí 
netušia.

Dobrovoľníci pre nich na-
chystali letáčiky s dôležitými 
informáciami, občerstvenie, 
takisto sú pripravení pomôcť 
pri riešení akútnych problé-
mov vrátane ubytovania. Po-
trebovali ho aj Marija a Zari-
ja, ktoré po strastiplnej ceste 
z rozbombardovaného Kyje-
va prežili prvú noc v bezpečí 
vďaka pomoci Bratislavčana 
Jána. „Z Kyjeva sme cesto-
vali tri dni a tri noci, vlakom, 
autobusom, vlakom, autobu-

som a opäť vlakom... Za celý 
ten čas sme nemohli zaspať 
ani na chvíľu. Prežívali sme 
veľký strach, nielen o seba, aj 
o našich najbližších,“ hovorí 
Marija. Ján, ktorý prichýlil 
obe mladé ženy, sa prihlásil 
ako dobrovoľník s ponukou 
ubytovania cez web ktopo-
mozeukrajine.sk. Keď ich na 
druhý deň priviezol späť na 
stanicu, lúčili sa silným ob-
jatím. „Máte obrovské srdce, 
ďakujeme za všetko,“ opako-

vala dojatá Zarija so slzami 
v očiach. Pýtame sa, čo teraz, 
kam pôjdu, no krčia plecami. 
Nevedia. Možno do Česka, 
ale nijaké zázemie tam ne-
majú.
Ďalší dobrovoľníci pomá-
hajú v humanitárnom centre 
v petržalskom Auparku, kto-
ré tu zriadila organizácia Kto 
pomôže Ukrajine. Vojnoví 
utečenci sem prichádzajú 
pre základné veci na prežitie. 
„Múka, cukor, soľ, konzervy, 
ryža, chleba, vajíčka, mlie-
ko... Ak môžete, prineste,“ 
čítame výzvu na sociálnej 
sieti. Aj tu stretnete množstvo 
ľudí ochotných pomôcť nie-
len s nákupom potravín, ale 
tiež pri triedení zbierky, dá to 
zabrať. „Zo zamestnania som 
sa vypýtala na dve hodiny, 
aby som pomohla aspoň tro-
chu, a nezastavila som sa ani 
na chvíľu,“ hovorí Ivana zo 
Starého Mesta. 
Majiteľ pekárne chcel zase 
prispieť ľuďom z Ukrajiny 
čerstvými výrobkami, kolá-
čikmi či bagetami, to je však 
kvôli hygienickým normám 
problém. Keď sme preňho 
zisťovali možnosti, usmer-
nili nás na Bottovu ulicu, do 
priestorov bývalej autobu-
sovej stanice, kde približne 
30 dobrovoľníkov triedilo 
celú sobotu až do večera ma-
teriálnu zbierku pre Ukrajinu. 
Magistrát tu zriadil veľkoka-
pacitné asistenčné centrum 
pomoci pre utečencov.
Ľudí ochotných pomôcť je 
veľa, mnohí však nevedia, 
čo je najviac potrebné. „Ak 
robíte zbierku, prípadne po-
núkate odbornú pomoc alebo 
iné dostupné služby pre ľudí 
prichádzajúcich z Ukrajiny, 
pošlite základné informácie 
na baukrajine@gmail.com. 
Na základe údajov môže byť 
mapa pomoci užitočnejšia 
a vždy aktuálna,“ odkazuje 
hlavné mesto. Bratislava vy-
tvorila aj webovú podstránku 
mesta bratislava.sk/sk/brati-
slava-pre-ukrajinu. (bn)
 Foto: bn

Podobu vizuálneho umeleckého diela hľadá JTRE 
vo verejnej súťaži, ktorú vyhlasuje pre umelcov zo 
Slovenska a Česka. Víťazný návrh by mal byť od-
halený pred vstupom do rozšírenej časti nákupného 
centra do roka, keď bude výstavba ukončená.
„Dielo by malo reflektovať charakter novovznika-
júcej štvrte Eurovea City, jej polohu a prepojenie 
s Dunajom. Veríme, že sa stane novým vyhľadá-
vaným symbolom moderného centra mesta aj celej 
Bratislavy,“ vysvetľuje Pavel Pelikán, výkonný ria-
diteľ JTRE. Dodáva, že dielo musí splniť technické 
a materiálové požiadavky na umiestnenie v rámci 
projektu v exteriéri, pričom nemá ísť o nedotknu-
teľný objekt, ale vítaná je interaktivita, pohyblivé 
prvky či spojenie s digitálnym umením alebo sve-
telným dizajnom.
Umelci sa do súťaže prihlasovali do začiatku apríla 
tohto roka a na poslanie návrhov majú dva mesia-
ce. Následne počas júna vyhodnotí súťažné návrhy, 
ktoré splnia všetky podmienky, päťčlenná porota 
na základe kritérií ako originalita, kreativita, vý-
tvarná a technická úroveň riešenia návrhu, vhod-
nosť začlenenia diela do určeného priestoru, ale aj 

voľba materiálov, ich súlad s okolitým prostredím, 
splnenie technických obmedzení a realizovateľ-
nosť v rámci zadaných finančných limitov. Víťaz-

EUROVEA 2 rok pred dokončením: 
JTRE vyhlasuje súťaž na umelecké dielo 
pre nové námestie na nábreží Dunaja

Pokračovanie obľúbeného komplexu EUROVEA prinesie na nábrežie 
Dunaja okrem rozšírenia nákupného centra, nových kancelárií a bývania aj 
veľkorysé verejné priestory. Prirodzenou súčasťou predĺženej promenády 
budú tiež umelecké diela. K Mýtickej lodi od Jaroslava Rónu a ďalším arte-
faktom v River Parku či Zuckermandli pridá developer J&T REAL ESTATE 
(JTRE) nové vizuálne dielo na novom námestí pri Dunaji, rovno pod prvým 
slovenským mrakodrapom.

ný návrh musí autor zrealizovať do konca februára 
budúceho roka.
„Z môjho pohľadu je veľmi dôležité, aby bolo kva-
litné súčasné umenie prirodzenou súčasťou verej-
ného priestoru mesta. Dobre premyslený umelecký 
zásah vie zásadne ovplyvniť nielen vizualitu, ale aj 
funkciu a kvalitu daného priestoru a stať sa tak pri-
rodzenou súčasťou našich mestských prechádzok. 
Už teraz sa veľmi teším na umelecké návrhy pre 
novovzniknuté námestie, ako aj na víťazný objekt 
či inštaláciu, ktorá má potenciál stať sa novým sym-
bolom Dunajského nábrežia,“ hovorí členka poroty 
a odborná konzultantka súťaže Zuzana Pacáková, 
kurátorka a umelecká riaditeľka festivalu Biela noc.
„Každé úsilie vniesť súčasný vizuálny jazyk do ve-
rejného priestoru, osobitne ak je zadávateľ privát-
na spoločnosť, je nesmierne potrebné a prospešné 
pre celú spoločnosť. Verím, že česká a slovenská 
umelecká obec ocení túto iniciatívu a to prinesie vo 
výsledku kvalitný výtvarný výstup,“ myslí si člen 
poroty, riaditeľ Galérie Jána Koniarka v Trnave, 
kurátor a kritik súčasného umenia Vladimír Beskid. 
Porotu dopĺňajú český maliar a intermediálny ume-
lec Jiří David a dvaja zástupcovia zadávateľa.
„Víťaz získa odmenu 10-tisíc eur a 280-tisíc eur 
na vyhotovenie a realizáciu diela so všetkými súvi-
siacimi nákladmi a licenciami. Druhé miesto bude 
ohodnotené sumou 3 000 eur a tretie sumou 2 000 
eur,“ dodáva Ľuboš Kaštan, projektový manažér 
Eurovea 2 a člen poroty.
Štatút a podmienky Verejnej súťaže o návrh a rea-
lizáciu vizuálneho umeleckého diela vo verejnom 
priestore v projekte Eurovea 2 v Bratislave sú uve-
rejnené na www.jtre.sk a www.euroveacity.sk. 

 ČISTENIE HROBOV 

Ing. Miroslav Greisiger 

DOSEKÁVANIE PÍSMA 

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

 AKCIA!! Ceny platné  
pri objednaní do 30.4!! 

 

 

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 12 znakov 95€, 13-30 znakov 8€/znak,  
priamo na cintoríne        31 a viac znakov 7€/znak  
Obnova písma: 1,3€ 1€/znak. Doprava a obhliadka ZDARMA 
žulová krycia doska už od 500€, žulový jednohrob už od 2500€,                     
žulový dvojhrob od 3500€, pomník vrátane nápisu už od 500€ 
Montáž, demontáž a odvoz starého materiálu zdarma! 
 

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

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

Nemáte invalidný vozík pre staršiu pani
z Ukrajiny...? Do hodiny ľudia ponúkli štyri

Kde sú CO  
kryty?
BRATISLAVA
V súvislosti s vojnou na 
Ukrajine sa mnohí Bra-
tislavčania zaujímajú 
o kryty civilnej ochrany, 
kam by sa v prípade hroz-
by mohli ukryť. Mestské 
časti sumarizujú ich zo-
znam.
Zoznam odolných krytov 
(OÚ) a plynotesných úkry-
tov (PÚ) v niektorých našich 
mestských častiach uvádza 
aj web Bratislavského samo-
správneho kraja. Podľa neho 
má napríklad Staré Mesto  
39 OÚ s kapacitou 5 780 
miest a 25 PÚ s kapaci-
tou 3 400 miest, Ružinov 
55 OÚ s kapacitou 10 200 
miest a 16 PÚ s kapacitou 
2 450 miest, Nové Mesto  
36 OÚ s kapacitou 6 450 miest  
a 12 PÚ s kapacitou 1 650 
miest a Rača 3 OÚ s kapaci-
tou 250 miest. Prehľad jed-
noduchých úkrytov budova-
ných svojpomocne (JUBS) 
uvádza aj s adresami na 
svojom webe MČ Petržalka: 
dohromady ich je 24 s kapa-
citou 24 904 miest. Záhorská 
Bystrica informovala, že ich 
CO kryt v budove bývalého 
SOU energetického je vyra-
dený z evidencie, v prípade 
hrozby však môžu ako kryty 
slúžiť pivnice rodinných do-
mov a garážových bytových 
domov. (bn)

Pozor na vodu
BRATISLAVA
Každý piata vzorka vody 
z domácej studne, ktorú 
v marci otestovala Brati-
slavská vodárenská spo-
ločnosť, prekročila limity 
tvrdosti alebo obsah dusič-
nanov. 
Laboratórny rozbor viac 
ako 700 vzoriek potvrdil, 
že kvalita vody v domácich 
studniach kolíše a ak ju 
chce niekto používať, mal 
by ju dať preveriť. Vodu 
z verejného vodovodu tes-
tujú vodárne pravidelne 
a spĺňa všetky hygienické 
normy.  (ts)

Odídencom z Ukrajiny pomáhajú aj dobrovoľníci na Hlavnej stanici.

Chlapček zo Záporožia pricestoval aj s plyšovým mackom.
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BRATISLAVA
Už mesiac u nás platí nový 
cestný zákon, ktorý pres-
ne určil minimálnu po-
vinnú vzdialenosť áut pri 
obiehaní cyklistov. Na čo 
si vodiči budú asi dlhšie 
zvykať a v čom by mala 
byť polícia aktívnejšia? 
Aj o tom hovorí predseda 
Cyklokoalície DAN KOL-
LÁR.

Aké sú vaše prvé skúsenos-
ti s uzákonením povinnosti 
pre vodičov, aby pri obie-
haní cyklistov dodržali od-
stup aspoň 1,5 metra, resp. 
1 meter?
Necelý mesiac je ešte veľmi 
krátky čas na zodpovedné vy-
hodnotenie prínosov nového 
zákona. Podľa mnohých cyk-

listov sa však už v posled-
ných mesiacoch subjektívne 
zvýšil počet vodičov, ktorí 
ich predchádzajú so zacho-
vaním väčšej vzdialenosti - je 
teda možné, že pomohla aj 
samotná medializácia tejto 
témy, bohužiaľ, aj za smut-
ných okolností.

Pravidlo o bezpečnom 
predchádzaní cyklistov pla-
tilo aj doteraz, v praxi však 
bolo ťažko vymáhateľné. 
Umožní to nový zákon?
Nová úprava najmä umožní 
vodičovi lepšie odhadnúť, čo 
v praxi znamená bezpečný 
odstup, aj keď si to doteraz 
nemusel vedieť predstaviť. 
Hlavnou funkciou zmeny je 
teda upresniť doterajšie zne-
nie. 

Aké najväčšie problémy 
predpokladáte? Napríklad 

na úzkej ceste sa môže vy-
tvoriť kolóna áut, ak nedo-
kážu obísť cyklistu na 1,5 
metra...
Žiadne veľké problémy 
v praxi nepredpokladáme. 
Ani v krajinách, kde rov-
naké, či dokonca prísnejšie 
pravidlo roky funguje, sa 
s výraznými kolónami kvôli 
cyklistom človek bežne ne-
stretne.

Zákon hovorí aj o pred-
nosti cyklistu pred autami 
pri odbočovaní na cyklot-
rase vedúcej popri ceste. 
Riskli by ste, že si to vodič 
uvedomí a uprednostní 
vás?
Obozretnosť je, samozrej-
me, potrebná vždy, či už 
v aute, alebo na bicykli. 
Spočiatku bude určite neja-

ký čas trvať, kým si na nové 
znenie vodiči navyknú, ne-
skôr to však bude fungovať 
podobne ako v iných kraji-
nách. V tomto nám chýba 
aktivita štátnej polície či 
mesta, ktorí by o zmenách 
mali intenzívnejšie infor-
movať.

Kedy ste sa vy cítili byť ako 
cyklista ohrozený? 
V praxi zažíva človek na bi-
cykli nebezpečné situácie 
najčastejšie spojené práve 
s tesným obiehaním autami 
vo vysokej rýchlosti.

Akých ďalších prešľapov 
sa podľa vašich skúseností 
dopúšťajú vodiči najčastej-
šie?
Tým najčastejším a naj-
nebezpečnejším je nedo-
držiavanie maximálnej 
povolenej rýchlosti. Tú vo 
všeobecnosti na Slovensku 
prekračujú zhruba tri štvr-
tiny vodičov. Realizovali 
sme množstvo meraní za-
meraných na mestské ulice 
s rýchlosťou obmedzenou 
na 30 km/h, kde predpisy 
dodržiava iba jeden z de-
siatich vodičov. Štvrtina 
vodičov dokonca prekraču-
je rýchlosť o viac ako 50 
percent. Rýchlosť vozidiel 
je pritom kľúčovým fakto-
rom pri bezpečnosti cestnej 
premávky. Dodržiavanie 
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Nový zákon na ochranu cyklistov potrebuje aj osvetu primeranej rýchlosti pomá-
ha predchádzať nehodám, 
a zároveň, ak nastanú, ich 
následky sú miernejšie.

Čo, naopak, ignorujú cyk-
listi?
Pri cyklistoch je typickým 
porušením predpisov jazda 
na chodníku či napríklad 
jazda v nesprávnom smere 
v jednosmerke. Na rozdiel od 
rýchlosti vozidiel však takéto 
priestupky len zriedka spôso-
bia nehodu, nehovoriac o tra-
gických následkoch.

Pred časom sme informo-
vali o iniciatíve seniorské-
ho združenia Skúsenosť 
a aktivita, ktoré požaduje 
uzákoniť aj bezpečný od-
stup cyklistov pri obieha-
ní chodcov na zdieľaných 
chodníkoch. Podporujete 
to?
Chodca rovnako vníma-
me ako najzraniteľnejšieho 
účastníka premávky, ktoré-
mu treba poskytnúť aj v le-
gislatíve najvyššiu možnú 
ochranu. Na Slovensku však 
stále chodci zomierajú po 
zrážke autom, nie bicyklom, 
preto sa snažíme zameriavať 
na tento problém. Rovnako 
považujeme za väčšiu barié-
ru pri častejšom využívaní 
chôdze najmä vysokú inten-
zitu a rýchlosť vozidiel či 
autá zaparkované na chod-
níku, ako ukázal prieskum, 

ktorý sme si dali vypracovať 
na reprezentatívnej vzorke 
obyvateľstva.

Spomínané seniorské 
združenie upozorňuje aj 
na bezohľadnosť mnohých 
cyklistov a kolobežkárov, 
ktorí často vôbec neovlá-
dajú dopravné predpisy. 
Ako by sa mal riešiť tento 
problém? 
V dlhodobom horizonte je 
riešením najmä budova-
nie vhodnej infraštruktúry 
- aj elektrické kolobežky 
by mali primárne využí-
vať cyklotrasy, ak sa teda 
dostavajú, na chodníkoch 
by sa viac vyskytovať ne-
mali. Rýchlym riešením 
je potom intenzívnejšia 
osveta zo strany prevádz-
kovateľov, a napríklad 
aj promptnejšie riešenie 
a sankcionovanie nevhod-
ne zaparkovaných kolobe-
žiek na chodníkoch. 

Pomohlo by veci, keby boli 
zdieľané bicykle a kolo-
bežky označené registrač-
nými číslami, aby sa dal 
prípadný vinník kolízie 
ľahšie identifikovať? Aj 
o tom hovorí iniciatíva se-
niorov. 
Registračné čísla nie sú vo 
svete štandardným riešením, 
ale nepoznáme detaily návr-
hu, podľa ktorého by to malo 
v Bratislave fungovať.

Nedostatočná sieť cyklotrás 
je asi najväčším problé-
mom Bratislavy. Ktorým sa 
radšej vyhýbate? 
Osobne nemám v obľube 
najmä cyklotrasu na Tren-
čianskej ulici. Vedenie cyk-
listov v strede ulice je ne-
vhodným riešením, v tomto 
prípade cyklista na križo-
vatkách dáva prednosť vo 
viacerých smeroch a musí sa 
pozerať naraz za chrbát, do 
bokov aj pred seba. Nie ná-
hodou tam došlo k viacerým 
kolíziám, jazda po vozovke 
je tu často bezpečnejším, 
a vzhľadom na rozbitý po-
vrch cyklotrasy aj komfort-
nejším riešením. 

Ktoré, naopak, oceňujete 
najviac?
Oceňujem takmer všetko, 
čo sa v Bratislave podari-
lo vybudovať, alebo aspoň 
vyznačiť vo vozovke. Spo-
meniem napríklad cyklotra-
su na Viedenskej ceste pri 
Sade Janka Kráľa - v čase, 
keď sme ako Cyklokoalí-
cia pred rokmi presadzova-
li dnešné riešenie, nebolo 
hneď zo všetkých strán pri-
jímané s nadšením. Dnes je 
cyklotrasa hojne využívaná 
a zdá sa nepredstaviteľné, 
že by sa mala naspäť na-
hradiť jazdným pruhom pre 
autá. (ac)
 Foto: Magdaléna 
 Tomanová pre Srdcovky

Predseda Cyklokoalície Dan Kollár

BRATISLAVA
Rýchlolode Meteor, ktoré 
pozná takmer každý Bra-
tislavčan a ktoré niekoľko 
desiatok rokov premáva-
li aj medzi Bratislavou 
a Viedňou, už žiadnych pa-
sažierov neodvezú. 
Okrídlené rýchlolode typu 
Meteor už v časoch socia-
lizmu zabezpečovali plavby 
prakticky po celom toku Du-
naja. Premávali na pravidel-
ných linkách do Viedne a do 
Budapešti. 
Spoločnosť Slovenská plavba 
a prístavy-LOD ich prevádz-
kovala tri, Meteor III-Myja-
va, IV-Modra V-Bratislava, 
no od roku 2019 ste ich már-
ne hľadali v ponuke plavieb 
po Dunaji. Dnes je jasné, že 
skončili definitívne. Podľa 
šéfa predstavenstva SPaP-
LOD Mareka Považana chý-
bajú najmä náhradné diely, 
ktoré by museli objednať 
z Ruska, čo dlhodobo nebude 
možné. 

„Okrem toho by bolo potreb-
né aspoň čiastočne vymeniť 
obšívku plavidiel, je však ťaž-
ké nájsť spoločnosť, ktorá má 
k dispozícii potrebnú techno-
lógiu. Navyše, na pracovnom 
trhu chýbajú kvalifikovaní 
členovia lodných posádok,“ 
vysvetlil Považan, ktorý nevi-
dí inú možnosť, ako by sa dalo 
plavidlo komerčne využiť. 
„Vzhľadom na konštrukciu 
lodného telesa  by to bolo veľ-
mi nákladné a bez zásadných 
úprav dokonca aj nebezpečné. 
Lode  sme sa pokúšali  predať, 
ale  nik  nemal záujem, pre-
to  budú  všetky  zošrotova-
né,“ spresnil pre banoviny.sk. 
Na sociálnej sieti zároveň 
vznikla iniciatíva, ktorá sa 
snaží zachrániť aspoň jednu 
loď. Podľa jej členov by sa 
mohla využiť ako plávajúca 
reštaurácia, ďalšou možnos-
ťou je premiestniť plavidlo 
napríklad do múzea. (nc)
 Foto: Shutterstock
Viac na www.banoviny.sk

Rýchlolode pôjdu do šrotu

Legendárna loď už nikoho neodvezie.
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Ťažké obdobie pandémie 
gastro prevádzkam príliš ne-
prialo, no Peter Matyšák sa 
aj tak nevzdal svojho sna pri-
niesť do Bratislavy opäť niečo 
výnimočné. Reštaurácia, ktorá 
vznikla na základoch kedysi 
vychýrenej reštaurácie hote-
la Matyšák, pod svojím no-
vým názvom Grill and Wine 
restaurant prináša nový kon-
cept do portfólia oceňovaných 
reštaurácií známeho vinára. 
Vyniká najmä svojím unikát-
nym grilom, ktorý dominuje 
špecifickému interiéru. Na ži-
vom ohni sú tu pripravované 
najkvalitnejšie lokálne surovi-
ny v kombinácii vín zrejúcich 
v jednej z najväčších archív-
nych vínnych pivníc v stred-
nej Európe z roku 1904.

Šťavnaté bravčové koleno 
alebo dokonale ugrilovaná 

kačica a k tomu šampión Ca-
merlon 2011 z Zürichu? Aj 
touto kombináciou môžete 
potešiť svoje nenásytné chu-
ťové bunky. Na výber máte 
množstvo rôznych mäsových 
špecialít, ku ktorým vám 
odborný personál dokonale 
napáruje vhodné víno z toho 
najlepšieho, čo vinárstvo Ma-
tyšák ponúka. Samozrejmos-
ťou sú degustácie a prehliad-
ka pivnice. Prechádzať sa 
po 40m dlhých priestoroch, 
ktoré vybudoval na začiatku 
20.storočia gróf Palugyay, je 
zážitok sám o sebe.

Okrem jedinečnej atmosféry 
sa môžete tešiť aj na víno 
samotné, ktoré je uložené 
v útrobách pivnice. Niekoľ-
koročné skvosty s medailami 
z veľkých svetových súťa-
ží vám určite ulahodia. Aj 

spôsob, akým ich dostanete 
naservírované, je často špe-
cifický - môžete dostať víno 
vytiahnuté starodávnym „he-
verom“ priamo z dreveného 
suda, otvoria vám 15-ročné 
portské odlomením hrdla 
fľaše alebo vám otvoria sekt 
pomocou „sabráže“.

Peter Matyšák sa okrem vi-
nárstva venuje gastronómii 
už od skončenia štúdia na 
uznávanej hotelovej škole 
v Piešťanoch a jeho láska 
k dobrému jedlu ho neustále 
vedie k novým nápadom, ako 
oživiť ťažko skúšanú gastro 
scénu v hlavnom meste: 
„Už dlho som v hlave nosil 
myšlienku ponúknuť ľuďom 
gastro zážitok s grilovaný-
mi mäsovými špecialitami 
v spojení s našimi najlepšími 
vínami. Grilovanie na živom 

ohni je totiž už vyše 40 rokov 
mojím koníčkom, ktorý som 
neraz využil aj komerčne. 
Vrchol umenia je ugrilovať 
vyše 400 kilového býčka, čo 
sa nám počas vinobraní v Pe-
zinku niekoľkokrát podarilo.“ 
Ako nám prezradil, vymys-
lieť a skonštruovať dostatoč-
ne veľký, no zároveň funkčný 
a bezpečný gril do interiéru, 
dalo zabrať: „Dlho sme s ko-
legom Ivanom Putrom a tech-
nológmi pracovali na kon-
cepte veľkého interiérového 
grilu s otvoreným ohňom, 
ktorý by zvládol zboku šetrne 
ugrilovať akékoľvek mäso. 
Týmto spôsobom totiž masť 
nekvapká do ohňa a nedo-
chádza k škodlivým výparom 
ako pri klasickom grilovaní.“ 
Na záver dodáva: „Som rád, 
že sa nám to podarilo a vý-
sledok dokonca v mnohom 
prekonal naše očakávania. 
Grilovanie sa niekomu môže 
zdať ako jednoduchá záleži-
tosť, ale dobrí kuchári vám 
potvrdia, že správne ugrilo-
vať mäso je hotová veda.“

Ako Peter Matyšák zdôraz-
ňuje, základom sú aj tak vždy 
použité suroviny. Tie v reštau-
rácii dôkladne vyberajú s cie-
ľom podávať len to najkvalit-

nejšie. Kupujú celé prasatá, 
jahňatá, teľatá a jalovice s bio 
certifikátom, ktoré spraco-
vávajú priamo v reštaurácii. 
Mäsové výrobky predávajú 
aj priamo v hotelovej predajni 
Matyšák shop.

Aj keď je ponuka bohatá a dá 
sa vybrať naozaj aj z jedál, 
ktoré nemusia ísť na gril, 
bola by veľká škoda pripra-
viť sa o tento gastro zážitok 
a nedať si niečo z unikátneho 
grilu. Jedlá pripravované na 
grile však odporúčame objed-
nať dopredu, dostanete sa tak 
k oveľa širšej ponuke.

Reštaurácia je ideálnym 
miestom pre akúkoľvek prí-
ležitosť od romantických ve-
čerí až po svadby či firemné 
oslavy. Za zmienku stojí ur-
čite aj možnosť bezplatného 
parkovania pre hostí reštau-
rácie.

Na dobré veci treba čas. 
Urobte si krásny večer, ne-
chajte čas plynúť a vychut-
najte si skvelý gastronomický 
zážitok.

Viac info na 
www.grillandwine.sk alebo 

na t.č. +421 918 180 003.

V novej zážitkovej reštaurácii nájdete aj
gril so živým ohňom v 118-ročnej pivnici

Ste primárne „mäsožrút“, milujete dobroty 
z grilu a potrpíte si na dobré víno? Tak sa 

tešte! Na Pražskej 15 v hoteli Matyšák sa len 
nedávno otvorila nová zážitková reštaurácia 

s unikátnym konceptom.

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
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NOVÉ MESTO/RAČA
Kedy ste boli naposledy 
v okolí železničnej stanice 
Bratislava – Vinohrady? Nie 
hlavná stanica, ale práve 
táto je podľa nášho čitateľa 
vstupnou bránou do hlav-
ného mesta, keďže je pr-
vou zastávkou pre rýchliky 
z Košíc. Pozval nás na malú 
prechádzku, aby nám uká-
zal, v akom stave je lokalita, 
kde denne prichádza množ-
stvo ľudí a pribúda jedna 
novostavba za druhou.
V rámci programu Živé mies-
ta sa v Bratislave postupne 
obnovujú viaceré dlhodobo 
zanedbané verejné priestory. 
Magistrát spolu s Metropo-
litným inštitútom Bratislavy 
vybrali pred dvoma rokmi 
prvých takmer päťdesiat lo-
kalít, ktoré čaká revitalizá-
cia v hodnote miliónov eur. 
Náš čitateľ Alexander Sabol 
je presvedčený, že obnovu 
si zaslúži aj okolie vlakovej 
stanice Vinohrady, o ktoré sa 
delí samospráva v Rači s No-
vým Mestom. 
„Denne tadiaľto prejde 
množstvo ľudí, z jednej 

strany máte ŽST Vinohrady, 
z druhej ŽST Predmestie, 
vedľa je zas centrum Nová 
Cvernovka, pribudli nové by-
tovky a výstavba ďalších je 
v pláne, takže lokalita sa čo-
raz viac zahusťuje,“ pripomí-
na miestny obyvateľ. Pritom, 
paradoxne, táto časť hlavné-
ho mesta pôsobí ako z perifé-
rie, kam zablúdi málokto.
„Chodíme po improvizova-
nom chodníku, ktorý je zá-
roveň cestou aj parkoviskom, 
ďalší chodník sa zas v istom 
úseku jednoducho ´stratí´. 
Urobili nám bezbariérový 
priechod cez koľajisko elek-
tričiek, teda priznali, že ta-
diaľ chodia chodci - ale akosi 
sa zabudlo opraviť zároveň 
rozbitý asfalt popri koľajni-
ciach. Gaštanový hájik, kto-
rý by mohol byť príjemným 
oddychovým miestom nielen 
pre ľudí čakajúcich na MHD, 
je zas spustnutý a plný od-
padkov, tu by ste si asi nech-
celi posedieť na lavičke,“ vy-
menúva pán Sabol. 
Na problémy vraj upozorňo-
val samosprávu, žiadal ná-
pravu, zatiaľ je však všetko 

po starom. „Stačí pritom vy-
stúpiť z auta a stať sa chod-
com, aby človek pochopil, 
že toto frekventované miesto 
naliehavo potrebuje obno-
vu,“ podotýka náš čitateľ, 
s ktorým sme sa zastavili na 
niekoľkých miestach pozdĺž 
Račianskej ulice. 

1 Polovičná robota 
pri parčíku

Nový bezbariérový priechod 
pri obratisku električky oko-
lo parčíka Gaštanový hájik 
má chybičku - rozbitý asfalt 
vedľa koľajníc. Tam až prá-
ce nedosiahli, takže dieťa 
na kolobežke môže na ne-
rovnom povrchu spadnúť, 
a opatrné musia byť aj 
mamy s kočíkmi. 
„ J e d n o d u c h o , 
odfláknutá ro-
bota,“ komen-
tuje Alexander 
Sabol. „Navyše, 
nikto sa k tomu-
to miestu, kadiaľ 
dennodenne prechádza 
množstvo ľudí, nehlási. Ešte-
že sa oň ako-tak stará doprav-
ný podnik.“ 

Dopravný podnik Bratislava 
tu má v nájme pozemky pod 
sociál nym zariadením pre vo-
dičov a budovou predajne ces-
tovných lístkov s prístupovým 
chodníkom. Hovorca Martin 
Chlebovec nás ubezpečil, že čo 
najskôr urobia v parčíku nápra-
vu. Zároveň informoval, že ma-
gistrát, ktorému pozemok patrí, 
spolu s Metropolitným inštitú-
tom pripravuje jeho revitalizá-
ciu – na projekte sa už pracuje.

2 Provizórium 
pri zastávke MHD

Ľudia, ktorí s kuframi sme-
rujú na vlakovú stanicu alebo 
ďalej na sídlisko, si vycho-
dili cestičku popri prístrešku 

MHD. Inak by sa museli 

predierať pomedzi čakajúcich 
na zastávke električky. Náš 
čitateľ sa pýta: „Je problém 
urobiť tu riadny chodník, po-
ložiť zámkovú dlažbu? Keď 
prší, stojí tu voda, takže ľudia 
musia vyjsť až na trávnik, za-
stávka MHD býva plná.“

3 Stratený chodník 
pri depe

Tento úzky chodník vedie od 
Peknej cesty, no k ŽST Vi-
nohrady sa už nedostanete, 
nečakane sa končí pri depe 
dopravného podniku. Pokraču-
jete po „multifunkčnej“ ploche, 
ktorá je cestou, parkoviskom 
aj chodníkom zároveň. Mimo-
chodom, chodník, široký len 
niečo vyše metra, slúži rovnako 
chodcom ako cyklistom, takže 
pri vzájomnom stretnutí musí 
jeden alebo druhý uskočiť na 
trávnatú plochu. A keď zaprší, 
berte si vysoké gumáky. „Ka-
nály neodtekajú, celé je to tu 
zaliate vodou, takže ľudia, ktorí 
prichádzajú od Krasňan, zistia, 
že nemajú kadiaľ ísť,“ pripomí-
na Alexander Sabol.  (ac)
 Foto: Matúš Husár
Viac foto na www.banoviny.sk

TIP OD VÁS Bytovky luxusné, okolie ako na zabudnutej periférii
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PEZINOK
Ak chcete zažiť nezabudnuteľný deň, víkend, 
alebo aj celý týždeň, naším tipom je nádherný 
800-ročný zámok v Pezinku, malebnom mesteč-
ku kúsok od Bratislavy. Zastavili sme sa tu síce 
len na pár hodín, no intenzívne sme precítili at-
mosféru miesta, ktoré vyráža dych milovníkom 
histórie, kultúry a umenia i výnimočnej gastro-
nómie, ako aj dobrého zámockého vínka. 
Historický skvost z 13. storočia chátral dlhé desať-
ročia, až kým neprišli Šimákovci, ktorí mu vrátili 
pôvodný lesk. Nádherne zrekonštruovaný Šimák 
Zámok Pezinok získal už krátko po otvorení v roku 
2019 prestížne ocenenie Stavba roka. A nasledova-
li ďalšie ceny, aj za vysoký štandard hotelových či 
reštauračných služieb. 
Zámocký hotel Palace Art Hotel Pezinok ponúka 48 
izieb zariadených s veľkým vkusom a citom k sa-
motnému zámku a jeho histórii. Na zámku nájdete 
zážitkovú Palffy restaurant so šéfkuchárom roka 
2020 Martinom Novákom, kde vám pri obede či 
večeri hrá „živý“ klavír, alebo Zámockú viechu, 
ktorá, naopak, ponúka tradičnú kuchyňu s terasou 
na zámockom nádvorí. Jej atmosféru dotvára fontá-
na či výhľad na malebnú krušičovú vežičku a veľké 
gotické okno.
Majiteľ Štefan Šimák st. (✝72), známy vydavateľ 
a publicista, bol veľký puntičkár so zmyslom pre 
detail a tento jeho rukopis je zjavný aj v citlivej 
a vkusnej rekonštrukcii priestorov zámku. Malý 
príklad z wellness centra, ktoré zdobí unikátna mo-
zaika dvoch pávov na stene: aj vírivku, jednu z naj-
väčších na Slovensku, spustíte stlačením oka týchto 
vtákov, vytvorených z nehrdzavejúcej ocele. Pávy 
k zámku jednoducho patria. Priamo z wellness máte 

výhľad na zámocký park, kde zahliadnete i tie sku-
točné, živé. 
„Všetko, čo sme vytvorili spolu s architektmi, 
sme nespočetnekrát prerábali, prehadzovali, pre-
hodnocovali, aby to bolo stopercentne dotiahnuté. 
My sme zámok nekúpili ako hotovú záležitosť, ale 
´spolustvorili´, v každom jednom kúte sme necha-
li kus svojho srdca,“ podotýka syn pána Šimáka 
Richard, ktorý si vzal na starosť najmä kultúrny 
život na zámku, koncerty, muzikály či divadelné 
predstavenia. Na zámockom nádvorí pod holým 
nebom majú osobitú atmosféru, ktorú treba zažiť. 
Aj tohtoročné kultúrne leto bude hostiť domácich 
i svetoznámych interpretov ako je Lucie Bílá, Da-
vid Koller, Tublatanka, Matt Bianco či Earth Wind 
& Fire Experience a mnohí ďalší.
Príjemných aktivít, ktoré na vás čakajú, je veľa, 
no oplatí sa vyjsť aj von - v blízkom okolí zámku 
nájdete množstvo atrakcií či turistických chodní-
kov. V týchto dňoch sa už pripravujú na Veľkú noc, 
takže máte príležitosť dopriať si tradičné sviatky 

netradične na zámku. A, pozor, míňajú sa posled-
né termíny pre dvojice, ktoré túžia po rozprávkovej 
svadbe! Aj tá vaša sa môže konať v nádhernej ban-
ketovej sále zdobenej 24-karátovým zlatom a pre-
krásnymi lustrami so Swarowského krištáľmi. 
Pozrite sa s nami do niektorých unikátnych priesto-
rov. Keď sem však prídete osobne, všetky zaujíma-
vosti vám poukazuje zámocký kurátor. Napríklad 
aj vlastnoručný odkaz grófa Pálffyho napísaný ce-
ruzkou.

Zlatá sála Kataríny Pálffy
Reprezentatívna sála so 150-ročnou históriou slúžila 
v nie tak dávnej minulosti ako nahrávacie štúdio spo-
ločnosti Opus, o čom svedčia i vystavené LP platne 
spevákov Pavla Hammela, Mariky Gombitovej, Me-
kyho Žbirku či skupín Elán alebo Banket s Rišom 
Müllerom. „My sme z tohto priestoru spravili krás-
nu sálu, v ktorej organizujeme nielen svadby, ale 
aj rôzne kultúrne podujatia, konferencie či firemné 
večierky,“ približuje generálny riaditeľ hotela Lukáš 

Špilák. Novomanželia si najradšej vyberajú svadob-
ný apartmán v romantickej vežičke. Zaujme v ňom 
aj kontrast luxusnej francúzskej postele a koberca 
s tradičným modro-bielym vzorom modranskej ma-
joliky. Motív regiónu je v rôznych podobách prítom-
ný aj v iných zámockých priestoroch. 

Galéria umeleckého skla
Zámockým unikátom sú krehké diela vystavené 
v medzinárodnej Galérii moderného umeleckého 
skla. Pochádzajú zo súkromnej zbierky Štefana Ši-
máka st., ktorý bol vášnivým zberateľom. Príbeh sa 
začal pred rokmi, kúpou vázy v talianskom Murane, 
a dnes tu už obdivujeme umenie najväčších sveto-
vých sklárov. Okrem Slovákov ako Jozef Jankovič, 
Ján Zoričák, Zora Pálová sa v galérii prezentujú čes-
kí i svetoví sklári, dokonca aj Američan Dale Cihu-
ly, považovaný za Picassa v sklárskom výtvarníctve. 
V inej miestnosti zas nájdete zbierku motoriek Jawa, 
v ktorej nechýba známa „konopnice“ z trilógie Slun-
ce, seno. Na tú najstaršiu sa môžete posadiť a urobiť 

si na pamiatku záber s pozadím zámku. Táto zbierka 
je celoživotnou vášňou Štefana Šimáka ml.

Rytierska sála
V starobylej sále, obloženej 800-ročným drevom, 
precítite najautentickejšiu históriu pezinského 
zámku. Je to jediná miestnosť, ktorá sa zachova-
la, bola však v dezolátnom stave. Všetky jej časti 
sa museli zrenovovať, vrátane dobovej maľby na 
strope. Vedeli ste že Pezinský zámok bol ako prvý 
elektrifikovaný zámok na Slovensku? Pôvodné lu-
stre značky Siemens sa zachovali do dnešného dňa 
funkčné.

Expozícia Pálffyho apartmánov
Do týchto komnát vkročil gróf Ján Pálffy naposledy 
pred storočím. Nádherné priestory sa po rabovačke 
zmenili na miesto duchov, až Šimákovci im vrátili 
niekdajšiu noblesu. „Bolo potrebné zrekonštruo-
vať stropy, dvere, obloženia, okná, vitráže, doplniť 
nábytok, obrazy a iné artefakty. Všetky exponáty 
sme kupovali na historických dražbách vo Viedni 
a v Prahe,“ vyratúva Lukáš Špilák. Medzi najvzác-
nejšie kúsky patrí barokový kabinet v prijímacom 

salóniku z 18. storočia z dielne würzburgského maj-
stra Carla Maximilliana Matterna. 

Zámocká pivnica 
V tajomných podzemných priestoroch pod klenba-
mi 800-ročných pivníc nahliadnete do výroby vína 
z vlastných viníc, ale tiež do múzea vinárstva a vi-
nohradníctva. Staré dubové sudy dnes slúžia už len 
ako historické artefakty. Na všetkých sú rezby svä-
tých, preto pivnica dostala prívlastok apoštolská. 
Najstaršia je rezba svätého Leopolda z roku 1830. 
„Pivničné priestory dýchajú históriou, ale technoló-
gia je veľmi moderná. Snažíme sa spojiť to tradičné 
s novým tak, aby víno išlo s dobou, aby bolo moder-
né, a pritom malo stále váhu,“ pripomína technológ 
Zámockého vinárstva Roman Janoušek. Napríklad 
biele vína sú ovocné, svieže, mladé, to je teraz tren-
dové, ale zároveň sa snažia nasmerovať ľudí i k star-
ším vínam, lebo aj tie vyzretejšie majú čo povedať. 
„Červené vína Šimák Zámok Pezinok dozrievajú 
v najkvalitnejších francúzskych barikoch, keďže 
kvalita je u nás na prvom mieste,“ poznamenáva 
Štefan Šimák ml. Na stránke www.zamockevinar-
stvo.sk sa dozviete aj ďalšie zaujímavosti.
O tom, že v zámockej pivnici zrejú vína najvyššej 
kvality, svedčia mnohé ich medzinárodné ocenenia. 
Príďte sa presvedčiť, riadené degustácie, ktoré vám 
pripravia aj s občerstvením, sú veľkým lákadlom pre 
turistov. Popíjať dobré vínko a dopriať si k nemu na-
vyše služby špičkového hotela so všetkým pohodlím 
je zážitok, na aký sa nezabúda. Všetky dôležité in-
formácie nájdete na www.zamokpezinok.sk. (ac)
 Foto: Šimák Zámok Pezinok
Video a viac foto na www.banoviny.sk/zamok

TIP NA 

VÝLET
Čarovný zámok plný zážitkov, 
kam sa budete chcieť vracať

Zlatá sála Kataríny Pálffy je jednou 
z najkrajších na Slovensku.

Vzácna kolekcia umeleckého skla je unikátom aj v strednej Európe. Historické Pálffyho apartmány opäť nadobudli dávnu vznešenú slávu.

V zámockej pivnici zrejú vína tej najvyššej kvality.

Na zámockom nádvorí si aj počas tohto leta užijete koncerty uznávaných interpretov.
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Povedomie o poruchách autis-
tického spektra sa na Slovensku 
každým rokom zvyšuje. Pribúdajú 
poznatky o biologických a envi-
ronmentálnych faktoroch, ktoré 
prispievajú k prejavom autizmu, aj 
o možnostiach pozitívne ovplyvniť 
vývin mozgových funkcií. Je veľmi 
potrebné, aby boli na dosah 
nielen odborníkom, ale aj rodičom 
a laickej verejnosti. To bola hlavná 
motivácia na vytvorenie publikácie 
Autizmus od A po S.

Píše sa rok 2003 a USA práve 
napadli Irak. Neznámy páchateľ 
zavraždí v Štokholme futbalového 
rozhodcu pôvodom z Afganistanu. 
Polícia zatkne búrliváka Giu-
seppeho Costu a osloví profesora 
psychológie Hansa Rekkeho, 
špičkového odborníka na 
výsluchové techniky, aby vymámil 
z Costu priznanie. Rekke však 
po prečítaní vyšetrovacieho spisu 
spochybní teóriu vyšetrovateľov, 
čo sa stretne s nevôľou. Costa sa 
dostáva na slobodu a polícia tápe 
v hmle bez jedinej stopy.

Všetko o mojom otcovi je úspešná 
kniha rodinne ladených rozho-
vorov Milana Lasicu s dcérou 
Hanou. Po ôsmich rokoch 
prichádza jej druhé vydanie, 
upravené a obohatené o nové, 
dosiaľ nezverejnené odpovede, 
fotografie, jedinečné dokumenty 
a ukážky scenárov či literárnej 
tvorby. Dcéra spomína na svojho 
milovaného otca a jej dojímavá 
zbierka ponúka intímny portrét 
známej osobnosti aj verejnosti.

Na jar tisícdeväťstoštyridsaťdva 
narastajú vo Varšave nepokoje 
a mladá Elžbieta Rabineková ich 
pozoruje z okna svojho útulného 
bytu. K Nemcom, ktorí hliadkujú 
v uliciach, neprechováva sympa-
tie, ale snaží sa nemyslieť na to, 
čo sa deje za múrom susednej 
židovskej štvrte. O nemeckej 
brutalite vie svoje, veď sama musí 
tajiť svoju pravú totožnosť.

Šestnáste pokračovanie mimo-
riadne úspešnej série Denník 
odvážneho bojka prináša nové 
dobrodružstvá a trampoty školáka 
Grega Heffleyho. Greg Heffley 
a šport? To predsa nejde dokopy! 
Po katastrofálnom športovom 
dni v škole sa Greg rozhodne 
oficiálne ukončiť svoju „športovú 
kariéru“. Na mamino naliehanie, 
aby dal športu ešte šancu, však 
neochotne súhlasí, že vyskúša 
basketbal.

Daniela Ostatníková 
a kolektív: 

Autizmus od A po S

David Lagercrantz: 
Obscuritas – útek 

z tmy

Hana Lasicová: 
Všetko o mojom 

otcovi

Kelly Rimmerová: 
Sirota z Varšavy

Jeff Kinney: 
Denník odvážneho 

bojka 16: Veľká šanca

Filmová hudba

21. – 24. apríla
Koncerty nabité výberom 
tých najpopulárnejších iko-
nických skladieb, ktoré za 
posledné desaťročia vznikli 
v zahraničnej kinematografii, 
si užijete v Slovenskej filhar-
mónii vždy od 19. h. Wester-
nové prestrelky, dobrodružné 
hľadanie pokladu, bitky so 
svetelnými mečmi či spletitý 
príbeh čistej lásky jednodu-
chého Forresta sa neoddeli-
teľne spájajú a nezabudnu-
teľnými hudobnými témami, 
bez ktorých si tieto filmy už 
nevieme predstaviť. Viac na 
www.filharmonia.sk

Hudobný festival 
Sharpe

21. – 23. apríla
Budova Novej Cvernovky 
aj tento rok ožije hudobným 
festivalom, ktorý prinesie 
prehliadku kvalitnej domácej 
i zahraničnej hudby. Súčasťou 
programu je konferencia urče-
ná hudobným fajnšmekrom. 
Viac na www.sharpe.sk

Vyberte si zážitok na víkend aj všedný deňAPRÍL 
V MESTE

Tradícia netradične: DREVO

20. januára - 4. novembra
Prvá z cyklu ma-
teriálových výstav 
v Galérii ÚĽUV 
predstavuje feno-
mén DREVO v ne-
čakaných súvis-
lostiach. Výstava, 
ktorá je sprístupne-
ná každý pracovný 
deň od 12. h do 18. h, je výberom dizajnu v troch časových 
rovinách: história – súčasnosť – budúcnosť, nainštalovaného 
v tematických kontrastoch. Viac na www.uluv.sk

Jarný festival vína

31. marca – 3. apríla
Vychutnajte si pravé 
Chute Malých Karpát! 
Na festivale najlepších 
malokarpatských vín 
ročníka 2021 na Du-
lovom námestí nájdete 
aj parádnu ponuku rôz-
nych street food jedál. 

Veľkonočný 
streetfood 

7. – 10. apríla
Prvý street food festival pri 
Novej Tržnici na Trnav-
skom mýte ponúkne veľký 
výber skvelého jedla a ná-
pojov vrátane remeselného 
piva. Nájdete tu aj veľko-
nočné remeselné stánky 
a veľa zábavy, a to každý 
deň od 10. h do 22. h. 

Jarný street food 
na Duláku 

20. - 24. apríla 
Kultové podujatie, ktoré sa 
odkladalo dva roky, opäť 
rozvonia Dulovo námestie. 
Počas piatich dní si môžete 
vychutnávať svoje obľúbe-
né pouličného jedlá domá-
cej i svetovej gastronómie, 
ako aj remeselné pivá. 

Výletné plavby 
po Dunaji

1. apríla - 31. októbra
Vyberte si aj z ponuky, 
ktorú pre vás pripravi-
la spoločnosť Hot chilli 
lode:

 Výletné plavby po Dunaji v motorových člnoch
 Kapitánske kurzy na rieky i moria
 Predaj lodí, lodných motorov, vodných skútrov Yamaha
 Prenájom lodí so službami kapitána
Kontakt: email prenajom@lodi.sk, mobil +421 910 312 399, 
web: www.hotchillilode.sk

Ľudovít Fulla, Fragmenty

27. apríla – 23. októbra
Výstava Fragmenty v Galérii Nedbalka je určená všetkým 
milovníkom Fullovho umenia, ktorí sa chcú nielen potešiť 
pohľadom na jeho majstrov-
ské diela, ale dozvedieť sa 
viac aj o veľkých „maličkos-
tiach“ umelca, ktoré dotvá-
rali jeho tvorbu. Galéria je 
otvorená denne okrem pon-
delka od 13. h do 19. h. Viac 
na www.nedbalka.sk

Na majáles dvakrát

28. apríla – 1. mája, 4. – 8. mája
Majáles Podunajské Biskupice sľu-
buje veľa dobrého jedla, nápojov 
a zábavy – príďte od 28. apríla do 
1. mája na Uzbeckú ulicu, oplatí sa! 
O pár dní neskôr, od 4. do 8. mája 
bude aj Ružinovský majáles. V Par-
ku Andreja Hlinku na vás čakajú naj-
lepšie pouličné jedlá, remeselné pivá 
a zábava v príjemnom prostredí.

Bratislavská knižná 
burza 2022

2. apríla 
Nielen 2. apríla, ale aj každú 
ďalšiu sobotu nájdete v Sta-
rej tržnici najväčšiu knižnú 
burzu na Slovensku, ktorá 
sprevádza pravidelný potra-
vinový Trh-Piac-Markt. Táto 
jedinečná akcia sa koná vždy 
od 9. h do 15. h na poscho-
dí Starej tržnice. Nájdete tu 
najmä knihy, ale popri nich sa určite objavia aj grafiky, gra-
moplatne, pohľadnice, časopisy, CD-čka, komiksy a plagáty, 
známky, mince a iné zberateľské predmety. Vstup je voľný.  
Viac na www.staratrznica.sk

Mestská časť 
Bratislava-Vrakuňa 

vyhlasuje súťaž 
na umiestnenie predajného stánku  
s občerstvením v lesoparku - parc.  
č. 3899/6, k. ú. Vrakuňa. 

Súťažné podklady sú zverejnené na 
www.vrakuna.sk



Tiene a farby
Augustínovcov

STARÉ MESTO 
V Zoya Gallery na Ventúr-
skej ulici bude vo štvrtok 7. 
apríla vernisáž diel známej 
výtvarníčky Boženy Au-
gustínovej a synov Andreja 
a Martina.
„Silné objatie, žiadne obete“ 
– aj tento obraz (na foto) mô-
žete vidieť na výstave, ktorá 
má názov Tiene a farby. Po-
trvá do 26. júna, prístupná je 
celý týždeň okrem pondelka 
od 12. h do 18. h. (bn)
 Foto: archív

BVS mení ceny
BRATISLAVA
Bratislavská vodárenská 
spoločnosť (BVS) od 1. 
apríla mení cenu vodného. 
Úrad pre reguláciu sieťových 
odvetví schválil nové ceny 
vodného pre bežných odbera-
teľov na úrovni 1,0387 €/ m³ 
bez DPH, resp. 1,2464 €/ m³ 
s DPH. Táto zmena pre prie-
mernú trojčlennú rodinu zna-
mená mesačné zvýšenie plat-
by približne o 0,26 €. Cena za 
stočné sa nemení.  (TASR)

BRATISLAVA
Street food, hudba aj 
film, knižná burza, vý-
stavy... vyberte si, kam sa 
vyberiete! Po dlhej pan-
demickej pauze to v na-
šom meste opäť začína 
žiť, bolo by škoda sedieť 
doma. Pripravili sme pre 
vás prehľad viacerých 
podujatí, ktoré vám spes-
tria deň príjemným zážit-
kom.
Udalosťou mesiaca budú 
tradičné Bratislavské 
mestské dni. Tento ročník 
podujatia nám pripomenie 
vzácnu históriu Bratislavy 

a prepojí celé mesto, takže 
program si užijete v rôz-
nych lokalitách. 
Nedajte si ujsť ani výstavu 
v Galérii ÚĽUV, ktorá vám 
ukáže mnohotvárnosť dreva 
– ako s nami žije, mení sa 
a stále prekvapuje. „Citlivý 
divák má možnosť sledovať 
technologickú náročnosť 
práce s drevom, od klasic-
kých ručných foriem spra-
covania cez mechanizované 
až po digitálne,“ približujú 
kurátori.
K výnimočným podujatiam 
nepochybne patrí i výstava 
diel Ľudovíta Fullu v Galé-
rii Nedbalka. Galéria, ktorá 
sprístupňuje verejnosti vý-
znamné diela našich umel-

cov, sa tento rok inšpiruje 
práve tvorbou tohto zrejme 
najoriginálnejšieho sloven-
ského výtvarníka 20. storo-
čia – vo februári uplynulo 
120 rokov od jeho narode-
nia. Dodajme tiež, že ani 
tento rok nebudú chýbať 
na Nedbalovej ulici dáždni-
ky – milá výzdoba, z ktorej 
majú ľudia radosť.
V Starej tržnici zase každú 
sobotu nájdete jedinečnú 
knižnú burzu, najväčšiu na 
Slovensku, kde môžete obja-
viť aj zaujímavú grafiku, gra-
moplatňu, mincu či poštovú 
známku.
Čo keby ste si dopriali aj tro-
chu adrenalínu počas plavby 
po Dunaji? Vychutnáte si 

atraktívny pohľad nielen na 
nábrežie Bratislavy, ale aj 
priľahlé zátoky a ramená, 
slovenskú i rakúsku časť 
toku Dunaja. Spoločnosť 
Boats4U - Hot Chilli lode 
má pre vás v zálohe aj ďalšie 
zážitky.
Na svoje si tiež prídu mi-
lovníci pouličného jedla, 
remeselného piva aj malo-
karpatského vína, záhrad-
kári či fanúšikovia dobrého 
filmu a hudby. Informá-
cie o ďalších podujatiach 
priebežne uverejňujeme na 
www.banoviny.sk.  (bn)

Foto: Galéria Nedbalka,  
FB Stará tržnica, ÚĽUV,  

hotchillilode.sk, shutterstock, 
FB Cultus Ružinov

Flóra - Jarné trhy

7. – 10. apríla
V areáli Incheby sa opäť uskutoční medzinárodná výstava Flóra 
Bratislava, tentoraz v obmenenom koncepte Jarné trhy. Nájdete 
tu interiérové a exteriérové rastliny, bonsaje, kaktusy, semená, 
záhradnú techniku, náradie, okrasné kamene, záhradný nábytok, 
záhradné terasy, odbornú literatúru a množstvo ďalších vecí spo-
jených s rastlinami a záhradou. Viac na www.florabratislava.sk

Veľkonočná plavba

14. apríla
Vychutnajte si sviatočné chvíle počas plavby popod mosty, 
užite si večernú panorámu starej a modernej Bratislavy a pri 
tónoch živej hudby si doprajte chutnú večeru na modernej 
výletnej lodi. Nalodiť sa môžete na Zelený štvrtok 14. apríla 
o pol siedmej večer. Viac na www.visitbratislava.com

Salón piva

22. – 24. apríla
V Starej tržnici vás čaká 
ochutnávkový festival ma-
lých remeselných pivovarov 
zo Slovenska, ale aj zahra-
ničia. Nedajte si ujsť výbor-
nú atmosféru, výnimočných 
hostí a skvelé pivá. Viac na 
salonpiva.beer

Bratislavské 
mestské dni

22. – 24. apríla
Tradičný mestský festival sa 
pripravuje na predposledný 
aprílový víkend. Počas Bra-
tislavských mestských dní 
môžete navštíviť bežne ne-
prístupné miesta, zúčastniť 
sa na rôznych prehliadkach, 
výstavách či súťažiach a za-
žiť naše mesto v nových po-
dobách. Súčasťou festivalu 
bude program v zoologic-
kej záhrade – komentované 
kŕmenie, kynologická pre-
hliadka mestskej polície, 
areálová hra, divadielko pre 
deti a všeličo ďalšie. Viac 
na www.bkis.sk

Dobrý trh

30. apríla
V poslednú aprílovú sobotu sa na Panenskej ulici opäť uskutoč-
ní obľúbené podujatie Dobrý trh. „Budeme hľadať spôsob, ako 
aj prostredníctvom tohto podujatia pomôcť tam, kde to bude 
potrebné,“ avizujú organizátori. Viac na www.dobrytrh.sk

Viac článkov zo života  
v Bratislave nájdete na 

www.banoviny.sk
a aj na Facebooku  

www.facebook.com/banoviny

Píšte, pýtajte sa, komentujte
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RUŽINOV
Ak sa vyberiete do bistra 
na Plynárenskej ulici v Ru-
žinove, peniaze v hotovosti 
vám budú zbytočné. Radšej 
si vopred stiahnite mobilnú 
aplikáciu Bite&Byte, oplatí 
sa. Tam sa aj začal celý prí-
beh.
„Prvotne sme vytvorili našu 
mobilnú aplikáciu a potom 
celý reštauračný systém. 
Tvoríme jedinečné spoje-
nie moderných technológií 
a gastronómie na Sloven-
sku a prinášame vám množ-
stvo informácií, ako lepšie 
a zdravšie žiť,“ dočítate sa na 
FB stránke bistra Bite&Byte, 
ktoré funguje od vlaňajšieho 
leta.

Znamená to, že 
jedlo si môžete cez aplikáciu 
upraviť podľa svojich pre-
ferencií, požiadať napríklad 
o vylúčenie niektorých ingre-
diencií alebo o pridanie „ex-
tras“. Na svoje si tak prídu 
všetci, aj ľudia s rôznymi po-
travinovými intoleranciami 
či dámy na diétach. V apli-
kácii presne vidíte, čo vlast-
ne plánujete dopriať svojmu 
organizmu: nielen hmotnosť 
jedla, ale tiež počet kalórií 
či nutričné hodnoty - obsah 
bielkovín, tukov, sacharidov. 
Nápad vytvoriť takéto tech-
nologické bistro má, zdá sa, 
úspech. Vybrali sme sa sem 
na obed a bolo celkom plno, 
hoci ceny nepatria k najniž-
ším. Aplikácia však ponúka 
ešte jeden bonus, a to päť-
percentnú zľavu z účtu. Ale, 
pozor, platíte výlučne kartou 
alebo mobilom, s hotovosťou 
nepochodíte.
Začali sme Zeleninovou 
polievkou s ligurčekom  
(2,90 €), ktorá už z diaľky 
krásne zavoňala. Postaral 
sa o to nepochybne najmä 
ligurček, nasekaný na drob-
né kúsky, ktorý prospel aj 
výslednej chuti, bola svieža, 
jarná. Mrkvy, petržlenu, ka-
lerábu a cibule bolo v miske 

bohato, to máme radi. K ligu-
rčeku ešte toľko, že je účin-
ným detoxikačným prostried-
kom, nezabúdajte naň ani vo 
svojej domácej kuchyni.
Kuracie prsia s citrónovou 
trávou (10,90 €) boli šťavna-
té a jemné, lahodnosť jedla 
podčiarklo kokosové mlieko. 
A netradičnosť mu dodala 
exotická superpotravina – 
čierna ryža, plná antioxidan-
tov.
Ďalšou našou voľbou boli 
nádherné farebné misky 
v dvoch verziách. Vegeta-
riánsky Šošovicový kari bowl 
(9,40 €) obsahuje šošovicové 
guľôčky vlastnej receptúry, 
zaliate štedrou dávkou vyni-
kajúcej karí omáčky, sladkej 
a pikantnej zároveň, ale nič 
prehnané. K tomu čerstvá 
zelenina a biela ryža. Kombi-
nácia chutí veľmi zaujímavá, 
určite odporúčame! Kura-
cí kari bowl (10,90 €) bol 
rovnako skvelým zážitkom, 
mäsko šťavnaté, jemné, všet-
ko dohromady výborne ochu-
tené a jednoznačne z čerst-
vých surovín.
Lososový poké bowl   
(14,90 €) pôsobil ako malé 
umelecké dielo. Tradičné 
havajské jedlo bolo kombi-
náciou chutnej ryby a ryže, 

mladých sójových bôbov eda-
mame, avokáda, žltej mrkvy, 
navyše dekorované plátkami 
melónovej reďkovky... Nao-
zaj pastva pre oči. Všetky in-
grediencie spolu ladili, skrát-
ka, poké, ako má byť, miska 
úžasne vystavaná, svieža, 
ľahká, a pritom výživná.
Hodovanie sme zavŕšili thaj-
ským dezertom Mango sticky 
rice (6,90 €). My ho pozná-
me s bielou ryžou, no verzia 
s čiernou, ktorú nám pri-
niesli, v ničom nezaostáva. 
Maškrta dochutená domácou 
vegánskou zálievkou bola 
lahodná. K nej nám dobre 
padla osviežujúca limonáda 
St. Camu (3,90 €), pripravená 
zo šťavnatých jahôd a ama-
zonského superovocia Camu 
Camu s najväčším obsahom 
vitamínu C. A aby toho zdra-
vého nebolo málo, dopriali 
sme si aj limonádu Locoberry 
(3,90 €) so sviežimi malinami 
a kanadským sirupom, nabitú 
cennými vitamínmi a mine-
rálmi. (bn)
 Foto: Marián Dekan
Naše hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola 
o návšteve informovaná. 
Konzumáciu si redakcia 
platila sama.

OTVORÍME PRE VÁS
NAJMODERNEJŠIU
NEMOCNICU
NA SLOVENSKU

www.nemocnica-bory.sk/predregistracia

LAMAČ
Už o rok sa pre pacientov 
z celého Slovenska otvoria 
brány modernej Nemoc-
nice Bory. Tá okrem nad-
štandardných technológií 
prinesie aj nový koncept 
zdravotnej starostlivosti, 
ktorá bude plne hradená 
z verejného zdravotného 
poistenia. O pacientov sa 
postarajú špičkoví lekári 
a sestry s medzinárodnými 
skúsenosťami. 
Všetky prípravné a stavebné 
práce idú naplno, nemocnica 
je dokončená na viac ako 70 
percent. Kolaudácia objektu 
by mala byť ukončená v ok-
tóbri tohto roku a v marci 
2023 by sem už mali prísť 
prví pacienti. 
Podľa slov medicínskeho 
riaditeľa Róberta Hilla bude 
mať nemocnica až 1 400 

zamestnancov, z toho 320 
lekárov a 440 sestier, 470 
ostatných zdravotníckych 
pracovníkov a 170 adminis-
tratívnych a prevádzkových 
zamestnancov. Kritériami 
pri ich výbere nie je len od-
bornosť, ale aj ľudský prí-
stup a iniciatíva. „Snažíme 
sa presvedčiť Slovákov pra-
cujúcich v zahraničí, že má 
zmysel vrátiť sa, a zároveň 

motivovať talentovaných 
zdravotníkov na Slovensku, 
aby realizovali svoje nápa-
dy u nás a neodchádzali do 
cudziny,“ priblížil Róbert 
Hill.
Nová nemocnica bude fun-
govať ako verejná nemocnica 
pre všetkých pacientov. Me-
dzi top technológiami bude 
napríklad kybernetický nôž 
– lineárny urýchľovač, umož-
ňujúci veľmi presné ožarova-
nie nádorových ložísk, vôbec 
prvý na Slovensku. 
 Vrchné dve poschodia sú 
vyhradené pre lôžkovú časť 
s najmodernejšími izbami. 
V každej bude okrem poste-
le pre pacienta aj rozklada-
cie kreslo pre blízku osobu, 
ktorá ho sprevádza, a to aj 
na oddelení ARO. Chýbať 
nebude vstavaná skriňa, te-
levízor či jedálenský stolík, 
závesy a vlastné sociálne 
zariadenie. Potrebné súkro-

mie v izbe zabezpečia ža-
lúzie. Jednotlivé izby budú 
mať presklené steny smerom 
do chodby, aby mali sestry 
prehľad o hospitalizova-
ných. Vďaka robotickému 
výdaju liekov bude chyba 
pri ich podávaní skutočne 
minimálna. V starostlivosti 
o pacientov pomôže lekárom 
a sestrám aj nemocničný in-
formačný systém.
Nemocnica Bory obsiahne 
viac ako 30 medicínskych 
špecializácií a 6 komplexných 
multidisciplinárnych progra-
mov. Ročne tu plánujú 35-ti-
síc hospitalizácií a 350-tisíc 
ambulantných vyšetrení.  (nc)
 Foto: Nemocnica Bory
Viac informácií 
a foto na www.banoviny.sk

Nadštandard  
pre všetkých
V nemocnici novej generácie 
Bory, ktorá už spustila predre-
gistráciu pacientov, nájdete aj:
• 14 špičkových 
 operačných sál,
• urgentný príjem novej 
 generácie,
• 8 intímnych pôrodných 
 izieb namiesto boxov,
• robotickú prípravovňu liekov, 
• moderné rádiodiagnostické
 vybavenie, 
• bezplatný jednolôžkový 
 štandard pre každého 

pacienta.

Najmodernejšie operačky a izby ako v hoteli

Operačné sály budú vybavené nadštandardne.

Vrchné dve poschodia sú vyhradené pre lôžkovú časť.

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

Nevyhadzujte 
knihy 

darujte ich nám
Kontakt: 0907 701786

Tohto pridať, tamtoho ubrať... Jedlo presne na mieru
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Pravidlá 
pre Dunaj
BRATISLAVA
Metropolitný inštitút 
Bratislavy s odborníkmi 
na Dunaj dokončili ur-
banistickú štúdiu Bra-
tislavského Dunajského 
Parku.
Cieľom štúdie bolo zhro-
maždiť kľúčové dáta a na-
staviť jednotné pravidlá pre 
ďalšie aktivity v rámci Du-
naja a jeho brehov. Štúdia 
prináša návrhy, ako prepojiť 
územie dunajskej prírody 
a vytvoriť lokality vhodné 
na oddych či šport. Všetky 
zásahy sa majú robiť syste-
maticky a s ohľadom na ži-
votné prostredie.  (ts)

Cyklomost 
je hotový
BRATISLAVA
Oficiálne otvorenie cyk-
lomosta medzi Vysokou 
pri Morave a rakúskym 
Marcheggom je v pláne  
7. mája.   
Vďaka novému cyklomos-
tu budete môcť spoznávať 
krásy kraja aj zaujímavé 
zákutia povodia Mora-
vy. Prepojí medzinárodnú 
cyklotrasu železnej opony 
Eurovelo 13 s rakúskou ná-
rodnou cyklotrasou Kamp-
Thaya-March.  (ts)

Chce to  
kamery
DEVÍNSKA NOVÁ VES   
Viacerí návštevníci pale-
ontologickej lokality Sand-
berg, ktorá je súčasťou ná-
rodnej prírodnej rezervácie 
Devínska Kobyla, ignorujú 
zákon. 
Najčastejším porušením je 
pohyb mimo vyznačeného 
turistického chodníka. Nieke-
dy nepomáhajú ani oplotenia, 
ktoré jasne ukazujú, kam ľu-
dia nemajú chodiť. Podaktorí 
sa snažia dostať za plot len 
preto, aby si urobili fotogra-
fiu. Na Sandberg čoskoro 
dohliadnu kamery, ktoré tu 
plánuje osadiť samospráva. 
 (TASR)

Oblečte si  
tržnicu
NOVÉ MESTO
Pri financovaní obnovy No-
vej tržnice na Trnavskom 
mýte môžete pomôcť aj vy.
Samospráva v Novom Meste 
spolu s EKO-podnikom, kto-
rý tržnicu spravuje, pripravili 
limitovanú edíciu originál-
nych dizajnových kúskov 
s grafikou Novej tržnice - 
mikiny, tričká, nákupné plá-
tené tašky. Výťažok z predaja 
sa použije na obnovu sklene-
nej fasády budovy. (ts)



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

4/2022 16 4/2022 17

Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

V Sade Janka Kráľa likvidujú 
pôvodné lavičky, nahrádzajú ich 
dizajnové za stovky eur

Jana Hamsikova: Lavičky aj odpadkové koše sú súčasťou jedinečnej originálnej úpravy 
(spolu s kruhmi so znameniami zverokruhu) Sadu Janka Kráľa zo 70. rokov 20. storočia. Sú 
typické pre tento park, tak ako sú iné lavičky v Medickej záhrade a podobne. 
Ružinovský vrabec: Tie nové dizajnové sú parádne, lavičky hodné hlavného mesta!
Maťa Čulenová: Staré boli v poriadku, stačil náter. Skôr by vás malo zaujímať osvetlenie, 
človek ide večer o desiatej z roboty a tma taká, že sa bojí, či niekto z prvého kríka nevyskočí.
Katka Viglašská: Nové vyzerajú dobre. Aj keď neviem, čo je na nich dizajnové… Normálne 
lavičky.
Gabriela Roskova: Podľa mňa je to neekonomické a neekologické, pôvodné lavičky boli 
ešte použiteľné, v dnešnej dobe sa snažíme recyklovať a znovu používať ešte funkčné veci ako 
oblečenie či elektroniku. Ale ak má magistrát peniaze na rozdávanie.....
Adriana Havranová: Ak sú staré ešte dobré, využili by sme nejaké v štátnej MŠ.

Samosprávy sa snažia vyrovnať s problémom 
parkovania na chodníkoch
Tomas Pindur: Čo urobí Bratislava, kým začne o rok opäť platiť absolútny zákaz parkovania 
na chodníkoch? Nič, posunuli problém o rok... Namiesto zmeny sme si uľahčili situáciu - vlast-
ne sme sa naučili, že posúvanie problému na neskôr nám prejde. 
Ivan Kušnier: Ak by sa konečne rozhýbali starostovia v Bratislave a začali vážne uvažovať 
o nákupe a nainštalovaní montovaných parkovacích veží, tak by problém do roka zmizol. Naj-
väčší problém sú autá, ktoré dlhodobo parkujú na ulici, druhý problém sú staré garáže, ktoré 
zaberajú veľa miesta a poskytnú priestor iba pre jedno auto. Keby sa podarilo postaviť nad tieto 
garáže kovovú konštrukciu, tak by sa za minimálne náklady strojnásobila ich kapacita, lebo 
voľný pozemok na výstavbu nových garáží bude šialene drahý a výstavba domu predražená ako 
všetko v dnešnej dobe.
Marek Čech: „Upratanie“ verejného priestoru, v ktorom si v súčasnosti chodci, cyklisti a autá 
navzájom často prekážajú - aj toto je pekná kravina. Cyklista nad 12 rokov nemá čo hľadať na 
chodníku. Tak ako auto...

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
Na nový prístrešok MHD  
čakáme roky
Bývam  vo Vrakuni na Žitavskej ulici, kde je zastávka MHD so 
starým červeným prístreškom. Asi pred štyrmi rokmi ho odstránili 
a tešili sme sa, že budeme mať nový. Nestalo sa tak, opäť sem 
osadili starý prístrešok s tým, že je umiestnený na súkromnom 
pozemku a majiteľ 
nesúhlasí s novým 
prístreškom. Teraz 
mesto opäť vymieňa 
staré prístrešky 
a dopĺňa chýbajú-
ce, no ten náš nie 
je v projekte zahr-
nutý. Prečo v tomto 
prípade, keď ide 
o verejný záujem, 
rozhoduje súkromník? 
 Eva B. z Vrakune

Stanovisko dopravného podniku:
V súvislosti s novými prístreškami riešime možnosť osádzať ich 
aj na pozemkoch, ktoré nevlastní mesto. Preto budeme spolu 
s magistrátom Bratislavy pracovať na tom, aby sme v budúc-
nosti mohli osadiť nový prístrešok aj na uvedenú zastávku 
na Žitavskej ulici. Problém zapríčinili práve majetkovo-právne 
vzťahy. Zastávok, ktoré cestujúci reálne využívajú (teda nejde 
o občasné, služobné alebo dočasné zastávky) je v Bratislave 
1 295, pričom bez prístrešku je momentálne 616 zastávok. 
Z toho asi dve tretiny sú umiestnené na pozemkoch magistrá-
tu a na pozemkoch v súkromnom vlastníctve, hoc len z časti 
zastávky, je približne 20 % zastávok. Ostatné sú napríklad na 
pozemkoch štátu alebo iných inštitúcií.
Konkrétne zastávky v Programe obnovy a doplnenia prístreškov 
nie sú definitívne dané a môžu sa ešte zmeniť. DPB v spolu-
práci s magistrátom preto preveruje možnosti vybudovať nový 
moderný prístrešok aj na spomínanom mieste vo Vrakuni.
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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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STARÉ MESTO
Nie každý Bratislavčan tuší, 
že basketbal, volejbal, stol-
ný tenis či šerm sa prvýkrát 
v histórii Slovenska objavil 
práve v našom meste. Bolo 
to v tej istej budove, kam 
ste možno aj vy chodili do 
panoramatického kina, 
prvého v rámci bývalého 
Československa, a kadiaľ 
možno denne prechádzate. 
Je to známa YMCA, ktorá 
oslavuje storočnicu.
Panoramatické kino sa vola-
lo Dukla a otvorili ho v roku 
1964 na prvom poschodí bu-
dovy YMCA na rohu Karpat-
skej a Šancovej ulice. Ďalšia 
zaujímavosť je, že na prízemí 
bola prvá samoobslužná jedá-
leň na Slovensku, teraz je tam 
Randal club. Vyhľadávaná 
bola takisto veľká knižnica, 
kam v zimných mesiacoch 
na prelome 20. a 30. rokov 
chodievalo až 600 ľudí den-
ne. Historický objekt má vý-
nimočný príbeh komunitného 
života. Dnes, žiaľ, chátra, 
všeličo dávno doslúžilo. Na 
komplexnú obnovu storočnej 
budovy, ktorá je národnou 
kultúrnou pamiatkou, treba 
približne 4 milióny eur. Čo ak 
sa peniaze nenájdu?
„Bolo by ľahké budovu pre-
dať, my však chceme, aby 
slúžila pôvodnému účelu, na 
kultúrne a športové aktivi-
ty pre všetky skupiny ľudí,“ 
ubezpečuje združenie YMCA 
na Slovensku s tým, že pre 

nich ide o srdcovú záležitosť.
Pripomeňme, že budova 
v Bratislave, ktorú slávnost-
ne otvorili v roku 1923, bola 
prvým sídlom svetového mlá-
dežníckeho hnutia YMCA 
postaveným na pôde kon-
tinentálnej Európy. Zdru-
ženie o ňu prišlo po zmene 
politického režimu v roku 
1948 a opäť získalo len pred 
šiestimi rokmi, po dlhoroč-
ných súdnych ťahaniciach. 
Hoci bola vo veľmi zlom 
stave, s obrovským inves-
tičným dlhom, žiaden grant 
na rekonštrukciu nedostali, 
len dvakrát dotáciu z minis-
terstva kultúry, dohromady 
necelých 20-tisíc eur. Sumu 
použili na opravu chodníka 
na Karpatskej ulici, ktorý sa 
prepadával (oprava vyšla na 
približne 40-tisíc eur). 
Urgentná je predovšetkým 
obnova opotrebovanej tech-
nickej infraštruktúry. Sú tu 
staré vodovodné potrubia, 

kanalizácia aj pôvodné elek-
trické vedenie, opraviť treba 
strechu i fasádu...
Napriek všetkému YMCA 
žije, sú tu hudobné podniky 
a kluby, sídli tu Priestor sú-
časnej kultúry A4, nedávno 
sa sem presťahovalo i di-
vadlo Stoka, ktoré tiež na 
svojom facebooku otvorene 
konštatovalo, že priestor je 
v katastrofálnom stave. Kedy 
by sa mohlo začať s rekon-
štrukciou objektu, ktorú by 

zrejme privítali všetci jeho 
nájomníci? Otázka je vraj po-
dobná, ako keby sme chceli 
vedieť, kedy sa skončí pan-
démia koronavírusu. YMCA, 
ktorá funguje dobrovoľnícky, 
potrebuje, aby budova zno-
vu začala naplno žiť. Potom 
budú aj vyššie príjmy z náj-
mu, ktoré korona výrazne 
zredukovala, a teda šanca 
aspoň na tie najnutnejšie zá-
sahy.  (ac) 
 Foto: Marián Dekan

Viete, že práve v budove YMCA sa historicky
prvýkrát hral basketbal, volejbal či pingpong?

 Storočná budova je národnou kultúrnou pamiatkou.

Najmä technická infraštruktúra je opotrebovaná.

Kúpalisko  
vynovia
RAČA
Letné kúpalisko Krasňany, 
ktoré funguje od 60. rokov 
minulého storočia, prejde 
veľkou zmenou.
Kúpalisko sa zväčší o takmer  
3 300 m² novej plochy, zmo-
dernizujú sa všetky bazény, 
rekonštrukciu čaká aj súčasný 
bufet. V rámci areálu sa pre-
miestnia športoviská a vďaka 
sezónnemu nafukovaciemu prí-
strešku budeme môcť plavecký 
bazén využívať aj v zime. Kúpa-
lisko tiež získa nový vstup, šatne 
a kolonádu, ktorá spojí všetky 
objekty do jedného celku. (ts)

Kaštieľ musí 
čakať
RUSOVCE
Obnova chátrajúceho 
kaštieľa v Rusovciach 
sa  posúva. Dôvodom sú 
námietky k podkladom 
v tendri a vydané predbež-
né opatrenie Úradom pre 
verejné obstarávanie.
Zastavenie konania  hatí pôvod-
né plány, že by k podpisu zmlu-
vy na rekonštrukciu tejto národ-
nej kultúrnej pamiatky mohlo 
prísť do polovice roka 2022. 
„Dôvodom prerušenia konania 
je nekompletná dokumentácia,“ 
uviedla hovorkyňa ÚVO Janka 
Zvončeková. (TASR)

208 nových 
okien
STARÉ MESTO
Novými oknami, ktoré sú 
tradičnými stolárskymi vý-
robkami z masívneho dreva 
a dôslednou kópiou pôvod-
ných, sa pýši SPŠ elektro-
technická na Zochovej ulici. 
Keďže ide o pamiatkovo chrá-
nenú budovu, obnova za vyše 
700-tisíc eur prebiehala pod 
dohľadom pamiatkarov. Dôraz 
sa kládol na zachovanie pô-
vodného vzhľadu i materiálu. 
Okenné otvory sa rekonštruo-
vali v celom objekte školy. Išlo 
o 208 okien, z toho 195 okien 
drevených a 13 oceľových.  (ts)
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BRATISLAVA
Hoci sa nám šibačka či ob-
lievačka dnes spája najmä 
s vidiekom, tieto zvyky tvo-
rili neodmysliteľnú súčasť 
života aj v starej Bratislave. 
Navyše, dnešné okrajové 
časti mesta boli v minulos-
ti samostatnými obcami so 
všetkým, čo k tomu patrí.
Aj Bratislavčania chodievali 
šibať a polievať dievčence 
vodou, ale už v 30. rokoch 
mnohí používali namiesto 
vody voňavky. Oblieva-
nie dievčat voňavkou bolo 
v móde aj počas socializmu. 
Takto si veľkonočné sviatky 
pamätá i Bratislavčan Bo-
huslav Rapoš, keď ako chla-
pec chodieval spolu s otcom 
šibať a polievať.
„Pred Veľkou nocou, ako 
všade inde, aj v našej rodine 
sme vždy vo veľkom upra-
tovali. Prášili sme na dvore 
koberce, umývali okná, lino-
leum v kuchyni aj v predsie-
ni, so sestrou Violkou sme 
pomáhali pri miešaní rôz-
nych dobrôt, krémov na tor-
tu a zákusky, farbili vajíčka 
a vyzdobovali ich ´trukátka-
mi´ - obrázkami,“ spomína 
náš čitateľ.
Vŕbové prútiky k blížiacej sa 
Veľkej noci si priniesli z hôr 
neďaleko Modry, ktoré jeho 
otec dobre poznal a kde ako 
horárov syn vyrastal. „Pri 
jednom z potokov ma učil, 
ako sa šibák zapletá. Upliet-
li sme vždy dva, menší bol 
môj. Otec si každý rok na 
túto príležitosť kúpil dobrú 
voňavku. Pre mňa kúpil na 

trhu inú, v sklenenom au-
tíčku alebo nádobe v tvare 
zajaca. Zdalo sa mi, že tie 
moje voňavky tetám farbili 
šaty, ale mne to neprekážalo. 
Naučil ma tiež riekanku, kto-
rú som mal vždy nahlas pri 
šibaní recitovať,“ pokračuje 
Bohuslav Rapoš.
Už ako väčší rád chodieval 
polievať sám, najmä do ro-
diny, kde mali peknú dcé-
ru Marienku. No najviac 
šibania a polievania zažil 

v ich veľkom činžiaku 
v Starom Meste, kde býva-
lo 80 rodín a v nich veľa 
dievčat. „Tie sme ako cha-
lani, všetky rad-radom vy-
šibali a dobre popolievali. 
A skoro vždy sme dostali 
zopár korún, rôzne slad-
kosti, aj čosi vypiť, tiež 
vzácne žuvačky, ozdobené 
vajíčka, ktoré sme v prie-
behu doobedia na dvore 
pojedli.“  (bn)
 Foto: TASR
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Segedín v Luxorke, ranné 
polievky vo Veľkom srd-
ci, fazuľovica v Kryštál 
bare... Vydajte sa so spiso-
vateľom Jurajom Šebom 
(1943 – 2021) po stopách 
niektorých bratislavských 
podnikov, kde sa pred de-
saťročiami dalo najesť za 
pár korún.
Výhodnú polohu v centre 
mesta mala kaviareň Luxor 
na Štúrovej ulici, prezývaná 
aj Luxorka. Na prízemí bola 
ľudová jedáleň, tzv. táckareň 
- stálo sa v rade s táckami na 
jedlo a platilo sa pri pokladni. 
Dalo sa tu rýchlo a lacno na-
jesť. Najradšej som mal sege-
dín s knedľami za 4,80 Kčs. 
Mali tu aj studenú kuchyňu 
s obloženými chlebíčkami 
a ruskými vajcami.
Neďaleko, na Námestí SNP, 
bolo Veľké srdce, reštaurácia, 
bufet, cukráreň a kaviareň 
v jednom. Podávali ranné 
polievky, vyprážané ryby, 
karbonátky so šalátom, ako 

aj domáce múčniky. Bol tu 
i predaj prvovýrobkov, naprí-
klad rezne pripravené na vy-
prážanie a podobne. Výbornú 
kuchyňu mal na starosti pán 
Mach. 
Významnou kapitolou brati-
slavského nočného života bol 
Kryštál bar na rohu Marián-
skej a Špitálskej ulice. Otvo-
rené bolo do rána a podávali 

výbornú fazuľovú polievku 
s údeným kolienkom za 1,60 
Kčs (priemerný plat v roku 
1964 bol 1 423 Kčs brutto). 
Konzumácia tejto pochúťky, 
ktorá slúžila ako „vyprošťo-
vák“, mala svoj rituál. Naj-
prv bolo potrebné kopnúť do 
seba borovičku, aby pripravi-
la útroby na horúcu polievku, 
a to v okamihu, pokiaľ sa 
z nej parilo.
V legendárnej krčme Fajka 
na rohu Veternej ulice a Su-
chého mýta bol kuchárom 
pán Augustín, odchovanec 
starej kuchárskej školy. Ceny 
boli ľudové. Pamätám si na 
chutnú gulášovú polievku 
s chrumkavými rožkami za 
35 halierov. Miestnou špecia-
litou bol námorník – hovädzí 
guláš s uhorkou, ktorý sa za-
píjal pivom. 
Na rohu Lazaretskej a Dunaj-
skej ulice stál Kysucký hosti-
nec, zbúrali ho v 80. rokoch. 
Varili tu kapustovú polievku, 
ktorá sa po vypnutí chuťo-
vých senzorov a menšom 
sebazaprení dala zjesť. Pros-
tredie bolo deprimujúce, pár 
slabo svietiacich žiaroviek 
sotva osvetľovalo toto alko-
holické inferno. 
V priestore hlavnej železnič-
nej stanice, napravo od pok-

ladní, fungovala nádražná 
reštaurácia. Vlaky často meš-
kali, čo bola voda na mlyn 
pre túto putiku. V ušiach 
mi ešte aj dnes znie oznam, 
že „doba meškania sa môže 
zmeniť“, čo znamenalo, že 
ešte stále je čas na jedno 
orosené a tlačenku. V tomto 
bola nádražná reštaurácia vý-
borná. Okrem tlačenky bola 
v ponuke aj varená klobása 
a polievky.
V Mlynskej doline bol známy 
podnik Slovák, ktorý padol 
za obeť rozširovaniu cesty 
a zanikol bez stopy. Podáva-
lo sa tu aj jedlo, čiernohorský 
rezeň so zemiakmi. Letná 
terasa u Slováka fungovala 
aj v zime, pretože vnútri boli 
len dva stoly. Kto nezažil túto 
krčmu, nevie, čo je to pravý 
pajzel.
V budúcom čísle pripome-
nieme fastfoody v socialistic-
kých bufetoch. (bn)
 Foto: Vydavateľstvo 
 Marenčin PT

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

Gastro hity po socialisticky: Na ktorý si spomínate vy?

Fajka v roku 1910 

Táckareň v Luxorke

Bufet vo Veľkom srdci

Šibači počas tradičného Veľkonočného pondelka vo Vaj-
norskom ľudovom dome.

Bratislavskí policajti riešia 
prípad mimoriadne nebez-
pečného vandalizmu. Jeho 
následky pocítili najmä ľudia, 
ktorí sú v niektorých častiach 
mesta napojení na internet cez 
kábel. „Neznámy páchateľ 
dňa 19. marca na MIERO-
VEJ ULICI strhol plechový 
kryt z káblového žľabu, ktorý 
sa nachádza z ľavej bočnej 
strany nadchodu na Miestny 
úrad Bratislava – Ružinov. 
Následne nezisteným pred-
metom prestrihol štyri vetvy 
optických káblov, poskytujú-
ce internetové pripojenie pre 
celú Vrakuňu a Podunajské 
Biskupice. Svojím konaním 
spôsobil škodu vo výške 
približne 15-tisíc eur,“ in-
formovala nás bratislavská 
policajná hovorkyňa Silvia 
Šimková.  (ms)

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.

~ ~ ~

Dermatofytózy u psov a mačiekDermatofytózy u psov a mačiek
Dermatofyty najčastejšie rodu Microsporum alebo Trichophyton 
napádajú pokožku, chlpy alebo pazúry. Na koži sa tvoria 
šupinky alebo jemné chrastičky, a nezriedka vypadáva srsť alebo 
sa láme. Pri napadnutí pazúrikov môže dochádzať k ich kriveniu, 
deformáciám a odlamovaniu.
Dermatofytózy patria medzi infekčné ochorenia prenosné na človeka, 
najčastejšie sú ohrozené deti, ale prenos je možný aj na dospelých                                        
s oslabenou imunitou alebo seniorov.
Bezpečným pomocníkom pre potlačovanie plesní je u veterinárnych 
lekárov prípravok Múdra huba Ecosin. Obsahuje mikroorganizmus 
Pythium oligandrum, ktorý sa plesňami živí a je zrejme asi zatiaľ 
jediný z mikroorganizmov, ktorý svojím striktným mykoparazitizmom 

nedokáže čerpať živiny z ľudských, zvieracích alebo iných buniek,           
ale len z plesní.
Výhodou použitia tohto mikroorganizmu je, že celé jeho pôsobenie 
prebieha na biologickej báze a organizmus nijako nezaťažuje. 
Môže sa preto používať u zvierat akéhokoľvek veku, u gravidných 
a dojčiacich súk alebo u zvierat s imunitným de citom spôsobeným 
napríklad inou infekciou. Prvé známky zlepšenia sa objavujú niekoľko 
dní po aplikácii a vo väčšine prípadov je pokožka zvieraťa do 30 dní 
zahojená.
Keďže Múdra huba nezaťažuje organizmus, je jej využitie aj u ľudí, 
pretože nemá vedľajšie účinky, nevzniká rezistencia a dá sa použiť                      
v akomkoľvek veku a zdravotnom stave jedinca.

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

Distributor pre Slovensko: 
Pharmacopola s.r.o.

poovivieeme na pooviv eme e na
i @ thi

d i

Vo výslužke bývali ozdobené vajíčka,
ale aj rôzne sladkosti a vzácne žuvačky

Opäť bez veľkonočných trhov
Hoci v Bratislave prevládali mestské zvyky, v minulosti nesmelo 
chýbať na veľkonočnom stole pečené jahňa či kozľa, bábovka, 
piškótový baranček, prešporské bajgle, štrúdľa s tvarohom či 
makom, ale i šunka, klobásky, vajíčka. Veľkonočné tradície nám 
ešte v roku 2019 pripomínal aj bohatý program v meste, ako však 
potvrdil magistrát, Bratislava veľkonočné trhy tento rok nepripravuje.

PETRŽALKA
Práce na rekonštrukcii Di-
vadla Aréna sú v plnom 
prúde, okná sú už odstrá-
nené, zvnútra sa ozývajú 
zbíjačky, zahliadnuť tam 
môžete i stroj rozbíjajúci 
betón. Historickú budovu 
z roku 1898, ktorá je národ-
nou kultúrnou pamiatkou, 
čaká veľká obnova.
Výsledkom komplexnej re-
konštrukcie Divadla Aréna 
na petržalskom nábreží Du-
naja bude kvalitný moderný 
divadelný priestor pre rozvoj 
divadelného umenia, ktorý 
doplní súčasnú multifunkč-
nú ponuku – takto avizoval 
obnovu Bratislavský samo-
správny kraj (BSK), ktorý je 
vlastníkom budovy.
Práce sa rozbehli vo veľkom, 
keď prechádzame okolo, už 
z diaľky počujeme hluk zbí-
jačky, spoza plota vidíme 
vybúrané vnútorné priestory, 

aj stavebný stroj rozbíjajúci 
betón. V rámci rekonštrukcie, 
ktorá by mala trvať dva roky, 
sa vymení divadelná techno-
lógia a nahradí sa novou. Di-
vadlo získa nové povrazisko, 
zmodernizované hľadisko 
a prevádzkové zázemie. Sú-
časťou rekonštrukcie sú tiež 
nové inžinierske siete ako 
prípojka vody či kanalizácia. 
Projekt ráta aj s parkovou 
úpravou, rekonštrukciou ko-
munikácií a spevnených plôch. 
Predpokladané výdavky na 
rekonštrukciu odhadoval 
BSK v roku 2020, keď získal 
právoplatné stavebné povo-
lenie, na takmer 5,9 milióna 
eur, z čoho 4 milióny eur by 
mala pokryť dotácia z minis-
terstva financií.  (ac)
 Foto: ac

Divadlo Aréna nespoznáte

Okná sú preč, vnútri 
môžete zahliadnuť sta-

vebný mechanizmus.



WWW.BRATISLAVSKENOVINY.SK

4/2022 20


