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STARÉ MESTO
Z jednej strany dunajská 
promenáda s chodcami 
i cyklistami, z druhej ruš-
ná cesta, po ktorej jazdia 
aj električky... Lokalita, 
kde vznikol protokolárny 
Hrob neznámeho vojaka, 
je problematická. Jeho 
odhaľovanie minulý me-
siac bolo veľkou slávou, 
viacerí sa však pýtajú: 
Prečo je dôstojný pamät-
ník na takom nedôstoj-
nom mieste?
Na rozdiel od mnohých 
iných metropol nebolo 
v Bratislave až doteraz pro-
tokolárne miesto na uctenie 
si  vojakov,  ktorí  položili 
život za svoju vlasť a nepo-
darilo  sa  ich  identifikovať. 
„Slovensko sa týmto kro-
kom pripojí k moderným 
demokratickým štátom, pre 
ktoré sú takéto centrálne 
pietne  miesta,  najčestnejšie 
vojnové hroby, samozrej-

mosťou,“  avizoval  rezort 
obrany  zámer  na  jar  2019. 
Vytvorenie Hrobu nezná-
meho vojaka ako miesta 
na významné protokolárne 
podujatia  navrhovali  už  od 
roku 2016 aj viaceré združe-
nia zoberajúce sa vojenskou 
históriou - Zväz vojakov, 
Klub generálov či Zväz pro-
tifašistických bojovníkov.
Pôvodne  mal  byť  pamätník 
v  parčíku  pri  Úrade  vlá-
dy, kde stojí socha Mareka 
Čulena.  Po  kritike  Staré-
ho  Mesta,  ktoré  označilo 
miesto pri soche zakladateľa 
komunistickej strany za ne-
vhodné a nereprezentatív-

ne,  sa  hľadala  iná  lokalita 
a  voľba  padla  na  Rázusovo 
nábrežie. 
Dôstojný pamätník na 
nedôstojnom mieste – aj 
takto  viacerí  Bratislavčania 
komentovali rozhodnutie 
o umiestnení protokolárneho 
hrobu. Ukázalo sa to už v deň 
odhalenia  pomníka  vlani  5. 
decembra, keď počas pietne-
ho aktu ukladania ostatkov 
neznámeho vojaka Karpat-
sko-duklianskej operácie 
hrmotala  o  pár metrov ďalej 
električka a hučali autá.
Pokračovanie na str. 3
 (ac)
 Foto: ac
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Pomník neznámeho vojaka mal byť 
úplne inde, hlas odborníkov zanikol

Ktorá cyklotrasa 
je najrušnejšia?
BRATISLAVA
Najvyťaženejšou cyklotra-
sou na území Bratislavské-
ho kraja bola vlani Vieden-
ská cesta v hlavnom meste. 
Prešlo ňou viac ako 400-ti-
síc cyklistov. 
Pokiaľ  ide  o  konkrétny  deň, 
na tomto úseku medzi Sta-
rým mostom a Mostom SNP 
zaznamenali  sčítače  najviac 
cyklistov v nedeľu 15. mája, 
bolo ich až 3 861. Veľa cyk-
listov  využívalo  aj  Cyklo-
most slobody ponad rieku 
Morava, ktorý spája Devín-
sku Novú Ves s rakúskym 
zámkom  Schloss  Hof.  Vlani 
tadiaľ prešlo takmer 300-tisíc 
cyklistov.  Rekordným  dňom 
bola  opäť  nedeľa  15.  mája, 
hranice prekročilo 3 327 cyk-
listov.
Cyklistickou  novinkou 
v kraji je most Vyso march, 
ktorý preklenuje rieku Mo-
rava medzi Vysokou pri 
Morave a rakúskym Mar-
cheggom.  Od  jeho  otvore-
nia  vlani  v máji  sa  po  ňom 
previezlo  takmer  48-tisíc 
cyklistov. Rekordným dňom 
bol štátny sviatok 29. augus-
ta, vtedy tadiaľ prešlo 1 398 
cyklistov. 
Bratislavský kraj pripravuje 
ďalšie  projekty  bezpečných 
a navzájom poprepájaných 
cyklotrás.  Ide  napríklad 
o nový cyklomost cez Malý 
Dunaj, ktorý spojí Korzo 
Zálesie s Malinovom, cyklo-
turistické prepojenie katastra 
Vrakune, Mosta pri Bratisla-
ve a Zálesia či vinohradnícku 
cyklotrasu zo Svätého Jura 
cez  Pezinok  do Modry. Kraj 
avizoval aj výstavbu tretieho 
cyklomosta cez rieku Morava 
pri obci Gajary.  (TASR)

4 Žena z Marsu
 Úspešná mladá ved-

kyňa z Bratislavy Mi-
chaela Musilová chce 
robiť výskum priamo 
vo vesmíre, ideálne na 
planéte Mars.

6 Kde sú byty 
 najlacnejšie?
 Analytici realitného 

trhu konštatujú, že 
rast cien starších bytov 
v Bratislave sa zasta-
vil, nájomné však bude 
ďalej rásť. Porovnajte 
si ceny v treťom štvrť-
roku 2022 podľa okre-
sov.

12 Bedeker 
 gurmána
 Ako chutí v kvasiar-

ni legendárneho Stei-
nu? Otestovali sme 
reštauráciu v unikát-
nych priestoroch zre-
konštruovanej Spilky.

15 Za odmenu 
 väzenie
 Strastiplný osud české-

ho architekta a pamiat-
kara Alfreda Piffla, 
ktorý patril k hlavným 
iniciátorom obnovy 
Bratislavského hradu 
zničeného požiarom.
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Pietne miesto na celoštátne slávnosti
Hrob neznámeho vojaka má byť dôstojným pietnym miestom 
na celoštátne spomienkové slávnosti. Pamätník - dielo sochára 
Mareka Kvetána je podsvietený a je na ňom text: „Sú ako 
bratia tí, čo padli bezmenní, a preto všetci majú jedno meno: 
neznámy vojak.“ Jeho súčasťou sú pozostatky neznámeho 
vojaka, príslušníka 1. čs. armádneho zboru, ktorý bojoval na 
duklianskom bojisku v Karpatsko-duklianskej operácii.

Pomník je na rušnom  
a stiesnenom mieste na dunajskom nábreží.
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Rozum, cit a sny
Hovoria jej Žena z Marsu 
a Michaela Musilová je 
skutočne akoby z inej pla-
néty. 
Mladá vedkyňa, o ktorej sa 
dočítate na ďalšej strane, 
ide za svojím snom cieľave-
dome odmalička. Už počas 
školy mala aj tri práce, aby 
si zaplatila štúdium, ktoré 
ju priblíži k túžbe robiť raz 
výskum priamo vo vesmíre. 
Jej príbeh je príbehom sil-
nej vôle zdolávať často ab-
surdné prekážky – aj tú, že 
je žena. 
Keď sa teraz vrátime viac 
na zem, v našom okolí tiež 
nájdeme dosť nezmyslov. 
Napríklad bratislavskí zá-
chranári dostali pred sviat-
kami príkaz, aby odprata-
li akváriá na staniciach, 
energie sú drahé... Pritom 
si náklady chceli platiť zo 
svojho. Aj argument, že sle-
dovanie rybičiek je pri ich 
náročnej práci potrebný re-
lax, bol zjavne slabší.
Áno, šetriť treba, ale s rozu-
mom a citom. A treba tiež 
žiť, mať dôvod na radosť, 
mať aj svoj sen a veriť mu. 
Iste, nemusí sa podariť, 
ráta s tým i výskumníčka 
Michaela, no pôjde za ním, 
pokiaľ sa dá. 
Nájdite si v novom roku 
2023, hoci možno skromnej-
šom, aj vy miesto pre svoje 
sny. Tie, ktoré nie sú, sa ne-
dajú splniť. 
 Anna Čapková
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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)
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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)
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BRATISLAVA
Posledné týždne v par-
lamente, kedy sa menili 
zákony ako na bežiacom 
páse, boli pre hlavné mesto 
podľa primátora Matúša 
Valla horšie ako pandémia 
a vojna na Ukrajine dohro-
mady. Bratislavu označil 
za jednu z najchudobnej-
ších metropol EÚ. Výpa-
dok príjmov v desiatkach 
miliónov eur pocítime aj 
my obyvatelia.
Bratislava  začína  nový  rok 
v  rozpočtovom  provizóriu, 
návrh rozpočtu má byť pred-
ložený na mestské zastupi-
teľstvo  v  prvom  kvar-
táli  2023. Magistrát 
už  dlhšie  avizuje, 
že v ňom nebude 
priestor  na  žiad-
ne nové investí-
cie z vlastných 
zdrojov mesta 
a niektoré projekty 
sa pozastavia. „Vo veľ-
kých rozbehnutých projek-
toch chce mesto pokračovať, 
na ich realizáciu však bude 
vzhľadom  na  situáciu  hľa-
dať externé zdroje,“ poveda-
la  nám  hovorkyňa  Dagmar 
Schmucková. 
Isté je tiež, že Bratislavčania 
siahnu v niektorých prípa-
doch  hlbšie  do  peňaženky. 
„Určite  sa  nevyhneme  zvy-
šovaniu poplatkov, je mi to 
úprimne ľúto. Ale ak nechce-
me  napríklad  rušiť  základné 
umelecké školy či vo veľkom 
rušiť  autobusové  linky,  bu-

deme mu-
sieť niektoré 

poplatky zvyšo-
vať,“ uviedol primátor Matúš 
Vallo v rozhovore pre TASR.
Škrty v rozpočte budú podľa 
neho  obrovské.  Zavedenie 
daňového  bonusu  zníži-
lo príjmy Bratislavy o 26 
miliónov  eur.  Mimoriadne 
90-percentné zdanenie vý-
robcov energií a tepla spô-
sobí,  že  investícia  do  novej 
spaľovne  odpadu,  ktorá  by 
umožnila OLO vyrábať  tep-
lo pre tretinu domácností 
v Bratislave, sa stane nereál-
nou - nebude z čoho splácať 

úver, keďže prakticky všetky 
príjmy z predaja tepla sa od-
vedú  štátu.  Takisto  vysoko 
nastavený cenový strop, nad 
ktorým bude štát kompenzo-
vať ceny elektrickej energie, 
pomôže  znížiť  straty  mest-
ských podnikov z drahých 
energií iba minimálne, ak 
vôbec.  Na  poslednú  chvíľu 
prijaté vyššie príplatky za 
prácu cez víkend a v noci 
zase zvýšia personálne ná-
klady o viac ako milión eur, 
a to najmä v Dopravnom 
podniku  Bratislava  (DPB). 
„Keď  k  tomu  prirátame  aj 
povinnú valorizáciu platov 
a  vlečúci  sa  30-miliónový 
dlh DPB z doteraz nepre-
platenej kompenzácie za vý-
padky príjmov počas covidu, 
sme konfrontovaní potrebou 
znížiť výdavky mesta o viac 
ako 50 miliónov eur. A to už 
nie je možné bez toho, aby to 
nepocítili aj obyvatelia náš-
ho mesta,“ konštatoval ďalej 
primátor.
Aby boli dopady výpadku 
príjmov čo najznesiteľnejšie 
a aby sa úplne nezastavili 
prebiehajúce i nové investí-
cie vrátane rekonštrukcií 
ciest, chodníkov a verej-
ných priestorov, mesto sa 

rozhodlo ešte pred prípra-
vou  rozpočtu  informovať 
premiéra o negatívnych dô-
sledkoch prijatých zákonov 
a  tam,  kde  to  je možné,  ho 
požiadať  o  nápravu.  „Keď 
dokázali  nájsť  v  koalícii 
podporu  pre  lyžiarske  vle-
ky, nevidím dôvod, aby ju 
nenašli napríklad pre brati-
slavskú  MHD,  ktorá  ročne 
prevezie viac ako 250 mi-
liónov cestujúcich a tvorí 
jednu z najväčších položiek 
mestského  rozpočtu,“  dodal 
Vallo.  (bn, TASR)
 Foto: nc, FB Bratislava –

 hlavné mesto SR/ 
Marek Velček

Mestu chýbajú milióny, niektoré služby zdražejú

Na čom šetrí samotný magistrát
	„Časť sa týka napríklad šetrenia energiami, máme zníženú 

teplotu v pracovných priestoroch, na chodbách, v galérii 
a podobne. Šetrenie sa prejavilo aj v súvislosti s vianočnou 
výzdobou, ktorá je síce tvorená prevažne úspornými LED 
prvkami, no oproti vlaňajšku je výzdoby menej. Úspora sa týka 
montáže a demontáže ozdôb, taktiež bude v uliciach o mesiac 
kratšie,“ uviedla hovorkyňa magistrátu Dagmar Schmucková.

	Na sociálnej sieti jeden z diskutujúcich položil otázku, či by 
sa nemal znížiť aj počet zamestnancov magistrátu. Primá-
tor k tomu o. i. uviedol: „Počet pracovných pozícií kopíruje 
rastúci rozsah výkonov mesta so signifikantnými šetreniami fi-
nancií. Pri našom nástupe bolo na magistráte 585 zamestnan-
cov, v roku 2022 je 926 zamestnancov... Áno, na magistráte 
dnes pracuje viac ľudí. Každá pozícia ale vznikla preto, aby 
sa konečne riešili dlhé roky zanedbávané, ale pre obyvateľov 
nášho mesta bytostne dôležité témy.“

Primátor Matúš Vallo avizoval, že mesto sa v novom roku určite nevy-
hne zvyšovaniu poplatkov. Škrty v rozpočte budú podľa neho obrovské.

Pokračovanie zo str. 1
STARÉ MESTO
Členom pracovnej skupiny 
vytvorenej k problematike 
Hrobu neznámeho vojaka 
bol aj riaditeľ Mestského 
ústavu ochrany pamiatok 
(MUOP) Ivo Štassel. Ani 
jemu sa nepozdáva výber 
lokality.
„Hľadali  sme  s  pani  hlav-
nou  architektkou  a  ďalšími 
kolegami optimálne miesto 
niekoľko  rokov.  Konzulto-
vali sme to, samozrejme, 
s protokolármi hlavných 
štátnych  orgánov  aj  s  Úra-
dom pre ochranu ústavných 
činiteľov. Žiadne miesto ne-
bolo ideálne, ako to už v ži-
vote býva, ale vybrali sme 
tú najlepšiu lokalitu - parčík 
pri  Úrade  vlády  so  sochou 
Mareka  Čulena.  To,  že  sa 

pomník neocitol na vybra-
nom mieste, majú ´na sve-
domí´ vtedajší staromestskí 
poslanci, ktorí proti nemu 
zo záhadných dôvodov in-
tenzívne protestovali. Hlav-
né mesto vtedy ich protest 
akceptovalo, hoci nemuse-
lo.  Nové  miesto  na  dunaj-
skom  nábreží  vybrala  bý-
valá starostka Aufrichtová 
z pragmatických dôvodov, 
o ktorých sa nechcem rozpi-
sovať,“  uviedol  v  stanovis-
ku pre Bratislavské noviny. 
„Upozorňovali  sme,  že  to 
miesto je absolútne ne-
vhodné na pomník takého 
dôležitého  rangu,  a  že  aj 
regulatívy  v  zadaní  súťaže 
sú  obmedzujúce  a  zlé.  Nič 
nepomohlo, odborníci boli 
odstavení a výsledkom je, 
že máme trpasličí pomník na 

rušnom a stiesnenom mies-
te,“ dodal.
Obyvateľ  lokality  Viliam 
Denko, predseda OZ Skúse-
nosť  a  aktivita,  vníma  naj-
mä likvidáciu zelene, ktorá 
musela  ustúpiť  protokolár-
nemu  hrobu.  „My  pôvodní 
Staromešťania sme pobúre-
ní nešetrným umiestnením 
pamätníka,  pretože  narušil 
krásu  a  estetiku  prostredia. 
Týmto zásahom sa tiež zlik-
vidovala zeleň, a to priamo 
pod oknami ministerstva ži-
votného prostredia. Zničené 
sú kvetinové kruhy, jeden 
priamo tam, kde je osade-
ný  pamätník,  no  zničený 
je  aj  priľahlý  park  v  celej 
dĺžke,  kde  natiahli  zrejme 
elektrické káble, takisto 
kvetinový kruh na konci 
parku  pri  prístave  a  znač-

ne osekaný a zmenšený je 
zelený  kruh  na  Námestí  T. 
G. Masaryka. Veľmi necitli-
vé,“ hovorí  rozhorčene pán 
Denko. 
Je  presvedčený,  že  proto-
kolárne  miesto  malo  byť  na 
Slavíne, kde je pochovaných 
veľa  známych  i  neznámych 
vojakov,  alebo  ho  vytvoriť 
na Námestí slobody: „Vládni 
úradníci by  to mali na  skok. 
A je to dostatočne významné 
miesto, navyše, nebolo by 
potrebné  likvidovať  zeleň 
ako tu!“ Nepáči sa mu ani to, 
že  pietne  miesto  vzniklo  na 
promenáde, kde je od prísta-
vu  až  po  River  Park  takmer 
dvadsať  rôznych  pamätných 
tabúľ, sôch či búst – aj preto 
sa  sem hrob  podľa  neho  ne-
hodí.  (ac)
 Foto: shutterstock

Riaditeľ MUOP Ivo Štassel: Máme trpasličí pomník
na nevhodnom, rušnom a stiesnenom mieste

Berlín: Hrob je súčasťou centrálneho pamätníka obetiam 
vojny a tyranie Neue Wache na bulvári Unter den Linden 
v historickom centre mesta.

Praha: Pomník neznámeho vojaka je umiestnený v Ná-
rodnom pamätníku na Vítkove.

Paríž: Hrob neznámeho vojaka s večným ohňom sa 
nachádza v strede pod Víťazným oblúkom uprostred 
Námestia Charlesa de Gaullea.

Varšava:  Symbolické pietne miesto je pozostatkom Saské-
ho paláca v centre mesta na Pilsudského námestí.

Protokolárny Hrob neznámeho vojaka majú aj iné metropoly, napríklad:

Náročný rok
RUŽINOV
Nový rok bude podľa sta-
rostu Ružinova, a zároveň 
predsedu regionálneho 
združenia bratislavských 
mestských častí Martina 
Chrena veľmi náročný. 
Pripomenul, že mestá a obce 
sa nevyhnú zvyšovaniu nie-
ktorých daní a poplatkov, 
ani  šetreniu.  Roky  2024 
a 2025 však môžu byť pod-
ľa  neho  ešte  ťažšie,  keďže 
jednorazová kompenzácia 
pre  výpadky  v  ich  rozpoč-
toch v súvislosti s daňovým 
bonusom platiť nebude. Zá-
roveň  by  mala  začať  platiť 
ústavná  dlhová  brzda.  Štát, 
ako tvrdí, si vtedy nebude 
môcť  brať  úvery  ani  pôžič-
ky, obce a mestá nebudú 
mať pri znížených príjmoch 
napríklad na kofinancovanie 
plánovaných európskych 
projektov.  (TASR)

Rodičia zaplatia
za školu viac
RAČA
Mestská časť Rača už zvý-
šila poplatky v materských 
a základných školách vo 
svojej pôsobnosti. Dôvodom 
je udržateľnosť služieb pri 
raste cien energií i znížení 
príjmov samospráv zo stra-
ny štátu. 
Poplatky za škôlky sú od 1. 
januára vyššie o 19 eur a pre 
školské  družiny  o  15  eur. 
Režijné  náklady  v  jedálni 
sa v prípadne základných 
škôl zvyšujú o 5 eur, pri 
škôlkach o 6 eur. Samosprá-
va  zároveň  upozorňuje,  že 
zvýšenie poplatkov je nižšie 
ako nárast daňového bonusu 
na dieťa.   (TASR)
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šie,  slovenčinu  som  si  zlep-
šila  natoľko,  že  som  mala 
dokonca jednotky z diktátov. 
Neskôr, na francúzskom lý-
ceu v Ríme, sa však problém 
opakoval, pretože moja fran-
cúzština  nebola  na  začiatku 
bohvieaká  a  opäť  pre  to  ne-
mali  učitelia  ani  spolužiaci 
veľké pochopenie.“
Trápilo ju to? Vraj nie. Keď-
že medzi  spolužiakov  nikdy 
veľmi  nezapadla,  zvykla  si 
fungovať  samostatne.  Pres-
ne  vie,  čo  chce,  robiť  raz 
výskum  priamo  vo  vesmíre. 
Za svojím snom ide cieľave-
dome od ôsmich  rokov, keď 
sa jej náhodne dostala do 
rúk encyklopédia, v ktorej 
ju fascinovalo, koľko prsten-
cov a mesiacov majú planéty 
Jupiter a Saturn. „Vždy som 
bola iná ako moji spolužiaci, 
mala  som  oveľa  väčšie  am-
bície,  ktoré  som  sa  snažila 
naplniť. Nebolo pre mňa dô-
ležité snažiť sa o ich priazeň, 
prijatie v kolektíve, keď ne-
tolerovali moju inú situáciu.“
„Iná“ bola aj počas štúdia na 
vysokej škole, kde bola je-
dinou ženou v  tíme, „iná“  je 
dnes,  keďže  pracuje  vo  ve-
smírnom sektore ako jedna 
z mála  žien. Neustále muse-
la  dokazovať,  že  je  rovnako 
schopná  ako  jej  mužskí  ko-
legovia,  alebo  i  schopnejšia. 
„Časom  som  si  vybudovala 
rešpekt,  takže keď som veli-

la  simulovaným  mesačným 
alebo  marťanským  misiám, 
už  som  s  tým  nemala  prob-
lém. Našla  som  spôsob,  ako 
riešiť konflikty v zmiešaných 
tímoch alebo čisto mužských 
tímoch. Dá sa to, len je to ná-
ročnejšie a unavujúce.“
Hovorí  tiež  o  platovej  dis-
kriminácii vo vesmírnom 
sektore, aj o prípadoch se-
xuálneho  obťažovania,  ktoré 
sa stále dejú. „Dokonca aj na 
miestach,  kde  by  si  človek 
myslel, že sú dávno prekona-
né, napríklad na Medzinárod-
nej vesmírnej univerzite, kde 
vyučujem.“  Na  protest  proti 
takýmto praktikám odišla 
alebo  odmietla  pracovať  pre 
rôzne vesmírne organizácie 
a firmy.
Ako blízko je k svojmu veľ-
kému  snu,  hľadať  a  skúmať 
mimozemský  život?  „Ne-
ustále  sa  snažím  stať  sa  as-
tronautkou, ideálne v rámci 
spolupráce s niektorou ves-

mírnou agentúrou. Je to však 
pre  mňa  ako  Slovenku  ná-
ročné,  lebo  možností  nie  je 
veľa.  Cez  Európsku  vesmír-
nu agentúru (ESA) by šanca 
bola, Slovensko sa pred nie-
koľkými  mesiacmi  stalo  jej 
pridruženým  členom...  Ibaže 
výber astronautov prebiehal 
minulý  rok  a  ďalší  bude  až 
o  približne  deväť-desať  ro-
kov. Preto je pre mňa výhod-
nejšie  uchádzať  sa  o  miesto 
astronautky v americkej 
NASA.“
Na to však potrebuje popri 
slovenskom  občianstve  aj 
to americké, a proces nie je 
jednoduchý, potrvá približne 
tri  roky. Až  potom  sa  môže 
hlásiť  do  výberu  astronau-
tov NASA, ktorý  je náročný 
a  konkurencia  veľká.  Iste, 
môže  sa  pozrieť  do  vesmíru 
aspoň  na  pár minút  súkrom-
ným letom, ale nie je to ten 
sen,  na  ktorom  celý  život 
pracuje.  „Ja  chcem  robiť 

výskum,  niečo  užitočné  pre 
ľudstvo, nielen  sa odfotiť za 
hranicou vesmíru, ktorú sme, 
napokon, stanovili len my 
ľudia.“
Najviac ju fascinujú mesia-
ce okolo Jupitera a Saturnu, 
už od  tých ôsmich  rokov, za 
reálny však pokladá let na 
Mars, to je jej cieľ. „Ak by sa 
mi  ho  nepodarilo  splniť,  tak 
dúfam,  že  aspoň  prispejem 
svojou prácou k lepšiemu po-
znaniu mimozemského živo-
ta a prípadne otvorím dvere 
ďalším  Slovákom,  ktorí  sú 
vesmírom rovnako uchvátení 
ako ja.“
Je to cesta náročných preká-
žok, možno naozaj sen, kto-
rý sa nikdy nesplní, napriek 
tomu ide za ním. Aj mladým 
ľudom, pre ktorých sa stala 
vzorom, radí nepoľaviť, ale 
pritom  robiť  všetko  čestne, 
eticky. „Určite sa dá dostať 
vysoko, ak človek ide aj cez 
mŕtvoly, ale je dôležité zvo-
liť  si  správnu  cestu,  počú-
vať  svoje  srdce,  ktoré  nám 
hovorí,  čo  je  v  poriadku 
a čo už nie. A dbať zároveň 
na dobro druhých ľudí. O to 
som sa vždy snažila a tento 
prístup ma aj najviac oboha-
cuje.“  (ac)
 Foto: archív Michaely 
Musilovej, TASR
Rozhovor s Michaelou Mu-
silovou si prečítajte na www.
banoviny.sk

STARÉ MESTO
Vždy bola iná ako jej ro-
vesníci, ani do školského 
kolektívu veľmi nezapadla. 
Vždy však vedela, čo chce, 
a za svojím veľkým snom 
ide už od detstva, bez ohľa-
du na prekážky, a tých ni-
kdy nebolo málo. Úspešná 
vedkyňa, astrobiologička 
MICHAELA MUSILOVÁ 
(34), ktorá vyrastala na Du-
najskej ulici, túži hľadať 
mimozemský život, ideálne 
na Marse. Stále je nádej, že 
tam existuje.
Prvýkrát po piatich rokoch si 
Michaela Musilová užila via-
nočné  sviatky  na Slovensku, 
so svojou rodinou, priateľmi, 
blízkymi. Inokedy ich trávila 
aj na simulovanej misii na 
Mesiac či na Mars, kde si so 
svoju posádkou pochutnávala 
na práškovom, vysušenom 

astronautskom  jedle.  Tento-
raz  si  však  skoro  tri  týždne 
mohla  dopriať  takmer  nor-
málne dni. Ibaže v jej prípade 
ťažko hovoriť o normálnom, 
bežnom živote.
„Úprimne,  nikdy  som  ho 
veľmi  nepoznala,  už  počas 
základnej  či  strednej  školy 
som  vždy  mala  množstvo 
rôznych  aktivít.  Od  svojho 
dospeláckeho  života  som 
nezažila  ani  jeden  normálny 
deň.  Na  vysokej  škole  som 
mala  niekedy  až  tri  práce, 
aby  som  si  mohla  financo-
vať  štúdium.  Študovala  som 
v Londýne planetárne vedy, 
geológiu a astrofyziku, kvô-
li  ktorej  som  bola  veľakrát 
v Londýnskom observató-

riu  až  do  tretej-štvrtej  rána. 
A potom späť do  londýnskej 
University College, na ôsmu 
na  prednášky... Bolo  to  nao-
zaj bláznivé, navyše som ešte 
robila  rôzne  dobrovoľnícke 
aktivity v rámci programu 
Medzinárodná cena vojvodu 
z Edinburghu.“ 
Aj  návštevy  Slovenska  vždy 
zvykla  skombinovať  s  neja-
kou pracovnou povinnosťou, 
až  teraz  prišla,  ako  hovorí, 
sama  pre  seba.  „V  Bratisla-
ve sa teším predovšetkým na 
moju rodinu, mám tu rodičov, 
brata, bratrancov, sesterni-
ce...  A  tiež  veľa  kamarátov, 
najmä z čias, keď som sa ve-
novala  tancu, vďačím mu za 
mnohé dlhoročné priateľstvá, 

ktoré trvajú od mojich pät-
nástich.“
Vždy  mala  veľmi  rada  pre-
chádzky pri Dunaji  a  vyhľa-
dáva  ho  dodnes.  Prejde  sa 
pozdĺž rieky a potom až hore 
na hrad, tamojšie výhľady na 
mesto sú jej srdcovky. „Inak, 
v dome na Dunajskej, kde 
som vyrastala,  žilo niekoľko 
generácií našej rodiny z ma-
minej strany a môj strýko bol 
jeden z chlapcov z Dunajskej 
ulice, o ktorých písal Julo Sa-
tinský.“
Na školské roky v našom 
meste však nemá najlepšie 
spomienky.  Do  základnej 
školy na Grösslingovej cho-
dila iba rok, potom sa presťa-
hovali  do  Washingtonu  DC, 
kde jej otec pôsobil ako dip-
lomat,  a  keď  sa  vrátili,  pre-
stúpila na 8-ročné francúzske 
gymnázium  na  Jelačičovej. 
Keďže dlho žila v zahraničí, 
jej  slovenčina  nemohla  byť 
výstavná,  no  učitelia  nemali 
pre  to  pochopenie.  „Mysle-
li  si,  že  som  hlúpa,  keď  ne-
viem poriadne po slovensky, 
a mnohí spolužiaci si zase zo 
mňa uťahovali. Z Jelačičovej 
som neskôr prešla na talian-
ske bilingválne Gymnázium 
Ladislava Sáru, otec mal 
totiž  pracovať  na  ambasáde 
v Ríme. Tam to už bolo  lep-

Niekoľko faktov o slovenskej marsonautke
 Michaela Musilová viedla výskum spojený s vesmírom na inštitúciách po celom svete. Spolupra-

cuje s NASA aj s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA), pracovala pre svetové observatórium 
v Londýne, aj pre kanadsko-francúzsko-havajské observatórium na Havajských ostrovoch. 

 Viedla vyše 30 simulovaných misií na Mars a Mesiac pod záštitou NASA, ESA a ďalších medziná-
rodných organizácií – členovia posádky vtedy žijú ako astronauti na inej planéte. Cieľom misií je 
viesť rôzny vesmírny výskum a odhaľovať problémy, ktoré by mohli potrápiť posádku vo vesmíre. 
Niekoľko rokov bola tiež riaditeľkou vesmírnej výskumnej stanice HI-SEAS na Havaji.

 Stane sa zrejme prvou Slovenkou, ktorá vystúpi na Mount Everest, a zároveň prvou Slovenkou, 
ktorá absolvuje výstupy na najvyššie vrchy svetadielov v rámci projektu Astro Koruna Zeme. Ide 
o sériu výskumno-vzdelávacích expedícií na najvyšší vrchol každého svetadielu, kde so svojím 
tímom skúma dramaticky sa meniace životné prostredie, a najmä organizmy, ktoré dokážu prežiť 
v extrémnych podmienkach.

 Aktuálne pôsobí ako hosťujúca profesorka na FEI Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a na 
Medzinárodnej vesmírnej univerzite.

Astrobiologička z Dunajskej ulice: Let do vesmíru 
musí byť úžasný zážitok, ale ja chcem viac

Michaela viedla viac ako 30 simulovaných misií na Mars a Mesiac.

Na Kilimandžáre v rámci projektu Astro Koruna Zeme

ZUBNÁ AMBULANCIA 
AMBULANCIA 

STOMATOCHIRURGIE 
A IMPLANTOLÓGIE

oznamuje zmenu pracovnej 
doby od 15-21h

ošetríme každého, kto nám zavolá

0905 662 407 
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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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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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Najvyšší súd 
ide do súťaže
STARÉ MESTO
Metropolitný inštitút Bra-
tislavy spúšťa v spoluprá-
ci s Najvyšším súdom SR 
prípravné kroky pred ar-
chitektonickou súťažou na 
obnovu budovy súdu.
Objekt  je  poslednou  veľkou 
realizovanou administratívnou 
budovou architekta Vladimíra 
Dedečka,  no  už  viac  rokov  je 
prázdny pre zlý technický stav 
a náročný energetický prevádz-
kový režim. Najvyšší súd sídli 
v budove na Župnom námestí 
len formálne, svoju činnosť re-
álne vykonáva v štyroch iných 
budovách.  Súťaž  má  priniesť 
rekonštrukciu  objektu  podľa 
aktuálnych potrieb súdu.  MIB 
má  zhodnotiť  stav  budovy 
a potreby inštitúcie, a následne 
nastaviť a zrealizovať architek-
tonickú súťaž. 
Okrem architektonickej hod-
noty  sú  v  budove  aj  ďalšie 
umelecké diela - napríklad 
súčasťou  hlavného  priečelia 
je asymetrický kríž s výtvar-
ným  dielom  Vôľa  ľudu  od 
sochára  Alexandra  Trizulja-
ka.     (ts)

Ingrid Konrad 
vystriedal Šujan
BRATISLAVA
Novým hlavným architek-
tom Bratislavy je Juraj 
Šujan. Poslanci mestského 
zastupiteľstva ho na návrh 
primátora Matúša Valla 
zvolili s účinnosťou od 15. 
decembra 2022.
Šujanovou  predchodkyňou 
bola Ingrid Konrad, ktorá 
v tejto funkcii pôsobila od 
roku 2011. Juraj Šujan pra-
coval od roku 2019 ako po-
radca primátora pre rozvoj 
mesta a územné plánovanie. 
V náplni jeho práce bolo 
usmerňovanie  najmä územ-
noplánovacích pracovísk 
magistrátu a Metropolitné-
ho inštitútu Bratislavy z od-
bornej a metodickej strán-
ky. Podieľal sa na nastavení 
transparentného posudzo-
vania  investičných  záme-
rov, aktualizácii územného 
plánu  Bratislavy  vo  funkč-
nej a priestorovej regulácii 
a príprave nového územné-
ho plánu. Spolupracoval na 
metodických dokumentoch, 
na Koncepcii mestskej by-
tovej  politiky  2020-2030 
a v rokoch 2021-2022 vie-
dol pracovnú skupinu pre 
územný a mestský rozvoj 
strategického dokumentu 
hlavného mesta Bratislava 
2030.  (ts)
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BRATISLAVA
Ceny bytov ponúkaných 
v Bratislave na sekundár-
nom trhu (z druhej ruky) 
sa zastabilizovali v prieme-
re tesne pod 3 900 eur za 

štvorcový meter. Pokračuje 
však trend rastu nájomné-
ho, ktoré sa vyšplhalo na 
priemerných 13,68 eura za 
štvorcový meter vrátane 
energií. 

Priemerná cena bytov 
z druhej ruky sa v Bratislave 
dostala v priebehu druhé-
ho  štvrťroka  2022  na  číslo  
3  877  €/m²,  čo  v  medziroč-
nom porovnaní predstavuje 

nárast  o  21  percent.  Ana-
lytici  spoločnosti  Bencont 
Investments  zároveň  konšta-
tujú: „Oproti druhému štvrť-
roku priemerná cena vzrástla 
o  2,4  %,  ale  keď  vezmeme 
do úvahy aj mesiace október 
a november, tak môžeme po-
vedať, že sa cenový rast star-
ších bytov zastavil.“ 
Aj v prípade starších by-
tov  je  tak  podľa  spoločnosti 
evidentný trend schladenia 
dopytu, rovnako ako pri no-
vostavbách.  Tie  na  konci 
tretieho  štvrťroku  dosiahli 
4 899 €/m², čo bolo rovnaké 
číslo ako v druhom štvrťroku 
2022. 
Zabrzdil sa nielen rast 
jednotkovej ceny starších 
bytov,  ale  tiež  absolútnej 
ceny, ktorá v Bratislave 
aktuálne dosahuje sumu 
v  priemere  246-tisíc  eur. 
„V  medziročnom  porovna-
ní sa tak zvýšila o 19 %, 
zatiaľ  čo  v  porovnaní 
s  druhým  štvrťrokom  len 
o 0,7 %. Priemerná rozloha 
starších  bytov  v  medziroč-
nom aj medzikvartálnom 
porovnaní dosiahla mierny 
pokles  do 1,5 % na úroveň  
64,82  m²,“  hovorí  hlavný 
analytik Rudolf Bruchánik. 
Aj na sekundárnom trhu tak 
možno podľa  analytikov ho-
voriť  o  trende  znižujúcej  sa 
výmery,  i  keď  je  oproti  no-
vostavbám  oveľa  miernej-
ší.  Súvisí  to  predovšetkým 
s  tým,  že  aj  na  sekundárny 
trh sa postupne dostávajú no-
vostavby  s  nižšou  rozlohou, 
ktoré  ťahajú  priemer  nadol. 
„Evidujeme aj pokles podie-
lu  3-  a  4-izbových  bytov  na 
sekundárnej ponuke, čo môže 
byť spôsobené ich rýchlejším 
výpredajom,  keď  kupujúci 
finančne  nedosiahnu  na  väč-
ší byt v novostavbách a mu-
sia  siahnuť  skôr  po  staršom 
byte,“ dodávajú analytici.
Zároveň  konštatujú,  že 
v  Bratislave  naďalej  rastie 
priemerné nájomné na štvor-
cový meter po skokovitom 
náraste o 6,8 % medzi prvým 
a  druhým  štvrťrokom  2022. 
V  treťom štvrťroku  sa  ceno-

Ponuka bytov na sekundárnom trhu v Bratislave, 3. štvrťrok 2022
Okres Priemerná Priemerná  Priemerná
 výmera cena za m² absolútna cena
Bratislava I  79,38 m² 4 747 € 361 323 €
Bratislava II 63,06 m² 3 766 € 232 002 €
Bratislava III 64,40 m² 3 942 € 248 885 €
Bratislava IV 62,72 m² 3 520 € 211 900 €
Bratislava V  60,17 m² 3 724 € 216 854 €
 Zdroj: Bencont Investments

Priemerné ceny prenájmu bytov vrátane energií, 3. štvrťrok 2022
Okres 1-izbový 2-izbový 3-izbový 4-izbový
Bratislava I  579 € 820 € 1 183 € 1 910 €
Bratislava II 534 € 708 € 938 € 1 228 €
Bratislava III 539 € 702 € 912 € 1 335 €
Bratislava IV 523 € 682 € 824 € 1 159 €
Bratislava V  525 € 673 € 830 € 965 €
 Zdroj: Bencont Investments

Rast cien starších bytov sa zastavil, nájomné však porastie vý rast síce spomalil, no po-
kračoval  s  medzikvartálnym 
rastom  o  1,3  %.  V  medzi-
ročnom porovnaní tak nájmy 
vzrástli  o  7,1 %  a  dostali  sa 
na  sumu  13,68  €/m²  vráta-
ne  energií.  Pritom za  rastom 
priemerného nájomného za-
tiaľ nestoja  ceny  energií,  ale 
základná zložka nájmu. Prie-
merné mesačné nájomné do-
siahlo  úroveň  776  €  vrátane 
energií.  Jednoizbové  byty  sa 
prenajímali  za  540  €,  dvoj-
izbové za 728 € a  trojizbové 
byty za 973 €.
„Očakávame  rastúci  tlak  na 
ďalšie  zvyšovanie  nájom-
ného.  Dôvodom  je  zvýšenie 
cien energií, ktorých dopad 
sa  odhaduje  zatiaľ  len  ťaž-
ko.  Postupne  však  dôjde 
aj  k  rastu  základnej  zložky 
nájomného.  To  bude  súvi-
sieť  predovšetkým  s  inflá-
ciou a s vyššími úrokovými 
sadz bami.  Prenajímateľom, 
ktorí  byt  financujú  prostred-
níctvom hypotéky, bude po-
stupne narastať splátka v dô-
sledku  vyšších  úrokov.  Časť 
tohto  nárastu  sa  budú  snažiť 
preniesť na nájomcu. Okrem 
toho bude tlak na rast nájom-
ného vytvárať aj inflácia, keď 
budú prenajímatelia uplatňo-
vať inflačné doložky, resp. ak 
ich v zmluvách nemajú, tak 
sa  budú  snažiť  s  nájomcami 
vyjednať  vyššie  nájomné,“ 
dodáva Bruchánik.  (ts)
 Foto: Matúš Husár

NOVÉ MESTO
Možno ste zaznamenali, 
že architektka Štefánia 
Krumlová pár dní pred 
Vianocami dostala Cenu 
Vladimíra Karfíka za celo-
životné dielo, ktorú jej ude-
lilo česko-slovenské združe-
nie BLOK. Nie každý vie, 
že dnes 90-ročná Bratislav-
čanka je jednou z prvých 
slovenských architektiek 
a tiež, že je patrónkou uni-
kátnej Februárky. Pozrite 
si historické fotografie síd-
liska.
S výstavbou sídliska na Ra-
čianskej  ulici,  známej  Febu-
rárky, sa začalo v  roku 1958 
a ukončená bola v roku 1961, 
niektoré zdroje uvádzajú rok 
1962.  Navrhol  ho  kolektív 

architekta Štefana Svetka, 
s ktorým spolupracovala aj 
Štefánia Krumlová, a bolo to 
jedno z prvých komplexných 
sídlisk, ktoré malo všetko 
potrebné – školy aj škôlky, 
ihriská,  sieť  obchodov,  služ-
by...  Unikátna  bola  tiež  sa-
motná výstavba.
Portál  vtedy.sk  poskytol 
takýto opis diania na sta-
venisku v roku 1961: „Pra-
cujúci Pozemných stavieb 
uplatňujú pri budovaní bytov 
na  Ulici  Februárového  ví-
ťazstva  pokrokové  spôsoby 
výstavby z liateho betónu  
a z celomontovaných panelov. 
V sídlisku z liateho betónu už 
býva vyše 650 rodín. V tomto 
roku tu odovzdajú 524 bytov, 
po  dostavbe  bude  mať  síd-

lisko vyše 1 100 bytových 
jednotiek.  Bude  kompletne 
vybavené  službami,  sieťou 
predajní štátneho obchodu, 
25-triednou všeobecnovzde-
lávacou školou, materskou 
školou a detskými jasľami.“
Betón liali robotníci priamo 
na  stavbe,  pričom  technoló-

giu liateho betónu prvýkrát 
odskúšali práve pri výstavbe 
Februárky,  až  neskôr  sa  po-
užila aj pri bytovej výstavbe 
sídlisk v iných mestách. 
Architektka Štefánia 
Krumlová ako patrónka 
bytového  komplexu  na  Ra-
čianskom mýte sa roky snaží 
zabrániť snahám o  zahusťo-
vanie pôvodnej zástavby 
sídliska,  čo  by  zničilo  jeho 
autenticitu.  Niekedy  pritom 
treba  chrániť  domy  aj  pred 
samotnými vlastníkmi, kto-
rí  sa  na  vlastnú  päsť  pustia 
do rekonštrukcie bytu, lebo 
im  prekáža  napríklad  stena 
oddeľujúca kuchyňu od obý-
vačky - a neuvedomujú si, že 
stavba z liateho betónu nie 
je  panelová  stavba,  že  stena 
z  liateho  betónu  je  nosná. 
Alebo  zamurujú  veľkory-
sý podchod bytového domu 
a zmenia ho na garáž...   (ac)
  Foto: vtedy.tasr.sk

Najlepšie bratislavské sídlisko bolo experimentom 

Sídlisko bolo po dokončení kompletne vybavené, nechýbali školy, škôlky, ihriská, obchody služby...

Pohľad na časť „moderného bytového mestečka“ v roku 1963.

Bývanie má byť
dostupnejšie
BRATISLAVA
Bratislava rozbieha Mest-
skú nájomnú agentúru, kto-
rá má zlepšiť dostupnosť 
bývania pre ľudí, ktorí sú 
v rámci štandardného trhu 
s bývaním z rôznych dôvo-
dov znevýhodnení. 
Ide  napríklad  o  rodičov  sa-
moživiteľov, rodiny s vyšším 
počtom  detí,  ale  s  nízkym 
príjmom,  či  o  jednotlivcov, 
pre  ktorých  je  komerčné  ná-
jomné problém. Mestská  ná-
jomná agentúra má fungovať 
ako  platforma  pre  majiteľov 
bytov, ktorí sú ochotní pre-
najímať  ich ohrozeným oby-
vateľom, ktorí sa ani napriek 
práci a pravidelnému príjmu 
nevedia dostať k nájomnému 
bývaniu  v  rámci  bežnej  po-
nuky.  Nájomné  má  byť  po-
dľa  odhadov  nižšie  o  20  až 
30 percent oproti komerčným 
nájmom.  Prvých  desať  by-
tov rámci pilotnej fázy zís-
kajú vybraní klienti z mest-
ských ubytovní.   (TASR)

Postavia ďalší
mrakodrap?
BRATISLAVA
Pri Moste Apollo, v blízkos-
ti Pribinovej a Košickej uli-
ce, zvažuje developer J&T 
Real Estate postaviť mra-
kodrap s výškou okolo 250 
metrov. 
Potvrdil to hovorca develope-
ra Daniel Suchý s tým, že zá-
mer bude závisieť od rôznych 
technických riešení infra-
štruktúry  projektu.  Aktuálne 
pracujú  na  overovacej  štúdii. 
„Na mieste projektu East 
Tower overujeme ďalšie mož-
nosti, ako čo najlepšie využiť 
cenné územie rýchlo sa roz-
víjajúceho moderného centra 
Bratislavy,“ uviedol hovorca. 
Developer aktuálne dokon-
čuje výstavbu prvého sloven-
ského mrakodrapu Eurovea 
Tower v blízkosti Pribinovej 
ulice  a  Mosta  Apollo.  Bude 
mať  47  nadzemných  podlaží 
a výšku 168 metrov. Práce na 
hrubej stavbe mrakodrapu sú 
už dokončené.  (TASR)
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Čo znamená pre projekt certifikácia 
BREEAM Communities International?
BREEAM Communities spadá do rodiny certifikácií, 
ktoré uviedla na trh a spravuje britská organizácia 
BRE. Ide o proces, ktorý prebieha súbežne s tvorbou 
daného  územia,  ideálne  od  počiatku. V  jeho  jadre 
sú analýzy a najmä komunikácia všetkých dotknu-
tých  účastníkov.  Sledujú  sa  v  ňom  kritériá  udrža-
teľnosti nielen z hľadiska životného prostredia, ale 
aj  sociálnych a ekonomických vplyvov. Na  rozdiel 
od  známejších  certifikácií  pre  budovy,  BREEAM 
Communities  komplexne  rieši  väčšie  územie,  kde 
výstavba prebieha, ako aj jeho napojenie na zvyšok 
mesta a okolitú komunitu, z čoho vyplýva aj názov. 
Ak by som mal stručne vyjadriť zmysel tejto certifi-
kácie, ide o vynikajúcu pomôcku pri tvorbe kvalitné-
ho a udržateľného územia mesta, je to celistvý súbor 
kritérií, ktorý ide ďaleko nad rámec platnej legisla-
tívy. Zároveň je pozoruhodné, do akej miery sa cer-
tifikácia BREEAM Communities  prelína  s  progra-
movou víziou mesta s názvom Bratislava 2030, ale 
aj s európskymi cieľmi dekarbonizácie a taxonómie.

Aké podmienky musí projekt splniť, aby 
získal tento certifikát?
Projekt  by mal  spĺňať minimálne  tri  požiadavky: 
mal by byť rozsahom a dôležitosťou významný pre 

dané územie a jeho obyvateľov, mal by byť multi-
funkčný a mal by byť v takom stupni, keď je ešte 
možné dotvárať a optimalizovať  riešenie. Územie 
veľkosťou definované nie je, ale spravidla ide o sú-
bor budov, alebo štvrť, ako urbanistický celok. Cer-
tifikácia má  tri  stupne.  Prvým  je  analýza  územia, 
jeho  príležitostí,  rizík,  obmedzení  a  priorít.  Hod-
notí sa tu napríklad jestvujúca ekologická hodnota 
územia a biodiverzita, záplavové riziká, dostupné 
obnoviteľné zdroje energií, dopravné napojenie, ale 
aj potenciál pre rozvoj lokálnej ekonomiky, požia-
davky susedov a budúcich užívateľov a benefity pre 
širšie okolie. Druhým stupňom  je návrh konceptu 
riešenia a tretím detailné rozpracovanie.

Ktoré sú silné stránky Nového Lida, vďa-
ka ktorým sa môže uchádzať o BREEAM 
Communities?
Vzhľadom na kritériá, ktoré som spomenul, Nové 
Lido  je  skutočne  ideálnym  kandidátom  pre  túto 
certifikáciu. V prvom  rade  ide  o  najvýznamnejšie 
doposiaľ nezastavané územie v širšom centre mes-
ta, ktoré je mestom kategorizované ako brownfield. 
Bratislava má v porovnaní napríklad s Viedňou len 
štvrtinovú  hustotu  obyvateľov  a  cieľom  je  inteli-
gentné  zahusťovanie mesta  pri  zachovaní  a  zlep-
šovaní  kvality  prostredia.  Presne  tam  je  potenciál 

využitia  takýchto  brownfieldov.  Ďalšou  silnou 
stránkou je samotná poloha, ideálne napojenie na 
medzinárodnú cyklotrasu, hromadnú dopravu, pe-
šia dostupnosť ku všetkým službám a do samotné-
ho  centra. A pre mňa možno najosobnejšou pred-
nosťou  je  poloha  na Dunaji.  Je  to  úžasný  benefit 
územia na brehu najvýznamnejšieho európskeho 
toku, s výhľadom na Staré Mesto a máme ambíciu 
prinavrátiť Dunaj ľuďom, vrátane reminiscencií na 
pôvodné Lido v starom Prešporku.

Čo prispieva k udržateľnosti výstavby a bu-
dúcej prevádzky tejto nábrežnej štvrte?
Dôraz  na  využitie  obnoviteľných  zdrojov  energií, 
optimalizáciu tvaru a orientácie budov, ale aj reduk-
ciu zabudovaného uhlíka prostredníctvom výberu 
ekologickejších materiálov a vyššieho štandardu 
pri výstavbe, to sú základné princípy, ktoré bude-
me  zohľadňovať. Ale  diskutujeme  aj  mnoho  ďal-
ších stratégií. V území budeme zachytávať dažďovú 
vodu a veľký dôraz bude kladený na minimalizáciu 
komunálneho odpadu dôslednou separáciou a vyu-
žitím odpadu. Územie bude navýšené tak, aby par-
kovanie pre autá bolo možné umiestniť pod terénom 
bez nutnosti ekologicky náročného zakladania hlbo-
ko pod úrovňou spodnej vody. Zároveň to však zna-
mená výzvu čo s náletovou zeleňou, ktorej značný 
podiel reprezentujú invazívne druhy. Pre tento účel 
máme v tíme najlepších odborníkov v oblasti eko-
lógie, dendrológie, biodiverzity, mikroklímy a ze-
lených  striech.  Zároveň máme  ambíciu  zásadným 
spôsobom zredukovať uhlíkovú stopu tejto štvrte.

Aké inovácie prinesie projekt?
Inovatívny je v zásade celý náš prístup. Zohľadňu-
jeme  oveľa  širšie  spektrum  kritérií,  ako  je  bežné 
a preverujeme aj neštandardné alternatívy, naprí-

BREEAM Communities je medzinárodná certifikácia zameraná na fázu 
prípravy a plánovania veľkých multifunkčných projektov, ktoré majú vý-
razný vplyv na rozvoj mesta. Takým je nepochybne aj Nové Lido, vďaka 
ktorému získa Bratislava dlhodobo plánované kompaktné centrum s pre-
pojením oboch brehov Dunaja. Čo musí projekt splniť, aby získal prestížny 
certifikát, vysvetľuje Martin Stohl, sustainability manager developerskej 
spoločnosti JTRE.

klad  väčšie  využitie  dreva  ako  ekologického  sta-
vebného  materiálu.  Komunikujeme  s  odborníkmi 
a  externými  spoločnosťami  o možnosti  centrálnej 
výroby tepla a chladu v území a plánujeme využiť 
najnovšie smart technológie pre zber dát na efektív-
nu správu budov aj na komunikáciu používateľov 
v území.

Nové Lido leží v dotyku s prírodným pros-
tredím. Ako nadviaže na Dunaj alebo Soví 
les?
Blízkosť  Dunaja  a  chránených  prírodných  území 
prináša  mnoho  benefitov  pre  rekreáciu,  oddych 
a  krásne  výhľady,  ale  je  to  zároveň  aj  zodpoved-
nosť. Je nutné zohľadniť dôležité environmentálne 
faktory,  ako  je  biokoridor  pozdĺž  rieky  a  ochrana 
spodných  vôd.  Územie Nového  Lida  po  desaťro-
čia  nebolo  začlenené  do  štruktúry  mesta,  a  ako 
ukazujú naše odborné analýzy, usadili sa tu mno-
hé náletové  invazívne druhy zelene. Rozvoj  tohto 
územia má teda na jednej strane ambíciu zachovať 
a  rešpektovať  jestvujúci  pravobrežný  biokoridor 
popri  rieke  v  prepojení  od  lužných  lesov  pri  hra-
nici s Rakúskom smerom na Soví les, zároveň pri-
navrátiť pôvodné druhy zelene a vytvoriť modernú 
udržateľnú štvrť, pripravenú na klimatické zmeny. 
V čase globálneho otepľovania má zeleň aj prítom-
nosť  rieky  významný  prínos.  Navyše,  dunajská 
spodná  voda  je  bezemisným  obnoviteľným  zdro-
jom pre potenciálne chladenie aj kúrenie využitím 
tepelných čerpadiel s uzatvoreným cyklom.

Aké sú vo svete trendy udržateľného súži-
tia mesta s riekou a budovania nábrežných 
štvrtí?
Rieka je vyznamným mestotvorným prvkom 
a máme celý rad dobrých aj zlých príkladov ich vy-
užitia. Dunaj v našej časti Európy bol široko rozvet-
vený a dochádzalo k pravidelným záplavám, preto 
už od čias Márie Terézie, ale najmä koncom 19. sto-
ročia bol Dunaj vo Viedni, Budapešti aj Prešporku 
výrazne zregulovaný. U nás k tomu prispel známy 

taliansky inžinier Lanfranconi. Nie všade táto regu-
lácia dopadla dobre, napríklad v Budapešti odrezali 
prístup k rieke umiestnením cestných komunikácií 
pozdĺž oboch brehov rieky. V nám blízkej Viedni to 
nebolo oveľa lepšie.

Dnes však Viedeň často používame ako 
vzor. Čo sa tam zmenilo?
Odvtedy  pristúpili  k  mnohým  revitalizačným 
krokom k obnove prirodzeného charakteru rieky 
a  zároveň  jej  prinavráteniu mestu  a  jej  obyvate-
ľom. Príkladom je rekreačný ostrov Donau Insel, 
ale  aj  viedenský  park  Lobau,  ktorý  je  súčasťou 
Národného  parku Donau-Auen. To  bolo  inšpirá-
ciou aj pre iniciatívu Bratislavského dunajského 
parku. Zelený pás územia by mal pokračovať me-
dzi protipovodňovou hrádzou a  riekou aj pozdĺž 
územia Nového Lida, kde navyše v spolupráci 
s bratislavskými vodákmi vznikne rekreačná zóna 
s  obnovením  kedysi  takej  obľúbenej  mestskej 
pláže a marínou – zálivom pre menšie rekreačné 
lode.

Ktorý projekt vo svete s týmto certifikátom 
považujete za inšpiratívny aj pre Bratislavu?
Je len málo projektov, ktoré doposiaľ získali certi-
fikát BREEAM Communities na úrovni Excellent 
a len jediný v Európskej únii, ktorý ho získal na 
najvyššej úrovni Outstanding. Je ním projekt Tivo-
li Green City v belgickom Bruseli, ktorý  je určite 
v mnohých smeroch inšpiráciou aj pre nás.

Štvrť Nové Lido

Martin Stohl

Nové Lido je ideálny kandidát  
na prestížny certifikát udržateľnosti

Lekáreň

Zdravie. Život. Rovnováha.
Pri kúpe 3 produktov značky                                
získate najlacnejší z nich za 1 cent (0,01 EUR).

Akcia platí od 1.1.2023 do 31.1.2023.

BRATISLAVA
Chrípka a ďalšie virózy 
nás v posledných dňoch 
poriadne potrápili, pred 
pohotovostnými lekárňami 
sa počas sviatkov tvorili 
dlhočizné rady. Vždy sa 
oplatí myslieť na prevenciu 
– predzásobiť sa voľnopre-
dajnými liekmi a vitamín-
mi, aby ste sa vyhli takému-
to stresu, ale predovšetkým 
posilňovať si imunitu. 
Aby ste zostali zdraví, od-
borníci Regionálneho úra-
du verejného zdravotníctva 
v  Bratislave  odporúčajú  do-
držiavať aj tieto zásady:
 Zvýšte podiel vitamínu C v 

organizme – konzumáciou 
papriky, chrenu, citrusových 
plodov, čiernych ríbezlí, ale 
aj kapustou, kelom, brokoli-
cou a zelenou vňaťou.

 Vplyv na správne fungo-
vanie  imunity má  tiež vi-
tamín D – v prirodzenej 
forme sa nachádza v ry-

bách, vajciach, obsahuje 
ho kakao, smotana alebo 
treščia  pečeň.  V  období, 
keď je slnečných dní me-
nej,  je vhodné doplniť ho 
prípravkami s obsahom 
D3, či už vo forme tabliet 
alebo v kvapkách.

 Dôležitý je aj zinok – jeho 
nedostatok treba kompen-
zovať  stravou  bohatou 
na orechy, celozrnné vý-
robky, listovú zeleninu, 
pečeň,  droždie,  ale  aj  na 
mliečne výrobky.

 Pravidelne sa hýbte - pohy-
bová aktivita trvajúca 30 - 
40 minút a vykonávaná 3- 
až 5-krát v týždni výrazne 
zvyšuje  imunitu.  Postačí 
aj rezkejšia prechádzka.

 Saunujte svoje telo – práve 
saunovanie má pozitívny 
vplyv na stav našej obra-
nyschopnosti.  Vhodné  je 
aj  otužovanie  organizmu 
napríklad striedaním tep-
lej a chladnej sprchy.

 Doprajte si dostatok spán-
ku - ak máte spánkový de-
ficit,  môžete  tým  zmeniť 
imunitnú reakciu organiz-
mu a je pravdepodobnej-
šie, že ochoriete. Zároveň 

minimalizujte stres – je 
preukázané,  že  najmä  dl-
hodobý stres dokáže osla-
biť imunitu.

 Pravidelne vetrajte 
miestnosti  doma  či  na 

pracovisku.  Dôležité  je 
vetrať nárazovo – otvor-
te okno dokorán nie-
koľkokrát  denne,  aby 
sa vzduch v miestnosti 
„vymenil“.  (bn)

Chrípková sezóna sa ešte neskončila, posilnite si imunitu
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Bývať v SKI IN & SKI OUT apartmánoch je neu-
veriteľne komfortné. A práve tento komfort môžete 
vyskúšať v Demänová Rezort, kde nájdete aj vlast-
né lyžiarske stredisko, klzisko aj snowtubing!
SKI Centrum Demänová ponúka svojim návštevní-
kom bezpečné lyžovanie nielen pre začiatočníkov, 
ale aj pre pokročilých na ľahkej a na stredne ťažkej 
zjazdovke. Pre väčšiu bezpečnosť vybudovali špe-
ciálne pre deti oddelenú detskú lyžiarsku zónu, ide-
álnu na trénovanie s inštruktormi. Uvidíte, že prvá 
lyžovačka  s  vašimi  ratolesťami  na  tomto  mieste 
dopadne na výbornú.

Prečo si vybrať na rodinnú lyžovačku prá-
ve SKI Centrum v Demänová Rezort?
Pretože  okrem komfortných SKI  IN & SKI OUT 
apartmánov získate množstvo iných výhod:
 lyžiarsky svah priamo v rezorte,
 skipas na každý deň pobytu máte v cene,
 oddelenú zónu pre tie najmenšie detičky,
 školu lyžovania pre detičky,

 osvetlený svah na večerné lyžovanie,
 osvetlenú bežkársku trať,
 pravidelné animácie pre deti na snehu.
Jednoducho  sa  zobudíte,  skočíte  do  lyžiarok  a  na 
svahu ste aj s celou rodinou hop-šup! Čo je lepšie, 
ako  počas  pobytu  odložiť  auto  a  už  nič  neriešiť? 
V  rezorte  totiž  zažijete  nekonečné  zimné  rado-
vánky pre všetkých na jednom mieste. A aby toho 

nebolo málo, pre nelyžiarov či rodinky s deťmi sú 
pripravené aj iné zimné športy:
 snowtubing na nafukovacích kolesách pre ma-
lých aj veľkých,

 osvetlené klzisko na korčuľovanie či hokej,
 sánkovanie cez deň aj po zotmení.
Netreba tiež zabudnúť na Snack bar na svahu, ktorý 
horúcimi nápojmi a občerstvením určite poteší ne-
jedného hladoša.

Najmodernejší servis a požičovňa lyží 
a snowboardov na Slovensku
Ak si nechcete so sebou brať polovicu pivnice, vy-
bavenie na všetky zimné aktivity si viete aj požičať. 
Lyžiarsky, snowboardový, skialpový výstroj či sán-
ky vám s radosťou požičia SMILE CENTER. A ak 
sa predsa len rozhodnete vziať si ten svoj, radi vám 
na ňom urobia kompletný servis.
SMILE  CENTER  má  najmodernejšie  vybavenie 
a  technológie  svetových  značiek,  aby  svojim  zá-
kazníkom mohli  ponúknuť  prvotriedne  služby  na 
tej najvyššej úrovni. 

Lyžiarska škola Ski School Smile
V Ski School Smile sa venujú všetkým a všetkému 
- od úplných začiatočníkov až po zdokonaľovanie 
športových  lyžiarov  a  snowboardistov.  Možnos-
ťou  sú  aj  freeridové  lekcie  pod  dohľadom  našich 
najskúsenejších inštruktorov, ktorí dobre poznajú 
terén  a  sú  pripravení  ukázať  vám  Jasnú  a  ďalšie 
neďaleké lyžiarske strediská aj mimo zjazdoviek.

Viac na www.demanovarezort.sk

Už ste vyskúšali fantastický komfort 
SKI IN & SKI OUT apartmánov?

Predstavte si, že máte svah rov-
no pod oknami. Nemusíte kráčať 
v lyžiarkach na zasnežený kopec 

kilometre ďaleko, niesť celý výstroj 
a tlačiť ho každý deň do auta, čakať 

v kolónach smerom do doliny, platiť 
drahé parkovné… 

V cene zimného pobytu v Demänová Rezort je skipass na každý deň, klzisko, wellness & fitness, FUN 
Center pre deti aj animačný program.

Nekonečné zimné radovánky pre celú rodinu na jednom mieste

Príbehy lodí
STARÉ MESTO
Storočnú históriu plavby na 
území Slovenska približu-
je výstava pod názvom 100 
rokov Dunajplavby - Príbe-
hy slovenských lodí na rie-
kach, moriach a oceánoch.
Výstavu otvorili v Sloven-
skom technickom múzeu 
– Múzeu dopravy, ktoré ju 
pripravilo v spolupráci so 
spoločnosťou  Slovenská 
plavba a prístavy, Strednou 
priemyselnou školou doprav-
nou a spoločnosťou Korveta. 
„Osloví návštevníkov všet-
kých vekových kategórií. Na 
svoje si prídu malí aj veľkí pri 
pohľade  na  unikátne modely 
lodí, ktoré plávali pod vlaj-
kou  plavebného  podniku,“ 
priblížili organizátori. Výsta-
va,  ktorá  potrvá  do  30.  sep-
tembra, zachytáva obdobie 
vzniku plavebnej spoločnosti 
v roku 1922 až do súčasnosti. 
Nechýbajú ani dobové doku-
menty, rôzne strojné a lodné 
zariadenia, ktoré sa používali 
na lodiach na Dunaji.   (ts)

Sochy  
v divadle
STARÉ MESTO
Divadlo Nová scéna sprí-
stupnilo vo svojich priesto-
roch výstavu diela Jána 
Ťapáka s názvom Sochy 
v divadle.
Umelec, ktorý žije v Brati-
slave a tvorí vo svojom ate-
liéri v Slovenskom Grobe, 
sa venuje voľnej sochárskej 
tvorbe,  ale  i  kresbe  a maľ-
be. Má  za  sebou množstvo 
samostatných i kolektív-
nych výstav, jeho diela sú 
zastúpené vo verejných 
i súkromných zbierkach 
doma  aj  v  zahraničí.  Úzko 
tiež  spolupracuje  so  sú-
borom  Lúčnica  a  ďalšími 
kultúrnymi inštitúciami ako 
autor scénických a kostý-
mových návrhov. Ján Ťapák 
vystavuje v divadle celkovo 
26 sôch, ktoré sú podpore-
né svetelnými bannermi 
s fotografiami diel a ich 
skicami. Výstava potrvá do  
30. júna.  (ts)

Vyberte si zážitok na víkend aj všedný deňJANUÁR
V MESTE

BRATISLAVA
Aj v januári sa v našom 
meste deje veľa zaujíma-
vého, navyše, rozbieha sa 
plesová sezóna, takže sa 
môžete zabávať do nesko-
rého večera. Vybrali sme 

pre vás niekoľko inšpi-
rácií, a pridávame aj tri 
podujatia na nasledujúce 
mesiace. Informácie o ďal-
ších priebežne uverejňu-
jeme na webovej stránke 
banoviny.sk. (bn)
 Foto: archív

Bratislavská knižná 
burza

Každú sobotu
V  Starej  tržnici  môžete  v  so-
botu  zájsť  na  najväčšiu  kniž-
nú burzu na Slovensku, ktorá 
sprevádza pravidelný potravi-
nový Trh-Piac-Markt. Táto  je-
dinečná akcia sa koná vždy od 
9. h do 15. h na poschodí tržni-
ce. Nájdete tu najmä knihy, ale 
popri nich  sa určite objavia aj 

grafiky,  gramoplatne,  pohľadnice,  časopisy,  CD-čka,  ko-
miksy a  plagáty, známky, mince a iné zberateľské predme-
ty. Vstup je voľný. Viac na www.staratrznica.sk

Cirkus Varius na ľade

4. marca 
Na Zimnom šta-
dióne  V.  Dzurillu 
v  Ružinove    už 
v marci diváci 
zažijú  dynamic-
ké predstavenie 
od  Cirkus  Varius, 
plné špeciálnych 
efektov, ktoré na 
ľadovej  ploche 
spojí všetky žánre súčasného cirkusového umenia. Žongléri, 
akrobati,  iluzionisti  či  gymnasti  predvedú  strhujúce predsta-
venia nielen na ľade, ale aj vo vzduchu. V cirkuse neuvidíte 
žiadne zvieratá, iba špičkové výkony umelcov na ľade, ktoré 
podčiarknu kostýmy, svetelné efekty či hudba, ktoré sú tema-
ticky ladené ku každému číslu. Viac na www.showslovakia.sk

Fragolino ples

4. februára
V Istra centre na Hradišt-
nej  43  v  Devínskej  Novej 
Vsi sa zabavíte na Frago-
lino plese, ktorý moderuje 
Richard  Vrablec.  Na  pod-
ujatí, ktoré  sa začína o 19. 
hodine, vystúpi aj detský 
folklórny súbor Kobylka, 
operný spevák Tomáš On-
driáš  či  víťazka  talentovej 
šou Nikola Kusendová.

Zámocký PLES

4. februára
Prijmite pozvanie na Zámocký PLES v exkluzívnych priesto-
roch Šimák zámok Pezinok! Ples otvorí tradičný valčík a po-
čas servírovania galavečere vás bude sprevádzať klavirista. 
Moderátor večera Juraj Bača zahrá aj so svojou kapelou, ple-
sovú zábavu obohatí i bourlesque šou tanečníčok z La Rosa. 
Hosť  večera  bude 
džezmen  Peter  Lipa  a 
DJ  vám  bude  hrať  až 
do  rána.  Čaká  na  vás 
aj bohatá tombola a 
fotostena na červenom 
koberci. Viac na www.
zamokpezinok.sk

XV. reprezentačný plesodpadového 
hospodárstva a priateľov životného prostredia

27. januára
Veselá zábava bude 
v závere januára 
v hoteli Double Tree 
by Hilton. V  poradí 
15.  reprezentačný 
ples odpadového 
hospodárstva a pria-
teľov životného pro-
stredia, ktorý orga-
nizuje Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve, 
sa začína o 19. h. Viac na www.odpady-portal.sk

O kresbe, čo ožila

15. januára
O kresbe, čo ožila v podaní OZ JivArt  je vizuálna adaptácia 
detskej knižky, ktorá má podnietiť mladú dušu k zamysleniu 
sa nad vznikom sveta, má „zobudiť“ zmysly a viesť diváka až 
k vlastným interpretáciám o živote. Podujatie sa uskutoční vo 
výstavnej a koncertnej sieni Klarisky o 16. h. Viac na www.
visitbratislava.sk

Bosorky zo Starej radnice

17. januára
Vedeli ste, že i novoveký Prešporok mal svoje bosorky? O tom, 
prečo ich bolo u nás menej ako v susedných krajinách, ako pre-
biehali prešporské čarodejnícke procesy či ako sa na údajných 
bosorkách  hľadalo  tzv.  diablovo  znamenie  vám  porozpráva 
Alexandra Ballová, historička a odborná knihovníčka Múzea 
mesta Bratislavy. Viac na www.mmb.sk

Človek človeku
Karel Koch a Dušan Jurkovič

do 26. februára
Keď budete v historickom centre, odporúčame zájsť aj na ne-
štandardnú výstavu v Starej radnici, ktorá približuje myšlien-
kový svet a životnú filozofiu uznávaného lekára Karla Kocha 
a jeho priateľa, architekta Dušana Jurkoviča. Výstavu pripra-
vilo Múzeum mesta Bratislavy v spolupráci s Vysokou školou 
umeleckopriemyslovou v Prahe. Viac na www.mmb.sk
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STARÉ MESTO
R e š t a u r á -
ciu v unikát-
nych priestoroch 
zrekonštruovanej 
historickej Spilky otvo-
rili pred približne dvoma 
rokmi, no otestovať sme 
ju prišli až teraz, keď sa 
po obmedzeniach pan-
démie naplno 
rozbehla. 
K tan-
kovému 
p i v k u 
vám po-
núknu tradič-
né jedlá, ktoré vraj 
reprezentujú mix toho naj-
lepšieho z Rakúska-Uhor-
ska, ale tiež všeličo z mo-
dernej kuchyne. Aká je 
naša skúsenosť?
Pivársku reštauráciu Spilka 
beer    &  restaurant  nájde-
te na Legionárskej ulici za 
Novým evanjelickým kos-
tolom.  Pamiatková  budova 
Spilka  (kvasiareň)  zo  60. 
rokov  minulého  storočia 
s charakteristickou kupolou 
je  zároveň  jediným  zacho-
vaným objektom bývalého 
Pivovaru Stein. Históriu va-
renia piva vnímate aj v cit-
livo zrekonštruovanom 
interiéri reštaurácie s vy-
sokým stropom, kde pútajú 
pozornosť  pôvodné  lampy 
pivovaru i pôvodné mohut-
né stĺpy s bielym obkladom, 
takisto  stena  so  železnými 
vrátami z parných kotlov, 
ktorými sa vykuroval celý 
Stein. 
Návštevníkov  býva  v  čase 
obeda  veľa,  ale  stále  sme 
si  vedeli  nájsť  dobrý  stôl. 
Horšie to bolo s čakaním na 
jedlo, zeleninovú polievku 
(1,49 €) sme síce mali na sto-
le raz-dva, ale hlavné jedlá 
až  o  ďalších  takmer  štyrid-
sať  minút.  Zdržanie  vraj 
spôsobilo  pečenie  kuriatka, 
ktoré  sme  si  objednali.  Po-
lievku hodnotíme ako dobrú 
klasiku, nesklamala, ale ani 
neohúrila  ničím  mimoriad-

n y m , 
d á v a -
me jej 
p r i emernú 
známku.
Pečené kuriatko  (14,50  €), 
ktoré tak skúšalo našu trpez-
livosť,  je  určite  dobrá  voľ-
ba  v  prípade,  že  ste  veľmi, 
veľmi hladní. Z  tejto porcie 
- oficiálne 500 g, podľa náš-
ho odhadu aj viac - sa naje 
úplne každý, dokonca posta-
čí  i  dvojici.  Na  pekáč  sme 
totiž  dostali  celú  polovicu 
pečeného marinového  kura-
ťa.  Chuťovo  bolo  mäsko 
fajn, ale na náš vkus až príliš 
mäkké, ak ho máte radi upe-
čené  dochrumkava,  môže 
vás  mierne  sklamať.  Ob-
loženiu  nebolo  čo  vyčítať, 
ocenia ho najmä priaznivci 
mierne pikantných pokrmov. 
Opekané baby zemiaky boli 
chutné, grilovaná kukurica 
sladučká,  potešili  aj  alma 
papričky  a  baranie  rohy, 
tých bolo v pekáči až-až.
Veľké  očakávania  sme  mali 
od špeciality s názvom Brav-
čový rezeň Spilka  (12,50  €), 
ku ktorej sme si objednali len 
skromnú prílohu v podobe 
uhorkového šalátu  (2,90  €). 
„Spilkovský“  rezeň  vyzerá 
na  pohľad  ako  viedenský, 
tiež ho naklepú pekne naten-
ko, ibaže namiesto teľacieho 

nájdete v trojobale z jemnej 
kaiserkovej strúhanky mäso 
bravčové.  Chuťovo  nám 
však  „šnicel“  nepripadal  ni-
jako špeciálny, hoci ho vraj 
navyše  marinovali  v  pive. 
Uhorkový  šalát  bol  bežný 
štandard, rovnako hodnotíme 
i servírovanie.
Ochutnali  sme  tiež  kon-
fitované  Kačacie stehno  
(14,50  €),  ktoré  zas  bolo  na 
rozdiel  od pečeného kurčaťa 
malé, pokojne by sme zvládli 
aj dva kúsky. Mäso bolo tro-
chu suché, no lokše k nemu 
fajn.  Chutila  nám  takisto 
dusená  červená  kapusta  – 
neublíži ani  tomu, kto  ju má 
rád kyslejšiu, ani tomu, kto 
uprednostňuje sladšiu verziu.
Ďalšou  voľbou  bol  Wrap 
s kačacím mäsom  (10,50  €), 
k  tomu  čipsy,  tenučké  do-
máce  zemiakové  lupienky. 
Tortilla naplnená trhaným 
mäsom a zeleninou nepre-
kvapila  ničím  výnimočným. 
Šalát coleslaw však pred-
sa  len  potešil,  dresing  tiež, 
a šmrnc tejto špecialite do-
dalo  avokádo,  ibaže  kačacie 
bolo opäť suchšie. 
Napokon sme otestovali Te-
ľací perkelt (12,90 €) s domá-
cimi špenátovými haluškami. 

K mäsku sme nemali nijaké 
výhrady, naopak, bolo veľmi 
chutné a jemné. Maslové ha-
lušky, ktoré sme s pasiou ob-
racali v skvelej v omáčke, sa 
nám  žiadalo  trošku  dosoliť, 
ale to už je náš zlozvyk. Inak 
žiadna výčitka.   (bn)
 Foto: Marián Dekan
Hodnotenie: 
Maximum: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o návšte-
ve informovaná. Konzumáciu 
si redakcia platila sama.

Najviac vás zaujalo na našom 
webe banoviny.sk

Cestujúca: Vodič MHD ma pre 
telefonovanie vykázal do zadnej 

časti trolejbusu
Juraj Tevec: Kto má počúvať  tie 
banálne  reči  o  témach,  ktoré  zaťa-
žujú  spolucestujúcich?  Keď  mne 
niekto  volá,  tak  poviem,  že  som 
v MHD a ozvem sa neskôr... Takže, 
tolerancia predovšetkým.
Zuzana Pavlikova: Väčšina ľudí 
telefonuje  tak,  že  celý  autobus  ich 
musí počúvať. Čudujem sa, že zatiaľ 
nikoho ešte nevyhodili okrem tejto 
pani, mňa takíto tiež vyrušujú.

Maria Pešeková:   Súhlasím. Ja som raz dokonca dobrovoľne vystúpila a počkala na ďalší 
autobus kvôli chlapovi, ktorý mal tiež potrebu hulákať do telefónu na celý autobus. Nedá sa to 
počúvať.
Maja Melicherova:  Len  pri  tom  telefonovaní  je  rozdiel  vykecávať  po  celý  čas  jazdy  do 
mobilu o hlúpostiach a obťažovať tým ostatných cestujúcich a vybaviť si nejaký krátky súrny 
alebo praktický telefonát.
Lucia Heinfling: Takýmto ľuďom sa povie jednoducho, že sú nevychovaní a sú radi stredo-
bodom pozornosti. Alebo ich, naopak, nikto iný nezaujíma a ani nevedia, kde sa nachádzajú, 
lebo v tom momente nič iné nevnímajú a ak by ste ich vyrušili, ešte môžete vy od nich schytať.
 Foto: TASR

Vyrábate si doma pivo? Po novom to musíte ohlásiť 
colnému úradu, ak to neurobíte, hrozí vám pokuta
Od januára 2023 platí nová povinnosť - každý, kto vyrába pivo pre svoju vlastnú spotre-
bu, to musí oznámiť miestne príslušnému colnému úradu. 
Iveta Possert Urík: A kto a ako bude kontrolovať, čo doma varím? A lekvár môžem? A ovoc-
né likéry? Ľudia nemajú čo robiť, len pre pár litrov piva po úradoch behať?
Eva Evaevaeva: Varenie čohokoľvek doma ohlasovať colnému úradu? To je asi silvestrovský 
vtip. Alebo test trpezlivosti národa.
Malo Karpaťanka: Kávu si môžem ešte uvariť bez ohlasovacej povinnosti?
Andrej Orszagh: Nerozumiem, čo s tým má colný úrad, keď nič nedovážam. Pochopím da-
ňový úrad, ak sa to má zdaňovať od určitého objemu, no colný úrad? Ako tu viacerí píšu, vyzerá 
to tak, že ľudia budú o chvíľu nahlasovať aj počet uvarených čajov, prípadne nadýchnutí.

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
Akú výchovu majú takíto ničitelia?
Aj ja som si 
v Petržalke 
všimol pomaľo-
vané, dokonca 
úplne zničené 
smetné nádoby, 
ktoré mestská 
časť inštalovala 
len nedávno. Vandali vraj nelegálnym odpaľovaním agresívnej 
pyrotechniky odpálili nový rok vo veľkom štýle. Pri prechádzke 
v Sade Janka Kráľa sú zas pomaľované takisto iba nedávno 
osadené smetné koše, na Starom moste sa činili grafiti... Nechá-
pem, z akých rodín pochádzajú takíto primitívi. Petržalská samo-
správa avizovala, že zdemolované kameninové koše bude aktívne 
riešiť v spolupráci s mestskou políciou. Som naozaj zvedavý na 
výsledok a aký postih čaká usvedčených vinníkov – obávam sa, 
že prípadný trest bude smiešny.
Ak ich, samozrejme, vôbec niekedy nájdu, o čom silne pochybu-
jem. Pravdepodobne nie, takže vandali budú naďalej veselo ničiť 
naše prostredie. A nápravu škôd v stovkách eur, ktoré spôsobia, 
zaplatíme my všetci.
 Petržalčan Alexander
 Foto: FB Petržalka

Kríky bez listov odkryli neporiadok
Na Nový rok som sa vybral cestnou kolobežkou (nie elektric-
kou) na Devín po Devínskej ceste. Cestou na Devín a späť som 
pozorne pozoroval okolie cesty, jeho svahy aj malé priekopy . To 
sú nie desiatky, ale stovky odhodených PET fliaš, plechoviek, aj 
igelitov a papierov. Podľa môjho preverenia sú bez znakov „recyk-
luj ma“, teda tam ležia dlhšie. Na niektorých miestach odstrašujúci 
pohľad. Samozrejme, teraz to je všetko vidieť, lebo kríky a stromy 
sú bez listov.  Na niektorých miestach je to vo výške 4 - 5 metrov. 
Ťažký prístup. Jedno je isté, trpí životné prostredie. Dokáže sa to 
upratať?  To je niekoľkoročné devastovanie životného prostredia.  
Verím v mene slušných a poriadkumilovných ľudí, že sa problém 
vyrieši.  Ing. Peter Bella, Ružinov

Hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 

na najvhodnejší návrh na uzatvorenie 
zmluvy o nájme nebytového priestoru 
č. NP 5 vo výmere 58,64 m² v stavbe 
so súpis. č. 3514 na pozemku parc. 
č. 1426/587, na ulici Hany Meličkovej 
11/B v Bratislave, k. ú. Karlova 
Ves, s možnosťou použitia prvkov  
elektronickej aukcie. 

Bližšie informácie na 
www.bratislava.sk alebo 

na tel. čísle 02/59 356 228.

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



Ako chutí v kvasiarni legendárneho Steinu?

Pečené kuriatko

Wrap 
s kačacím 

mäsom

Teľací perkelt

Kačacie 
stehno

Bravčový rezeň Spilka

Pri obnove interiéru za-
chovali pôvodné lampy 

aj mohutné stĺpy.

Do ohrádky, aj 
ku kontajneru
BRATISLAVA
Spoločnosť Odvoz a lik-
vidácia odpadu (OLO) už 
odváža vianočné stromčeky 
z drevených ohrádok. 
Rozmiestnených po celom 
meste  je  ich  takmer  800. 
Odvoz  stromčekov  by  mal 
trvať  do  25.  februára.  „Pro-
síme  Bratislavčanov,  aby 
v  maximálnej  miere  využili 
drevené ohrádky vo svojej 
mestskej  časti.  Ak  sa  v  ich 
bezprostrednom okolí ohrád-
ka nenachádza, svoj strom-
ček môžu odložiť k stanovis-
ku zberných nádob,“ vyzýva 
spoločnosť.  (TASR)

Rozdajú vrecká
BRATISLAVA
Do zberu kuchynského bio-
odpadu sa môžu Bratislav-
čania zapojiť aj tento rok. 
Spoločnosť OLO zároveň na-
plánovala  distribúciu  ďalších 
kompostovateľných  vreciek 
pre domácnosti, ktoré už tento 
druh odpadu triedia. Obyvate-
lia rodinných i bytových do-
mov, ktorí premeškali adresnú 
distribúciu nádob a komposto-
vateľných vreciek, si môžu ba-
líček prevziať na zákazníckom 
centre OLO.  (TASR)

Nová šanca 
pre Rázsochy
LAMAČ
Výstavba Univerzitnej ne-
mocnice Bratislava v loka-
lite Rázsochy by sa mohla 
začať v druhom štvrťroku 
2024. 
Vyplýva to zo zámeru projek-
tu, ktorý ministerstvo zdravot-
níctva predložilo na posúdenie 
vplyvov na životné prostredie 
(EIA).  Predbežné  náklady  na 
výstavbu  odhadujú  na  263 
miliónov  eur.  Objekt  novej 
UNB Rázsochy bude kopíro-
vať pôdorys pôvodnej nemoc-
nice.  „Z  hľadiska  štruktúry 
nemocnice sa  ráta  s približne 
695  lôžkami,  20  operačnými 
sálami, 40 ambulanciami a asi 
35-tisíc  hospitalizáciami  roč-
ne,“ priblížil rezort.  (TASR)
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RUŽINOV
Deň pred Vianocami pri-
šla smutná správa, vo veku 
93 rokov zomrel význam-
ný publicista a spisovateľ 
Jaroslav (Slavo) Kalný. 
V reportážnych knihách 
Bombardovanie Apolky či 
Zabudnite na Kocha písal 
aj o drámach vojnovej Bra-
tislavy a jej ľudí. 
„Nie, to tam radšej nedávaj-
te, úplne presne si to nepa-
mätám,“  usúdil  pán  Kalný 
vlani  na  jeseň,  keď  sme 
v Bratislavských novinách 
pripravovali  článok  o  uml-
čanom  lekárovi  Karlovi 
Kochovi  a  chceli  sme  doň 
pridať istú zaujímavosť. Bol 
prísny na fakty, poctivo si 
ich overoval aj v archívoch 
či starých matrikách, spove-
dal priamych účastníkov dia-
nia... Všetko muselo  sedieť. 
Spisovateľ Ladislav Švihran 
spomínal – pracuje ako sve-
domitý vedec, ba možno ešte 
dôslednejšie.
Strastiplný osud Karla Ko-
cha, ktorého meno sa na 
dlhé roky vytratilo z encyk-
lopédií  aj  učebníc,  oživil 
Slavo Kalný v knihe Zabud-
nite  na  Kocha.  Pri  spracú-
vaní  príbehu  zhromaždil 
aj  svedectvá  spoluväzňov 
a  výpovede  príbuzných. 
S  útrapami  tohto  českého 
lekára, protifašistického 
odbojára a neskôr politic-
kého väzňa, ktorý si „nepo-

rozumel“ s komunistami, sa 
oboznámil pri písaní knihy 
Bombardovanie  Apolky. 
V nej zase vzkriesil príbeh 
najmladšej špiónky Európy 
Beatrix Pospíšilovej, prezý-
vanej  Trixi.  Zničujúci  ná-
let spojeneckých lietadiel, 
ktoré v júni 1944 bombar-
dovali Apolku, bol úspešný 
aj  vďaka  vtedy  osemnásť-
ročnej Trixi. Práve ona do-
dala spojencom informácie 
o  dôležitom  závode,  ktorý 
bol pod kontrolou Nemcov. 
Pri pohľade na skazu, ktorú 
neprežilo  176  ľudí,  medzi 
nimi aj jej známi, však mala 
veľké výčitky svedomia. 
Ružinovčan  Slavo  Kalný 
patril do skupiny legendár-
nych  reportérov 60.  rokov, 
po okupácii v auguste 1968 
mu však normalizácia vza-
la  „meno  aj  pero“.  Skon-
čil  ako  šéfredaktor  denní-
ka  Smena,  vďaka  pomoci 
priateľov  mohol  napokon 
pracovať  v  Českosloven-
skom rozhlase, nesmel 
však  písať  pod  vlastným 
menom,  ani  vystupovať 
pred  mikrofónom.  Vtedy 
sa zrodil Karol Ilavský a aj 
pod týmto pseudonymom 
sa stal úspešným tvorcom, 
napísal takmer dve de-
siatky rozhlasových hier, 
vytvoril  množstvo  pásiem 
a  fíčrov.  Bol  tiež  hlavným 
dramaturgom rozhlasového 
seriálu  Čo  nového  Bieli-

kovci?, ktorý sa vysielal od 
roku 1974 až do roku 1990 
a  žili  ním  domácnosti  na 
celom Slovensku. 
V  knižkách  Páni  novinári 
(2004) a Páni novinári II 
(2006) písal o kolegoch, 
odvážnych  žurnalistoch, 
ktorí  v  zložitých  časoch 
bývalého  režimu  „potlači-
li náš svet kúštik dopredu, 
bližšie  k  demokracii  a  kul-
túrnosti“.  Okrem  spome-
nutých  reportážnych  kníh 
Bombardovanie Apolky 
(2007)  a  Zabudnite  na  Ko-
cha (2008) mu v posledných 
rokoch  vyšli  Božie  muky 
(2008)  či  Svedkovia  mo-
jej  doby  (2011).  Zvláštny 
osud mala  knižka  Odpísaní 
(2006),  ktorá  v  roku  1970 
nesmela  vyjsť,  už  pripra-
vené  dielo  kamsi  zmizlo. 
K  pôvodným  reportážam 
neskôr pridal ďalšie a málo 
známe svedectvá doby zo-
stali nažive.
Slavo Kalný získal viacero 
ocenení,  napríklad  cenu  E. 
E. Kischa, Cenu Vojtecha Za-

marovského i najvyššie no-
vinárske ocenenie Mercurius 
veridicus ex Slovakia. 
„Reportáž sa nedá písať v ka-
viarni  ani doma, vyžaduje  si 
túlavé  topánky,“  hovorieval 
Pán novinár. Tentoraz  sa  za-
túlal bez návratu. 
Knihu Odpísaní uviedol ci-
tátom Wiliama Faulknera: 
Minulosť  nie  je  nikdy mŕt-
va, dokonca nie je ani mi-
nulá.  Rovnako  nepominula 
láskavosť, ktorú Slavo Kal-
ný porozdával, jeho dobré 
rady i pripomienky, zostali 
knižky...  Vďaka  aj  za  ne, 
priateľ.   (ac)
  Foto: TASR, vtedy.tasr.sk

Uplynulý rok 2022 mal dva 
dôležité dátumy týkajúce 
sa Alfreda Piffla: 115 rokov 
od narodenia a 50 rokov od 
úmrtia tohto zanieteného 
pamiatkara a architekta, 
vďaka ktorému neskončil 
Bratislavský hrad ako rui-
na. Pred sedemdesiatimi 
rokmi sa začalo s obno-
vou tejto dnes už národnej 
kultúrnej pamiatky, jej zá-
chrancu však vtedajší re-
žim kruto potrestal.
Pri  príležitosti  spomínaných 
výročí  pripravili  pracovníci 
SNM – Historického múzea 
netradičné  nočné  prehliad-
ky Bratislavského hradu cez 
Pifflov osobný denník, ktorý 
si  viedol  počas  rekonštrukč-
ných  prác.  Je  aj  svedectvom 
upevňovania  komunistic-
kého  režimu  u  nás,  ktorého 
prisluhovači označili aktivity 
Alfreda Piffla za podozrivé.
Rodák  z  českých  Kerhartíc 
nad Orlicí patril k hlavným 
iniciátorom obnovy hradu 
zničeného požiarom. Neúnav-
ne spolu s maliarom Jankom 
Alexym  bojovali  proti  ne-
prajníkom, ktorí presadzovali 
jeho  zbúranie. Rekonštrukciu 
ruiny vrchnosť najskôr schvá-
lila, potom prišlo zamietnutie, 

vraj  je  „zavrhnutiahodná“... 
Napokon  však  profesor  Piffl, 
ktorý  v  tom  čase  pôsobil  na 
Fakulte architektúry a staveb-
níctva bratislavskej Sloven-
skej vysokej školy technickej 
(SVŠT), zapísal dňa 28. mája 
1953  do  svojho  denníka: 
„Slávna historická komisia 
na Bratislavskom hrade. Naša 
katedra dostala na starosť jeho 
rekonštrukciu!“
So zameriavaním hradných 
ruín a výskumom hradného 
areálu  sa  začalo  na  jar  toho 
roku, pri prácach pomáhali 
aj  študenti  architektúry.  Re-
konštrukcia hradu však bola 
veľmi  náročná,  raz  chýbal 
stavebný materiál, inokedy 
peniaze na vyplatenie robot-
níkov... Spomenul to aj Janko 

Alexy  v  nedatovanom  súk-
romnom  liste  priateľovi:  „Ja 
denne musím napísať i 20 lis-
tov. Robím  to v  telegrafnom 
štýle,  keď  mimo  študentiek 
a  krásavíc  musím  sa  starať 
i o to, že či robotníci na brati-
slavskom hrade dostávajú im 
patričné ´prémie´, či už začne 
tam fungovať ústredné kúre-
nie, či nezatekajú strechy...“
Problémy pri rekonštrukcii 
priznal  Alfred  Piffl  takisto 
vo svojom denníku, v ktorom 
zaznamenal, okrem iných, 
takéto konštatovanie: „Prob-
lém Hradu sa rozrástol, pre-
rastá nám cez hlavu a nedá sa 
od neho ustúpiť. Moju prácu 
na Hrade vraj nevidno! Koľ-
ko hodín som sa Hradu ve-
noval! Napríklad len štúdiu 
mált,  omietok  a  kameňov. 
Tie nedele venované Hradu 
v nepohode a na úkor rodiny. 
Hodiny a hodiny štúdia...“
Zo stavby postupne odchá-
dzali viacerí architekti, vý-
tvarníci  i  ďalší  odborníci, 
napokon odišiel aj samotný 
Alfred Piffl. Nie však dobro-
voľne, po rokoch tvrdej driny 
si  ho  v  lete  1957  vyhliadli 
príslušníci  Štátnej  bezpeč-
nosti.  S  vykonštruovaným 
obvinením z „verejného 
poburovania a ohovárania 
spriatelenej mocnosti“  skon-
čil  vo  väznici  na  pražskom 

Pankráci, kde si odsedel dva 
roky.  Po  návrate  z  basy  pri-
šiel o všetky tituly, dostal tiež 
zákaz vstupu na pôdu Fakul-
ty architektúry a pozemného 
staviteľstva  SVŠT,  kde  bol 
v rokoch 1950 až 1952 vôbec 
prvým dekanom v histórii fa-
kulty.  Prerušiť musel  takisto 
všetky svoje výskumné, pro-
jektové a stavebné práce na 
rekonštrukcii hradu, ktorá 
pokračovala už bez neho. 
Na Bratislavský hrad ani do 
školy sa nikdy nevrátil. Naj-
skôr pracoval ako robotník 
v panelárni, neskôr ako pro-
jektant okresného stavebné-
ho podniku v Pezinku, až na 
sklonku života dostal príleži-
tosť  pôsobiť  v Archeologic-
kom ústave SAV. Zdokumen-
toval nálezy na hrade Devín, 
Vodnej veži či rímskej Geru-
late  v  Rusovciach.  Zároveň 
sa výrazne zaslúžil o výskum 
a dokumentáciu búraného 
bratislavského Podhradia, 
pričom  stihol  v  kresbách 
a  náčrtoch  zdokumentovať 
dnes  už  neexistujúce  histo-
rické domy, štvrte a ulice pod 
hradom, ale aj v Karlovej Vsi 
či v Pezinku.
Zomrel náhle v Bratislave 26. 
júna 1972 ako 65-ročný. 
 (ts, ac)
  Foto: vtedy.tasr.sk

REDAKCIA  
Ivanská cesta 2D  
821 04 Bratislava 

Šéfredaktorka: Anna Čapková  

E-mail: redakcia@banoviny.sk 
Telefón: 02/62801182  

Inzercia: Claudia Škrabáková 
Telefón: 0911 668 469 

E-mail: skrabakova@banoviny.sk 
PR reklama  

je graficky vyznačená  

 www.banoviny.sk

Nedostávate Bratislavské noviny?  
Nahláste nám vašu presnú  
adresu na: 02/32688830,  
redakcia@banoviny.sk

vyjdú o mesiac
3. februára 2023

Pieta
pohrebná služba

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

Pomáhame 
24 hodín denne 

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

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

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

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

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

Hlavné mesto ponúklo mestským
častiam pomoc pri projektoch

P i e t a
pohrebná služba

Pomáhame 
24 hodín denne 

už viac ako 30 rokov
~ ~ ~

Posledná rozlúčka v našej
obradnej miestnosti 

za 850 eur
~ ~ ~

Súčasťou balíka služieb je 
truhla, čalúnenie, obliekanie, 

úprava, smútočný obrad, 
vybavenie matriky 

a kremácia 
vrátane štandardnej urny

~ ~ ~
V obradnej miestnosti Pieta 

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

so štandardnými stuhami
�� zobrazenie fotografie 

zosnulého na LCD monitore
�� prehratie foto prezentácie 

zo života zosnulého
�� kondolenčnú listinu

~ ~ ~
Na týchto službách 
ušetríte minimálne 

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

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

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

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

www.malekrasnany.sk �

Zažite Dni otvorených dverí 
v Malých Krasňanoch

V obradnej miestnosti Pieta 
ponúkame bezplatne tieto 

služby:
► prepožičanie 

štyroch umelých vencov 
už aj so štandardnými 

stuhami

► zobrazenie fotografie 
zosnulého na LCD monitore

► prehratie foto 
prezentácie zo života 

zosnulého

► kondolenčnú listinu.

Na týchto službách 
ušetríte min. 

300 eur.

~ ~ ~

Hlavné mesto Slovenskej 
republiky Bratislava 

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 

na najvhodnejší návrh na uzatvorenie 
zmluvy o nájme nebytového priestoru 
č. 901 vo výmere 102,47 m² v stavbe 
so súpis. č. 3038 na pozemku par. č. 
2823, na ulici Jasovská 1 v Bratislave, 
k. ú. Petržalka. 

Bližšie informácie na 
www.bratislava.sk alebo 

na tel. čísle 02/59 356 228.

Zachránil Bratislavský hrad, odmenili ho väzením

Pohľad na časť hradu pri severovýchodnej veži.

Hrad si pozreli aj športovci, ktorí prišli do Bratislavy na 
oslavy Mesiaca československo-sovietskeho priateľstva.

Alfred Piffl pri renovovaní 
budovy na rohu Rybnej 
brány a Laurinskej ulice.

Slavo Kalný

1947 1954

1955

Ak  vám  zavolá  policajt,  že 
chce peniaze, nie je to poli-
cajt!  Upozorňuje  na  to  Polí-
cia SR v rámci kampane proti 
podvodom, pre ktoré mnohí 
seniori aj v BRATISLAVE 
prišli  o  desaťtisíce  eur.  Pod-
vodník zavolá obeti s tým, že 
sa zlodeji zamerali na jej byt 
či  dom.  Následne  ju  upoko-
jí, jemu vraj ako policajtovi 
môže dôverovať, a keď vyho-
dí von cez okno alebo balkón 
peniaze zabalené v igelitke, 
on  ich  ochráni.  V momente, 
ako to obeť urobí, sú peniaze 
nenávratne  preč.  „Pamätajte 
si,  že  policajt  vás  nikdy  ne-
žiada, aby ste mu dali penia-
ze.  Ak  vám  zavolá,  zrejme 
vás  chce  predvolať  na  vý-
sluch alebo vám niečo ozná-
miť.  (ivk)

Obnovu veže 
už dokončujú
STARÉ MESTO
Generálna rekonštrukcia iko-
nickej Michalskej veže a ná-
vrat k jej prevažne barokové-
mu vzhľadu sa blíži k záveru.
Aktuálne  sa  dokončujú  práce 
v interiéri a v priebehu toh-
to  roka  už  bude  Michalská 
veža  sprístupnená  verejnosti. 
Obnova  približne  51  metrov 
vysokej veže, ktorá  sa  začala 
v júli 2021, zasiahla celý ob-
jekt – v exteriéri boli obnove-
né a doplnené všetky kame-
nosochárske a ozdobné prvky 
vrátane sochy sv. Michala Ar-
chanjela z polovice 18. storo-
čia, dvoch zvonov, ciferníkov 
hodín, všetkých kamenných 
a reliéfnych prvkov i olovenej 
tabule nad bránovým vcho-
dom.  Okná  nahradili  repliky 
pôvodných barokových okien, 
obnovili sa fasády.   (ts)

Prístavba
prekvapila

PETRŽALKA
Nová prístavba rekonštruo-
vaného Divadla Aréna pre-
kvapuje veľkými oknami. 
Ako vyzerala v minulosti? 
Aj  v  minulosti  boli  súčasťou 
divadla bočné „krídla“, prístav-
ba s veľkými oknami však nie 
je  kópiou  historickej.  „Budova 
nemala  takéto  okná,  podľa  ar-
chívnych dokumentov išlo skôr 
o  murované  časti.  Na  základe 
projektu, ktorý schválil Krajský 
pamiatkový úrad, sme zvolili 
okná, ktoré presvetlia interiéry 
Divadla Aréna,“  vysvetlila  ho-
vorkyňa  Bratislavského  samo-
správneho kraja Lucia Forman 
s  tým,  že  okná  na  prístavbe 
budú hliníkové, ich rámy budú 
v  matnej  antracitovej  farbe. 
Vďaka prístavbe sa rozšíri záze-
mie divadelnej prevádzky.  (ac)
 Foto: ac

Vzkriesil príbeh najmladšej špiónky Európy,  
aj umlčaného lekára a ľudomila Karla Kocha

Pohľad z hradu na horiacu Apolku
Americké bombardéry zaútočili na  rafinériu Apollo 16. júna 
1944 dopoludnia. Na mesto v priebehu ani nie desiatich minút 
dopadlo takmer 370 ton bômb, objekty s rôznymi horľavinami 
vybuchovali či horeli ešte dlho po bombardovaní. Fabriku, ktorá 
bola pod kontrolou Nemcov, zničili na 80 percent. Bomby 
však zasiahli i mnohé civilné objekty, kde prišli o život desiatky 
ľudí. Nálet bol úspešný aj vďaka priemyselnej špiónke z rafi-
nérie, ktorej osud priblížil Slavo Kalný v knihe Bombardovanie 
Apolky.
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Johann  
Wolfgang  

von  
Goethe

ženské  
meno

1. časť 
tajničky

oraním  
obrobí

veľmi  
veľké,  

obrovské  
(bás.)

organizač-   
ná zložka  

úradu

Irena  
(dom.)

značka  
pre ab-      
ampér

dlhý čas srdcovnica

Pomôcky: 
ortit, amor-   
fa, mitrha,  
Lato, kalk

úderom  
zrazil

skratka  
autonóm-    
nej oblasti

rímske    
číslo 2500

vápencová 
hornina

jedlo  
(det.)

2. časť 
tajničky

presekne  
(hovor.)

dá do po-    
riadku

nespútaná  
veselosť,  
bujarosť

oberaním  
nahroma-    

dilo

kompakt-    
ný disk  

Demeter  
(dom.)  

druh  
drobno-     

hľadných  
drog

pyšne  
Florencia 

(dom.)

dupkaj 
(expr.)  
zatrie 
hlinou

Autor  
krížovky:  

Juraj  
Mitošinka

kyprí pôdu  
pluhom  

kombinéza

fotografo-    
valo  

mužské  
meno

doslovný  
preklad  

parazitická 
rastlina

obtieral

vymiznutá  
mimika  
ohrada  

pre ovce

osobné  
zámeno  

formujem  
do vĺn

beda, po  
latinsky

biblický  
prorok  

drevnatá  
rastlina

klamanie  
kokce

veľ. vodná  
elektráreň  

milá  
(bás.)

citoslovce  
nespokoj-   

nosti

mnoho-     
rako  

drgnú

väčšie  
žemličky  
mužské  
meno

pomedzný  
rozhodca  
(slang.)

nesplnená  
úloha

sklené  
nádoby  

severský  
škriatok

omrvinka  
skalný  
prúd  

(geol.)

povel  
psovi

5. časť 
tajničky

Anna  
(dom.)

oblížu  
moletný  
(hovor.)

povaha

šturmo-     
vanie  
stal sa  

chabým

kmitnutie  
nesením  
doprav  

von
Pomôcky: 
meán, Ig-    
ram, aras,  
Ámos, non 

japonský  
odev  

diskotéka  
(hovor.)  

týkajúca  
sa árie  
veľký  
krajec

citoslovce 
povzdychu 
ovládame

lámka

nepárne,  
po česky  

hrdo  
(expr.)

slávnostné 
siene  

naokolo

dôveruj  
prudký  
hnev

citoslovce  
zvuku  

somára

náruživo,  
dychtivo 

ovinovačky

senzačne  
(slang.)  
kočovné  
kmene

3. časť 
tajničky

dá niečo-    
mu správ-   

ny tvar

jazva  
(zastar.)

manilské  
konope  

jednoklon-   
ný nerast

trojrozmer-   
ný útvar  
zvrtni sa

tradičný  
japonský  

šerm

mäkký  
ťažký kov  
obec na  

Slovensku

osol  
puzdro

ocukroval

starší 
poľský 

futbalista  
štikútate

rímsky  
boh sejby  
nesúrodá

Pomôcky: 
ave, aba-    
ka, kendo,  

airdal  

plemeno  
psov

zn. pre  
kotangens  

4. časť 
tajničky

6. časť 
tajničky
živočích  
(kniž.)

zn. pre  
statvolt  
nedáva  

do párov

latinský  
pozdrav

štát  
v jz. Ázii  

priraďova-   
cia spojka

Štefan  
(dom.)  

v rannom  
čase

nie  
(z lat.)  

vývarok

skratka  
infarktu  

myokardu

mužské  
meno  

nástenný  
gobelín

ohybné  
slová  

(lingv.)  
srd

platidlo  
v Jemene

mrcina 
(pejor.)  

švík

dobiedza  
(expr.)  

pán  
(zo špan.)

písmeno X 
(hovor.)

lavica  
na tresta-    
nie bitím

stredná 
hodnota  
značka 
lantánu

privábi 
(zried.)  

skr. poly-    
etylénu

ženské  
meno

chybný  
výrobok

prešoval mužské  
meno


