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Lanovka  Lanovka  
na Kamzík premáva  na Kamzík premáva  
v predĺženom režimev predĺženom režime

„Kongresové centrum je projekt, aký sa na Slovensku stavia raz za generáciu.“

V hre sú desiatky 
miliónov eur zo 
štátneho rozpočtu, 

pričom víťaz tejto dotácie 
na vybudovanie Národné-
ho kultúrneho a kongre-
sového centra stále nie je 
známy. A tak sme sa o dru-
hom súťažnom projekte 
bližšie porozprávali s jeho 
predstaviteľom, Pavlom 
Pelikánom, výkonným ria-

diteľom a podpredsedom 
predstavenstva spoločnos-
ti J&T Real Estate. 

Patríte medzi troch 
uchádzačov o štátnu 
dotáciu vo výške cca 
60 miliónov eur, ktorá 
by mala slúžiť na vy-
budovanie Národného 
kultúrneho a kongre-
sového centra (NKKC). 

Uchádzate sa o ňu s 
projektom Nové Lido, a 
tak nám ho priblížte. 
Vybudovanie nového Ná-
rodného kultúrneho a kon-
gresového centra s pod-
porou štátu vnímame ako 
jednu z najvýznamnejších 
stavieb súčasnosti. Projekt, 
aký sa na Slovensku stavia 
raz za generáciu. Hlavné 
námestie budúcej štvrte 

Nové Lido priamo oproti 
Slovenskému národnému 
divadlu vidíme ako ideálne 
miesto pre takéto význam-
né spoločenské zariadenie. 
Rozšírenie moderného 
centra Bratislavy na obe 
strany Dunaja a ich prepo-
jenie promenádnym mos-
tom umožní vytvoriť uni-
kátnu kultúrnu os v pešej 
dostupnosti všetkých kul-

túrnych a spoločenských 
funkcií od Starého Mesta 
až do Petržalky.

Prečo ste sa rozhodli 
reagovať na získanie 
štátnej dotácie?
JTRE je jeden z najväčších a 
najskúsenejších develope-
rov na Slovensku. Za viac 
ako 25 rokov sme nazbie-
rali skúsenosti s takmer 

všetkými druhmi stavieb 
a niekoľko rokov sa venu-
jeme aj multifunkčnému 
kultúrnemu a kongresové-
mu centru v spolupráci so 
skúsenými odborníkmi na 
organizovanie kongresov 
a s promotérmi kultúrnych 
podujatí. Je preto prirodze-
né, že sme prejavili záujem 
o takýto projekt.

(pokračovanie na str. 3)

Sedačková lanová 
dráha zo Železnej 
studničky na Kamzík 

v bratislavskom Novom 
Meste opäť premáva. Jej 
prevádzka bola obnovená 
na základe usmernenia ve-
dúceho hygienika Minis-
terstva dopravy a výstav-
by (MDV) SR. Verejnosť 
ju môže tento týždeň za 
dodržania prísnych hygie-
nických opatrení využívať 
v predĺženom režime.
"S ohľadom na skutočnosť, 
že predmetná lanová drá-
ha je zložkou dopravy v 
Bratislave a nie je súčas-
ťou lyžiarskeho strediska, 
ako aj s ohľadom na typ 
predmetnej lanovej drá-
hy – otvorená sedačková 

pre dve osoby, sme toho 
názoru, že uvedená lanová 
dráha môže byť aj naďalej 
v prevádzke," uvádza sa v 
usmernení rezortu dopra-
vy. 
Na lanovke sa môže sedieť 
na sedačkách vedľa seba 
len osoby z tzv. bubliny.
Lanovka tento týždeň 
premáva v predĺženom 
režime, a to každý deň od 
pondelka do nedele v čase 
od 10.00 do 18.00 h. Pre-
máva každú celú hodinu, 
pri veľkom záujme nepre-
tržite. V prípade nepriaz-
nivého počasia bude pre-
mávka lanovky prerušená. 

(TASR)

Nie je súčasťou lyžiarskeho 
strediska, môže premávať?

Župa zapojí 
lekárov  
z ambulancií

Bratislavský samo-
správny kraj (BSK) 
oslovil poskytovate-

ľov ambulantnej zdravot-
nej starostlivosti s výzvou, 
aby boli viac ako inokedy 
nápomocní pri zvládaní 
nepriaznivej pandemickej 
situácie. 

„Ich súčinnosť a funkčná 
ambulantná sieť sú dôleži-
té na to, aby  sme pomohli 
nemocniciam v kraji a 
predišlo sa ich zahlteniu. 
Pomôžeme tak zmierniť 
tak dôsledky pandémie na 
zdraví a životoch ľudí, pa-
cientov, lekárov, ich rodín, 
kolegov, priateľov a zná-
mych,“ vyhlásil predseda 
Bratislavského samospráv-
neho kraja Juraj Droba.

Lekár BSK Tomáš Szalay 
sa so zástupcami ambu-
lantných lekárov dohodol 
na tom, že budú poskyto-
vať zdravotnú starostlivosť 
v maximálnom rozsahu. 
Okrem klasických ordinač-
ných hodín majú byť do-
stupní aj prostredníctvom 
telekonzultácií.

 „Veľkou pomocou bude aj 
poskytovanie ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti 
suspektným a covid-pozi-
tívnym pacientom, ktorí 
nevyžadujú hospitalizáciu. 
Samozrejme za dodržaní 
všetkých bezpečnostných 
a protiepidemiologických 
opatrení tak, aby nemuseli 
byť posielaní do preťaže-
ných nemocníc. Tí budú 
zároveň počas domácej ka-
rantény monitorovaní, čo 
pomôže včas zachytiť va-
rovné príznaky zhoršova-
nia ich zdravotného stavu,“ 
ozrejmil Szalay.

Nakoľko väčšina špecia-
lizovaných ambulancií v 
Univerzitnej nemocnice 
Bratislava momentálne 
neposkytuje inú starost-
livosť, BSK apeloval na 
lekárov-špecialistov, aby 
v prípadoch, ktoré nezne-
sú dlhší odklad, prijíma-
li takýchto, ale aj nových 
pacientov do svojej sta-
rostlivosti. Zároveň, aby 
kooperovali so všeobec-
nými lekármi vo svojom 
regióne.

(BSK)

V Bratislave žije takmer  
5000 ľudí na ulici

Desiaty rok funguje 
v hlavnom meste 
občianske zdru-

ženie, ktoré podáva po-
mocnú ruku ľuďom bez 
domova. Dávno pritom 
nejde iba o pomoc vo for-
me poskytovania stravy či 
oblečenia pre ľudí v núdzi. 
Sociálni pracovníci z OZ 
Vagus zabezpečujú ľuďom 
bez domova základné po-
treby, poradenstvo, pomá-
hajú im nájsť a udržať si 
prácu i bývanie. Ak chcete 
vedieť viac, tak o téme bez-
domovectva nám detailne 
porozprávala Ing. Alexan-
dra Kárová, výkonná riadi-
teľka OZ Vagus.

Vaše občianske združe-

nie funguje, a teda po-
máha od roku 2011. Pri-
blížte, aké bolo prvotné 
poslanie Vagus-u?
Prvotnou ideou bolo zalo-
ženie denného centra pre 
ľudí bez domova, v centre 
Bratislavy. Aby mali čo 
najlepší prístup k službám. 

Kam ste sa v priebehu 
tých rokov posunuli?
Momentálne prevádzku-
jeme tri programy, a to 
denné nízkoprahové cen-
trum pre ľudí bez domo-
va – DOMEC na Mýtnej 
ulici, Terénnu sociálnu 
prácu – STREETWORK a 
Integračný program.

(Pokračovanie na str. 4)

Cyklokoalícia 
sa obrátila 
na súd

Developerský pro-
jekt pokračova-
nia River Parku 

na Dvořákovom nábreží 
prinesie podľa občianske-
ho združenia Cyklokoalí-
cia zhoršenie podmienok 
pre chodcov aj cyklistov. 
Investor podľa nej nereš-
pektuje územný plán, kto-
rý územím vedie hlavnú 
mestskú radiálu. Združe-
nie preto podalo žaloby na 
ministerstvo životného 
prostredia aj okresný úrad, 
ktoré so stavbou súhlasili.

Po dokončení výstavby 
projektu má byť podľa Cyk-
lokoalície priestor súčas-
nej promenády zúžený na 
polovicu, a to pre umiest-
nenie terás. Developer 
podľa združenia dlhodobo 
vystupoval proti vedeniu 
cyklistov po nábreží a v 
roku 2018 napríklad od-
stránil značenie cyklotrasy. 
"J&T Real Estate (JTRE) 
argumentovalo kolíznymi 
situáciami na zúženom 
priestore pred River Par-
kom 1, ktoré samo zapríči-
nilo," uviedol Dan Kollár z 
Cyklokoalície. 

JTRE berie na vedomie, že 
Cyklokoalícia využila svoje 
právo napadnúť rozhodnu-
tia spomínaných orgánov. 
"Vždy rešpektujeme a bu-
deme rešpektovať všetky 
rozhodnutia príslušných 
orgánov a postupovať v sú-
lade s nimi," deklaroval vý-
konný riaditeľ JTRE Pavel 
Pelikán. Podotýka však, že 
Cyklokoalícia bola po celý 
čas aktívnou súčasťou pre-
rokovania dokumentácie. 

(red, TASR)
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Udialo sa v meste

Termín otvorenia novej Univerzitnej nemoc-
nice na bratislavských Rázsochách sa určite 
posunie. Dôvodom je pandémia nového ko-

ronavírusu. Ministerstvo zdravotníctva vyvíja podľa 
ich vyhlásenia maximálne úsilie, aby nemocnica na 
bratislavských Rázsochách začala fungovať v praxi 
čo najskôr, avšak s prihliadnutím na pandémiu ocho-
renia COVID-19 nie je termín otvorenia nemocnice, 
avizovaný bývalým vedením ministerstva zdravot-
níctva, aktuálny.  Návrh sa nachádza v procese ve-
rejného obstarávania komplexnej prípravy celého 
projektu.

Hlavné mesto podporí v rámci grantového 
programu v budúcom roku aj rozvoj špor-
tu a vzdelávania. Na podporu investícií do 

športovej infraštruktúry vyčlenilo mesto vo svojom 
rozpočte na rok 2021 sumu 600 000 eur. Žiadosti o 
poskytnutie dotácie je možné podávať od 23. decem-
bra do 1. marca 2021. TASR o tom informovala ho-
vorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová. Minimálna 
suma dotácie na jeden projekt je 10 000 eur, maxi-
málna 150 000 eur. Registrovať a posielať žiadosti o 
dotácie je možné prostredníctvom webovej stránky 
bratislava.egrant.sk. 

Bratislavské Staré Mesto plánuje na Jaku-
bovom námestí projekt vodozádržných 
opatrení. Riešiť má zachytávanie dažďo-

vej vody a jej využitie na permanentnú, celo-
ročnú závlahu stromov, kríkov a trávnatých 
plôch v parkovej časti námestia, ale tiež zní-
ženie prietoku poddimenzovanej kanalizácie. 
Počíta sa tiež s komplexnou obnovou trávna-
tých plôch. Mestská časť zároveň ubezpečuje, 
že práce si nevyžiadajú výrub vzrastlých stro-
mov či kríkov, ani asanáciu objektov. Rozpo-
čet projektu je odhadovaný na 260 000 eur.

Celomestská parkovacia politika v Bratislave 
nebude spustená začiatkom roka 2021, ako sa 
plánovalo, ale až na jeseň. Bratislavskí mest-

skí poslanci na svojom decembrovom zasadnutí 
rozhodli, že pre časovú náročnosť prípravy regulá-
cie parkovania a uskutočňované procesy sa účinnosť 
všeobecne záväzného nariadenia (VZN) posunie z 1. 
januára na 1. októbra.  V rámci celomestskej parko-
vacej politiky v Bratislave majú byť spoplatnené zóny 
iba na miestach, kde je výrazný problém s parkova-
ním, a iba v časoch, keď problém s parkovaním pre-
trváva. Vo vyhradených zónach budú platiť za parko-
vanie vodiči, ktorí nemajú trvalý pobyt v Bratislave.  

Útulok Slobody zvierat v Bratislave mal vlani 
historicky najvyšší počet adopcií. Uvied-
la pre to predsedníčka organizácie Pavla 

Dugovičová s tým, že na adopciu šli prevažne psy 
a mačky, ktoré sú vhodné do bytu.   Priblížila, že 
mnohí ľudia im v "covidovom roku" pomáhali so 
starostlivosťou o zvieratá. Niektorí si ich zobrali do 
dočasnej starostlivosti, aby odľahčili zamestnancov 
útulku. "Z dočasných opaterí sa potom stali fixné 
domovy.  Hoci si ľudia adoptovali prevažne psy a 
mačky vhodné do paneláku, Dugovičová podo-
tkla, že to odľahčilo prácu zamestnancov v útulku 
a mohli sa tak venovať zvieratám, ktoré im ostali. 

Na Šrobárovom námestí v bratislavskej Petr-
žalke vznikne nový zelený priestor. Mestská 
časť tam plánuje vysadiť približne 50 stro-

mov. Zrekonštruovať a rozšíriť sa majú aj chodníky, 
vymeniť sa majú tiež lavičky a koše.  Pribudnúť majú 
i výbeh pre psy na odľahlejšom pozemku, pitná fon-
tánka a street workoutové ihrisko v areáli školy. V 
ďalšej etape je naplánovaná obnova tartanovej drá-
hy. Zámerom obnovy je zachovanie najmä parkové-
ho charakteru.  Na revitalizáciu námestia je vyčle-
nených 200.000 eur z mimorozpočtových zdrojov 
mestskej časti.  

Kvalitné koncipovanie Stratégie rozvoja kultú-
ry v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) 
na roky 2021 – 2027, ktorá bude základom 

pre akúkoľvek ďalšiu koncepčnú činnosť, je len časť 
ambicióznych plánov novej vedúcej oddelenia kultú-
ry BSK. Stala sa ňou bývalá prorektorka pre zahra-
ničie, projektovú činnosť a vzťahy s verejnosťou Vy-
sokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave 
doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová, kde pôsobila 
od roku 1999. Ako dramaturgička, umelecká či mar-
ketingová manažérka pôsobila v Divadle Jána Palári-
ka v Trnave, Nová scéna v Bratislave a Štúdiu L&S v 
Bratislava.   

Železničnú trať medzi Devínskou Novou Vsou 
a Hlavnou stanicou v Bratislave plánujú Že-
leznice Slovenskej republiky (ŽSR) zmoderni-

zovať.  Modernizácia je súčasťou železničného uzla 
mesta Bratislavy a rieši jeho západnú vetvu. Úsek 
trate, ktorý sa má obnoviť, prechádza od bratislav-
skej Devínskej Novej Vsi cez Lamač až po Hlavnú 
stanicu. Celková dĺžka stavby je 15,9 kilometra.  Do 
roku 2025 predpokladá investor vybudovanie no-
vých železničných zastávok Patrónka a Železná stu-
dienka s modernizáciou úseku Devínska Nová Ves 
a Lamač. 

Termín otvorenia  
nemocnice na Rázsochách 
sa určite posunie

Na podporu športovej  
infraštruktúry vyčlenilo mesto  
600 000 eur

Na Jakubovom nám.  
budú vodozádržné opatrenia

Bratislava plánuje spustiť 
parkovaciu politiku až na jeseň

Útulok Slobody zvierat 
mal vlani rekordný počet adopcií 

Na Šrobárovom nám. 
vznikne nový zelený 
priestor 

Kultúru v kraji povedie 
Svetlana Waradzinová

Trať medzi DNV 
a Hlavnou stanicou obnovia

Bratislavské Staré Mesto ani na ďalší pokus 
nenašlo nájomcu priestorov Staromestskej 
galérie v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici. 

Vyplýva to z výsledkov súťaže, ktoré mestská časť 
zverejnila na svojej webovej stránke.  Účelom nájmu 
bolo zriadenie galérie umenia, ktorá bude zahŕňať 
viaceré činnosti. Figurovala medzi nimi výstavná 
činnosť, sprievodné programy k výstavám, ako ko-
mentované prehliadky, krsty katalógov či diskusie a 
iné akcie naviazané na aktuálne výstavy, ako aj rôzne 
kultúrne a vzdelávacie aktivity. Minimálne nájomné 
bolo stanovené na tri eurá za meter štvorcový na me-
siac.

V bratislavských mestských lesoch sprístupnili 
novú turistickú a bežeckú trasu. Tri kilomet-
re dlhý úsek vedie od Sparísk nad Peknou 

cestou v smere na Biely kríž. Trasa je alternatívou 
k rušnej asfaltke, ktorú využívajú peší turisti spolu 
s množstvom cyklistov a vznikajú tu konfliktné si-
tuácie. Vo voľné dni je tu už príliš plno, pre peších 
sme preto vybudovali samostatný chodník lesom, 
kde nájdu pokoj. Aktuálne je možné využívať prvú 
polovicu trasy, ktorá už je dokončená. Do začiatku 
rekreačnej sezóny dokončia Mestské lesy v Bratislave 
aj zvyšný úsek v smere na Biely kríž.  

Mesto Bratislava vypísalo výberové konanie na 
riaditeľa/ku svojej príspevkovej organizácie 
Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB). 

MIB je prvý metropolitný “think tank” v histórii Slo-
venskej republiky, jeho úlohou je tvorba verejných po-
litík, ktoré majú ambíciu zásadným spôsobom trans-
formovať hlavné mesto SR Bratislavu s inšpiráciou 
vo svetových metropolách. Úspešný kandidát by mal 
rozvíjať a riadiť prácu Inštitútu v oblasti prípravy a 
tvorby územnoplánovacích podkladov a územnoplá-
novacích dokumentov, mal by zastrešiť práce na prí-
prave strategického dokumentu Plán Bratislava 2030 a 
iných koncepčných a strategických dokumentov. 

Bratislavská Petržalka pokračuje v odstra-
ňovaní autovrakov z parkovísk a verejných 
priestranstiev. Vlani vydalo miestne odde-

lenie životného prostredia viac ako 200 výziev na 
odstránenie nepojazdných vozidiel, v riešení je 
momentálne 74 vozidiel. Na základe výzvy mest-
skej časti bolo dobrovoľne odstránených 154 vra-
kov vozidiel. Ide o nepojazdné vozidlá, dlhodobo 
odstavené vozidlá, vozidlá bez platnej STK a po-
dobne. Mestskou časťou bolo odstránených 51 vo-
zidiel.  Petržalčania môžu svoje podnety posielať 
prostredníctvom e-mailu na adresu vraky@petr-
zalka.sk.

Staré Mesto  
nájomcu Staromestskej galérie  
opäť nevybralo

V mestských lesoch  
sprístupnili novú turistickú  
a bežeckú trasu

Metropolitný inštitút 
Bratislavy hľadá riaditeľa

Petržalka pokračovala  
v odstraňovaní autovrakov  
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celý článok nájdete 
na bakurier.sk

„Kongresové centrum je projekt,  
aký sa na Slovensku stavia raz za generáciu.“
(Dokončenie zo str. 1)

Bratislava chýba na kongre-
sovej mape sveta, pretože 
nemá vhodné zariadenie, 
ktoré by dokázalo splniť 
požiadavky organizátorov 
medzinárodných podujatí, 
ani dostatočnú ubytovaciu 
kapacitu pre veľké poduja-
tia, ktorá je dnes na úrovni 
niečo cez 2 200 izieb vhod-
ných na ubytovanie účast-
níkov kongresov. Celosve-
tovo je najväčší záujem  
o organizáciu kongresov 
do veľkosti 1 500 účast-
níkov, pričom viac ako 90 
percent všetkých kongre-
sov je do 500 účastníkov.

Preto si podľa nášho ná-
zoru zaslúži pozornosť aj 
projekt multifunkčného 

centra v EUROVEA CITY, 
konkrétne v projekte 
EAST TOWER, na ktorom 
sme začali pracovať dávno 
predtým, ako sa o novú 
výstavbu pre kongresy  
a kultúru začal v Bratislave 
ktokoľvek zaujímať. Nedo-
sahuje síce štátom poža-
dovanú kapacitu, ale podľa 
našich konzultácií s pro-
motérmi kultúrnych akcií 
a organizátormi medziná-
rodných kongresov doká-
že uspokojiť viac ako 98 
percent akcií, ktoré prichá-
dzajú do úvahy. Netreba 
zabúdať, že nová štvor či 
päťtisícová hala neprinesie 
z pohľadu organizovania 
koncertov a iných kultúr-
nych podujatí nič zásadne 
nové, pretože podobné ka-
pacity už dnes ponúkajú 
Zimný štadión O. Nepelu, 
NTC, Incheba či dokonca 
hala na Pasienkoch. Samo-
zrejme, čo sa týka vhod-
nosti a kultúrnosti pros-
tredia, tieto stánky budú 
za novým NKKC výrazne 
zaostávať. 

Keď sa objavila požiadavka 
štátu vybudovať Národné 
kultúrne a kongresové cen-

trum ako reprezentatívnu 
inštitúciu s inými para-

metrami, než k akým sme 
dospeli po dlhých úvahách 

my, chceli sme využiť naše 
dlhoročné skúsenosti a zá-
roveň ponúknuť vhodnú 
lokalitu priamo v centre 
mesta pri Dunaji. V prí-
pade, ak sa objekt bude 
realizovať v rozsahu, ako 
ho štát zadefinoval, pôjde 
o jedinečnú stavbu súčas-
nej generácie pre kultúru 
a kongresy. Očakávame, že 

vzhľadom na význam stav-
by a výšku očakávaných 

investícií, preberie najdô-
ležitejšiu úlohu v celom 

procese budovania štát a 
uskutoční sa architekto-
nická súťaž, pretože stavba 
generácie si to zaslúži. Či 
bude domáca alebo medzi-
národná, stojí za uváženie, 
lebo aj na Slovensku máme 
množstvo šikovných a kre-
atívnych tímov architektov 
a inžinierov. Samozrejme, 
v tíme, ktorý bude túto 

stavbu projektovať a re-
alizovať, nemôžu chýbať 
profesionáli so zásadnými 
skúsenosťami s obdobnými 
projektami.

Ak sa JTRE štátnu do-
táciu získať nepodarí, 
bude spoločnosť pra-
covať na vybudovaní 
Nového Lida aj napriek 
tomu, a teda z vlast-
ných či iných zdrojov 
financovania?
Nové Lido je v plánoch 
mesta dlhodobo určené 
ako rozvojová lokalita. Sa-
motné mesto mu dalo ná-
zov Celomestské centrum. 
Nové Lido je nábrežná 
štvrť, ktorá rozšíri cen-
trum Bratislavy a spojí oba 
brehy Dunaja. Bratislava 
sa vďaka tomu konečne 
stane skutočným mestom 
na rieke. Desaťročia nevy-
užívanému územiu medzi 

Mostom Apollo a Starým 
mostom dominujú uzavre-
té a z veľkej časti nevyuží-
vané areály. Tento priestor 
treba otvoriť a dať ľuďom 
možnosť, aby tam mohli 
žiť, pracovať, zabávať sa 
a relaxovať pri užívaní si 
nábrežia Dunaja. Na prí-
prave projektu pracujeme 
s tímom architektov a ur-

banistov už viac ako osem 
rokov a od začiatku je na 
centrálnom námestí plá-
novaná významná budova 
so spoločenskou funkciou. 
Takúto budovu tu plánu-
jeme postaviť bez ohľadu 
na štátnu dotáciu. Ak by sa 
Národné kultúrne a kon-
gresové centrum stavalo v 
inej lokalite, dostane inú 
vhodnú funkciu.

Už ste to naznačili, no 
v čom tkvie jedineč-
nosť projektu JTRE, 
respektíve, prečo by sa 
práve Nové Lido malo 
stať Národným kultúr-
nym a kongresovým 
centrom? Možno aj v 
porovnaní s ostatnými 
uchádzačmi.
Práve v spojení unikát-
nej polohy a maximálnej 
funkčnosti. Nábrežia sú v 
každej metropole repre-
zentatívnymi priestormi, 
ktoré prirodzene koncen-
trujú kultúrne a spoločen-
ské inštitúcie. V Bratislave 
to dokazujú Slovenské ná-
rodné divadlo, Slovenská 
národná galéria, Slovenská 
filharmónia v Redute či 
Slovenské národné múze-
um. Navyše ponúkame už 
spomínanú možnosť vy-
tvoriť kultúrnu os mesta 
a predĺžiť centrum až na 
pravý breh Dunaja. Vyni-
kajúcu dostupnosť zabez-
pečí aj priame napojenie 
na diaľnicu, železnicu i 
električku. Veľkú pozor-
nosť sme venovali maxi-
málnej funkčnosti centra, 
ktoré vytvorí priestor rôz-
norodým funkciám, for-
mám a žánrom a zároveň 
bude verejným priestorom 
otvoreným pre ľudí. Vďa-
ka flexibilnej hlavnej sále 
bude spĺňať požiadavky na 
medzinárodné kongresové 
a kultúrne podujatia.

Ráta sa pri Novom Lide 
s bytovými jednotkami, 
respektíve s rezidenč-
nou časťou? Ak áno, 
tak v akom rozsahu?
Nami ponúkaná lokalita 
pre Národné kultúrne a 
kongresové centrum je v 
jadre novej mestskej štvr-
te, ktorá ponúkne všetky 
mestské funkcie, od bý-
vania v piatich tisíckach 
bytov, cez kancelárske 
priestory pre 20-tisíc za-
mestnancov, školu, kostol, 
až po verejné priestory – 
parky, námestia, mestský 
bulvár a nábrežnú športo-
vo-rekreačnú zónu.

Blízkosť Dunaja a 
nábrežie chcete využiť 
pre verejnosť. Do akej 
miery?  
V rámci nábrežnej športo-
vo-rekreačnej zóny, ktorej 

štúdiu sme v spolupráci s 
vodáckymi klubmi pred-
stavili pred štyrmi rokmi, 
plánujeme vybudovať aj 
prístav pre malé rekreačné 
plavidlá, zátoku pre vodá-
kov a verejnú mestskú pláž.

Kedy by ste s realizá-
ciou projektu chceli za-
čať a ako dlho predpo-
kladáte, že bude stavba 
prebiehať. Respektíve, 
plánujete so začatím v 
danom termíne aj v prí-
pade, že dotáciu nezís-
kate?
Začiatok realizácie závi-
sí od získania potrebných 
povolení. Samotná vý-
stavba by potom trvala do 
troch rokov. V prípade, ak 
by naše projekty nezískali 
dotáciu, budeme tak ako 
doteraz pokračovať v prí-
prave projektu štvrte Nové 
Lido.

Pre návrh vizualizácie 
lokality ste sa neobrá-
tili na zahraničných, ale 
zostali ste verní sloven-
ským architektom. Pre-
čo ste sa tak rozhodli a 
aké dostali zadanie?  
Prípravu konceptu Národ-
ného kultúrneho a kongre-
sového centra sme zadali 
úspešnému slovenskému 
ateliéru Compass. Sú to ar-
chitekti, s ktorými dlhodo-
bo spolupracujeme na roz-
voji štvrte Nové Lido, aj na 
iných projektoch. Riešenie 
konzultovali s popredným 
britským ateliérom Ian Rit-
chie Architects a akustic-
kým štúdiom Efterklang. 
Obaja zahraniční partneri 
majú množstvo skúsenos-
tí z realizácií významných 
kultúrno-spoločenských 
objektov a s akustikou 
priestorov pre kultúru po 
celom svete od Spojeného 
kráľovstva až po Austrá-
liu. Compass Architekti sú 
slovenskou špičkou v urba-
nizme a spolu vytvorili ná-
vrh objektu, ktorý sa prelí-
na s priestorom námestia 
prepojeného s mestským 
bulvárom a centrálnym 
parkom štvrte. Spoloč-
ným cieľom bolo vytvoriť 
priestor, ktorý bude žiť 
nielen počas podujatí, ale 
bude voľne prístupný ľu-
ďom. Všetci členovia tímu 
počítajú s tým, že pre vý-
slednú podobu takéhoto 
významného projektu, aký 
sa buduje raz za generáciu, 
bude vyhlásená architekto-
nická súťaž.

Veronika Trojanová
(foto vizualizácie 
J&T Real Estate)
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Svoje podnety môžete posielať na adresu redakcia@bakurier.sk.

Dostal som v zamestnaní 
výpoveď. Cítim krivdu, že 
išlo zo strany zamestná-
vateľa o pomstu a preto 
sa chcem obrátiť na súd. 
Aký je postup? Môžem 
sa pokiaľ súd nerozhodne 
zamestnať alebo je lepšie 
počkať? Ak uspejem, mu-
sia ma opäť zamestnať a 
dať mi nejaké odškodné? 
Vaša situácia je ľudsky 
pochopiteľná. Cítite kriv-
du a chcete sa brániť. 
Treba si však uvedomiť, 
že je potrebné právne 
relevantným spôsobom 
posúdiť celú situáciu a 
vyhodnotiť Vašu šancu 
uspieť v súdnom konaní. 
Iste chápete, že len pocit 
a subjektívne hodnote-
nie, že ide zo strany za-
mestnávateľa o pomstu 
nestačia. Keďže neuvá-
dzate konkrétne podrob-
nosti môžeme odpove-
dať všeobecne. V zásade 
platí, že zamestnávateľ 
môže dať zamestnancovi 
výpoveď iba z dôvodov 

ustanovených v Zákon-
níku práce. Dôvod výpo-
vede sa musí vo výpovedi 
skutkovo vymedziť tak, 
aby ho nebolo možné za-
meniť s iným dôvodom, 
inak je výpoveď neplatná. 
Dôvod výpovede ani ne-
možno dodatočne meniť. 
Zamestnávateľ má pri vý-
povedi zamestnancovi aj 
ďalšie dôležité povinnos-
ti a musí striktne naplniť 
nielen hmotnoprávnu, ale 
aj procesnú stránku, ktoré 
vyžaduje zákon. Ak došlo 
z jeho strany k pochybeniu 
je iste vhodné obrátiť sa na 
súd. Neplatnosť skončenia 
pracovného pomeru výpo-
veďou, okamžitým skonče-
ním, skončením v skúšob-
nej dobe alebo dohodou 
môže podľa §77 Zákonníka 
práce zamestnanec, ako aj 
zamestnávateľ uplatniť na 
súde najneskôr v lehote 
dvoch mesiacov odo dňa, 
keď sa mal pracovný pomer 
skončiť. Dôležité je písom-
ne oznámiť zamestnávate-
ľovi, že trváte na tom, aby 
Vás ďalej zamestnával. 
Prirodzene samotné súdne 
konanie bude trvať určitý 
čas a na jeho konci bude 
rozhodnutie súdu. Ak us-
pejete so svojou žalobou a 
súd rozhodne, že zamest-
návateľ Vám dal neplatnú 
výpoveď postupuje sa pod-
ľa §79 ods. 1 a 2 Zákonní-
ka práce. Ak ste oznámili 
zamestnávateľovi, že trváte 
na tom, aby Vás ďalej za-
mestnával, Váš pracovný 
pomer sa nekončí s výnim-
kou, ak by súd rozhodol, že 

Právnik radí
nemožno od zamestná-
vateľa spravodlivo poža-
dovať, aby zamestnanca 
ďalej zamestnával. Za-
mestnávateľ bude povin-
ný poskytnúť Vám náhra-
du mzdy. Táto náhrada 
patrí zamestnancovi v 
sume jeho priemerného 
zárobku odo dňa, keď 
oznámil zamestnávateľo-
vi, že trvá na ďalšom za-
mestnávaní, až do času, 
keď mu zamestnávateľ 
umožní pokračovať v prá-
ci alebo ak súd rozhodne 
o skončení pracovného 
pomeru. Ak celkový čas, 
za ktorý by sa mala za-
mestnancovi poskytnúť 
náhrada mzdy presahuje 
12 mesiacov, môže súd na 
žiadosť zamestnávateľa 
jeho povinnosť nahradiť 
mzdu za čas presahujúci 
12 mesiacov primerane 
znížiť, prípadne náhradu 
mzdy za čas presahujúci 
12 mesiacov vôbec ne-
priznať. Náhrada mzdy 
môže byť priznaná naj-
viac za čas 36 mesiacov. 
Otázka ďalšieho zamest-
nania je na Vašom osob-
nom rozhodnutí, zákon 
Vám nebráni sa zamest-
nať. Má to svoje výhody, 
ale aj určité nevýhody, 
treba starostilo zvážiť 
Vašu konkrétnu situáciu. 
V praxi sa stretávame s 
tým, že zamestnávatelia 
aj po prehratom súdnom 
spore nemajú záujem za-
mestnanca ďalej zamest-
návať a snažia sa s ním 
dohodnúť a platne roz-
viazať pracovný pomer. 

celý článok nájdete 
na bakurier.sk

(Dokončenie zo str. 1)

V dennom centre si môžu 
ľudia bez domova dať ra-
ňajky alebo obed, osprcho-
vať sa, zobrať si čisté ob-
lečenie alebo navštíviť 
ošetrovňu. Najdôležitejšou 
súčasťou je sociálne pora-
denstvo, vďaka ktorému 
dokážu ľudia meniť svoju 
sociálnu situáciu. 

V čom spočíva toto so-
ciálne poradenstvo? 
Témou poradenstva môže 

byť napríklad riešenie 
zdravotného stavu, vyba-
venie si dokladov, hľada-
nie práce, hľadanie býva-
nia, kontaktovanie rodiny  
a podobne. Sociálne po-
radenstvo je tiež zákla-
dom v Streetworku, kedy 
naši kolegovia prichádzajú 
za ľuďmi bez domova na 
miesta, kde žijú. Tiež im 
v teréne vedia poskytnúť 
čisté oblečenie, zdravotné 
ošetrenie alebo transport 
do zariadenia či do nemoc-
nice. Hlavnými piliermi 
Integračného programu 
sú prevencia pred stratou 
bývania, zamestnávanie  
a poskytovanie bývania s 
dlhodobou podporou soci-
álnych poradcov.

V uplynulých týždňoch 
sa najmä na sociálnych 
sieťach rozšírila kam-
paň na pomoc ľuďom 
bez domova. Aj onli-
ne už vieme pomôcť 
príspevkom či už na 
zdravotné ošetrenie, 
hľadanie práce alebo 
zabezpečenie stabilné-
ho domova pre ľudí bez 
domova. Je, aj vďaka 
kampani, zo strany ve-

rejnosti väčší záujem 
pomáhať? 
Kampaňou chceme pouká-
zať na to, že medzi ľuďmi 
bez domova sa nachádzajú 
rôzni ľudia, ako napríklad 
týrané ženy, odchovanci z 
detských domovov, starší 
ľudia alebo ľudia s rôznymi 
zdravotnými či psychický-
mi problémami. Zdieľaním 
ich príbehov, ktoré sa číta-
jú len veľmi ťažko, chceme 
ukázať, ako sa môže z ko-
hokoľvek z nás stať človek 
bez domova. A prečo je 

cesta do bežného života 
taká zložitá. Dôležitou sú-
časťou kampane je aj scit-
livovanie samotnej témy 
bezdomovectva. Tak ako 
aj po minulé roky, aj tento 
rok sa zapojilo množstvo 
ľudí, ktorí sa stali našimi 
jednorazovými alebo pra-
videlnými darcami, za čo 
sme im nesmierne vďační. 
Vďaka finančným darom 
sme schopní plánovať naše 
aktivity dopredu a vie-
me ešte lepšie zabezpečiť 
naše programy na pomoc 
ľuďom bez domova. Tiež 
sú pre nás veľmi dôleži-
tí naši dobrovoľníci, ktorí 
nám pomáhajú s varením 
obedov v dennom cen-
tre, upratovaním šatníka, 
žehlením rúšok či prípra-
vou vianočného pečiva. 

Pomáhate iba v hlav-
nom meste alebo v rám-
ci celého Slovenska?
OZ Vagus prevádzkuje 
svoje programy v rámci 
mesta Bratislava, kde žije 
okolo 4 000 ľudí bez do-
mova, čo je najviac v rámci 
celého Slovenska. Za desať 
rokov existencie sa nám 
podarilo vybudovať sys-

tém na seba nadväzujúcich 
služieb v dennom centre 
a Streetworku. A na dlho-
ročných skúsenostiach po-
staviť Integračný program, 
v ktorom ľuďom poskytu-
jeme bývanie s podporou.

Bohužiaľ, no ešte vždy 
sa môžeme stretať aj s 
pohŕdavými reakciami 
ľudí, ktorí majú záze-
mie, nad ľuďmi bez do-
mova. Existuje stigma, 
že kto je na ulici, tak 
musí byť automaticky 
alkoholik alebo zlodej. 
Už ste to naznačili, no 
môže sa stať aj človeku 
z dobrých pomerov, že 
skončí na ulici?
Môže sa to stať v podstate 
hocikomu. Môže sa stať, že 
náhle prídete o zamestna-
nie a neviete si rýchlo nájsť 
nové.  Alebo máte nejaký 
vážny úraz a zamestnávateľ 
vás vyhodí zo zamestnania. 
Bohužiaľ sa to stále stáva. 
Tiež vás v takejto situá-
cii nemusia podporiť vaši 
priatelia alebo rodina a os-
tanete v tom sami. 

Aké sú teda najčastej-
šie príčiny, pre ktoré sa 
ľudia ocitajú na ulici? 
Na ulici sa ocitajú rôzne 
skupiny ľudí. Mladí aj star-
ší ľudia, seniori, ľudia so 
zdravotnými a psychickými 
problémami, týrané ženy, 
odchovanci z detských do-
mov. Častými príčinami sú 
strata zamestnania, roz-
vody, zlá sociálna situácia, 
neisté bytové podmienky, 

zadlženosť, závislosti. Väč-
šinou ide o súbor udalostí, 
okolností ktoré postupne 

V Bratislave žije takmer  
5000 ľudí na ulici

vedú až k strate bývania.  

Vravíte, že v hlavnom 
meste máme tisícky 
ľudí bez domova. Koľ-
ko ich je na Slovensku 
celkovo? 
Na Slovensku žije podľa 
údajov Štatistického úradu 

z roku 2015, približne 23 
tisíc ľudí bez domova a ďal-
ším 4 až 8% hrozí vylúčenie 

z bývania. V Bratislave žije 
na ulici okolo 4 000 ľudí, čo 
je najviac na Slovensku.

Do akej miery sa vám 
darí vracať ľudí bez do-
mova späť do bežného 
života? 
V našom elektronickom 
systéme máme od začiatku 
otvorenia denného centra 
evidovaných 4 748 ľudí. 
Toto číslo každý rok na-
rastá, avšak darí sa nám aj 
ukončovať bezdomovectvo 
jednotlivcov. Za rok 2020 
ide o 29 ľudí. Pod ukon-
čením bezdomovectva si 
môžete predstaviť naprí-
klad umiestnenie chorého 
človeka v útulku, nájdenie 
vhodného sociálneho za-
riadenia, nájdenie cenovo 
dostupného bývania.

Ak poznáme niekoho 
vo svojom okolí, kto sa 
dostal do existenčných 
problémov a chceli by 
sme mu pomôcť, len 
nevieme ako, tak čo 
máme robiť? 

V prvom rade je dôležité 
sa s daným človekom roz-
právať. Opýtať sa ho, čo by 
potreboval a s čím mu vie-
te pomôcť. Pri našej práci 
nikdy ľuďom neurčujeme, 
čo je podľa nás správne, čo 
by mali robiť. Počúvame, 
s čím prichádzajú na so-
ciálne poradenstvo a sna-
žíme sa im ukázať vhodné 
cesty, ako sa dá prísť k ich 
cieľu. Vhodné je tiež po-
radiť, kam sa môže obrátiť 
o pomoc, napríklad u nás 
v dennom centre na Mýt-
nej ulici. Alebo sa dá tiež 
kontaktovať našu linku na 
pomoc ľudom bez domova 
alebo linku Integračného 
programu. 
   

Veronika Trojanová
(foto archív OZ Vagus)
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Domčeky pokryté 
zemou, poraste-
né trávou. Po-

viete si ďalší módny vý-
mysel dnešnej doby. No 
málokomu napadne, že 
tieto „hobbitie“ príbytky 
sú založené nielen na es-
tetickej stránke ale najmä 
funkčných vlastnostiach. 

Škandinávci už niekoľko 
storočí vedia, že si proti 
rozmanitým vplyvom po-
časia vieme pomôcť.  Ich 
príbytky bežne tvorili stre-
chy, kde nanosili hlinu, 
nasadili trávu a tak benefi-
tovali z dokonalého tepel-
ného štítu. 

Späť k prírode
Dnes sa  stále častejšie 
obraciame k prírode a rie-
šeniam, ktoré zelené prv-
ky využívajú. Z pôvodnej 
zelene v mestách sme si 
nepremyslenou výstavbou 
ukrojili toľko, že sa pred 
extrémnymi javmi nemá-
me kde schovať. Prehrie-
vanie miest a narastajúci 
počet teplotných ostrov, 
znečistené ovzdušie  či 
problém so vsakovaním 
vody z prívalových daž-
ďov trápi aj Bratislavčanov. 
Riešenia zatiaľ prichádzajú 
len veľmi pomaly.  Pritom 
nikto nemusí vymýšľať ko-
leso na voze. Zelené stre-
chy majú potenciál prispieť 
k takýmto riešeniam. Zdá 
sa, že na to prichádzame 

medzi poslednými.

Záhradu na streche má 
aj NASA 
Okrem toho, že často vy-
zerajú aj na pohľad veľmi 
lákavo, ponúkajú ľuďom 
a prírode niekoľko bene-
fitov. Štúdie o zelených 
strechách už prebehli po 

celom svete. Výskumné 
centrum NASA spolu s 
Kolumbijskou univerzitou 
pred takmer 10 rokmi rok-
mi publikovali výsledky, 
ktoré potvrdzujú logiku 
zelených striech. Pozoro-
vanie prebiehalo na stre-
chách v New Yorku.

S kvalitnou strechou 
nie je potrebné mrhať 
množstvo eur na vy-
kurovanie či klimatizá-
ciu

Merania zaznamenávali 
prostredníctvom satelit-
ných snímok. Výsledok? 
Počas mesiaca júl name-
rali na bežných strechách 
v priemere o 19 stupňov 
vyššiu teplotu oproti tej 
pokrytej zeleňou. 

„V praxi to znamená, že 
rastlinstvo na vrchole bu-
dovy pomáha znižovať cel-
kovú teplotu budovy. Deje 
sa to preto, lebo vegetácia 
absorbuje teplo z okolitého 
vzduchu a uvoľňuje ho od-
parovaním. Teplo sa záro-

veň produktívne využije aj 
v procese fotosyntézy, ktorá 
umožňuje rastlinkám kvit-
núť a prosperovať,“ uvádza 
štúdia univerzity a NASA. 

Premietnuté do financií, z 
dlhodobého hľadiska vý-
znamne ušetríte za energie 
na klimatizáciu či vďaka 

tepelnoizolač-
ným vlast-
nostiam aj za 
vykurovanie. 
V ý s k u m n é 
centrum ide 
p r í k l a d o m . 
Zelené rieše-
nia aplikuje 
samotná Bu-
dova číslo 12 v 
centre NASA. 

Ekologicky 
zmýšľajúce 
samosprá-
vy sa snažia 
vrátiť príro-
du do miest 
už desaťro-
čia 
In ic iátorom 
v Európe boli 
najmä tra-
dične eko-
l o g i c k e j š i e 
z mý š ľ a j ú c e , 
nemecky ho-
voriace kraji-
ny. „V Nemec-
ku, už pred 40 
rokmi, prišla 

samospráva s myšlienkou 
zelených striech. Cieľom 
bol manažment dažďo-
vej vody. S tým, že takéto 
aktivity podporovala buď 
úľavami z poplatkov alebo 
inými benefitmi na nehnu-
teľnosti,“ priblížil Branislav 
Siklienka zo Sky Gardens. 
Nemci tak majú k dispo-
zícii niekoľkoročné dáta. 
Tie preukázali, že v letných 
dňoch pri vonkajšej teplote 
25-30° Celzia, dochádza k 
zníženiu  teploty vnútornej 
miestnosti pod vegetač-
nou strechou v priemere o 
3-4° Celzia. Každé zníženie 
vnútornej teploty o 0,5 °C 
vedie k úsporám elektriny 
pri klimatizácii o 7 %. 

Povinnosť vs. príspe-
vok
V západných krajinách sú 
rozdiely v tom ako k zele-
ným strechám pristupujú. 
Niekde ide o povinnosť, 
inde získavajú úľavu či 
kompenzáciu za hotovú 
realizáciu. „V súčasnosti v 
Rakúsku, pokiaľ má budo-
va plochú strechu, máte 

povinnosť pokryť ju zele-
ňou,“ dodáva Siklienka. Aj 
v Kodani je zákonom sta-
novená povinnosť mať ze-
lenú strechu. Táto politika 
sa vzťahuje na všetky stre-
chy so sklonom menším 
než 30 stupňov. Kodaň na-
vyše chce byť do roku 2025 
uhlíkovo neutrálna. Zelené 
strechy použila ako jeden 
z nástrojov zmierňovania 
dopadov klímy.
Podľa Európskej federá-
cie zelených striech by do 
roku 2030 malo na každé-
ho obyvateľa mesta v Eu-
rópskej únii pripadať päť 
štvorcových metrov zele-
ných striech a stien. Tým 
by sa zelená plocha v mes-
tách rozšírila na 1,82 mi-

liardy metrov štvorcových. 
Znížia sa tak tepelné straty 
budov a prašnosť v daných 
oblastiach, rovnako by pri-
šlo k zlepšeniu akumulácie 
zrážkovej vody.

V Prahe a Brne sa už 
strechy zazelenali, Bra-
tislava výrazne zaostá-

va
V neďalekom Brne sa vy-
brali cestou dotácií. V roku 
2019 sa rozhodli do zelene 
na strechách investovať 
780 tisíc eur. Okrem fy-
zických osôb sa o dotáciu 
mohli uchádzať školy, cir-
kev, nákupné centrá alebo 
bytové družstvá. Ku kon-
cu roka sa na území Čes-
kej republiky nachádzalo 
1,58 miliónov m2 zelených 
striech. Za 5 rokov sa plo-
cha vegetačných striech v 
Českej republike viac ako 
zdvojnásobila. 
Podľa hrubých odhadov 
odborníka na zelené stre-
chy sa číslo na Slovensku 
pohybuje okolo 200 tisíc 
m2. K problematike zele-

ných striech nemáme ani 
základné štatistiky. Jed-
noducho povedané, na 
Slovensku ani v samotnej 
Bratislave ich zatiaľ nikto 
nespočítal. Na prvý pohľad 
sa zdá, že sa ňou výraznej-
šie nezaoberá štát ani sa-
mospráva.

Chýba osveta a garant, 
štúdií a materiálov je 
dostatok Prvá lastovič-
ka v tejto oblasti z dielne 
hlavného mesta bola zre-
alizovaná v roku 2017 pre 
obyvateľov Domova Ar-
cha. Starostlivosť o takúto 
strechu je zo skúseností 
minimálna. Stačí dva krát 
za rok pretrhať náletové 
buriny a trocha pohnojiť. 
Životnosť vegetačnej stre-
chy pri kvalitnom výrob-
covi aj 50 rokov. Napriek 
tomu je tento projekt oje-
dinelým svojho druhu.

Nasledovali komerčné pro-
jekty polyfunkčný komplex 
v Ružovej doline Rozadol či 
biznis centrum BBC1Plus 
na Plynárenskej ulici. Ná-
kupné centrum Central 
je tiež pokryté zeleňou.  
Nová autobusová stanica 
na Mlynských Nivách by  
mala mať zelenú strechu s 
rozlohou približne dvoch 
futbalových ihrísk. 
V druhej polovici minulé-
ho roka oznámila záujem o 
vegetačnú strechu aj prezi-
dentská kancelária. V sep-
tembri o tom informovala 
prezidentka Čaputová.
Pokiaľ chceme, aby ostali 
pre nás mestá obývateľné, 
musíme zastaviť úbytok 
plochy so zeleňou. Tak ako 
sme všetci v Bratislave cí-
tili, že sa nám dýcha ľahšie 
počas pandemických opat-
rení a obmedzení mobility, 
tak vieme pozorovať aj lo-
kálne zlepšenie pri výsad-
be zelene. Dôkazov, vedec-
kých štúdií a publikácii zo 
Slovenska aj z iných krajín 
máme dostatok. Preto je 
nepochopiteľné, že sme sa  
v tejto oblasti zatiaľ ďaleko 
neposunuli.

Jana Pohanková
(foto archív Sky Gardens, livin-

groofs.org, www.nasa.gov)

V Prahe a Brne sa už strechy zazelenali, 
Bratislava výrazne zaostáva

Branislav Siklienka - Sky Gardens
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celý článok nájdete 
na bakurier.sk

Spracúvanie osobných údajov  
prostredníctvom kamerových zariadení v bytovom dome II.
(pokračovanie  
z minulého čísla)

Jednou zo situácií, ktoré 
usmernenie rieši, je „po-
užívanie“ falošných ka-

mier. Všeobecné naria-
denie o ochrane údajov 
sa neuplatňuje na falošné 
kamery (t. j. akákoľvek 
kamera, ktorá nefunguje 
ako kamera, a preto ne-
spracúva osobné údaje). 
Rovnako sa neuplatňuje 
úprava GDPR v prípade, 
ak je kamera súčasťou 
vybavenia výhradne len 
bytu alebo nebytové-
ho priestoru, teda slúži 
výhradne na súkromné 
účely osôb žijúcich v do-
mácnostiach, pokiaľ sa 
kamerami samozrejme 
nemoniturujú externé 
verejné priestory. 

Je potrebné rozlišovať 
prevádzkovanie kame-
rového systému vlast-
níkmi v bytovom dome 
a vlastníkom nebytové-
ho priestoru (predajne), 
ktorý chce otvoriť novú 
prevádzku a nainštalo-
vať systém na monitoro-
vanie kamerou na účely 
predchádzania vanda-
lizmu. Prostredníctvom 
štatistiky môže preuká-
zať, že v blízkom okolí 
je vysoký predpoklad 
vandalizmu. Skúsenosti 
susedných prevádzok sú 
takisto užitočné. Nevy-
žaduje sa, aby dotknutý 
prevádzkovať preukázal 
vzniknutú škodu. Po-
kiaľ škody v susedstve 
naznačujú nebezpe-
čenstvo a pod., môže to 
preukazovať oprávnený 
záujem. Predloženie ná-
rodných alebo všeobec-

ných štatistík trestných 
činov, bez analýzy do-
tknutej oblasti alebo ne-
bezpečenstiev pre túto 
konkrétnu predajňu, 
však nie je dostatočné. 
Rovnako to platí aj o in-
štalácií kamerových za-
riadení pre vlastníkov v 
bytovom dome.

Právo na prístup
Právo na prístup zna-
mená, že Dotknutá 
osoba má právo získať 
potvrdenie od vlastní-
kov (prevádzkovateľa 

kamerového 
systému) o 
tom, či sa jej 
osobné úda-
je spracúva-
jú alebo nie. 
V prípade 
monitorova-

nia kamerovým systé-
mom to znamená, že ak 
sa žiadne údaje nijakým 
spôsobom neukladajú 
ani neprenášajú po uply-
nutí momentu monito-
rovania v reálnom čase 

(napr. online prenos na 
iné miesto), mohli by 
poskytnúť len informá-
ciu, že sa žiadne osobné 
údaje už nespracúvajú. 
Ak sa však v čase žiados-
ti údaje stále spracúvajú 
(napr. ak sa údaje ukla-
dajú alebo akýmkoľvek 
spôsobom priebežne 
spracúvajú), dotknutá 
osoba by mala získať prí-
stup a informácie.

Právo na vymazanie 
(zabudnutie)

Ak vlastníci pokračujú 
v spracúvaní osobných 
údajov nad rámec mo-
nitorovania v reálnom 
čase (napr. v prípade 
uchovávania), dotknu-
tá osoba môže požiadať 
o vymazanie osobných 
údajov. Pojem „nad rá-
mec“ je potrebné vykla-
dať extenzívne, napr. ak 
spracúvanie údajov už 
nie je potrebné alebo sa 
údaje získali nezákonne. 
Ak by došlo len k rozma-
zaniu osobných údajov 
dotknutej osoby, pova-
žuje sa osobný údaj za 
vymazaný.

Právo namietať
Dotknutá osoba má prá-
vo z dôvodov týkajúcich 
sa jej konkrétnej situácie 
– kedykoľvek – namietať 
voči spracúvaniu. Vlast-
níci následne musia pre-
ukázať závažné opráv-
nené dôvody, ktoré 
prevažujú nad právami 
a záujmami dotknutej 
osoby. Ak ich nepreuká-

žu, spracúvanie údajov 
jednotlivca, ktorý vznie-
sol námietky, sa musí za-
staviť. 

Označenie monitoro-
vaného priestoru
Priestor, ktorý je mo-
nitorovaný, je potreb-
né patrične označiť. V 
európskych právnych 
predpisoch o ochrane 
údajov sa totiž už dávno 
uplatňuje podmienka, 
že by si dotknuté osoby 
mali byť vedomé funkč-

ného monitorovania 
kamerou.  Označovanie 
však spočíva na dvoch 
tzv. vrstvách, aby sa úpl-
ne splnila transparent-
nosť a informačná po-
vinnosť. 

I n f o r m á c i e 
prvej vrstvy 
(varovné 
označe-
nie)

P r v á 
v r s t v a 
predstavuje 
primárny spôsob, akým 
sa vlastníci prvýkrát 
spoja s dotknutou oso-
bou. V tejto fáze môžu 
použiť varovné ozna-
čenie, na ktorom budú 
zobrazené príslušné 
informácie. Zobraze-
né informácie možno 
uvádzať v kombinácii s 
ikonou, s cieľom poskyt-
núť dobre viditeľným, 
zrozumiteľným a ľahko 

čitateľným spôsobom 
zmysluplný prehľad za-
mýšľaného spracúvania 
Formát informácií by 
sa mal prispôsobiť kon-
krétnym miestam.

Informácie druhej 
vrstvy
Aj informácie druhej 
vrstvy sa musia dotknu-
tej osobe sprístupniť na 
ľahko prístupnom mies-
te, napríklad v podobe 
úplného informačného 
listu, ktorý je k dispozí-

cii na centrál-
nom mieste 
( n a p r . 
infor-

mačný pult, 
recepcia alebo spo-

ločná chodba), alebo 
by mali byť zobrazené 
na jednoducho prístup-
nom plagáte. Ako už 
bolo uvedené, varovné 
označenie s informá-
ciami prvej vrstvy musí 
obsahovať jasný odkaz 
na informácie druhej 
vrstvy. 

Lehoty uchovávania 
a povinnosť vymaza-
nia
Osobné údaje sa nesmú 
uchovávať dlhšie, než je 

potrebné na účely, na 
ktoré sa osobné údaje 
spracúvajú. Či je alebo 
nie je nevyhnutné ukla-
dať osobné údaje by sa 
malo riadiť obmedze-
ným časovým horizon-
tom. Vo všeobecnosti, 
oprávnenými účelmi pre 
monitorovanie kamerou 
sú často ochrana majet-
ku alebo uchovávanie 
dôkazov. Vzniknuté ško-
dy sa zvyčajne dajú pre-
ukázať do jedného alebo 
dvoch dní. Za vymedze-

nie lehoty uchovávania 
v súlade so zásadami 

nevyhnutnosti a 
primeranosti a za 
preukázanie súla-

du s ustanoveniami 
všeobecného nariade-

nia o ochrane údajov 
zodpovedajú vlastníci 
sami.

Technické 
a organi-
začné opat-

renia
S p r a c ú v a n i e 

osobných údajov počas 
monitorovania kamerou 
musí byť nielen právom 
dovolené, ale prevádz-
kovatelia aj sprostred-
kovatelia (vlastníci) ho 
musia primerane zabez-
pečiť. Vykonané orga-
nizačné a technické 
opatrenia musia byť 
primerané rizikám 
pre práva a slobody 
fyzických osôb, ktoré 
sú dôsledkom náhodné-
ho alebo nezákonného 
zničenia, straty, zmeny, 
neoprávneného poskyt-
nutia údajov získaných 
prostredníctvom mo-
nitorovania kamerou 
alebo prístupu k nim. 
Vlastníci (prípadne 
spoločenstvo vlast-
níkov alebo správca v 
ich mene) musia pri-
jať primerané tech-
nické a organizačné 
opatrenia na ochra-
nu údajov už v čase 
plánovania monitoro-
vania kamerou, teda 
predtým, ako začnú 
získavať a spracúvať 
videozáznam. V tých-
to zásadách sa zdôraz-
ňuje nevyhnutnosť za-
budovaných technológií 
zvyšujúcich ochrany 
súkromia, štandardné 
nastavenia na minima-
lizáciu spracúvania úda-
jov a zabezpečenia po-
trebných nástrojov na 
umožnenie čo najvyššej 
ochrany osobných úda-
jov.

JUDr. Mgr. Marek Perdík
predseda ZLSBD

(foto chran.cz)

JUDr. Mgr. Marek Perdík

Bytové domy 
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Aj keď sme v rámci 
spoločnosti v mi-
nulom roku riešili 

najmä ochorenie Covid 
19, bohužiaľ, ešte vždy 
pribúdajú aj pacienti so 
závažnejšími diagnózami. 
Napríklad onkologického 
charakteru. A tak sme sa 
porozprávali s riaditeľkou 
OZ Liga proti rakovine 
Evou Kováčovou. 
Združenie desiatky rokov 
poskytuje pomocnú ruku 
pacientom i rodinám, kto-
rých životy zasiahla rako-
vina. 

V Lige proti rakovine 
pôsobíte 19 rokov. Aká 
bola vaša cesta za po-
stom výkonnej riaditeľ-
ky?
Motivácia na prácu v 
Lige vznikla na mojej vte-
dajšej pracovnej pozícii  
v komerčnej firme, v rámci 
ktorej som pre Ligu orga-
nizovala benefičné koncer-
ty. Dnes niečo veľmi bežné, 
v tom čase, pred 25-timi 
rokmi, to bola novinka. 
Niečo, čo sa na Slovensku 
rodilo. Veľmi ma to bavilo, 
videla som zmysel v získa-
vaní zdrojov na podporu 
užitočného programu ta-
kejto inštitúcie. V podve-
domí som uvažovala nad 
tým, že by mohlo byť za-
ujímavé pracovať v oblasti 
charity. Niekedy má pod-
vedomie veľkú silu a keď 
si niečo veľmi želáš... Po 
piatich rokoch organizo-
vania koncertov sa v Lige 
uvoľnilo miesto výkonného 
riaditeľa a ja som ponuku 
na túto prácu dostala. Toto 
rozhodnutie i dnes hodno-
tím ako dobré, keďže mám 
prácu, ktorá ma baví, je 
užitočná a dnes viac ako 
kedykoľvek predtým vní-
mame jej veľký zmysel a 
prínos. 

Predsa len, práca s ťaž-
kými ľudskými osudmi, 
musí byť veľmi nároč-
ná. Ako sa udržiavate 
v psychickej harmónii, 
keď sa toľké roky den-
ne stretávate s témou 
onkológie a s onkolo-
gickými pacientmi?
Mojou psychohygiénou je 
každé poďakovanie, kaž-
dý úsmev človeka, ktorý 
chodí ku nám do Centra 
pomoci. Viac-menej tých 
ľudí vnímam od začiatku, 
ako ku nám prišli, v akom 
rozpoložení prišli. Keď 
časom vidím, že sú to iní, 
životaschopní a aktívni ľu-
dia, ktorými sa stali i vďaka 

návštevám u nás. 
Keď vidím, že 
sme ich prebra-
li zo smútku a 
letargie, že sa 
vrátili „späť 
do života“, 
vtedy si hovo-
rím, že to stojí 
za to. Tak to 
vnímajú i moje 
kolegyne a je 
j e d -

no, či sa s človekom stre-
távame osobne alebo s ním 
komunikujeme cez Onko-
poradňu, či ho stretneme 
na pobytoch organizova-
ných LPR pre pacientov. 
Vieme o ňom veľa, aj keď 
sa nemáme vždy mož-
nosť stretnúť, navyše ak je  
z ktoréhokoľvek kúta Slo-
venska. 

No potom sú tu aj tra-
gické osudy, o ktorých 
vopred viete, že sú ne-
zvratné... 
Samozrejme, nastanú i si-
tuácie, ktoré sú psychicky 
náročné. Viete o človeku, 
že mu ostáva málo času, 
príde s nádejou, že ho i vďa-
ka nám prežije čo najpro-
duktívnejšie a najkrajšie. 
Nečaká ľútosť. Je vďačný 
za pochopenie a podpo-
ru a vy by ste chceli dať 
viac, ale nedá sa. V rámci 
možností je našou snahou 
spríjemniť mu zostávajúci 
čas čo najviac. Treba si v 
tej chvíli uvedomiť, že i to 
„málo“ s ohľadom na jeho 
životnú situáciu, znamená 
pre neho veľa. Myslíme na 
to, že sme mu umožnili 
stráviť posledné dni živo-
ta najlepšie ako sa dalo. Je 
mnoho osudov, príbehov – 
tých so šťastným koncom 
a porazením choroby, no 
i tých, ktoré nemali toľko 
šťastia. Každý jeden je oso-
bitý a silný a z každého sa 
dá niečo vziať. 

Dnes je situáciu navy-
še odlišná, pandemic-
ká a ľudia s rakovinou 
sú rizikovou skupinou. 
Ako situáciu z vašej 

skúse-
nosti títo 

p a c i e n t i 
zvládajú?

K a ž -

dý sme osobitý, každý 
máme svoje nastavenie.  
Z toho vyplýva, že aj onko-
logickí pacienti zvládali a 
zvládajú túto situáciu roz-
dielne. Niektorí lepšie, iní 
horšie. Niekoho ukľudní, 
ak sa s ním len porozprá-
vate, vypočujete ho, upo-
kojíte, podporíte. Takmer 
na každého má veľmi dob-
rý vplyv milý rozhovor, 
prejavenie ochoty počúvať. 
Samozrejme, v rámci na-
šich možností riešime prí-
pad od prípadu. Zisťujeme  
a poradíme, čo sa dá v rám-
ci riešenia individuálnych 
problémov robiť. Trpez-
livosť a milé ľudské slovo, 
to sa potvrdzuje denne ako 
jeden z najlepších liekov.  
A občas potreba pochopiť, 
že nám človek vo svojej ne-
mohúcnosti a bezradnosti 
i „vynadá“, aj keď tomu nás 
potrebuje, len svoje emó-
cie musí spracovať. Soci-
álna izolácia má nepriaz-
nivý vplyv na nás všetkých.  
V prípade pacientov, kto-
rí sa obávajú o svoj život, 
práve toto výrazne nepro-
spieva. 

Poskytujete aktuálne 
pre ľudí s rakovinou 
nejakú extra pomoc, 
ktorá súvisí s hrozbou 
ochorenia Covid19?
Na vzniknutú situáciu sme 
reagovali hneď v prvej vlne 
pandémie. Naším cieľom 
bolo byť tu pre onkolo-
gických pacientov a ich 
rodiny s poskytovaním po-
moci v rôznej forme. Tá, 
ktorá sa veľmi osvedčila, 
je psychosociálna podpora  
v podobe možnosti kon-

zultácií so psy-
c h o l ó g m i , 

ktorí svoje 
p o d p o r n é 
poradenské 

služby po-
s k y t u j ú 
n a p r i e č 

S l o v e n -
skom. Počas 

pandémie sa reali-
zujú telefonické konzultá-
cie. Na začiatku pandémie 
sme pripravili krátke mo-
tivačné video s prvotnými 
upokojujúcimi radami; 
posilnili sme poradenstvo 
širokej škály odborníkov  
v Onkoporadni; mnohé 
informácie sme pre pa-
cientov zisťovali individu-
álne; pravidelne sme izo-
lovaných ľudí motivovali 
videami našich lektorov na 
facebooku Ligy proti rako-
vine. Počas roka sme za-
chovali práve tie projekty, 
ktoré majú pre pacientov 
veľký zmysel. Spomínané 
poradenstvo v Onkopo-
radni, konzultácie psycho-
lógov i Fond jednorazovej 
finančnej pomoci v hmot-
nej núdzi. Tento sme i na-
priek našej nepriaznivej 
situácii v tomto roku ešte 
dokázali zachovať. Jedno-
ducho, boli sme k dispozí-

cii, sme naďalej a veríme, 
že aj budeme. Chceme byť 
užitoční pre všetkých, kto-
rí sa na nás obrátia a vyhľa-
dajú našu pomoc.  

Môžu sa na vás so žia-
dosťou o pomoc obrá-
tiť aj rodinní príslušníci 
pacientov?

Spomínané psychologické 
poradenstvo je k dispozícii 
aj pre rodinných príslušní-
kov, ktorí sa v tejto nároč-
nej situácii môžu poradiť, 
ako ju čo najlepšie zvládať 
tak z pozície príbuzného 
či z pozície pacienta. Do-
zvedia sa, ako pacienta 
podporovať a zároveň aj to, 
ako zvládnuť svoju vlastnú 
psychohygiénu. Práve pre 
príbuzných sme v tomto 
roku spustili nový projekt  
stretávania sa príbuzných 
onkologických pacientov. 
V období, keď bolo možné 
stretávať sa osobne mal u 
ľudí veľký ohlas a veríme, 
že v ňom bude možné po-
kračovať po uvoľnení opat-
rení a po ukľudnení sa ak-
tuálnej náročnej situácie. 

Chránia podľa vás proti 
pandemické opatrenia 
pacientov dostatočne? 
Prípadne, aké opatrenia 
by ste doplnili?
Zažívame obdobie, aké 
sme pred tým nepoznali. 
Dnes je u mnohých popu-
lárne hodnotiť situáciu od 
stola, ale nijakým spôso-
bom neprísť s pomocou 
alebo návrhmi, ako všet-
ko čo najlepšie zvládať. Aj 
preto si nedovolím hodno-

tiť a odpovedať jednoznač-
ne. Úprimne chcem veriť, 
že každý, kto má možnosť 
a príležitosť, snaží sa robiť 
veci najlepšie ako vie. Ak 
čelíte takej situácii, akej 
čelíme v tomto roku, hľa-
dáme riešenia, skúšame, 
a pritom robíme aj chyby. 
Preto je nevyhnutná tole-

rancia, pochopenie, oce-
nenie snahy, navrhovanie 
konštruktívnych riešení. 
Určite sa všetko dá robiť 
lepšie a dôraznejšie, každý 
však nech hodnotí vtedy, 
ak problematiku pozná, 
prešiel ňou. 
Ale hlavne, nech každý 
urobí čo i len málo v rám-
ci svojich možností pri 
pomoci a podpore či už 
jednotlivcom alebo spo-
ločnosti. A to je našou 
snahou – byť tu a teraz 
na pomoc ľuďom, ktorí sa 
na nás obrátia a ktorým 
pomôcť akokoľvek môže-
me a vieme. To, čo by sme  
i my uvítali, je jasná, včas-
ná a zrozumiteľná komu-
nikácia opatrení, ktoré sa 
zavádzajú. Chápeme, že to 
nie je jednoduché, a preto 
robíme maximum, čo je v 
našich možnostiach, aby 
sme boli tí, ktorí pacientov 
ukľudnia, zistia informá-
cie, ktorí im poradia. 

Aké sú plány Ligy pro-
ti rakovine do ďalšieho 
roka?
Vyjadrovať sa dnes k plá-
nom by bolo nielen odváž-
ne, ale sčasti aj nezodpo-
vedné. Všetci riešime to, 
čo je dnes a snáď, čo bude 
zajtra. Všetci sa obávame 
o budúcnosť, o existenciu. 
Chceme s optimizmom ve-
riť, že dokážeme ustáť toto 
náročné obdobie napriek 
tomu, že nám vypadol 
náš najväčší zdroj príjmu 
v jeho klasickej podobe 
(Deň narcisov). Chceme 
veriť, že vzájomná súdrž-
nosť, solidarita a podpo-
ra budú hodnoty, ktoré si 
všetci osvojíme. Potom na 
základe nich môžeme sta-
vať i naše ďalšie pôsobenie 
tak, aby sme boli naďalej 
k dispozícii pacientom, 
príbuzným, ale aby sme 
dokázali tak ako i v mi-
nulosti oslovovať i verej-
nosť s tým, čo je špeciálne 
dnes nespochybniteľné - že 
zdravie je to najcennejšie 
čo máme a starať sa oň je 
v rukách každého jednot-
livca. Ak máme to šťastie, 
že sme zdraví a máme prí-
ležitosť či už osobne alebo 
sprostredkovanie, naprí-
klad cez našu organizáciu, 
pomôcť tým, ktorí o svoje 
zdravie prišli, urobme tak. 
Lebo pomáhať je ľudské  
a potrebné...

Veronika Trojanová
(foto archív EK)

Pomáhať je ľudské a potrebné
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Zvieratá sa stávajú 
čoraz viac neod-
mysliteľnou súčas-

ťou bežných rodín. Za 
uplynulé desaťročia sa stali 
plnohodnotnými členmi 
domácností, ktorí si vy-
žadujú nielen lásku a po-
zornosť, ale aj zdravotnú 
starostlivosť. Svoje o tom 
vie MVDr. Milan 
Švihran, jeden z po-
predných zverolekárov na 
Slovensku, ktorý v brati-
slavských Jarovciach už 24 
rokov prevádzkuje špičko-
vú veterinárnu polikliniku. 

Patrite medzi naj-
vyhľadávanejších 
zverolekárov v 
Bratislave. Čím 
to podľa vás 
je?
Nikdy som 
sa nad tým 
nezamýšľal, 
ani som ne-
analyzoval 
či patrím 
medzi naj-
vyhľadáva-
nejších zve-
rolekárov v 
Bratislave. 
Myslím si, 
že na Slo-
vensku, aj v 
Bratislave, za 
posledných 30 
rokov, teda po 
Nežnej revolúcii, 
nastala revolúcia 
aj vo veterinárnej 
medicíne, ktorá do-
vtedy bola orientovaná 
hlavne na hospodárske 
zvieratá. Postupne, a teraz 
už väčšinovo, sa preklopila 
na spoločenské zvieratá. 
Za tú dobu, od momentu, 
kedy sme všetci začínali 
na "zelenej lúke", môžeme 
konštatovať, že sa kvalitou 
slovenskej veterinárnej 
medicíny dostávame na 
úroveň tak obdivovanej 
úrovne vyspelého sveta. 
Medicínou založenou na 
dôkazoch, čo vyžaduje hl-
boké vedomosti, prístrojo-
vé vybavenie a dostupnosť 
moderných medikamen-
tov. Výrazne sa zlepšila 
zdravotná starostlivosť o 
záujmové zvieratá. V Bra-
tislave, aj na Slovensku cel-
kovo, vyrástlo a tiež sa pro-
filuje množstvo kvalitných 
odborníkov. Čoraz viac je 
dôležitá úzka špecializácia 
na rôzne úseky veterinár-
nej medicíny. Byť dobrým 
zverolekárom si vyžaduje 

veľké úsilie. Jednak v prí-
prave, ale aj v samotnej 
praxi. Veľakrát aj na úkor 
vlastného súkromia, ale 
odmenou je dobrý pocit z 
pomoci zvieratku a z ra-
dosti klientov.

Vedeli ste vždy, že 
chcete byť veteriná-
rom alebo bola aj taká 
možnosť, že by ste sa 
venovali klasickej me-
dicíne?

V ž d y 
som mal záujem o prírodu. 
Vyrastal som v rodine, kde 
moji rodičia chovali rôz-
ne zvieratá, ktoré sa tiež 
nevyhli ochoreniam a už 
vtedy som s mojím otcom 
pátral po príčinách, ktoré 
ich spôsobili a ako ich vy-
riešiť. Až do 15-tich rokov 
som nebol rozhodnutý o 
svojej budúcnosti. Rozho-
doval som sa medzi geo-
lógiou a veterinárstvom a 
nakoniec zvíťazil záujem 
o živú prírodu. A po skon-
čení strednej veterinárnej 
školy v Košiciach som vi-
del svoju budúcnosť už len 
v zverolekárskom poslaní.

Predpokladám, že va-
šimi najčastejšími pa-
cientmi sú spomedzi 

spoločenských zvierat 
psi a mačky. Aké ocho-
renia v súčasnosti na 
klinike liečite najčastej-
šie?
Máte pravdu. Našimi naj-
častejšími pacientmi sú psi 
a mačky. Vo veľkých mes-
tách sa mačky často dostá-
vajú na úroveň psov, čo sa 
týka počtu a niekedy ich aj 
prevyšujú ako pacienti. Ale 
častými návštevníkmi sú aj 
hlodavce, králiky, škrečky, 

peruánske morčatá, 
vtáky a rôzne exo-

tické zvieratá. 
Na mojej kli-

nike máme 
dokonca 

aj špe-
cialis-

tu na 
pla-
z y 
a 

r yby. 
S p e k -

t r u m 
ochorení 

je veľmi ši-
roké. Podobne 

ako u ľudí. Do-
konca sa často stre-

távame aj s takzvanými 
civilizačnými ochoreniami 
ako je obezita, cukrovka, 
vysoký krvný tlak, autoi-
munitné ochorenia, aler-
gie. Denne diagnostikuje-
me infekčné a parazitárne 
ochorenia, kožné problé-
my, metabolické poruchy, 
už spomínaný diabetes 
alebo napríklad zníženú 
či zvýšenú funkciu štítnej 
žľazy, zlyhanie obličiek, 
srdcové zlyhanie, ochore-
nia kĺbov, žalúdočno-črev-
né poruchy, kardiovasku-
lárne ochorenia. No veľmi 
často riešime aj onkologic-
kých pacientov, genetické 
ochorenia, úrazy a určite 
ten výpočet nie je konečný.

Vo všeobecnosti, pri 
ktorých ochoreniach 

zvierat ide o ich častý 
výskyt, no pritom by sa 
im dalo predchádzať?
Najčastejšie sa stretáva-
me s rôznymi infekciami 
spôsobenými či už bakté-
riami, vírusmi, parazitmi, 
plesňami alebo poruchami 
metabolizmu. Proti mno-
hým týmto prenosným 
ochoreniam existuje účin-
ná prevencia vo forme 
vakcinácie, odčervovania. 
Patrí sem aj ochrana proti 
kliešťom, ktoré prenášajú 
množstvo parazitárnych 
ochorení, ako napríklad 
Babezióu, Ehrlichiózu a 
iné. Príkladom je ochore-
nie nebezpečné aj pre ľudí 
– Borelióza, proti ktorej 
máme k dispozícii aj vak-
cináciu. Kladieme tiež dô-
raz na správnu výživu, čím 
predídeme množstvu me-
tabolických, ale aj orgáno-
vých porúch zdravia. 

Platí u zvierat to isté, čo 
u ľudí – že treba cho-
diť na každoročné pre-
ventívne prehliadky, aj 
keď zdanlivo zviera nič 
netrápi?
Preventívne prehliadky 
u zvierat, podobne ako u 
ľudí, pomôžu predísť vzni-
ku závažných ochorení 
alebo včas odhaliť poruchu 
zdravia, ktorá sa navonok 
ešte neprejavila, ale je už 
v začiatočnom štádiu. Pri 
včasnom prijatí liečebných 
opatrení sa predíde často 
život ohrozujúcim stavom. 
Veterinárna medicína ši-
roko používa prevenciu v 
boji proti ochoreniam. Už 
dvojtýždňové šteniatka sa 
odčervujú, podávajú sa an-
tiparazitiká proti kliešťom, 
blchám, komárom. Každo-
ročne sa vakcinujú psy aj 
mačky proti rôznym infek-
ciám. Pričom na diagnosti-
ku chorôb pečene, obličiek, 
hormonálnych porúch, 
parazitárnych ochorení sa 
využívajú moderné diag-
nostické postupy. Moder-
né prístroje. 

A naopak, aká je pod-
ľa vás taká tá hranica 
medzi zdravou a už pre-
hnanou starostlivosťou 
o domáce zviera? 
Zdravá starostlivosť je 
taká, keď je domáce zvie-
ratko šťastné v našej rodi-
ne. Ale to neznamená, že si 
môže robiť čo chce. Dôle-
žitá je správna výchova od 
ranného "detstva". Pes ani 

mačka nie sú ľudia a tak k 
tomu treba pristupovať aj 
z hľadiska výživy a netreba 
nepodľahnúť, ak si psík ale-
bo mačička vypýta z tanie-
ra majiteľa. 

To znamená, že sa asi 
nestotožňujete s tým, 
ak si majitelia púšťajú 
psov alebo mačky tak 
blízko k sebe, až im do-
volia napríklad chode-
nie do postele, mačiek 
po kuchynskej linke, 
atď.? 
Často informujeme našich 
klientov o istých zdravot-
ných rizikách od ich zvie-
rat, ktoré ich môžu ohroziť. 
Je totiž veľa ochorení, ktoré 
môžu preniesť do domác-
nosti. Napríklad bakteriál-
ne, plesňové ochorenia, ale 
aj infikované kliešte alebo 
blchy, ktoré si donesú na 
svojej koži. Preto určite 
neodporúčam spoločnú 
posteľ ani kuchynskú linku.

Veterinárnej profesii 
sa venujete dlhší čas, 
a tak zrejme viete po-
rovnávať. Dbajú ľudia 
o svoje zvieratá v sú-
časnosti viac, ako na-
príklad pred desiatimi 
– dvadsiatimi rokmi?
Za vyše tridsať rokov, čo 
sa venujem medicíne spo-
ločenských zvierat, úroveň 
majiteľov spoločenských 
zvierat nevídane vzrástla. 
Zaujímajú sa o nové po-
znatky a možnosti, ako 
udržať svojho psíka, ma-
čičku či iné zvieratko v 
plnohodnotnom zdraví do 
vysokého veku a široko ich 
využívajú.
Pred tridsiatimi rokmi sme 
aj my veterinári považo-
vali osemročného psa za 
starého. Teraz sa psi bež-
ne dožívajú 14 aj viac ro-
kov. Často v plnom zdraví 
a mačky aj 20 rokov. Toto 
svedčí o tom, že starostli-
vosť o spoločenské zviera-
tá, či už chovateľská, ale aj 
veterinárna, dosiahla vyso-
kú úroveň.
 
Už ste načrtli, aké 
ochorenia môžu domá-
ce zvieratá preniesť na 
nás ľudí. No existuje 
ľudské ochorenie, kto-
rým aj my majitelia vie-
me ohroziť ich zdravie?
Nebezpečné ochorenie je 
besnota, pretože je prenos-
né na ľudí. A pri prejavení 
prvých príznakov je vždy 

smrteľné. No vďaka plošnej 
vakcinácii a uvedomelosti 
majiteľov zvierat a možno 
aj strachu pred ochore-
ním samotným, je v našej 
krajine pod kontrolou. 
Vyžaduje si to pravidelné 
očkovanie. I tak je množ-
stvo ochorení, takzvaných 
zoonóz, ktoré sa môžu 
preniesť zo zvierat na ľudí 
a naopak. V literatúre sa 
uvádza až 250 rôznych 
mikroorganizmov a orga-
nizmov. Sú to rôzne para-
zitárne ochorenia. Dobre 
známa je Toxoplazmóza, 
larvy škrkaviek, pásom-
nice. Z bakteriálnych Sal-
monelóza, stafylokokové 
infekcie, Helicobacterióza, 
chlamýdie, mykoplazmy. 
Veľmi často sa ľudia infi-
kujú kožnými plesňami, 
a to hlavne od mačiek. A 
opačne, ľudia môžu naka-
ziť zvieratá streptokoko-
vými infekciami, stafylo-
kokmi, clostrídiami, ale aj 
tuberkulózou. Určite je na 
mieste pri kontakte s milá-
čikmi dodržiavať hygienu, 
preventívne opatrenia či 
pravidelné odčervovanie. 
Rovnako tak opatrenia 
voči vonkajším parazitom 
a sledovanie ich zdravot-
ného stavu.
 
Čo by ste na záver 
odkázali chovateľom 
všeobecne - možno ne-
jaká rada, ktorú máte 
často na jazyku, ale 
nemôžete si ju dovoliť 
povedať im ju osobne. 
Prípadne odkaz druhej 
skupine ľudí, ktorí ešte 
len kúpu zvieraťa zva-
žujú? 
Mať zvieratko je veľký 
záväzok na veľa rokov. 
Prináša to nielen radosť, 
ale vyžaduje to aj značnú 
starostlivosť. Preto každý 
človek, ktorý uvažuje nad 
tým, že si zadováži psíka, 
mačičku alebo akéhokoľ-
vek iného maznáčika, by 
si mal dobre premyslieť, či 
ho dokáže urobiť šťastným. 
Na klinike sa stretávame s 
klientami a ich zvieratka-
mi, ktoré majú vynikajúcu 
starostlivosť, ale každý z 
nás už počul o tom, ako ve-
ľakrát končia najprv veľmi 
chcené, ale neskôr nechce-
né psy aj mačky...

Veronika Trojanová
(foto archív BK)

Kvalitou veterinárnej medicíny 
sa dostávame na úroveň vyspelého sveta  
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Nevyhadzujte 
knihy - darujte ich nám

kontakt 0907 701 786

Mala nás chrániť 
pred nepriateľ-
mi, dnes je z nej 

ruina. Bývalá protilecká ra-
ketová základňa na Devín-
skej Kobyle už roky chátra 
a nemá žiadne využitie. 
Túto situáciu sa snažilo vy-
riešiť Ministerstvo obrany, 
ktoré objekty ponúklo na 
predaj mestu. Má magis-
trát na takúto finančnú in-
vestíciu peniaze?

Z kolosálnej základne 
sa stal „strašiak“
Vojenský areál začali stavať 
v roku 1979 a dokončili ho 
v roku 1983. V čase stude-
nej vojny slúžila protiletec-
ká raketová základňa na 
ochranu pred útokom ne-
priateľských vojsk NATO. 
Chrániť mala vzdušný 
priestor nad Bratislavou. 
Základňu tvorili betóno-
vé bunkre, v ktorých bolo 
ukrytých a na odstrel pri-
pravených 16 rakiet typu 

S 125M NEVA. Vtedajšia 
verejnosť o tom netuši-
la. Pamätníci spomínajú, 
že keď nosili rakety na 
ťahačoch, v Dúbravke 
vypli osvetlenie ulíc, 

aby akciu nebolo vidno. 
Súčasťou boli aj kasárne. 
Tie boli na to obdobie mo-
derne a vkusne zariade-
né. Pôsobilo tu približne 
140 vojakov 186. raketovej 
brigády Československej 
ľudovej armády. Celkovo 
areál pozostával z 20 ob-
jektov.  Po skončení stu-
denej vojny vojaci postup-
ne areál opustili. Od roku 
1996 už miesto nebolo 
vôbec využívané na vojen-
ské účely. Od roku 2003 
priestory strážila polícia a 
strážna služba. O areál sa 
však nikto nestaral a tak 
začal chátrať. V roku 2016 
objekt prestal byť strážený, 
no pustne dodnes.

Majiteľom nie je len 
štát, ale aj súkromníci
Ministerstvo obrany 
sa snažilo nevyužitých 
priestorov zbaviť už pred 
rokmi. Ponúkalo budo-
vy na predaj súkromným 

osobám. Stále je však veľké 
množstvo z nich v rukách 
štátu. „V súčasnosti spra-
vuje Ministerstvo obrany 
SR sedem stavebných ob-
jektov vrátane príjazdovej 

komunikácie, kanalizá-
cie, vodovodu a betónové 
oplotenie,“ uvádza Martina 
Kovaľ Kakaščíková, hovor-
kyňa MO SR.
Celý areál je však situo-
vaný na majetkovoprávne 
nevyrovnaných pozem-
koch, ktoré nikdy neboli v 
správe Ministerstva obra-
ny SR, ale vo vlastníctve 
cudzích vlastníkov. Kto 
sú títo vlastníci? Podľa re-
zortu obrany ide o fyzické 
a právnické osoby. Ich zo-
znam je verejne dostupný. 
„Dôvodom majetkovo-
právneho neusporiadania 
pozemkov je rozhodnutie 
o prebytočnosti nehnu-
teľného majetku zo dňa 7. 
marca 2000, ktorým minis-
ter obrany SR rozhodol, že 
vojenský objekt Devínska 
Kobyla je majetok štátu, 
ktorý neslúži a ani v bu-
dúcnosti nebude slúžiť 
MO SR ako správcovi na 
plnenie úloh v rámci pred-

metu jeho činnosti alebo v 
súvislosti s ním. Bolo by to 
nehospodárne nakladanie 
s finančnými prostriedka-
mi štátu, ktoré by sa ne-
účelne vynaložili na výkup 

predmetných pozemkov,“ 
dodáva Martina Kovaľ 
Kakaščíková, hovorkyňa 
MO SR

Výsledok rokovania ne-
poznáme
Keďže sa ministerstvu do-

posiaľ nepodarilo predať 
zvyšné budovy súkrom-
ným osobám, ponúklo ich 
magistrátu. Rokovania o 
odkúpení budov prebie-
hali ešte v lete. Konečné 
rozhodnutie má vyslo-
viť mesto. Otázkou je, či 
dokáže pre tieto objekty 
nájsť zmysluplné využitie 
a finančné prostriedky na 
ich kúpu, údržbu a spra-
vovanie do budúcna. Pod-
ľa hovorkyne mesta sa o 
raketovú základňu začal 
magistrát zaujímať na pod-
net mestských poslancov 
a mestských častí. „Mesto 
aktuálne nemá ambíciu 
aktívne využívať priestory 
raketovej základne, zva-
žujeme možnosti, ako lo-
kalitu zabezpečiť tak, aby 
nepredstavovala riziko pre 
návštevníkov. Vzhľadom 
na rozsiahlosť areálu a stav 

infraštruktúry a objektov 
mesto nemá finančné pro-
striedky na to, aby na seba 
mohlo prevziať tento závä-
zok. Budeme pokračovať v 
rokovaniach s mestskými 
časťami a hľadať možnosti 
udržateľného bezpečného 

riešenia,“ hovorí Katarína 
Rajčanová.

Okolie novej rozhľadne 
je nedokončené a ne-
bezpečné
Obrovský areál je momen-
tálne vyhľadávaný veľkým 
množstvom návštevníkov 
aj kvôli novopostavenej 
rozhľadni. Na jej mieste 
stála predtým kovová roz-
hľadňa. Bol to vlastne obal 
z rakety, ktorý využívali 
vojaci na pozorovanie ne-
priateľských lietadiel. Tí, 
čo navštívia novú atrak-
ciu si zo záujmom obzrú 
aj zdevastované a rozbité 
priestory raketovej zák-
ladne. Nakoľko je pohyb 
v nebezpečných ruinách 
povolený, hrozí riziko úra-
zu. Ohrozujúce sú hlav-
ne labyrinty chodieb pod 
zemou. Problémová je aj 

prístupová asfaltová cesta 
k vyhliadkovej veži, ktorá 
je v zime neudržiavaná. 
Nápor turistov, ktorí sem 
prichádzajú autom, sa dá 
totiž očakávať aj v zime. 
Okolie novej rozhľadne 
pôsobí tiež nedokončene. 

Devínska Nová Ves, ktorá 
stavbu rozhľadne iniciova-
la však cestu ani priestory 
raketovej základne upra-
vovať nemôže: „Asfaltová 
cesta k vyhliadkovej veži 
nie je v katastri MČ De-
vínskej Novej Vsi a ani ra-
ketová základňa nám ne-
patrí. Naša mestská časť zo 
zákona nesmie investovať 
do cudzieho majetku, ani 
ho upravovať,“ hovorí Jana 
Vedejová Sitášová, vedúca 
Mediálneho oddelenia MČ 
Devínska Nová Ves.

(mg, zdroj ciernediery.sk, 
bunkre.info)

Aký osud čaká bývalú raketovú základňu 
na Devínskej Kobyle?
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Typická štvorka

Nie je automat 
ako automat

Oslava leta

Z ríše snov

Novinky

Kia Sorento 4. gene-
rácie je veľké SUV, 
ale nevzbudzuje 

závisť.
Štvorka je v numeroló-

gii symbolom stability, jed-
noduchosti a priamočiare-
ho myslenia. Typický človek 
so štvorkou v znamení nemá 
túžbu byť na spoločenskom 
výslní. Namiesto toho je spo-
ľahlivý a vytrvalý zamestna-
nec, pre ktorého sú tradícia, 
dôvera, disciplína a lojalita 
absolútne zásadné. Presne 
takéto je Sorento štvrtej ge-
nerácie. Nevzbudzuje vo svo-
jom okolí negatívnu závisť 

Automatické prevo-
dovky sa stávajú 
bežnou výbavou 

áut. Aký je medzi nimi 
rozdiel?

Pôvodne sa pojmom auto-
matická prevodovka označo-
vala samočinná prevodovka 
so súpravami tzv. planéto-
vých prevodov a hydrody-
namickým meničom. Kedysi 
mali takéto prevodovky naj-
mä kvôli preklzu meniča vyš-
šiu spotrebu paliva, dnes už 
to ale neplatí. Ich výhodou je 
dnes odolnosť, možnosť pre-
nášať vysoký výkon a najmä 
možnosť dlhodo-
bého posúva-
nia sa v koló-
nach. Menič 
sa nepreh-
reje, nespáli. 
Špecifi ckým 
typom au-
tomatických 
prevodoviek 
s ú  t z v.   C V T 
prevodovky, ktoré fun-
gujú na princípe variátora 

Keď chcete príchod 
leta osláviť v no-
vom kabriolete, tak 

ho musíte objednať už 
teraz.

Lexus LC 500 Convertib-
le je doslova óda na príchod 
leta. Krásne a vzrušujúce tva-
ry zvonka, luxus najvyššieho 
rangu vo vnútri a sofi stiko-
vaná technika sú len povest-
ným medovým motúzikom 
popod váš nos. Na pohon 
totiž slúži famózny päťlitro-
vý atmosféricky plnený ose-

mi, ktoré svoj obraz premiet-
nu priamo na prístrojový 
štít. My sme testovali 2,2-lit-
rový diesel spojený s novou 
8-stupňovou dvojspojkovou 
prevodovkou a pohonom 

Rubriku pripravuje AUTO MAGAZÍN, najčítanejší motoristický časopis na Slovensku

mvalec s výkonom 341 kW 
(464 k). V nízkych otáčkach 
je kultivovaný priateľ, s kto-
rým môžete cestovať naprieč 

kontinentom. Keď však ud-
riete medzi kone, vie byť os-
trý ako britva a svoju náturu 
vtedy podporuje aj krásnymi 
delovými salvami z výfuku. 

Najkrajšie je, že 

Neďaleká budúcnosť
Renault Megane eVision predstavuje víziu elektromobilu niž-
šej strednej triedy. Nová platforma CMF -EV umožňuje za-
budovať elektrický pohon dopredu aj dozadu (čiže aj pohon 

4×4). Renault počíta s  dvoma aku-
mulátormi – slabšia má kapa-

citu 60 kWh, silnejšia až 80. 
So silnejšou má byť dojazd 
až 450 km. Vízia to nie je 
ďaleká, elektrický Megane 
už klope na dvere.

Nové SUV od Škody
Volá sa Kushaq a smeruje do segmentu kompaktných SUV. 
Názvoslovie zodpovedá aktuálnej nomenklatúre, v ktorom 
všetky SUV automobilky začínajú na K 
a končia na Q. Samotné meno Kus-
haq v starodávnom, niekoľko ti-
síc rokov starom, indickom jazy-
ku sanskrt znamená kráľa alebo 
vládcu. Netešte sa, auto je urče-
né pre Indiu.

Humvee naruby
Hummer, americký kráľ najhorších ciest a bojísk, ktorý bol tra-
dične poháňaný mohutnými benzínovými motormi, sa mení. 
Prichádza totiž s čisto elektrickým pohonom. Tri motory vyvi-
nú dohromady cca 1 000 Nm 
a 750 kW a tohto te-
reniaka katapultu-
jú na stovku za asi 

3 sekundy. 

a prevodový po-
mer menia kon-
tinuálne. Rady 
automatov v os-
tatných rokoch 

rozšírili tzv. robotizované 
prevodovky. Z konštrukčné-
ho hľadiska ide o klasické me-
chanické prevodovky, zmenu 
prevodových stupňov však 
ovláda elektronika. S moto-
rom sú spojené jednou ale-
bo dnes už väčšinou dvoma 
spojkami. V tom prípade ho-
voríme o tzv. dvojspojkových 
prevodovkách. Výhodou 
dvojspojkových prevodoviek 
je najmä jednoduchá kon-
štrukcia a teda dostupnosť, 
ale aj nízka spotreba a nepre-
rušovaný tok výkonu na kole-
sá pri radení.

ani pri tej ostrosti vám „ne-
vytrhne auto z rúk“. Dodá-
vam, že strecha je plátenná, 
zloží sa za 15 sekúnd a viete 
s ňou manipulovať do rých-
losti 50 km/h.

Toyota Highlander 
je nové SUV, ktoré 
mieri na náš trh.

Veľké, takmer 5 metrov 
dlhé, sedemmiestne SUV, 
pohon všetkých štyroch ko-
lies, výkon 181 kW (246 k), 
maximálny luxus, maximál-
na bezpečnosť a spotreba 
benzínu iba 6,6 l/100 km. Po-
zor: čistého a voňavého ben-
zínu, nie smradľavej a čmu-
diacej nafíy. Zdá sa vám táto 
kombinácia ako z ríše snov? 
V podaní práve prichádzajú-

ako prémiové SUV, no po-
slúži rovnako dobre. Možno 
ešte lepšie. Karoséria je pev-
ná, v interiéri nič nebúcha. 
Ten vás obklopí príjemnými 
materiálmi, vám ako vodičo-
vi poskytne vynikajúci po-
sed za volantom, ostatným 
veľa priestoru. Pochvaľovať 
si budete aj technológie, na-
príklad adaptívny tempomat 
a vedenie v jazdnom pruhu. 
Oba systémy fungovali tak 
hladko, že si moja priateľ-
ka ani nevšimla, že namies-
to mňa šoféruje elektronika. 
Zaujímavosťou je sledova-
nie mŕtveho uhla kamera-

4×4, ktorým niet čo vyčítať. 
No Sorento je už také vyzre-
té auto, že by si zaslúžil neja-
ký trojlitrový diesel a tým by 
sa aj imidžovo vyrovnal pré-
miovým značkám.

na 44 990 €, vo vý-
bave Prestige 
48 690 € a v naj-
luxusnejšej Exe-
cutive 56 190 €. 

cej Toyoty Highlander vôbec 
nie. Na pohon slúži hybridný 
systém s 2,5-litrovým ben-
zínovým motorom a dvo-
ma elektromotormi – jed-
ným vpredu a jedným vzadu. 
K dispozícii bude v troch 
stupňoch výbavy. Vo výbave 
Comfort bude základná ce-

facebook | automagazin.sk instagram | automagazin.skyoutube | Auto magazínautomagazin.sk

Auto magazín strana 901 l 2021



strana 11História Bratislavy01 l 2021

Bratislava a jej premeny
Štúrova ulica
Štúrova ulica (Ulica Gábora Barossa) a Šafárikovo námestie (Ná-
mestie kráľa Ondreja). Diaľkový vlak Viedenská električka - Press-
burgerbahn - Bécsi villamos prichádza na zastávku Veliteľstvo ar-
mádneho zboru v smere jazdy do Viedne (v opačnom smere bola 
zastávka v oblúku na zjazde z mosta na Vajanského nábrežie). Ved-
ľa diaľkového vlaku v zložení jednosmerná elektrická lokomotíva 

GANZ P.O.H.É.V. Eg (5 alebo 6) a dvoch osobných kurzových voz-
ňov je niekdajší Landererov palác. Postavený bol v roku 1770 pre 
prvého bratislavského kníhtlačiara Jána Michala Landerera. Palác v 
roku 1857 získala pre účel kasární rakúsko-uhorská armáda - palác 
sa nadstaval o 1 poschodie, pričom prišiel o barokové ornamenty na 
fasáde. Za prvej ČSR v ňom sídlila vojenská škola pre dôstojníkov 
generálneho štábu. 16. júna 1944 počas leteckého útoku na rafiné-
riu Apollo bol palác ťažko poškodený a v roku 1947 pre zlý tech-
nický stav zbúraný. Pod súčasným terénom by mali byť zachované 
pôvodné pivničné priestory.

text a foto VE archiv Peter Martinko/Ľ.Deák (BAJP)

Hodžovo 
námestie
Premena Hodžovho námestia (Mierového námestia). Po-
hľad z roku 1974 a súčasný - z Prezidentského paláca. Veľ-
mi pekne ďakujeme pani prezidentke, že nám umožnila spraviť fotku zo súčasnosti, 
zo "svojho" okna. Tým sme získali možnosť porovnať vzhľad námestia v rôznej dobe z 
rovnakého pohľadu.

A teraz trocha histórie: Na hornom konci, asi na úseku vedúcom na Grassalkovichovo 
námestie, stála Suchomýtna brána, ktorú na Merianovom obraze ešte dobre vidíme. 
Stála na južnej časti Grassalkovichovho námestia a tvorila ju dvojposchodová veža 
so sedlovou strechou a arkierom, ozdobená mestským erbom. Sprava aj zľava ju po-
silňovali dve bašty, predsunuté z mestského opevnenia. Toto opevnenie (Polberich = 
Bollwerk) spomína účtovná kniha z roku 1434. Mestská účtovná kniha z roku 1445 
dosvedčuje, že veža mala arkier, z ktorého sledovali blížiacich sa nepriateľov, z účtov-
nej knihy z roku 1457 zas vysvitá, že na arkieri bol zvon, ktorý oznamoval mešťanom, 
že sa blíži nepriateľ.

Cez priekopu 
viedol most 
postavený na 
d r e v e n ý c h 
koloch. Svoj-
rázne meno 
brány pochá-
dza z toho, že 
sa tu vyberalo 
mýto za tovar 
dopravovaný 
po obchod-
ných ces-
tách z údolia 
Moravy a z 
úpätia Ma-
lých Karpát. 
Prvá zmien-
ka o bráne 
pochádza zo 
14. storočia, 
z rokov 1330 
- 1360, ked' 
ju synovia 
prešporského 
richtára Ja-
kuba, Štefan 
a Pavel bez 
akéhokoľvek 
právneho dôvodu odňali panonhalmskému opátovi, ktorému podľa darovacej listiny 
kráľa Bela II. z roku 1137 patrila tretina z mýta, čo sa tu vybralo. Bratia si uzurpovali 
mýtne právo a poškodenému opátstvu vyplácali iba 70 zlatých. Bránu zbúrali v roku 
1805, ale meno, ktoré po nej dostal západný koniec Ulice arcikniežaťa Friedricha, sa 
zachovalo aj potom. Mestská rada na zasadaní 28. júla 1879 dala ulici názov Ulica pri 
bráne na Suchom mýte, pričom ho rozšírila aj na Vápenný trh a na Štvorvedrovú ulicu.

Keď kráľ Žigmund Luxemburský vydal v roku 1423 príkaz opevniť mesto pred husitmi, 
vzniklo tzv. vonkajšie (predmestské) opevnenie. Začínalo na Hrade, odkiaľ vo forme 
palisád pokračovalo na Hodžovo námestie, kde sa pripájalo na Suchomýtnu bránu. 
Pred ňou sa už odpradávna nachádzala studňa, ktorú po polovici 18. storočia nahra-
dili fontánou s tečúcou vodou. V tom čase si tu tiež nechal gróf Anton Grassalkovich 
postaviť záhradný palác. Keď bránu zbúrali (1804), priestor pred palácom sa otvoril a 
stalo sa z neho skutočné námestie. To od roku 1876 skrášľovala socha bohyne Diany, 
ktorú umiestnili do stredu fontány. Ide o voľnú kópiu sochy Artemidy, pochádzajúcej 
z vykopávok neďaleko talianskeho mesta Gubbio. Jej originál sa nachádza v Louvri. 
Bratislavská socha sa skladá z dielcov, ktoré odliala firma Mader na blumentálskom 
predmestí. Kamenný sokel pod ňou ozdobili na štyroch stranách chrliče vody v tvare 
levích masiek. Začiatkom 20. storočia fontánu odstránili, čím „námestie stratilo veľa 
zo svojej idylickej malebnosti“ (Ortvay). Sochu premiestnili do Auparku (Sadu Jan-
ka Kráľa) a odštartovala tak svoju Tour de Pressburg. Ešte predtým, než Nemecko 
anektovalo Petržalku, jej stihli nájsť miesto pred kinom Weltspiegel (neskôr Stalin-
grad, dnes Mladosť). To obľubovali najmä nižšie spoločenské vrstvy z Zuckermandlu 
a Vydrice, a keďže v jeho tapacírovaných sedadlách sa sem-tam dalo nájsť nepríjemné 
prekvapenie, volali ho aj Flo-kino (Blcháreň). Pred ním stojaca socha ženy s hlavou na-
klonenou smerom k podpazušiu prirodzene asociovala špecifickú kontrolnú činnosť, 
preto sa ujal ľudový názov Blšiarka. Dnes ju možno nájsť vedľa schodiska na prízemí 
Primaciálneho paláca. Súdiac podľa nezmenenej pózy, bĺch sa doteraz nezbavila.

zdroj foto TASR-Ľ.Deák(BAJP)

Foto hádanka
Viete, kde je toto miesto? 
9.8.1955, foto Anton Šmotlák

Tobrucká - Medená
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Evitu hádam ani ne-
treba zoširoka pred-
stavovať. Teda, naj-

mä Bratislavčankám, ktoré 
si, rovnako ako obyvateľ-
ky ostatných slovenských 
miest, podmanila svojou 
knižnou tvorbou pre ženy. 
Pred časom sa navyše spi-
sovateľka Eva Twar-
dzik – Urbaníko-
vá vrhla na väčšiu výzvu, 
a to sfilmovanie niekto-
rých svojich diel. Všetko 
alebo nič a Príliš osobná 
známosť, sa nielen čita-
teľsky, ale aj divácky 
veľmi osvedčili. A 
tak dnes stojí na 
„ f i lmov acom 
pľace“ opäť. 
Tentoraz sa 
môžeme te-
šiť na pri-
pravovanú 
k o m é d i u 
podľa rov-
n o m e n -
nej knižnej 
predlohy – V 
lete ti poviem, 
ako sa mám.
 
Pred pár týžd-
ňami sa vám, na-
priek nepriaznivej 
pandemickej situácii 
v krajine, podarilo od-
štartovať nakrúcanie 
tretieho celovečerné-
ho filmu. Podľa ktorej 
knižnej predlohy bude?
Film sa volá V lete ti po-
viem, ako sa mám, podľa 
rovnomennej knižky. Tá 
kniha je moja srdcovka. 
Vždy som sa tešila, že z nej 
raz bude film.

Vaša prvá snímka Všet-
ko alebo nič bola ro-

mantickým príbehom, 
druhý film Príliš osob-
ná známosť, je skôr 
dramatický. Aký bude 
žánrovo tento tretí?
Komédia. Taká tá, že celý 
čas sa uchechtávate a 
usmievate a na konci máte 
dobrý pocit. Aspoň taký 
bol môj zámer, a tak to 
zatiaľ cítili tí, ktorí scenár 
čítali. Byť štyridsiatnikom 
alebo štyridsiat-
ničkou je 
cel-

k o m 
„záhul“. Už aj 
rekapitulujete, aj stále 
máte nejaké sny a plány, 
do toho hypotéka, deti, ta-
jomstvá, ktoré sa vám už 
nechce skrývať. Už si ani 
nenahovárate veci, ktoré 
sú nemožné, aj viete, že 
princ William sa do vás 
nezamiluje. (smiech)

Je pravda, že vás inšpi-
roval aj osobný život 
– partia vašich kamará-
tov, s ktorými ste v kon-
takte od školských čias 
až dodnes?
Áno. Je to tá najlepšia ban-
da na svete. Keď vás ľudia 
poznajú od štrnástich, na 
nič sa nehráte, lebo aj tak 
nič nezahráte. (smiech) 

Baví ma, 

že de-
ťom ukazujem naše spo-
ločné fotky v ich veku. Nie 
sme len v takom spoločen-
skom kontakte. Trávime 
spolu čas, chodíme spolu 
na dovolenky, na výlety, 
deti si vzájomne berieme 
na prázdniny, prežívame 
spolu všetko, čo nás v ži-

vote stretne. Je to pestré. 
(smiech)

Pri oboch predchá-
dzajúcich filmoch ste 
siahli po zvučných he-
reckých menách, a to 
aj zo zahraničia. Na aké 
hviezdy sa môžu diváci 
tešiť tentoraz?
Teším sa, že Slovákov bude 
teraz trochu viac. Majo 
Miezga, Janko Koleník, 

Dominika Moráv-
ková, Soňa 

Norisová, 
P e ť a 

V a j -
d o v á . 

Máme skve-
lých českých her-

cov - Terezku Kostkovú, 
Martina Hofmanna, On-
dřeja Sokola, Jara Plesla. A 
v Rumunsku sme obsadili 
dve vychytené herečky s 
hercom, o ktorom hovo-
rím, že je rumunský Leoš 
Mareš, len o pár rokov 
starší. (smiech)

Ako ste naznačili, ide 

o Česko – Slovensko 
- Rumunskú koproduk-
ciu, čo určite nie je jed-
noduché na realizáciu. 
Navyše tu máme koro-
nu... Možno toto nakrú-
canie hodnotiť ako naj-
náročnejšie, s akým ste 
sa doposiaľ stretli?
Áno. Ale to je život. Je to 
mega náročné pre produk-
ciu, ktorá sa musí zo dňa na 
deň prispôsobovať opatre-
niam, a to nie je sranda, 
keď má štáb okolo 70 ľudí a 
hercov z troch krajín. Tes-
tujeme sa, dezinfikujeme, 
chodíme v rúškach, snaží-
me sa žiť v bubline. Teda 
nestretávať iných ľudí, aby 
sme minimalizovali riziko. 
Každý deň je výzva a po 
každom dni sme šťastní, že 
ho máme „pod strechou.“

Milovníci hlavného 
mesta sa vraj môžu 
tešiť na filmové zá-
bery, ktoré sú vraj 
nakrúcané prevaž-
ne v Bratislave.
Tak to zariadila pan-
démia. Pôvodne sme 
chceli nakrúcať v Ru-
munsku. Pre mňa je to 

nová skúsenosť. Dote-
raz sme vždy nakrúcali 

mimo domu. V Prahe, v 
Tatrách, takže som unave-
ná prišla na hotel, vyspala 
som sa, vstala a šla znovu a 
pľac. Žila som len filmom. 
Teraz prídem tak isto una-
vená domov, kde sa na 
mňa vrhne svorka detí so 
svojimi ne/problémami, 
môj dobrý muž, ktorý mi 
strčí do ruky pohár vína, a 
potom ma len zakryje, keď 
na gauči zaspím.

Máte už teraz predsta-
vu o tom, ktoré ďalšie 
zo svojich kníh by ste 
chceli v budúcnosti 
pretaviť do filmovej po-
doby?

To je tak, že predstavy 
máte, ale dôležité je, aby sa 
to stretlo aj s predstavami 
ostatných. Neviem, či ešte 
sfilmujeme nejakú moju 
knihu. Ak áno, budem 
šťastná. Ak nie, tak bude-
me robiť niečo, čo mi tiež 
bude robiť radosť. Ja mám 
rada svoju knižku Vzťaho-
vú níž. Ale chlapci od pro-
dukcie si klepkajú na čelo, 
že kto bude točiť celý or-
chester v divadle. (smiech)

Viacerí režiséri sa vo 
svojich filmoch mihnú 
v nejakej maličkej ved-
ľajšej úlohe. Napadlo 
vám to niekedy?
Pri Všetko alebo nič som 
to veľmi chcela. Aj som sa 
mihla, aj ma vystrihli, aj 
som tú ambíciu stratila. 
(smiech)

Kedy predpokladáte, že 
by sa film mohol dostať 
do kín? Respektíve, ke-
ďže prevádzka kín je 
pozastavená, tak bude-
te čakať na ich znovu-
otvorenie alebo budete 
hľadať cestu, ako mož-
no film odpremiérovať 
prostredníctvom inej 
platformy?
To je dobrá otázka. Sama 
som zvedavá, ako pandé-
mia zmenila návyky filmo-
vých fanúšikov. Vnímam to 
aj podľa seba. S manželom 
trávime noci pred Netfli-
xom. Uvidíme. Rozhod-
nutie je na producentoch, 
samozrejme. Na nás os-
tatných je nakrútiť dobrý 
film, ktorý budete chcieť 
vidieť tisíckrát. 

 Veronika Trojanová
zdroj foto: NUNEZ NFE

Evita: Keď vás niekto pozná 
od štrnástich, na nič sa nehráte.
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Bratislavčan, ktorý sa 
ako jeden z mála Slo-
vákov zapísal do kni-

hy Guinnessových sveto-
vých rekordov. Žongloval 
vtedy s tromi vrhačským 
guľami takmer minútu. 
To bolo pred osemnástimi 
rokmi. Dnes žongluje s na-
štartovanými motorovými 
pílami alebo dolu hlavou s 
prilepenými podrážkami. 
Momentálne sa chystá na 
svoju najväčšiu šialenosť, 
ktorú ešte nikto neskú-
sil. Milan Roskopf 
Trojguľový.

Ako ste sa dostali k si-
lovému žonglovaniu?
K silovému žonglovaniu 
som sa dostal dosť netra-
dične a to vďaka tomu, že 
som v minulosti rekreačne 

behával dlhé trate a ma-
ratóny. Keď som si plnil 
vlastné výkonnostné ciele, 
tak jedným z nich bolo aj 
zdolanie maratónu pod 200 
minút. Tento vysnený limit 
sa mi podarilo dosiahnuť 
až pri mojom devätnástom 
maratóne v roku 1993. Pri 
tomto výkone som si však 
prešiel veľkou krízou, ktorá 
ku zdolávaniu maratónov 
patrí. No mne sa prihodilo 
ešte niečo navyše. Pár ki-

lometrov pred cieľom som 
zažil stav, pri ktorom som 
pocítil niečo ako keby duša 
opustila telo a vnímal som 
sám na seba z výšky nie-
koľkých metrov. Od tohto 
maratónu delím svoj dote-
rajší život na „pred“ a „po“ 
životnom maratóne. Na 
druhý deň po tomto ma-
ratóne som dostal náhlu 
potrebu skúsiť žonglovať s 
ťažkými guľami.

Aké boli Vaše žonglér-
ske začiatky?
Žonglovať som vedel už 
ako malý chalan. Ale ni-
kdy pred tým som nepo-
treboval žonglovať s ničím 
iným ako tromi loptičkami. 
Postupne som si teda za-
čal zháňať kovové gule a 
tak mojim prvým takýmto 
náčiním boli tri odliate 1 

kg bronzové gule. Keď som 
zistil, že mi to ide celkom 
bez problémov, tak som 
začal uvažovať nad tým, s 
akým najťažším náradím 
by som dokázal aspoň 
chvíľu žonglovať. Asi po 
desiatich rokoch systema-
tického zvyšovania hmot-
ností som sa dostal až na 
moju súčasnú maximálnu 
hmotnosť 30 kg. Teda k 
žonglovaniu s tromi 10 kg 
železnými guľami po dobu 

tesne nad 16 sekúnd, Čo je 
síce zdanlivo krátka doba, 
ale za tento čas som pri 
žonglovaní nadhodil gule 
51-krát. Celkovo som do-
slova za štvrť minúty vyho-
dil viac ako pol tony železa.    
Zaujímavosťou je aj to, že 
tento výkon dodnes nikto  
na svete nielenže nepre-
konal, ale s takouto hmot-
nosťou ani nezažongloval.  
Hoci som dosiahol Guin-
nessov hattrick za tri uve-
rejnené svetové rekordy v 
publikácii Guinness World 
Records v nižších váho-
vých kategóriách, tak na 
tento rekord mi odpísali, 
že mi ho nemôžu uznať, 
lebo s takou hmotnosťou je 
žonglovanie nereálne.
Našťastie mi tento rekord 
uznali za platný v publiká-
cii Believe It or Not! (Ver-

te, alebo neverte), ktorá je  
americkou obdobou Guin-
ness World Records .

Ako si spomínate na to, 
keď ste sa stali sveto-
vým rekordérom v si-
lovom žonglovaní ako  
Slovák zapísaný v Gu-
inessovej knihe rekor-
dov?
Prvý svetový rekord uve-
rejnený som dosiahol pri 
žonglovaní s tromi muž-

skými vrhačskými guľa-
mi. Každá vážila 7,26 kg. 
Žonglérsky som to zvládol 
za čas žonglovania 52,05 s. 
Bolo to na svetovom festi-
vale netradičných rekor-
dov Impossibility Challen-
ger (Výzva nemožnému) 
v Mníchove v roku 2002. 
Pred tým som však už nie-
koľko rokov utváral desiat-
ky svetových rekordov cez 
agentúru Dobrý deň, ktorá 
sídli v Čechách.

Ako Vás ovplyvnila ak-
tuálna situácia, kedy sú 
zrušené všetky poduja-
tia a vystúpenia? Čím 
momentálne žijete?
Súčasná situácia ma ani 
moc neovplyvnila, nakoľ-
ko mojou náplňou už ne-
bolo vystupovanie v rámci 
vystúpení, lebo na to sú 
už vhodnejší mladší a za-
ujímavejší žongléri. Mojou 
métou bolo za posledné 
roky už „iba“ vytváranie 
najrôznejších svetových 
rekordov s najrôznejšími 
bizarnými predmetmi. Na-
príklad tri obrovské seke-
ry alebo motorové píly. A 
v najrôznejších bizarných 
polohách. Napríklad žong-
lovanie visiac dolu hlavou 
tak, že som bol o strop pri-
lepený sekundovým lepid-
lom.  Alebo „žonglobeh“ s 
tromi bowlingovými guľa-
mi. Spravidla robievam 
jeden až tri rekordy ročne, 
okrem tohto roku.  

Využívate tento voľný 
čas na tvorbu nových 
kúskov alebo skôr na 
oddych?
Nakoľko je žonglovanie 
mojim životným štýlom, 
tak v súčasnosti mám do-
statok času na oddych, 
ktorý vypĺňam práve žong-
lovaním a denne nažonglu-
jem so železom aspoň 1 
tonu.

Je o Vás známe, že zdo-
lávate výškové budovy 
a mrakodrapy. Aký je 
Váš posledný úlovok? 
Na čo sa najbližšie 
chystáte?
Pretože jednou z mojich 
obľúbených disciplín je 
aj žonglérske zdolávanie 
výškových budov a mra-
kodrapov, tak by som veľ-
mi rád „pokrstil“ svojim 
žonglérskym „vybehnu-
tím“ aj prvý mrakodrap na 
Slovensku, ktorý sa mo-
mentálne iba začína stavať 

v Bratislave. Dúfam, že sa 
ho v plnej sile ešte dožijem, 
nakoľko dnes už mám 61 
rokov.

Aký je momentálne Váš 
cieľ? S akými predmet-
mi sa chcete ešte nau-
čiť žonglovať?
Vzhľadom na môj spome-
nutý vek už pripravujem aj 
svoju žonglérsku rekord-
manskú derniéru v podo-
be tzv. zlatého klinca za 
mojou kariérou. Nakoľko 
som držiteľom doposiaľ 
neprekonaného rekordu v 
žonglovaní na výdrž s tro-
mi 10 kilovými železnými 
guľami, chcel by som tento 
rekord ešte vylepšiť a zažo-
nglovať si na výdrž s tromi 
10 kilovými zlatými guľa-
mi! Technicky by to bolo 

jednoduchšie žonglovanie, 
nakoľko zlato je asi 2,5-
krát ťažšie ako železo. A 
tak by zlaté gule mali men-
ší priemer, čo je z hľadiska 
žonglovania jednoduchšie. 
Zlaté gule by samozrejme 
ostali prípadne ako pamät-
ný suvenír na tento atrak-
tívny rekord tomu, kto by 
ich vedel poskytnúť. Chys-
tám sa za týmto účelom 
osloviť aj najbohatších ľudí 
sveta. Som si vedomý toho, 
že je to najväčšia šialenosť, 
akú som mohol vymyslieť. 
Ale za čím človek celý život 
ide, tak to aj dosiahne. Mne 
sa doteraz moje bizarné 
nápady vždy podarilo zre-
alizovať.    

(mg, foto archív MR)

Milan Roskopf Trojguľový:  
„Denne nažonglujem so železom aspoň 1 tonu.“
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"Ešte musím nakúpiť, večer 
upratať, lebo zajtra príde 
návšteva, mám toho veľa 
v práci, naučiť sa s deťmi, 
vybaviť toto i tamto...". Ta-
kýchto a tisíc podobných 
vecí počúvajú a realizujú 
mnohí z nás v dennej ru-
tine. Niektorým sa život 
počas pandémie výrazne 
zrýchlil, niektorým naopak 
spomalil a niektorí ho majú 
i počas pandémie taký, ako 
predtým. 
Bez ohľadu na to, do kto-
rej kategórie v tejto oblasti 
patríte Vy, určite si nene-
chajte ujsť malú exkur-
ziu do vnútorného sveta 
každého z nás s psycho-

logičkou Renátou  
Ráchelovou.
Pred pár dňami sme otoči-
li list v kalendári a po vy-
čerpávajúcom uplynulom 
roku akosi túžobne mnohí 
z nás očakávajú, že bude 
lepšie, že sa veci začnú na-
právať, že ľudia prestanú 
byť frustrovaní, depresívni 
a pod. 

Čo by ste im k tomu po-
radili? 
Bez ohľadu na to, či sa ľu-
ďom počas pandémie život 
zrýchlil alebo spomalil, 
akosi mnohí z nich zabudli 
na seba samotných. Je po-
chopiteľné, že ľudia riešili 
všetko, čo sa týka vonkaj-
šieho okolia - a teda ako 
pomôcť svojím najbližším, 
napríklad čo i len nakúpiť, 
ako ochrániť ich, či svoje 
zdravie, ako sa nadstaviť na 
nové podmienky ohľadom 
práce, a pod. No popri tom 
všetkom zabudli na svo-
je vnútro. Na svoju dušu. 
Človek by mal mať okrem 
povinností, radostí a okol-
ností tam vonku, aj potre-
bu, či záujem, starať sa aj o 
svoje psychické zdravie a 
pohodu, aby jeho vnútorný 
stav bol v rovnováhe.

Existujú na to konkrét-
ne metódy, ktorými by 
si mohli ľudia i napriek 
nepriazni situácie po-
čas pandémie svoj psy-
chický stav udržiavať v 
rovnováhe? 
Určite áno. V prvom rade 
je dôležité na chvíľu sa za-
staviť a byť tu sám so se-
bou. So svojím vlastným 

ja, so svojím vlastným ti-
chom, so svojím vlastným 
bytím, so svojimi vlastný-
mi pocitmi. Prijať sa taký, 
aký som a so všetkým, čo 
práve prežívam. Ak sa chce 
niekomu plakať, nech sa 
vyplače. Ak sa niekto veľmi 
raduje a chce sa mu blázni-
vo tancovať, nech to urobí.  
Avšak treba sa zastaviť a 
byť tu každý deň na chvíľu 
aj sám pre seba.  Tento fakt 
si stále nedovolí 90 % ľudí.
Akoby automaticky ľudia 
vyhľadávali radšej pomoc u 
psychológov, psychiatrov, 
na úradoch, u lekárov, na-
miesto toho, aby začali od 
seba a tým najjednoduch-
ším základným kameňom 
a zadarmo - a teda byť tu 
pre seba, vo svojom tichu 
a pohode. Po takej vnútor-
nej sebareflexii a autentici-
te, ktorú si každý človek v 
daný deň na chvíľu dopraje, 

príde príjemné uvoľnenie a 
relaxácia. A tá je kľúčová k 
opätovnému naštartovaniu 
ďalších zručností a zdrojov, 

ktoré sú v človeku zabu-
dované na zvládnutie za-
ťažkávacieho obdobia. Od 
dlhodobejšej psychickej 
nepohody je k zdravotné-
mu problému len krok.
Keď je psychické zdravie v 

rovnováhe, človeka obíde 
i choroba. A čím skôr sa 
psychické a fyzické zdravie 
dostane u každého jednot-

livca do rovnováhy, tým 
skôr sa i pandemická situ-
ácia upokojí a odíde. ROV-
NOVÁHA v každej oblasti 
je alfou a omegou zvlád-
nutia akejkoľvek životnej 
situácie.  

Nemýľme si však vnútornú 
pozitívnu silu a myslenie 
človeka s egocentrizmom, 
so stavaním sa k problé-
mom „ja sám, ja to viem 
najlepšie a pod.“ To je niečo 
úplne iné. 

Hovorili ste o pozitív-
nom myslení a vnútor-
nej pozitívnej sile, čo 
konkrétne sa dá pod 
tým ešte predstaviť? 
Mnohí ľudia sú pod vply-
vom výchovy i zvyku nau-
čení „frfľať“ na všetko 
možné, čo sa okolo nás 
deje. Sú naučení posudzo-
vať, hodnotiť, kritizovať i 
ohovárať. Často a všade, 
kde sa dá. Nechcem tým 
nikoho uraziť, želám si len, 
aby sa ľudia zastavili, uve-
domili si to a mali záujem 
to začať meniť. 
V prvom rade si to musíme 
uvedomiť. V druhom rade 
musíme chcieť s tým niečo 
urobiť. Povznesme sa nad 
každodenné kritizovanie 
a lamentovanie nad situ-
áciami, ktoré sa nám ne-
páčia a radšej sa pozitívne 
sami voči sebe v ten deň za 
niečo, čo sa nám podarilo,  
ohodnoťme.  Zastavme sa 
a sami pre seba si zrekapi-
tulujme aspoň jednu vec, 
ktorá sa nám v ten deň pá-
čila. Všimnime si úsmev. 
Na sebe i na ľuďoch. Čistý 
vzduch. Vodu. Mier. Veci, 
ktoré tu ešte stále sú, len 
sme sa z nich zabudli tešiť 
a zabudli sme si ich vá-
žiť. Neprikladajme váhu 
tým negatívnym, dajme 
priestor tým pozitívnym, 

hoci by ich na začiatku 
mohlo byť menej a malé. 
Čo posilňujeme a dávame 
tomu energiu, to naberá na 
intenzite. 
Účinné je aj pozretie sa do 
zrkadla. Nájdime na našej 

tvári to pekné, čo sa na nej 
nachádza. Určite na každej 
jednej tvári niečo také je.  
Nehľadajme na našej tvá-
ri vrásky, za ktoré sa hneď 
zdehonestujeme. Hľadaj-
me na tej tvári oči, ktoré 
dokážu vidieť a oceňme to, 
že ich máme zdravé a vie-
me nimi vidieť niečo pekné 
na ľuďoch, v prírode. Ale-
bo pretransformujme malé 
vrásky okolo očí, či úst do 
poňatia, že pochádzajú z 
častých úsmevov v priebe-
hu nášho života. 

Viac krát ste spomenu-
li slovo rovnováha, čo 
pre vás tento pojem v 
širšej hĺbke vysvetlenia 
znamená?
Rovnováha, ak by som to 
chcela v takom ľudskom 
jazyku pomenovať, zname-
ná mať všetko usporiadané 
sám v sebe a teda následne 
i voči okoliu tak akurát. 
Ani veľa, ani málo. Človek 
by mal vedieť ako dávať, 
tak aj prijímať. Ako byť k 
okoliu milý, tak aj tvrdší v 
situáciách, ktoré sú nevy-
hnutné. Mal by rozumieť, 
kedy svoj názor vyjadrovať, 
lebo si za ním stojí a kedy 
pre ten moment radšej 
ostať ticho, pretože by to 
neprinieslo osoh v danej 
situácii. Počkať si na mo-
ment, až sa daná situácia 
trochu upokojí a následne 
vyjadriť svoj postoj aser-
tívne. Asertivita znamená 
pokojne vyjadriť svoj názor 
a dať priestor aj druhému 
človeku. 

Ľahko sa povie, ťažko 
sa urobí. S tým sa asi 
stretávate veľmi často. 
S akými problémami 
ľudia najčastejšie za 
Vami v tomto covido-
vom čase chodia? 
Sú to najmä rodinné vzťa-
hy, partnerské problémy, či 
výchova detí.
Treba si však uvedomiť, že 
úlohou psychológa je dať 
radu, usmerniť, dať pomy-
selnú podpornú barličku. 
Seriózny psychológ nepo-
núka "darčekové balenie", 
ktoré keď doma rozbalí-
te, všetko sa hneď a samo 
zmení, vyrieši.

(pk, foto archív RR)

Zabúdať na seba znamená 
nemať veci v rovnováhe



celý rozhovor nájdete 
na bakurier.sk
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Aj v čase obmedzených možností  
vieme začať s novým koníčkom
V časoch pandémie, ktorá nás podstatne izolo-

vala od sociálnych kontaktov, existuje viacero 
spôsobov, ako sa začať realizovať aj v takomto 

obmedzenom režime. Niekto začal častejšie chodiť 
do prírody, iný prečítal oveľa viac kníh ako predtým, 
no a niekto v sebe objavil "skrytú" záľubu. 

Jednou z veľmi populárnych aktivít 
je fotenie. Dnes by sa síce zdalo, 
že stačí mať kvalitnejší telefón 
alebo zrkadlovku a viem fotiť, 
ale nie je tomu úplne tak. Ak 
to chce človek robiť naozaj 
s vášňou a približovať sa 
dokonalosti, niet nad 
rady odborníka. Oslo-
vili sme preto lekto-
ra fotenia Petra 
Rácza, 
ktorý učí a pomáha 
zdokonaľovať sa 
záujemcom 
v každom veku.

Mnohí sa ve-
nujú fotografii 
od mladosti. Je 
neskoro začať v 
zrelšom veku? 
Kdeže, nikdy nie je neskoro. 
Niekto začína ako 15-ročný, 

mám však študentov aj po 40-ke a 50-ke. Bol to aj môj 
prípad, po prvý krát som začal s filmovou fotografiou 
ako študent a neskôr po dlhšej odmlke som reštartoval 
do sveta digitálu. Začať sa dá naozaj hocikedy a hocija-
ko a netreba mať k dispozícii úžasnú výbavu za stovky 
alebo tisícky eur. 

Ako teda začať? 
Obyčajne začíname, pretože nás fotografia fascinuje a 
máme potrebu zachytiť svet tak, ako ho vnímame v 
našej hlave. Niektorí naopak chcú “len” zdokumento-
vať rastúce deti alebo dovolenky, ale časom ich to “len” 
strhne hlbšie. Stane sa to vždy, keď obraz, ktorý vidia 
v hlave, sa nezhoduje s tým, čo nafotili. Vie to byť aj 
frustrujúce, pretože “ako je to možné, že tá krajinka 
bola tak pekne osvietená a na fotke je úplne vyblednu-
tá alebo rozmazaná?”. Do tohto štádia sa dostane kaž-
dý začiatočník, čo je výborné, vtedy totiž začne pátrať 
a ponárať sa do hĺbky. 

Pamätám si na to aj u seba, keď ma k fotografii opätov-
ne pritiahlo cestovanie. Prvé fotky neboli zlé, ale nie-
čo im chýbalo a nevedel som to pomenovať. Mal som 
veľa vzorov, ktoré ma priťahovali, ich fotografie ma 

fascinovali 
a hľadal 
som ces-
tu, akou 

to robili. 
Časom som 

zistil, ze sa 
ďalej neroz-

víjam a 
z m e n i l 
s o m 
p r í -
s t u p . 
Párkrát 
sme si 
vyšli s 
kama-
rátom 
s k ú -
s e -
n ý m 
foto-
g r a -
f o m 
n a 
c e l ý 
d e ň 
d o 
mesta 
a do 

prírody 

a fotili. Videli sme niečo 
zaujímavé, cvak, pozreli 
sme na záber na displeji, 
kamarát mi ho okomento-
val, odfotili sme ho znovu, 
niečo sme zmenili a takto 
sa to postupne zlepšovalo. 
Ukázal mi, ako sa fotia rôz-
ne situácie, čo treba nasta-
viť na fotoaparáte, kam sa 
postaviť, ako vnímať svet-
lo, atď. 

Zrazu sa mi otvorili dvere, 
odkryli sa chyby, ktoré som 
robil a možnosti o ktorých 
som ani netušil. Zábery sa 
vylepšovali a čo bolo mo-
tivujúce, veľmi sa začali 
podobať tým, ktoré som 
videl vo svojej hlave. Po ne-
jakom čase som absolvoval 
3-ročné štúdium fotografie 
v Brne. Ale keď sa pýtate, 

ako začať – odštartovať sa 
musí každý sám, je potom 
otázkou, akú 
kľukatú cestu 
chce prejsť, či 
pomalú ako úplný 
samouk, alebo prijme 
pomocnú ruku. 

Nie je jednoduch-
šie prejsť si vlastnou 
cestou a naučiť sa na 
vlastných chybách? 
Je to možnosť, ale myslím 
si, že nie. Táto cesta je nie 
len dlhšia a strastiplnejšia, 
ale dokonca aj drahšia. Po-
znám viacerých začínajú-
cich nadšencov, ktorí svoje 
nedostatky riešia kúpou 
ďalšej drahej techni-
ky, blesku a objektívu, 
o ktorých si myslia, že 
ich sami o sebe spasia. 
Aké je však sklamanie, 
keď sa tak nestane. Sa-
mozrejme technika je 
dôležitá, ale rovna-
ko dôležitá, ak 
nie viacej, je 
výtvarná stránka 

fotografie. Sú to dve strany 
tej istej mince. Namiesto 
kúpy drahej techniky by 
stačilo málo, aby im nie-
kto poradil, a to nielen na 
papieri, alebo videu, ale v 
reálnych podmienkach v 
teréne. 

Je zaujímavé, že ľudia sa 
k fotografii dostávajú buď 
cestou od fotografického 
remesla, čiže od techniky 
smerom k výtvarnej strán-
ke, alebo naopak. U žien je 
to skôr druhá cesta, u mu-
žov prvá, čo je, myslím si, 
celkom prirodzené. Ženy 
majú väčší cit pre estetiku, 
kompozíciu a farby. My 
muži sme väčšinou far-
boslepí. Ženy majú kom-
pozičný vnem, obliekajú 
sa podľa toho, ako sa cítia. 

Muži  podľa toho čo visí prvé na vešiaku. 

Popri fotografovaní sa venujete aj 
podpore začínajúcich fotogra-

fov?
Je to niečo, čo aj mne  

v minulosti pomohlo 
a čo ma baví, preto-
že vidím, ako sa po 
jednom alebo via-
cerých stretnutiach 
nadšenie absolven-
tov vyšplhá do výšok  

a odchádzajú s pocitom 
“však to vôbec nie je zlo-

žité, keby som to vedel skôr”. 
Snažím sa obuť do topánok 

študenta, rozpamätať sa na 
svoje začiatky, čo mi nebolo 

jasné, čo mi pomohlo, prip. čo 
nefungovalo. Na internete je 
množstvo "návodov", avšak 
pre mňa bola najcennejšia živá 

skúsenost pod vedením skúse-
nejšieho mentora. Spolupracu-
jem aj s jednou fotografickou 
akadémiou v Bratislave. 

Ako prebiehajú takéto stretnu-
tia? 
Stretnutia sú buď vo forme sku-

pinových workshopov s maximálnou mierou prak-
tických cvičení a s okamžitou spätnou väzbou, alebo 
formou individuálnych lekcií. Tém je vela - ovládanie 
fotoaparátu, svetlo, kompozícia, fotenie portrétov, 
alebo situačné témy…

Vaše fotografie sme prvý krát videli na interne-
te, ako vznikali? 
Postupne, nebolo to zo dňa na deň. To čo je vidieť, 
sú obrázky z posledných rokov. Mnohé z nich po-
chádzajú zo zaujímavých zákutí Ázie, Afriky ale tiež 
z domáceho prostredia, hlavne portréty a príbehy. 
Vznikali buď náhodne, ako reakcia na zaujímavé 
okamihy a scenérie, alebo boli vopred naplánované a 
podrobne zinscenované.  

Kontakt:
email: peter.racz@hotmail.com
web: https://peterracz.wixsite.com/portraits

(pk, foto archív PR)
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