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41, 2006, 2, s. 121 - 124 

Z HISTÓRIE ČASOPISU 

POSTREHY Z PREVIERKY REŠTAURÁCIÍ 
A BUFETOV V BRATISLA VE 

1. Novotný 

Dnes sa čoraz častejšie hovorí a píše o reštauráciách a bufetoch - vlastne 
o celom pohostinstve - v našom meste, najmä v súvislosti s rozvojom turis
tického ruchu. Treba sa zamyslieť nad situáciou, ktorá vrhá tieň na nás 
všetkých. Prečo na všetkých? Lebo každý z nás občanov sa zúčastňuje na 
spoločenskom živote mesta, na jeho celkovej hygiene, na príjemnom prežití 
volných chvíl v rekreačných miestach, v kultúrnych a verejných miestnos
tiach. Kritické slová odznievajú obyčajne na adresu prevozovne alebo jej 
priameho vedúceho. Je slwtočne vždy na vine len vedúci alebo organizácia? 
Je možné, aby riaditel podniku alebo vedúci prevádzky mohol sám "vlastno
ručne" udržovať hygienu a príjemné prostredie pre hostí? Na to je jediná 
a jednoznačná odpoved - nie! Nájdu sa občania, ktorí majú "zásluhu" na 
tom, že sa cítime zle, nepríjemne a že v nás niekedy vyvolajú nevôlu, až po
horšenie. Ako v živote býva, vinníkom nie je len sám jednotlivec. Problémy 
sa kopia, navzájom sa preplietajú a výsledkom je nespokojnost". Predmetom 
nášho záujmu je teraz situácia v niektorých vybraných hostincoch a bufe
toch velkej Bratislavy. 

Vyšlo: Protialk Obz , l, 1966, 6, s . 217 - 218. 
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Mestshý národný výbor za spolupráce s Mestshým protialllOholichým sbo
rom vytvorilIwmisiu, jej úlohou bolo preveriť momentálnu situáciu v ho
stincoch a bufetoch v meste a niehtorých odľahlých štvrtiach. V Iwmisii boli 
vedúci pracovníci MsNV, zdravotníchej homisie MsNV, členovia rady MsNV 
a č lenovia Mestshého protiallw holichého sboru. Previerha sa Iwnala 28. júla 
1966. 

KrátIlO pred previerhou sa celá Iwmisia zišla na pracovnej porade. Čle
novia si stanovili trasu previerhy, vybrali pohostinstvá podľa hapacity, 
predpohladaného množstva návštevnosti a umiestnenia v meste. Ďalej sme 
si stanovili hritériá na posúdenie pohostinstva: Orientácia pohostinstva 
vzhľadom na umiestnenie, hygiena pohostinstva, umiestnenie a hygiena 
WC, obsluha a stolovanie. Dohodli sme sa, že pri hodnotení budeme uvá
dzat" len závady, aby naša správa nebola rozsiahla a návrhy na odstránenie 
podáme v závere. Často sa opalwjúce závady len zovšeobecníme. 

P i v o va r s h áre š t a u rác i a na Rybničnom námestí. Obsluha 
a stolovanie pri špičhe viazne, častým javom je Iwnzumovanie piva najmä 
olwlitými obyvateľmi pred vchodom do reštaurácie. WC nevhodne umiest
nené, špinavé. Zlá orientácia WC - nachádza sa pri priestoroch Iwchyne 
ashladu. 

B uf e t B u l h a r s h Ý par t i z á n na Vajanshom nábreží. Cel
hove nevhodné umiestnenie pohostinstva vzhľadom na verejné Wc. Tesne 
susedí s verejným WC, htoré tvorí tiež jeho jednu stenu, pričom ostatná čast" 
bufetu je riešená iba aho provizórium. Nedbalosťou návštevníkov sa často 
stáva, že hanalizácia sa upchá a fehálie vytehajú pred dvere a zápach ruší 
návštevníhov prechádzajúcich po nábreží. Vsahovanie v priestore pohostinst
va je nedostatočné, voda stojí v barinách pod stolmi a medzi nimi. Hostia 
musia obchádzat" tieto mláky alebo si vytvárajú náhodné prechody cez plot. 

B u f etp riM o r a v e v Devíne. Kapacita WC je veľmi malá 
vzhľadom na množstvo host"ov, najmä v dňoch pracovného pokoja. Moč stojí 
v stoke, chýba kanalizácia. 

H o s t ine c Dev í n. Tmavá miestnost" s veľmi malou kapacitou. 
Z deviatich náhodne vybraných pohárov boli štyri hygienicky závadné. 
Záhrada je v peknom prostredí, upravená. Výčapník sám nestačí na kul
túrnu obsluhu, najmä v čase zvýšenej návštevnosti. Náhodne sme zistili, že 
vodič nákladného auta ŠPZ BL-19-33 odstavil svoje vozidlo z dohľadu po
hostinstva a s dvomi spolujazdcami konzumoval pivo a 0,5 dcl vodky. Vodič 
nemal uniformu, takže výčapník nemohol vedie{, komu podáva nápoje. 
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H o s t ine c nan á m est í H r d i n o v - Rača. Celková hygie
na v hostinci je na velmi nízkej úrovni. Kapacita hostinca v čase špičky ne
stačí, hostia konzumujú pred hostincom na námestí v strede Rače. Velmi zle 
riešené WC s malou kapacitou. Nedopalkami z cigariet sa často zapchá ka
nalizácia. Moč potom odteká priamo do miestnosti hostinca. 

P o h o s t i n s t v o H a l a š o v á. Zlá orientácia v priestore Hos
tinského sídliska, lebo v blízlwsti je materská škola a ZDŠ. Celková hygiena 
miestností i stolov v záhrade je velmi zlá. Na stoloch býva hrubá vrstva sa
dzí, tallže na stôl nemožno položiť ruky bez toho, aby sa neušpinili. WC je 
umiestnené priamo vedla výčapu, taHe jeho návštevníci chodia takmer "za 
pult". 

B u f e t N o v á D ob a. Velmi malá kapacita miestnosti i so záhrad
kou medzi blokmi domov. Konzumácia je často na ulici. Do záhradnej časti 
bufetu treba z miestnosti prechádzať po verejnom chodníku. 

B u f etC ent r á l. Stav je velmi dobrý, avšak vonkajšie stoly sú 
z nevhodného materiálu. Povrch stolov sa vplyvom poveternostných podmie
nok poškodzuje (olupovanie umakartu). Nerovný povrch je častou príčinou 
znečistenia návštevníka. Vhodný povrch by ušetril investorovi časté opravy 
a menenie zariadenia, lebo ostatné časti stolov sú pevné, kovové. 

Nea l k o h o l i c k á k a v i are ň Z o r a. Alkoholický bufet na 
prízemí hovorí sám za seba. 

H o s t ine c n a U r s í n y h o u l i c i, pri Krajskej správe MV. 
Sudy piva postávajú na chodníku, na ktorom sú viditelné stopy aj po kon
zumácii pred hostincom. Pomerne velká kapacita hostinca je neúmerná 
k obsluhujúcemu personálu. 

H o s t ine c n a K u k u r i č nej u l i c i. Celkove má zlú úroveň: 
velmi malý výčap a miestnosti hostinca. Na chodníku pred hostincom sme 
našli sedieť zamestnancov ČSD s pivom v ruke. Zlá hygiena celého objektu. 

Komisia sa dohodla na nápravných opatreniach: 
1. Bufet Bulharský partizán. V priestoroch jeho umiestnenia je potrebné 

zriadiť pohostinstvo na kultúrnej úrovni, pretože ide o rekreačnú oblasť 
Bratislavy. Terajší stav považujeme za velmi zlý, preto ho odporúčame zru
šiť. Za vhodné náhradné priestory považujeme miesto bývalých skladov 
ČSPD a nástupišťa, ktoré teraz neslúži svojmu účelu. Priestor by sa dal za 
nízke náklady upraviť ako exkluzívne, moderné pohostinstvo priamo na bre
hu Dunaja. Z aspektu na prípadné zvýšenie hladiny Dunaja by bolo vhodné 
riešiť celý bufet ako montovanú lahkú stavbu. Uskladnenie stolov a stoličiek 
by bolo ako doteraz. Pôvab by zvyšovali cenné stromy v priestore. 
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2. Bufet pri Morave. Zavrieť lohálnu /wnalizáciu z WC do Moravy, htorá 
je vzdialená sotva 100 m. Zvýšiť hapacitu Wc. Problém treba urýchlene rie
šiť, lebo toto je historiclwu pamiat/wu, navštevujú ho výpravy z celej rep ub
lihy i zahraniční turisti. 

3. Hostinec na námestí H rdinov v Rači. Pre nízhu /wpacitu a veľmi zlú 
hygienu navrhujeme hostinec zrušiť. V uvedenej časti Rače je potrebné po
/wstinstvo, preto navrhujeme v zadných častiach vedľajšej budovy zriadiť 
hostinec v priestoroch, hde je teraz s/dad Raj-a. S/dad Raj-a navrhujeme 
premiestniť do Hydinárne na Pe/mej ceste, htorá je nevyužitá. Priestor shla
du je pe/mý a veľhý. Vhodnou úpravou s pomerne malými náhladmi by sa 
založil pre obyvateľov Rače hultúrny stálwh oddychu a občerstvenia. 

4. Pohostinstvo Halašová. Navrhujeme premiestniť výčap na čelnú stra
nu vedľajšej miestnosti, aby sa uvoľnil pri WC. Dvere do shladových priesto
rov by bolo možné umiestniť vedľa výčapu. Tah by sa celý priestor vstupnej 
miestnosti uvoľnil a WC by bolo oddelené od hlavnej miestnosti, v htorej by 
sa potom zdržiavala väčšina /wnzumentov. 

5. Hostinec na Kuhuričnej pre cellwvú zlú úroveií a malú /wpacitu navr
hujeme zrušiť. 

6. Navrhujeme Útvaru hlavného architehta a /wmisii pre výstavbu zria
dovať podobné veľhé bunhy aho bufet "Centrál" aj na iných miestach v Bra
tislave. 

7. Navrhujeme organizovať predaj ovocných štiav, muštov a nealhoholic
hých nápojov v centrálnej časti mesta. Predajlia by mohla ohrem iného slú
žiť na výshum sortimentov pre výrobcov. Predajliu navrhujeme inštalovať 
v miestnostiach veľhej cuhrárne na námestí SNP. Náhlady by boli prahtichy 
minimálne, pretože by sa zmenil len sortiment predaja bez úpravy samotnej 
predajne. 

8. Navrhujeme v čase zvýšeného predaja všethy pohostinstvá, najmä na 
fre/wentovaných a rehreačných miestach celej Bratislavy, doplniť väčším 
počtom pracovníhov alebo brigádnihov z radov študentov, žien z domácností 
atd. 

9. Navrhujeme zvýšiť hontrolu predaja a hygieny vo všethých pohostin
stvách. 

Veríme, že sa vezmú do úvahy aspoň niehtoré z našich návrhov. Ved 
všetci chceme, aby haždý občan a návštevníh nášho mesta mal možnosť /wl
túrne si posedieť, oddýchnuť si s pehnou spomienhou na naše mesto. Teraj
šia situácia nás všethých zaväzuje h činom. 
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