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? Pre!o ste chceli riadi" práve 
ZOO Bratislava?

- Mám ve!mi hlbok" vz#ah 
k tejto zoologickej záhrade. 
Pozícia riadite!ky bratislav-
skej zoo je mojím splnen"m 
snom. Sú tu pôvabné záku-
tia, ve!ká rozmanitos# bioto-
pov a neporu$en"ch krajin-
n"ch oblastí, ktoré sa dajú 
ú%asne vyu%i# na stretnutia s 
divokou prírodou a divok"mi 
zvieratami.
? Ako hodnotíte zázemie?

- Zatia! sa zoznamujem a 
som naozaj príjemne prekva-
pená, aká je tu sociálna at-
mosféra, súdr%nos#, je to ako 

jedna ve!ká rodina. Také nie-
&o som neza%ila v %iadnej zo 
zoologick"ch záhrad, ktoré 
poznám. Sú to !udia, pre kto-
r"ch je to poslanie, a to si ve!-
mi vá%im.
? Máte u# svoje vízie?

- Samozrejme, ale to sú 
moje vízie. Bez spolupracov-
níkov to nezvládnem. Ich ná-
zory si vá%im a te$ím sa na 
úzku spoluprácu. Mojím cie-
!om je vybudova# z bratislav-
skej zoo modernú záhradu, 
kde sa budú zvieratá i náv-
$tevníci cíti# dobre.  
? Vyu#ijete aj svoje skúsenosti 
zo zahrani!ia?

- Svoje skúsenosti, získané 
%ivotom v Spojen"ch $tátoch 
a prácou so svetov"mi zoo-
logick"mi záhradami, chcem 
pretavi# do zlep$enia na$ej 
záhrady. Napríklad dôle%i-
t"m kritériom pre v"ber kon-
krétnych druhov zvierat bu-
de poslanie modernej zoolo-
gickej záhrady ako rezervoá-
ra zálo%nej populácie ohro-
zen"ch %ivo&íchov.

? $o je va%ou prioritou?
- Nevyhovujúci v"beh 

medve'a Félixa. To u% je do-
slova spolo&enská objednáv-
ka. U% okolo Vianoc budú 
hotové návrhy. Félix spolu s 
'al$ími 4 medve'mi pôjde 
do krásneho ve!kého v"be-
hu, kde sú teraz zubry. Jed-
n"m z mojich plánov je vy-
tvori# v zoo kolekciu karpat-
sk"ch zvierat, tzv. Karpatsk" 

les. Bratislavská zoo svojou 
rozlohou a skladbou vegetá-
cie poskytuje ideálne prírod-
né podmienky pre chov %ivo-
&íchov, ktoré sa stali symbol-
mi slovensk"ch lesov - rysy, 
vlky, medvede, zubry &i rôz-
ne druhy kopytníkov.

ZOO BRATISLAVA
! Otvorenie: máj 1960
! Rozloha: 96 hektárov
!Po!et druhov zvierat: 183

Exotické zvieratá
Nesmú ch!ba" ikonické 
exotické zvieratá a vtáky 
z Afriky ako lev, #irafa, 
zebra $i nosoro#ec, ale ani 
z Austrálie $i juhov!chod-
nej Ázie, ktoré by mali 
ma" v zoo zastúpenie. 

Medvedí domov
Prioritou je vyrie%enie 
v!behu pre medve&a 
Félixa, ktor! je dlhodo-
bo umiestnen! v nevy-
hovujúcich podmien-
kach zastaraného v!-
behu zo 60. rokov. 

Zvieratá Karpát
Je to kolekcia kar-
patsk!ch zvierat, 
symbolov sloven-
sk!ch lesov - rysy, 
vlky, medvede, 
zubry $i rôzne druhy 
kopytníkov. 

Nová riadite!ka zoo v hlavnom meste Júlia Hanuliaková:

Autor: ah  I!   Foto: fb/hazz

BRATISLAVA - Pri no$nom 
po#iari v Bernolákove (okr. 
Senec) pri%la o strechu nad 
hlavou 5-$lenná rodina. Po-
#iar rodinného domu na Bo-
rovicovej ulici vypukol nad-
ránom. Hasi$om zo Senca, 
Pezinka a z DHZO Malinovo 
sa podarilo po#iar uhasi" a# 
po nieko'k!ch hodinách a 
z moderného príbytku osta-
li len trosky. „Po príchode 

na miesto udalosti bolo zis-
tené, #e plamene zachváti-
li strechu a podkrovnú $as" 
dvojdomu, pri$om priestory 
rodinného domu boli silno 
zadymené. Zasahujúcim 
hasi$om sa podarilo po#iar 
po nieko'k!ch hodinách 
úplne zlikvidova", rozobrali 
stre%nú kon%trukciu, aby 
tak uhasili skryté ohniská 
a odvetrali zadymené 

priestory,“ informovali hasi-
$i na sociálnej sieti s t!m, #e 
%koda predstavuje vy%e 
200 000 eur. Pri udalosti sa 
na%"astie nikto nezranil, no 
rodina stratila pred Viano-
cami nielen strechu nad 
hlavou, ale aj takmer v%et-
ko oble$enie $i vybavenie. 
Obyvatelia Bernolákova 
a priatelia u# zorganizovali 
zbierku, aby im aspo( tro-
chu pomohli. 

V Bernolákove zhorel domov 5-!lennej rodine!
Dom zni!il 
ve&k' po#iar. 

Prioritou je nov'
medvedí v'beh. j Paj Karpatsk! les!

yChcem v!beh pre Félixa 
Autor: Mirtil Lépesová, db I! Foto: mh, anc
BRATISLAVA - Prevzala opraty! Nová riadite&ka zoologickej zá-
hrady v hlavnom meste Júlia Hanuliaková sa poriadne zahryzla 
do práce. Nastúpila síce len pred mesiacom, no postupne za!a-
la zavádza" zmeny. Prioritou je zmena nevyhovujúceho v'behu 
pre medve(a Félixa. Novému $asu prezradila aj (al%ie vízie...

Plány na vylep"enie zoo:

Veronika Vrabelova



 BRATISLAVA     11 
www.cas.sk  9. 12. 2020 

In
ze

rc
ia

 - 
N

!
 3

58
7

inzerciainzercia

In
ze

rc
ia

 - 
N

!
 3

93
9

Baníka († 41) zabila 
na !ichte paleta!

Vincent odrobil v!podzemí
15 rokov ! Dve dcéry pri"li o!otca

Okolnosti, priebeh a!prí"iny 
banského ne#$astia vy#etru-
je komisia #tátnej banskej 
správy - Obvodného ban-
ského úradu v!Banskej Bys-
trici, ktorá po nehode sfára-
la do podzemia. V! Bani 
Handlová zavládol nesmier-
ny smútok a!pred budovou 
visí "ierna vlajka. „Je nám 
nesmierne #úto tejto tragic-
kej udalosti a!vyhasnutého 
mladého $ivota ná"ho za-
mestnanca,“ uviedla hovor-
ky%a hornonitrianskych ba-
ní Adriana Siváková. „Stra-
tili sme zodpovedného, pra-
covitého a!spo&ahlivého ba-
n íka,  dobrovo &ného 
ban ského záchranára, ktor' 
v! Bani Handlová odfáral 
15! rokov. Súcítime s! rodi-
nou v!tejto mimoriadne $a(-
kej chvíli, vyjadrili sme jej 

na#u úprimnú sústras$ 
a!podporu.“

Smutní baníci
Len $a(ko h&adali slová aj 
drsní chlapi, ktor'ch táto 
tragédia zasiahla. Smr$ kole-
gu je pre nich "erstvá a!o!to 
viac bolestivá. „Vinco, ako 
ho ka(d' volal, odrobil 
v!podzemí Bane Handlová 
15! rokov a! vä"#inu svojej 
práce zasvätil razeniu ban-
sk'ch chodieb. Pre#iel si rôz-
nymi razi"sk'mi kolektívmi, 
kde nabral skúsenosti, ktoré 
ho neskôr zocelili a! po-
zdvihli na pozíciu zmenové-
ho predáka. Bol ve#mi dobr% 
a!skúsen% chlap, ktor' v#etky 
svoje predácke znalosti odo-
vzdával ostatn'm, menej 
skúsen'm pracovníkom,“ 
prezradili zdrvení kolegovia 

a!kamaráti. „Robotu si v(dy 
dobre zastal a! boli s!ním 
spokojní aj jeho nadriadení. 
Miloval svoju prácu, aj ke& ne-
bola patri'ne ohodnotená,“ 
podotkli so smútkom v!hla-
se. „Lú"ime sa s!tebou, od-
po"ívaj v!pokoji. Tvoji ban-
skí bratia. Zdar Boh!“ odká-
zali Vincentovi jeho kama-
ráti z!bane. Pod&a kolegov 

Vincent doslova lipol na svo-
jej rodine. „Nadov#etko mi-
loval rodinu a!svoje deti,“ 
prezradili priatelia z!bane, 
ktor'm je nesmierne &úto, (e 
jeho dve dcérky pri#li o!obe-
tavého, milujúceho otca. 
„Odpo"ívaj, ocinko, v!poko-
ji, milujem $a,“ odkázala 
svojmu otcovi na sociálnej 
sieti star#ia z!dcér Nikolka...  

Autor: Marián Michalko   I!   Foto: autor, anc 
HANDLOVÁ - Ne#útostná ba(a si zobrala &al"iu obe)! Pre-
dák Vincent († 41), ktor% bol baníkom telom aj du"ou, za-
hynul v!pondelok krátko pred 17. hodinou v!banskej chod-
be v!Handlovej. V!podzemí do"lo k!uvo#neniu prázdnej pa-
lety, ktorá Vincenta ne")astne zasiahla a!spôsobila mu 
ve#mi vá$ne zranenia. Banskí záchranári mu okam$ite po-
skytli prvú pomoc a!o$ivovali ho a$ do príchodu lekára. 
*ia#, stato'n% baník rozsiahlym poraneniam na mieste 
pod#ahol.  Pri ne")astí sa zranil aj Vincov 29-ro'n% kole-
ga, ktor% v"ak utrpel len #ah"ie zranenia. 

Pred Ba(ou Handlová
visí na znak smútku
'ierna vlajka.

Ne!"astie v#Handlovej

Srdcervúci odkaz
od dcérky na sociálnej sieti.

Vincent odrobil v!podzem
kov k ! Dve dcéry pri"li o!otcy p

KTO JE JÚLIA 
HANULIAKOVÁ

Nová riadite!ka bratislav-
skej zoo pochádza z Brati-
slavy. Pre"ila takmer dve 
desa#ro$ia v americkom 
Seattli, kde vlastnila archi-
tektonickú kanceláriu a ve-
novala sa navrhovaniu zo-
ologick%ch záhrad po ce-
lom svete. V roku 2013 pra-
covala aj na projekte novej 
expozície pre vlky eurázij-
ské v bratislavskej zoo, za 
ktorú si zoologická záhrada 
v roku 2019 odniesla 
1. miesto v $esko-sloven-
skej sú#a"i Biely slon.

Nová riadite#ka 
plánuje záhradu 

modernizova). 

www.cas.sk/zoo
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RIADITE&KY
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