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Starosta Ján Hrčka
buduje svoj tím

Nateraz ho tvoria šiesti noví ľudia.
strana 2

Vráti električka
do Petržalky opäť
„taškové“ nákupy?

Nenechajte si ujsť verejné prerokovanie Urbanistickej štúdie – Riešenie
centrálnej rozvojovej osi Petržalky.

strana 4

Prvá rezidenčná
zóna už v júli

Petržalka pripravuje aj vlastnú alternatívu regulácie parkovania v mestskej časti.

strana 5

Pre súčasné ženy
je problém nechať
sa viesť

V rozhovore o malej tanečnej škole
v Ovsišti sa dozviete aj to, prečo je
dobré sa pred svadbou naučiť tancovať.
strany 6
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Čo plánuje Petržalka
v roku 2019?

Zisťovali sme, čo Petržalku v roku 2019 čaká, na čom
mestská časť pracuje a čo by jej vedenie chcelo, aby sa
v nadchádzajúcom roku zrealizovalo pre obyvateľov.
„Mestská časť Bratislava-Petržalka plánuje viac-menej
pokračovať v tradičných aktivitách, preto spomenieme
len niektoré zaujímavé projekty, ktoré má pod palcom
oddelenie projektového riadenia,“ informovala nás Mária Halašková z tlačového oddelenia mestskej časti.
 Projekt „Vybudovanie denného
stacionáru pre seniorov na Vavilovovej ulici“ - Cieľom projektu je vybudovanie denného stacionára pre
seniorov vybudovaním prístavby
a nadstavby v rámci existujúcej budovy bývalej materskej školy. Kapacita
novovybudovaného denného stacionára bude 24 klientov denne.
 Projekt „Rekonštrukcia budovy

ZŠ Turnianska za účelom navýšenia kapacít MŠ“ - Týmto projektom
chce mestská časť Bratislava-Petržalka zrealizovať rekonštrukciu a prestavbu 1. a 2. nadzemného podlažia
existujúcej prístavby Základnej školy
Turnianska pre účely zriadenia štyroch tried materskej školy.
 Projekt „Oprava hasičskej zbrojnice DHZ MČ Bratislava-Petržalka“

- Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo
výzvu zameranú na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb a opravy
budov. Hlavným cieľom projektu je
podpora ochrany pred požiarmi.
 Projekt „Výstavba ihriska pre deti
a dospelých s viacnásobným postihnutím na Blagoevovej ulici“ - Mestská časť plánuje ukončenie výstavby
ihriska pre deti a dospelých pre hendikepovaných. Potreba ihriska pre deti
s hendikepom vyplynula z požiadaviek
rodičov detí s viacnásobným postihnutím, ktorí majú záujem o bezbariérové
ihrisko prispôsobené ich potrebám.
 Projekt bezplatného prístupu na
WiFi na území mestskej časti Bratislava-Petržalka v rámci grantového
programu Európskej komisie „WiFi4EU“ - Mestská časť Bratislava-Petržalka bola úspešná v grantovom
programe „WiFi4EU“ a ako úspešný
žiadateľ získala poukaz v hodnote
15 000 eur na zriadenie WiFi služieb
pre verejnosť. Lokality na inštaláciu
hotspotov schválilo petržalské zastupiteľstvo ešte v apríli 2018. Poslanci vtedy
odsúhlasili budovy kultúrnych zariadení Petržalky, Veľký Draždiak, budovu
miestneho úradu, Námestie Republiky, Vlastenecké námestie a priestor
pred Technopolom, priestor pred TPD
na Farského ulici a vnútroblok Jama,
z ktorých bude Petržalka vyberať.
(mh)
foto: MÚ Petržalka

Šťastný a úspešný nový rok,
nech zdravie a láska sprevádza
každý Váš krok,
prajú
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Vicestarostkami
Ovečková
a Hrehorová
Novými vicestarostkami
v Petržalke sa stali Lýdia
Ovečková a Jana Hrehorová. Pri svojej práci sa
budú venovať oblastiam
školstva, sociálnych vecí,
životného
prostredia,
športu a kultúry.
rvá vicestarostka Lýdia
Ovečková bola za miestnu
poslankyňu zvolená už druhýkrát, je župnou poslankyňou
a podpredsedníčkou občianskeho združenia Petržalské
ihriská. Aktívne sa už niekoľko
rokov podieľa na revitalizácii verejných detských ihrísk a športových plôch pre deti a mládež
a podporuje komunitný život
a vzájomnú spoluprácu samosprávy a obyvateľov. Takto
sa jej spoločne s obyvateľmi
a kolegami poslancami a MČ
Petržalka podarilo zrealizovať
jedinečný Športový areál JAMA.
„Mojimi prioritami sú najmä
otvorený úrad, sociálna oblasť,
oblasť školstva a životného prostredia. Aj naďalej by som chcela pokračovať vo svojej doterajšej práci a aktívne riešiť podnety
od obyvateľov a podporovať
aktívne komunity, aby bola
Petržalka krajšie a lepšie miesto
pre život,” povedala Ovečková.
Druhá vicestarostka Jana
Hrehorová bola rovnako za
miestnu poslankyňu zvolená
už druhýkrát a je tiež župnou poslankyňou. V rokoch
2012-2016 bola štatutárnou
zástupkyňou občianskeho
združenia Materské centrum
Budatko v Petržalke, koordinovala podujatie Míľa pre
mamu a bola členkou dozornej rady Únie materských
centier. Jej najväčšia poslanecká priorita je inkluzívne
verejné ihrisko - vypracovala
projekt bezbariérového ihriska pre deti so špeciálnymi potrebami pri dennom centre
Baobab na Blagoevovej ulici.
„Moje priority sú školstvo, inklúzia detí so špeciálnymi potrebami, otvorený úrad a aktívne zapájanie obyvateľov,
spolupráca petržalských komunít, občianskych združení
s rozpočtovými organizáciami
a obnova Sadu Janka Kráľa,”
uviedla Hrehorová.
(mh)
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Nástup nového starostu Petržalky Jána
Hrčku zatiaľ personálne zemetrasenie
na úrade nepriniesol.
A dalo by sa povedať, že nateraz ide
len o „kozmetické
zmeny“. Viaceré
vedúce pozície z éry
Vladimíra Bajana
zostali po minuloročných novembrových komunálnych
voľbách bez zmeny.

Starosta si buduje svoj tím

Spoznajte svojich poslancov
V tejto rubrike sa vám každé dva
týždne predstaví jeden z 25 poslancov
miestneho zastupiteľstva v Petržalke.

Pavol Škápik

sa udiala aj na pozícii riaditeľa
oddelenia komunikácie s verejnosťou, na ktorej Radovan
Choleva vymenil dovtedajšiu
riaditeľku Silviu Vnenkovú.
Choleva predtým pracoval
ako šéf komunikácie na úrade
Bratislavského samosprávneho kraja, v Starom Meste, na
bratislavskom magistráte a podieľal sa na viacerých volebných kampaniach. Spolu s ním
na komunikačné oddelenie nastúpil aj Vladimír Benko.
Bez zmeny zatiaľ ostáva
významná pozícia na Hrčko-

vom úrade, a tou je prednosta
úradu. Tento post naďalej zastáva Miroslav Štefánik, ktorý
pôsobil na úrade počas starostovania Vladimíra Bajana,
ktorý už v posledných voľbách nekandidoval. Ako jeho
dvojku si Ján Hrčka priviedol
na úrad bývalého zástupcu
riaditeľa Úradu pre ochranu
ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR –
Ivana Kezmana, ktorý zastáva
post zástupcu prednostu.
Úrad najväčšej bratislavskej mestskej časti čakajú

v najbližšom čase viaceré
výberové konania. Po komunálnych voľbách a výmene vedenia sa uvoľnili
viaceré vedúce pozície.
„Na organizačnom, stavebnom a školskom oddelení odišli vedúci (dvaja
do dôchodku, jeden do inej
mestskej časti), momentálne sa hľadá ich náhrada,“
napísal nám šéf komunikačného oddelenia Radovan Choleva.

Ďakujeme vám

za prejavenú dôveru v roku 2018.
Želáme vám všetko dobré v novom roku
a zároveň sa tešíme na ďalšiu spoluprácu.

(mc)
foto: TASR

16. 1. 2019 • 3

S A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A

Kde bývate a čo vo vašom
okolí považujete za najväčší
problém?
Aj s rodinou bývame na
Gessayovej ulici. Už aj u nás
je citeľný problém s parkovaním. A v spojení s neprijatou
parkovacou politikou, neexistujúcimi záchytnými parkoviskami, nedokončenou električkou a výrazným počtom
prítomného obyvateľstva sa
situácia zhoršuje.
S čím sa na vás najčastejšie
obracajú ľudia?
Aktuálnym problémom
je zimná údržba. Podľa môjho názoru mala byť účinnosť
tohto zákona posunutá aspoň
o 1 rok.
Čo je najväčší problém
Petržalky?
Na tomto sa zhodneme asi
viacerí a nie je to len jeden
najväčší, ale súbor problémov
spojených s dopravou, verejným priestorom, výstavbou
a službami pre občanov.
Dopravu som už spomínal
aj skôr, tak tu o nej hovoriť
nebudem, ale ďalším nemenej dôležitým problémom je
výstavba a s tým aj spojený
verejný priestor. Treba zaviesť
regulovanú výstavbu s jasnými pravidlami tak, aby nebola
na úkor kvality života a potláčaniu zelených plôch. S týmto
súvisia aj nastavenie opravy terás, chodníkov, ihrísk,
osvetlenia, lavičiek a smetných košov a aj ich výstavba.
Osobitnou časťou by mala

byť bezbariérovosť, ktorá by
sa mala stať samozrejmosťou.
Významným pilierom a aj
problémom sú služby pre
občanov. Preto by som chcel,
aby mala Petržalka otvorenú
a transparentnú samosprávu
– úrad, ktorý komunikuje so
svojimi občanmi a pri svojich rozhodnutiach vychádza
z dát. Na základe nich, aby
postavil škôlku, zariadenie
pre seniorov či denný stacionár, ak ju treba a tam kde treba. A aby prihliadalo na dáta
aj pri nastavovaní parkovania,
zimnej údržbe, oprave chodníkov či skvalitňovaní MHD.
Akej oblasti sa ako poslanec
venujete?
Čo by som tu vyzdvihol
je spolupráca. Aj s mojimi
kolegami z Teamu Vallo spolupracujeme na rozličných
oblastiach už teraz a v tomto
by sme chceli aj počas celých
štyroch rokov pokračovať.
Tým, že som dátový analytik, moje zameranie je skôr
širšieho charakteru. Viem na
základe dát pozrieť napr. na
predpokladaný počet detí či
seniorov v nasledujúcich rokoch, viem poskytnúť tieto
odhady pre školskú či sociál
nu oblasť. Podobne je to aj
s dopravou, verejným priestorom či napríklad financiami.
Aké sú vaše predsavzatia
v pozícii poslanca v tomto
volebnom období?
Hlavným predsavzatím
je byť tu pre občanov a pl-

VÝMENA

stúpačkových rozvodov
kanalizácie, vody a plynu
v bytových domoch
u za 1 deň !

Realizácia 13 bytov nad sebo

Mám 33 rokov, som ženatý a mám 2,5 ročného
syna. V súčasnosti pracujem ako analytik na Inštitúte
sociálnej politiky. Som spoluzakladateľom iniciatívy Klebedata, kde poukazujeme na rozličné možnosti
využitia dát. V dátach je sila a potenciál, je veľká škoda,
že mnoho dát je využívaných v takej malej miere…
a toto sa pokúšame zmeniť.

J

án Hrčka si svojich ľudí priniesol na sekretariát a do
svojej kancelárie, žiadne zmeny organizačnej štruktúry či
väčšia personálna obmena sa
ale do začiatku januára nekonala a pravdepodobne sa ani
nechystá. Hrčkov tím tak tvoria nateraz šiesti noví ľudia,
posty poradcov starostu sú
ešte neobsadené a nie je ani
jasné, či sa vôbec budú obsa
dzovať. Riaditeľkou Hrčkovej
kancelárie sa stala Petra Vančová, ktorá predtým pracovala
v kancelárii prednostu Karlovej Vsi, kde mala na starosti
prípravu a realizáciu projektov. Na sekretariát od januára
nastúpili Ľudmila Pastorová
a Katarína Takáčová. Zmena
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po výmene

pred výmenou

niť si svoje povinnosti na
100 %. Nestal som sa poslancom preto, aby som si plnil
nejaké svoje materiálne potreby, ale preto, aby som niečo pre svoje okolie spravil.
Preto naozaj Petržalčania, ak
máte nejaký problém a vedel
by som vám v tom nejako pomôcť, tak sa na mňa obráťte.
Čo by ste chceli presadiť
v Petržalke?
Mojím konkrétnym väčším
želaním – cieľom je vybudovať
na mieste Námestia Republiky kvalitné a zodpovedajúce
nové centrum Petržalky. Kto
pozná toto námestie vie, že
má veľký potenciál, no nie je
vôbec využitý. Preto by sme
chceli s kolegom M. Repkom
a v spolupráci s vedením
mestskej časti uskutočniť verejnú architektonickú súťaž
na úpravu tohto územia a následne v spolupráci s petržalskou a aj laickou verejnosťou
vybrať víťazný návrh, ktorý by
sa aj realizoval.
Menšie a aktuálnejšie ciele
sú spojené s bezbariérovosťou
a bezpečnosťou. V rámci bezpečnosti je to osvetlenie priechodov pre chodcov, chodníka pozdĺž Chorvátskeho
ramena a kaplnky v Starom
háji. Osvetlenie by som doplnil aj o bezpečnostné kamery,
prostredníctvom ktorých by
mestská polícia dohliadala na
našu bezpečnosť a aj na dodržiavanie poriadku a pravidiel.
(pn, krátené)
foto: archív Š. K.

FRIVAN, s.r.o., Komenského 28, 083 01 Sabinov, tel.: 0915 919 000

http://www.frivan.sk/

OPTIKA - Váš optik Peter Svrček
Osuského 44, Bratislava Petržalka
Otváracie hodiny: Po-Pi 10:00-12:30 13:15-18:30
		
So 09:30 – 12:30

PONÚKAME VÁM PRI PRÍLEŽITOSTI
NÁŠHO 22. VÝROČIA

35 % ZĽAVU NA OKULIAROVÝ RÁM,
PRI ZHOTOVENÍ OKULIAROV
PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK OD 49 €

MY SA O VÁS STARÁME
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Vráti električka

do Petržalky opäť „taškové“ nákupy?
Zaujíma vás URBANISTICKÁ ŠTÚDIA - RIEŠENIE CENTRÁLNEJ ROZVOJOVEJ
OSI PETRŽALKY? Verejné prerokovanie konceptu spolu s odborným výkladom spracovateľského kolektívu sa uskutoční 6. februára o 17.00 h v sále DK Zrkadlový háj na Rovniankovej ulici. Informuje o tom hlavné mesto na webovej stránke Petržalky.

K

oncept štúdie je zverejnený aj na stránke www.
bratislava.sk v časti Samospráva – Hlavná architektka a je
tiež k nahliadnutiu v Kancelárii prvého kontaktu na magistráte. Pripomienky prijíma
hlavné mesto do 15. februára.
Spracovateľom vyše 120-stranového dokumentu, ktorý obsahuje návrhy, riešenia, nákresy,
tabuľky, porovnania či príklady
riešení z iných miest je prof.
Ing.arch. Bohumil Kováč, PhD.
a kol.
Jadrom riešeného územia
je priestor v okolí Chorvátskeho ramena a línie električkovej trate.

„Podstatná časť riešeného
územia tvorila viac ako tri
desaťročia stavebnú uzáveru,
ktorej dôvodom bola potreba
vecnej a časovej koordinácie
výstavby územia s výstavbou
nosného systému HD. Tým
malo byť v metro, neskôr rôzne
koncepcie rýchlodráhy, ľahké
metro, visutá dráha. Napriek
tomu, že územný plán mesta
pre územie definoval funkčné
využitie, výstavba sa tu nepovoľovala,“ píše sa v dokumente. Výnimkou bolo nákupné
centrum Kaufland, kostol Sv.
rodiny či pozastavená výstavba objektu Domino...
Podnetom pre obstaranie

Alexandrovci v Bratislave
Vystupovali pred pápežom, v sídle NATO aj na
MTV Video Music Awards... Akademický súbor
piesní a tancov ruskej armády A. V. Alexandrova oslavuje v tejto sezóne 90. výročie vzniku.
V rámci osláv zavítajú v júni aj do Bratislavy.

Po

rozdelení Československa, v ktorom sa usku-

točnilo desať turné celkovo
v 41 mestách, sa Alexandrov-

tejto štúdie bolo rozhodnutie
mesta vybudovať v Centrálnej
rozvojovej osi trať električky.
Cieľom štúdie preto bolo navrhnúť koncepciu, ako využiť
toto územie. Jej závery by sa
mali prejaviť aj v územnom
pláne mesta. Spracovatelia
štúdie vzali do úvahy dotazníkový prieskum, podľa ktorého si verejnosť najviac želala zachovať a rozvíjať zelený
priestor pozdĺž Chorvátskeho
ramena alebo riešiť dopravu
v rozvojovej osi s dôrazom na
verejnú a nemotorovú dopravu. A tak napríklad Cyklokoalícia navrhla v štúdii polohy
vhodné ako bicyklové stanoci na Slovensko vrátili v roku
2007. Odvtedy sa predstavili
v šestnástich našich mestách.
Alexandrovci opäť navštívia
Slovensko v máji a júni 2019.
Slovenská časť turné Alexandrovci 2019 sa začne 12. mája
2019 koncertom v Prievidzi
a vyvrcholí dvojkoncertom 9.
júna 2019 v Bratislave.
(pn)
Zdroj foto: Andrea Čurná

viská. „V riešenom území ide
v zásade o každú zastávku
električky,“ píše sa v štúdii.
Koncept štúdie je vypracovaný v dvoch variantoch. Ich
spoločným znakom je okrem
„návratu k vode“ (štúdia navrhuje napríklad plávajúce
pobytové móla), aj vytvorenie
parkov a alejí či nových premostení, rátajú s vytvorením
nového centra s námestím
a ulicou. Nezabúdajú ani na
ekológiu, napríklad vytvorenie podmienok pre zadržiavanie dažďovej vody v území
či na vegetačné strechy – tie
by mali byť záväzné pre všetky nové budovy. Štúdia chce

realizovať aj princípy Smart
Cities. Predpokladá inteligentné osvetlenie s vlastným
zdrojom z verejného priestoru, inteligentné lavičky, systém automatickej prednosti
električiek, systém inteligentných parkovacích miest, cyklistické trasy a bikesharing či
autosharing.
Varianty sa od seba odlišujú v možnosti riešení niektorých dopravných uzlov. „Variant ´b´ je charakterizovaný
vyššou intenzitou využitia
územia. Jedným z jeho najdôležitejších znakov je nahradenie obchodných centier
v sektoroch B4.1, C.2.1 a F.2,
ktorých súčasťou sú veľké
spevnené plochy parkovísk,“
píše sa v dokumente. „Štúdia
variantom ´b´ tlmočí odkaz,
že realizáciou električkovej
trate treba v priestore centrálnej osi preferovať také formy obchodu a služieb, ktoré
sú minimálne odkázané na
prístupnosť automobilovou
dopravou (teda napr. preferovať tzv. „taškový“ nákup pred
nákupom do kufra automobilov). Nezakreslenie nákupného centra KFLND však neznamená vyjadrenie názoru
na potrebu jeho asanácie, ale
ako záložný plán pre prípad,
že komerčná funkcia príde do
krízového režimu. Vtedy bude
možné využiť stávajúci objekt
v celku alebo časti využiť na
novú funkciu (teda pokračovať v stave podľa var.a) alebo - odstrániť ho a priestor
preusporiadať podľa var. b.“
Perspektívne zaujímavé...
Ak chcete vedieť viac, príďte na februárové verejné prerokovanie konceptu štúdie.
(in)
foto: Matúš Husár
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Prvá rezidenčná zóna už v júli
Jednotnú parkovaciu politiku
v Bratislave chce mať nový primátor Matúš Vallo schválenú
v prvom polroku 2019. Starosta
Petržalky Ján Hrčka však avizoval,
že mestská časť rieši parkovanie
aj po vlastnej línii.

V

allo nechce pokračovať
Petržalka preto vyhlásila
v návrhu, aby si každá súťaž na podrobnú analýzu
mestská časť samostatne tvo- parkovania v mestskej časti.
rila vlastnú reguláciu parko- Vďaka nej by mala mestská
vania, zaviesť chce jednotnú časť vedieť detaily o pohybe
celomestskú parkovaciu poli- áut na jej území od 21:00h
tiku. Parkovací systém by mala večer do 6:00h ráno a podľa
obhospodarovať jedna firma. nej vytvoriť nočné rezidenčné
Poplatky za rezidenčnú kartu zóny. Zber dát by mal prebudú od 20 do 100 eur.
biehať 79 dní, v období od
Hoci starosta Petržalky 4. februára do 23. apríla. „Prvú
Ján Hrčka považuje filozofiu rezidenčnú zónu plánujeme
jednotnej celomestskej parkova- spustiť 1. júla a postupne bucej politiky za logickú, paralelne deme pridávať ďalšie. Cieľom
pripravuje aj vlastnú alternatívu. je mať do štyroch rokov zave„Keď bude jednotná mestská dené rezidenčné parkovanie
politika v poriadku, pôjdeme na väčšine územia Petržalky,
tou cestou. Ak nebude, pôjdeme v ideálnom prípade na celom
YIT-Inzercia_0219_206x132mm_PRESS.pdf
1. 2019 13:56:28
vlastnou cestou,
“ povedal.
jej území,1“ 8.vyhlásil
Ján Hrčka.

SÚŤAŽ - OŽIVTE SVOJ DVOR!
C

M

Y

Vo YIT nám záleží na tom, aby sa život na
dvory vrátil a stali sa tak miestom plným
spomienok aj pre ďalšie generácie.

CM

MY

CY

Zapojte sa do súťaže „Nech žije náš dvor“
a prispejte k zlepšeniu svojho prostredia
vďaka novému, živému dvoru.

CMY

K

Víťazný projekt získa finančnú podporu,
zabezpečenie projektovej dokumentácie
a podporu vo forme mentoringu v celkovej hodnote 20

000 eur.

Prihláste svoj dvor do 28. februára 2019
na www.yit.sk/nechzijenasdvor

Autá namiesto bicyklov
Šoféri z Ovsišťa začali v zime parkovať svoje
autá aj na miestach, ktoré sú určené pre projekt žltých bicyklov Slovnaft BAjk. Smutné je,
že neporušujú žiaden zákon, ak na chodníku
nechajú priestor 1,5 metra pre chodcov.

L

Ten pôsobil ako prednosta
v Karlovej Vsi, ktorá ako prvá
bratislavská mestská časť vytvorila rezidenčné zóny na
uliciach Silvánska a Veternicová – Hlaváčiková. Obyvatelia
s trvalým pobytom majú vďaka
nim po návrate z práce miesto
na parkovanie. V decembri však
dostali z krajskej prokuratúry
upozornenie, že udeľovanie pokút za neoprávnené parkovanie
v dvoch pilotných zónach je nezákonné. Chýba im vraj VZN,
ktoré by pokuty ošetrilo. Hádam
sa v Petržalke vyvarujeme podobných komplikácií. 
(tasr, mh, in)
foto: Matúš Husár
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ogika hovorí, že plocha by
mala byť vyhradená pre bicykle celoročne, alebo nie?
,,Stanice bike-sharingu aj
pozemky pod nimi sú mestské. Momentálne vodiči motorových vozidiel, ktorí bránia zaparkovaniu Slovnaft
BAjkov, neporušujú žiaden
zákon,“ vyjadrila sa Katarína
Kohútiková z magistrátu.
„Parkovanie na chodníkoch
bolo totiž legalizované zákonom o cestnej premávke
č. 8/2009, kde sa umožnilo
stáť kdekoľvek na chodní-

ku pri ponechaní voľného
priestoru 150 cm pre chodcov, bez ohľadu na vyťaženosť chodníka chodcami.
Zvyšok zákona však nebol
upravený tak, aby komplexne reflektoval tento stav.
Mesto Bratislava pripraví
v najbližších mesiacoch projekty organizácie dopravy
v celom meste, ktorými obmedzí parkovanie motorových vozidiel na miestach,
ktoré obmedzujú pohyb
chodcov a prístup k zdieľaným bicyklom alebo zabezpečí osadenie dopravných
zariadení, ktoré fyzicky obmedzia prístup motorových
vozidiel k týmto miestam.“
(bal)

Foto: in
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Robíte niečo pekné či osožné pre
Petržalčanov?
Ste občianske združenie, komunitné centrum, aktivisti,
dávate ľudí do pohybu, venujete sa deťom...?
Pochváľte sa svojou činnosťou prostredníctvom Petržalských novín. Napíšte nám o sebe pár riadkov na petrzalskenoviny@gmail.com a my vás
budeme kontaktovať.

Pre súčasné
ženy je problém
nechať sa viesť

Hoci titul zvádza k myšlienke, že nasledujúce riadky budú venované analýze feminizmu, nie je to tak. Máme obdobie plesovej
sezóny a reč bude o malej tanečnej škole v Ovsišti, ktorú tu už
vyše roka vedie lektorka, choreografka a niekdajšia špičková
tanečnica Andrea Zelinková. Ako sa zmenil život párom, ktoré
sem chodia na tanečné kurzy? A prečo je dobré sa pred svadbou
naučiť tancovať?

A

ndrea spomína na svoje začiatky s úsmevom.
Mala sedem a ako nejedno
dievčatko v jej veku, túžila
chodiť do tanečného krúžku. Od folklóru sa postupne
pretancovala k spoločenským
tancom. „Chlapcov, ktorí
v tomto veku tancujú, je málo,“
hovorí o tom, ako ich ako
13-ročná krvopotne zháňala.
Keď mala 14, našla ta-

nečného partnera medzi
dospelými. Pretancovala sa
s ním do finále majstrovstiev
Slovenska, neskôr sa vďaka
novému partnerovi vrátila
do mládežníckej kategórie
a získala titul majsterky Slovenska.
Z Andrey srší optimizmus
a energia, preto ma ani neprekvapí, že sa jej plnia sny. „Sledovala som finále prestížnej

tanečnej súťaže v Nemecku
a hovorila svojmu trénerovi,
ukazujúc na jedného tanečníka: S týmto mužom by som
raz chcela tancovať. O rok
a pol som za ním cestovala
do Lotyšska. Odmaturovala
som, zbalila si kufre a vyhlásila, že sa sťahujem do Rigy,“
spomína, ako na tanečnom
portáli našla informáciu, že si
Jevgenijs Suvorovs práve hľa-

dá novú tanečnú partnerku
a chopila sa jej.
S Jevgenijsom prežila najúspešnejšie tanečné roky.
Dvakrát sa stali majstrami
Lotyšska v latinskoamerických tancoch, dvakrát tancovali finále svetového pohára,
vyhrali prestížnu tanečnú súťaž German open v Nemecku
a popritom stihla aj prvé tri
roky štúdia na Fakulte ekonómie a podnikania na Paneurópskej vysokej škole.
Po troch rokoch sa ocitla
opäť na Slovensku. A mala
pred sebou ďalší sen, ktorý
sa jej mal splniť. „Ako malé
dieťa som na kazete pozerala tanečnú šou Burn The
Floor a raz som sa v nej
chcela ocitnúť,“ hovorí Andrea. A tak, keď po návrate
z Lotyšska a Talianska, kde
takisto chvíľu pôsobila, zvažovala, čo ďalej, napísala do
Londýna, či ju do šou nevezú. O krátky čas tam už
letela na pohovor a vzápätí
sa stala súčasťou tohto známeho tanečno-divadelného
zoskupenia. „Dva mesiace
sme tancovali v Londýne,
potom sme sa vybrali na
americké turné. Bohužiaľ, ja
som si vytancovala únavovú
zlomeninu. Chcela som sa
vrátiť okamžite po vyliečení,
ale už sa tak nestalo. Objavila som čaro obyčajného
života. Byť opäť doma, mať
kamarátov... Dokončila som
vysokú školu a začala učiť
tanec,“ zhrnie Andrea.
A hoci bola spočiatku presvedčená, že ak bude trénerkou, tak len súťažných párov
a po bežnej tanečnej škole
netúžila, osud to videl inak.
„Učiť ľudí, ktorí nikdy netancovali, ma úplne pohltilo,“
hovorí a vysvetľuje, že dospelí

sa učia úplne inak ako deti.
„Dospelí sa chodia baviť.“
A Andrea im k tomu pridáva
aj to magické mužsko-ženské, ktoré v tanci funguje.
„Pre mňa tanec nie sú len
kroky a hudba, učím ich ako
fungovať v páre. Pre ženy je
mnohokrát ťažké, nechať sa
viesť svojím partnerom, majú
pocit, že veci musia mať pod
kontrolou. A to nejde. Práve
toto býva prvotný problém,“
opisuje Andrea základnú vec,
ktorú treba pri spoločenskom
tanci prijať, a to, že muž vedie
ženu a žena vie, ako sa nechať
viesť.
To, že muž vedie, vychádza z praktického faktu – je
vyšší a spôsob držania partnerky ho k tomu predurčuje.
„Tancovanie pri učení často
prirovnávam k jazde v aute.
Akonáhle si idem sadnúť na
miesto spolujazdca, dávam
vodičovi najavo, že mu verím, že ma dovezie do cieľa.
Nebudem mu v každej zákrute strhávať volant,“ hovorí Andrea a keď sa smejem,
už vážne vysvetlí: „Ľudia,
ktorí nikdy netancovali, si
potrebujú nový pohyb spojiť
s bežnými aktivitami, ktoré
poznajú.“
Niektorí muži zvyknú partnerku pri tanci informovať –
teraz ideme doľava, dozadu...
Toho sa tiež musia vzdať.
„Obaja sa musia naučiť vnímať sa cez fyzický kontakt
a rozvíjať neverbálnu komunikáciu.“
A keď prijmú svoje role,
už to nebude o bifľovaní krokov a tanec sa zmení na hru.
Andrea tvrdí, že ľudia, ktorí
to dokázali, sa začali na seba
pozerať inak. Viac sa dotýkajú a akoby si oprašovali to,
čo mali na začiatku vzťahu.

PETRŽALSKÉ NOVINY
„Okrem spoločne stráveného času je tanec aj úžasná
psychohygiena.
Nemôžete
pri ňom v hlave ´pracovať´.
Hneď je vidno, keď si myšlienkami uletíte, pretože vtedy
ten pohyb a vzájomná komunikácia v páre nefunguje,“ hovorí Andrea.
Valčík je zrejme základ, tipujem. Za aký čas sa dá naučiť? „Niekoľko hodín, presný
počet sa ale odhaduje ťažko, je to veľmi individuálne.
Valčík je síce najznámejší,
ale aj najrýchlejší tanec, a
preto nie je jednoduchý,“ hovorí Andrea, ktorá v prípade
ochoty klientov začína radšej
anglickým waltzom. Je tiež na
tri doby, ale je oveľa pomalší,
ľahšie si pri ňom uvedomíte
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kroky aj fungovanie v páre. A
valčík už potom hravo zvládnete.
V tanečnej škole Poďme
spolu tancovať reflektujú na
požiadavky klientov. Aj preto učia napríklad prvý svadobný tanec. Mnoho párov
totiž pochopilo, že tancovať
„slaďák“ síce zvládnu, lenže
maximálne dvadsať sekúnd
a potom už nevedia, čo so
sebou. A preto prichádzajú
za Andreou so svojou skladbou.
V priestore školy, ktorý zahŕňa dve tanečné sály, vzišli
postupne z potreby klientok
tanečné cvičenia, latino pre
ženy, ktoré chcú tancovať, ale
nechcú do toho nútiť svojich
partnerov, detské kurzy a tiež

pilatesové cvičenia a joga.
„Počas hodín tanca vidím, že
mnohí nevieme správne stáť
a potom nás bolí chrbát. Aj
preto organizujem aj cvičebné semináre alebo fit dni pre
ženy v sobotu doobeda s rôznymi druhmi cvičení a prednáškami,“ hovorí Andrea.
Vstupujeme do plesovej sezóny a tí, čo objavili čaro tanca, vedia, že pri ňom nemusia
trpieť, ale tanec ich môže aj
tešiť. Nie je nutné vedieť desať
tancov, stačí jeden. Potom aj
obyčajný ´slaďák´ vyzerá lepšie. Pár na parkete sa totiž počas neho ´nebije´, ale splynie
v spoločnom pohybe.
(in)
foto: archív A.Z.

A.I.I. Technické služby s.r.o. prijme ihneď
DISPEČER prevádzky - 1 400 € mesačne brutto
VODIČ „C“ SYPAČ, - zimná údržba - 1 340 € mesačne brutto
VODIČ „B“, „T“, PILČÍK - 824 € mesačne brutto
RUČNÝ PRACOVNÍK ručné čistenie - 657 € mesačne brutto

Základná zložka mzdy a ODMENY
možnosť UBYTOVANIA ZDARMA
Údržba ciest, komunikácií a zelene v BA
Cankovová 0948/916 727, cankovova@aii.sk

KRASO KLUB
BRATISLAVA

NOVOOTVORENÁ
ZUBNÁ AMBULANCIA

otvára kurz korčuľovania
pre deti, začiatočníkov
i pokročilých do 11 rokov.
Začíname v sobotu 12.1. 2019
o 17.45 na ZŠ v Petržalke.

Pozri :www.korculovanie.sk

TAJOMSTVÁ DÁVNYCH
FARAÓNOV
30. 1.
6. 2.
13. 2.

Od brehov Eufratu do krajiny Nílu
Mojžiš a Hatšepsut
Exodus – výmysel alebo skutočnosť?

STROMOVÁ 16, KRAMÁRE

prijíma
nových pacientov
bez bolesti a bez čakania

OŠETRUJEME AJ DETSKÝCH PACIENTOV

tel.: 0905 662 407
www.simkovicova.sk

PREDNÁŠA:

Bc. Marek RIEČAN

Vždy v stredu
o 18:00 hod.

Vstup VOĽNÝ

WOLKROVA 4, BRATISLAVA - Petržalka

(v zasadačke na prízemí) | MHD: 83, 84, 88, 92, 99, 192 (zast. Hálova) | Info: 0948 526 722
Prednášky pokračujú ďalšími témami 20. 2., 27. 2., 6. 3.

Egypt_Petrzalka19_inzerce122x65.indd 1

Denný tanečno
- pohybový tábor
pre deti mal
v Ovsišti úspech.

➤
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➤ Svadobčania

s Andreou po
nácviku prvého
mladomanželského tanca

bratislava.dotknisaneba.sk
03.01.2019 14:30:10
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Kultúrne zariadenia Petržalky
Rovniankova 3, 851 02 Bratislava , tel.: 68 299 200, kzp@kzp.sk
Dom kultúry Zrkadlový háj
Rovniankova 3
tel.: 68 299 217/219, dkzh@kzp.sk

Dom kultúry Lúky
Vígľašská 1
tel.: 63 835 404/400, dkl@kzp.sk

Artkino Za zrkadlom
Rovniankova 3
tel.: 68 299 218, artkino@kzp.sk

CC Centrum
Jiráskova 3
tel.: 63 824 390, ccc@kzp.sk

JANUÁR 2019

Pokladňa DK Zrkadlový háj
PO-PIA 10:00-21:00
SO, NE hodinu pred podujatím
t: 68 299 225, vstupenkydkzh@kzp.sk

Pokladňa DK Lúky
ST, ŠT, PIA, NE 16:00-20:00
PO, UT, SO hodinu pred podujatím
t: 63 835 404, vstupenkydkl@kzp.sk

DOM KULTÚRY
ZRKADLOVÝ HÁJ

CC
CENTRUM

DOM KULTÚRY
LÚKY

16.01. | 15:00 | 3 €
NESTARNúcE MELÓdiE
tanečno-zábavné popoludnie s DUO SERVUS

PROGRAMy PRE dETi
10.01.-31.01. / pondelky, štvrtky, piatky
9:30-12:00 | 1 €/ rodič + dieťa
dETSKá hERŇA pre deti do 4 rokov
16.,23.,30.01. | 9:00, 10:30 | 1 €/ osoba
čARbANičKy kreslenie pre deti do 3 rokov
16.,23.,30.01. | 16:00 | 2 €
PRE ŠiKOvNé RučičKy pre deti od 3 do 10 rokov
17.,24.,31.01. | 15:00, 16:00 | 2,50 €
KERAMKO keramické dielničky od 5 do 10 rokov
17.,24.,31.01. | 16:00 | 2 €
hOPSASA deti od 3 do 6 rokov
21.,28.01. | 9:30 | 1 €/ osoba
čARbANičKy kreslenie pre deti do 3 rokov
27.01. | 14:30 | 2 €
FAREbNá NEdEľA od 4 do 10 rokov
téma: MAŠKARÁDA - výtvarná dielnička

18.01. | 19:30 | 3 €
ticketportal
ORchESTRiON - AudiO-viSuAL jAM SESSiON_02
20.,27.01. | 15:00 | á / 3 €
NEdEľNÝ čAj O TRETEj
tanečno - zábavné popoludnie
ticketportal
23.01. | 19:00 | 2 €
cESTOvATEľSKÝ KLub-TAjuPLNé KiRGiZSKO
prednáška cestovateľa Vladimíra BRONIŠA
24.01. | 18:30 | 5 € / 2,50 € dieťa
NOvOROčNá bubNOvAčKA ORchESTRA
ticketportal
25.01. | 19:30 | 3 €
MuSic cLub
RAP NA LúKAch vOL.13 - FREESTyLE bATTLE
ticketportal
26.01. | 19:30 | 5 € / 6 € *
LivE MuSic PARTy 40
LA3NO cubANO SESSiON & FRiENdS
27.01. | 14:00 | 2 €
NEdEľNé divAdiELKA - ŽAbí PRiNc
divadelné predstavenie pre deti DADABOJA

20.01. | 10:00 | 2 €
ROZPRávKOvé LEPORELO - PERLA ŠŤASTiA
detské divadelné predstavenie - DIVADLO NA VEŠIAKU
22.01. | 19:00 | 12 €/ 15 € * (bz)
SMS.ticket
TRAbANTi - vEľKá cESTA dOMOv
Dan Přibáň a jeho divoké rozprávanie
25.01. | 17:00 | 20 € / vrátane občerstvenia
26.01. | 17:00 | 30 € / vrátane cateringu
„OŽivENé SPOMiENKy“
slávnostný galaprogram DFS Kremienok
28.01.2019 | 19:00 | 18 € (bz)
Marc camoletti:
PyŽAMO PRE ŠiESTich
francúzska komédia
30.01. | 16:00 a 19:30 | 6 € / 8 € *
NESKORO vEčER
talk show Petra MARCiNA

ticketportal

ticketportal

31.01. | 19:00 | 13 € (bz)
ticketportal
daniela ZbyTOvSKá:
biOSTORy
komédia autorského divadla MALÉ hRY, ktoré
má stálu scénu v Divadle Bolka Polívky v Brne

vÝSTAvA
výstavné priestory sú otvorené:
po – št 10:00 – 18:00, pia 10:00 – 16:00
17.01.-06.02. | 10:00 | vstup voľný
hľAdANiE ŠŤASTiA
výstava koláži výtvarníčky ZARE LENTI
vernisáž: 16.01. o 16:00
KONcERT
27.01. | 17:00 | 2 € dôchodcovia, študenti, ZŤP / 3 €
MOMENTuM MuSicuM
cyklus komorných koncertov
TVORBA MLADÝCH SKLADATEĽOV
študenti Štátneho konzervatória v Bratislave

PF 2019

ARTKINO ZA ZRKADLOM
16.01. | 20:00 | 5 € | PAŠERáK
17.01. | 18:00 | 5 € | cENA ZA ŠŤASTiE.
17.01. | 20:00 | 3 € / 5 € ** | jAcK STAviA dOM
21.01. | 18:00 | 3 € / 5 € ** | PRíPAd KALMuS
21.01. | 20:00 | 5 € | ZLOŽKA 64
23.01. | 19:30 | 3 € / 5 € ** | jAcK STAviA dOM
27.01. | 10:00 | 5 € | ľAdOvá SEZÓNA 2
27.01. | 17:00 | 5 € | SchiNdLEROv ZOZNAM
27.01. | 20:30 | 5 € | TRhLiNA
29.01. | 18:00 | 3 € / 5 € ** | McQuEEN
29.01. | 20:00 | 5 € | bEZ LáSKy
4,00 € deti do 18 rokov, študentov VŠ, ZŤP a seniorov

KULTÚRNE ZARiADENiA PETRŽALKY
VÁM
PRAJÚ
POHODOVÝ A KULTÚRNY
NOVÝ ROK 2019
PRiPRAvujEME vO FEbRuáRi

01.02. | 19:00 | 35 € | XiX. PETRŽALSKÝ MAŠKARNÝ PLES
AKCENT LIVE / ELÁN TRIBUTE / DJ / Tanečníci, akrobati, svetelná šou / Tombola
v cene zlosovateľnej vstupenky: prípitok, minerálka, I. večera, dezert, II. večera

od 14 h
predaj od 16.01.2019
ý háj
lov
ad
v pokladni DK Zrk

KOMPLETNÝ PROGRAM NA WWW.KZP.SK
Partneri

OHODNOŤTE NÁS
na www.kzp.sk

* predpredaj / v deň podujatia / ** členovia FK / nečlenovia FK / (bz) bez zľavy | ticketportal - vstupenky možné zakúpiť aj v sieti ticketportal | zmena programu vyhradená

PETRŽALSKÉ NOVINY
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Prekvapivý sprievodca vás
pozýva na prechádzku
Túto jar oslávi Petržalka 46 rokov.
Fotky z osídľovania nového sídliska nás dodnes fascinujú. Nielen
pre absolútny deficit zelene všade,
kam človek dohliadol, ale aj pre
príbehy, ktoré v tomto betónovom
meste v meste vznikali. Fotograf
Martin Kleibl ich zhrnul vo svojej
knihe Petržalka – prekvapivý sprievodca mestskou časťou. Je veľmi
pravdepodobné, že disponuje zrejme najlepším archívom fotografií,
mapiek či brožúrok o najväčšom slovenskom sídlisku. Mnohé
nájdete v jeho knihe. My vám z nej na stránkach Petržalských
novín budeme prinášať úryvky.

Pečnianske rameno okolo 1860

Petržalka predtým,
ako ju poznáme dnes

História územia, na ktorom leží najväčšie stredoeurópske panelové
sídlisko, bola odpradávna utváraná tokom rieky Dunaj a jeho početnými ramenami, ktoré počas dlhého obdobia menili svoj tvar, veľkosť aj počet. Preto bolo toto územie osídlené až pomerne neskoro
a riedko. Prvá zmienka o osídlení pochádza z darovacej listiny kráľa
Ondreja II. z roku 1225.

V

nej sa opisuje poloha
osady nazývanej Flözendorf (nem. flöz – sloj, vrstva,
dorf – dedina) a spomína sa tu
aj územie, na ktorom sa kedysi
nachádzali domy Pečenehov.
Tento kočovný bojovný kmeň
sa usídlil aj v Uhorsku – časť
osídlila pravý breh Dunaja
oproti dávno osídlenému územiu v okolí „bratislavského”
hradu a v blízkosti dôležitého
brodu cez Dunaj. Pečenehovia
mali bojovnosť v krvi, preto
boli najímaní ako ochrancovia
hraníc Veľkej Moravy, neskôr
Uhorska. Ako pamiatku na ich
pôsobenie nesie oblasť nazývaná Pečňa (nem. Pötschen, maď.
Bešeň), s Pečnianskym lesom
a dnes už neexistujúcim Pečnianskym ramenom. Kým naše
územie zasahovalo do dnešného Rakúska, strážili hranice
ruské kmene, ktoré tu vytvorili
viaceré strážne osady (Ruský
hrad – maď. Oroszvár, dnes
Rusovce, alebo Ivanov dvor –
Locus Iwani – Antonienhof –
Janíkov dvor). V spomínanej
darovacej listine sa píše o ost-

rove Uhrov, v roku 1654 označený ako Ungerau – Uhorská
niva. V nemeckom znení sa
spomína ako Engerau (z ”uhorskej” nivy sa stala „úzka“ niva).
Prvé trvalejšie osady sú
zaznamenané až na mape
z roku 1753 – západnú časť
tvorila osada Flözendorf,
strednú časť dedina Engerau
a východnú časť, na ohybe
rieky, osady Aulissel (Starý
háj) a Ovsište. Tieto neskôr
tvorili základ obce Petržalka.
Počas dlhej histórie sa na
pravom bratislavskom brehu
Dunaja odohralo množstvo
dôležitých udalostí. Práve
toto územie slúžilo ako zhromaždisko západoeurópskych
križiackych vojsk pri tretej
križiackej výprave (1189 –
1192), odkiaľ sa potom pod
vedením nemeckého cisára
Fridricha I. Barbarossu vydali

cez Balkán na Blízky východ.
Pravdepodobne v roku 1805
na území Petržalky táborili napoleonské vojská pred bitkou
pri Slavkove a v roku 1809 si
tu urobili základňu na ostreľovanie Bratislavy. Prudké
boje sa odohrávali v blízkosti
kostola sv. Jána (približne tam,
kde sa dnes križuje Einsteinova s Rusovskou cestou), kde
mali vojská vykopané zákopy
a odkiaľ ostreľovali Bratislavu
(údajne strieľali aj z veže kostolíka). Boje sa odohrávali aj
neďaleko dnešného Starého
mosta, kde dnes stojí záhradkárska kolónia. Odtiaľ pochádza aj názov lokality – Pri seči.
Padlí francúzski vojaci boli
v tejto oblasti pochovaní (cintorín napoleonských vojakov
tu stál až do roku 1945, kedy
cintorín zasiahla bomba pri
nálete sovietskeho letectva).

Ďalšou tragickou udalosťou
bola okupácia Petržalky nacistickým Nemeckom v rokoch
1938 až 1945. V decembri
roku 1944 prišiel na petržalskú stanicu transport z Budapešti s takmer 2000 väzňami,
zväčša maďarskými židmi. Tí
boli “ubytovaní” v niektorých
provizórnych objektoch tzv.
Petržalského pracovného tábora. Po oslobodení v apríli
1945 bolo za plotom petržalského cintorína objavených
5 masových hrobov s takmer
500 obeťami.
Po odstavení a zanesení
niektorých dunajských ramien
sa Petržalka mohla rozrastať.
Rozhodujúcim medzníkom
pre rozvoj Petržalky bolo postavenie cestno-železničného
mosta cez Dunaj v roku 1890
a vybudovanie železničného
spojenia s Viedňou v roku
1914. Odvtedy tu priemyselné podniky začali budovať svoje výrobné pobočky.
Lacnej pracovnej sily tu bol
dostatok. Z pôvodne sedliackej dediny sa postupne stávalo priemyselné predmestie
Bratislavy – s robotníckymi,
malomeštianskymi, sedliackymi domami, aj s chatrčami
najchudobnejších vrstiev. Na
úrodnej pôde sa darilo ovociu
a zelenine, ktorými petržalské
gazdinky zásobovali bratislavské trhy. Bol medzi nimi aj vo-

ňavý petržlen, a tak sa u Bratislavčanov ujalo označenie
„petržleni“ a dedina dostala
slovenské meno Petržalka.
Po prvej svetovej vojne sa
Petržalka rapídne zväčšovala (v rokoch 1920 – 1930 sa
počet jej obyvateľov strojnásobil) a stala sa z nej najväčšia dedina na Slovensku. Po
druhej svetovej vojne sa stala
13. februára 1946 súčasťou
Bratislavy ako jej piaty mestský
obvod. Spolu s obcami Devín,
Dúbravka, Lamač, Prievoz,
Rača a Vajnory sa stala súčasťou plánu na vytvorenie tzv.
Veľkej Bratislavy. V období
od roku 1948 až do roku 1989
viedla v tesnej blízkosti Petržalky na jej západnej strane
hranica tzv. železnej opony.
V roku 1966 sa uskutočnila
medzinárodná urbanistická
súťaž na riešenie územia Petržalky a rozhodlo sa o kompletnej asanácii pôvodnej
zástavby a vybudovaní novej
modernej štvrte Bratislavy.
Odvážne plány však zmarila
okupácia vojskami Varšavskej
zmluvy v roku 1968. „Novú“
Petržalku začali stavať v roku
1973. Pôvodnú zástavbu nahradilo takmer 30 km2 nových
plôch, komunikácií a panelových domov, v ktorých dnes
žije asi 120 000 obyvateľov.
(pokračovanie v budúcom čísle)
foto: Eduard Kozics, archív MK

www.DomacaRehabilitacia.sk

0903 246 167

už od 13€
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PORADŇA/KRIMI

Odpovedá právnik
JUDr. Jaroslav
Gründler

grundler@chello.sk

Kontajner
a znečistené okolie
Dobrý deň, sporadicky sa nám stáva (a iste nielen nám), že do tesnej
blízkosti zabezpečeného kontajnerového stojiska nám neznámi
„dobrodinci“ odložia nadrozmerný,
ale aj iný drobný odpad. Potreboval
by som vedieť, kto je povinný tento
odpad odstrániť a v súlade s akým
zákonným ustanovením? Poznamenávam, že stojisko je zamrežované
a opatrené elektronickým prístupovým systémom. Pozemok pod
stojiskom a ostatné okolie je (ako
to je prevažne v celej Petržalke) vo
vlastníctve mesta a v správe mestskej časti. Ďakujem za odpoveď.

Juraj J. (tupolevova.sk)
Držiteľ odpadu je povinný triediť a ukladať komunálny odpad podľa jednotlivých
zložiek do vyhradených smetných zberných nádob, prípadne kontajnerov (ďalej
len „nádoba/y“) umiestených na určených
stojiskách. Pokiaľ ide o časté sťažnosti
obyvateľov, že smeti vzali len z nádob
a zvyšok nechali zamestnanci spoločnosti
na mieste, treba pripomenúť, že zvozová
spoločnosť nie je povinná dozbierať odpad, ktorý je uložený mimo nádob.
Na území mesta Bratislavy sa uplatňuje
množstvový zber zmesového komunálneho odpadu a množstvový zber drobného
stavebného odpadu. Poplatok za zber,
prepravu a zneškodňovanie zmesového
komunálneho odpadu z nádob, okrem
lisovacieho kontajnera, sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu
nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so
zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných
odpadov. Z povedaného vyplýva, že poplatok za odvoz je stanovený len z množstva
odpadu v uzatvorenej nádobe, voľne pohodený odpad mimo nádob osádka nemá

povinnosť odviesť. Odstrániť znečistenie stojiska je povinný zabezpečiť
zmluvný správca nehnuteľnosti, resp.
spoločenstvo bytového domu (ďalej
len „správca“) a to nielen v deň odvozu. Porušenie povinnosti sa klasifikuje
ako priestupok, ktorého sa dopustil
držiteľ komunálneho odpadu. Povinnosť správcu udržiavať spravovanú nehnuteľnosť a jej okolie tak, aby svojím
stavom nenarúšala vzhľad a prostredie
mestskej časti a neohrozovala zdravie
a bezpečnosť občanov akcentuje aj
§ 4 ods.1 všeobecného záväzného
nariadenia (VZN) MČ Bratislava – Petržalka o dodržiavaní čistoty a poriadku.
V zmysle § 12 ods.3 zákona č. 79/2015
Z.z. o odpadoch v platnom znení,
povinnosť znášať náklady na činnosti nakladania s odpadom a činnosti
k nim smerujúce má držiteľ odpadu,
pre ktorého sa nakladanie s odpadom
vykonáva, ak je známy alebo posledný
známy držiteľ odpadu. Držiteľ odpadu
je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá
má komunálny odpad v držbe. V meste je zakázané (VZN hl. m. Bratislavy
č.1/2017 § 5 ods.3 písm. b/) znečisťovať stojisko a jeho okolie ukladaním
odpadov mimo nádob a odpadkových košov alebo ukladaním odpadov,
pre ktoré nie je stojisko určené, napríklad objemný odpad a pod.
Ustanovenie § 13 zákona o odpadoch zakazuje uložiť, alebo ponechať
odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom. Nezakazuje však
bezohľadným ignorantom zbavovať
sa igelitky s rodinnými smeťami na
akomkoľvek vhodnom mieste, napríklad aj pri inom stojisku. Predstava
nesenia starej vane z prestavby bytu
cez dve ulice k inému stojisku už vyznieva menej hodnoverne. Cudzím
neprístupné kontajnerové stojisko
umiestnené na verejne prístupnom
priestranstve ešte nevylučuje možnosť, že za odpadom vedľa neho sú
„dobrodinci“ priamo z vášho bytového domu. Niekedy býva najväčšia
tma práve pod lampou. A nemusí byť
ani nadrozmerná.

Jednou vetou
Eduard (zoznam.sk): Ako vyplýva zo zákona o obecnej polícii, príslušník obecnej
(mestskej) polície má oprávnenie požadovať preukázanie totožnosti od osoby,
ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých pre odhalenie priestupku. Ak odmietne preukázať svoju totožnosť, alebo ak ju nemôže preukázať ani po
predchádzajúcom poskytnutí potrebnej súčinnosti na preukázanie svojej totožnosti, je príslušník obecnej polície oprávnený predviesť osobu na útvar obecnej
polície. Podľa opisu konfliktnej situácie, mestský policajt nepochybil. Na základe
dostupných údajov by vaša sťažnosť bola neopodstatnená.
Bezplatná právna poradňa poskytuje informácie k problematike obsiahnutej v adresných otázkach.
Autor nepreberá zodpovednosť za komplexnosť odpovedí, nakoľko tieto sú limitované formuláciou otázok.

Krimi príbehy, fakty, štatistiky

Žiarlivec, kamenár a kráska

Boli dvaja. Ona dvadsaťšesť, on
z generácie tak trochu včasnejšej.
Dvadsať liet rozdielu nie je veľa, povedali si a po krátkom čase vyslovili
unisono to kúzelné slovíčko. Áno,
vraví sa, že to bola láska ako remeň.
Inžinier Karol (47) podnikal v oblasti obchodu a darilo sa mu viac ako
dobre. Dobre na tom bola i slečna
Lenka, pohybujúca sa vo svete módy.
Adresnejšie za pultom butiku s módnymi doplnkami, ktorý patril jej strýkovi. Tak už to v živote chodí. Strýko
prišiel o manažérku predaja, pán inžinier získal atraktívnu predavačku,
ktorá sa stala zmyslom jeho života.
Zmysel života však zakrátko nabral podobu nočnej mory, ktorej dominovalo množstvo otáznikov. Prečo si sa usmiala na poštára? Prečo
k nám chodieva tvoj bratranec, čo si
s ním mala, s kým si sedela v bistre,
rozprávala v obchode, kto ti kúpil
ruže, čo to máš v kabelke za fotky?
Lenkou spočiatku prijímaný záujem
o svoju osobu sa menil na bremeno
zo dňa na deň väčšie, strach a neistota sa stali sprievodným javom jej
manželstva. Výstupy plné žiarlivosti
už neboli prejavom vrúcnej lásky, ale
slabosti pána inžiniera, ktorý svoju
stratégiu, takpovediac profylakčnej
žiarlivosti, doviedol k úplnej dokonalosti.

Pri jednom návrate domov pred
budovou, v ktorej obývali luxusný
apartmán, zbadal Karol manželku,
ako vystupuje spolu s neznámym
chlapíkom z taxíka. Dobehol a hneď
zhurta, to sa tu s frajerom, len tak,
na očiach baraku? Agresivita podfarbená urážkami, v štýle mladý
nadržanec, ktorý by mal za niečo
visieť a iné perly ducha, by človeka
slabšej psychickej konštrukcie už
dávno zlomili. Nebol to tvorivý dialóg, Jozef (26) iba čušal, uhýbal slovám a štuchancom. Utiahnutý, dalo
by sa povedať až nesmelý človek, no
sily v rukách, získanej v rodinnom
kamenárstve, mal nadostač. Nevydržal. Presný úder zasiahol žiarlivca, ktorý sa bez slovka zosunul
k zemi.
Po nemocničnom ošetrení sa Karol dozvedel dve správy. Dobrá bola,
že s mladým Lenka nezhrešila. Menej dobrá vyzradila, že taxík ju spolu
so susedom, s ktorým mala dopravnú kolíziu, doviezol z polície, kde
boli podať dodatočné vysvetlenie
o nehode. O rozbitom aute takticky
pomlčala. A kamenár Jozef po získaní príslušného obvinenia sa konečne
utvrdil v presvedčení, že všetko so
všetkým súvisí. Aj esemeskovanie
za volantom s patologickým žiarliv(jgr)
com.

Viete, že...
... v decembri 2018 pribudlo v našom kraji celkovo 2893 novoevidovaných
motorových vozidiel? Z celkového počtu 2405 osobných automobilov, 2170
bolo evidovaných v Bratislave. Posledný mesiac v roku priniesol na slovenské
cesty 7793 motorových vozidiel s novým evidenčným číslom.
... v čase od 31.12.2018 do 6.1.2019 nahlásili v našom kraji krádež troch
motorových vozidiel, z toho v Petržalke 1 (Budatínska)? Všetky autá zlodeji
ukradli v noci, z nich jedno bolo nákladné. V dňoch 31. decembra, 3.- 6. januára krádež auta nehlásili.
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Tvorte s nami Petržalské noviny

POPIS osoby: výška 173 cm,
hnedé vlasy, šedé oči
Na menovaného vydal Okresný súd
Bratislava I príkaz na zatknutie pre pokračovací prečin krádeže.

POPIS osoby: nezistený
Na menovaného vydal Okresný súd
Bratislava II príkaz na zatknutie pre
zločin krádeže.

FACEBOOK
www.facebook.com/petrzalske.noviny

 Z REDAKČNEJ POŠTY
Zveľaďujeme areál oddychu v lesoparku

R

evitalizovať a skultúrniť
lesopark v okolí Domu
RAFAEL na Kutlíkovej ulici
- taký je dlhodobý cieľ tohto
centra zdravotnej a sociálnej
starostlivosti.
Zanedbaný
prírodný
priestor sa neziskové zariadenie Dom RAFAEL usiluje
zveľadiť od roku 2015. Čistí
prírodný priestor a postupne obnovuje zeleň. Viacero
stromov bolo treba ošetriť,
poškodené vyrúbať a vysadiť
mladé dreviny a kvety.
Areál si však vyžaduje
omnoho viac - vybudovať
prírodné chodníky, ktoré by

kopírovali prirodzený charakter lužných lesov, a osadiť
lavičky, aby bol skutočnou
relaxačnou zónou. Na tento
zámer prispel Bratislavský
samosprávny kraj s cieľom
podporiť rozvoj územia vo
svojom regióne.
Návštevníkmi
areálu budú pacienti a klienti

z Domu RAFAEL, ktorí sú
pripútaní na invalidný vozík, dlhodobo chorí a ľudia
so špecifickými potrebami.
Zároveň priestor zakomponovaný v lesoparku je prístupný a prospešný aj pre
obyvateľov sídliska.
Celkový zámer skultivovať
petržalský lesopark a v rámci neho vytvoriť „oázu pokoja“, má aj hlbší význam.
Prirodzenou cestou integruje starých ľudí odkázaných
na pomoc medzi obyvateľov
sídliska a zabraňuje izolácii,
ktorou seniori často trpia.

Marta Majerčáková

PRÁCA V NOVEJ PREVÁDZKE

SALESIANER MIETTEX s.r.o. , Panónska cesta 3943 –
Petržalka, Bratislava, hľadá do svojej novej prevádzky na TPP

,,Údržbára,,

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Ponúkaná mzda (brutto) 1200€ + výkonnostné odmeny do výšky (brutto) 300€
+ extra finančná odmena a všetky príplatky podľa Zákonníka práce.

Milí Petržalčania, boli by sme radi, keby ste Petržalské noviny tvorili s nami. Naša facebooková stránka je k dispozícii pre
všetky vaše radosti aj starosti. Podeľte sa s ostatnými, čím žijete a čo vás vo vašom okolí trápi. Niektoré príspevky a reakcie
na ne sa objavia aj v tlačenom vydaní novín.
Vladimir Dzuricek Trápia ma psie výkaly všade okolo nás
v celej Petržalke a trápi ma, že to vôbec nikto nerieši. To
množstvo hovien by uživilo celú rotu vyberačov pokút. No
asi je jednoduchšie do toho nešťuchať.
Katarina Bakova Mňa trápi napr. aj parkovanie áut skoro pri
vchode do bytoviek a tiež na chodníkoch tak, že kočíkom je
problém prejsť, resp. pokračovať.
Jana Besedova Určite ma trápia neustále odpadky, hlavne
na Lúkach V. A pokiaľ nedám podnet, tak sa nezbiera, a ak
sa zbiera, tak nie poriadne a všade. To iste s lístím, zničené
schodiská na terasy, chodníky, kde čakáte, že na kočíku
sa vám zlámu kolesá, potkany
a bezbariérové trasy... strašné...
40 rokov sa hovorí, že tu bude
električka a trt makový, veď
nech tu ľudia žijú ako v osadách...

,,Pracovník expedície,

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny
Ponúkaná mzda (brutto) 700€ + výkonnostné odmeny do výšky (brutto) 150€
+ extra finančná odmena a všetky príplatky podľa Zákonníka práce.
Termín nástupu: dohodou
Kontakt: 02/68255314 d.horinkova@salesianer.sk

Kluby

Kriminálna polícia sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc pri
pátraní po týchto osobách. Akékoľvek informácie oznámte na najbližšom
policajnom útvare alebo na bezplatnom telefónnom čísle 158.
JOZEF DVOŘÁK
(61)
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Chcete sa s nami podeliť o radosť, skúsenosť či o to, čo vás v Petržalke trápi? Píšte, pýtajte sa, komentujte na mejl petrzalskenoviny@gmail.com alebo na našom Facebooku www.facebook.com/
petrzalske.noviny.

Volajte 158!

RASTISLAV ČAPKA
(37)

VA Š E N Á Z O R Y / I N Z E R C I A

v PETRŽALKE
2019

ZDRAVIA

29. 1. vo utorok
18:00 hod.

v utorok

26. 2. o 18:00 hod.

LIEČIVÉ ÚČINKY
ČIERNEHO UHLIA

RASTLINNÉ NÁHRADY
MLIEKA – KLADY A ZÁPORY

RNDr. Ľubka Ludhová

Jaromír Novota, lektor OZ Život a zdravie

Kde:

Odhrnuté?!

Wolkrova 4, BA - Petržalka (v zasadačke na prízemí) | MHD: 83, 84, 88, 92, 99, 192 (zast. Hálova)

Info: 0948 526 722 | bratislava.dotknisaneba.sk | Vstup voľný!
Inzerce 122x65_KZ_1_19.indd 1

20.12.2018 11:53:19

Čitateľ Rudo Szarka nám
poslal fotky z minulotýždňovej snehovej kalamity. Vodič malého odhŕňača, ktorý
sprejazdňuje chodníky bol už
zjavne vyčerpaný alebo prepracovaný, inak by mu zrejme
nenapadlo nahrnúť sneh rovno pred schody do domu na
Švabinskeho 8 a 10.
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ŠP ORT

FC dlho bez Ďureka

Futbalisti FC Petržalka začali v pondelok
14. januára so zimnou prípravou na jarnú
časť II. ligy. Celú odvetnú časť a zrejme aj
na začiatku nového ročníka im bude chýbať
spoľahlivý pravý obranca Samuel Ďurek (na
snímke vpravo), ktorý pred začiatkom tohto
ročníka prišiel do Petržalky z FC Nitra.

D

va dni pred posledným
jesenným zápasom na
pôde MFK Žilina si na tréningu
vážne poranil koleno. Konečná diagnóza znela: naštiepený
meniskus, roztrhnutý predný
krížový väz a natrhnuté bočné
väzy. Mesiac chodil po rôznych
vyšetreniach, v decembri mu
zašili meniskus a vo februári
ho čaká operácia plastiky kolena a po nej veľmi dlhá rehabilitácia. ,,V tejto ťažkej situácii
mi veľmi pomáhajú priatelia
a rodina, možno skutočne fit
budem až o osem mesiacov,“
hovorí Samo Ďurek. ,,Potrebujeme sa posilniť v každej
formácii, musíme vyriešiť post
v súvislosti s dlhodobým zranením pravého krajného obrancu
Samuela Ďureka. A tiež zvýšiť
konkurenciu v jednotlivých formáciách. S niektorými hráčmi
sme v kontakte, oslovil som aj
mne blízkych agentov a môže
sa stať, že aj týmto spôsobom

pribudnú do kádra noví hráči,“
vraví generálny manažér FC
Petržalka Andrej Kalina. Zimná príprava prebehne v domácich podmienkach a FC sa v nej
stretne s týmito mužstvami:
19.1. o 11. h FK Senica – FCP,
26.1. FCP – MŠK Púchov, 30.1.
o 14. h FC ViOn Zlaté Moravce
– FCP, 2.2. FCP – MFK Skalica, 10.2. FCP – FK Rača, 13.2.
FCP – OFK Dynamo Malženice, 16.2. FCP – FK Olympia
Praha, 23.2. FCP – ŠK Slovan
Bratislava A/B, 3.3. o 11. h FCP
– MŠK Žilina B. Presné časy
ostatných stretnutí prinesie
webová stránka petržalského
(mv)
klubu.
Foto: Milina Strihovská

Ocenili trio Petržalčanov

V

pondelok 7. januára predpoludním v priestoroch
bratislavského
Športového
centra polície v Petržalke ocenili úspešných športovcov a trénerov strediska v kalendárnom
roku 2018. Na malej slávnosti
nechýbali športoví strelci, rýchlostní kanoisti či zástupcovia
vodného slalomu. ,,Mám veľkú
radosť z úspechov našich športovcov. Viacerí z nich si v uplynulom roku vybojovali olympijské miestenky, takže sa už
môžu nerušene pripravovať do
Tokia 2020,“ zhodnotil riaditeľ
ŠCP Juraj Minčík. Medzi ocene-

nými sú aj traja Petržalčania –
skvelá športová strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková, vodný
slalomár a strieborný medailista
z Ria 2016 Matej Beňuš a triatlonista Richard Varga. Športovci,
ktorí vybojovali miestenky na
olympiádu, dostali od strediska
aj zvláštny dar, elektrickú kolobežku. ,,Povedali mi, že vodičák
na ňu nepotrebujem a môžem
ísť do ulíc. Vraj to je aj menej
prísne ako pri jazde na bicykli,
takže si môžem dať aj malé
pivko,“ uzavrela s úsmevom
športová strelkyňa Danka Barteková. 
(mv)

Do ŠCP

pribudol špičkový atlét Volko

Rady Športového centra polície (ŠCP) so sídlom na Romanovej ulici
v Petržalke rozšíril ďalší skvelý športovec – najlepší slovenský šprintér, majster Európy do 23 rokov na 200 m v Bydgoszczi 2017 a strieborný medailista na halových ME v Belehrade 2017 Ján Volko.

M

imochodom, členmi
ŠCP sú aj skvelí petržalskí rodáci, vodní slalomári
a trojnásobní olympijskí víťazi bratia Pavol a Peter Hochschornerovci, strieborný medailista z Ria 2016 a vodný slalomár Matej Beňuš a najlepší
slovenský triatlonista a majster Európy Richard Varga.
,,Do nášho Športového
centra pribudol nový šport
– atletika - a spolu s ním aj
najrýchlejší šprintér na Slovensku aj v Európe vo svojej
kategórii,“ povedal riaditeľ
ŠCP Juraj Minčík a dodal: ,,Je
to dôkaz, že ŠCP dokáže vytvoriť také podmienky, aby
mohol mať všetko pre nerušenú prípravu.“ Ján Volko,
osobná trénerka Naďa Bendová a kondičný kouč Róbert
Kresťanko sa súčasne stali
profesionálnymi zamestnancami ŠCP. Trénerka Bendová
uviedla, že prechod do seniorskej kategórie bude nesmierne náročný: ,,Medaila
v šprinte v seniorskej kategórii
je v nedohľadne. Ale urobíme

všetko, aby bolo ŠCP s našou
prácou spokojné.“ Mesačné
sústredenie v Beleku si pochvaľovali všetci traja aktéri.
,,Prípravu sme absolvovali na
profesionálnej úrovni. Tréningy boli pod jednou strechou, podmienky na regeneráciu mali vysoký štandard.
Aj keď bolo daždivé počasie,
v teplom prostredí sme mohli
absolvovať tréningy aj vonku. Na rozdiel od minulého
roka, keď sme sa pripravovali
v JAR, som ani jeden tréning
nepotrebovala zmeniť alebo
upraviť. Aj let trval 2,5 hodiny namiesto 14 hodín,“ zhodnotila sústredenie Bendová.
V podobnom tóne hovoril
aj Volko: ,,Bolo to najlepšie
sústredenie, aké som doteraz
v Európe absolvoval. Nechýbalo mi absolútne nič, mal
som skvelé podmienky na
tréning vo vnútri aj vonku. To
platí aj o regenerácii.“
Ján Volko odštartoval rok
2019 rekordnými časmi. Na
otváracích halových pretekoch sezóny začiatkom tohto

mesiaca v Ostrave vyhral najprv beh na 300 m v najlepšom
slovenskom výkone histórie
33,76 sekundy. Z doterajšieho vlastného maxima 33,93
z minulého roka tiež v Ostrave skresal 17 stotín. Približne
hodinu a pol po trojstovke
pridal Volko najlepší slovenský halový výkon histórie aj
na 150 m časom 15,89 sekundy, keď doterajší jednotkový
čas 16,40 Martina Briňarského z 5. januára 2002 v Prahe
zlepšil až o 51 stotín.
Prvým vrcholom v nadchádzajúcej sezóne bude štart na
60 m začiatkom marca na halových ME v Glasgowe. Predtým však ešte absolvuje míting vo Viedni (200 m), Elán
Míting Bratislava (60 m), Orlen Cup v Lodži (60 m), IAAF
World Indoor Tour v Madride (60 m) a halové majstrovstvá SR v Bratislave (60 m).
Ďalšími vrcholmi budú svetová univerziáda v Neapole
a MS v Dauhe.
(mv)
Foto: Milina Strihovská
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